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‘De Vlaanderen-vakantieganger anno 2005’ schetst een gede-
tailleerd profiel van de toeristen die in hun vrije tijd op vakantie 
gaan in Vlaanderen. We leren de toerist kennen aan de hand 
van drie marktonderzoeken die Toerisme Vlaanderen in 2005 
liet uitvoeren. De vergelijkingen met de resultaten van een ge-
lijkaardig onderzoek van vijf jaar geleden geven een duidelijk 
beeld van de recente toerismetrends in en naar Vlaanderen.

De marktonderzoeken werden opgedeeld volgens de belang-
rijkste entiteiten die Toerisme Vlaanderen in zijn beleid onder-
scheidt: de kust, de kunststeden en de Vlaamse regio’s. Binnen 
elk van die entiteiten werd een uitgebreide enquête gehouden 
onder een groot aantal aanwezige verblijfstoeristen. Het on-
derzoek concentreerde zich op de belangrijkste herkomstlan-
den.

De verkregen informatie vormt een essentiële grondstof voor 
het marketingbeleid van Toerisme Vlaanderen. Iedereen die in-
zicht wenst in Vlaanderen als vakantiebestemming zal inspira-
tie vinden in ‘De Vlaanderen-vakantieganger anno 2005’. 

Dit Toerismecahier is een publicatie van Toerisme Vlaanderen 
– dienst Planning & Onderzoek.
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Woord vooraf

Nu de winter voor de deur staat, denken velen onder ons al aan de ko-
mende zomervakantie en onze vakantiebestemming. Dit is hét moment 
voor vakantiemakers om de balans op te maken van het afgelopen sei-
zoen en te bepalen waar het beter kan en moet. 

Uitbaters van hotels, restaurants, souvenirshops bekleden de bevoorrech-
te positie om toeristen in Vlaanderen van dichtbij te bestuderen. Wat is 
hun indruk van Vlaanderen? Waar halen ze hun informatie? Zouden ze 
nog eens willen terugkomen? Hoe ziet hun bezoek aan Vlaanderen er 
precies uit? 

De resultaten van zo’n individueel onderzoek kunnen erg boeiend zijn, 
inspirerend ook. Maar ze mogen niet veralgemeend worden. Interessan-
ter wordt het immers als we tendensen kunnen vaststellen, evoluties op-
merken en daarop in kunnen spelen. Alleen zo kunnen we de drukkende 
internationale concurrentie aan. Want toeristen zijn mobieler, flexibeler, 
mondiger en kritischer geworden. Ondermeer door de massale doorbraak 
van internetboekingen, kiezen ze met hetzelfde aantal muisklikken voor 
een andere bestemming dan Vlaanderen. 

Kennis is de sleutel: ken de motieven, verlangens en mening van uw be-
zoekers en trek hieruit de juiste conclusies: uw gastheerschap wordt een 
gegarandeerd succes. 

U hebt vandaag de tweede editie van ons cyclisch onderzoek ‘De Vlaan-
deren-vakantieganger’ in uw handen.

Met de vergaarde gegevens schetsen we een gedetailleerd profiel van 
de toeristen die Vlaanderen als vakantiebestemming bezoeken. Daarvoor 
werden drie marktonderzoeken uitgevoerd, voor onze drie Vlaamse toe-
ristische macroproducten: de Vlaamse kunststeden, de Vlaamse regio’s en 
de Vlaamse kust (i.s.m. Westtoer). 

Met deze resultaten zorgen we ervoor dat Toerisme Vlaanderen rake 
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promotiecampagnes kan voeren, de juiste doelgroepen aanspreekt en de 
juiste accenten legt bij de ontwikkeling van het toeristisch product. 

En eerlijk gezegd dienen we daarmee niet in de eerste plaats het belang 
van de toerist, maar wel dat van een van de sterkst groeiende economi-
sche sectoren in Vlaanderen. Een sector die niet kan verkassen naar de 
lageloonlanden. De sector van de Vlaanderen-vakantiemakers.

Vlaanderen werkt hard om die toeristische sector draaiende te houden 
en nieuwe impulsen te geven. De juiste informatie verschaffen is daarbij 
cruciaal en dus een elementaire dienstverlening. Vandaar dit Toerisme-
cahier. Dat het een leerzaam, nuttig en toepasbaar naslagwerk voor alle 
toeristische ondernemers in Vlaanderen mag zijn.

Geert Bourgeois
Vlaams minister van Toerisme
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Ten geleide

Dit toerismecahier focust op een belangrijke stap van de toeristische mar-
keting van een bepaalde regio, de marktverkenning. Een essentiële fase 
voor een goed marketingbeleid, want dit is enkel mogelijk als er voldoen-
de informatie beschikbaar is over de markten die men wil bewerken.

Er is slechts een beperkt aantal informatiebronnen die inzicht bieden in 
de toeristische bestemming Vlaanderen. Het voeren van eigen markton-
derzoek is daarom noodzakelijk. Het doel van dit eigen marktonderzoek 
is een beeld te krijgen van het gedrag van de recreatieve verblijfstoeristen 
afkomstig uit een aantal belangrijke toerismegenererende landen. Deze 
actuele marktinformatie moet Toerisme Vlaanderen toelaten zijn marke-
ting- en promotiebeleid voor Vlaanderen in de geselecteerde markten te 
optimaliseren.

Toerisme Vlaanderen, het Intern Verzelfstandigd Agentschap (met rechts-
persoonlijkheid) van de Vlaamse gemeenschap, staat in voor de bevorde-
ring van het vrijetijds- en zakentoerisme naar en in Vlaanderen. Daarom 
organiseerde het in 2005 een tweede grondige en uitgebreide bevraging 
van de recreatieve markt. Dit marktonderzoek werd opgedeeld volgens 
de macroproducten die het marketingbeleid van Toerisme Vlaanderen 
structureren: de kust, de kunststeden en de Vlaamse regio’s. Het is zoveel 
mogelijk opgebouwd volgens dezelfde methodologie als het gelijkaar-
dige marktonderzoek in het jaar 2000. Dat biedt ons de mogelijkheid de 
evoluties over deze periode van vijf jaar te tonen.

De belangrijkste resultaten uit dit marktonderzoek worden in dit toeris-
mecahier weergegeven. Na een uiteenzetting van de gebruikte metho-
dologie en een schets van de vakantiestromen naar en in Vlaanderen, 
wordt het profiel en het gedrag van de vakantieganger in Vlaanderen 
toegelicht in drie hoofdstukken. Deze hoofdstukken vertrekken telkens 
vanuit een andere invalshoek.
 Het hoofdstuk ‘Vlaanderen als vakantieland’ geeft per macropro-
duct het globaal klantenprofiel weer en duidt de verschillen tussen de 
respectievelijke bezoekers. 
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Het hoofdstuk over logies bepaalt de profielkenmerken en het vakantie-
gedrag van de toerist per logiesvorm en schetst, waar relevant, de ver-
schillen naar macroproduct. 
 Het hoofdstuk over de verschillende markten geeft een gedetail-
leerd profiel van de vakantieganger in Vlaanderen naar land van her-
komst.

Rode draad doorheen iedere bespreking vormen de thema’s uit het markt-
onderzoek: het socio-economische profiel van de vakantieganger, de ken-
merken van zijn reis, de concurrentiepositie van de gekozen bestemming, 
de informatiebehoeften van de recreatieve toerist, zijn tijdsbesteding, 
zijn appreciatie van de vakantie en de bestedingen tijdens zijn verblijf.

Velen hebben bijgedragen om deze marktonderzoeken tot een goed ein-
de te brengen. De auteurs danken dan ook graag alle betrokken mede-
werkers van de onderzoeksbureaus, de provinciale toeristische diensten 
en de eigen diensten Planning & Onderzoek en Communicatie. 

Planning & Onderzoek
Toerisme Vlaanderen
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HoofdsTuk    1

Concepten, methodologie en kengetallen

1.1    vlaanderen, kusT, kunsTsTeden en vlaamse   
 regio’s

De onderzoeken waaruit we putten voor dit toerismecahier werden uit-
gevoerd in opdracht van Toerisme Vlaanderen, het Intern Verzelfstandigd 
Agentschap van de Vlaamse gemeenschap ter bevordering van het vrije-
tijds- en zakentoerisme naar en in Vlaanderen.

Een van de kernopdrachten van Toerisme Vlaanderen is de promotie van 
Vlaanderen en Brussel als toeristische bestemming, zowel binnen België 
als in het buitenland. De concepten en strategie die daarbij worden ge-
hanteerd, hebben mee het denkkader gevormd voor de gevoerde onder-
zoeken. Toerisme Vlaanderen concentreert zich op elf markten: België, 
Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ver-
enigde Staten, Japan, Spanje, Italië en de Scandinavische landen Zweden 
en Denemarken.

De zogenaamde ‘macroproducten’ – de kust, de kunststeden en de 
Vlaamse regio’s – vormen de basis van de gevoerde marketingstrategie. 
Zij verdelen Vlaanderen op basis van productkenmerken en spelen een 
belangrijke rol in de marketingwerking en -communicatie. Het concept 
van de drie macroproducten bestaat sinds 1994, na de opmaak van het 
internationaal toeristisch marketingplan. De kust is een traditionele va-
kantiebestemming, vooral voor de Belgen en de toeristen uit onze buur-
landen. De ‘kunststeden’ (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en 
Mechelen) vormen het toeristische product met de sterkste internatio-
nale uitstraling. De ‘Vlaamse regio’s’ omvatten alle regio’s met een eerder 
groen, natuurlijk en gezinsvriendelijk karakter en worden hoofdzakelijk 
bezocht door Vlamingen en Nederlanders. 
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1.2    ToerisTiscH markTonderzoek: meTHodologie

Wie gaat er op vakantie, wanneer, waarom, hoe, hoe lang en waarheen? 
Slechts enkele van de vele vragen die een toerismeonderzoeker en -mar-
keteer bezighouden. Om tot een antwoord te komen op deze en andere 
vragen zijn verschillende soorten onderzoeken en tellingen mogelijk. Ge-
richt marktonderzoek vormt een belangrijk informatieluik voor een mar-
ketingafdeling. 

Toeristisch marktonderzoek omvat het verzamelen en analyseren van 
informatie over de toerist en het toeristische product. Deze informatie 
vormt mee de basis om een marketingstrategie te definiëren, te evalue-
ren of bij te sturen. De resultaten van een grondig marktonderzoek kun-
nen het risico op foutieve beslissingen minimaliseren en de kans op succes 
maximaliseren.

Een eerste belangrijke stap in het marktonderzoek bestaat erin te bepa-
len welke informatie men wil verzamelen (om een specifiek marketing-
probleem aan te pakken). Het doel van het marktonderzoek van Toerisme 
Vlaanderen is inzicht te verwerven in het gedrag van de recreatieve ver-
blijfstoeristen afkomstig uit een aantal belangrijke toeristengenererende 
landen, om zo zijn marketing- en promotiebeleid te optimaliseren.

Bestaande marktonderzoeken, waaronder het onderzoek naar het va-
kantiegedrag van de Belgen1 en de verschillende marktonderzoeken naar 
het reisgedrag in de buurlanden (Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duits-
land en Frankrijk), leveren onvoldoende materiaal op om het profiel van 
buitenlandse toeristen in Vlaanderen of een specifiek macroproduct te 
bepalen. De steekproeven van de marktonderzoeken uit de buurlanden 
zijn hiervoor te beperkt en de onderzoeksmethodologie voor de verschil-
lende marktonderzoeken verschilt dusdanig dat het bovendien moeilijk is 
om de resultaten naast elkaar te leggen.

Om een goed zicht te krijgen op het profiel van de recreatieve verblijfs-
toerist van de belangrijkste markten voor Vlaanderen is het dus noodza-
kelijk om een eigen specifiek onderzoek uit te voeren. Dit biedt eveneens 
het voordeel dat, gezien de eenduidige onderzoeksmethodologie, de re-
sultaten voor de verschillende markten goed vergelijkbaar zijn. 

1  Voor België is het studiebureau ‘WES onderzoek & advies’ een pionier inzake on-
derzoek naar het vakantiegedrag van de Belgen. Door middel van een steekproef wordt het 
reisgedrag van de Belgen in kaart gebracht. Het WES-onderzoek verduidelijkt het vakantie-
gedrag aan de hand van een ruim aantal persoonskenmerken en karakteristieken van de 
trip.
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Het marktonderzoek van Toerisme Vlaanderen

Het marktonderzoek dat Toerisme Vlaanderen uitvoerde bij de vakantie-
gangers in Vlaanderen werd opgedeeld volgens de hierboven beschreven 
macroproducten, namelijk de kust, de kunststeden en de Vlaamse regio’s. 
De onderzoeken moeten duidelijk maken wie de Vlaanderen-vakantie-
ganger is, hoe hij reist, wat hij hier doet, hoe hij onze bestemming ervaart 
en wat hij tijdens zijn vakantie besteedt. Het grootschalige marktonder-
zoek past in een cyclisch proces dat werd opgestart in het jaar 2000 en in 
2005 is herhaald. Waar relevant worden in dit cahier de evoluties tussen 
beide onderzoeken weergegeven. 

Drie macroproducten, één onderzoek?

De keuze om niet één globaal marktonderzoek uit te voeren maar wel 
drie, vormde een belangrijk vraagstuk bij de aanvang van deze onder-
zoekscyclus in het jaar 2000. Oorspronkelijk was het de bedoeling om 
generisch exact dezelfde informatie te verzamelen voor de verschillende 
macroproducten. De zeer uiteenlopende aanbodskenmerken in de ver-
schillende regio’s maken het onmogelijk te werken met een volledig uni-
forme bevraging. 
 De vakantiegangers aan de kust en in de kunststeden zijn allemaal 
face-to-face bevraagd. Omdat een face-to-face bevraging in de Vlaamse 
regio’s financieel te belastend zou zijn gezien de grote spreiding van de 
logiesvormen in de Vlaamse regio’s, werd voor alle interviews een systeem 
van schriftelijke klantbevraging toegepast, behalve in de vakantieparken. 
Daar zijn de interviews wel van persoon tot persoon uitgevoerd. 

Bovenstaande redenen leidden ertoe het marktonderzoek op te splitsen 
naar macroproduct. Tijdens het gehele onderzoeksproces ging echter de 
grootste zorg naar het op elkaar afstemmen van de verschillende onder-
zoeken.

Voor de onderzoeken aan de kust en in de Vlaamse regio’s werkte Toeris-
me Vlaanderen samen met de provinciale toeristische partners. De onder-
zoeken zelf werden uitgevoerd door onderzoeksbureaus: WES Onderzoek 
& Advies (marktonderzoek kunststeden), WESTTOER (marktonderzoek 
kust) en Market Analysis & Synthesis (marktonderzoek Vlaamse regio’s). 
Alle onderzoeken zijn uitgevoerd in de loop van het jaar 2005. 

Onderzoekspopulatie en steekproefgrootte

De onderzoekspopulatie bij elk van deze onderzoeken bestaat uit de 
groep van de recreatieve verblijfstoeristen in commerciële logiesvormen. 
Dit impliceert dat personen die in een tweede verblijf logeren of bij fami-



1�

lie of vrienden overnachten, niet in aanmerking kwamen. Ook zakentoe-
risten, dagtoeristen en deelnemers aan congressen en seminaries behoren 
niet tot de onderzoeksgroep. Bovendien moest een respondent minstens 
18 jaar zijn. 

De onderzoekspopulatie is aan de hand van een steekproef bevraagd. In 
de planningsfase van het onderzoek werden bepaalde quota vastgelegd 
waaraan de enquêteurs zich moesten houden, zoals het herkomstland van 
de toerist, de logiesvorm waarin hij verblijft en de verblijfplaats. De quota 
zijn in hoofdzaak bepaald aan de hand van de aankomst-, overnachting- 
en aanbodsgegevens van 2004 van de FOD Economie - Algemene Directie 
Statistiek2. Volgende parameters werden vastgelegd:

kust: quota naar nationaliteit en logiesvorm per kustgemeente;
Vlaamse regio’s: quota naar nationaliteit en logiesvorm per toeristi-
sche regio3;
kunststeden: quota naar nationaliteit en per kunststad4.

Alleen de belangrijkste markten, bewerkt door Toerisme Vlaanderen, 
werden opgenomen in de steekproef. De markten die betrokken zijn in 
de diverse onderzoeken en de gerealiseerde steekproefgrootte staan in 
tabel 1. 

In de kunststeden werden toeristen uit tien herkomstlanden (binnenland-
se markt, onze buurlanden en vijf verre markten) geïnterviewd. Denemar-
ken en Zweden worden als één verre markt beschouwd. Deze tien gebie-
den genereren een groot deel van de overnachtingen in de kunststeden. 
Het totale aantal respondenten betrokken in het kunststedenonderzoek 
bedraagt 2.857 personen.

Hoewel de kust meer recreatieve overnachtingen creëert dan de kunstste-
den is de aantrekkingkracht van de kust geografisch beperkter en minder 
internationaal. Wel genereren een beperkt aantal markten een enorme 
hoeveelheid overnachtingen. Klanten worden voornamelijk aangetrok-

2  In België vraagt de ‘FOD Economie - Algemene Directie Statistiek maandelijks het 
aantal aankomsten (of aantal personen) en het aantal overnachtingen op bij alle commerci-
ele logiesinrichtingen (logiesaanbod). Voor deze gegevens is het mogelijk een onderscheid 
te maken naar logiesvorm, land van herkomst, maand van verblijf, verblijfsmotief en ver-
blijfsplaats.

�  De Vlaamse regio’s worden opgedeeld in 15 toeristische regio’s: Limburgse Kempen, 
Mijnstreek, Maasland, Voeren, Haspengouw, Antwerpse Kempen, Hageland, Groene Gor-
del, Scheldeland, Vlaamse Ardennen, Waasland, Meetjesland, Leiestreek, Brugse Ommeland 
en Westhoek.

�  Het kunststedenonderzoek concentreerde zich op vijf Vlaamse kunststeden: Brug-
ge, Brussel, Antwerpen, Gent en Leuven, aangezien in Mechelen parallel een onderzoek liep 
naar aanleiding van ‘Mechelen, stad in vrouwenhanden’.

•
•

•
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ken vanuit de binnenlandse markt en vanuit onze buurlanden: Neder-
land, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Luxemburg. Het 
onderzoek aan de kust omvat 2.774 respondenten.

Voor de Vlaamse regio’s werden vakantiegangers uit België, Nederland en 
Duitsland bevraagd. 2.848 personen vormen de steekproef in de Vlaamse 
regio’s.

Het totale aantal respondenten in de steekproef over de drie macropro-
ducten bedraagt dus bijna 8.500 personen. 

Tabel 1 Steekproefgrootte naar land van herkomst

kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s

België 1.270 336 1.992
NederlaNd 494 482 699

duitslaNd 496
394

157

VereNigd KoNiNKrijK 225 468 -
FraNKrijK 154 400 -
gH luxemBurg 135 - -
spaNje - 226 -
VereNigde stateN VaN ameriKa - 219 -
italië - 125 -
japaN - 135 -
deNemarKeN - ZwedeN - 72 -

totaal 2.774 2.857 2.848

 Planning & Onderzoek

Naast de quota voor de herkomstlanden, werden eveneens quota opge-
legd voor de logiesvormen, op basis van de gegevens van de Algemene 
Directie Statistiek. Gezien de Algemene Directie Statistiek geen gegevens 
heeft over de gastenkamers en onvoldoende gegevens heeft over de in-
dividuele huurwoningen, werden de quota voor deze logiesvormen be-
paald aan de hand van de aanbodgegevens van het Steunpunt Toerisme 
en Recreatie.

In de Vlaamse regio’s zijn quota opgesteld voor hotels, individuele huur-
woningen, campings, gastenkamers, logies voor doelgroepen en vakan-
tieparken. Aan de kust werden dezelfde logiesvormen met uitzondering 
van de gastenkamers opgenomen. Na een analyse van het aanbod en 
de omvang van de markt in de kunststeden, opteerde Toerisme Vlaande-
ren alleen voor een bevraging van de hotelbezoekers en de bezoekers in 
jeugdlogies. 
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Tabel 2 Steekproefgrootte naar logiesvorm

kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s

Hotel 1.083 2.530 1.052
iNdiViduele HuurwoNiNg 665 - 369
CampiNg 410 - 351
gasteNKamers - - 410
logies Voor doelgroepeN 277 327* 104
VaKaNtieparK 339 - 562

totaal 2.774 2.857 2.848

 Planning & Onderzoek   * jeugdlogies

Bevraagde elementen en kenmerken van de recreatieve verblijfstoerist 

Hoewel elk onderzoek in de drie macroproducten specifieke vragen be-
vat, werden algemeen zoveel mogelijk dezelfde onderzoeksvragen ge-
steld. Dit cahier brengt de volgende elementen en kenmerken van de 
recreatieve verblijfstoerist in kaart:

profielbeschrijving van de toerist;
kenmerken van de trip;
concurrentiepositie van het product;
door de toerist geraadpleegde informatiebronnen;
door de toerist ondernomen activiteiten en excursies;
tevredenheid van de toerist en herhaalbezoek;
bestedingen van de toerist.

Socio-demografische kenmerken zoals leeftijd, beroep en opleidingsni-
veau komen aan bod bij de profielbeschrijving van de toerist. De gerap-
porteerde leeftijd is die van de ondervraagde toerist zelf, de beroepssitu-
atie en het opleidingsniveau hebben betrekking op het gezinshoofd. De 
combinatie van beroepsprofiel en opleidingsniveau van het gezinshoofd 
geeft een goede indicatie van de socio-economische positie van het rei-
zende gezin. 
 Ook de belangrijkste herkomstregio’s per herkomstland worden 
kort vermeld. 

De kenmerken van de trip duiden aan met welk reisgezelschap de toerist 
op vakantie is, hoe lang hij in Vlaanderen verblijft, wat zijn transportmid-
del is en of hij al dan niet het logies of transport op voorhand organi-
seerde. 
 In de kunststeden is de verblijfsduur berekend op basis van het gan-
se verblijf in Vlaanderen. De reden hiervoor is dat vele toeristen meerdere 
kunststeden tegelijk bezoeken en ook op andere plaatsen in Vlaande-
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ren verblijven. Aan de kust zijn de verblijfstoeristen pas opgenomen in 
onze steekproef vanaf een verblijf van twee of meer nachten. Vakan-
ties van slechts een nacht zijn niet behouden. De verblijfsduur van de 
toerist brengt een methodologisch probleem met zich mee. Hoe langer 
het verblijf duurt, des te groter de kans dat een toerist in de steekproef 
terechtkomt. Dit maakt dat de gerapporteerde gemiddelde verblijfsduur 
overschat is ten opzichte van de cijfers van de Algemene Directie Statis-
tiek. 

Om de concurrentiepositie van Vlaanderen te kennen ten opzichte van 
andere bestemmingen, werd de toerist gevraagd of ze een alternatief 
hadden voor deze reis.

Wat zijn de geraadpleegde informatiebronnen van de toerist? Gaat het 
vooral om fysieke informatiebronnen (kranten, televisie, internet, reisgid-
sen, toeristische diensten,…), of eerder om mond-tot-mondreclame van 
vrienden, familie of kennissen? De informatiebron vormt meestal het eer-
ste contact van de toerist met de bestemming. Het is dan ook een belang-
rijk instrument in het proces van de imagovorming van de bestemming. 

In het onderdeel rond de activiteiten en excursies gaan we na wat de toe-
risten doen tijdens hun vakantie in Vlaanderen. Activiteiten worden ter 
plaatse uitgeoefend, excursies zijn uitstappen naar andere plaatsen dan 
de verblijfsplaats. In de kunststeden en de Vlaamse regio’s gaat het om 
activiteiten tijdens de ganse vakantie, aan de kust zijn het de activiteiten 
van de dag er voor. 

Specifieke onderzoeksvragen peilen naar de algemene tevredenheid van 
de recreatieve verblijfstoerist. Beantwoordt het verblijf aan de verwach-
tingen van de toerist, was het beter dan verwacht, of viel het een beetje 
tegen? 

Overweegt de toerist om opnieuw een vakantie door te brengen in de 
kunststeden, de Vlaamse regio’s of aan de kust? Het potentiële herhaal-
bezoek wordt dus in kaart gebracht. Maar ook het feitelijke herhaalbe-
zoek komt aan bod: is de toerist al eens in Vlaanderen op vakantie ge-
weest of niet?
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Een laatste niet onbelangrijk thema betreft de bestedingen van de 
recreatieve verblijfstoerist. Qua methodologie zijn de bestedingen in 
drie grote categorieën onderverdeeld. Deze categorieën worden in de 
verwerkingsfase telkens op een iets andere wijze geanalyseerd:

de logiesbestedingen;
diensten of arrangementen die vóór de afreis betaald werden;
dagelijkse bestedingen.

 
Wat de logiesbestedingen betreft, is de logiesprijs per individu berekend. 
Hiervoor moeten, in het geval van arrangementen of groepsreizen, soms 
andere uitgaven uit de arrangementsprijs gelicht worden. Tickets, excur-
sies, boottochten,… allerhande activiteiten worden vaak op voorhand 
betaald aan een vaste globale prijs. Voor de registratie van de dagelijkse 
bestedingen kregen de respondenten een lijst met mogelijke bestedings-
categorieën. Op deze manier herinneren ze zich beter de uitgaven van 
de dag voordien. De bestedingen worden gerapporteerd als gemiddelde 
waarde per persoon en per nacht. De bestedingscategorieën zijn: 

logies;
maaltijden, drank en voeding;
attracties en ontspanning;
shopping;
verplaatsingen;
andere uitgaven.

De verplaatsingskosten hebben betrekking op het transport tijdens de 
vakantie in Vlaanderen en niet op de verplaatsingen naar Vlaanderen. 
Bij de vergelijking met de bestedingen uit het onderzoek van vijf jaar ge-
leden, worden geïndexeerde cijfers gebruikt voor het jaar 2000. 

Dit rapport tracht alle vergelijkbare kenmerken te verenigen in een bon-
dig en overzichtelijk geheel.

1.3    omvang van HeT verblijfsToerisme in    
 vlaanderen

Om de resultaten van de marktonderzoeken beter te begrijpen, is het 
nuttig een beeld te hebben van de toerismestromen in en naar België en 
hun verdeling naar Gewest, macroproduct, motief en herkomstland.
 
De omvang van het verblijfstoerisme in België kunnen we beschrijven aan 
de hand van de overnachtingstatistieken zoals die gemeten worden door 
de FOD Economie - Algemene Directie Statistiek. De Algemene Directie 
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Statistiek vraagt maandelijks het aantal aankomsten en het aantal over-
nachtingen op bij alle commerciële logiesinrichtingen (logiesinstellingen 
waar moet betaald worden voor een overnachting). Volgende logiesvor-
men zijn opgenomen in de overnachtingscijfers: hotels, campings, vakan-
tieparken, logies voor doelgroepen en commerciële huurlogies (vakantie-
woningen die verhuurd worden via een immobiliënkantoor).
 Deze statistieken geven dus geen inzicht in de omvang van de toe-
rismestromen die gegenereerd worden door de verhuur van (private) va-
kantiewoningen, door de tweede verblijven en de gastenkamers.

Bijlage 1 en 2 geven meer details over de overnachtingen en de aankom-
sten van de belangrijkste marktlanden naar macroproduct en logiesvorm 
in het jaar 2005. Hieronder bekijken we de algemene cijfers.

1.3.1   de ToerismesTromen naar en in vlaanderen en belgië

In 2005 zijn er in België bijna 12 miljoen aankomsten geregistreerd. 78% 
van deze aankomsten werd geteld in Vlaanderen (inclusief Brussel). De 
overnachtingscijfers geven ons echter nog een beter beeld van het belang 
of de impact van het toerisme. In België zijn in 2005 bijna 34,5 miljoen 
overnachtingen doorgebracht door toeristen, waarvan acht op de tien in 
Vlaanderen. 

Tabel 3 aankomsten en overnachtingen in belgië 2005

aankomsTen % overnacHTingen %

Vlaams gewest   6.713.848   57% 22.945.660 67%
Brussels HooFdstedelijK gewest   2.500.174   21% 4.685.112 14%
waals gewest   2.499.592   21% 6.694.119 20%

België 11.713.614 100% 34.324.891 100%

 Planning & Onderzoek  Cijfers inclusief verhuursector
 o.b.v. de Algemene Directie Statistiek  

Ontspanning en vakantie zijn de belangrijkste motieven voor toeristen 
in Vlaanderen. Ze hebben een aandeel van 69%. De vrijetijdstoerist blijft 
gemiddeld langer in Vlaanderen dan de zakentoerist. Dit weerspiegelt 
zich ook in de cijfers van de recreatieve overnachtingen: vier op de vijf 
overnachtingen in Vlaanderen gebeurt vanuit een ontspannings- of va-
kantiemotief. 
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Tabel 4 aankomsten en overnachtingen in Vlaanderen naar motief 2005

aankomsTen % overnacHTingen %

oNtspaNNiNg eN VaKaNtie 6.397.583   69% 22.108.626 80%
CoNFereNtie, CoNgres eN semiNarie 1.580.721   17% 2.990.854 11%
aNdere BeroepsdoeleiNdeN 1.235.718   13% 2.531.292 9%

VlaaNdereN 9.214.022 100% 27.630.772 100%

 Planning & Onderzoek  Cijfers inclusief verhuursector
 o.b.v. de Algemene Directie Statistiek  

De 6,4 miljoen recreatieve aankomsten zijn niet gelijk verspreid over de 
drie macroproducten. De kunststeden trekken het meest toeristen aan 
(40% van alle recreatieve aankomsten); de kust en de Vlaamse regio’s 
trekken ongeveer evenveel toeristen aan. 49% van alle toeristische over-
nachtingen in Vlaanderen gebeurt aan de kust. Ondanks het lagere aantal 
recreatieve aankomsten, tellen we aan de kust toch het grootste aantal 
overnachtingen omdat de vakantiegangers hier gemiddeld langer verblij-
ven. De Vlaamse regio’s en de kunststeden nemen respectievelijk 29% en 
21% van de overnachtingen voor hun rekening. 

Tabel 5 Recreatieve aankomsten en overnachtingen in Vlaanderen 2005  
 naar macroproduct

aankomsTen % overnacHTingen %

Kust 1.837.378   29% 10.936.612   49%
KuNststedeN 2.550.617   40% 4.659.789   21%
Vlaamse regio’s 2.009.588   31% 6.512.225   29%

VlaaNdereN 6.397.583 100% 22.108.626 100%

 Planning & Onderzoek  Cijfers inclusief verhuursector
 o.b.v. de Algemene Directie Statistiek   

1.3.2   de belangrijksTe vakanTiemarkTen voor vlaanderen

58% van alle recreatieve overnachtingen in Vlaanderen gebeurt door 
Belgen en 42% door toeristen uit het buitenland. Van alle binnenlandse 
overnachtingen vindt twee op de drie plaats aan de kust, 44% van alle 
buitenlandse overnachtingen gebeurt in de kunststeden. 
 De Vlaamse regio’s (57% binnenlandse overnachtingen) en voorna-
melijk de kust (79% binnenlandse overnachtingen) steunen dus in ruime 
mate op toeristen uit eigen land. De Vlaamse kunststeden genereren 
dankzij hun rijk cultuurpatrimonium hoofdzakelijk buitenlandse over-
nachtingen (88%).
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Tabel 6 Recreatieve overnachtingen in Vlaanderen 2005 naar herkomst

kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s vlaanderen

BiNNeNlaNd 8.585.477 565.052 3.692.558 12.843.087
BuiteNlaNd 2.351.135 4.094.737 2.819.667 9.265.539

totaal 10.936.612 4.659.789 6.512.225 22.108.626

 Planning & Onderzoek  Cijfers inclusief verhuursector
 o.b.v. de Algemene Directie Statistiek  

Vlaanderen trekt als vakantiebestemming naast inwoners uit eigen land 
vooral toeristen uit de buurlanden aan. Vanuit de verre landen zijn de 
Spanjaarden de belangrijkste verblijfstoeristen. 
 Het belang van de verschillende herkomstlanden heeft veel te ma-
ken met de aard van de macroproducten. De kunststeden hebben een 
grote internationale aantrekkingskracht. De spreiding van het aantal 
overnachtingen over de diverse marktlanden in de kunststeden is relatief 
goed verdeeld. Geen enkele markt heeft er een uitgesproken overwicht. 
De top drie van de herkomstmarkten (Verenigd Koninkrijk, Nederland en 
Frankrijk) vertegenwoordigt er ‘slechts’ 47% van alle vakantienachten. 
Aan de kust en in de Vlaamse regio’s ligt dit anders: daar is de top drie 
goed voor respectievelijk 91% en 88% van alle overnachtingen. De ac-
tieradius van de kust en de Vlaamse regio’s blijft m.a.w. beperkt tot het 
binnenland en de buurlanden.

Tabel 7 Recreatieve overnachtingen in Vlaanderen 2005 naar herkomstland

kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s vlaanderen %

België 8.585.477 565.052 3.692.558 12.843.087 58%
NederlaNd 696.639 757.321 1.587.605 3.041.565 14%
duitslaNd 692.385 369.454 464.773 1.526.612 7%
VereNigd KoNiNKrijK 286.964 854.503 235.514 1.376.981 6%
FraNKrijK 377.699 581.656 268.869 1.228.224 6%
spaNje 16.416 231.141 20.636 268.193 1%
VereNigde stateN 9.195 215.284 24.317 248.796 1%
g.H. luxemBurg 178.704 14.710 26.896 220.310 1%
italië 10.323 125.510 21.392 157.225 1%
japaN 5.222 103.793 6.254 115.269 1%
sCaNdiNaVië 4.516 87.046 14.799 106.361 0%
oVerige laNdeN 73.072 754.319 148.612 976.003 4%

totaal 10.936.612 4.659.789 6.512.225 22.108.626 100%

 Planning & Onderzoek  Cijfers inclusief verhuursector
 o.b.v. de Algemene Directie Statistiek  
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1.3.3   de verdeling van de vakanTiemarkT in vlaanderen   
 naar logiesvorm

Globaal concentreren de toeristische overnachtingen in Vlaanderen zich in 
hotels en huurlogies. Samen nemen ze 59% van het totale volume aan va-
kantieovernachtingen voor hun rekening. Daarna volgen, in dalend markt-
volume, de logies voor doelgroepen, de vakantieparken en de campings.
 Ieder macroproduct heeft qua logiesaanbod een specifiek profiel 
en genereert overnachtingen conform dit profiel. Zo zijn de overnachtin-
gen in huurlogies dominant aan de kust (54%), zelfs in die mate dat ze 
voor geheel Vlaanderen qua volume de tweede belangrijkste logiesvorm 
vormen, na de hotels. In de kunststeden overwegen de hotelovernachtin-
gen met 86%. De Vlaamse regio’s kennen een iets grotere spreiding van 
de overnachtingen over diverse verblijfsvormen. De vakantieparken en de 
logies voor doelgroepen zijn samen verantwoordelijk voor 68% van alle 
vakantieovernachtingen in de Vlaamse regio’s.

Tabel 8 Recreatieve overnachtingen in Vlaanderen 2005 naar logiesvorm

kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s vlaanderen

Hotels 1.815.150 4.020.689 1.161.968 6.997.807
CampiNgs 872.925 130.426 926.254 1.929.605
VaKaNtieparKeN 1.161.201 0 2.317.067 3.478.268
doelgroepeN 1.211.619 458.899 2.088.230 3.758.748
Huurlogies 5.875.717 49.775 18.706 5.944.198

totaal 10.936.612 4.659.789 6.512.225 22.108.626

 Planning & Onderzoek  Cijfers inclusief verhuursector
 o.b.v. de Algemene Directie Statistiek  
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 HoofdsTuk    2

Vlaanderen als vakantieland

Hoe lang blijft de toerist gemiddeld aan de kust? Hoeveel geld besteedt 
hij of zij in onze kunststeden? Wat vinden de vakantiegangers van hun 
verblijf in onze bestemming? En zijn het vooral ouderen die naar de 
Vlaamse regio’s trekken of vinden we die eerder terug in de kunststeden? 
Kortom: wie is de Vlaanderen-vakantieganger? In het volgende hoofd-
stuk geven we een antwoord op al deze vragen. 
 Daarna gaan we dieper in op het vakantiegedrag van de toeristen 
in de verschillende logiesvormen. In het laatste hoofdstuk bespreken we 
de resultaten per marktland.

2.1    ProfielbescHrijving 

De gemiddelde leeftijd van de recreatieve verblijfstoerist aan de kust 
(52,8 jaar) ligt een stuk hoger dan in de kunststeden (43,8 jaar) en in de 
Vlaamse regio’s (44,2 jaar). In de Vlaamse regio’s is de helft van de vrije-
tijdstoeristen tussen 35 en 54 jaar. Aan de kust en in de kunststeden zijn 
praktisch alle leeftijdscategorieën goed vertegenwoordigd. De kust trekt 
in vergelijking met de andere regio’s weinig jongeren aan, in de kunst-
steden en de Vlaamse regio’s treffen we dan weer minder ouderen aan. 
Opvallend is de hoge gemiddelde leeftijd van de Britten aan zee (63 jaar). 
In de kunststeden zijn de Belgische en Spaanse bezoekers relatief jong, de 
Britse en Duitse toerist is ouder.
 Ten opzichte van vijf jaar geleden is de recreatieve Vlaanderen-va-
kantieganger wel ouder geworden. Deze trend is het sterkst aan de kust 
en het minst sterk in de Vlaamse regio’s.
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FiguuR 1 leeftijd van de recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen
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 Planning & Onderzoek

Het onderzoek peilde naar het beroep en het opleidingsniveau van het 
gezinshoofd van het reizende gezin. De combinatie van beroepsprofiel 
en opleidingsniveau van het gezinshoofd geeft een goede indicatie van 
de socio-economische positie van het reizende gezin.
Het opleidingsniveau van het gezinshoofd van de recreatieve verblijfs-
toerist is:

aan de kust eerder laag: 61% heeft een diploma lager onderwijs,  
lagere of hogere humaniora;
in de kunststeden hoog: 65% bezit een diploma hoger onderwijs, al 
dan niet universitair;
in de Vlaamse regio’s gemiddeld: 65% heeft een diploma hoger  
humaniora of een diploma van hoger niet-universitair niveau.

Dit weerspiegelt zich ook in de beroepsstructuur:
aan de kust is 41% (brug)gepensioneerd, 37% is arbeider of bedien-
de;
in de kunststeden is 29% bediende, 25% kaderlid, ondernemer of  
iemand met een vrij beroep. Daarnaast is 22% (brug)gepensioneerd. 
Slechts 6% van de gezinshoofden is arbeider en 6% is student;
in de Vlaamse regio’s is 51% arbeider of bediende.

De lage scholingsgraad en het hoge aandeel gepensioneerden aan de 
kust komt nog sterker naar voor bij de Britten. In de kunststeden valt 
het op dat het opleidingsniveau stijgt met de afstand tot de bestemming 
Vlaanderen. Voor alle verre markten, uitgezonderd Italië, bedraagt het 
aandeel universitairen 50% of meer (met zeer hoge waarden voor Japan 
en Amerika). 

Ten opzichte van 2000 is het aandeel van de gepensioneerden in de ver-
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schillende macroproducten toegenomen. Daarnaast tellen de kunstste-
den ook iets meer studenten. Een aantal beroepen gaan in diezelfde 
periode achteruit: aan de kust tellen we minder bedienden, in de kunst-
steden daalt het aantal zelfstandigen, kaderleden, ondernemers en vrije 
beroepen.

Tabel 9 beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de recreatieve  
 verblijfstoerist in Vlaanderen

beroeP gezinsHoofd kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s

arBeider 13% 6% 18%
BedieNde 24% 29% 33%
ZelFstaNdige 6% 8% 8%
Kaderlid, oNderNemer, Vrij Beroep 13% 25% 17%
gepeNsioNeerde 41% 22% 18%
studeNt 1% 6% 1%
aNdere 2% 3% 7%

totaal 100% 100% 100%

oPleidingsniveau gezinsHoofd

lager oNderwijs oF lagere HumaNiora 28% 9% 20%
Hogere HumaNiora 33% 26% 37%
Hoger Niet-uNiVersitair oNderwijs 23% 27% 28%
uNiVersitair oNderwijs 15% 38% 15%

totaal 100% 100% 100%

 Planning & Onderzoek

2.2    kenmerken van de TriP 

De Vlaamse regio’s en de kust zijn meer in trek bij gezinnen of gezel-
schappen met (jonge) kinderen. Aan zee reist ongeveer vier op de tien 
met kinderen, in de Vlaamse regio’s de helft. Aan de kust en in de Vlaam-
se regio’s gaat het om gezinnen met relatief jonge kinderen: bij 29% van 
de gezinnen aan de kust is het jongste kind jonger dan 12 jaar, wat ook 
geldt voor 37% van de gezinnen in de Vlaamse regio’s. Aan de kust gaat 
49% van de gezelschappen zonder kinderen op reis. De oudste persoon is 
hier 50 jaar of ouder. Het klantenbeeld van de kust bestaat dus hoofdza-
kelijk uit gezinnen met (jonge) kinderen, medioren (tussen 50 en 64 jaar) 
en ouderen. 
 In de Vlaamse regio’s is, naast gezinnen met (jonge) kinderen, 
ook ruim een vijfde van de gezelschappen zonder kinderen op vakantie, 
waarbij de leeftijd van de oudste persoon tussen de 50 en 64 jaar valt. De 
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medioren vormen dus een tweede doelgroep voor de Vlaamse regio’s. De 
Vlaamse regio’s trekken bovendien relatief grote reisgezelschappen aan. 
De gemiddelde grootte van het reisgezelschap telt er 4,5 personen. 
 De kleinste gezinnen en gezelschappen vinden we terug in de 
kunststeden. Negen op de tien vakantiegangers is er zonder kinderen op 
vakantie en 39% van de reisgezelschappen zijn mensen zonder kinderen, 
waarbij hun leeftijd schommelt tussen de 45 en 65 jaar (veertigers en me-
dioren). Het doelpubliek is hier zowel jong als oud.
 De gemiddelde grootte van het reizende gezelschap is aan de kust 
en in de Vlaamse regio’s ongeveer hetzelfde gebleven (respectievelijk 3 
personen en 4,6 personen). In de kunststeden neemt de doorsnee gezel-
schapsgrootte af ten opzichte van 2000 (van 3,1 naar 2,4 personen).

Tabel 10 Reisgezelschap van de recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

reisgezelscHaP kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s

geZiN/geZelsCHap met KiNdereN 38% 10% 49%
geZiN/geZelsCHap ZoNder KiNdereN 62% 90% 51%

totaal 100% 100% 100%

gemiddelde grootte VaN Het geZiN 2,4 1,9 3,0

gemiddelde grootte VaN Het geZelsCHap 3,0 2,4 4,5

 Planning & Onderzoek

De gemiddelde verblijfsduur is het langst aan de kust (9 nachten). Het on-
derzoek nam wel alleen toeristen op in de steekproef die minstens twee 
nachten aan zee verbleven. Bijna een op de drie vakanties duurt er 9 
nachten of langer. De kust is dan ook een plek waar heel wat mensen hun 
zomervakantie doorbrengen. De gemiddelde verblijfsduur aan de kust 
is een stuk korter voor de Fransen (6,1 nachten) en de Britten (4,7 nach-
ten).
 In de kunststeden logeert de toerist gemiddeld 2,9 nachten. Dit 
komt overeen met de gemiddelde duur van citytrips (2 tot 3 nachten). 
De doorsnee vakantie, inclusief overnachtingen buiten Vlaanderen, duurt 
5,1 nachten. Dit is langer dan de 4,3 nachten van vijf jaar geleden, terwijl 
de verblijfsduur in de Vlaamse kunststeden zelf ongeveer gelijk is geble-
ven (3 nachten in 2000). 
 In de Vlaamse regio’s verblijft de toerist gemiddeld 4,5 nachten. 
De regio’s zijn vooral in trek voor korte vakanties in gastenkamers, doel-
groepenlogies, hotels en voor middellange verblijven op campings en in 
huurvakantiewoningen. 
 De gemiddelde verblijfsduur aan de kust en in de Vlaamse regio’s 
daalt ten opzichte van 2000. Aan de kust gaat het om een daling van 1,2 
nachten, in de Vlaamse regio’s daalt het gemiddelde met 0,7 nachten. 
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FiguuR 2 Verblijfsstructuur van de recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen
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Acht op de tien vakantiegangers aan de kust komt met de wagen en 13% 
komt met de trein. De kust trekt voornamelijk Belgen en toeristen uit de 
buurlanden aan. De meeste vakantiegangers kiezen toch voor de wagen, 
ondanks het feit dat deze regio goed bereikbaar is met de trein. Redenen 
voor die keuze zijn o.a. het autocomfort, overvolle treinen en de lage 
overstapfrequenties. De Britten bereiken de kust hoofdzakelijk met de 
boot/hovercraft/catamaran of de kanaaltunnel.
 De kunststeden hebben een veel internationaler publiek waardoor 
het aandeel dat naar deze bestemming reist per vliegtuig veel hoger ligt 
dan in de andere macroproducten. De vliegtuigreizigers komen vooral uit 
de verder gelegen markten. Relatief veel toeristen (voornamelijk uit het 
binnenland en de buurlanden) kiezen, door de goede treinbereikbaar-
heid van de steden, voor de trein of de HST (25%). Ook de touringcar 
(12%) is een niet onbelangrijk vervoermiddel, vooral voor Duitse toeris-
ten. Toch bezoekt nog een derde van de toeristen de kunststeden met de 
auto. Het gaat hier meestal om toeristen uit België en de buurlanden.
 Ook in de Vlaamse regio’s zijn de meeste verblijfstoeristen afkom-
stig uit het binnenland, Nederland of Duitsland. De afstanden zijn dus 
relatief kort, maar de regio’s zijn minder goed bereikbaar met het open-
baar vervoer. Daarom verplaatst 94% van de toeristen zich per wagen 
naar zijn bestemming. 3% komt met de fiets.
 In de periode 2000-2005 is zowel aan de kust als in de Vlaamse 
regio’s het aandeel van de wagen als transportmiddel licht afgenomen 
(respectievelijk 82% en 96% in 2000). Aan de kust neemt het gebruik van 
de wagen af ten voordele van de trein, in de Vlaamse regio’s ten voordele 
van de trein en de fiets. In de kunststeden is het aandeel van het vliegtuig 
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licht afgenomen in diezelfde periode (25% in 2000) ten voordele van de 
wagen en de hogesnelheidstrein.

Tabel 11 Transportmiddel van de recreatieve verblijfstoerist naar Vlaanderen

kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s

wageN 79% 33% 94%
gewoNe treiN 13% 12% 2%
Boot/HoVerCraFt/CatamaraN 4% 4% 0%
KaNaaltuNNel + wageN/touriNgCar 1% 4% 0%
Hst, tHalys oF eurostar 0% 13% 0%
touriNgCar 2% 12% 0%
Vliegtuig 0% 21% 0%
Fiets 0% 0% 3%
aNdere 1% 1% 1%

totaal 100% 100% 100%

 Planning & Onderzoek

Weinig verblijfstoeristen in de kunststeden en de Vlaamse regio’s vertrek-
ken volledig onvoorbereid op reis. In de Vlaamse regio’s wordt alleen het 
logies gereserveerd, aangezien het grootste deel van de reizigers met de 
auto komt en er geen transport moet vastgelegd worden. Dat is anders 
voor de toeristen die naar de kunststeden reizen. Zij reserveren naast het 
verblijf ook dikwijls het transport vooraf. Vakantiegangers die met het 
vliegtuig, de boot of de trein reizen, boeken meestal op voorhand hun 
transport. 13% van de reizigers in de kunststeden maakt geen enkele 
reservering.
 Er zijn beperkte verschillen tussen de reisorganisatie in het jaar 
2000 en in 2005. Opmerkelijk is het late boekingsgedrag in de kunstste-
den. Drie op de vier vakantiegangers wacht tot de laatste maand voor de 
afreis om het logies vast te leggen (vijf jaar geleden was dat 70%). In de 
helft van de gevallen wordt daarbij de hulp ingeroepen van een reisorga-
nisatie. Ook ruim de helft van hen doet dit via internet. 
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FiguuR 3 Reisorganisatie van de recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen
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2.3    concurrenTiePosiTie

Hebben de toeristen in Vlaanderen vóór hun vertrek nog een andere be-
stemming overwogen? In de Vlaamse regio’s is dat voor ruim een vierde 
van hen het geval. Nederland (13%), Frankrijk (11%), de Vlaamse kust 
(12%) en de Ardennen (8%) vormen de belangrijkste concurrenten. Op-
vallend is dat zes op de tien vakantiegangers in de Vlaamse regio’s een 
alternatief binnen België heeft. 
 Aan de kust en in de kunststeden heeft slechts een minderheid 
een andere bestemming overwogen (respectievelijk 9% en 7%). De be-
langrijkste alternatieven voor de kust zijn de Europese zonnige bestem-
mingen (28%), de Ardennen (12%) en de Noord-Franse kust (9,7%). Voor 
de kunststeden vormen Parijs, Amsterdam en Barcelona de belangrijkste 
concurrenten.
 In 2000 overwoog de helft van de recreatieve verblijfstoeristen in 
de Vlaamse regio’s een andere bestemming. In vergelijking met nu ken-
den de Vlaamse regio’s toen veel meer concurrentie. Ook de kust ervaart 
vandaag iets minder concurrentie (in 2000 dacht 11% van de toeristen 
aan een andere bestemming). In de kunststeden is het resultaat vergelijk-
baar met vijf jaar geleden. 
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Tabel 12 alternatieve bestemming van de recreatieve verblijfstoerist in  
 Vlaanderen

kusT kunsTsTeden* vlaamse regio’s

ja, alterNatieF 9% 7% 27%
Nee, geeN alterNatieF 91% 93% 73%

totaal 100% 100% 100%

 Planning & Onderzoek  * Andere niet-Vlaamse kunststad overwogen?

2.4    geraadPleegde informaTiebronnen

De meerderheid van de toeristen informeert zich vóór de afreis over zijn 
reisbestemming. In de kunststeden is de meest populaire informatiebron 
het internet. Het is wel opvallend dat de Duitse toerist voor de kunstste-
den relatief weinig het internet raadpleegt om zich te informeren over 
zijn bestemming. Daarnaast zijn ook de toeristische brochures, reisgidsen 
en mond-tot-mondreclame (vrienden, familie en kennissen) belangrijk. 
Het zijn vooral de Franse en de Amerikaanse toeristen die zich over de 
kunststeden informeren via reisgidsen. Mond-tot-mondreclame is minder 
belangrijk in de verder gelegen herkomstlanden. 
 Aan de kust en in de Vlaamse regio’s zijn de belangrijkste infor-
matiebronnen toeristische brochures, het internet en mond-tot-mondre-
clame. Reisgidsen worden hier zo goed als niet geraadpleegd. Aan de 
kust en in mindere mate in de kunststeden wordt ook beroep gedaan op 
de toeristische diensten. Toeristische brochures zijn vooral populair bij de 
toeristen die op een georganiseerde wijze Vlaanderen bezoeken (zoals 
de Britten aan de kust en de Duitsers en Japanners in de kunststeden).
Het aantal geraadpleegde bronnen per respondent is gemiddeld 1,8 aan 
de kust, 1,6 in de kunststeden en 1,4 in de Vlaamse regio’s.
 In vergelijking met vijf jaar geleden gaan in 2005 vooral meer kust-
toeristen op zoek naar informatie (2000: 42%). In de kunststeden blijft 
dit cijfer hetzelfde en in de Vlaamse regio’s daalt het aantal toeristen 
dat zich vooraf informeert lichtjes. In 2000 was internet enkel een po-
pulaire informatiebron voor de kunststeden, vandaag is dit voor de drie 
macroproducten van groot belang. Toch heeft de online informatie in de 
Vlaamse regio’s en aan zee de toeristische brochures niet van de eerste 
plaats verdrongen.
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Tabel 13 informatiebronnen van de recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

informaTiebron kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s*

iNFormatieBroN geraadpleegd 72% 82% 72%
geeN iNFormatieBroN oF erVariNg/
gewooNte

28% 18% 28%

totaal 100% 100% 100%

Welke informaTiebron**

toeristisCHe BroCHures 57% 25% 53%
iNterNet 41% 56% 51%
VrieNdeN, Familie, KeNNisseN 35% 24% 23%
reisgidseN 3% 24% 2%
media 20% 18% 1%
toeristisCHe dieNsteN 13% 10% 1%
BeurZeN 1% 1% 3%
reisBureau 5% 0% 0%
aNdere 0% 0% 1%

totaal 175% 157% 136%
 

  Planning & Onderzoek  * Exclusief vakantieparken
** In % van de respondenten die informatiebronnen raadpleegden

2.5    acTiviTeiTen 
De vakantieganger in Vlaanderen verkiest wandelen als favoriete activi-
teit, zowel in de kunststeden en de Vlaamse regio’s als aan de kust (90%). 
De keuze voor een bestemming bepaalt in grote mate de overige acti-
viteiten. Aan de kust komen bij alle toeristen restaurant en cafébezoek 
(77%) en winkelen (56%) op de tweede en de derde plaats. Pas daarna 
volgen de kustspecifieke activiteiten zoals zonnen en zwemmen. Drie op 
de tien vakantiegangers aan zee zegt de vorige vakantiedag te hebben 
gezond, ruim een op de vijf heeft gezwommen. 
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FiguuR 4 activiteiten van de vorige vakantiedag van de recreatieve  
 verblijfstoerist aan de kust
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In de kunststeden zijn de belangrijkste activiteiten: de stad ervaren, de 
sfeer opsnuiven (wandelen in de binnenstad: 90%) en monumenten, his-
torische gebouwen en andere bezienswaardigheden bezoeken (70%). 
Daarnaast gaan de toeristen er graag terrasjes doen (65%), iets eten 
(61%) en winkelen (52%). Ten opzichte van vijf jaar geleden is winke-
len iets minder belangrijk geworden, terwijl ‘terrasjes doen’ meer belang 
krijgt. 
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FiguuR 5 alle activiteiten van de recreatieve verblijfstoerist in de kunststeden
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 Planning & Onderzoek

De meeste toeristen gaan naar de Vlaamse regio’s voor buitenactivitei-
ten. Wandelen (72%) en fietsen (56%) en het hieraan gekoppelde bezoek 
aan een terras of café (56%) scoren hier het hoogst. Anderen zoeken er 
rust en kalmte (uitrusten, relaxen en niets doen: 54%). Ook populair zijn 
zwemmen (42%), hoofdzakelijk bij de vakantiegangers die in een vakan-
tiepark of een camping logeren, en shoppen (38%). 
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FiguuR 6 alle activiteiten van de recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse  
 regio’s
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Naast allerhande activiteiten hebben de recreatieve verblijfstoeristen ook 
excursies ondernomen. Een excursie is een daguitstap vanuit de vakan-
tieverblijfplaats naar een andere bestemming. In de Vlaamse regio’s on-
derneemt bijna een op de twee toeristen een daguitstap. De meest ver-
noemde bestemmingen zijn Ieper, Brugge, Hasselt, Lommel en de kust. In 
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de kunststeden onderneemt ongeveer een derde van de verblijfstoeristen 
een daguitstap. De binnenlandse en Nederlandse toeristen blijven meer 
op hun vakantiebestemming: minder dan een op de vijf gaat op excursie. 
De uitstappen vonden plaats in een andere Vlaamse kunststad (26,5%), 
de kust (9,2%) of een Vlaamse regio (3,4%, meestal naar Damme of Ie-
per). 
 De mate waarin recreatieve verblijfstoeristen een excursie in Vlaan-
deren ondernemen, is zowel in de Vlaamse regio’s als in de kunststeden 
afgenomen in vergelijking met 2000. In 2000 maakte 61% van de toe-
risten in de Vlaamse regio’s een uitstap en 39% van de toeristen in de 
kunststeden.

2.6    TevredenHeid en HerHaalbezoek

Is de vakantie in Vlaanderen verlopen zoals de toerist heeft verwacht? In 
de kunststeden en in de Vlaamse regio’s vindt een derde van de vakantie-
gangers het verblijf (veel) beter dan verwacht. In de kunststeden valt het 
heel hoog aandeel (zeer) tevreden Amerikanen op. De kust scoort lager 
dan de twee andere macroproducten op vlak van tevredenheid: slechts 
20% vindt het verblijf (veel) beter dan verwacht. Opvallend is dat de Brit-
ten wel zeer tevreden zijn over hun bezoek. 
 Aan de kust en in de Vlaamse regio’s vindt respectievelijk 7% en 6% 
hun verblijf (veel) minder goed dan verwacht, in de kunststeden slechts 
3%. Als we de tevredenheid uitdrukken in een score op 5, behalen onze 
kunststeden 3,4 op 5, de Vlaamse regio’s 3,3 en de kust 3,2. 
Deze tevredenheidscijfers zijn vergelijkbaar met die van 2000. 

FiguuR 7 Tevredenheid van de recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen
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De belangrijkste redenen waarom het verblijf aan de kust (veel) beter 
wordt ervaren dan verwacht zijn: het weer (37%), de tevredenheid over 
de logiesaccommodatie (16%) en de totaalbeleving van het kustland-
schap (9%).

FiguuR 8 Tevredenheid van de recreatieve verblijfstoerist aan de kust  
 (% van de respondenten ‘(veel) beter dan verwacht’)
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Waarom wordt het verblijf in de kunststeden (veel) beter dan verwacht 
ingeschat? De belangrijkste reden heeft te maken met de steden die nog 
mooier worden ervaren dan verwacht (22%). Daarnaast zijn de belang-
rijke pluspunten:

interessante, goed onderhouden architectuur; 
vriendelijke, hartelijke, gastvrije en meertalige bevolking; 
mooi weer;
afwisselend, veel animatie/evenementen, veelzijdig.

FiguuR 9 Tevredenheid van de recreatieve verblijfstoerist in de kunststeden  
 (% van de respondenten ‘(veel) beter dan verwacht’)
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De grote tevredenheid van de recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse 
regio’s wordt vooral bepaald door:

comfort en netheid van het verblijf;
gastvrijheid van de bevolking;
mooi landschap en mooie omgeving; 
mogelijkheden om een actieve vakantie, of een rustige en ontspan-
nende vakantie door te brengen;
het eten en de streekgastronomie.

FiguuR 10 Tevredenheid van de recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio’s  
 (% van de respondenten ‘(veel) beter dan verwacht’)
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Keert de Vlaanderen-vakantieganger ook terug naar dezelfde vakantie-
bestemming? Er werd aan de toeristen gevraagd of het huidige bezoek 
een herhaalbezoek is (in de periode tussen het huidige verblijf en de 
voorgaande drie/vijf jaar). Daarnaast polste het onderzoek ook naar de 
intentie tot een herhaalbezoek in de toekomst.
 Het herhaalbezoek aan de kust ligt vrij hoog, bijna acht op de tien 
respondenten verbleef er al de laatste drie jaar. Vooral de Belgen en de 
Luxemburgers scoren hier hoog (respectievelijk 85 % en 80%). Bovendien 
is de vakantieganger aan zee erg trouw aan dezelfde badstad. Van die-
genen die in de laatste drie jaar zijn teruggekeerd, verblijft twee derde 

•
•
•
•

•
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in dezelfde badstad. In de Vlaamse regio’s verbleef zes op de tien toe-
risten al eens in Vlaanderen in de laatste drie jaar. Dit hoge percentage 
wordt vooral bepaald door de Belgen. Het feitelijke herhaalbezoek ligt 
het laagst in de kunststeden, maar gezien het internationale karakter van 
deze steden is het hier ook relatief hoog: bijna vier op de tien toeristen 
verbleef in de voorbije vijf jaar al in een van onze kunststeden. Vooral 
voor de binnenlandse en Nederlandse markt is het herhaalbezoek erg 
hoog (respectievelijk 65% en 53%).

Tabel 14 Herhaalbezoek van de recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

HerHaalbezoek

Kust 79% aaN de Vlaamse Kust iN de laatste 3 jaar

KuNststedeN 38% iN de Vlaamse KuNststedeN iN de laatste 5 jaar

Vlaamse regio’s 60% iN VlaaNdereN iN de laatste 3 jaar

 Planning & Onderzoek

De intentie tot herhaalbezoek is hoog aan de kust en in de Vlaamse re-
gio’s. Meer dan de helft van de toeristen is ervan overtuigd om binnen 
de drie jaar terug te keren. Zelfs in de kunststeden plant bijna een vierde 
van de toeristen een herhaalbezoek. Aan de kust hebben vooral de Brit-
ten de intentie om terug te komen, terwijl dat voor de Nederlanders en 
de Fransen minder uitgesproken is. In de Vlaamse regio’s zijn het vooral 
de Belgen die een herhaalbezoek plannen, in de kunststeden zijn dat de 
Nederlanders. De Japanners en de Italianen denken minder snel terug te 
komen naar een Vlaamse kunststad.
 Het aandeel bezoekers dat vrijwel zeker terug zal komen naar de 
kunststeden en de Vlaamse regio’s is gedaald ten opzichte van 2000: voor 
de kunststeden zakte het aandeel van 36% naar 23%, voor de Vlaamse 
regio’s daalde het van 58% naar 55%. Anno 2005 is de verblijftoerist meer 
onbeslist. In de kunststeden antwoordt 27% ‘weet niet’ tegenover 16% in 
2000, in de Vlaamse regio’s is dit 8% tegenover 3% in 2000. Voor de kust 
is deze evolutie niet beschikbaar.
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FiguuR 11 Herhaalbezoek* gepland door de recreatieve verblijfstoerist in  
 Vlaanderen
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Was de kwaliteit van de vakantie ook in verhouding tot de betaalde prijs? 
In de Vlaamse regio’s vindt 90% van de respondenten de prijs-kwaliteit-
verhouding uitstekend tot goed. In de kunststeden bedraagt dit aandeel 
58%. Aan de kust vindt 27% de prijs-kwaliteitverhouding uitstekend tot 
zeer goed. 11% van de toeristen aan de kust vindt dat de prijs-kwaliteit-
verhouding minder goed tot slecht is. In de kunststeden zijn de Duitsers 
minder enthousiast over de prijs-kwaliteitverhouding, terwijl meer dan 
70% van de Scandinaviërs en de Britten deze uitstekend tot zeer goed 
vindt. Ook aan de kust zijn de Britten zeer tevreden over de prijs-kwali-
teitverhouding. De Duitsers beoordelen deze minder goed.
 De prijs-kwaliteitverhouding voor de kunststeden wordt minder po-
sitief geëvalueerd dan vijf jaar geleden. Het aandeel van ‘uitstekend tot 
zeer goed’ daalde van 79% vijf jaar geleden, naar 58% nu. In de Vlaamse 
regio’s wordt het omgekeerde vastgesteld: in 2000 vond 82% de prijs-
kwaliteitverhouding uitstekend tot zeer goed, ten opzichte van 90% nu.
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FiguuR 12 evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de recreatieve  
 verblijfstoerist in Vlaanderen
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2.7    besTedingen

De bestedingen van de recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen zijn erg 
afhankelijk van de bestemming. Gemiddeld besteedt de toerist per per-
soon en per overnachting in de Vlaamse regio’s 57,55 euro, aan de kust 
60,07 euro en in de kunststeden 131,73 euro. Aan de kust liggen de beste-
dingen van de Fransen, de Luxemburgers en de Britten een stuk hoger dan 
gemiddeld. In de kunststeden geven de Duitsers en de Italianen opvallend 
minder uit. Dat komt deels omwille van het hoge aandeel groepsreizen 
vanuit deze landen. De Amerikanen geven dan weer opvallend veel uit. 
In alle macroproducten wordt het meest uitgegeven aan het verblijf zelf 
en aan maaltijden, drank en voeding. In de kunststeden liggen de beste-
dingen aan maaltijden, drank en voeding zelfs hoger dan de uitgaven 
aan het logies. Aan zee en in de Vlaamse regio’s is dit omgekeerd. Over 
alle bestedingscategorieën heen wordt in de kunststeden beduidend 
meer uitgegeven dan in de twee andere macroproducten. 
 Als de bestedingen van 2000 worden geïndexeerd met behulp van 
het gewone indexcijfer van de consumptieprijzen, dan was in 2000 de ge-
middelde besteding per persoon en per nacht in de Vlaamse regio’s 36,09 
euro, aan de kust 42,58 euro en in de kunststeden 132,36 euro. Voor de 
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kunststeden is er dus geen stijging ten opzichte van vijf jaar geleden. Aan 
de kust en in de Vlaamse regio’s is de gemiddelde besteding per persoon 
per nacht beduidend hoger in 2005 (kust: + 17 euro, Vlaamse regio’s: + 21 
euro). Er wordt vooral meer besteed aan maaltijden, drank en voeding en 
ook aan logies.

Tabel 15 gemiddelde bestedingen van de recreatieve verblijfstoerist in 
Vlaanderen 

besTedingen,  
Per Persoon Per nacHT (euro)

kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s

logies 25,39 43,58 31,61
maaltijdeN, draNK eN VoediNg 24,61 49,54 19,79
attraCties eN oNtspaNNiNg 1,43 5,56 1,36
sHoppiNg 6,77 25,22 2,60
VerplaatsiNgeN ter plaatse 1,22 3,49 2,09
aNdere uitgaVeN 0,66 4,34 0,10

totaal 60,07 131,73 57,55

 Planning & Onderzoek
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HoofdsTuk    3

De verblijfstoerist in Vlaanderen,  
naar logiesvorm

In dit onderdeel analyseren we het vakantiegedrag van de recreatieve 
verblijfstoerist in Vlaanderen in functie van de logiesvorm waarin hij 
heeft verbleven. Voor uitbaters van hotels, campings, enzovoort is het 
interessant het profiel en reisgedrag te kennen van de toerist die voor 
hun verblijfsvorm kiest. 

Aangezien de kust, de kunststeden en de Vlaamse regio’s niet dezelfde 
aanbodstructuur kennen, zijn er niet voor elke logiesvorm in elk macro-
product onderzoeksgegevens. We presenteren alleen de resultaten van 
logiesvormen die we in meerdere macroproducten aantreffen.

In de Vlaamse regio’s is de diversiteit aan logiesvormen het grootst. In 
het onderzoek zijn toeristen bevraagd die verbleven in hotels, individuele 
huurvakantiewoningen, campings, gastenkamers, logies voor doelgroe-
pen en vakantieparken. Aan de kust zijn dezelfde logiesvormen aan bod 
gekomen, met uitzondering van de gastenkamers. In de kunststeden zijn 
recreatieve verblijfstoeristen ondervraagd in hotels en jeugdlogies. 

In de volgende bespreking richten we onze aandacht op het profiel en 
vakantiegedrag van de recreatieve verblijfstoeristen in hotels, logies voor 
doelgroepen, campings en huurvakantiewoningen. 

3.1    HoTels 

Met 7 miljoen overnachtingen in 2005 zijn de recreatieve hotelovernach-
tingen goed voor een aandeel van 32% van alle recreatieve overnachtin-
gen in Vlaanderen (geteld door de Algemene Directie Statistiek). Daarmee 
vormen hotels met voorsprong de grootste en belangrijkste verblijfscate-
gorie. De kunststeden Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Me-
chelen staan in voor een groot gedeelte van deze overnachtingen. In de 
kunststeden vindt 86% of 4 miljoen van de recreatieve overnachtingen 
plaats in hotels. Aan de kust en in de Vlaamse regio’s is dat respectievelijk 



�5

17% en 18% (1,8 en 1,2 miljoen overnachtingen). 
In de kunststeden is het hotelpubliek vrij internationaal, 90% van de over-
nachtingen is geboekt door buitenlandse toeristen. Aan de kust is 65% 
van de hotelovernachtingen toe te wijzen aan binnenlands publiek, in de 
Vlaamse regio’s is dat 45%.

3.1.1   ProfielbescHrijving

De hotelgast aan de kust is gemiddeld 56 jaar. In de kunststeden en de 
Vlaamse regio’s ligt die leeftijd iets lager: daar zijn de toeristen gemid-
deld 45 en 51 jaar. De Vlaamse regio’s trekken veel vakantiegangers aan 
uit dezelfde leeftijdsgroep. Zes op de tien toeristen zijn er tussen 45 en 
64 jaar. Aan de kust en in de kunststeden zijn de vakantiegangers gelijk-
matiger verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën. Net zoals in 
de Vlaamse regio’s zien we weinig jonge mensen in de kusthotels. Een op 
de drie hotelgasten is er ouder dan 65 jaar. In de kunststeden nemen we 
het omgekeerde waar: een op de drie hotelgasten is tussen 18 en 34 jaar, 
weinigen zijn ouder dan 75 jaar (3%).

FiguuR 13 leeftijd van de recreatieve verblijfstoerist in hotels in Vlaanderen
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De klanten van de hotels aan de kust bestaan dan ook voor bijna de helft 
(45%) uit gepensioneerden. Zij vormen eveneens een belangrijke be-
roepsgroep in de Vlaamse regio’s (27%) en de kunststeden (21%), maar 
ze zijn er niet de koplopers. Drie op de tien hotelgasten aan de kust is 
bediende. Een vijfde van de toeristen in de Vlaamse regio’s is kaderlid, 
ondernemer of oefent een vrij beroep uit en dat geldt ook voor een op 
de vier in de kunststeden. 
 In de kunststeden heeft bijna vier op de tien gezinshoofden een 
universitaire scholing genoten, ten opzichte van ongeveer een op de zes 
aan de kust en in de Vlaamse regio’s. In deze laatste twee bestemmingen 
hebben vooral meer vakantiegangers hoogstens een diploma lager on-
derwijs dan in de kunststeden. In de Vlaamse regio’s zijn er relatief wei-



�6

nig hotelgasten universitair geschoold in vergelijking met de toeristen in 
gastenkamers, doelgroepenlogies en huurvakantiewoningen.

3.1.2   kenmerken van de TriP

De meeste hotelgangers in Vlaanderen zijn zonder kinderen op stap. In 
de kunststeden en de Vlaamse regio’s heeft een op de tien toeristen kin-
deren bij. Zelfs aan de kust bedraagt het aandeel hotelgasten met kinde-
ren maar 20%. De gezins- en gezelschapsgrootte van toeristen die een 
hotel boeken, is dan ook kleiner dan in vergelijking met de andere lo-
giesvormen. 

Tabel 16 Reisgezelschap van de recreatieve verblijfstoerist in hotels in  
 Vlaanderen

kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s

geZiN/geZelsCHap met KiNdereN 21% 10% 11%
geZiN/geZelsCHap ZoNder KiNdereN 79% 90% 89%

totaal 100% 100% 100%

gemiddelde grootte VaN Het geZiN 2,1 1,9 2,2

gemiddelde grootte VaN Het geZelsCHap 2,5 2,4 3,2

 Planning & Onderzoek

In vergelijking met de kunststeden en de Vlaamse regio’s noteren de 
kusthotels langere verblijven (gemiddeld 5,4 nachten). In de kunststeden 
blijven hotelgasten gemiddeld 2,9 nachten en in de Vlaamse regio’s 2,5 
nachten. Het verschil tussen de verblijfsduur aan de kust en de verblijfs-
duur in de andere macroproducten is het kleinst voor de hotels. In het 
algemeen logeert de toerist minder lang in een hotel dan in de andere 
verblijfsvormen. 
 De meeste hotelgasten gebruiken de auto als transportmiddel om 
zich te verplaatsen naar hun vakantiebestemming. Een op de vijf hotel-
gangers gaat met de trein naar de kust en 10% komt met de boot. Dat is 
een relatief hoog aandeel ten opzichte van de reizigers in de kunststeden. 
In de Vlaamse regio’s trekken de meeste vakantiegangers naar het hotel 
met de auto. De fiets wordt hier wel iets meer gebruikt dan de trein. De 
verplaatsing naar de kunststeden gebeurt in een op de drie gevallen met 
de wagen, het vliegtuig is nummer twee met een aandeel van 20%. Ten 
opzichte van 2000 zien we het aandeel van het vliegtuig en de touringcar 
dalen, terwijl de wagen en de hoge snelheidstrein in de kunststeden nog 
terrein winnen. Aan de kust is het gebruik van de gewone trein sterk toe-
genomen (14% in 2000). 
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Tabel 17 Transportmiddel van de recreatieve verblijfstoerist naar hotels in  
 Vlaanderen

HoTels kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s

wageN 64% 34% 90%
gewoNe treiN 21% 11% 4%
Boot/HoVerCraFt/CatamaraN 10% 4% 0%
KaNaaltuNNel + wageN/touriNgCar 2% 5% 0%
Hst, tHalys oF eurostar 0% 14% 0%
touriNgCar 2% 12% 0%
Vliegtuig 0% 20% 0%
Fiets 0% 0% 5%
aNdere 1% 1% 1%

totaal 100% 100% 100%

 Planning & Onderzoek

Slechts een kleine minderheid van de toeristen (4%) trekt naar de Vlaam-
se regio’s zonder vooraf een hotel te boeken. De overige 96% reserveert 
het logies. Transportreservaties zijn niet nodig omdat bijna iedereen met 
een eigen vervoermiddel reist en 4% met de trein. In de kunststeden re-
serveert de meerderheid zowel hotel en/of transport, slechts een op de 
tien wacht de aankomst ter plaatse af om een hotel te vinden.

FiguuR 14 Reisorganisatie van de recreatieve verblijfstoerist in hotels in  
 Vlaanderen
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3.1.3   geraadPleegde informaTiebronnen

De vraag naar toeristische informatie hangt eerder af van de bestemming 
dan van het soort verblijf. Zeven à acht op de tien toeristen in hotels in 
Vlaanderen hebben zich op een of andere manier geïnformeerd over hun 
verblijf. In de kunststeden is het internet de grootste bron van informatie 
(55%), gevolgd door brochures (27%). In de andere macroproducten ligt 
dat net andersom. Daar zijn de toeristische brochures de belangrijkste 
bron, gevolgd door het ‘world wide web’. Aan zee informeert een groot 
deel van de hotelgangers zich via hun vrienden, familie en kennissen 
(32%). 

3.1.4   acTiviTeiTen

Ook de keuze van activiteit is eerder geïnspireerd door de vakantiebe-
stemming dan door de gekozen logiesvorm. De hotelgangers aan de 
kust beoefenen veelal dezelfde activiteiten als de toeristen in de andere 
logiesvormen: wandelen staat bovenaan (92%), gevolgd door restau-
rant- en cafébezoek (83%), winkelen (61%) en zonnen (27%). Ook in de 
kunststeden zijn de belangrijkste activiteiten van de hotelgangers en de 
toeristen in jeugdlogies vergelijkbaar: wandelen, monumenten bezoeken 
en terrasjes doen. Er zijn wel enkele punten van verschil: hotelgangers 
doen meer begeleide stadswandelingen, degustaties van streekgerechten 
en gastronomische bezoeken; toeristen in jeugdlogies bezoeken meer 
cafés en wonen meer concerten bij. In de Vlaamse regio’s wandelen de 
hotelgangers iets minder dan gemiddeld, maar het is niet zo dat ze er 
daarom meer uitrusten. Dat scoort zelfs lager dan in de meeste andere lo-
giesvormen. Hotelgasten zullen er frequenter cultuurhistorische beziens-
waardigheden en musea bezoeken.

3.1.5   TevredenHeid

De overgrote meerderheid van de toeristen op hotel in Vlaanderen vindt 
dat de vakantie is verlopen zoals verwacht. In de Vlaamse regio’s is de 
groep die het verblijf (veel) beter dan verwacht vindt zelfs het grootst 
(40%). De grootste groep ontevreden klanten zien we aan de kust, waar 
7% van de hotelgasten hogere verwachtingen had over de vakantie. De 
reden waarom toeristen zeer tevreden zijn, verschilt opvallend genoeg 
van regio tot regio. Aan zee is dit vooral gekoppeld aan het weer en in 
tweede orde aan de ervaringen in het hotel. In de Vlaamse regio’s lig-
gen het comfort, de netheid van het verblijf en de gastvrijheid pertinent 
voorop bij de kwaliteiten die de tevredenheid bepalen. In de kunststeden 
is de schoonheid van de steden (‘nog mooier dan verwacht’), de architec-
tuur en de gastvrijheid bepalend. 
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FiguuR 15 Tevredenheid van de recreatieve verblijfstoerist in hotels in  
 Vlaanderen
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3.1.6   besTedingen

Zoals te verwachten steken de bestedingen van de hotelgangers ver uit 
boven de uitgaven van toeristen in de andere logiesvormen. Aan de kust 
en in de regio’s geven hotelgasten ongeveer 90 euro uit per persoon en 
per nacht, in de kunststeden is dat bedrag bijna 140 euro. Aan de kust en 
in de Vlaamse regio’s bepalen de logiesuitgaven meer dan de helft van 
de bestedingen, in de kunststeden wordt per persoon en per nacht meer 
uitgegeven aan eten en drinken, dan aan slapen. In de kunststeden en 
aan de kust geven de hotelgangers opvallend meer uit aan shoppen en 
aan eten en drinken dan de vakantiegangers in de andere logiesvormen. 
Het verschil in bestedingen van de hotelgast in de Vlaamse regio’s met de 
andere logiesvormen is er voornamelijk door de uitgaven aan het verblijf 
zelf. 
 Ten opzichte van vijf jaar geleden zijn de uitgaven van de hotelgas-
ten sterk gestegen aan de kust (+30%) en in de regio’s (+11%). Ze beste-
den meer geld aan eten en drinken, maar ook aan het logement zelf. In 
de kunststeden geven de hotelgangers in 2005 exact evenveel uit als in 
2000. De shoppinguitgaven stijgen licht, maar de kamerprijzen zelf zijn 
gedaald. 
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Tabel 18 gemiddelde bestedingen van de recreatieve verblijfstoerist in hotels  
 in Vlaanderen

besTedingen,  
Per Persoon en Per nacHT (euro)

kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s

logies 47,98 45,70 51,97
maaltijdeN, draNK eN VoediNg 28,04 50,93 25,81
attraCties eN oNtspaNNiNg 1,45 5,63 1,33
sHoppiNg 11,53 26,93 3,97
VerplaatsiNgeN ter plaatse 1,28 3,61 3,40
aNdere uitgaVeN 2,81 4,68 0,24

totaal 93,07 137,48 86,72

 Planning & Onderzoek

3.2    logies voor doelgroePen

De logies voor doelgroepen vormen een zeer heterogene categorie die 
uiteenlopende verblijfsvormen omvat, al naargelang het macroproduct. 
Aan de kust verbleven de meeste respondenten in gezins- en volwasse-
nenlogies en een aantal in jeugdlogies. In de steden lag de focus op de 
jeugdherbergen en gelijkaardige logies en in de Vlaamse regio’s werden 
de respondenten gerekruteerd uit de mix van daar aanwezige vormen 
van logies voor doelgroepen. 
 Meer dan de helft van de 3,8 miljoen recreatieve overnachtingen 
in deze groep situeren zich in de Vlaamse regio’s. Dat is in totaal 2,1 mil-
joen overnachtingen, of een derde van alle recreatieve overnachtingen in 
de Vlaamse regio’s. Aan de kust tellen we 1,2 miljoen overnachtingen in 
logies voor doelgroepen en in de kunststeden bijna een half miljoen. Ze 
vertegenwoordigen in de steden een op de tien recreatieve overnachtin-
gen. 
 Ook de herkomst van het publiek in de doelgroepen verschilt erg 
naargelang het macroproduct. De kust en de Vlaamse regio’s trekken bij-
na alleen binnenlandse vakantiegangers aan, terwijl de kunststeden een 
ruim publiek uit verschillende landen ontvangen: 73% van de overnach-
tingen is geboekt door buitenlandse toeristen. 

3.2.1   ProfielbescHrijving

In de kunststeden is meer dan de helft van de klanten in de logies voor 
doelgroepen jonger dan 25 jaar en meer dan acht op de tien is jonger dan 
35 jaar. Toeristen van 55 jaar of ouder kiezen in de kunststeden niet meer 
voor jeugdlogies. De gemiddelde leeftijd bedraagt er nog geen 28 jaar.
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In de Vlaamse regio’s is driekwart van de vakantiegangers in doelgroe-
penlogies tussen 34 en 65 jaar oud. De jongste en de oudste toeristen 
houden er veel minder van. De gemiddelde leeftijd ligt er op ongeveer 
48 jaar.
 Aan de kust zijn de logies voor doelgroepen populair bij mensen 
vanaf 35 jaar. De twee oudste leeftijdscategorieën zijn hier het best verte-
genwoordigd, elk een goede 20%. Een toerist in logies voor doelgroepen 
aan zee is gemiddeld 58 jaar oud.

FiguuR 16 leeftijd van de recreatieve verblijfstoerist in logies voor doelgroepen  
 in Vlaanderen
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Als we peilen naar het beroep van het gezinshoofd, dan blijkt dat de re-
creatieve verblijfstoerist in de jeugdherbergen in de kunststeden meestal 
bediende (29%) of student (28%) is. Ongeveer een vijfde behoort tot de 
categorie kaderlid, ondernemer of vrij beroep.
 56% van de toeristen in doelgroepenlogies aan de kust is gepensi-
oneerd. Er zijn evenveel bedienden als arbeiders, elk 17%.
 In de Vlaamse regio’s komen bedienden (36%), gepensioneerden 
(26%) en kaderleden, ondernemers en beoefenaars van een vrij beroep 
(22%) vaak voor. Zelfstandigen zijn nergens goed vertegenwoordigd in 
de logies voor doelgroepen.

In de kunststeden zijn de universitair geschoolden het sterkst aanwezig 
(43%). De vakantiegangers met enkel een diploma lagere school of lager 
secundair hebben maar een aandeel van 7%. De kusttoeristen in deze 
logiesvorm geven het tegenovergestelde beeld. 47% heeft maximum een 
diploma lager secundair gehaald en 6% een universiteitsdiploma. In de 
Vlaamse regio’s zijn alle opleidingsniveaus relatief goed vertegenwoor-
digd.
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3.2.2   kenmerken van de TriP

Ongeveer negen op de tien reisgezelschappen in de kunststeden logeert 
in jeugdlogies zonder kinderen. Aan de kust bedraagt dit percentage 
66% en in de Vlaamse regio’s 51%. De gezinnen en de gezelschappen zijn 
het grootst in de regio’s en het kleinst in de kunststeden.

Tabel 19 Reisgezelschap van de recreatieve verblijfstoerist in logies voor  
 doelgroepen in Vlaanderen

kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s

geZiN/geZelsCHap met KiNdereN 34% 9% 51%
geZiN/geZelsCHap ZoNder KiNdereN 66% 91% 49%

totaal 100% 100% 100%

gemiddelde grootte VaN Het geZiN 2,5 1,5 3,1

gemiddelde grootte VaN Het geZelsCHap 3,4 2,7 6,1

 Planning & Onderzoek

Het gemiddelde aantal nachten in de jeugdherbergen in de kunststeden 
bedraagt 3,3 nachten. In de Vlaamse regio’s verblijft de toerist in de logies 
voor doelgroepen 2,9 nachten en aan de kust 6,2 nachten. In de kunst-
steden is twee derde van de verblijven korter dan vier nachten en bijna 
een derde duurt vier tot acht nachten. Ongeveer hetzelfde geldt voor de 
Vlaamse regio’s. Aan de kust kiest 34% voor een kort verblijf, 47% voor 
een middellang verblijf en 19% blijft negen nachten of meer.

Toeristen die in jeugdlogies verblijven, gebruiken diverse transportmid-
delen om naar de kunststeden te reizen. De wagen en het vliegtuig wor-
den het meest benut (beide 27%). Naar de kust trekt men meestal met 
de eigen wagen. Ook in de regio’s heeft de wagen veruit het grootste 
aandeel. Het enige waardige alternatief voor een vakantie in doelgroe-
penlogies is er de fiets. Bij geen enkele andere logiesvorm in de regio’s 
wordt de fiets zo vaak benut.
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Tabel 20: Transportmiddel van de recreatieve verblijfstoerist naar logies voor  
 doelgroepen in Vlaanderen

kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s

wageN 77% 27% 79%
gewoNe treiN 15% 20% 3%
Boot/HoVerCraFt/CatamaraN 0% 3% 0%
KaNaaltuNNel + wageN/touriNgCar 0% 2% 0%
Hst, tHalys oF eurostar 0% 10% 0%
touriNgCar 7% 12% 3%
Vliegtuig 0% 27% 0%
Fiets 1% 0% 14%
aNdere 1% 0% 1%

totaal 100% 100% 100%

 Planning & Onderzoek

In de kunststeden reserveert 41% van de toeristen zijn logies en trans-
port. Een derde boekt ofwel het logies apart, ofwel het transport. In de 
Vlaamse regio’s boekt bijna iedereen alleen zijn logies op voorhand.

FiguuR 17 Reisorganisatie van de recreatieve verblijfstoerist in logies voor  
 doelgroepen in Vlaanderen
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3.2.3   geraadPleegde informaTiebronnen

86% van de toeristen die verblijven in een logies voor doelgroepen in de 
kunststeden gaat vooraf op zoek naar informatie over de bestemming. 
Toeristen die naar de Vlaamse regio’s en de kust trekken doen dat iets 
minder (72% voor de regio’s en 63% voor de kust).
 De bezoekers van jeugdherbergen in de kunststeden noemen in-
ternet als de meest geraadpleegde bron (58%). Reisgidsen komen op de 
tweede plaats (34%), gevolgd door vrienden, familie en kennissen (29%). 
Ook toeristische diensten (19%) en media (13%) zijn niet te verwaarlo-
zen bronnen. In de andere macroproducten worden minder verschillende 
bronnen gebruikt. Voor de Vlaamse regio’s gebruikt de toerist even vaak 
toeristische brochures als internet, elk 51%. Daarnaast spelen enkel fa-
milie, vrienden en kennissen nog een belangrijke rol (32%). Voor de kust 
worden brochures het meest geraadpleegd (54%), gevolgd door familie, 
vrienden en kennissen (44%), internet (26%) en media (21%).

3.2.4   acTiviTeiTen

De activiteiten van de vakantiegangers in doelgroepenlogies verschillen 
van macroproduct tot macroproduct. Wandelen is overal het meest po-
pulair, het percentage varieert van 72% in de Vlaamse regio’s tot 94% 
aan de kust. De kusttoeristen bezoeken ook graag een café of restaurant 
(71%) en houden van winkelen (47%). In de Vlaamse regio’s is naast wan-
delen ook een café bezoeken of een terrasje doen in trek (55%). Fietsen 
is een andere populaire activiteit in de Vlaamse regio’s (57%). Bij de city-
trippers staat het bezoeken van monumenten en historische gebouwen 
op de tweede plaats. Zeven op de tien van de ondervraagden noemt deze 
activiteit. Verder houden ze van een terrasje doen (64%) en shopping 
(47%).

3.2.5   TevredenHeid

Voor de meeste toeristen in logies voor doelgroepen voldoet de vakantie 
in Vlaanderen aan de verwachtingen. Het aantal verblijfstoeristen dat de 
vakantie beter tot veel beter dan verwacht vindt, is het kleinst aan de 
kust.
 Aan de kust zijn er drie belangrijke redenen waarom men de va-
kantie beter tot veel beter dan verwacht vindt: het klimaat (33%), de 
logiesaccommodatie (26%) en het goede aanbod aan restaurants en ca-
fés (15%). In de kunststeden spelen andere redenen een rol. De meest 
genoemde is ‘nog mooier dan verwacht’ (20%). De vriendelijke bevolking 
wordt door 15% geapprecieerd en 10% vindt ook de interessante, goed 
onderhouden architectuur van belang. Het comfort en de netheid van de 
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logies zijn dan weer het belangrijkst voor de vakantiegangers in de logies 
voor doelgroepen in de Vlaamse regio’s (47%). Voor bijna een op de drie 
is ook het landschap en de omgeving bepalend, 19% geeft aan dat ze het 
belangrijk vinden dat ze er lekker kunnen eten en dat ze er een actieve 
vakantie kunnen doorbrengen.

FiguuR 18 Tevredenheid van de recreatieve verblijfstoerist in logies voor  
 doelgroepen in Vlaanderen
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3.2.6   besTedingen

Toeristen die verblijven in doelgroepenlogies geven het meest uit in de 
kunststeden en het minst in de Vlaamse regio’s.
 Zoals bij de andere logiesvormen spendeert de vakantieganger ook 
hier het grootste deel van zijn budget aan logies en maaltijden, drank 
en voeding. Aan de kust en in de Vlaamse regio’s besteedt hij meer aan 
slapen dan aan eten. In de kunststeden is dit net omgekeerd.
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Tabel 21 gemiddelde bestedingen van de recreatieve verblijfstoerist in logies  
 voor doelgroepen in Vlaanderen

besTedingen, Per Persoon  
en Per nacHT (euro)

kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s

logies 34,71 20,32 28,38
maaltijdeN, draNK eN VoediNg 13,59 34,79 16,83
attraCties eN oNtspaNNiNg 0,80 4,84 1,23
sHoppiNg 4,72 7,15 1,48
VerplaatsiNgeN ter plaatse 0,41 2,23 2,18
aNdere uitgaVeN 0,52 0,54 0,11

totaal 54,76 69,87 50,21

 Planning & Onderzoek

3.3    camPings

Campings brengen bijna een op de tien recreatieve overnachtingen in 
Vlaanderen voort. In totaal tellen we in 2005 1,9 miljoen campingover-
nachtingen. Het grootste gedeelte ervan situeert zich in de Vlaamse re-
gio’s en aan de kust (respectievelijk 49% en 45%). Het publiek in de cam-
pings komt grotendeels uit eigen land (49%) en Nederland (36%). 

3.3.1   ProfielbescHrijving

De gemiddelde leeftijd van de kampeerders aan zee en in de Vlaamse 
regio’s is vergelijkbaar: respectievelijk 47 en 45 jaar. Toch zijn er heel wat 
verschillen in de structuur van de leeftijd. In de Vlaamse regio’s zien we 
een erg grote groep vakantiegangers tussen 35 en 44 jaar. In de kustcam-
pings treffen we meer jongeren aan dan in de Vlaamse regio’s, maar te-
gelijk ook meer ouderen. Aan zee is de grootste groep campingtoeristen 
tussen 55 en 64 jaar oud. Vooral aan de kust en in mindere mate in de 
regio’s zijn de kampeerders ouder geworden in vergelijking met vijf jaar 
geleden. 
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FiguuR 19 leeftijd van de recreatieve verblijfstoerist in campings in Vlaanderen
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Zowel aan de kust als in de Vlaamse regio’s is de groep arbeiders in de 
campings groter dan in de andere logiesvormen. In de regio’s is het ge-
zinshoofd in de meeste gevallen arbeider. Aan zee treffen we vooral ge-
pensioneerden. Als we kijken naar het diploma, dan vinden we minder 
hoogopgeleiden die op vakantie gaan in de Vlaamse campings. Zeven op 
de tien kampeertoeristen heeft een diploma lager of secundair onder-
wijs. 

3.3.2   kenmerken van de TriP

We tellen aan de kust minder jongeren tussen 18 en 25 jaar in de cam-
pings in vergelijking met de cijfers in 2000, terwijl het aantal gezelschap-
pen met kinderen toeneemt, van 45% in 2000 tot 51% in 2005. In de 
Vlaamse regio’s ligt het aandeel van de vakantiegangers met kinderen op 
62%. De grootte van het gezin is gelijk gebleven op gemiddeld 2,7 perso-
nen aan zee en 3,2 in de regio’s. De grootte van het gehele reisgezelschap 
daalde wel in beide bestemmingen. 
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Tabel 22 Reisgezelschap van de recreatieve verblijfstoerist in campings in   
 Vlaanderen

kusT vlaamse regio’s
geZiN/geZelsCHap met KiNdereN 51% 62%
geZiN/geZelsCHap ZoNder KiNdereN 49% 38%

totaal 100% 100%

gemiddelde grootte VaN Het geZiN 2,7 3,2
gemiddelde grootte VaN Het geZelsCHap 3,1 4,0

 Planning & Onderzoek

Een vakantie op de camping duurt langer dan in de andere logiesvormen. 
Bovendien is een vakantie in een kustcamping gemiddeld tweemaal zo 
lang als in de Vlaamse regio’s (respectievelijk 16,9 en 8,6 nachten). Ten 
opzichte van 2000 kamperen toeristen langer aan zee en iets korter in de 
Vlaamse regio’s. 

De meeste kampeertoeristen komen met de wagen op hun bestemming 
aan (91% aan de kust, 96% in de Vlaamse regio’s). In de Vlaamse regio’s 
neemt ook 2% de fiets, 7% van de kustreizigers neemt de trein. Hoewel 
het aandeel van de trein bij de hotelgangers aan zee sterk vooruitging 
ten opzichte van 2000, hebben in 2005 minder kampeerders gekozen 
voor een reis per spoor, in vergelijking met vijf jaar geleden. 

Ongeveer een kwart van de vakantiegangers in de Vlaamse regio’s laat 
het verblijf aan het toeval over en reserveert vooraf geen kampeerplaats. 
Dat is veel meer dan in alle andere logiesvormen, waar bijna iedereen op 
de voorhand een slaapplaats boekt. 

3.3.3   geraadPleegde informaTiebronnen

In de Vlaamse regio’s informeert vier op de tien kampeerders zich niet op 
voorhand over de toeristische mogelijkheden van hun verblijf. In verge-
lijking met de andere logiesvormen is dat veel. Aan de kust zoekt bijna 
acht op de tien campingtoeristen naar informatie over de bestemming. 
Het internet blijkt wel een populaire informatiebron voor toeristen in de 
regio’s: 60% surft op voorhand naar inlichtingen over de bestemming. 
In geen enkele andere logiesvorm ligt dat aandeel zo hoog. Het gebruik 
van brochures ligt dan weer opvallend lager op de campingmarkt in de 
regio’s. 
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3.3.4   acTiviTeiTen

De bezigheden van de vakantiegangers in Vlaanderen worden sterk be-
paald door hun keuze voor een bestemming. In de Vlaamse regio’s beho-
ren wandelen (67%), relaxen (66%) en fietsen (58%) tot de belangrijkste 
activiteiten van de kampeertoeristen. Aan de kust is dat eveneens wande-
len (84%), maar ook terrasjes doen (67%), winkelen (58%), zonnen (53%) 
en zwemmen (33%). Zonnen staat bij de campinggangers aan zee veel 
hoger aangeschreven dan in de andere logiesvormen. In de Vlaamse re-
gio’s is terrasjes doen iets minder belangrijk voor kampeertoeristen. Uit-
rusten, fietsen en shoppen vinden ze wel belangrijker dan de gemiddelde 
toerist. 

3.3.5   TevredenHeid

De meerderheid van de vakantiegangers in de campings in Vlaanderen 
vindt dat hun vakantie verlopen is zoals verwacht. Vooral in de Vlaamse 
regio’s is dat een iets minder goede score dan de tevredenheid van ver-
blijfstoeristen in de andere logiesvormen. In gastenkamers, hotels, huur-
vakantiewoningen en doelgroepen vinden meer toeristen het verblijf be-
ter of veel beter dan verwacht. Over het algemeen is de tevredenheid van 
de kampeerders in de Vlaamse regio’s hoger dan die aan de kust. 

3.3.1   besTedingen

De uitgaven in de campings liggen beduidend lager dan in de andere 
logiesvormen. Per persoon en per etmaal geeft een kampeertoerist aan 
zee gemiddeld 36,46 euro uit. In de Vlaamse regio’s is dat 31,44 euro. In 
de Vlaamse regio’s besteedt de kampeerder ongeveer evenveel aan zijn 
logies als aan drank en voeding. In de kustcampings liggen de logiesbe-
stedingen echter fors lager dan de uitgaven aan voeding en drank. Ten 
opzichte van vijf jaar geleden zijn de bestedingen in campings sterk ge-
stegen, zowel aan zee als in de regio’s. 
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Tabel 23 gemiddelde bestedingen van de recreatieve verblijfstoerist in  
 campings in Vlaanderen

besTedingen, Per Persoon en Per nacHT (euro) kusT vlaamse regio’s

logies 8,53 12,22
maaltijdeN, draNK eN VoediNg 20,58 13,00
attraCties eN oNtspaNNiNg 1,13 0,92
sHoppiNg 3,15 2,54
VerplaatsiNgeN ter plaatse 1,77 2,63
aNdere uitgaVeN 1,31 0,13

totaal 36,46 31,44

 Planning & Onderzoek

3.4    individuele HuurWoningen

Naast de vraaggegevens in commerciële logiesvormen, telt de Algemene 
Directie Statistiek ook de overnachtingen en aankomsten in huurlogies 
die aangeboden worden door verhuurkantoren. Quasi alle huurover-
nachtingen (99%, of 5,9 miljoen) worden aan zee geregistreerd. In dit 
marktonderzoek zitten ook de toeristen vervat die overnacht hebben 
in huurvakantiewoningen die niet aangeboden werden via immobiliën. 
Deze groep wordt in regel niet opgenomen in de cijfers van de Algemene 
Directie Statistiek.

3.4.1   ProfielbescHrijving

Aan de kust is de leeftijd van de vakantiegangers in de huurvakantiewo-
ningen vrij gelijk verdeeld. Enkel jongeren en ouderen zijn onderverte-
genwoordigd in vergelijking met andere logiesvormen. Ook in de Vlaam-
se regio’s treffen we weinig jongeren die een vakantiewoning huren. Net 
zoals de campings trekken de huurwoningen in de regio’s erg veel 35- tot 
en met 44-jarigen aan. Gemiddeld is de huurder aan zee 52 jaar en in de 
regio’s 45 jaar. 
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FiguuR 20 leeftijd van de recreatieve verblijfstoerist in huurwoningen in  
 Vlaanderen
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Zoals in alle logies aan de kust, met uitzondering van de vakantieparken, 
is de grootste groep toeristen in de huurvakantiewoningen met pensioen 
(38%). In de regio’s treffen we relatief veel bedienden (38%). Vergelijk-
baar met doelgroepenlogies en gastenkamers, vinden we in de Vlaamse 
regio’s relatief veel universitairen die vakantiewoningen huren, meer dan 
in de hotels. Aan zee tellen we de meeste universitair geschoolden in 
huurlogies en hotels. 

3.4.2   kenmerken van de TriP

Ruim de helft van de toeristen in een huurvakantiewoning in Vlaande-
ren is met kinderen op reis, in de Vlaamse regio’s zelfs meer dan zes op 
de tien. Aan de kust is dat een stijging van 6% ten opzichte van vijf jaar 
geleden.
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Tabel 24 Reisgezelschap van de recreatieve verblijfstoerist in huurwoningen in  
 Vlaanderen

kusT vlaamse regio’s

geZiN/geZelsCHap met KiNdereN 52% 62%
geZiN/geZelsCHap ZoNder KiNdereN 48% 38%

totaal 100% 100%

gemiddelde grootte VaN Het geZiN 2,7 3,2
gemiddelde grootte VaN Het geZelsCHap 3,1 4,0

 Planning & Onderzoek

Een verblijf in een huurvakantiewoning aan de kust duurt gemiddeld 
twee weken, in de Vlaamse regio’s is dat heel wat korter: 5,7 nachten. 
Aan zee duurt de helft van de vakanties negen nachten of langer. 

Ook voor een vakantie in een huurvakantiewoning in Vlaanderen is de 
eigen wagen het geliefkoosde vervoermiddel. Slechts 2% in de Vlaamse 
regio’s en 7% aan de kust kiest niet voor de auto. 6% van de toeristen 
trekt naar zee met de trein, wat een lager aandeel is dan bij de hotels en 
de doelgroepen, maar hoger dan bij de campings.

3.4.3   geraadPleegde informaTiebronnen

Zeven op de tien toeristen die hun vakantie in een huurvakantiewoning 
doorbrengen, informeert zich op voorhand over de troeven van de be-
stemming. Zowel aan de kust als in de Vlaamse regio’s zijn gedrukte bro-
chures de belangrijkste bron van informatie. Zes op de tien toeristen die 
informatiebronnen raadplegen, vindt er zijn gading in. In de Vlaamse re-
gio’s komt het internet op een gedeelde eerste plaats. Aan zee zijn aan-
bevelingen van vrienden, familie en kennissen (38%) net iets belangrijker 
dan internet (36%). Aan de kust blijft de dienst voor toerisme wel zijn 
nut hebben voor vakantiegangers in huurvakantiewoningen (17%). Meer 
toeristen dan in de andere logiesvormen en veel meer dan in de Vlaamse 
regio’s (1%) informeren zich op voorhand bij een toeristische dienst. 

3.4.4   acTiviTeiTen

Vooral aan de kust, maar ook in de Vlaamse regio’s, lopen de activiteiten 
van de vakantiegangers in een huurvakantiewoning gelijk met de gemid-
delde toerist. Aan de kust zijn wandelen (92%), restaurant- en cafébezoek 
(73%), winkelen (54%) en zonnen (32%) de belangrijkste activiteiten. In 
de Vlaamse regio’s is dat wandelen (77%), fietsen (61%), restaurant- en 
cafébezoek (56%) en rusten, relaxen en niets doen (53%). In de regio’s 
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zijn de toeristen in huurlogies meer dan gemiddeld geïnteresseerd in het 
bezoeken van cultuurhistorische bezienswaardigheden en musea (43%) 
en minder in shoppen (29%). 

3.4.5   TevredenHeid

In de Vlaamse regio’s geeft de huurder van een vakantiewoning, op de 
hotelganger na, de beste score wat betreft de tevredenheid. Aan zee 
behalen de huurvakantiewoningen de laagste score. In de regio’s vindt 
bijna een op de twee van hen het verblijf zelfs beter of veel beter dan 
verwacht, tegenover bijna een op de zes aan de kust. De huurder in de 
Vlaamse regio’s prijst nog meer dan de anderen het comfort van het ver-
blijf en de gastvrijheid van de bevolking. 

3.4.6   besTedingen

De bestedingen in een huurvakantiewoning in de Vlaamse regio’s liggen 
lager dan aan de kust. Daar bedraagt de gemiddelde besteding per per-
soon en per etmaal 54,10 euro. In de regio’s is dat 36,42 euro. Naast een 
iets hogere logieskost, wegen vooral de uitgaven aan maaltijden, drank 
en voeding, en in beperkte mate ook aan shopping, meer door aan zee. 
In vergelijking met vijf jaar geleden zijn aan de kust vooral de uitgaven 
aan maaltijden, drank en voeding fors gestegen. 

Tabel 25 gemiddelde bestedingen van de recreatieve verblijfstoerist in  
 huurwoningen in Vlaanderen

besTedingen, Per Persoon en Per nacHT (euro) kusT vlaamse regio’s

logies 19,47 16,38
maaltijdeN, draNK eN VoediNg 24,95 15,33
attraCties eN oNtspaNNiNg 1,18 1,08
sHoppiNg 5,66 1,80
VerplaatsiNgeN ter plaatse 1,10 1,78
aNdere uitgaVeN 1,75 0,05

rotaal 54,10 36,42

 Planning & Onderzoek
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HoofdsTuk    4

De verblijfstoerist in Vlaanderen,  
naar land van herkomst 

In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de recreatieve verblijfstoerist 
uit de verschillende herkomstlanden. We gaan op zoek naar de verschillen 
en gelijkenissen tussen de Belgische, Nederlandse, Duitse, Britse, Franse, 
Luxemburgse, Spaanse, Amerikaanse, Italiaanse, Japanse en Scandinavi-
sche recreatieve verblijfstoeristen in Vlaanderen. Aan de kust onderzoe-
ken we zowel de binnenlandse markt als de buurlanden, in de Vlaamse 
regio’s nemen we de Belgische en de Nederlandse markt onder de loep 
en in de kunststeden komen alle hierboven genoemde markten aan bod, 
met uitzondering van de Luxemburgse. 
 Bij de analyses trachten we waar relevant verbanden te leggen en 
vergelijkingen te maken met andere markten. De vergelijking met het 
gelijkaardig grootschalige marktonderzoek van 2000 laat ons toe ook de 
meest opvallende trends van de laatste jaren te bespreken. 

4.1    de belgiscHe markT

Vlaanderen telt in totaal 12,8 miljoen binnenlandse recreatieve overnach-
tingen. Dat is 58% van alle recreatieve overnachtingen in Vlaanderen. 
Driekwart vindt plaats aan de kust, drie op de tien in de Vlaamse regio’s 
en slechts 4% in de kunststeden. Toch gaat het in de kunststeden nog om 
meer dan 560.000 overnachtingen, waarmee de binnenlandse markt er op 
de vierde plaats staat. Vier op de tien van alle binnenlandse recreatieve 
overnachtingen in Vlaanderen wordt gegenereerd in huurwoningen aan 
zee. In de tweede plaats kiezen Belgen voor logies voor doelgroepen in 
de Vlaamse regio’s. Met 1,9 miljoen overnachtingen vertegenwoordigen 
zij 15% van het totale aantal Belgische overnachtingen.
 In de Vlaamse regio’ s zijn alle ondervraagde Belgen afkomstig uit 
Vlaanderen, aan zee net driekwart en in de kunststeden 82%. 
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4.1.1   ProfielbescHrijving

De gemiddelde leeftijd van de Belgische recreatieve verblijfstoerist in de 
kunststeden is 37 jaar. Dat is zeven jaar jonger dan de gemiddelde res-
pondent in de kunststeden. De helft van de bevraagde Belgen zijn dan 
ook jonger dan 35 jaar. Slechts 5% van de toeristen is 65 of ouder. In de 
Vlaamse regio’s is de helft van de Belgische vakantiegangers tussen 35 en 
54 jaar. De gemiddelde leeftijd is er 44,4 jaar. Ouderen en jongeren ko-
men hier minder frequent voor. De Belgische toerist die op vakantie gaat 
aan de kust is iets ouder dan de gemiddelde vakantieganger aan zee: 
53,4 jaar ten opzicht van 52,8 jaar. Hier is een op de drie vakantiegangers 
65 jaar of ouder. In vergelijking met vijf jaar geleden is de binnenlandse 
vakantieganger aan de kust wat ouder geworden en is het Belgische pu-
bliek in de kunststeden jonger.

FiguuR 21 leeftijd van de belgische recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen
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Het beroep van het gezinshoofd van de Belgische verblijfstoerist wijkt 
in de kunststeden relatief veel af van de andere markten. De Belgische 
gepensioneerden reizen veel minder naar de kunststeden; bedienden en 
arbeiders zijn daarentegen beter vertegenwoordigd. Belgische bedien-
den zijn in de twee andere macroproducten ook ruim aanwezig en aan de 
kust is de groep gepensioneerden wel groot. Het aandeel van de gepensi-
oneerde Belgen ligt er in 2005 bijna 10% hoger dan vijf jaar geleden.
 Het opleidingsniveau van de binnenlandse toerist is vergelijkbaar 
met dat van de verblijfsrecreant in het algemeen. In de kunststeden is 
het opleidingsniveau van het gezinshoofd relatief hoog: 65% bezit een 
diploma hoger onderwijs, al dan niet universitair. Aan de kust is het oplei-
dingsniveau van het gezinshoofd het laagst: 62% heeft een diploma lager 
onderwijs, lagere of hogere humaniora. 
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Tabel 26 beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de belgische  
 recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

beroeP gezinsHoofd kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s

arBeider 14% 13% 17%
BedieNde 24% 36% 39%
ZelFstaNdige 6% 11% 6%
Kaderlid, oNderNemer, Vrij Beroep 10% 24% 14%
gepeNsioNeerde 44% 8% 19%
studeNt 1% 6% 1%
oVerige 2% 2% 4%

totaal 100% 100% 100%

oPleidingsniveau gezinsHoofd

lager oNderwijs oF lagere HumaNiora 27% 9% 16%
Hogere HumaNiora 34% 27% 37%
Hoger Niet-uNiVersitair oNderwijs 24% 36% 31%
uNiVersitair oNderwijs 14% 29% 16%

totaal 100% 100% 100%
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4.1.2   kenmerken van de TriP

De Vlaamse regio’s trekken het frequentst reisgezelschappen met kinde-
ren aan (45%). Aan zee is vier op de tien van de Belgen met kinderen 
op vakantie, in de kunststeden 16%. In de Vlaamse regio’s is dat minder 
dan gemiddeld, aan zee is dat gemiddeld en in de kunststeden meer dan 
gemiddeld ten opzichte van de totale markt. In vergelijking met vijf jaar 
geleden is de samenstelling van het reisgezelschap aan de kust en in de 
regio’s ongewijzigd gebleven, in de kunststeden neemt het aandeel ge-
zelschappen met kinderen licht toe (10% in 2000). 

Tabel 27 Reisgezelschap van de belgische recreatieve verblijfstoerist in  
 Vlaanderen

kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s

geZiN/geZelsCHap met KiNdereN 39% 16% 45%
geZiN/geZelsCHap ZoNder KiNdereN 61% 84% 55%

totaal 100% 100% 100%

gemiddelde grootte VaN Het geZiN 2,4 1,9 2,9
gemiddelde grootte VaN Het geZelsCHap 3,0 2,5 4,6

 Planning & Onderzoek
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Een binnenlandse vakantie in de kunststeden duurt gemiddeld 2,2 nach-
ten, aan de kust is dat 9,6 nachten en in de Vlaamse regio’s 3,7 nachten. 
Ongeveer een op de drie verblijven aan de kust duurt negen nachten of 
langer. In de kunststeden en de Vlaamse regio’s kiezen de binnenlandse 
toeristen vooral voor korte verblijven. In tegenstelling tot de andere lan-
den – zeker de verder gelegen markten – bezoekt de Belgische toerist 
tijdens een korte trip meestal één kunststad per vakantie. De Belgen ver-
blijven iets minder lang in de Vlaamse regio’s en de kunststeden dan de 
buitenlanders.
 Ten opzichte van vijf jaar geleden is de vakantie van de Belg in de 
Vlaamse regio’s en aan de kust korter geworden. In de kunststeden blijft 
hij nu iets langer. 

FiguuR 22 Verblijfsstructuur van de belgische recreatieve verblijfstoerist  
 in Vlaanderen
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Voor de Belgen is de wagen het belangrijkste transportmiddel voor een 
vakantie in Vlaanderen. De binnenlandse toerist gebruikt veel vaker de 
auto om een kunststad te bezoeken dan de buitenlandse toeristen. Toch 
moet ook gezegd dat in de kunststeden en aan de kust relatief veel bin-
nenlandse vakantiegangers kiezen voor de trein. 4% van de verblijfstoe-
risten in de Vlaamse regio’s komt met de fiets.
 Het grootste verschil met vijf jaar geleden is een toename van het 
gebruik van de trein naar zee (+6 procentpunt).
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Tabel 28 Transportmiddel van de belgische recreatieve verblijfstoerist naar  
 Vlaanderen

kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s

wageN 82% 65% 93%
gewoNe treiN 16% 26% 3%
touriNgCar 2% 9% 0%
Fiets 0% 0% 4%
aNdere 1% 0% 1%

totaal 100% 100% 100%

 Planning & Onderzoek

Veel buitenlanders in de kunststeden reserveren zowel hun logies als hun 
transport. Voor de Belgen zijn de kunststeden natuurlijk vlot bereikbaar. 
Zij komen veelal met de eigen wagen of het openbaar vervoer. De trein in 
het binnenland vereist geen reservering. Wel boekt 59% van de toeristen 
hun logies voor het vertrek. Een derde vertrekt zonder voorbereiding. 
In de Vlaamse regio’s boekt bijna iedereen zijn logies vooraf. Het aantal 
binnenlandse vakantiegangers in de kunststeden dat niets reserveert is 
toegenomen ten opzichte van vijf jaar geleden (22% in 2000). 

FiguuR 23 Reisorganisatie van de belgische recreatieve verblijfstoerist in  
 Vlaanderen 
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4.1.3   geraadPleegde informaTiebronnen

De meerderheid van de Belgische toeristen die in Vlaanderen op vakantie 
gaan, heeft toch nood aan informatie over zijn bestemming, zowel over de 
kust als over de kunststeden en de Vlaamse regio’s. Ongeveer zeven op de 
tien Belgische bezoekers informeert zich voor zijn vertrek. De buitenlandse 
bezoeker in de kunststeden raadpleegt echter vaker informatiebronnen. 
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Aan de kust en in de Vlaamse regio’s zijn vooral de toeristische brochures, 
het internet en vrienden, familie en kennissen populaire informatiebron-
nen. In de kunststeden spelen naast deze bronnen ook de media een be-
langrijke rol. Dat is het opvallendste verschil met het algemeen profiel 
van de verblijfstoerist in de kunststeden. Dankzij de goede penetratie van 
mediareclame en -informatie op de binnenlandse markt informeert on-
geveer een derde van de binnenlandse toeristen in de kunststeden zich 
via de media.
 Het gebruik van internet is sterk toegenomen, vooral in de Vlaamse 
regio’s en aan de kust, waar vijf jaar geleden slechts 1% en 2% online op 
zoek ging naar informatie. 

Tabel 29 informatiebronnen van de belgische recreatieve verblijfstoerist in  
 Vlaanderen

bronnen geraadPleegd? kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s*

iNFormatieBroN geraadpleegd 71% 67% 74%
geeN iNFormatieBroN oF 
erVariNg/gewooNte

29% 34% 26%

totaal 100% 100% 100%

Welke informaTiebron**

toeristisCHe BroCHures 57% 15% 56%
iNterNet 38% 52% 51%
VrieNdeN, Familie, KeNNisseN 36% 30% 23%
reisgidseN 1% 5% 1%
media 22% 31% 1%
toeristisCHe dieNsteN 14% 13% 1%
BeurZeN 1% 2% 4%
reisBureau 4% 0% 0%
aNdere 0% 0% 1%

totaal 173% 148% 138%

 Planning & Onderzoek  *Exclusief vakantiedorpen
** In % van de respondenten die informatiebronnen raadpleegden

4.1.4   acTiviTeiTen

De activiteiten van de Belgische vakantiegangers aan de kust zijn erg 
vergelijkbaar met die van de meeste andere vakantiegangers aan zee. 
Wandelen, restaurant- en cafébezoek en winkelen zijn de belangrijkste 
activiteiten met een participatiegraad van respectievelijk 92%, 77% en 
56%. Daarna volgen zonnen, zwemmen en ontspannen. 
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In de kunststeden gaan de Belgen vooral wandelen in de binnenstad, ter-
rasjes doen, restaurants bezoeken, shoppen en monumenten en histori-
sche gebouwen bezoeken. Dat laatste doen ze wel veel minder dan de 
buitenlandse toeristen. Terrasjes doen scoort dan weer hoger.
 In de Vlaamse regio’s gaan de binnenlandse toeristen hoofdzake-
lijk wandelen, fietsen, een terrasje of een café bezoeken en uitrusten, 
relaxen en niets doen. Dat zijn ook de belangrijkste activiteiten van de 
Nederlanders.

4.1.5   TevredenHeid en HerHaalbezoek

Meer dan een derde van de Belgische verblijfstoeristen in de Vlaamse 
regio’s vond zijn bezoek (veel) beter dan verwacht. In de kunststeden en 
aan de kust overtreft het bezoek het verwachtingspatroon voor ongeveer 
een op de vijf toeristen. Toch blijkt de realiteit het verwachtingspatroon 
meestal goed te benaderen in de kunststeden en aan de kust.
 In vergelijking met de Belgen, beoordelen toeristen uit andere lan-
den hun verblijf in de kunststeden vaker als (veel) beter dan verwacht. 
Voor de Vlaamse regio’s is het aandeel ‘(veel) beter dan verwacht’ echter 
het grootst bij de Belgen. Omgerekend in een score op 5, behaalt de kust 
3,1 en behalen de kunststeden 3,2 op 5. 

FiguuR 24 Tevredenheid van de belgische recreatieve verblijfstoerist in  
 Vlaanderen
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Het herhaalbezoek van de Belgen ligt in de drie macroproducten telkens 
hoger dan bij de buitenlanders. Opvallend is het relatief hoge herhaalbe-
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zoek van de Belgen in de kunststeden: meer dan zes op de tien Belgen 
heeft er de laatste vijf jaar al eens eerder verbleven. Het herhaalbezoek 
aan de kust ligt zeer hoog: meer dan acht op de tien Belgen verbleef er 
al de laatste drie jaar, waarvan twee derde in exact dezelfde badplaats. In 
de Vlaamse regio’s verbleef zeven op de tien Belgische toeristen er al eens 
eerder in de voorbije drie jaar.

Tabel 30 Herhaalbezoek van de belgische recreatieve verblijfstoerist in  
 Vlaanderen

HerHaalbezoek

Kust 85% aaN de Vlaamse Kust iN de laatste 3 jaar

KuNststedeN 65% iN de Vlaamse KuNststedeN iN de laatste 5 jaar

Vlaamse regio’s 73% iN VlaaNdereN iN de laatste 3 jaar

 Planning & Onderzoek

Hebben de Belgen ook de intentie om hun bestemming opnieuw te be-
zoeken in de komende drie jaar? Dat blijkt vooral zo te zijn aan de kust 
en in de Vlaamse regio’s. Meer dan zes op de tien toeristen beweert bin-
nen de drie jaar terug te zullen komen. Van het aandeel Belgen dat zal 
terugkomen naar de kust, zal de meerderheid terugkeren naar dezelfde 
badplaats (86%). Zelfs in de kunststeden plant bijna een op de vier een 
herhaalbezoek. 
 Aan de kust en in de Vlaamse regio’s is de intentie tot herhaalbe-
zoek bij de Belgen hoger dan bij de buitenlanders.

FiguuR 25 Herhaalbezoek* gepland door de belgische recreatieve  
 verblijfstoerist in Vlaanderen
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In de Vlaamse regio’s vindt 92% van de Belgische reizigers de prijs-kwali-
teitverhouding uitstekend tot goed. In de kunststeden bedraagt dit aan-
deel 85% en aan de kust vindt 27% het uitstekend tot zeer goed. Daar 
oordeelt 11% dat de verhouding tussen prijs en kwaliteit minder goed 
tot slecht is.
 De evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de Belgische re-
creatieve verblijfstoerist komt overeen met de evaluatie door de buiten-
landers. 

FiguuR 26 evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de belgische  
 recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen
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4.1.6   besTedingen

Met een gemiddelde besteding van 58,4 euro per persoon per nacht geeft 
de Belg aan de kust minder uit dan de toeristen uit de andere marktlan-
den. Het meeste geld gaat naar logies en maaltijden, drank en voeding.
In de kunststeden spendeert de Belg gemiddeld gezien meer dan de bui-
tenlandse toeristen. Enkel de Amerikanen geven nog meer uit. De Belg 
geeft vooral meer geld uit aan shopping en logies, maar in totaal be-
steedt hij het meest aan logies, maaltijden, drank en voeding. 
 Als een Belg op vakantie gaat in de Vlaamse regio’s, geeft hij ge-
middeld 59,8 euro uit. Dat is aanzienlijk meer dan de Nederlanders. Iets 
meer dan de helft van het budget gaat naar het logies en 35% gaat naar 
maaltijden, drank en voeding.
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Ten opzichte van vijf jaar geleden bleven de Belgische bestedingen in 
de kunststeden status quo. Aan zee en in de Vlaamse regio’s stijgen de 
uitgaven sterk. Vooral de bestedingen aan maaltijden, drank en voeding 
gaan in stijgende lijn, maar ook de logiesuitgaven en in mindere mate de 
overige uitgaven gingen vooruit. 

Tabel 31 gemiddelde bestedingen van de belgische recreatieve verblijfstoerist  
 in Vlaanderen

besTedingen, Per Persoon  
Per nacHT (euro)

kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s

logies 24,51 48,56 32,50
maaltijdeN, draNK eN VoediNg 24,27 54,33 20,89
attraCties eN oNtspaNNiNg 1,33 5,31 1,31
sHoppiNg 6,61 37,22 2,56
VerplaatsiNgeN ter plaatse 1,08 1,85 2,36
aNdere uitgaVeN 0,62 4,43 0,13

totaal 58,41 151,70 59,75

	
 Planning & Onderzoek
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4.2    de nederlandse markT

De Nederlandse markt is al lange tijd de belangrijkste buitenlandse markt 
voor Vlaanderen. In 2005 tellen we 3 miljoen Nederlandse recreatieve 
overnachtingen. Ongeveer een derde van alle recreatieve overnachtin-
gen van buitenlanders in Vlaanderen komt toe aan de Nederlanders. 
Meer dan de helft is te situeren in de Vlaamse regio’s (52%). De kust en 
de kunststeden zorgen elk voor ongeveer een kwart van de Nederlandse 
overnachtingen.

Nederlanders aan de kust kiezen voor hun verblijf zowel voor hotels, 
campings, vakantieparken als huurvakantiewoningen. In de kunststeden 
verblijft 89% in hotels en in de Vlaamse regio’s ontvangen de vakantie-
parken meer dan de helft van alle Nederlandse vakantiegangers.

De Nederlanders in de kunststeden zijn vooral afkomstig uit Noord- en 
Zuid-Holland (20% en 17%), Gelderland (13%), Noord-Brabant (13%) en 
Utrecht (10%). Aan de kust komt ook een groot deel uit Noord-Brabant 
(28%) en Zuid-Holland (16%). Limburg komt op de derde plaats (14%). 

4.2.1   ProfielbescHrijving

Aan de kust is ongeveer de helft van de Nederlandse toeristen jonger dan 
45 jaar. Dit is een jong publiek in vergelijking met de andere herkomst-
landen. Het is vooral de groep 35- tot 44-jarigen die sterk aanwezig is. 
Desondanks is de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse toerist aan de 
kust met 47,2 jaar de hoogste van de drie macroproducten. De Vlaamse 
regio’s kennen een leeftijdsverdeling vergelijkbaar met die aan de kust. 
De gemiddelde leeftijd bedraagt er bijna 45 jaar. De 35- tot 44-jarigen zijn 
relatief zwak vertegenwoordigd in de kunststeden. De jongere vakantie-
gangers zijn hier relatief sterk aanwezig. De gemiddelde leeftijd in de 
kunststeden (43,6 jaar) is het laagst van de drie macroproducten. In ver-
gelijking met 2000 is in de kunststeden het percentage van Nederlandse 
toeristen ouder dan 65 wel ongeveer verdubbeld. 
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FiguuR 27 leeftijd van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in  
 Vlaanderen
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Bij de vraag naar het beroep van het gezinshoofd blijkt meteen dat de 
Nederlandse toerist in de kunststeden een heel ander profiel heeft dan 
die in de Vlaamse regio’s en aan de kust. In de kunststeden zijn de bedien-
den zeer sterk aanwezig. Arbeiders en in mindere mate kaderleden, on-
dernemers en beoefenaars van een vrij beroep zijn er in vergelijking met 
de kust en de Vlaamse regio’s minder vertegenwoordigd. Nederlandse 
gepensioneerden houden duidelijk meer van de Vlaamse kust dan van de 
andere macroproducten.
 Ook wat betreft opleidingsniveau trekken de kunststeden een an-
der Nederlands publiek. Ruim vier op de tien heeft een diploma hoger 
niet-universitair onderwijs. Het aandeel universitairen is er bijna het dub-
bele van dat in de andere macroproducten. Toeristen die maximum lagere 
humaniora hebben afgewerkt zijn hier bijna niet vertegenwoordigd. Aan 
de kust nemen zij echter een aandeel in van 23% en in de Vlaamse regio’s 
zelfs 28%.
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Tabel 32 beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de Nederlandse  
 recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

beroeP kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s

arBeider 17% 6% 18%
BedieNde 24% 29% 17%
ZelFstaNdige 9% 12% 11%
Kaderlid, oNderNemer, Vrij Beroep 24% 22% 25%
gepeNsioNeerde 25% 19% 16%
studeNt 1% 8% 1%
oVerige 0% 5% 14%

totaal 100% 100% 100%

oPleidingsniveau

lager oNderwijs oF lagere HumaNiora 23% 6% 28%
Hogere HumaNiora 41% 30% 37%
Hoger Niet-uNiVersitair oNderwijs 24% 42% 24%
uNiVersitair oNderwijs 12% 22% 12%

totaal 100% 100% 100%

 Planning & Onderzoek

4.2.2   kenmerken van de TriP

De Nederlanders bezoeken onze kunststeden in negen op de tien gevallen 
zonder kinderen. Aan de kust verblijft 46% met kinderen, in de Vlaamse 
regio’s de helft. De grootte van het gezin in de kunststeden bedraagt 
1,9 personen, terwijl het gemiddelde gezelschap 2,5 personen telt. De 
Vlaamse regio’s zien de talrijkste Nederlandse gezinnen en gezelschap-
pen komen.

Tabel 33: Reisgezelschap van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in  
 Vlaanderen

kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s

geZiN/geZelsCHap met KiNdereN 46% 10% 51%
geZiN/geZelsCHap ZoNder KiNdereN 54% 90% 49%

totaal 100% 100% 100%

gemiddelde grootte VaN Het geZiN 2,7 1,9 3,0
gemiddelde grootte VaN Het geZelsCHap 3,3 2,5 4,2

 Planning & Onderzoek
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Aan de kust kiest meer dan vier op de tien Nederlanders voor een middel-
lang verblijf en evenveel Nederlanders kiezen voor een kort of een lang 
verblijf (bijna 30%). In de Vlaamse regio’s zijn de korte en middellange 
verblijven de favorieten. Meer dan acht op de tien Nederlandse trips in de 
kunststeden zijn korte verblijven. 
 Gemiddeld brengt de Nederlandse toerist zijn langste vakantie door 
aan de kust (8,3 nachten), in de kunststeden zijn kortste (2,4 nachten). De 
regio’s zitten tussenin met 6 nachten.

FiguuR 28 Verblijfsstructuur van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in  
 Vlaanderen
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De Nederlandse vakantieganger bereikt de kust en de Vlaamse regio’s bij-
na uitsluitend met zijn eigen wagen. Voor de kunststeden ligt dit anders. 
Hier zijn ook de gewone trein en de touringcar belangrijke transportmid-
delen. Zij worden door respectievelijk 27% en 14% van de Nederlandse 
citytripper gebruikt.
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Tabel 34 Transportmiddel van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist naar  
 Vlaanderen

kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s

wageN 92% 54% 95%
gewoNe treiN 6% 27% 2%
Hst, tHalys oF eurostar 0% 2% 0%
touriNgCar 2% 14% 0%
Vliegtuig 0% 0% 0%
Fiets 0% 0% 3%
aNdere 0% 3% 1%

totaal 100% 100% 100%

 Planning & Onderzoek

Als een Nederlander op vakantie gaat in de Vlaamse regio’s heeft hij bijna 
altijd alleen zijn logies gereserveerd. In de kunststeden boekt iets meer 
dan de helft alleen logies en 30% zowel logies als transport. Ook het aan-
deel dat niets gereserveerd heeft is hier relatief groot. De Nederlanders 
hebben hiermee een gelijkaardig profiel als de Fransen.

FiguuR 29 Reisorganisatie van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in  
 Vlaanderen
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4.2.3   geraadPleegde informaTiebronnen

De Nederlandse toerist raadpleegt minder vaak een informatiebron voor 
een bezoek aan de Vlaamse regio’s dan voor een verblijf aan de kust en 
in de kunststeden. 
 Het type informatie verschilt van macroproduct tot macroproduct, 
maar internet is voor alle drie het populairst. Nederlandse vakantiegan-
gers maken minder vaak gebruik van toeristische brochures als ze naar 
de kunststeden gaan, terwijl deze informatiebron dubbel zoveel geraad-
pleegd wordt voor de Vlaamse regio’s en voor de kust zelfs driemaal zo-
veel. Vrienden, familie en kennissen zijn voor elke bestemming van een 
vergelijkbaar belang. Reisgidsen komen dan weer bijna alleen van pas 
bij een bezoek aan de kunststeden, al is dat aandeel wel gedaald met 
ongeveer een derde tegenover 2000. Reisgidsen waren in 2000 ook in de 
andere twee macroproducten belangrijke informatiebronnen. Toen was 
internet alleen belangrijk voor de Nederlandse citytripper.

Tabel 35 informatiebronnen van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in  
 Vlaanderen

informaTiebron kusT kunsTsTedenvlaamse regio’s*

iNFormatieBroN geraadpleegd 81% 80% 65%
geeN iNFormatieBroN oF erVariNg/gewooNte 19% 20% 35%

totaal 100% 100% 100%

Welke informaTiebron**

toeristisCHe BroCHures 63% 20% 42%
iNterNet 66% 65% 52%
VrieNdeN, Familie, KeNNisseN 25% 27% 21%
reisgidseN 8% 21% 5%
media 16% 18% 2%
toeristisCHe dieNsteN 12% 10% 2%
BeurZeN 1% 3% 3%
reisBureau 8% 0% -
aNdere - 0% 2%

totaal 199% 164% 129%

 Planning & Onderzoek  *Exclusief vakantiedorpen
** In % van de respondenten die informatiebronnen raadpleegden
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4.2.4   acTiviTeiTen

Een toerist onderneemt tijdens zijn vakantie heel wat activiteiten. Deze 
zijn sterk afhankelijk van de plaats waar hij op vakantie is. Wandelen is 
voor de Nederlanders wel overal de meest beoefende activiteit. 80% van 
de ondervraagden in de kunststeden en aan de kust wandelt tijdens zijn 
verblijf, in de regio’s bedraagt dat percentage 69%. Ook cafébezoeken 
zijn populair in de drie bestemmingen.
 Aan de kust peilde het onderzoek naar de activiteiten die de Ne-
derlandse toeristen hadden gedaan de dag ervoor. Naast wandelen bleek 
ook café- en restaurantbezoek erg populair (73%). Meer dan de helft van 
de toeristen gaat ook winkelen. Verder zijn zonnen (38%) en zwemmen 
(30%) nog veel genoemde activiteiten.
 In de Vlaamse regio’s peilde het onderzoek naar de activiteiten 
die gedaan werden tijdens de hele vakantie. Hier komt uitrusten op de 
tweede plaats met 60%, op de voet gevolgd door het bezoeken van een 
café of terras (62%). De helft van de respondenten ging ook zwemmen, 
shoppen en fietsen. 
 De vraagstelling in de kunststeden was gelijkaardig aan die in de 
Vlaamse regio’s. De antwoorden waren echter opnieuw zeer verschillend. 
Hier staat ‘terrasjes doen’ op de tweede plaats bij de Nederlanders (73%). 
Shoppen en monumenten bezoeken zijn de volgende favoriete bezighe-
den met elk 60%. Meer dan de helft van de Nederlandse toeristen zal er 
ook op restaurant gaan. De Nederlandse bezoeker is de grootste ‘shop-
per’ in vergelijking met de andere onderzochte markten. Hij is dan weer 
het minst geïnteresseerd in monumenten, na de Italianen en de Belgen. 
Dat geldt ook voor musea: slechts 29% van de Nederlanders bezoekt ten-
toonstellingen. Alleen de Belgen zijn met nog minder.

4.2.5   TevredenHeid en HerHaalbezoek

De Nederlanders hebben een goed beeld van wat ze mogen verwachten 
in de kunststeden, de Vlaamse regio’s en aan de kust. Twee derde van 
hen vindt dat het verblijf is verlopen zoals verwacht. De meest tevreden 
Nederlanders treffen we in de kunststeden. Hier is ook het minst aantal 
ontevreden toeristen. In beide macroproducten scoren de Nederlanders 
gemiddeld ten opzichte van alle markten. 
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FiguuR 30 Tevredenheid van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in 
  Vlaanderen
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De helft van de Nederlandse vakantiegangers aan de kust is er in de laat-
ste drie jaar al eens eerder op vakantie geweest, in de Vlaamse regio’s 
bedraagt dit percentage net geen 40%. Twee derde van de terugkomers 
gaat telkens naar dezelfde badplaats. In de kunststeden is bijna de helft 
er in de laatste vijf jaar al eens eerder geweest. 14% is er zelfs vijf keer of 
meer geweest. Dat is meer dan de Belgische toerist.
 Deze resultaten van de kust zijn opvallend in vergelijking met vijf 
jaar geleden. Toen was het voor 36% van de Nederlandse kusttoeristen 
een herhaalbezoek. Het aantal Nederlandse toeristen dat terugkomt naar 
de kust is dus sterk gestegen. Dat van de kunststeden is identiek geble-
ven.

Tabel 36 Herhaalbezoek van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in  
 Vlaanderen

kusT HerHaalbezoek

Kust 50% aaN de Vlaamse Kust iN de laatste 3 jaar

KuNststedeN 53% iN de Vlaamse KuNststedeN iN de laatste 5 jaar

Vlaamse regio’s 39% iN VlaaNdereN iN de laatste 3 jaar

 Planning & Onderzoek

Het zijn vooral de Nederlandse kusttoeristen die in de toekomst zullen 
terugkomen naar Vlaanderen. Ruim acht op de tien keert vrijwel zeker of 
wellicht terug naar de kust. Voor de kunststeden en de Vlaamse regio’s 
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ligt dit percentage toch ook zeer hoog. In vergelijking met de andere 
onderzochte markten zijn de Nederlanders het minst zeker dat ze terug-
keren naar de kust, terwijl ze wel het grootste aantal herhaalbezoekers 
in de kunststeden vertegenwoordigen.

FiguuR 31 Herhaalbezoek* gepland door de Nederlandse recreatieve   
 verblijfstoerist in Vlaanderen
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Bijna driekwart van de Nederlanders aan de kust is tevreden over de prijs-
kwaliteitverhouding, 15% is zeer tevreden. In de Vlaamse regio’s vindt 
87% de prijs-kwaliteitverhouding zelfs goed tot uitstekend. Dat is ook zo 
voor 54% van de toeristen in de kunststeden, hoewel het aantal Neder-
landers, dat de kwaliteit slechts als gemiddeld ervaart, meer dan verdub-
beld is ten opzichte van 2000. 
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FiguuR 32 evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de Nederlandse   
 recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen
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4.2.6   besTedingen

De Nederlander in de kunststeden besteedt per nacht meer dan het dub-
bele als die in de Vlaamse regio’s of aan de kust. In de kunststeden geeft 
hij het meest uit aan maaltijden, drank en voeding, gevolgd door logies. 
In de twee andere macroproducten is dit net omgekeerd, beiden zijn er 
wel heel wat lager. Opvallend in de kunststeden is het relatief grote be-
drag dat onze noorderbuur uitgeeft aan shopping. 
 Wanneer de vergelijking met 2000 wordt gemaakt, zien we een 
sterke stijging van de uitgaven in de Vlaamse regio’s. De Nederlanders 
geven er nu 22 euro meer uit. In de andere macroproducten geven ze een 
tiental euro meer uit.
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Tabel 37 gemiddelde bestedingen van de Nederlandse recreatieve   
 verblijfstoerist in Vlaanderen

besTedingen, Per Persoon  
Per nacHT (euro) kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s

logies 24,74 44,97 29,74
maaltijdeN, draNK eN VoediNg 22,38 49,35 18,08
attraCties eN oNtspaNNiNg 1,86 6,44 1,50
sHoppiNg 3,68 30,06 2,87
VerplaatsiNgeN ter plaatse 2,02 2,15 1,75
aNdere uitgaVeN 1,23 2,99 0,05

totaal 55,92 135,96 53,99

 Planning & Onderzoek
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4.3    de duiTse markT

De Duitse toeristenstroom naar Vlaanderen genereert in 2005 1,5 miljoen 
recreatieve overnachtingen en 429.000 recreatieve aankomsten. 

De meeste Duitse overnachtingen worden geregistreerd aan de kust 
(45%). De kunststeden zorgen voor een kwart van de overnachtingen en 
de Vlaamse regio’s voor 30%. Door het verschil in verblijfsduur ligt de 
verhouding tussen de macroproducten bij de aankomsten anders dan bij 
de overnachtingen. De kunststeden laten 44% van alle aankomsten opte-
kenen, de andere twee macroproducten net geen 30%. 

De Duitsers aan de kust zijn vooral afkomstig uit Nordrhein-Westfalen 
(58%) en Rheinland-Pfalz (14%). In de kunststeden is de herkomst van de 
Duitse vakantiegangers meer verspreid over het ganse land. Nordrhein-
Westfalen domineert wel met 37%, Bayern is tweede met 11%. 

We bespreken hieronder het profiel en vakantiegedrag van de Duitsers 
aan zee en in de kunststeden. De Duitsers in de Vlaamse regio’s zijn enkel 
in vakantieparken bevraagd, omwille van het beperkte aantal inrichtin-
gen zijn deze resultaten vertrouwelijk. 

4.3.1   ProfielbescHrijving

De kust is geliefd bij de 35- tot 44-jarige Duitsers. Zij zorgen voor meer 
dan 30% van de Duitse kusttoeristen. Dit is het hoogste percentage van 
alle marktlanden. Een oosterbuur aan zee is gemiddeld 48 jaar oud. Op-
vallend aan de kust is het lage aantal twintigers in vergelijking met vijf 
jaar geleden: het aandeel van de 25- tot 34-jarigen is er gehalveerd. In 
de kunststeden is de leeftijdsverdeling gelijkmatiger. Toch valt het op dat 
ze eerder een ouder publiek aantrekken, want de gemiddelde leeftijd is 
bijna 51 jaar. Een kwart van de Duitse citytrippers behoort zelfs tot de 
65-plussers. Geen enkel ander marktland scoort zo hoog met het aantal 
senioren in de kunststeden. Hun aandeel is dan ook verdubbeld tegen-
over 2000. 
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FiguuR 33 leeftijd van de Duitse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen
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De kunststeden trekken relatief veel Duitse gepensioneerden en bedien-
den aan. De gepensioneerden zijn het sterkst vertegenwoordigd met 
36%, de bedienden volgen met 27%. Ook de kaderleden, ondernemers 
en beoefenaars van een vrij beroep zijn vrij sterk aanwezig. Aan de kust 
zijn dezelfde drie beroepsgroepen als in de kunststeden dominant, maar 
de verhouding ligt wel anders. Ze hebben elk een aandeel tussen 20% en 
30%.
 In de kunststeden treffen we weinig Duitsers die maximum een di-
ploma van lagere humaniora hebben. Ten opzichte van het gemiddelde 
in de kunststeden zijn er wel relatief minder Duitse universitairen. De kust 
is in trek bij Duitse toeristen met allerlei opleidingen, van lagere school 
tot universitair onderwijs.
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Tabel 38 beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de Duitse recreatieve  
 verblijfstoerist in Vlaanderen

beroeP kusT kunsTsTeden

arBeider 11% 6%
BedieNde 29% 27%
ZelFstaNdige 7% 7%
Kaderlid, oNderNemer, Vrij Beroep 22% 16%
gepeNsioNeerde 28% 36%
studeNt 1% 5%
oVerige 2% 4%

totaal 100% 100%

oPleidingsniveau

lager oNderwijs oF lagere HumaNiora 23% 10%
Hogere HumaNiora 28% 30%
Hoger Niet-uNiVersitair oNderwijs 27% 28%
uNiVersitair oNderwijs 22% 32%

totaal 100% 100%

 Planning & Onderzoek

4.3.2   kenmerken van de TriP

De Duitsers bezoeken de kunststeden in meer dan negen op de tien ge-
vallen zonder kinderen terwijl aan de kust bijna 42% met kinderen op 
vakantie gaat. De grootte van het gezin in de kunststeden bedraagt 1,8 
personen, het gemiddeld Duits gezelschap telt er 2,2 personen. Aan de 
kust zijn de gezinnen en reisgezelschappen iets groter. 

Tabel 39 Reisgezelschap van de Duitse recreatieve verblijfstoerist in   
 Vlaanderen

kusT kunsTsTeden

geZiN/geZelsCHap met KiNdereN 42% 8%
geZiN/geZelsCHap ZoNder KiNdereN 58% 92%

totaal 100% 100%

gemiddelde grootte VaN Het geZiN 2,7 1,8
gemiddelde grootte VaN Het geZelsCHap 3,0 2,2

 Planning & Onderzoek
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De Duitse toerist in de kunststeden kiest het liefst voor een vakantie van 
maximum drie nachten. Een lang verblijf komt er nagenoeg niet voor. 
Aan de kust is de helft van de Duitse vakanties van middellange duur. Hier 
komen ook zowel lange als korte verblijven voor, respectievelijk 32% en 
18%. 

FiguuR 34 Verblijfsstructuur van de Duitse recreatieve verblijfstoerist in   
 Vlaanderen
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Meer dan negen op de tien Duitse kusttoeristen gaat met de wagen op 
vakantie. In de kunststeden zien we een heel ander beeld. Een derde 
kiest hier nog voor de wagen, maar meer dan de helft arriveert met de 
touringcar. Dit georganiseerde transportmiddel is zeer belangrijk voor de 
Duitse markt en wordt door hen veel meer gebruikt dan door de andere 
buitenlandse toeristen. 

Tabel 40 Transportmiddel van de Duitse recreatieve verblijfstoerist naar   
 Vlaanderen

kusT kunsTsTeden

wageN 92% 33%
gewoNe treiN 7% 9%
Hst, tHalys oF eurostar 0% 3%
touriNgCar 1% 53%
Vliegtuig 0% 2%

totaal 100% 100%

 Planning & Onderzoek
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In vergelijking met de Belgische, Nederlandse en Franse vakantiegangers 
leggen veel Duitsers het verblijf en het transport op voorhand vast. Een 
kwart boekt alleen logies, wat heel wat lager is dan bij de Franse en Ne-
derlandse toeristen. Zo goed als geen enkele Duitse citytripper reserveert 
alleen zijn transport.

FiguuR 35 Reisorganisatie van de Duitse recreatieve verblijfstoerist in de   
 kunststeden
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4.3.3   geraadPleegde informaTiebronnen

Aan de kust en in de kunststeden gaat iets meer dan driekwart van de 
Duitse toeristen op zoek naar informatie over de bestemming. Ze raad-
plegen meer informatiebronnen voor de kust dan voor de kunststeden 
en het aantal is er ook met de helft gestegen in vergelijking met 2000. In 
de kunststeden is dat niet het geval. Daar daalt het aantal geraadpleeg-
de informatiebronnen lichtjes. De meeste Duitse toeristen bereiden zich 
voor op hun vakantie in Vlaanderen aan de hand van toeristische bro-
chures. Toeristen in de kunststeden informeren zich in de tweede plaats 
via familie, vrienden en kennissen (32%). Ook voor de kustgangers zijn 
zij een belangrijke bron van informatie, hoewel het internet nog meer 
geraadpleegd wordt. Bijna de helft van de Duitse kusttoeristen gebruikt 
dit medium. Vreemd genoeg ligt dat percentage voor de kunststeden la-
ger, ook in vergelijking met de andere buitenlandse vakantiegangers: iets 
meer dan een kwart van de Duitse citytrippers consulteert het internet. 
Opvallend is ook dat het gebruik van internet in de kunststeden ongeveer 



�0

gelijk gebleven is tegenover vijf jaar geleden. Bij de kusttoerist is er wel 
een sterke stijging, aangezien in 2000 bijna niemand deze informatie-
bron raadpleegde. 

Tabel 41:  informatiebronnen van de Duitse recreatieve verblijfstoerist in   
 Vlaanderen

informaTiebron kusT kunsTsTeden

iNFormatieBroN geraadpleegd 78% 77%
geeN iNFormatieBroN oF 
erVariNg/gewooNte

22% 23%

totaal 100% 100%

Welke informaTiebron*

toeristisCHe BroCHures 53% 47%
iNterNet 48% 27%
VrieNdeN, Familie, KeNNisseN 35% 32%
reisgidseN 6% 14%
media 13% 13%
toeristisCHe dieNsteN 17% 3%
BeurZeN 0% 0%
reisBureau 9% 0%

totaal 180% 137%

 Planning & Onderzoek  * In % van de respondenten die  
informatiebronnen raadpleegden

4.3.4   acTiviTeiTen

Wandelen is de topfavoriet van de activiteiten van de Duitse toeristen. In 
de kunststeden gaat meer dan 90% op stap, aan de kust is dat meer dan 
85%. 
 De Duitse kusttoerist bezoekt ook vaak cafés en restaurants (76%) 
en gaat graag winkelen (55%). Verder zijn zonnen (42%) en zwemmen 
(38%) nog vaak genoemde activiteiten.
 In de kunststeden staan de bezoeken aan monumenten en histori-
sche gebouwen (82%) op de tweede plaats bij de Duitsers. Bijna de helft 
van hen zal ook een terrasje doen. Voor ongeveer vier op de tien toeris-
ten staan ook shoppen, begeleide stadswandelingen, museumbezoeken 
en degustatie van streekproducten op het programma. Geen enkele na-
tionaliteit kiest zo vaak voor de begeleide stadswandeling. De Duitsers 
doen trouwens ook meer stadsrondritten (33%). Dat heeft ongetwijfeld 
te maken met het hoge aantal Duitsers dat met een touringcar komt.



�1

4.3.5   TevredenHeid en HerHaalbezoek

De Duitse toeristen die in Vlaanderen op vakantie zijn, zijn best tevreden, 
zowel aan zee als in de kunststeden. Ongeveer een op de vijf vindt dat 
het verblijf (veel) beter is verlopen dan verwacht, een meerderheid van 
de Duitsers vond het verblijf zoals verwacht. De scores zijn gemiddeld ten 
opzichte van alle markten. 

FiguuR 36 Tevredenheid van de Duitse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen
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63% van de Duitsers is in de laatste drie jaar al eens eerder aan de kust 
op vakantie geweest. Driekwart van de terugkomers gaat telkens naar 
dezelfde badplaats. Enkel de Britten zijn nog standvastiger. In de kunst-
steden is 27% al eens eerder op vakantie geweest in de laatste vijf jaar. 
 In vergelijking met 2000 vallen vooral de resultaten aan de kust op. 
Het herhaalbezoek van de Duitse toeristen is er gevoelig gestegen van 
54% naar 63%. Het omgekeerde geldt voor de kunststeden. In 2000 was 
dit voor 37% niet het eerste bezoek in de vijf laatste jaren.

Tabel �2 Herhaalbezoek van de Duitse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

HerHaalbezoek

Kust 63% iN de laatste 3 jaar

KuNststedeN 27% iN de laatste 5 jaar

 Planning & Onderzoek
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Veel Duitse kusttoeristen verwachten in de toekomst nog terug te ko-
men. Meer dan de helft is (vrijwel) zeker dat ze opnieuw aan de kust op 
vakantie gaan en nog eens 37% komt wellicht terug. Voor de kunstste-
den ligt dit percentage op ongeveer de helft. Het groot aantal twijfelaars 
is er wel opvallend. In 2000 was nog 34% (vrijwel) zeker dat ze zouden 
terugkeren naar de kunststeden.

FiguuR 37 Herhaalbezoek* gepland door de Duitse recreatieve verblijfstoerist  
 in Vlaanderen 
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Slechts een minderheid van de Duitse toeristen evalueert de prijs-kwali-
teitverhouding in de kunststeden als uitstekend, een derde vindt ze goed. 
De meesten onder hen vinden dat de prijs zich maar ‘gemiddeld’ verhoudt 
tot de verkregen kwaliteit. Aan de kust vindt twee derde dat ze gewoon 
goede kwaliteit krijgen voor de prijs die ze betalen. Er is wel een relatief 
hoog percentage dat de verhouding minder goed tot slecht vindt, zeker 
in vergelijking met de andere marktlanden. Aan de kust scoren de Duit-
sers 3 op 5, ten opzichte van een gemiddelde van 3,2. In de kunststeden is 
dat 3,3 op 5 ten opzichte van een gemiddelde van 3,6.
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FiguuR 38 evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de Duitse   
 recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

	

18%
4%

12%

66%

8% 2%

33%

57%

kust kunststeden

Kunst
steden

VL 
Regio

Kust TAART

Uitstekend
Zeer goed
Goed
Minder goed, slecht

Uitstekend
Goed
Gemiddeld
Slecht tot zeer slecht

 Planning & Onderzoek

4.3.6   besTedingen

De Duitse toerist besteedt meer in de kunststeden dan aan de kust. Het 
meeste geld gaat er naar maaltijden, drank en voeding, gevolgd door 
logies. Aan zee is dit net omgekeerd. In de kunststeden valt het relatief 
grote bedrag voor shopping op. 
In vergelijking met 2000 geven de Duitsers overal meer uit. Aan de kust 
besteden ze nu 14 euro meer, in de kunststeden 10 euro.

Tabel 43 gemiddelde bestedingen van de Duitse recreatieve verblijfstoerist in  
 Vlaanderen

besTedingen, Per Persoon Per nacHT (euro) kusT kunsTsTeden

logies 26,22 36,29
maaltijdeN, draNK eN VoediNg 25,41 37,75
attraCties eN oNtspaNNiNg 2,32 2,79
sHoppiNg 3,03 14,18
VerplaatsiNgeN ter plaatse 2,18 2,35
aNdere uitgaVeN 0,46 7,83

totaal 59,62 101,19

 Planning & Onderzoek
.
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4.4    de briTse markT

De Britse recreatieve verblijfstoeristen in Vlaanderen hebben een voor-
liefde voor onze kunststeden. We tellen er ruim zes op de tien Britse over-
nachtingen. De Britse markt is daarmee de grootste markt in de kunstste-
den, gevolgd door de Nederlandse, Franse en binnenlandse markt. Een op 
de vijf Britse overnachtingen wordt geregistreerd aan de kust, 17% in de 
Vlaamse regio’s. Bijna alle Britse overnachtingen in de kunststeden vin-
den plaats in een hotel (95%) en ook in de regio’s en aan de kust gebeurt 
respectievelijk 71% en 78% van de Britse overnachtingen in een hotel. 
Dat aandeel van hotels aan zee is bij geen enkele andere markt zo groot. 
Bij de andere buurlanden vertegenwoordigen de hotelovernachtingen 
aan de kust slechts 14% tot 20%. 

De herkomst van de Britse verblijfstoeristen aan de kust is geografisch 
zeer gespreid. Bijna de helft van de Britse vakantiegangers is afkomstig 
uit de meer noordelijk gelegen regio’s: Yorkshire and the Humber (19%), 
North West (17%), North East (8%) en Scotland (2%). Iets meer dan de 
helft (55%) komt uit de meer zuidelijke regio’s, waarbinnen naast de 
South East (9%) en Londen (8%), ook de West Midlands (8%), de East 
Midlands (12%), Wales (8%) en East of England (7%) belangrijk zijn. De 
Britten in onze kunststeden zijn meer afkomstig uit Londen en omgeving 
(44%). 

4.4.1   ProfielbescHrijving

De Britse vakantiegangers vormen de oudste groep aan de kust met een 
gemiddelde leeftijd van 63 jaar. En ook in de kunststeden, waar de door-
snee Britse vakantieganger 49 jaar is, behoren ze tot de oudsten (na de 
Duitsers die gemiddeld 51 zijn). Aan zee is zelfs acht op de tien Britten 
55 jaar of ouder, terwijl we in de kunststeden toch een kwart jonger dan 
35 tellen. Ten opzichte van vijf jaar geleden zien we weinig opmerkelijke 
verschillen. Alleen de groep van Britse vakantiegangers jonger dan 25 
jaar is wat groter geworden in de kunststeden. 
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FiguuR 39 leeftijd van de britse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen
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Door de relatief hoge gemiddelde leeftijd van de Britse vakantiegangers 
is het gezinshoofd in vele gevallen al gepensioneerd. Aan zee is driekwart 
met pensioen, in de kunststeden een derde. Voorts is het grootste verschil 
tussen beide macroproducten het hogere aandeel van de kaderleden, on-
dernemers en beoefenaars van vrije beroepen en ook van de bedienden 
in de kunststeden. 
 Ten opzichte van de kunststeden zijn er aan de kust in het algemeen 
meer toeristen die slechts een diploma lager onderwijs of lagere humani-
ora op zak hebben. Specifiek bij de Britten is die kloof nog groter. Terwijl 
13% in de kunststeden geen hoger diploma heeft dan lager onderwijs 
of lagere humaniora, heeft aan de kust bijna twee derde dit diploma. Bij 
geen enkele markt is het aandeel van de laaggeschoolden zo hoog. In de 
kunststeden heeft bijna vier op de tien Britten wel universitaire studies 
gedaan, wat ongeveer het gemiddelde is in de steden. 
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Tabel 44 beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de britse recreatieve  
 verblijfstoerist in Vlaanderen

beroeP kusT kunsTsTeden

arBeider 8% 6%
BedieNde 16% 24%
ZelFstaNdige 3% 7%
Kaderlid, oNderNemer, Vrij Beroep 5% 23%
gepeNsioNeerde 67% 35%
studeNt 0% 3%
aNdere 1% 2%

totaal 100% 100%

oPleidingsniveau

lager oNderwijs oF lagere HumaNiora 63% 13%
Hogere HumaNiora 11% 33%
Hoger Niet-uNiVersitair oNderwijs 16% 15%
uNiVersitair oNderwijs 9% 39%

totaal 100% 100%

 Planning & Onderzoek

4.4.2   kenmerken van de TriP

De meeste Britten zijn zonder kinderen op vakantie in Vlaanderen. In de 
kunststeden logeert 9% met kinderen (ongeveer het algemeen gemid-
delde van 10%), aan zee 7%, wat ver onder het gemiddelde is (38%). Het 
doorsnee reizende gezin telt aan de kust twee leden, in de kunststeden 
1,8. Globaal gezien ligt de gezelschapsgrootte wat hoger op respectieve-
lijk 3,3 en 2,5 personen. Zowel aan zee als in de kunststeden is het Britse 
reisgezelschap kleiner geworden ten opzichte van vijf jaar geleden.

Tabel 45 Reisgezelschap van de britse recreatieve verblijfstoerist in   
 Vlaanderen

kusT kunsTsTeden

geZiN/geZelsCHap met KiNdereN 7% 9%
geZiN/geZelsCHap ZoNder KiNdereN 93% 91%

totaal 100% 100%

gemiddelde grootte VaN Het geZiN 2,0 1,8
gemiddelde grootte VaN Het geZelsCHap 3,3 2,5

 Planning & Onderzoek
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De Britten verblijven niet zo lang aan de Vlaamse kust als de Belgen of 
de vakantiegangers uit onze andere buurlanden. Een Britse vakantie aan 
zee duurt gemiddeld 4,7 nachten (het gemiddelde over alle markten aan 
zee is 9 nachten), in de kunststeden is dat 3 nachten. Voor de steden is 
dat ongeveer het gemiddelde. Driekwart van alle vakanties situeert zich 
in het segment van een tot en met drie verblijfsnachten. Aan zee zijn de 
meeste Britse vakanties van middellange duur (4-8 nachten). 

FiguuR 40 Verblijfsstructuur van de britse recreatieve verblijfstoerist in   
 Vlaanderen
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Aan de kust komt het merendeel van de Britse toeristen met de boot 
aan (80%). In de kunststeden is het geliefkoosde transportmiddel echter 
de kanaaltunnel (63%). In beide macroproducten is het aandeel van het 
dominante vervoermiddel de laatste vijf jaar nog sterk gestegen. Het ge-
bruik van de boot aan de kust is nog met 11% toegenomen, terwijl het 
aandeel van de kanaaltunnel in de kunststeden in 2005 17% hoger ligt 
dan in 2000. Het aantal vliegvakanties naar zowel de kust als de kunstste-
den blijft stabiel. 
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Tabel 46 Transportmiddel van de britse recreatieve verblijfstoerist naar   
 Vlaanderen

kusT kunsTsTeden

Boot/HoVerCraFt/CatamaraN 2% 0%
Boot/HoVerCraFt/CatamaraN + wageN 9% 8%
Boot/HoVerCraFt/CatamaraN + touriNgCar 67% 5%
Boot/HoVerCraFt/CatamaraN + gewoNe treiN 2% 6%
KaNaaltuNNel + wageN 1% 6%
KaNaaltuNNel + touriNgCar 14% 14%
KaNaaltuNNel + eurostar 2% 43%
Vliegtuig 2% 17%
aNdere 0% 1%

totaal 100% 100%

 Planning & Onderzoek

Negen op de tien Britten in de kunststeden heeft op voorhand het logies 
vastgelegd en eveneens 90% reserveert het transport. Vijf jaar geleden 
wachtte 56% van de Britse vakantiegangers tot een maand voor de afreis 
om het logies te reserveren, in 2005 is dat 74%. Ook opmerkelijk is dat 
de Britten veel minder voor een groepsreis kiezen (25%) dan vijf jaar ge-
leden (35%). 

FiguuR 41 Reisorganisatie van de britse recreatieve verblijfstoerist in de   
 kunststeden
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4.4.3   geraadPleegde informaTiebronnen

In de kunststeden gaat bijna negen op de tien Britse vakantiegangers 
op voorhand op zoek naar toeristische informatie, aan de kust geldt dat 
voor twee derde van de Britten. Het is vooral aan de kust dat de informa-
tiedrang van de Britse vakantiegangers sterk is toegenomen. Hoewel iets 
minder Britten dan gemiddeld aan de kust op zoek gaan naar bruikbare 
informatie over hun vakantie aan zee, is hun aandeel toch gestegen tot 
67%. 
 Aan de kust is het internet bij de wat oudere Britten nog niet zo 
sterk doorgedrongen. Brochures zijn dan ook veruit de belangrijkste bron 
van informatie. Ook een op de vijf Britse vakantiegangers informeert zich 
bij een reisbureau over de kust, terwijl het aandeel van het reisbureau bij 
de andere markten erg laag ligt. In de steden staan toeristische websites 
wel voorop in de zoektocht naar informatie. Meer dan de andere mark-
ten, krijgen de Britten ook veel informatie over de kunststeden door de 
media. 

Tabel 47 informatiebronnen van de britse recreatieve verblijfstoerist in   
 Vlaanderen

informaTiebron kusT kunsTsTeden

iNFormatieBroN geraadpleegd 67% 88%
geeN iNFormatieBroN oF 
erVariNg/gewooNte

33% 12%

totaal 100% 100%

Welke informaTiebron*

toeristisCHe BroCHures 65% 25%
iNterNet 29% 58%
VrieNdeN, Familie, KeNNisseN 24% 18%
reisgidseN 6% 22%
media 18% 25%
toeristisCHe dieNsteN 10% 7%
BeurZeN 0% 0%
reisBureau 21% 0%
aNdere 0% 0%

totaal 173% 155%

 Planning & Onderzoek  * In % van de respondenten die  
informatiebronnen raadpleegden
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4.4.4   acTiviTeiTen

Bij de Britse vakantiegangers aan zee staat restaurant- en cafébezoek 
vooraan het lijstje van activiteiten. Op plaats twee komen wandelen en 
winkelen. De Britten zijn veel minder geïnteresseerd in zonnen en zwem-
men dan de vakantiegangers uit de andere landen. In het algemeen sco-
ren fietsen en wandelen ook lager dan bij de andere markten. De hogere 
leeftijd van de Britse toeristen kan hiervoor een verklaring zijn. 
 Zoals bij de meeste andere markten in de kunststeden vormen wan-
delen in de binnenstad (92%), bezoeken van monumenten en historische 
gebouwen (77%), terrasjes doen en restaurantbezoek (72%) de belang-
rijkste activiteiten. De Britse toerist is ook meer dan gemiddeld geïnteres-
seerd in musea: 46% ten opzichte van het gemiddelde van 39%. 

4.4.5   TevredenHeid en HerHaalbezoek

De Britten zijn meer dan gemiddeld tevreden over de vakantie, vooral 
aan de kust. Daar ervaart bijna 40% van hen de vakantie als veel beter of 
beter dan verwacht. Hetzelfde geldt voor 46% in de kunststeden. Het ge-
middelde is respectievelijk 20% en 32%. De groep die echt niet tevreden 
is, is erg klein – aan zee zelfs het kleinst van alle markten. Wat de Britten 
aan zee, veel meer dan de andere toeristen, tevreden maakt is de vrien-
delijkheid van de mensen en de charme van de badplaats. 

FiguuR 42 Tevredenheid van de britse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen
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Voor 57% van de Britse kustgangers is deze vakantie minstens het tweede 
verblijf aan de Vlaamse kust in de laatste drie jaar. De graad van her-
haalbezoek ligt lager dan bij de andere markten, met uitzondering van 
de Nederlandse. Negen op de tien Britten die de laatste drie jaar al eens 
aan onze kust op vakantie is geweest, komt wel terug naar dezelfde bad-
plaats. 
 Ruim een derde van de Britse citytrippers is de laatste vijf jaar te-
ruggekomen naar een van de Vlaamse kunststeden. Dat is vergelijkbaar 
met de Fransen, maar minder dan de Nederlanders en meer dan alle an-
dere buitenlandse markten. 

Tabel 48 Herhaalbezoek van de britse recreatieve verblijfstoerist in   
 Vlaanderen

HerHaalbezoek

Kust 57% iN de laatste 3 jaar

KuNststedeN 35% iN de laatste 5 jaar

 Planning & Onderzoek

Over een mogelijke nieuwe vakantie in Vlaanderen in de toekomst zijn 
de Britten zeer positief. In de kunststeden denkt zeven op de tien van 
hen binnen dit en drie jaar vrijwel zeker of wellicht wel terug te komen. 
Ze tekenen daarmee voor het hoogste potentiële herhaalbezoek, na de 
Nederlanders. Slechts 1% wil zeker niet terugkomen. 
 Aan zee is de wil om terug te komen nog groter. Vier op de tien 
Britten zegt vrijwel zeker te zijn van een nieuwe vakantie aan de Vlaamse 
kust in de volgende drie jaar, en nog eens 45% denkt wellicht wel terug 
te komen. 
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FiguuR 43 Herhaalbezoek* van de britse recreatieve verblijfstoerist in   
 Vlaanderen 
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De Britten evalueren de prijs-kwaliteitverhouding dan ook erg goed. Zo-
wel aan zee als in de kunststeden is er geen enkele markt die zich zo po-
sitief hierover uit dan de Britse. In de kunststeden geven ze een score van 
3,9 op 5 ten opzichte van een gemiddelde over alle markten van 3,6 op 5. 
Aan zee is dat 3,5 ten opzichte van 3,2 op 5. 

FiguuR 44 evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de britse recreatieve  
 verblijfstoerist in Vlaanderen
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4.4.6   besTedingen

Zowel in de kunststeden als aan de kust liggen de bestedingen van de 
Britse vakantiegangers boven het gemiddelde. Aan de kust spenderen 
de Britten gemiddeld 77,86 euro per persoon en per etmaal. Vooral de 
logies- en shoppinguitgaven liggen er hoger dan gemiddeld. Ze moeten 
alleen de Luxemburgse toeristen laten voorgaan. In de kunststeden geeft 
de Britse toerist gemiddeld 136,06 euro uit. Daar zijn de logiesuitgaven 
eerder gelijk aan het gemiddelde over alle markten. De hoge bestedin-
gen van de Britten komen vooral door de uitgaven aan voeding en drank. 
Geen enkele nationaliteit geeft meer uit aan eten en drinken. Ten op-
zichte van vijf jaar geleden zijn de uitgaven aan zee gestegen met 18%, 
die in de steden gingen 6% vooruit. 

Tabel 49 gemiddelde bestedingen van de britse recreatieve verblijfstoerist in  
 Vlaanderen

besTedingen, Per Persoon Per nacHT (euro) kusT kunsTsTeden

logies 39,25 44,85
maaltijdeN, draNK eN VoediNg 23,44 55,74
attraCties eN oNtspaNNiNg 1,07 6,00
sHoppiNg 11,47 20,07
VerplaatsiNgeN ter plaatse 0,75 5,60
aNdere uitgaVeN 1,89 3,80

totaal  77,86 136,06

 Planning & Onderzoek
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4.5    de franse markT

De Franse toeristen zijn bekend voor hun vele vakanties in eigen land. 
Een beperkt deel gaat toch op vakantie naar het buitenland. Het aantal 
Franse recreatieve overnachtingen in Vlaanderen is intussen gegroeid tot 
1,2 miljoen. In 2000 waren dat er nog 843.000.

Bijna de helft (47%) van de recreatieve overnachtingen is geregistreerd 
in de kunststeden. De kust zorgt voor 31% en de Vlaamse regio’s voor 
22%. De aankomsten geven een ander beeld. De kunststeden ontvangen 
65% van de Franse vakantiegangers, de kust 15% en de Vlaamse regio’s 
19%. Het vakantiegedrag van Franse toeristen in de Vlaamse regio’s is 
niet onderzocht.

De Fransen logeren het meest in huurvakantiewoningen, met 43% van de 
overnachtingen. 28% kiest voor vakantieparken en 15% slaapt in een ho-
tel. In vergelijking met vijf jaar geleden hebben de huurvakantiewonin-
gen en de hotels aandeel verloren ten voordele van de vakantieparken. In 
de kunststeden gaat 87% van de Franse toeristen op hotel.

Aan de kust komt 37% van de Franse toeristen uit de regio Nord-Pas de 
Calais. Bijna 20% komt uit Parijs/Ile-de-France en 16% uit het departe-
ment Lorraine-Alsace. Toeristen uit andere departementen trekken veel 
minder naar onze kust. In de kunststeden zien we een andere verdeling. 
23% van de Franse toeristen zijn er afkomstig uit Parijs alleen al, en de 
rest van Ile-de-France zorgt voor nog eens 15%. De grensregio, Nord-Pas 
de Calais, is minder vertegenwoordigd in onze kunststeden met 6,1%. Dit 
is vergelijkbaar met de meeste andere regio’s in Frankrijk.

4.5.1   ProfielbescHrijving

Met een gemiddelde leeftijd van 46,7 jaar is de Franse kusttoerist de jong-
ste van alle vakantiegangers. In de kunststeden bedraagt die leeftijd zelfs 
41 jaar. De Franse jonge toeristen houden meer van de kunststeden dan 
van de kust. De groep van boven 35 jaar is sterker aanwezig aan de kust 
dan in de kunststeden.
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FiguuR 45 leeftijd van de Franse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen
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Een derde van de Franse toeristen in Vlaanderen is meestal bediende. Ook 
de kaderleden, ondernemers en beoefenaars van een vrij beroep zijn in 
beide macroproducten zeer sterk aanwezig, meer nog dan bij de andere 
buurlanden. In de kunststeden vormen ze de grootste groep, hoewel dat 
aandeel gedaald is ten opzichte van vijf jaar geleden (44% in 2000). Aan 
de kust stijgt deze beroepsgroep van 25% tot 30%. Ook de gepensioneer-
den zijn belangrijk, vooral aan de kust. Studenten trekken voornamelijk 
naar de steden.
De Franse kusttoeristen met een universitair diploma maken bijna 40% 
van het publiek uit. Van de Franse citytrippers heeft de helft een univer-
siteitsdiploma. Dat is het hoogste percentage van alle buurlanden. Franse 
toeristen met een opleiding lager onderwijs of lagere humaniora komen 
we maar weinig tegen in de steden.
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Tabel 50 beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de Franse recreatieve  
 verblijfstoerist in Vlaanderen

beroeP kusT kunsTsTeden

arBeider 7% 3%
BedieNde 33% 33%
ZelFstaNdige 7% 5%
Kaderlid, oNderNemer, Vrij Beroep 30% 36%
gepeNsioNeerde 19% 13%
studeNt 1% 9%
aNdere 2% 2%

totaal 100% 100%

oPleidingsniveau

lager oNderwijs oF lagere HumaNiora 13% 6%
Hogere HumaNiora 39% 18%
Hoger Niet-uNiVersitair oNderwijs 9% 26%
uNiVersitair oNderwijs 39% 51%

totaal 100% 100%

 Planning & Onderzoek

4.5.2   kenmerken van de TriP

Het Franse reisgezelschap aan de kust is vergelijkbaar met dat van de 
andere buurlanden, uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk. Er zijn iets 
meer gezelschappen zonder dan met kinderen. De gemiddelde grootte 
van het gezelschap aan de kust is met 2,8 personen wel het kleinst van 
alle marktlanden.
 Ook de samenstelling van de Franse gezelschappen in de kunstste-
den is vergelijkbaar met die van de andere buitenlandse toeristen. Onge-
veer negen op de tien komt zonder kinderen.

Tabel 51 Reisgezelschap van de Franse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

kusT kunsTsTeden

geZiN/geZelsCHap met KiNdereN 45% 12%
geZiN/geZelsCHap ZoNder KiNdereN 55% 88%

totaal 100% 100%

gemiddelde grootte VaN Het geZiN 2,5 2,0
gemiddelde grootte VaN Het geZelsCHap 2,8 2,4

 Planning & Onderzoek
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De Fransman kiest in meer dan de helft van de kustvakanties voor een 
verblijf van middellange duur. Dit aandeel is met meer dan de helft ge-
stegen tegenover 2000 en gaat volledig ten koste van de lange vakanties. 
Een Franse toerist blijft gemiddeld 6,1 nachten aan de kust. De verblijven 
van minder dan vier nachten nemen bijna 30% in. 
 In de kunststeden kiest driekwart voor een kort verblijf. In 2000 
bedroeg dit aandeel nog 91%. Het zijn de middellange verblijven die hun 
aandeel fors uitbreiden. De Franse citytripper blijft gemiddeld 3,1 nach-
ten, wat langer is dan de Nederlandse en de Duitse.

FiguuR 46 Verblijfsstructuur van de Franse recreatieve verblijfstoerist in   
 Vlaanderen
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 Planning & Onderzoek  

Als de Franse toerist naar de kust gaat, neemt hij bijna negen op de tien 
keer de wagen. De gewone trein is het enige alternatief. In de kunstste-
den ligt dit anders. De wagen haalt het nog steeds met 60%, maar de ho-
gesnelheidstrein heeft hier een aandeel van 22%. Ook de gewone trein, 
de touringcar en het vliegtuig worden door de Franse toeristen gebruikt. 
In vergelijking met vijf jaar geleden is het wagengebruik nog met 10 pro-
centpunt gestegen en verliest de hogesnelheidstrein 6 procentpunt. 
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Tabel 52 Transportmiddel van de Franse recreatieve verblijfstoerist naar   
 Vlaanderen

kusT kunsTsTeden

wageN 88% 60%
gewoNe treiN 11% 7%
Hst, tHalys oF eurostar 0% 22%
touriNgCar 0% 7%
Vliegtuig 0% 4%
aNdere 1% 0%

totaal 100% 100%

 Planning & Onderzoek

Bijna de helft van de Franse citytrippers reserveert enkel het logies. On-
geveer een derde heeft ook zijn transport geboekt. Fransen boeken bijna 
nooit alleen het transport. Op vlak van reisorganisatie zijn de Fransen 
vergelijkbaar met de Nederlanders. Het boekingsgedrag van de Franse 
toerist is wel veranderd ten opzichte van 2000. Toen reserveerde het me-
rendeel van de Franse citytrippers (41%) zijn transport en logies op voor-
hand en beperkte 34% zich alleen tot zijn verblijf. 

FiguuR 47: Reisorganisatie van de Franse recreatieve verblijfstoerist in de   
 kunststeden
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4.5.3   geraadPleegde informaTiebronnen

De Franse toerist trekt beter voorbereid naar de Vlaamse kunststeden 
dan de Duitse of Nederlandse: 87% raadpleegt vooraf een informatie-
bron. Aan de kust bedraagt dit percentage 67%, wat lager is dan dat van 
de Duitse en Nederlandse toeristen, maar vergelijkbaar met dat van de 
Luxemburgse. De Franse kusttoeristen bereiden zich wel meer voor dan 
in 2000 (toen 51%).
 Ongeveer 40% van de Franse kusttoeristen noemt toeristische bro-
chures, internet en vrienden, familie en kennissen als bron, waarvan de 
mond-aan-mondreclame het meest belangrijk is. In vergelijking met de 
andere landen ligt het internetgebruik behoorlijk laag, terwijl het per-
centage van de vrienden, familie en kennissen dan weer hoog is. Internet 
is de voornaamste informatiebron voor de kunststeden. Bijna zes op de 
tien Franse toeristen raadpleegt dit medium. Fransen zoeken, in verge-
lijking met de andere toeristen, niet vaak hun informatie in toeristische 
brochures, terwijl de reisgids dan weer veel meer gebruikt wordt. Ook 
voor de Franse citytrippers spelen vrienden, familie en kennissen een gro-
te rol.

Tabel 53 informatiebronnen van de Franse recreatieve verblijfstoerist in   
 Vlaanderen

informaTiebron kusT kunsTsTeden

iNFormatieBroN geraadpleegd 67% 87%
geeN iNFormatieBroN oF erVariNg/gewooNte 33% 14%

totaal 100% 100%

Welke informaTiebron*

toeristisCHe BroCHures 43% 15%
iNterNet 39% 57%
VrieNdeN, Familie, KeNNisseN 44% 31%
reisgidseN 6% 41%
media 14% 9%
toeristisCHe dieNsteN 13% 14%
BeurZeN 0% 0%
reisBureau 4% 0%

totaal 161% 167%

 Planning & Onderzoek  * In % van de respondenten die  
informatiebronnen raadpleegden
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4.5.4   acTiviTeiTen

Wandelen is ook voor de Franse vakantieganger de favoriete bezigheid 
(90%), zowel aan de kust als in de kunststeden. Daarnaast gaat hij aan 
zee ook graag naar cafés en restaurants (73%) en kiest meer dan de helft 
ervoor om te gaan winkelen. Verder zijn zonnen (34%) en zwemmen 
(21%) populaire activiteiten.
 In de kunststeden wil de Franse toerist in de tweede plaats monu-
menten en historische gebouwen bezoeken (74%). 69% van de Franse 
toeristen gaat op restaurant. Terrasjes doen, cafés bezoeken en shoppen 
behoren voor meer dan de helft van de Fransen ook tot de activiteiten.

4.5.5   TevredenHeid en HerHaalbezoek

De Franse toerist is meer tevreden over de kunststeden dan over de kust. 
Bijna drie op de tien vindt het verblijf in de kunststeden beter tot veel 
beter dan verwacht. Voor de kust bedraagt dit percentage 17%. Aan de 
kust zijn er iets meer ontevreden Franse toeristen.

FiguuR 48: Tevredenheid van de Franse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen
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35% van de Franse citytrippers heeft de voorbije vijf jaar al eens een 
Vlaamse kunststad bezocht. De helft van de herhaalbezoekers zegt dat 
ze er één keer zijn geweest. Van de Franse kusttoeristen is 65% in de 
laatste drie jaar al eens aan de kust op vakantie geweest. 62% van de 
herhaalbezoekers keerde naar dezelfde badplaats terug. Dit is het laagste 
percentage van alle marktlanden.
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Tabel 54 Herhaalbezoek van de Franse recreatieve verblijfstoerist in   
 Vlaanderen

HerHaalbezoek

Kust 65% iN de laatste 3 jaar

KuNststedeN 35% iN de laatste 5 jaar

 Planning & Onderzoek

De kust kan er op rekenen dat bijna negen op tien Franse kusttoeristen 
wellicht wel of (vrijwel) zeker zal terugkeren. Dit is vergelijkbaar met de 
andere nationaliteiten. De kunststeden zijn iets minder verzekerd van 
Franse terugkomers: 64% beweert dit wellicht wel of (vrijwel) zeker te 
doen. In 2000 was dat nog 75%.

FiguuR 49 Herhaalbezoek* van de Franse recreatieve verblijfstoerist in   
 Vlaanderen

2%
2% 7%

39%

50%

28%
22%

42%

4%

4%

kust kunststeden

(Vrijwel) zeker
Wellicht wel
Wellicht niet

(Vrijwel) zeker niet
Weet niet

Kunst
steden

VL 
Regio

Kust TAART

* Binnen 3 jaar

 Planning & Onderzoek  
 

Een derde van de Franse toeristen aan de kust evalueert de prijs-kwaliteit-
verhouding als zeer goed tot uitstekend. Dit is een hoger percentage dan 
bij de andere kusttoeristen (met uitzondering van de Britten).
 In de kunststeden vindt meer dan de helft van de Fransen dat de 
verhouding goed is. In 2000 was nog 70% van de Fransen die mening 
toegedaan. Nu is het aandeel van diegenen die de verhouding gemiddeld 
vinden meer dan verdubbeld, van 15% naar 39%.
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FiguuR 50 evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de Franse   
 recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen
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4.5.6   besTedingen

De Franse kusttoerist geeft veel minder uit dan de citytripper. In beide ma-
croproducten nemen maaltijden, dranken en voeding en logies de groot-
ste happen uit het budget. Ook shopping is zowel aan de kust als in de 
kunststeden belangrijk. In vergelijking met de Duitse en de Nederlandse 
kusttoeristen geeft de Fransman vijftien tot twintig euro meer uit. Dit sur-
plus spendeert hij vooral aan de maaltijden, dranken en voeding en aan 
shopping. Dat komt trouwens ook naar voor bij de activiteiten: Fransen 
gaan vaak op restaurant. In de kunststeden is de Franse vakantieganger 
eerder een gemiddelde besteder. Opvallend is de sterke stijging met 27 
euro van de uitgaven aan de kust in vergelijking met vijf jaar geleden. 
Die stijging is vooral te wijten aan de maaltijden, dranken en voeding en 
aan shopping. In de kunststeden zijn de bestedingen ongeveer constant 
gebleven.
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Tabel 55:  gemiddelde bestedingen van de Franse recreatieve verblijfstoerist in  
 Vlaanderen

besTedingen, Per Persoon Per nacHT (euro) kusT kunsTsTeden

logies 27,02 43,50
maaltijdeN, draNK eN VoediNg 30,34 45,17
attraCties eN oNtspaNNiNg 1,28 6,84
sHoppiNg 14,25 19,27
VerplaatsiNgeN ter plaatse 1,34 2,89
aNdere uitgaVeN 0,17 2,28

totaal 74,40 119,95

 Planning & Onderzoek
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4.6    de luxemburgse markT

Met 220.000 recreatieve overnachtingen in Vlaanderen staat de Luxem-
burgse markt op de zevende plaats in onze rangschikking van belangrijk-
ste herkomstlanden. Acht op de tien van de Luxemburgse overnachtingen 
tellen we aan de kust. 45% daarvan wordt doorgebracht in huurlogies 
en een derde in hotels. Vakantieparken halen 17%, terwijl campings en 
logiesvormen voor doelgroepen slechts een klein aandeel hebben. Gezien 
het overwicht van de kust, beperkt het onderzoek zich hier dan ook tot 
de Luxemburgse toeristen in deze regio.

4.6.1   ProfielbescHrijving

De jongste en de oudste Luxemburgse toeristen vinden niet makkelijk 
hun weg naar de Vlaamse kust. De andere leeftijden zijn wel goed verte-
genwoordigd. De gemiddelde Luxemburger aan zee is 50,4 jaar. Tegen-
over 2000 is er een opvallende stijging van de aanwezigheid van de groep 
van 45 tot 54 jaar (toen 14%, nu 23%). 

FiguuR 51 leeftijd van de luxemburgse recreatieve verblijfstoerist aan de kust
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Het hoofd van het gezin van de meeste Luxemburgse kusttoeristen is 
meestal gepensioneerd of bediende. Ook kaderleden, ondernemers en 
beoefenaars van een vrij beroep houden van zee en strand. 
 De meesten hebben een diploma hogere humaniora of zijn univer-
sitair geschoold. Toch hebben ook de andere twee opleidingsniveaus elk 
een aandeel van ongeveer een vijfde.
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Tabel 56: beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de luxemburgse   
 recreatieve verblijfstoerist aan de kust

beroeP kusT 

arBeider 7%
BedieNde 32%
ZelFstaNdige 4%
Kaderlid, oNderNemer, Vrij Beroep 23%
gepeNsioNeerde 32%
studeNt 1%
oVerige 1%

totaal 100%

lager oNderwijs oF lagere HumaNiora 18%
Hogere HumaNiora 33%
Hoger Niet-uNiVersitair oNderwijs 20%
uNiVersitair oNderwijs 29%

totaal 100%

 Planning & Onderzoek

4.6.2   kenmerken van de TriP

De grootte van de Luxemburgse gezinnen en gezelschappen is gemid-
deld in vergelijking met de andere buurlanden. De meeste gezelschappen 
reizen zonder kinderen. Het aantal reisgezelschappen zonder kinderen is 
wel gedaald van 69% in 2000 naar 58% in 2005. 

Tabel 57 Reisgezelschap van de luxemburgse recreatieve verblijfstoerist aan  
 de kust

kusT 

geZiN/geZelsCHap met KiNdereN 42%
geZiN/geZelsCHap ZoNder KiNdereN 58%

totaal 100%

gemiddelde grootte VaN Het geZiN 2,5
gemiddelde grootte VaN Het geZelsCHap 3,1

 Planning & Onderzoek

Een gemiddelde vakantie van de Luxemburgers aan de kust duurt 8,5 
nachten. De Luxemburgse toeristen kiezen tegenwoordig in 56% van de 
gevallen voor een vakantie van vier tot acht nachten. Dat is een pak meer 
dan in 2000, toen dit aandeel nog 34% bedroeg. Het zijn de lange ver-
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blijven die moeten inboeten. Het aantal korte verblijven blijft ongeveer 
gelijk. 

FiguuR 52 Verblijfsstructuur van de luxemburgse recreatieve verblijfstoerist  
 aan de kust
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 Planning & Onderzoek

Acht op de tien Luxemburgers komt met de wagen naar de kust. Dat is 
minder dan de andere buurlanden. Opvallend bij de Luxemburgers is de 
toegenomen populariteit van de touringcar. Het gebruik ervan is geste-
gen van 4% naar 9% tegenover vijf jaar geleden.

Tabel 58 Transportmiddel van de luxemburgse recreatieve verblijfstoerist   
 naar de kust

kusT 

wageN 80%
gewoNe treiN 11%
touriNgCar 9%

totaal 100%

 Planning & Onderzoek
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4.6.3   geraadPleegde informaTiebronnen

Bijna twee derde van de Luxemburgse vakantiegangers informeert zich 
vooraf. Meer dan de helft van hen heeft een toeristische brochure en in-
ternet gebruikt. Vrienden, familie en kennissen zijn ook een belangrijke 
bron van informatie. De andere kanalen zijn van minder belang.

Tabel 59 informatiebronnen van de luxemburgse recreatieve verblijfstoerist  
 aan de kust

informaTiebron kusT 

iNFormatieBroN geraadpleegd 64%
geeN iNFormatieBroN oF erVariNg/gewooNte 36%

totaal 100%

Welke informaTiebron*

toeristisCHe BroCHures 55%
iNterNet 52%
VrieNdeN, Familie, KeNNisseN 34%
reisgidseN 5%
media 7%
toeristisCHe dieNsteN 12%
BeurZeN 0%
reisBureau 10%

totaal 175%

 Planning & Onderzoek  * In % van de respondenten die  
informatiebronnen raadpleegden

4.6.4   acTiviTeiTen

Meer dan negen op de tien Luxemburgers aan de kust zegt dat ze de vo-
rige dag gewandeld hebben, meestal op de dijk of het strand. Acht op de 
tien heeft ook een café of restaurant bezocht en 60% heeft gewinkeld. 
Zonnen is een populaire activiteit voor een kwart van de Luxemburgse 
toeristen. Dat is minder dan bij de andere buurlanden, maar wel nog 
steeds dubbel zoveel als het Verenigd Koninkrijk.

4.6.5   TevredenHeid en HerHaalbezoek

De Luxemburgers weten meer dan de anderen waaraan ze zich mogen 
verwachten als ze naar de kust komen. 80% vond dat het verblijf is ver-
lopen zoals verwacht. Als ze aangeven dat het bezoek (veel) beter dan 
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verwacht is, blijken de belangrijkste redenen het klimaat en de totale 
beleving van het kustlandschap (elk 27%).

80% van de Luxemburgse kusttoeristen was de laatste drie jaar al eens 
eerder aan de kust. Dit percentage is vergelijkbaar met dat van de Bel-
gen en heel wat hoger dan dat van de andere nationaliteiten. Bijna twee 
derde van de Luxemburgse terugkomers gaat telkens naar dezelfde bad-
plaats.

De meeste Luxemburgers zeggen ook dat ze (wellicht) terugkeren. Nie-
mand geeft aan zeker niet terug te keren. Ook op dit vlak vertoont de 
Luxemburgse markt meer gelijkenis met de binnenlandse markt dan met 
deze van de buurlanden.

FiguuR 53 Tevredenheid en herhaalbezoek* van de luxemburgse recreatieve  
 verblijfstoerist aan de kust
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 Planning & Onderzoek  

Twee derde van de Luxemburgse vakantiegangers evalueert de prijs-kwa-
liteitverhouding aan de kust als goed. Bijna 12% vindt ze minder goed en 
niemand vindt ze slecht. De mening van de Luxemburgers over de prijs-
kwaliteitverhouding is vergelijkbaar met de andere markten, met uitzon-
dering van de Britten die meer tevreden zijn hierover.



11�

FiguuR 54 evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de luxemburgse  
 recreatieve verblijfstoerist aan de kust
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4.6.6   besTedingen

De Luxemburger is aan de kust een gulle besteder. Het grootste deel spen-
deert hij aan zijn logies. Een Luxemburger geeft per nacht 30 euro meer 
uit dan de Britse toerist, die op de tweede plaats komt. De inwoners van 
het Groothertogdom geven zowel aan logies, aan maaltijden, dranken 
en voeding als aan shopping gevoelig meer uit. Bovendien spenderen ze 
nu veel meer dan in 2000. Rekening houdend met de index zien we een 
stijging met 50 euro, wat bijna een verdubbeling is. Aan de drie belang-
rijkste bestedingscategorieën geven zij telkens meer uit.

Tabel 60 gemiddelde bestedingen van de luxemburgse recreatieve   
 verblijfstoerist aan de kust

besTedingen, Per Persoon Per nacHT (euro) kusT

logies 43,43
maaltijdeN, draNK eN VoediNg 38,61
attraCties eN oNtspaNNiNg 1,43
sHoppiNg 20,39
VerplaatsiNgeN ter plaatse 1,60
aNdere uitgaVeN 0,56

totaal 106,02

 Planning & Onderzoek
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4.7    de sPaanse markT

In dit en de volgende hoofdstukken komen de zogenaamde ‘verre mark-
ten’ aan bod. Het zijn verder gelegen herkomstlanden waar Toerisme 
Vlaanderen actief is. Omdat de promotieacties in deze landen hoofdza-
kelijk gericht zijn op onze kunststeden, beperkt het onderzoek zich tot de 
toeristen in dit macroproduct. 

Van alle onderzochte markten kent de Spaanse markt de sterkste groei 
van het aantal recreatieve overnachtingen in de laatste vijf jaar. In 2005 
noteren we 268.000 overnachtingen, bijna dubbel zoveel als in 2000. De 
meeste Spanjaarden zijn in onze kunststeden op vakantie (86% van de 
overnachtingen). De kust is goed voor 6%, de Vlaamse regio’s voor 8%. 
In de kunststeden vindt 83% van de Spaanse overnachtingen plaats in 
hotels. Brussel is de favoriete kunststad van de Spanjaard met een kwart 
van de Spaanse overnachtingen, 17% vindt plaats in Brugge, 8% in Gent, 
6% in Antwerpen en 2% in Leuven.

De meeste Spaanse vakantiegangers in onze kunststeden zijn afkomstig 
uit Catalonië (27%) en Madrid (19%). Daarnaast komt 8% uit Valencia en 
omgeving en 6% uit het noordoosten (Spaans Baskenland, Bilbao). Ten 
opzichte van 2000 is vooral het aandeel van de Catalanen sterk gegroeid, 
van 13% naar 27%. Dat is niet toevallig als je weet dat Toerisme Vlaande-
ren in 1999 zijn Spaanse kantoor opende in Barcelona. 

4.7.1   ProfielbescHrijving

De Spaanse toeristen zijn in de kunststeden de allerjongste van alle on-
derzochte markten. Gemiddeld is de Spaanse toerist slechts 35 jaar, terwijl 
de gemiddelde vakantieganger 44 is. Zes op de tien Spaanse vakantiegan-
gers is dan ook jonger dan 35 en bijna geen enkele Spanjaard in de kunst-
steden is ouder dan 64. De Spaanse markt telt zowel de grootste groep 
18- tot 24-jarigen als 25- tot 34-jarigen. 16% van hen slaapt dan ook in 
jeugdlogies, wat na de Amerikanen de hoogste score is.
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FiguuR 55 leeftijd van de Spaanse recreatieve verblijfstoerist in de kunststeden
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Na Amerika en Japan telt de Spaanse markt de meeste universitaire vakan-
tiegangers. Nergens noteren we bovendien zoveel bedienden, terwijl het 
aantal gepensioneerden relatief laag ligt. 28% is kaderlid, ondernemer 
of beoefent een vrij beroep. Het aandeel van deze groep is gedaald ten 
opzichte van de 46% in 2000. Ondanks de jonge leeftijd van de Spaanse 
toeristen is het aandeel van de gepensioneerde gezinshoofden toegeno-
men. Ook het aantal bedienden gaat omhoog. 

Tabel 61 beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de Spaanse  
 recreatieve verblijfstoerist in de kunststeden

beroeP kunsTsTeden

arBeider 4%
BedieNde 43%
ZelFstaNdige 8%
Kaderlid, oNderNemer, Vrij Beroep 28%
gepeNsioNeerde 10%
studeNt 3%
aNdere 3%

totaal 100%

oPleidingsniveau

lager oNderwijs oF lagere HumaNiora 7%
Hogere HumaNiora 18%
Hoger Niet-uNiVersitair oNderwijs 15%
uNiVersitair oNderwijs 60%

totaal 100%

 Planning & Onderzoek
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4.7.2   kenmerken van de TriP

Zoals de doorsnee toerist in de kunststeden is een op de tien Spaanse 
vakantiegangers met de kinderen op reis. De gezinsgrootte is ook ver-
gelijkbaar met de andere verre markten en telt 1,7 personen. De gezel-
schappen die met vrienden en kennissen reizen bestaan gemiddeld uit 
2,5 personen. 

Tabel 62 Reisgezelschap van de Spaanse recreatieve verblijfstoerist in de  
 kunststeden

kunsTsTeden

geZiN/geZelsCHap met KiNdereN 10%
geZiN/geZelsCHap ZoNder KiNdereN 90%

totaal 100%

gemiddelde grootte VaN Het geZiN 1,7
gemiddelde grootte VaN Het geZelsCHap 2,5

 Planning & Onderzoek

Bijna de helft van de Spaanse toeristen verblijft een tot drie nachten in 
onze kunststeden. De gemiddelde verblijfsduur is er 4,1 nachten, terwijl 
de ganse vakantie van de Spanjaarden 6,8 nachten lang is, inclusief over-
nachtingen buiten Vlaanderen. Dat is 1,7 nachten langer dan de gemid-
delde toerist in de kunststeden. 
 16% van de Spaanse toeristen verblijft in jeugdlogies. Dat is erg 
veel in vergelijking met de gemiddelde toerist in de kunststeden (9%), 
en ook veel meer dan het Spaanse percentage in 2000 (6%). Het Spaanse 
publiek is dan ook vrij jong. 
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FiguuR 56 Verblijfsstructuur van de Spaanse recreatieve verblijfstoerist in de  
 kunststeden
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 Planning & Onderzoek  

Driekwart van de Spaanse vakantiegangers komt per vliegtuig naar de 
Vlaamse kunststeden, een op de tien neemt de wagen. Deze resultaten 
zijn vergelijkbaar met die van vijf jaar geleden. Het gebruik van de wagen 
stijgt zeer lichtjes ten nadele van dat van de trein. 

Tabel 63 Transportmiddel van de Spaanse recreatieve verblijfstoerist naar de  
 kunststeden

kunsTsTeden

wageN 11%
gewoNe treiN 7%
Hst, tHalys oF eurostar 2%
touriNgCar 6%
Vliegtuig 75%

totaal 100%

 Planning & Onderzoek

Zoals de meeste toeristen die uit de verre markten komen, leggen de 
Spanjaarden zowel logies als vervoer op voorhand vast (79%). Slechts 4% 
maakt geen enkele reservering. Als hij het logies reserveert, gebeurt dat 
in zes op de tien gevallen via de bemiddeling van een reisorganisatie en 
in de helft van de gevallen online. 
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FiguuR 57 Reisorganisatie van de Spaanse recreatieve verblijfstoerist in de   
 kunststeden
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4.7.3   geraadPleegde informaTiebronnen

Na de Japanner zoekt de Spanjaard het meest naar informatie over onze 
kunststeden. Negen op de tien Spanjaarden heeft op voorhand een of an-
dere informatiebron geraadpleegd. Vooral het internet is populair (67%), 
meer dan bij alle andere markten. Daarnaast vragen opvallend veel Span-
jaarden op voorhand informatie op via een dienst voor toerisme. 
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Tabel 64 informatiebronnen van de Spaanse recreatieve verblijfstoerist in de  
 kunststeden

informaTiebron kunsTsTeden

iNFormatieBroN geraadpleegd 90%
geeN iNFormatieBroN oF erVariNg/gewooNte 10%

totaal 100%

informaTiebron*

toeristisCHe BroCHures 24%
iNterNet 67%
VrieNdeN, Familie, KeNNisseN 17%
reisgidseN 30%
media 13%
toeristisCHe dieNsteN 21%
BeurZeN 0%
reisBureau 0%
aNdere 0%

totaal 172%

 Planning & Onderzoek  * In % van de respondenten die  
informatiebronnen raadpleegden

4.7.4   acTiviTeiTen

De activiteiten van de Spanjaarden zijn goed vergelijkbaar met die van de 
gemiddelde toerist in de kunststeden. Ook hier staat wandelen in de bin-
nenstad (91%) op één, gevolgd door het bezoeken van historische monu-
menten en gebouwen (81%). Winkelen (55%), restaurantbezoek (53%) 
en terrasjes doen (51%) vervolledigen de top vijf. De Spanjaarden doen 
gemiddeld 5,5 activiteiten per vakantieganger en per vakantie. 

4.7.5   TevredenHeid en HerHaalbezoek

De tevredenheid van de Spaanse citytrippers is middelmatig. Een op de 
tien Spanjaarden vindt het verblijf veel beter dan verwacht en een kwart 
oordeelt dat de vakantie beter dan verwacht is. Maar de meerderheid 
(62%) van de Spaanse toeristen vindt dat de vakantie zoals verwacht is 
verlopen. 5% is minder tevreden, en dat ligt wat hoger dan de 2,4% die 
staat voor het gemiddelde voor alle toeristen. Globaal gezien geven de 
Spanjaarden een score van 3,4 op 5, wat overeenkomt met het gemid-
delde. Die appreciatie van de Spanjaarden ging echter licht achteruit ten 
opzichte van vijf jaar geleden. 



126

Een op de vijf komt zeker binnen dit en drie jaar terug naar de Vlaamse 
kunststeden en een op de drie denkt er aan om terug te komen. 12% zegt 
zeker niet weer te keren. Dat is niet alleen veel meer dan vijf jaar geleden, 
maar ook een bijzonder hoog aandeel ten opzichte van de andere mark-
ten (met uitzondering van de Scandinavische). Een mogelijke oorzaak kan 
liggen bij het feitelijke herhaalbezoek. Dat ligt bij de Spanjaarden het 
hoogst van alle verre markten. Een op de vijf vakantiegangers was de 
voorbije vijf jaar al eens op vakantie in een van de Vlaamse kunststeden. 
Voor 5% is dit zelfs de derde vakantie in onze steden sinds 2001. 

FiguuR 58 Tevredenheid en herhaalbezoek* van de Spaanse recreatieve   
 verblijfstoerist in de kunststeden
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 Planning & Onderzoek  
 

De meer kritische houding ten opzichte van de prijs-kwaliteitverhouding 
bevestigt de algemene trend naar een veeleisend publiek in onze kunst-
steden. Een op de tien Spanjaarden oordeelt te veel te hebben betaald 
voor de verkregen kwaliteit. Gemiddeld scoren de Spanjaarden 3,4 op 5 
op dit gedeelte, iets lager dan het algemeen gemiddelde van 3,6 over alle 
markten en dat van 3,8 van de Spaanse toeristen vijf jaar geleden. Deze 
beoordelingen zijn zeker niet slecht, maar het toont aan dat we waak-
zaam moeten zijn om aan de vraag van een veeleisend publiek te kunnen 
voldoen. 
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FiguuR 59 evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de Spaanse  
 recreatieve verblijfstoerist in de kunststeden
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4.7.6   besTedingen

De bestedingen van de Spanjaarden liggen boven het gemiddelde. In to-
taal spenderen de Spaanse vakantiegangers bijna 146 euro per persoon 
en per nacht, ten opzichte van een gemiddelde van 132 euro. Dat is erg 
veel als je weet dat we te maken hebben met het jongste publiek in onze 
kunststeden, waarvan een op de zes in jeugdlogies verblijft. In vergelij-
king met vijf jaar geleden geven de Spanjaarden 12% meer uit. 
 De Spaanse toerist geeft meer dan het gemiddelde uit aan maal-
tijden, drank en voeding. Hij spendeert evenveel aan winkelen dan de 
gemiddelde toerist, maar geeft bijna drie maal zoveel uit aan zijn ver-
plaatsingen (ter plaatse). 

Tabel 65 gemiddelde bestedingen van de Spaanse recreatieve verblijfstoerist  
 in de kunststeden

besTedingen, Per Persoon Per nacHT (euro) kunsTsTeden

logies 44,59
maaltijdeN, draNK eN VoediNg 55,57
attraCties eN oNtspaNNiNg 6,49
sHoppiNg 24,24
VerplaatsiNgeN ter plaatse 11,67
aNdere uitgaVeN 3,00

totaal 145,56

 Planning & Onderzoek
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4.8    de amerikaanse markT

Tot voor kort waren de Verenigde Staten de grootste verre markt in 
Vlaanderen. Sinds 2001 gaat die echter sterk achteruit, onder invloed van 
economische, terroristische en nog andere factoren. De Spaanse markt 
ging in dezelfde periode wel fors vooruit, waardoor dat land nu de eerste 
plaats inneemt bij recreatieve overnachtingen van de verre markten. 
 In totaal telt de Amerikaanse markt in 2005 250.000 recreatieve 
overnachtingen in Vlaanderen. Bijna negen op de tien van deze over-
nachtingen vindt plaats in de kunststeden, 4% aan de kust en 10% in de 
Vlaamse regio’s. Zoals bij de meeste verre markten slaapt het grootste 
deel van Amerikanen in hotels. In de kunststeden verkiest 11% een jeugd-
verblijf om te overnachten.

Bijna een op de vijf Amerikanen in de kunststeden komt uit New York en 
omgeving, 16% is afkomstig uit LA, Seatle of San Francisco en 11% van 
Florida, Dallas of Houston. 

4.8.1   ProfielbescHrijving

De Amerikaanse toeristen in de kunststeden zijn zowat van alle leeftij-
den. Een vijfde van hen is jonger dan 25, maar ook bijna een zesde is ou-
der dan 65. Vooral het aantal 55- tot 64-jarigen groeide aan ten opzichte 
van vijf jaar geleden. Het aantal jongeren is met 30% afgenomen. Daar 
waar de jongeren (18- tot 24-jaar) in 2000 nog de grootste groep vorm-
den, zijn nu de 55- tot 64-jarigen in de meerderheid. In 2005 bedraagt de 
gemiddelde leeftijd 45 jaar. 

FiguuR 60 leeftijd van de amerikaanse recreatieve verblijfstoerist in de   
 kunststeden
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Door de stijging van het aantal ouderen en de daling van het aantal jon-
ge Amerikaanse toeristen, is het aandeel van de gepensioneerden sterk 
toegenomen. Ongeveer een kwart van de Amerikaanse vakantiegangers 
is met pensioen, ruim een op de vier is kaderlid, ondernemer of beoe-
fent een vrij beroep en nog eens een kwart is bediende. De Amerikaanse 
markt is de enige die geen arbeiders telt in de kunststeden. 
 Dat vertaalt zich ook in het opleidingsniveau van het gezinshoofd. 
Ongeveer acht op de tien Amerikanen heeft hogere studies genoten, de 
meerderheid universitaire studies. Alleen bij de Japanners zien we meer 
toeristen met een universitair diploma. Toch is het aantal Amerikaanse 
universitairen gedaald van 80% in 2000 tot 66% in 2005. Wellicht heeft 
de daling van het aandeel jongere vakantiegangers hier iets mee te ma-
ken. 

Tabel 66 beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de amerikaanse   
 recreatieve verblijfstoerist in de kunststeden

beroeP kunsTsTeden

arBeider 0%
BedieNde 24%
ZelFstaNdige 10%
Kaderlid, oNderNemer, Vrij Beroep 27%
gepeNsioNeerde 25%
studeNt 8%
aNdere 4%

totaal 100%

oPleidingsniveau

lager oNderwijs oF lagere HumaNiora 5%
Hogere HumaNiora 17%
Hoger Niet-uNiVersitair oNderwijs 14%
uNiVersitair oNderwijs 64%

totaal 100%

 Planning & Onderzoek

4.8.2   kenmerken van de TriP

De meeste Amerikaanse toeristen zijn zonder kinderen op reis in Vlaan-
deren. Daardoor is het gemiddelde gezin op reis niet erg groot: 1,7 leden. 
Een kwart van de Amerikanen onderneemt een groepsreis, vaak als al-
leenstaande, waardoor de gemiddelde gezinsgrootte zelfs lager is dan 
twee. De gemiddelde gezelschapsgrootte bedraagt 2,5 personen. In het 
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geval van een groepsreis telt de grootte van het ‘gekende’ gezelschap en 
niet de totale groepsgrootte. De Amerikaanse groep telt gemiddeld een 
persoon minder dan vijf jaar geleden. 

Tabel 67 Reisgezelschap van de amerikaanse recreatieve verblijftoerist in de  
 kunststeden

	

kunsTsTeden

geZiN/geZelsCHap met KiNdereN 7%
geZiN/geZelsCHap ZoNder KiNdereN 93%

totaal 100%

gemiddelde grootte VaN Het geZiN 1,7
gemiddelde grootte VaN Het geZelsCHap 2,5

 Planning & Onderzoek

De Amerikaanse toeristen verblijven gemiddeld 3,7 nachten in Vlaande-
ren. In 70% van de gevallen maakt hun bezoek deel uit van een reis door 
meerdere Europese landen. Gemiddeld duurt de ganse reis 14,4 nachten. 
Geen enkele andere toerist is zo lang op reis als de Amerikaanse.

FiguuR 61 Verblijfsstructuur van de amerikaanse recreatieve verblijfstoerist in  
 de kunststeden
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Hoewel sommige Amerikaanse toeristen onze regio bereiken via an-
dere Europese landen hebben ze allemaal het vliegtuig genomen om in  
Europa te geraken. 

Bijna negen op de tien Amerikanen legt zowel het logement als het trans-
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port vast voor de afreis naar Europa, 14% reserveert enkel de oversteek. 
In vergelijking met vijf jaar geleden is het aandeel van de logiesreserva-
ties gestegen. Ruim de helft van de Amerikanen roept voor de logies-
reservatie de hulp in van een reisorganisatie, al dan niet online. Twee 
derde van hen reserveerde het verblijf via internet. Dat is meer dan het 
gemiddelde internetgebruik van toeristen uit de andere landen (53%). 
De Amerikaanse toerist is meer vooruitziend dan de meeste buitenlandse 
vakantiegangers: slechts in de helft van de gevallen wordt de reservering 
minder dan een maand voor de afreis gemaakt, ten opzichte van een 
gemiddelde van 75%. 

FiguuR 62 Reisorganisatie van de amerikaanse recreatieve verblijfstoerist in de  
 kunststeden
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4.8.3   geraadPleegde informaTiebronnen

Zoals de vakantiegangers uit de meeste verre markten gaat negen op 
de tien Amerikanen vooraf op zoek naar informatie over de toeristische 
mogelijkheden van Vlaanderen. De meeste gegevens vindt hij online, 
reisgidsen komen op de tweede plaats. Vier op de tien vakantiegangers 
die een informatiebron raadplegen, doen beroep op een reisgids. Deze 
informatiebron is nergens zo belangrijk als voor de Amerikaanse toerist, 
met uitzondering van de Franse markt. 
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Tabel 68 informatiebronnen van de amerikaanse recreatieve verblijfstoerist  
 in de kunststeden

informaTiebron kunsTsTeden

iNFormatieBroN geraadpleegd 89%
geeN iNFormatieBroN oF erVariNg/gewooNte 11%

totaal 100%

Welke informaTiebron*

toeristisCHe BroCHures 31%
iNterNet 62%
VrieNdeN, Familie, KeNNisseN 23%
reisgidseN 41%
media 10%
toeristisCHe dieNsteN 8%
BeurZeN 0%
reisBureau 0%

totaal 174%

 Planning & Onderzoek  * In % van de respondenten die  
informatiebronnen raadpleegden

4.8.4   acTiviTeiTen

De activiteiten van de Amerikanen zijn te vergelijken met die van de an-
dere markten: wandelen in de binnenstad (93%), monumenten en his-
torische gebouwen bezoeken (87%) en restaurants en terrasjes aandoen 
(69%) behoren tot de favorieten. Het grootste verschilpunt met de andere 
markten zien we bij de museumbezoeken. Daar spannen de Amerikanen 
de kroon, samen met de Japanners en de Scandinaviërs. Ongeveer zes op 
de tien van hen bezoekt minstens één museum in Vlaanderen. 

4.8.5   TevredenHeid en HerHaalbezoek

Op de vraag of het verblijf in de Vlaamse kunststeden voldoet aan de 
verwachtingen antwoorden de meeste andere markten massaal ‘zoals 
verwacht’. De Amerikaanse toeristen zijn de enige waar de meerderheid 
het verblijf beter of veel beter dan verwacht vindt (51%). Toch zien we 
verschuivingen ten opzichte van vijf jaar geleden. Vooral de groep ‘zoals 
verwacht’ breidde uit. Gelukkig is dit deels te verklaren door de daling 
van het aantal mensen dat het verblijf (veel) minder goed dan verwacht 
vindt, maar ook de grote groep toeristen die het (veel) beter dan ver-
wacht vindt, is geslonken. 
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57% van de Amerikanen denkt vrijwel zeker of wellicht wel terug te ko-
men naar de Vlaamse kunststeden in de volgende drie jaar. Op dat vlak 
zien we weinig verschil met de resultaten van vijf jaar geleden, en dat is 
opvallend. Samen met de Nederlandse toeristen is het de enige markt die 
ten opzichte van vijf jaar geleden niet minder zeker is of ze nog eens zou-
den terugkeren of niet. Bij alle andere nationaliteiten is vooral de groep 
met toeristen die het nog niet weten gegroeid. 

FiguuR 63 Tevredenheid en herhaalbezoek* van de amerikaanse recreatieve  
 verblijfstoerist in de kunststeden
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 Planning & Onderzoek  

Wat het feitelijk herhaalbezoek betreft, heeft 14% van de Amerikanen 
de laatste vijf jaar al eens in een van de Vlaamse kunststeden overnacht. 
Dat is meer dan vijf jaar geleden. 

Voor de Amerikaanse markt (evenals voor de Nederlandse, de Scandina-
vische markt) groeit het aantal toeristen dat de prijs-kwaliteitverhouding 
uitstekend vindt in vergelijking met vijf jaar geleden. Globaal gezien zakt 
de beoordeling van 3,9 naar 3,8 op 5. Dat komt omdat de groep die de 
prijs-kwaliteitverhouding als ‘gemiddeld’ beoordeelt, is aangegroeid ten 
nadele van de groep die zegt gewoon tevreden te zijn (goed). 
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FiguuR 64 evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de amerikaanse  
 recreatieve verblijfstoerist in de kunststeden
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4.8.6   besTedingen

De Amerikanen zijn dus zeer positief over de prijs die ze voor hun Vlaamse 
vakantie betalen en hebben in 2005 heel wat meer gespendeerd dan vijf 
jaar geleden. Gemiddeld geeft de Amerikaanse recreatieve verblijfstoe-
rist in Vlaanderen net geen 160 euro uit per persoon en per nacht. Dat is 
ongeveer 27 euro meer dan de gemiddelde toerist in de kunststeden. Het 
verschil met de andere markten wordt vooral gemaakt bij het shoppen. 
Amerikanen hebben de hoogste winkeluitgaven (43 euro) waarvan het 
grootste bedrag gaat naar kledij (15 euro), kantwerk (7 euro) en pralines 
(6 euro). Ze geven ook het meest uit aan attracties in vergelijking met de 
andere markten. Dat zagen we ook al aan het hoge aantal museumbe-
zoeken.

Tabel 69 gemiddelde bestedingen van de amerikaanse recreatieve   
 verblijfstoerist in de kunststeden

besTedingen, Per Persoon Per nacHT (euro) kunsTsTeden

logies 45,53
maaltijdeN, draNK eN VoediNg 52,02
attraCties eN oNtspaNNiNg 7,80
sHoppiNg 43,02
VerplaatsiNgeN ter plaatse 4,80
aNdere uitgaVeN 5,93

totaal 159,10

 Planning & Onderzoek
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4.9    de iTaliaanse markT

De Italiaanse markt telt bijna 160.000 recreatieve overnachtingen. Acht 
op de tien Italiaanse overnachtingen vindt plaats in de kunststeden, 14% 
in de regio’s en 7% aan zee. Zoals de toeristen uit de verre landen logeert 
het merendeel van de Italiaanse toeristen in een hotel (88%). 

De Italiaanse respondenten zijn afkomstig uit Milaan en omgeving (Lom-
bardije: 33%), Firenze en omgeving (Toscane: 14%), Napels en omgeving 
(Campania: 11%) en Rome en omgeving (Lazio: 10%). Ten opzichte van 
vijf jaar geleden is de groep Italianen uit Lazio sterk afgenomen (van 35% 
naar 10%). Uit Campania en Lombardije treffen we in 2005 heel wat meer 
toeristen in onze Vlaamse kunststeden. 

4.9.1   ProfielbescHrijving

De leeftijd van de Italiaanse toeristen in Vlaanderen is relatief gelijk ver-
deeld. Met uitzondering van de 25- tot 34-jarigen en de 75-plussers is elke 
leeftijdsgroep vertegenwoordigd met 16% à 18%. Zoals bij de Japanners, 
Spanjaarden en Scandinaviërs komen Italiaanse toeristen van 75 jaar en 
ouder niet voor. De gemiddelde Italiaan is 45 jaar, net boven het gemid-
delde in de kunststeden. Waar in 2000 nog bijna driekwart van de Itali-
aanse vakantiegangers jonger was dan 45, is nu minder dan de helft van 
hen jonger dan die leeftijd. In 2000 was 9% 55 jaar of ouder, nu is dat een 
op de drie. De Italiaanse markt wordt dus ouder. 

FiguuR 65 leeftijd van de italiaanse recreatieve verblijfstoerist in de kunststeden
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De Italiaanse markt is gekenmerkt door een relatief groot aantal laag-
geschoolde toeristen. Terwijl in de kunststeden gemiddeld 9% van de 
gezinshoofden een diploma lager onderwijs op zak heeft, halen de Itali-
anen op dat vlak 21%. Na de Belgen telt de Italiaanse markt dan ook de 
grootste groep arbeiders. Het aantal Italiaanse studenten is hier, samen 
met de Britse, het kleinst. 

Tabel 70 beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de italiaanse recreatieve  
 verblijfstoerist in de kunststeden

beroeP kunsTsTeden

arBeider 12%
BedieNde 22%
ZelFstaNdige 2%
Kaderlid, oNderNemer, Vrij Beroep 22%
gepeNsioNeerde 34%
studeNt 3%
aNdere 5%

totaal 100%

oPleidingsniveau

lager oNderwijs oF lagere HumaNiora 21%
Hogere HumaNiora 36%
Hoger Niet-uNiVersitair oNderwijs 16%
uNiVersitair oNderwijs 27%

totaal 100%

 Planning & Onderzoek

4.9.2   kenmerken van de TriP

De Italiaanse vakantiegangers trekken het minst met kinderen op vakan-
tie in de kunststeden. Slechts 6% van hen neemt de kinderen mee op 
reis. De gezins- en gezelschapsgrootte zijn vergelijkbaar met die bij de 
andere verre markten. Het gezin telt gemiddeld slechts 1,7 leden, het 
reisgezelschap beslaat in totaal 2,3 personen. Voor 45% van de Italiaanse 
vakantiegangers is dit een groepsreis. Dat aantal is veel groter dan het 
gemiddelde in de kunststeden en ook veel hoger dan vijf jaar geleden. 
Toen reisde een op de vier in groep. 
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Tabel 71 Reisgezelschap van de italiaanse recreatieve verblijfstoerist in de  
 kunststeden

kunsTsTeden

geZiN/geZelsCHap met KiNdereN 6%
geZiN/geZelsCHap ZoNder KiNdereN 94%

totaal 100%

gemiddelde grootte VaN Het geZiN 1,7
gemiddelde grootte VaN Het geZelsCHap 2,3

 Planning & Onderzoek

De Italianen blijven iets langer in de kunststeden dan de gemiddelde toe-
rist: 3,3 nachten ten opzichte van 2,9 nachten. De meeste Italiaanse ver-
blijven (57%) zijn beperkt tot drie overnachtingen. De totale reis van de 
Italianen, met inbegrip van de overnachtingen buiten Vlaanderen, duurt 
5,7 nachten. 

FiguuR 66 Verblijfsstructuur van de italiaanse recreatieve verblijfstoerist in de  
 kunststeden
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 Planning & Onderzoek  
 

Zes op de tien Italiaanse toeristen komt met het vliegtuig. Dat is 8% meer 
dan vijf jaar geleden en bevestigt niet de trend die we bij vele andere 
markten zien. Daar daalt het gebruik van het vliegtuig immers. Door de 
stijging van het aantal groepsreizen is het aandeel van de touringcar op 
de Italiaanse markt drastisch gewijzigd: van amper 0,7% in 2000 naar bij-
na een vierde in 2005. Het zijn de wagen, de trein en de HST die moeten 
inboeten. Deze drie transportmiddelen waren in 2000 nog goed voor een 
aandeel van bijna 50%, in 2005 is dat nog slechts 16%. 
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Tabel 72 Transportmiddel van de italiaanse recreatieve verblijfstoerist naar de  
 kunststeden

kunsTsTeden

wageN 11%
gewoNe treiN 5%
Hst, tHalys oF eurostar 1%
touriNgCar 23%
Vliegtuig 60%

totaal 100%

 Planning & Onderzoek

Door de groei van het aantal groepsreizigers is ook het aandeel van de 
georganiseerde reizen toegenomen. 96% van de Italianen reserveert lo-
gies en/of transport op voorhand. Vijf jaar geleden was dat iets meer dan 
80%. De meeste Italiaanse vakantiegangers leggen zowel logies als trans-
port op voorhand vast. Slechts 4% doet geen enkele reservering. Dat is 
weinig in vergelijking met de gemiddelde toerist in de kunststeden (13%) 
en met de 19% van de Italianen die vijf jaar geleden zonder reservering 
naar Vlaanderen trok.

FiguuR 67 Reisorganisatie van de italiaanse recreatieve verblijfstoerist in de  
 kunststeden
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4.9.3   geraadPleegde informaTiebronnen

Iets meer dan zeven op de tien Italiaanse citytrippers wint voor de afreis 
informatie in over de toeristische mogelijkheden van de Vlaamse kunst-
steden. Dat is iets minder dan de gemiddelde vakantieganger in de kunst-
steden en ook minder dan vijf jaar geleden. Het soort informatiebronnen 
dat de Italianen raadplegen is wel zeer vergelijkbaar met de gemiddelde 
vakantieganger. Het internet staat voor meer dan de helft van de Italia-
nen voorop, gevolgd door brochures (iets meer dan gemiddeld) en reis-
gidsen. Zij baseren zich minder op reacties van familie, vrienden en ken-
nissen dan de gemiddelde toerist in de kunststeden.

Tabel 73 informatiebronnen van de italiaanse recreatieve verblijfstoerist in de  
 kunststeden,

informaTiebron kunsTsTeden

iNFormatieBroN geraadpleegd 72%
geeN iNFormatieBroN oF erVariNg/gewooNte 28%

totaal 100%

Welke informaTiebron*
toeristisCHe BroCHures 33%
iNterNet 55%
VrieNdeN, Familie, KeNNisseN 15%
reisgidseN 25%
media 13%
toeristisCHe dieNsteN 5%
BeurZeN 0%
reisBureau 0%

totaal 146%

 Planning & Onderzoek  * In % van de respondenten die  
informatiebronnen raadpleegden

4.9.4   acTiviTeiTen

Zoals de meeste toeristen in Vlaanderen houden ook de Italianen van 
wandelen in de binnenstad (85%). Shoppen en door de winkelstraten 
kuieren (48%) staat vaak op het programma, net zoals monumenten en 
historische gebouwen bezoeken (46%) en terrasjes doen (45%). Hoewel 
het aandeel Italianen dat gaat shoppen lager ligt dan gemiddeld, is het 
toch hun tweede belangrijkste activiteit. De Italianen zijn niet zo actief 
tijdens hun vakantie: ze geven gemiddeld elk 3,9 activiteiten op die ze 
tijdens hun vakantie hebben ondernomen, terwijl de gemiddelde toerist 
in Vlaanderen 5,7 activiteiten per vakantie aanduidt. 
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4.9.5   TevredenHeid en HerHaalbezoek

Een erg grote groep Italiaanse vakantiegangers, de grootste na de Bel-
gen, ervaart het verblijf in onze kunststeden zoals verwacht. Ruim een 
op de vijf vindt het (veel) beter dan verwacht. Dat is minder dan vijf jaar 
geleden, toen nog ruim 37% van de Italianen hun vakantie (veel) beter 
dan verwacht vond. Het aantal echt ontevreden klanten blijft wel beperkt 
tot 1,6%. 
 Het aantal Italianen dat binnen dit en drie jaar zeker naar onze 
kunststeden wil terugkomen, is sterk gedaald: van een derde in 2000 naar 
8% in 2005. Daarnaast is de groep vakantiegangers die nog twijfelen 
over een herhaalbezoek, erg groot geworden. Dit bevestigt de algemene 
trend die we bij de meest markten kunnen onderscheiden. Bij geen en-
kele markt is die groep echter zo groot als bij de Italianen. Na de Japan-
ners en samen met de Amerikanen noteren ze dan ook de laagste graad 
van feitelijk herhaalbezoek. 14% van hen was de laatste vijf jaar al eens 
op vakantie in een van de Vlaamse kunststeden, ten opzichte van een 
gemiddelde van 38%. 

FiguuR 68 Tevredenheid en herhaalbezoek* van de italiaanse recreatieve   
 verblijfstoerist in de kunststeden
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De evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding vertelt hetzelfde verhaal. 
Als we de antwoorden van de Italianen quoteren op een schaal van 1 tot 
5, scoort de prijs-kwaliteitverhouding in 2005 3,6 op 5. Dat is evenveel als 
het algemeen gemiddelde, maar minder dan de 4 op 5 die de Italianen 
vijf jaar geleden toekenden. 

FiguuR 69 evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de italiaanse  
 recreatieve verblijfstoerist in de kunststeden
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4.9.5   besTedingen

Hoewel de Italianen minder tevreden zijn over de prijs-kwaliteitverhou-
ding liggen hun bestedingen niet erg hoog. Gemiddeld besteedt de Ita-
liaanse toerist in de kunststeden 91 euro per persoon en per nacht. Dat 
is 41 euro minder dan het algemeen gemiddelde en 32 euro minder dan 
hun uitgaven vijf jaar geleden. Het zijn dus de Italianen die het minst 
uitgeven aan hun vakantie, zelfs minder dan 100 euro per persoon en per 
nacht. Het grote verschil met de andere markten vinden we terug bij de 
logiesbestedingen. Gemiddeld geeft de Italiaanse vakantieganger slechts 
30 euro uit per persoon en per nacht aan een logement. Hoewel shopping 
de tweede belangrijkste activiteit is van de Italianen, wordt er slechts 8,5 
euro besteed aan winkelen. Ook daar verliezen de Italianen fors terrein 
op de andere markten, waar het gemiddelde 25 euro is per persoon en 
per nacht.
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Tabel 74 gemiddelde bestedingen van de italiaanse recreatieve verblijfstoerist  
 in de kunststeden

besTedingen, Per Persoon Per nacHT (euro) kunsTsTeden

logies 29,65
maaltijdeN, draNK eN VoediNg 40,29
attraCties eN oNtspaNNiNg 1,43
sHoppiNg 8,49
VerplaatsiNgeN ter plaatse 3,88
aNdere uitgaVeN 7,37

totaal 91,11

 Planning & Onderzoek
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4.10   de jaPanse markT

Negen op de tien van de 115.000 Japanse overnachtingen in Vlaanderen 
in 2005 vindt plaats in de kunststeden. Bijna allemaal (92%) worden ze 
geregistreerd in hotels. Ten opzichte van vijf jaar geleden heeft de Ja-
panse markt heel wat overnachtingen moeten inleveren (-28%). Vooral 
in 2003 was er een sterke daling. Dat jaar brak SARS uit in Azië waardoor 
vele Aziaten niet durfden reizen. Een andere reden voor de tanende Ja-
panse markt is het gebrek aan een rechtstreekse luchtverbinding sinds 
het jaar 2001. 

Ongeveer 43% van de Japanners in de steekproef is afkomstig uit de re-
gio Tokyo-Kanto, een op de vijf uit de regio Osaka-Kansai. 

4.10.1   ProfielbescHrijving

Het leeftijdsprofiel van de Japanse vakantiegangers in de kunststeden is 
niet vergelijkbaar met dat van de andere onderzochte nationaliteiten. 
De gemiddelde Japanse toerist in de kunststeden is 41 jaar, wat jonger is 
dan het gemiddelde van 44 jaar. Bijna de helft van de Japanse vakantie-
gangers is zelfs jonger dan 35, aangezien de Japanners tussen 45 en 54 
jaar quasi niet aanwezig zijn in de kunststeden. 55- tot 74-jarigen zijn dan 
weer wel vertegenwoordigd. 
 De leeftijdsverdeling van de Japanse toeristen is heel anders in ver-
gelijking met vijf jaar geleden. In 2000 ontmoetten we bijna geen Japan-
ners jonger dan 25 en troffen we ook amper Japanse toeristen van 45 jaar 
of ouder. Nu is bijna een op de vijf jonger dan 25 en is ruim een op de drie 
ouder dan 44. Kortom, daar waar de meeste Japanners in 2000 tussen 25 
en 44 jaar waren, is de leeftijd nu beter verdeeld. 
 Een ander opmerkelijk feit betreft het geslacht van de Japanse rei-
zigers. Het is algemeen geweten dat Japanse vrouwen tussen hun 20e en 
30e grote reizen maken. Toch is zeven op de tien Japanse toeristen in onze 
kunststeden een man. In 2000 was dat nog 49%. 
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FiguuR 70 leeftijd van de Japanse recreatieve verblijfstoerist in de kunststeden
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Bijna alle Japanse vakantiegangers zijn hoogopgeleid en de meeste zijn 
bediende, kaderlid, ondernemer of ze beoefenen een vrij beroep. Het 
aantal zelfstandigen, arbeiders en gepensioneerden ligt iets lager dan 
gemiddeld. Het aantal studenten is dan weer iets hoger. Zoals de evolu-
tie van de hogere leeftijdscategorieën al doet vermoeden, is het aantal 
gepensioneerden zeer sterk toegenomen ten opzichte van 2000. Ook het 
opleidingsniveau ligt hoger in 2005. Vijf jaar geleden had 78% een di-
ploma hoger onderwijs, nu is dat meer dan 90%. Geen enkele markt telt 
zoveel universitair opgeleiden als de Japanse. 
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Tabel 75 beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de Japanse recreatieve  
 verblijfstoerist in de kunststeden

beroeP kunsTsTeden

arBeider 1%
BedieNde 32%
ZelFstaNdige 4%
Kaderlid, oNderNemer, Vrij Beroep 30%
gepeNsioNeerde 18%
studeNt 10%
aNdere 4%

totaal 100%

oPleidingsniveau

lager oNderwijs oF lagere HumaNiora 0%
Hogere HumaNiora 9%
Hoger Niet-uNiVersitair oNderwijs 23%
uNiVersitair oNderwijs 68%

totaal 100%

 Planning & Onderzoek

4.10.2   kenmerken van de TriP

Zoals de meeste andere toeristen in de kunststeden is negen op de tien 
Japanners hier op vakantie zonder kinderen. Het reizende gezin en de ge-
middelde reisgezelschapsgrootte is daardoor relatief klein. Kenmerkend 
voor de Japanse markt is het feit dat 44% van hen hier met een groep op 
vakantie is. 

Tabel 76 Reisgezelschap van de Japanse recreatieve verblijfstoerist in de  
 kunststeden

kunsTsTeden

geZiN/geZelsCHap met KiNdereN 10%
geZiN/geZelsCHap ZoNder KiNdereN 90%

totaal 100%

gemiddelde grootte VaN Het geZiN 1,7
gemiddelde grootte VaN Het geZelsCHap 2,2

 Planning & Onderzoek
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De doorsnee Japanner is 11,5 nachten op vakantie waarvan net geen vier 
nachten in Vlaanderen. Dit betekent dat ze globaal gezien dubbel zo lang 
op reis zijn dan de gemiddelde toerist (overnachtingen buiten Vlaande-
ren inbegrepen) en een nacht langer dan gemiddeld in Vlaanderen ver-
blijven. Ongeveer de helft van de Japanse citytrips in Vlaanderen duurt 
minder dan vier nachten, de andere helft duurt vier nachten of meer. 

FiguuR 71 Verblijfsstructuur van de Japanse recreatieve verblijfstoerist in de  
 kunststeden
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Uiteraard komen ook alle Japanners met het vliegtuig naar Europa en is 
hun transportmiddel altijd op voorhand vastgelegd. Zes op de honderd 
Japanners boekt enkel de vliegtickets op voorhand, de rest reserveert ook 
het logies. Meer dan de andere toeristen maken ze gebruik van een reis-
organisatie voor de reservering van het logies (80%). Dat percentage is 
eveneens hoger dan vijf jaar geleden.
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FiguuR 72 Reisorganisatie van de Japanse recreatieve verblijfstoerist in de  
 kunststeden
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4.10.3   geraadPleegde informaTiebronnen

De Japanners zijn de informatiefreaks in onze kunststeden. Ruim negen 
op de tien Japanners heeft voor de afreis gezocht naar informatie over 
onze kunststeden. De helft daarvan vindt zijn gading op het internet en 
bijna de helft pluist brochures uit om inlichtingen in te winnen over hun 
vakantie. De Japanners en de Duitsers, twee markten met een groot aan-
deel groepsreizen, zijn de enigen die veel gebruik maken van reisbrochu-
res. De media, die vijf jaar geleden nog drie op de tien Japanners infor-
meerden over Vlaanderen, zakken tot 4%. 
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Tabel 77 informatiebronnen van de Japanse recreatieve verblijfstoerist in de  
 kunststeden

informaTiebron kunsTsTeden

iNFormatieBroN geraadpleegd 92%
geeN iNFormatieBroN oF erVariNg/gewooNte 8%

totaal 100%

Welke informaTiebron*

toeristisCHe BroCHures 47%
iNterNet 50%
VrieNdeN, Familie, KeNNisseN 8%
reisgidseN 23%
media 4%
toeristisCHe dieNsteN 7%
BeurZeN 0%
reisBureau 0%

totaal 140%

 Planning & Onderzoek  * In % van de respondenten die  
informatiebronnen raadpleegden

4.10.4   acTiviTeiTen

Ook Japanners kuieren graag rond in de binnensteden (93%) en houden, 
nog meer dan de andere vakantiegangers, van monumenten en histo-
rische gebouwen bezoeken (83%). Samen met de Amerikanen trekken 
zij het meest naar musea. 62% van hen heeft minstens één museum be-
zocht, ten opzichte van een gemiddelde van 39% van alle toeristen in de 
kunststeden. Wat minder in de smaak valt, zijn de terrasjes (47%) en cafés 
(27%). 

4.10.5   TevredenHeid en HerHaalbezoek

De Japanners zijn gemiddeld tevreden over hun verblijf in de kunststeden. 
Twee derde van hen vindt dat alles is verlopen zoals men had verwacht, 
voor een minderheid van 3% viel het tegen. Er is geen verschil waar te 
nemen tussen de tevredenheid nu en vijf jaar geleden. 
 Dat is wel het geval met de intentie tot herhaalbezoek. In 2000 
antwoordde 17% ‘(vrijwel) zeker’ en 60% ‘wellicht wel’ op de vraag of 
ze binnen dit en drie jaar zouden terugkomen naar de Vlaamse kunst-
steden. Nu is dat respectievelijk 8% en 33%. De groep is dus gehalveerd. 
Wel positief is het feit dat nog steeds slechts 3% zegt zeker niet terug te 
komen. 
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Het grote verschil vinden we bij de grote groep ‘onzekere toeristen’. In 
2000 wist 10% nog niet of ze zouden terugkomen, in 2005 is dat 48%. 

FiguuR 73 Tevredenheid en herhaalbezoek* van de Japanse recreatieve   
 verblijfstoerist in de kunststeden
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Een op de tien Japanners verklaart de voorbije drie jaar al in de Vlaamse 
kunststeden te hebben verbleven. Dat is minder dan in 2005. 

Het merendeel van de Japanse vakantiegangers vindt dat de betaalde 
prijs op vakantie in relatie staat tot de verkregen kwaliteit. Een kleine 
groep van 5% is hierover zeer tevreden, ruim een derde vindt de prijs-
kwaliteitverhouding gemiddeld. Ten opzichte van vijf jaar geleden is de 
Japanner iets minder tevreden. In 2000 was het aandeel van ‘uitstekend’ 
(9%) en ‘goed’ (66%) iets groter en de groep ‘gemiddeld’ (23%) iets klei-
ner. 
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FiguuR 74 evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de Japanse recreatieve  
 verblijfstoerist in de kunststeden
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4.10.6   besTedingen

We zagen het al bij de andere resultaten: de huidige groep Japanse recre-
atieve verblijfstoeristen heeft een ander profiel dan vijf jaar geleden. We 
treffen relatief meer jongeren, meer mannen en meer ouderen aan. Deze 
verschillen hebben duidelijke gevolgen voor de bestedingen. De Japan-
ners spenderen in 2005 gemiddeld 124 euro per persoon en per nacht tij-
dens hun vakantie in Vlaanderen. Dat is welgeteld 35% minder dan de as-
tronomische 190 euro in het jaar 2000. Er zijn verschillende redenen voor 
deze daling. Om te beginnen zijn de logiesbestedingen met 32% gedaald 
tot 40 euro. 54% van de Japanners die in 2000 in een hotel overnacht-
ten, verbleef immers in een 4- of 5-sterrenhotel. Nu verblijft meer dan de 
helft van de Japanners in een 3-sterrenhotel en ook in de categorie van 
de twee sterren zien we een stijging. Daarnaast zijn ook de uitgaven aan 
maaltijden (-10%), attracties (-28%) en vooral shopping (-62%) gedaald. 
Vijf jaar geleden was de bereidheid om grote bedragen te spenderen aan 
cadeaus en specialiteiten nog erg groot.
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Tabel 78 gemiddelde bestedingen van de Japanse recreatieve verblijfstoerist  
 in de kunststeden

besTedingen, Per Persoon Per nacHT (euro) kunsTsTeden

logies 40,30
maaltijdeN, draNK eN VoediNg 40,39
attraCties eN oNtspaNNiNg 4,39
sHoppiNg 28,22
VerplaatsiNgeN ter plaatse 2,31
aNdere uitgaVeN 8,69

totaal 124,30

 Planning & Onderzoek
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4.11   de scandinaviscHe markT

De laatste markt die we bespreken is die van de Zweedse en Deense toe-
risten. Samen zijn Zweden en Denemarken goed voor 106.000 overnach-
tingen in 2005, waarvan ruim acht op de tien in de kunststeden. Exact de 
helft van deze overnachtingen is van Zweedse origine, de andere helft is 
Deens. 

Het aantal Deense en Zweedse respondenten is ongeveer fiftyfifty ver-
deeld. De meeste toeristen komen uit de omgeving van de hoofdsteden 
Kopenhagen (27,5%) en Stockholm (23%). Daarnaast is bijna een op de vijf 
afkomstig uit de omgeving van Jutland en 11% uit Malmö en Skaane. 

4.11.1   ProfielbescHrijving

De Scandinaviërs zijn gemiddeld 42 jaar oud en de grootste groep wordt 
gevormd door de 45- tot 54-jarigen. De verdeling van de leeftijd loopt 
vrij gelijk met die van de gemiddelde toerist in de kunststeden. Alleen de 
groep van 35 tot 44 jaar is ondervertegenwoordigd en de groep 45- tot 
54-jarigen is wat groter. Ten opzichte van vijf jaar geleden vormen de 
Scandinaviërs nu een ouder publiek. 

FiguuR 75 leeftijd van de Scandinavische recreatieve verblijfstoerist in de  
 kunststeden
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Zoals bij alle verre markten, met uitzondering van de Italianen, ligt het 
opleidingsniveau van de Scandinaviërs erg hoog. Bijna driekwart van hen 
heeft hogere studies genoten. De groep kaderleden, ondernemers en be-
oefenaars van vrije beroepen is dan ook groot: 39%, het hoogste percen-
tage van alle markten. Onder de Denen en de Zweden vinden we echter 
ook de grootste groep studenten. Ruim een op de tien van de Scandina-
vische toeristen studeert nog. 

Tabel 79 beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de Scandinavische  
 recreatieve verblijfstoerist in de kunststeden

kunsTsTeden

arBeider 4%
BedieNde 26%
ZelFstaNdige 2%
Kaderlid, oNderNemer, Vrij Beroep 39%
gepeNsioNeerde 14%
studeNt 11%
aNdere 4%

totaal 100%

oPleidingsniveau

lager oNderwijs oF lagere HumaNiora 11%
Hogere HumaNiora 16%
Hoger Niet-uNiVersitair oNderwijs 24%
uNiVersitair oNderwijs 50%

totaal 100%

 Planning & Onderzoek

4.11.2   kenmerken van de TriP

Ook bij de Scandinaviërs gaat een op de tien vakantiegangers met kinde-
ren op stap. Op dat vlak valt de Scandinavische toerist niet uit de toon. 
Ook de grootte van het gezin en reisgezelschap zitten op de algemene 
lijn met respectievelijk 1,8 leden en 2,3 personen. Terwijl het reizende 
gezin gemiddeld groter is geworden ten opzichte van vijf jaar geleden, is 
het gezelschap sterk ingekrompen. Dat kan deels verklaard worden door 
het verblijfsmotief van sommige Scandinavische vakantiegangers in 2000: 
toen was het Europese voetbalkampioenschap Euro2000 een belangrijke 
reden om in groep op vakantie te gaan naar ons land. 
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Tabel 80 Reisgezelschap van de Scandinavische recreatieve verblijfstoerist in  
 de kunststeden

kunsTsTeden

geZiN/geZelsCHap met KiNdereN 10%
geZiN/geZelsCHap ZoNder KiNdereN 90%

totaal 100%

gemiddelde grootte VaN Het geZiN 1,8
gemiddelde grootte VaN Het geZelsCHap 2,3

 Planning & Onderzoek

Bijna de helft van de vakanties van de Denen en de Zweden in de Vlaamse 
kunststeden duurt een tot en met drie nachten. De gemiddelde verblijfs-
duur bedraagt er 4 nachten. De ganse reis van de Scandinaviërs duurt ge-
middeld 6,6 nachten, met inbegrip van de overnachtingen buiten Vlaan-
deren. Zoals bij de meeste verre markten is dat langer dan de vakantie 
van een doorsnee toerist. Zowel de verblijfsduur in Vlaanderen als in het 
buitenland ligt hoger in vergelijking met vijf jaar geleden. 

FiguuR 76 Verblijfsstructuur van de Scandinavische recreatieve verblijfstoerist in  
 de kunststeden
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Twee derde van de Scandinaviërs komt met het vliegtuig naar Vlaande-
ren en ruim een op de vijf komt met de wagen. Ten opzichte van vijf jaar 
geleden is het segment van de touringcar (13% in 2000) verdwenen. We 
zien dan ook een sterke daling van het aandeel groepsreizen (van 40% in 
2000 naar 17% in 2005). Wel reizen opvallend veel Denen en Zweden met 
de trein naar Vlaanderen. 
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Tabel 81 Transportmiddel van de Scandinavische recreatieve verblijfstoerist  
 naar de kunststeden

kunsTsTeden

wageN 22%
gewoNe treiN 10%
touriNgCar 0%
Vliegtuig 66%
aNdere 2%

totaal 100%

 Planning & Onderzoek

Twee derde van de Scandinaviërs legt op voorhand zowel logies als trans-
port vast. Dat is relatief weinig ten opzichte van de andere verre markten 
en ook minder dan vijf jaar geleden. Vooral de groep die geen enkele 
reservering maakt, is gestegen. In 2000 reserveerde 47% van de Scandi-
navische recreatieve verblijfstoeristen de laatste maand voor het vertrek, 
in 2005 wacht drie op de vier van hen tot de laatste dertig dagen om het 
verblijf vast te leggen. 

FiguuR 77 Reisorganisatie van de Scandinavische recreatieve verblijfstoerist in  
 de kunststeden
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4.11.3   geraadPleegde informaTiebronnen

Zoals bij de meeste verre markten zoekt bijna negen op de tien Scandina-
vische vakantiegangers voor de afreis naar informatie over de toeristische 
mogelijkheden in de Vlaamse kunststeden. En ook bij hen is het internet 
de voornaamste bron van informatie. Vijf jaar geleden waren de Scandi-
naviërs echter koploper wat betreft het gebruik van de online toeristische 
informatie. Nu is het aandeel van het wereldwijde web zelfs gedaald ten 
opzichte van 2000 en ligt het lager dan het gemiddelde in de kunstste-
den. Het gebruik van de andere bronnen is vergelijkbaar met dat van de 
andere markten. Alleen de raad van vrienden, familie of kennissen wordt 
iets minder opgevolgd dan bij de gemiddelde toerist. 

Tabel 82 informatiebronnen van de Scandinavische recreatieve verblijfstoerist  
 in de kunststeden

informaTiebron kunsTsTeden

iNFormatieBroN geraadpleegd 87%
geeN iNFormatieBroN oF erVariNg/gewooNte 13%

totaal 100%

Welke informaTiebron*

toeristisCHe BroCHures 30%
iNterNet 54%
VrieNdeN, Familie, KeNNisseN 15%
reisgidseN 26%
media 12%
toeristisCHe dieNsteN 6%
BeurZeN 0%
reisBureau 0%

totaal 143%

 Planning & Onderzoek  * In % van de respondenten die  
informatiebronnen raadpleegden 

4.11.4   acTiviTeiTen

Voor een keer staat wandelen in de binnenstad niet op één in de acti-
viteitenlijst. De Scandinavische markt verkiest als enige het bezoek aan 
historische monumenten en gebouwen boven wandelen, met slechts 1% 
verschil weliswaar (86% en 85%). Samen met de Amerikanen en de Ja-
panners bezoeken de Scandinaviërs ook relatief veel musea. 55% van hen 
heeft minstens eenmaal een museum bezocht. Dat was in 2000 nochtans 
slechts 33%, en dat terwijl bij de andere markten de interesse in musea 
achteruit gegaan is. 
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4.11.5   TevredenHeid en HerHaalbezoek

De Denen en de Zweden hebben net zoals de meeste andere buitenlandse 
toeristen een goed beeld van wat ze mogen verwachten van een vakantie 
in onze kunststeden. Die groep die de quotering ‘zoals verwacht’ aan-
geeft, is sterk aangegroeid ten opzichte van vijf jaar geleden. Dat gaat 
spijtig genoeg ten koste van diegenen die het (veel) beter dan verwacht 
vonden. Bovendien vindt bijna een op de tien het verblijf minder goed 
dan verwacht. De score op 5 van de Scandinaviërs daalde dan ook van 3,6 
in 2000 (boven het toenmalige gemiddelde) naar 3,2 in 2005, wat onder 
het huidige gemiddelde van 3,4 op 5 is.
 45% van de Scandinaviërs denkt binnen de drie jaar zeker of wel-
licht wel terug te komen naar Vlaanderen voor een citytrip. Dat ligt onder 
het gemiddelde van 63%. Een op de drie heeft hierover nog geen mening 
gevormd en een op de tien komt zeker niet terug. 

FiguuR 78 Tevredenheid en herhaalbezoek* van de Scandinavische recreatieve  
 verblijfstoerist in de kunststeden
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18% van de Scandinaviërs was de laatste vijf jaar al op vakantie in de 
Vlaamse kunststeden. Voor 4% van de Denen en de Zweden is dit zelfs de 
vierde keer in vijf jaar. 

Samen met de Britten zijn de Scandinaviërs het meest tevreden over de 
betaalde prijs in verhouding tot de verkregen kwaliteit. Ze quoteren de 
prijs-kwaliteitverhouding ook even hoog ten opzichte van vijf jaar geleden. 
Dit in tegenstelling tot de meeste andere markten, want het gemiddelde 
daalde immers van 3,9 naar 3,6 op 5. De Scandinaviërs scoren nu 3,9. 
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FiguuR 79 evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de Scandinavische  
 recreatieve verblijfstoerist in de kunststeden 
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4.11.6   besTedingen

Opvallend genoeg liggen de bestedingen van de Zweden en de Denen in 
2005 lager dan gemiddeld. De doorsnee Scandinavische vakantieganger 
geeft in onze kunststeden 107,77 euro per persoon en per overnachting 
uit. Dat is 45% minder dan vijf jaar geleden, toen ze van alle markten het 
meest uitgaven. Vooral de uitgaven aan de overnachting en het winkelen 
liggen lager dan die van de andere vakantiegangers. 

Tabel 83 gemiddelde bestedingen van de Scandinavische recreatieve  
 verblijfstoerist in de kunststeden

besTedingen, Per Persoon Per nacHT (euro) kunsTsTeden

logies 37,39
maaltijdeN, draNK eN VoediNg 44,95
attraCties eN oNtspaNNiNg 5,29
sHoppiNg 14,44
VerplaatsiNgeN ter plaatse 2,36
aNdere uitgaVeN 3,34

totaal 107,77

 Planning & Onderzoek
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Verklarende woordenlijst

aankomsTen • Zie ook ‘overnachtingen’. 
 De Federale Overheidsdienst Economie - Algemene Directie Statistiek- is 

gemachtigd maandelijks (exhaustief) in alle commerciële logiesinrich-
tingen het aantal personen op te vragen dat tegen betaling verbleven 
heeft. Twee basisindicatoren worden op deze wijze ingewonnen: het 
aantal aankomsten en het aantal overnachtingen. Op deze wijze wordt 
enkel het verblijfstoerisme geregistreerd. De aankomst- en overnach-
tinggegevens zijn exclusief daguitstappen en niet-commerciële ver-
blijven (bij vrienden, familie, kennissen of in tweede verblijven). Over-
nachtingen en aankomsten in huurlogies (appartementen) worden wel 
opgenomen zij het als ze verhuurd worden via een verhuurkantoor. Het 
aantal aankomsten komt grosso modo overeen met het aantal verblijfs-
toeristen. Met dat verschil dat elke toerist als een ‘aankomst’ wordt 
geteld telkens hij of zij een nieuwe logiesaccommodatie benut.

camPing • Een camping (of kampeerterrein) is een afgebakend terrein 
waarop ten minste drie mobiele en/of vaste verblijfsvormen (tent, mo-
bilhome, caravan, chalet, bungalow, huisje) staan, die niet ontworpen 
zijn om permanent, maar wel om recreatief te verblijven. Een camping 
biedt ook plaats aan toeristen op doorreis. 

gasTenkamers • Gastenkamers zijn kamers die behoren tot de woning 
van de aanbieder. Er wordt een minimum aan service aangeboden en 
voor minstens een nacht logies verstrekt.

HerHaalbezoek • De resultaten in dit cahier met betrekking tot het her-
haalbezoek geven aan in welke mate toeristen al eens in Vlaanderen 
op vakantie waren en in welke mate ze willen terugkomen naar Vlaan-
deren. 

HoTel • Een hotel is een toeristische handelsexploitatie met voor logies 
uitgeruste kamers. Deze bedrijven bieden service aan en verstrekken 
voor minstens een nacht logies. Vanaf het ogenblik dat een logiesver-
strekkend verblijf over minstens vier kamers beschikt of voor ten minste 



160

tien personen slaapgelegenheid biedt, kan het slechts geëxploiteerd 
worden mits een vergunning. Kleinere accommodaties kunnen op vrij-
willige basis een exploitatievergunning aanvragen. 

Huurlogies • Een individuele huurvakantiewoning is een vaste construc-
tie zoals een chalet, bungalow, huis, appartement of studio waar gelo-
geerd kan worden en waar men zelf kan koken. Het is niet opgericht op 
een terrein dat als een integraal geheel kan beschouwd worden. 

 In de cijfers van de Algemene Directie Statistiek (zie ook ‘aankomsten’) 
zijn in de categorie huurlogies enkel die verblijven opgenomen die via 
een verhuurkantoor worden aangeboden (in de praktijk bijna altijd aan 
de kust). In ons onderzoek komen aan de kust en in de Vlaamse regio’s 
ook particulier verhuurde huurvakantiewoningen aan bod. 

kunsTsTeden • Het concept ‘kunststeden’ is één van de drie macropro-
ducten in Vlaanderen. De zes Vlaamse Kunststeden zijn: Antwerpen, 
Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen.

logies voor doelgroePen • Dit zijn verblijven die drempelverlagende in-
spanningen doen voor doelgroepen die niet of te weinig met vakantie 
kunnen gaan, zoals bijvoorbeeld jongeren en kinderen, personen met 
een handicap, personen die in armoede leven, … In het marktonder-
zoek zijn vakantiegangers aan de kust ondervraagd in gezins- en vol-
wassenenlogies. In de steden lag de focus op de jeugdherbergen en 
gelijkaardige logies en in de Vlaamse regio’s werden de respondenten 
gerekruteerd uit de mix van daar aanwezige vormen van logies voor 
doelgroepen (jeugd- en volwassenenlogies).

macroProducTen • Dit is de groeperende term die in de huidige mar-
keting van het toeristische product ‘Vlaanderen’ wordt gebruikt voor 
de differentiatie van de verschillende exclusieve toeristische producten. 
Concreet wordt Vlaanderen opgedeeld in drie macroproducten, name-
lijk: de kust, de kunststeden en de Vlaamse regio’s.

overnacHTingen • Zie ook: ‘aankomsten’.
Het volume aan overnachtingen is de optelsom van alle verblijfsnachten 
die met de geregistreerde aankomsten gepaard gaan.

reizende gezin • Het reizende gezin omvat alle gezinsleden die samen 
op vakantie zijn. Het kan zowel gaan om (een) ouder(s) met (een) 
kind(eren) als grootouders met (een) kind(eren). 



161

reisgezelscHaP • Het reisgezelschap omvat alle personen die mee op va-
kantie zijn in Vlaanderen, met inbegrip van vrienden en kennissen. In 
geval van groepsreizen behoren medereizigers die niet bewust samen 
de reis hebben geboekt niet tot het reisgezelschap. 

vakanTiePark • Een vakantiepark is een afgebakend terrein waarop uit-
sluitend openluchtrecreatieve verblijven voorkomen zoals een chalet, 
bungalow, huisje, paviljoen, of iedere andere verblijfsvorm die niet ont-
worpen is om als vaste woonplaats te dienen of niet als dusdanig wordt 
gebruikt

vlaamse regio’s • Het concept Vlaamse regio’s is één van de drie macro-
producten en incorporeert alle regio’s in Vlaanderen met een groen, 
natuurlijk en gezinsvriendelijk karakter. Geografisch gezien vormen de 
Vlaamse regio’s het gebied in Vlaanderen dat niet tot de kust of een 
van de zes kunststeden behoort.

vlaanderen • De actieradius van Toerisme Vlaanderen omvat het Vlaam-
se en het Brusselse Gewest. Daarom heeft in dit cahier de informatie 
onder de noemer ‘Vlaanderen’ betrekking op beide Gewesten.
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Bijlagen

bijlage 1   siTuaTie van de recreaTieve overnacHTingen van de  
  belangrijksTe markTlanden in vlaanderen (2005)

belgen kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s vlaanderen

Hotels 1.177.432 398.897 520.938 2.097.267
CampiNgs 629.165 22.159 292.946 944.270
VaKaNtieparKeN 547.808 0 948.590 1.496.398
logiesVormeN Voor doelgroepeN 1.157.262 123.769 1.911.432 3.192.463
Huurlogies 5.073.810 20.227 18.652 5.112.689

totaal 8.585.477 565.052 3.692.558 12.843.087

nederlanders

Hotels 116.149 672.648 150.483 939.280
CampiNgs 132.899 50.928 511.627 695.454
VaKaNtieparKeN 229.799 0 802.380 1.032.179
logiesVormeN Voor doelgroepeN 4.240 32.240 123.085 159.565
Huurlogies 213.552 1.505 30 215.087

totaal 696.639 757.321 1.587.605 3.041.565

duiTsers

Hotels 142.084 323.867 74.745 540.696
CampiNgs 61.737 10.324 47.196 119.257
VaKaNtieparKeN 181.742 0 333.406 515.148
logiesVormeN Voor doelgroepeN 10.378 31.614 9.426 51.418
Huurlogies 296.444 3.649 0 300.093

totaal 692.385 369.454 464.773 1.526.612
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briTTen kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s vlaanderen

Hotels 223.567 808.203 166.122 1.197.892
CampiNgs 6.302 15.505 13.537 35.344
VaKaNtieparKeN 38.671 0 35.690 74.361
logiesVormeN Voor doelgroepeN 4.594 27.405 20.141 52.140
Huurlogies 13.830 3.390 24 17.244

totaal 286.964 854.503 235.514 1.376.981

fransen

Hotels 55.945 506.344 88.752 651.041
CampiNgs 28.288 12.991 15.719 56.998
VaKaNtieparKeN 106.823 0 156.563 263.386
logiesVormeN Voor doelgroepeN 22.531 55.721 7.835 86.087
Huurlogies 164.112 6.600 0 170.712

totaal 377.699 581.656 268.869 1.228.224

luxemburgers

Hotels 59.737 13.784 3.539 77.060
CampiNgs 6.584 35 189 6.808
VaKaNtieparKeN 29.869 0 22.602 52.471
logiesVormeN Voor doelgroepeN 2.916 591 566 4.073
Huurlogies 79.598 300 0 79.898

totaal 178.704 14.710 26.896 220.310

sPanjaarden

Hotels 2.569 191.351 14.059 207.979
CampiNgs 596 6.277 3.543 10.416
VaKaNtieparKeN 11.202 0 2.309 13.511
logiesVormeN Voor doelgroepeN 147 31.393 725 32.265
Huurlogies 1.902 2.120 0 4.022

totaal 16.416 231.141 20.636 268.193
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amerikanen kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s vlaanderen

Hotels 5.313 188.324 22.260 215.897
CampiNgs 61 974 713 1.748
VaKaNtieparKeN 2 0 334 336
logiesVormeN Voor doelgroepeN 1.505 22.847 1.010 25.362
Huurlogies 2.314 3.139 0 5.453

totaal 9.195 215.284 24.317 248.796

iTalianen

Hotels 4.985 110.459 17.997 133.441
CampiNgs 680 2.797 2.508 5.985
VaKaNtieparKeN 116 0 270 386
logiesVormeN Voor doelgroepeN 940 10.571 617 12.128
Huurlogies 3.602 1.683 0 5.285

totaal 10.323 125.510 21.392 157.225

jaPanners

Hotels 3.513 95.088 6.109 104.710
CampiNgs 0 34 54 88
VaKaNtieparKeN 4 0 0 4
logiesVormeN Voor doelgroepeN 1.705 8.475 91 10.271
Huurlogies 0 196 0 196

totaal 5.222 103.793 6.254 115.269

scandinaviërs

Hotels 1.097 73.179 7.927 82.203
CampiNgs 1.707 1.814 3.498 7.019
VaKaNtieparKeN 261 0 1.373 1.634
logiesVormeN Voor doelgroepeN 45 11.276 2.001 13.322
Huurlogies 1.406 777 0 2.183

totaal 4.516 87.046 14.799 106.361

 Planning & Onderzoek o.b.v. de Algemene Directie Statistiek
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bijlage 2   siTuaTie van de recreaTieve aankomsTen van de   
  belangrijksTe markTlanden in vlaanderen (2005)

belgen kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s vlaanderen

Hotels 513.128 264.372 308.399 1.085.899
CampiNgs 101.547 6.989 61.729 170.265
VaKaNtieparKeN 123.944 0 240.249 364.193
logiesVormeN Voor doelgroepeN 281.219 52.441 523.229 856.889
Huurlogies 325.945 1.376 3.807 331.128

totaal 1.345.783 325.178 1.137.413 2.808.374

nederlanders

Hotels 52.361 402.267 92.494 547.122
CampiNgs 21.692 16.689 80.719 119.100
VaKaNtieparKeN 43.901 0 187.626 231.527
logiesVormeN Voor doelgroepeN 1.912 20.495 43.859 66.266
Huurlogies 15.124 243 5 15.372

totaal 134.990 439.694 404.703 979.387

duiTsers

Hotels 49.051 164.613 37.489 251.153
CampiNgs 12.313 4.517 9.174 26.004
VaKaNtieparKeN 29.444 0 73.288 102.732
logiesVormeN Voor doelgroepeN 3.220 18.435 3.046 24.701
Huurlogies 24.133 347 0 24.480

totaal 118.161 187.912 122.997 429.070

briTTen

Hotels 76.948 399.585 96.000 572.533
CampiNgs 2.148 5.807 4.557 12.512
VaKaNtieparKeN 7.090 0 6.631 13.721
logiesVormeN Voor doelgroepeN 1.486 15.473 7.157 24.116
Huurlogies 887 380 3 1.270

totaal 88.559 421.245 114.348 624.152
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fransen kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s vlaanderen

Hotels 35.725 308.227 61.321 405.273
CampiNgs 6.248 5.701 4.447 16.396
VaKaNtieparKeN 25.510 0 36.316 61.826
logiesVormeN Voor doelgroepeN 3.643 35.677 2.517 41.837
Huurlogies 11.259 1.229 0 12.488

totaal 82.385 350.834 104.601 537.820

luxemburgers

Hotels 18.639 8.932 2.610 30.181
CampiNgs 1.416 17 71 1.504
VaKaNtieparKeN 5.759 0 5.159 10.918
logiesVormeN Voor doelgroepeN 980 363 153 1.496
Huurlogies 6.367 25 0 6.392

totaal 33.161 9.337 7.993 50.491

sPanjaarden

Hotels 1.524 97.407 8.247 107.178
CampiNgs 195 2.813 1.391 4.399
VaKaNtieparKeN 2.767 0 534 3.301
logiesVormeN Voor doelgroepeN 83 22.015 250 22.348
Huurlogies 104 165 0 269

totaal 4.673 122.400 10.422 137.495

amerikanen

Hotels 2.307 86.405 13.773 102.485
CampiNgs 28 370 260 658
VaKaNtieparKeN 2 0 82 84
logiesVormeN Voor doelgroepeN 476 19.379 477 20.332
Huurlogies 124 222 0 346

totaal 2.937 106.376 14.592 123.905
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iTalianen kusT kunsTsTeden vlaamse regio’s vlaanderen

Hotels 2.556 56.522 10.168 69.246
CampiNgs 301 1.500 1.524 3.325
VaKaNtieparKeN 20 0 52 72
logiesVormeN Voor doelgroepeN 315 6.799 178 7.292
Huurlogies 181 251 0 432

totaal 3.373 65.072 11.922 80.367

jaPanners

Hotels 1.809 55.743 3.526 61.078
CampiNgs 0 25 17 42
VaKaNtieparKeN 2 0 0 2
logiesVormeN Voor doelgroepeN 535 6.253 35 6.823
Huurlogies 0 37 0 37

totaal 2.346 62.058 3.578 67.982

scandinaviërs

Hotels 619 36.650 4.703 41.972
CampiNgs 638 738 1.687 3.063
VaKaNtieparKeN 59 0 252 311
logiesVormeN Voor doelgroepeN 29 6.047 636 6.712
Huurlogies 48 90 0 138

totaal 1.393 43.525 7.278 52.196

 Planning & Onderzoek o.b.v. de Algemene Directie Statistiek
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DOELGROEP

De Toerismecahiers bieden professionelen en studenten inzicht 
in actuele onderwerpen die in de toeristische sector aan de orde 
zijn. De geboden informatie is praktijkgericht, maar ook altijd 
wetenschappelijk onderbouwd en verantwoord.

KORTE SAMENVATTING

‘De Vlaanderen-vakantieganger anno 2005’ schetst een gede-
tailleerd profiel van de toeristen die in hun vrije tijd op vakantie 
gaan in Vlaanderen. We leren de toerist kennen aan de hand 
van drie marktonderzoeken die Toerisme Vlaanderen in 2005 
liet uitvoeren. De vergelijkingen met de resultaten van een ge-
lijkaardig onderzoek van vijf jaar geleden geven een duidelijk 
beeld van de recente toerismetrends in en naar Vlaanderen.

De marktonderzoeken werden opgedeeld volgens de belang-
rijkste entiteiten die Toerisme Vlaanderen in zijn beleid onder-
scheidt: de kust, de kunststeden en de Vlaamse regio’s. Binnen 
elk van die entiteiten werd een uitgebreide enquête gehouden 
onder een groot aantal aanwezige verblijfstoeristen. Het on-
derzoek concentreerde zich op de belangrijkste herkomstlan-
den.

De verkregen informatie vormt een essentiële grondstof voor 
het marketingbeleid van Toerisme Vlaanderen. Iedereen die in-
zicht wenst in Vlaanderen als vakantiebestemming zal inspira-
tie vinden in ‘De Vlaanderen-vakantieganger anno 2005’. 

Dit Toerismecahier is een publicatie van Toerisme Vlaanderen 
– dienst Planning & Onderzoek.

D
e

 V
la

a
n

d
e

re
n

-v
a

k
a

n
tie

g
a

n
g

e
r a

n
n

o
 2

0
0

5

Verantwoordelijke uitgever: 
Jos Vercruysse, Toerisme Vlaanderen

Grasmarkt 61, 1000 Brussel

Wettelijk Depot: D/2007/5635/8

4


