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Management summary 

In opdracht van Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse provinciale toeristische organisaties werd in 
2011 een onderzoek uitgevoerd naar het gedrag van de actueel aanwezige recreatieve 
verblijfstoerist in Vlaanderen. Dit onderzoek werd in 2005 eerder al uitgevoerd. 

De vakantieganger in de Vlaamse regio’s is voornamelijk afkomstig uit Vlaanderen (77%). Dit 
aandeel van de Vlaamse vakantiegangers is zelfs nog toegenomen in vergelijking met de cijfers van 
2005. Als er gekeken wordt naar het gezelschap waarmee de ondervraagde personen hun vakantie 
doorgebracht hebben, dan blijkt dat meer dan de helft (64%) zonder kinderen op vakantie was. Dit 
aantal is gestegen in vergelijking met 2005 (57% zonder kinderen). Gemiddeld reisden de 
ondervraagde toeristen met 4,9 personen naar de Vlaamse regio’s. Dit is een lichte stijging ten 
opzichte van 2005, toen lag het gemiddelde nog op 4,5 personen.  

De leeftijd van de vakantieganger in de Vlaamse regio’s is gelijkmatig verdeeld. De meeste 
respondenten bevinden zich in de leeftijdscategorieën 45-54 jarigen en 55-64 jarigen. Het aandeel 
35-44 jarigen is ten opzichte van het onderzoek in 2005 afgenomen. Het aandeel 45-plussers is dan 
weer gestegen.  

Bijna de helft van de ondervraagde Vlaamse toeristen (48%) heeft een diploma hoger onderwijs, 
ongeacht of dit op universitair niveau is of niet.  28% van de ondervraagde toeristen is als bediende 
tewerkgesteld, dewelke de grootste groep vertegenwoordigt van de vakantiegangers. Daarna volgen 
de gepensioneerden, arbeiders en het kaderpersoneel. Deze volgorde is zeer gelijkaardig aan deze 
in 2005.  

De belangrijkste redenen waarom een bepaalde regio gekozen wordt als vakantiebestemming zijn: 
mogelijkheden om te fietsen (40%), het landschap en de omgeving (39%) en de mogelijkheid tot een 
rustige vakantie (36%). Deze top 3 is hetzelfde gebleven als in 2005. 

Online informatiebronnen en brochures/folders (resp. 56% en 36%) doen de respondenten het 
meest zin krijgen in een vakantie in de Vlaamse regio’s. De vakantieganger in de Vlaamse regio’s 
informeert zich voornamelijk via het Internet. 65% van de toeristen heeft ter plaatse nog 
informatiebronnen geraadpleegd. Op de vakantiebestemming raadpleegt de toerist hoofdzakelijk 
brochures of folders in het logies. 

4 op 10 van de toeristen in de Vlaamse regio’s is actief op minstens één sociale netwerksite. 
Facebook is hierbij de meest populaire netwerksite. De sociale netwerken waarop men actief is, 
hebben echter slechts in beperkte mate bijgedragen tot de keuze van een bepaalde Vlaamse regio 
als vakantiebestemming.  

Het merendeel van de toeristen neemt een GPS-toestel mee voor in de auto. Voornamelijk het GPS-
toestel voor in de auto wordt gebruikt tijdens de vakantie. 

Ongeveer een derde van de ondervraagde toeristen heeft, voordat hij besloot in de regio te 
verblijven waar hij nu zijn vakantie doorgebracht heeft, nog een andere bestemming overwogen voor 
deze vakantie, ongeacht of deze bestemming in België dan wel in het buitenland lag. Dit is een 
kleine toename in vergelijking met 2005. 
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Het overgrote merendeel van de respondenten beweert de regio waarin hij zijn vakantie 
doorgebracht heeft, te kennen. Echter, wanneer dan gevraagd wordt welke regio dit is, blijkt dat de 
grote meerderheid van deze respondenten niet de juiste regionaam vermeld. Ofwel geeft men een 
te gedetailleerd antwoord (zoals de naam van de stad of het dorp), ofwel een te breed antwoord 
(zoals de naam van de provincie). 

De gemiddelde verblijfsduur in de Vlaamse regio’s bedraagt 4,3 nachten. Dit is een kleine daling 
sinds 2005 (4,5 nachten). Wanneer men een vakantie in de Vlaamse regio’s doorbrengt, is dit heel 
vaak een weekend of verlengd weekend. Maar liefst 44% van de ondervraagde toeristen verbleef 
slechts een weekend of verlengd weekend in de Vlaamse regio’s. Vakanties van het langere type 
(één week of langer) worden beduidend minder vaak ondernomen in de Vlaamse regio’s, nl. in 14% 
van de gevallen.  

Slechts een zeer kleine minderheid van de respondenten (5%) geeft aan, verbleven te hebben op 
meerdere plaatsen of landen tijdens hun vakantie. 

Net zoals in het vorige onderzoek uitgevoerd in 2005, kwam de overgrote meerderheid van de 
vakantiegangers met de wagen naar zijn reisbestemming (94%). 

95% van de respondenten geeft aan zijn logies op voorhand gereserveerd te hebben. Ook in 2005 
lag dit percentage heel hoog (96%). Daar waar in 2005 nog de meeste reservaties via telefoon of fax 
gebeurden, zien we nu een opvallende verschuiving naar het gebruik van het internet (51% websites 
en 21% e-mail).  

De toeristen die hun logies vooraf reserveerden, doen dit bijna uitsluiten bij het logies zelf (4 op 5 
toeristen). Net zoals in 2005 volgde het eigenlijke verblijf heel kort na de reservering. Al is er een 
verlenging van de periode tussen reserveren en vakantie waar te nemen. In 40% van de gevallen 
gebeurde de reservering namelijk één maand of korter voor het eigenlijke vertrek. 

Ongeveer een derde (34%) van de ondervraagde toeristen heeft een themavakantie in de Vlaamse 
regio’s doorgebracht. Alle anderen brachten een gevarieerde vakantie door waarbij er geen nadruk 
lag op één bepaalde activiteit. Ze kozen ervoor meerdere activiteiten uit te voeren tijdens hun verblijf 
in de Vlaamse regio’s. Zoals ook uit het onderzoek van 2005 naar voren kwam, blijkt de 
themavakantie ook nu het vaakst in het teken te staan van fietsen (54%) of wandelen (19%). 

Tijdens een vakantie in de Vlaamse regio’s wordt er hoofdzakelijk gewandeld en een terrasje of café 
bezocht. 6 op 10 van de respondenten gaf aan dat zij deze beide activiteiten ondernomen hebben 
tijdens het verblijf in een van de Vlaamse regio’s. Ook ‘fietsen’ en ‘uitrusten, relaxen, niets doen’ zijn 
activiteiten die vaak genoemd werden (door 4 op 10 van de respondenten). 

Alle activiteiten scoren ook heel goed op het gebied van tevredenheid.  

Bijna de helft (46%) van de ondervraagde toeristen heeft tijdens zijn vakantie minstens één 
wandeltocht gemaakt van meer dan één uur. Dit aantal ligt iets hoger dan in 2005. Ongeveer vier op 
tien (41%) van de toeristen die hun vakantie in een Vlaamse regio doorgebracht hebben, heeft 
tijdens deze vakantie minstens één fietstocht van meer dan een uur gemaakt. Dit is een lichte daling 
tov. 2005. Het merendeel van de fietsende respondenten geeft aan fietstochten te ondernemen met 
een eigen fiets 
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Op de vraag ‘Welke andere toeristische streken en/of toeristische steden heeft u bezocht tijdens 
deze vakantie in dit verblijf in de Vlaamse regio’s’, zei 50% van de ondervraagde toeristen dat ze 
minstens één andere toeristische stad of streek bezocht hadden. 

De Vlaamse regio’s werden door de respondenten op alle vlakken zeer positief ervaren. De toeristen 
die in de Vlaamse regio’s verbleven hebben de streek waar ze vertoefden allereerst als gastvrij 
(96%) ervaren. Dit kenmerk wordt echter snel gevolgd door de volgende eigenschappen: ‘recreatief’ 
(95%), ‘mooi landschap, natuur’ (94%), ‘kindvriendelijkheid’ (93%), ‘rustig’ (93%), ‘goed bereikbaar’ 
(92%) en ‘gezellig’ (91%). ‘Cultureel’ (76%) en ‘verrassend’ (68%) zijn karakteristieken die de 
toeristen in mindere mate toeschrijven aan de streek waarin ze verblijven. 

De vakantieganger in de Vlaamse regio’s is zeer tevreden over zijn verblijf. 78% van alle toeristen 
geeft aan zeer tot uiterst tevreden te zijn. De voornaamste redenen van ontevredenheid die de 
respondenten opgaven, waren de ervaring dat er weinig te beleven valt in hun regio en dat de 
weginfrastructuur niet in orde was.  

De tevredenheid over de vakantie-ervaring werd niet enkel algemeen bevraagd, maar er werd ook 
gepeild naar de tevredenheid over drie deelaspecten, nl. logies, aanbod aan activiteiten en 
prijs/kwaliteit-verhouding. Wat het logies betreft, geeft 76% van alle vakantiegangers aan zeer tot 
uiterst tevreden te zijn hierover. Over het activiteiten-aanbod zijn de toeristen wat minder 
enthousiast, slechts 64% is zeer tot uiterst tevreden hierover. De ondervraagde toerist blijkt het 
minst tevreden te zijn over de verhouding prijs-kwaliteit, amper 50% is hier zeer tot uiterst tevreden 
over.  

Op de vraag of men eraan dacht in de loop van de komende drie jaar opnieuw een vakantie in 
Vlaanderen door te brengen, eventueel in een andere regio of streek of op een andere manier, 
antwoordden 96% van de respondenten positief. 68% was zelfs vrijwel zeker dat men gaat 
terugkomen naar de Vlaamse regio’s. 

Bijna alle respondenten (97%) zouden de regio waar ze nu verbleven hebben aanbevelen aan 
familie, vrienden of kennissen. Sinds 2005 is de intentie tot aanbeveling stabiel gebleven. 

77% van de ondervraagde toeristen heeft naast zijn huidige vakantie in 2011 minstens één vakantie 
in Vlaanderen doorgebracht in de laatste drie jaar. Dit aandeel is fors toegenomen sinds 2005.  

Gemiddeld genomen geeft de toerist tijdens een verblijf in de Vlaamse regio’s 75,52 euro uit per 
nacht. Dit is een stijging ten opzichte van 2005. Die stijgende trend is terug te vinden in elke 
categorie. Net zoals in 2005 gaan meer dan de helft van de uitgaven naar het betalen van het 
logies. In de tweede plaats wordt geld uitgegeven aan ‘maaltijden, drank, voeding’. ‘Shopping’ is 
vervolgens de derde grootste categorie waar geld aan uitgegeven wordt. 

Net zoals in 2005, koos de overgrote meerderheid van de respondenten voor een kamer met 
ontbijt (66 %) of voor half pension (28%). Zo goed als niemand had enkel een kamer (d.w.z. 
zonder ontbijt) geboekt, of kozen voor vol pension. 

9% van de respondenten kozen voor een arrangement. Een “arrangement” wordt hierbij 
beschouwd als een verblijfsformule waarbij de prijs van de afzonderlijke onderdelen niet gekend is.   
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 1.  Inleiding 

Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse provinciale toeristische organisaties wensen informatie te 
verzamelen over het gedrag van de actueel aanwezige recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen om 
onder meer op basis van deze informatie hun marketingbeleid te bepalen. Actuele marktinformatie is 
voor Toerisme Vlaanderen een noodzakelijke grondstof om haar marketingbeleid te optimaliseren. 
De verzamelde gegevens kunnen ook inzichten verschaffen in het gedrag van de actuele 
verblijfstoerist en de aantrekkingskracht van Vlaanderen. 

Om al deze redenen voerde Toerisme Vlaanderen al in 2000 en in 2005 een marktonderzoek uit 
naar de toerist die Vlaanderen bezoekt. Deze huidige studie, “De recreatieve verblijfstoerist in de 
Vlaamse regio’s anno 2011: Profiel, gedrag, motivatie en bestedingen1”, kan in grote mate gezien 
worden als een vervolgstudie van het onderzoek uitgevoerd in 2005. Het merendeel van de in het 
huidige onderzoek verkregen resultaten, kan dan ook vergeleken worden met de resultaten van de 
vorige studie. 

Het onderzoek richt zich tot het segment van de vakantieganger uit de volgende markten: 

• Vlaanderen; 

• Nederland; 

• Duitsland2. 

Wat betreft het type vakantieganger, kan er een onderscheid gemaakt worden tussen het motief en 
het wel/niet verblijven van deze vakantieganger. Deze survey richt zich naar: 

• de verblijfstoerist (dus niet de dagtoeristen); 

• de recreatieve verblijfstoerist (dus niet de zaken- of MICE-toerist3); 

• de actueel aanwezige verblijfstoerist (dus de overnachting dient te hebben plaatsgehad 
tijdens de periode van het onderzoek4).  

De studie brengt volgende elementen in kaart: 

• het profiel van de recreatieve verblijfstoerist en zijn gezelschap in de steekproef; 

• de aanleiding en motivatie van de vakantiebestemming; 

• de gebruikte toeristische informatiebronnen; 

• de invloed van sociale netwerksites in het keuzeproces; 
                                                      

 
1 De term “Groen Vlaanderen” is sinds 2000 door Toerisme Vlaanderen vervangen door de term “Vlaamse regio’s”. 
2 Duitsers werden enkel bevraagd in de vakantieparken. 
3 “Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions tourist”. Met deze term verwijst men naar groepen van individuele, 
zakelijke reizigers eerder dan naar de individuele zakelijke reiziger op zich. 
4 Periode van bevraging: April-November 2011 
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• het overwegen van andere bestemmingen; 

• de kenmerken van het verblijf; 

• de activiteiten van de toerist in de Vlaamse regio’s; 

• het imago van de vakantie en het verblijf (spontaan en geholpen imago, tevredenheid, 
intentie tot herhaalbezoek en aanbeveling); 

• de bestedingen en arrangementen tijdens het verblijf in de Vlaamse regio’s. 

De bevraging van de participanten gebeurde deels schriftelijk en deels face-to-face. Voor het 
schriftelijke gedeelte was er tevens de mogelijkheid om de enquêtes online in te vullen, dit met 
behulp van een unieke code en webadres dat werd vermeld in een begeleidende brief. Deze 
respondenten hadden met andere woorden de keuze om schriftelijk dan wel online deel te nemen. 
De vooropgestelde steekproefgrootte bestond uit een gerapporteerde basis van N = 3.6005 6, 
verdeeld over de verschillende regio’s, maanden en logiesvormen. Deze steekproef laat toe om 
significante en statistisch betrouwbare resultaten te bekomen, zowel voor de steekproef in zijn 
geheel, als voor de verschillende sub-populaties. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in drie fasen namelijk: 

1. De bevraging; 

2. De encodering, de verwerking en de analyse van de resultaten; 

3. De interpretatie van de onderzoeksresultaten. 

Als startpunt van de eerste fase, namelijk, de bevraging, werd de vragenlijst van het onderzoek 
uitgevoerd in 2005, geoptimaliseerd. Hierbij werd steeds de mogelijkheid tot vergelijking voor ogen 
gehouden. Men was er zich immers van bewust dat elke wijziging aan de vragenlijst van 2005, hoe 
klein ook, een invloed kon hebben op de antwoorden van de respondenten. Wijzigingen werden 
steeds doorgevoerd in overleg met alle partners (Toerisme Vlaanderen en de provinciale 
toeristische organisaties). Vervolgens gebeurde de bevraging op twee verschillende manieren. 
Toeristen in de Vlaamse regio’s kregen bij vertrek een vragenlijst van de logiesuitbater waarbij 
ze verbleven hadden, met de vraag deze in te vullen en terug te sturen (postaal of online). 
Logiesuitbaters van wie de respons tijdens het verloop van het veldwerk minder goed was dan 
vooropgesteld, werden door een telefonische herinnering of door een bezoek van een 
provinciaal verantwoordelijke extra gestimuleerd. In de vakantieparken werd er een face-to-face-
interview afgenomen van de gasten die er verbleven. 

  

                                                      

 
5 3.000 schriftelijke/online enquêtes bij logiesuitbaters in 15 Vlaamse regio’s (= 200 per regio) en 
600 face-to-face interviews in de vakantieparken. 
6 In 2005 bedroeg de vooropgestelde steekproefgrootte voor de enquêtes slechts N = 3.350 i.p.v. N = 3.600. Het verhoogde 
aantal heeft enerzijds te maken met het feit dat er 15 in plaats van 14 Vlaamse Regio’s betrokken werden in de bevraging, 
maar ook in de vakantieparken werd de vooropgestelde steekproef vergroot met 50. 
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De teruggestuurde schriftelijke enquêtes werden ingescand met behulp van gespecialiseerde 
scanningsoftware en nadien werd deze scanning visueel gecontroleerd. De encodering, verwerking 
en analyse van de enquêtes gebeurde vervolgens in SPSS7, zowel wat de invoer van de 
gegevens betreft, het samen zetten van de verschillende databestanden, de verwerking op zich, de 
omzetting naar tabellen als de verdere statistische verwerking. 

Dit rapport is een weergave van de geanalyseerde en geïnterpreteerde enquêteresultaten.  

                                                      

 
7 Statistical Package for Social Science 
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 2.  Beschrijvend luik 

2.1 Methodologie 

2.1.1 Chronologisch verloop van het onderzoek 

Volgende stappen kunnen onderscheiden worden met betrekking tot het verloop van het veldwerk 
(de gegevensverzameling): 

Face-to-face interviews (in de vakantieparken) 

1. Selectie van de vakantieparken; 

2. Selectie en training van de face-to-face interviewers; 

3. Afname van de interviews. 

 

Schriftelijke bevraging (in de hotels, campings, gastenkamers, vakantiewoningen) 

1. Selectie en rekrutering van de logiesuitbaters; 

2. Briefing van de logiesuitbaters en het overhandigen van de schriftelijke enquêtes; 

3. Verdeling van de schriftelijke enquêtes door de logiesuitbaters aan hun gasten; 

4. Ontvangst van de geretourneerde vragenlijsten; 

5. Controle van de vooropgestelde quota en extra stimulatie van de logiesuitbaters. 
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2.1.2 Face-to-face enquêtes in vakantieparken 

2.1.2.1 Vakantieparken 

Net zoals tijdens de vorige studie stonden de provinciale verantwoordelijken samen met Toerisme 
Vlaanderen in voor de selectie van en de contactname met de vakantieparken. 

Om de bereidheid tot deelname van de vakantieparken in de Vlaamse regio’s te stimuleren, werd er, 
net zoals in 2005, de mogelijkheid geboden om enkele supplementaire vragen in het onderzoek met 
betrekking tot de vakantieparken op te nemen die exclusief voor hen bestemd waren. 

Twee vakantieparken hebben aan het onderzoek deelgenomen8. 

 

2.1.2.2 Methodiek 

Omwille van de eigenheid van de vakantieparken met hun concentratie aan toeristen, was de opzet 
om de vakantietoeristen te interviewen met behulp van een face-to-face enquête ter plaatse. 

De interviewer stelt daarbij de vragen aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst waarin 
zowel de formulering als de volgorde van de vragen vastliggen, met de bedoeling een uniforme 
manier van bevraging van de respondenten te verkrijgen. 

Gezien de aard van de interviews (“ter plaatse in het vakantiepark”), werd er de voorkeur aan 
gegeven om te werken met “pen & paper” in plaats van met CAPI9. 

 

2.1.2.3 Interviewers 

In dit onderzoeksproces speelt de interviewer een zeer belangrijke rol. De resultaten van het 
onderzoek kunnen maar zo goed zijn als de verzamelde data. Het was daarom ook belangrijk 
aandacht te hebben voor de vaardigheden en de kwaliteiten van de interviewers. 

Alle interviewers volgden een geijkte training en briefing die zowel het doel van de studie als de te 
volgen werkwijze betrof. Iedere interviewer moest ook vooraf bepaalde quota volgen teneinde het 
wetenschappelijk gefundeerd karakter van de resultaten ten gevolge van de gecontroleerde 
steekproeftrekking, mogelijk te maken. 

De interviews werden uitgevoerd in het Nederlands of in het Duits, al naargelang de taal van de 
respondent.10  

                                                      

 
8 Omwille van confidentialiteitsredenen worden de deelnemende vakantieparken niet bij naam genoemd. In vervolg van dit 
rapport spreken we van vakantiepark 1 en vakantiepark 2. 
9 Computer Aided Personal Computer Interviewing 
10 Voor de Duitstalige interviews werd er gewerkt met Duitstalige interviewers. 
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2.1.2.4 De realisatie van de interviews en de selectie van de respondenten  

Een onderzoek mag slechts correct en representatief genoemd worden in de mate dat de 
medewerkingsgraad (= de respons) voldoende hoog is. Dit aspect staat op zich los van de 
gerapporteerde basis (= het aantal volledige interviews). 

De respons hangt af van volgende factoren: de motivering van de respondent, de duur van het 
interview en de moeilijkheidsgraad.  

Wat betreft de motivering van de respondent werd de studie met een duidelijke omkadering aan de 
respondent geïntroduceerd. Meer bepaald werd, om de kans op een positieve respons te verhogen, 
voorafgaand aan het eigenlijke interview aangegeven: 

1. dat dit onderzoek uitgaat van Toerisme Vlaanderen i.s.m. de provinciale toeristische 
organisaties11; 

2. dat dit onderzoek volledig vertrouwelijk12 en anoniem is; 

3. dat er belang gehecht wordt aan de mening van eenieder en dat het dus belangrijk is deel te 
nemen aan dit onderzoek. 

De medewerkingsgraad van de vakantieparken was voortreffelijk13. In punt 2.2.2. kunnen de 
responscijfers geraadpleegd worden. 

Het verloop van het face-to-face interview liep als volgt: 

1. voorstelling van het onderzoeksbureau en onderwerp van de enquête; 

2. aftoetsen van de selectiecriteria (cfr. infra); 

3. vraag naar medewerking; 

4. eigenlijke enquête. 

  

                                                      

 
11 De vermelding van de opdrachtgever geeft een officieel karakter aan dit onderzoek. 
12 M.a.w. dat de personen die meewerken aan dit onderzoek niet hoeven te vrezen dat de opdrachtgever of derden met de 
individuele resultaten naar buiten komt. 
13 Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de parktoerist met een kleine attentie bedankt werd voor zijn deelname aan het 
onderzoek. In vakantiepark 1 kreeg de respondent ofwel een bon waarmee hij in de parkwinkel een gratis fles wijn kon gaan 
afhalen ofwel kon hij gratis iets gaan drinken in het park (deze incentive werd aangeboden door het vakantiepark zelf en werd 
via de interviewer uitgedeeld aan de respondent). In vakantiepark 2 echter waren geen incentives voorzien. 
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2.1.3 Schriftelijke enquêtes 

2.1.3.1 Genereren van de enquêtes 

Het genereren van de enquêtes bestond van begin tot einde uit vijf fasen. Elk van deze fasen zal in 
dit onderdeel kort besproken worden. 

 

1. Selectie en rekrutering van de logiesuitbater door de provinciale toeristische organisaties 

De respectievelijk provinciale of regionale verantwoordelijken stonden in voor de selectie van, de 
contactname met en de rekrutering van de deelnemende logiesuitbaters (i.c. de uitbater van een 
hotel, een camping, een vakantiewoning of een gastenkamer). 

De logiesuitbaters werden o.a. geselecteerd op basis van hun capaciteit. Er werden in principe enkel 
logiesuitbaters geselecteerd die zich hoofdzakelijk richten op de gewone vakantietoerist en zich dus 
niet zozeer concentreren op de zakelijke toerist. 

Om de logiesuitbaters te overtuigen hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek krijgen de 
deelnemende uitbaters na afloop van het onderzoek een samenvattend rapport met de belangrijkste 
resultaten van hun logiesvorm. Bovendien maken de logiesuitbaters die gedurende de hele periode 
van het veldwerk goed meegewerkt hebben, kans op een cadeau-cheque ter waarde van 100 euro. 

 

2. Bevoorrading en briefing van de logiesuitbaters 

De provinciale of regionale verantwoordelijken zorgden voor de distributie van de schriftelijke 
vragenlijsten naar de logiesuitbaters14. 

De respectievelijke verantwoordelijken kregen daarvoor een voldoende groot aantal ‘pakketjes’ van 
Significant GfK. Elk van deze pakketjes bevatte de volgende zaken: 

• Algemene vragenlijst in boekvorm met op de eerste pagina een begeleidend schrijven naar 
de vakantietoerist, met de vermelding van een link om online te kunnen deelnemen. De kaft 
was voorzien van een barcode waarmee de regio, logiesvorm, logiesuitbater en de 
nationaliteit kon geïdentificeerd worden. 

• Retourenveloppe. 

De retourenveloppe was van het type ‘Port betaald door bestemmeling’, waardoor de deelnemende 
toerist geen postzegel hoefde te plakken en dusdanig geen geld hoefde uit te geven om deel te 
nemen aan het onderzoek.  

                                                      

 
14 Op het einde van de veldwerkperiode werden door Significant GfK enkele vragenlijsten rechtstreeks bezorgd aan de 
logiesuitbaters. 
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De provinciale en regionale verantwoordelijken bezorgden, op basis van de quota, elke 
logiesuitbater een voldoende groot aantal van de pakketjes. 

 

3. Verdeling enquêtes bij de toeristen 

De logiesuitbater was verantwoordelijk voor de rekrutering van de vakantietoeristen, daartoe 
aangezet en gemotiveerd door de respectievelijke verantwoordelijken van de provinciale toeristische 
diensten. 

Om de rekrutering van de toeristen op een degelijke manier te kunnen uitvoeren kreeg de 
logiesuitbater een praktische handleiding met uitleg over hoe de selectie diende te gebeuren. 

Bedoeling was dat de logiesuitbater bij het uitchecken aan elke toerist die aan het profiel 
beantwoordde, vroeg of hij deel wou nemen aan een onderzoek. Indien het antwoord positief was, 
overhandigde de logiesuitbater de toerist een pakketje met het verzoek de vragenlijst in te vullen en 
binnen de 5 dagen terug te sturen. 

 

4. Ontvangst van de geretourneerde vragenlijsten 

Doelstelling was dat de toerist binnen de vijf dagen de ingevulde vragenlijst terugstuurde naar 
Significant GfK. Er werd bewust voor deze korte periode gekozen omwille van twee belangrijke 
redenen. Eerst en vooral zou een langere periode ertoe kunnen leiden dat een aantal respondenten 
het invullen van de enquête voor zich zou uitschuiven, wat - met het spreekwoord indachtig “van 
uitstel komt afstel” - tot een lagere responsgraad zou kunnen leiden.15 De tweede reden heeft dan 
weer met de inhoud van de vragenlijst te maken. In de vragenlijst werd er ook gepeild naar de 
uitgaven die de toerist gedaan had tijdens zijn vakantie in de Vlaamse regio’s. Om een zo goed 
mogelijke schatting van deze bestedingen te verkrijgen, was het noodzakelijk dat de vragenlijst zo 
snel mogelijk na het beëindigen van het verblijf ingevuld werd. 

Om de respons te verhogen en ervoor te zorgen dat de toerist zijn vragenlijst snel terugstuurde, was 
er ook een wedstrijd verbonden aan de ontvangst van de vragenlijsten. Onder alle respondenten die 
hun volledig ingevulde enquête tijdig terugstuurden, werd per deelnemende regio één Vlaanderen 
Vakantielandcheque ter waarde van 150 euro verloot. 

 

  

                                                      

 
15 Hoe hoger de medewerkingsgraad, des te groter is de validiteit. 
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5. Controle van de quota en extra stimulatie van de logiesuitbaters 

Voor dit type van veldwerk is constante opvolging van de binnengekomen enquêteformulieren en 
regelmatige bijsturing en stimulering van de deelnemende logiesuitbaters zeer belangrijk om de 
vooropgestelde quota te kunnen behalen. 

Om de twee weken maakte Significant GfK een stand van zaken op wat betreft het aantal 
geretourneerde vragenlijsten, niet alleen op totale basis maar ook op regionaal niveau.  

Deze stand van zaken werd in zijn geheel aan Toerisme Vlaanderen doorgestuurd en de provinciale 
toeristische diensten kregen elk hun gegevens. Provincies waarvan de respons lager uitviel dan 
gepland, werden aangeraden opnieuw contact op te nemen met minder presterende logiesuitbaters 
en hen extra te motiveren. Indien noodzakelijk werden er nieuwe logiesuitbaters gecontacteerd. 

 

2.1.3.2 Scanning van de papieren vragenlijsten en verificaties 

Cruciaal bij een schriftelijke vragenlijst is de correctheid van de data-input. Om de kans op fouten tot 
een uiterst minimum te beperken, werd geopteerd voor scanning van de ingevulde vragenlijsten. De 
teruggestuurde schriftelijke enquêtes werden ingescand met behulp van gespecialiseerde 
scanningsoftware Iris Capture Pro en nadien werd het resultaat van deze scanning visueel 
gecontroleerd. 
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2.2 Steekproef 

2.2.1 Theoretische steekproef 

In dit onderdeel wordt de opbouw van de theoretische steekproef (= steekproef voor de start van het 
veldwerk) toegelicht. Concreet betekent dit dat we nagaan hoe groot de steekproef moet zijn, hoe hij 
samengesteld moet zijn en welk type van steekproef er gebruikt moet worden. In een tweede luik 
wordt de samenstelling van de eigenlijke onderzoekssteekproef (= steekproef na afronding van het 
veldwerk) beschreven. 

 

2.2.1.1 Definitie steekproefelementen 

Onder steekproefelementen verstaan we de personen die bevraagd dienen te worden. Voor dit 
onderzoek werden de steekproefelementen als volgt gedefinieerd: 

• De persoon moet als voornaamste reden (motief) van zijn verblijf “ontspanning en/of 
vakantie” hebben16; 

• Het moet een verblijf betreffen met minstens één overnachting17 buitenshuis; 

• Het betreft een volwassen persoon, hetzij een alleenreizend individu, hetzij één van de 
partners van het reisgezelschap (dus geen meereizende kinderen, adolescenten, …); 

• Geen reisgezelschappen van meer dan 30 personen; geen scholen, jeugdbewegingen, 
verenigingen. 

Er mocht bovendien maximaal één persoon per reizend gezelschap (persoon, gezin, familie, groep) 
bevraagd worden. 

Met betrekking tot de face-to-face interviews in de vakantieparken werd er nog een bijkomende eis 
gesteld voor de selectie van de respondenten. De respondent diende namelijk op dezelfde dag van 
het interview of de ochtend van de daaropvolgende dag zijn vakantie te beëindigen in het park.18 

 

  

                                                      

 
16 Persoon mag dus niet in het kader van zijn beroep (zakentoerisme), of in het kader van een congres, seminarie, … (MICE-
toerisme) bij de logiesuitbater verblijven. 
17 Geen dagtoerisme. 
18 Dit om een zo goed mogelijke schatting van de bestedingen te verkrijgen. De interviewdagen werden zo gekozen dat ze 
samenvielen met het einde van het verblijf van de respectievelijke parkgasten.  
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2.2.1.2 Steekproefgrootte 

De nauwkeurigheid van de resultaten is afhankelijk van de steekproefgrootte. Des te groter de 
steekproef, des te nauwkeuriger zal het resultaat zijn. 

De bedoeling van dit onderzoek was te komen tot een totale gerapporteerde basis van N = 600 face-
to-face interviews in de vakantieparken en N = 3.000 schriftelijke vragenlijsten uit de andere 
logiesvormen, verdeeld over: 

1. de verschillende herkomstlanden; 

2. de verschillende logiesvormen; 

3. het moment van hun vakantie (spreiding in de tijd). 

Deze steekproefgrootte van N= 600 face-to-face interviews en N = 3.000 schriftelijke enquêtes laat 
toe om significante en statistisch betrouwbare resultaten te bekomen voor het geheel van alle 
toeristen, alsook voor de verschillende subpopulaties19; zij het dat de maximale afwijkingen bij deze 
subpopulaties groter zullen zijn gezien de kleinere steekproefgrootte waarop ze betrekking hebben. 

 

2.2.1.3 Type steekproef: quota-steekproef en wegingen 

Wat betreft het kiezen van de steekproefelementen (i.c. de vraag: Welke toerist dient bevraagd te 
worden?), moest er een principiële keuze gemaakt worden tussen een proportionele steekproef en 
een quota-steekproef. 

Bij een zuivere proportionele steekproef zijn de bevraagde personen evenredig vertegenwoordigd 
naargelang hun respectievelijk aantal, bv. per regio. 

Een proportionele steekproef heeft als voordeel dat de gerapporteerde basis een afspiegeling vormt 
van de populatie, maar heeft als nadeel dat het aantal interviews voor sommige (kleine) subgroepen 
te klein zal zijn om over deze subgroepen betrouwbare statistische uitspraken te kunnen doen. Wat 
dit laatste betreft, denken we bv. aan de regio’s met minder toeristen. 

Om deze reden werd er voor dit onderzoek geopteerd voor een quota-steekproef. Bij een quota-
steekproef wordt op voorhand bepaald hoeveel personen er van elke groep bevraagd zullen worden. 
Bv. X1 aantal respondenten in de regio Antwerpse Kempen of X2 aantal respondenten uit de regio 
Groene Gordel, waarbij er voor gezorgd kan worden dat het aantal enquêtes voor elk van de 
subgroepen voldoende groot in aantal is om over deze subgroepen betrouwbare statistische 
uitspraken te kunnen doen. 

                                                      

 
19 Zoals herkomstland, en andere. 
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Het nadeel van een quota-steekproef is dat de bruto-totaalresultaten niet representatief zijn voor het 
geheel van alle toeristen in de Vlaamse regio’s. Meer bepaald zullen de “oververtegenwoordigde” 
regio’s20 een groter gewicht hebben in dit bruto-totaalresultaat. 

Om de resultaten te bekomen op het niveau van de Vlaamse regio’s mogen de resultaten voor elk 
van de regio’s daarom niet zomaar gesommeerd worden over de verschillende regio’s heen. Echter, 
door deze brutoresultaten te gaan wegen met een wegingsfactor die met hun werkelijke proportie 
rekening houdt, bekomen we de nettoresultaten die wél representatief zijn voor de toerist in de 
Vlaamse regio’s. Zodanig is de gerapporteerde steekproef alsnog een kopie van de werkelijke 
populatie van de Vlaamse regio’s. 

Door met quota te werken zijn we anderzijds tegelijkertijd in staat om significante uitspraken te doen 
over elk van de subgroepen. 

 

2.2.1.4 Steekproefsamenstelling: verdere stratificatie 

Zoals al voorheen gemeld, was het doel van deze studie te komen tot een totale gerapporteerde 
steekproef van N = 3.600. De vooropgestelde gerapporteerde basis voor de schriftelijke enquêtes bij 
de toeristen in de Vlaamse regio’s bedroeg N= 3.000 (= 15 Vlaamse regio’s x 200 interviews), 
verdeeld over de verschillende regio’s, maanden, logiesvormen en herkomstlanden. De 
vooropgestelde gerapporteerde steekproef voor de face-to-face- interviews in de vakantieparken 
werd vastgesteld op N = 600, verdeeld over de verschillende nationaliteiten en het moment van de 
vakantie volgens “seizoen” en “buiten seizoen”. Met “seizoen” bedoelen we een verblijf in de 
maanden juli en/of agusutus, met “buiten seizoen” bedoelen we de overige maanden. 

Wat betreft het herkomstland van de te ondervragen toeristen, werd er afgesproken om enkel 
Nederlandstalige Belgen, Nederlanders en Duitsers21 te bevragen, aangezien het vooral deze 
nationaliteiten zijn die een vakantie in de Vlaamse regio’s doorbrengen. 98%22 van de Belgische 
toeristen in de Vlaamse regio’s zijn Vlamingen. Daarom werd er besloten geen Walen in de 
steekproef op te nemen.23 

  

                                                      

 
20 De regio’s waarvan er meer personen bevraagd zullen worden in verhouding tot het respectievelijke bezoekersaantal in de 
onderliggende populatie. 
21 Duitsers werden enkel bevraagd in de vakantieparken. 
22  Bron: WES Vakantieonderzoek  
23 In dit rapport zullen we het bij de bespreking naar nationaliteit dan ook telkens over Vlamingen hebben in plaats van over 
Belgen.  
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Omdat er geopteerd werd voor een quota-steekproef werd er telkens een kruistabel samengesteld.  

Tabel 1: Vooropgestelde steekproefsamenstelling Vakantieparken (per vakantiepark) 

 SEIZOEN BUITEN SEIZOEN  
 Vla-

mingen 
Neder-
landers 

Duitsers Totaal Vla-
mingen 

Neder-
landers 

Duitsers Totaal Totaal 

Midweek (n=150) 25 25 25 75 25 25 25 75 150 
Weekend/week (n=150) 25 25 25 75 25 25 25 75 150 
Totaal (n=300) 50 50 50 150 50 50 50 150 300 

 

Tabel 2: Vooropgestelde steekproefsamenstelling Vlaamse regio’s (totaal) 

  
Hotel 

 
 

 
Gasten-
kamer 

 

 
Camping 

 
 

 
Vakantie-
woning 

 

 
Totaal 

 
 

Antwerpse Kempen 120 30 60 12 222 
Scheldeland 66 41 31 40 178 
Waasland 75 68 50 0 193 
Vlaamse Ardennen 81 52 35 31 199 
Meetjesland 100 61 12 33 206 
Leiestreek 135 45 20 0 200 
Brugs Ommeland 150 30 0 20 200 
Westhoek 115 30 0 55 200 
Groene Gordel 140 23 30 20 213 
Hageland 89 59 0 40 188 
Hasselt en omgeving 181 17 0 0 198 
Haspengouw 167 20 0 15 202 
Limburgse Kempen 80 7 106 5 198 
Maasland 152 10 20 9 191 
Voerstreek 167 11 17 17 212 
Totaal 1.818 504 381 297 3.000 

 

 
Tabel 3: Vooropgestelde steekproefsamenstelling Vlaamse regio’s volgens herkomstland 

  
Vlamingen 

 

 
Nederlanders 

 

 
Totaal 

 
Antwerpse Kempen 161 61 222 
Scheldeland 139 39 178 
Waasland 143 50 193 
Vlaamse Ardennen 168 31 199 
Meetjesland 162 44 206 
Leiestreek 142 58 200 
Brugs Ommeland 182 18 200 
Westhoek 170 30 200 
Groene Gordel 169 44 213 
Hageland 164 24 188 
Hasselt en omgeving 157 41 198 
Haspengouw 178 24 202 
Limburgse Kempen 99 99 198 
Maasland 154 37 191 
Voerstreek 190 22 212 
Totaal 2.378 622 3.000 
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2.2.2 Gerapporteerde steekproef 

2.2.2.1 Gerapporteerde basis 

Onder steekproefgrootte of omvang verstaan we steeds de gerapporteerde basis. Deze 
gerapporteerde basis = het aantal valide interviews na afronding van het veldwerk, i.c. het aantal 
interviews dat verwerkt en gerapporteerd zal worden. 

Het zijn enkel de geldige interviews24 die deel uitmaken van de gerapporteerde basis. Na de data-
cleaning bedroeg het aantal geldige interviews in totaal N = 3.375 25. Voor deze cleaning bedroeg de 
basis N = 3.413 geldige interviews. In samenspraak met Toerisme Vlaanderen werden er 38 
interviews uit het databestand verwijderd en dit omwille van de volgende redenen: 

1. Dit onderzoek richt zich naar de toerist die als voornaamste reden voor zijn verblijf 
‘ontspanning en/of vakantie’ heeft. Het was hierbij de bedoeling vooral alleenreizende 
personen, gezinnen, families, … te ondervragen. Bij nazicht van de gezelschapsgrootte 
bleken er echter ook enkele verenigingen (zoals jeugdbewegingen, …) de vragenlijst 
teruggestuurd te hebben. Daar zij eigenlijk niet tot de doelgroep van dit onderzoek 
behoorden, werden alle respondenten die met meer dan 30 personen op vakantie waren uit 
de database verwijderd.26 

2. Dit onderzoek richt zich naar de recreatieve verblijfstoerist. Toch bleken er ook enkele 
zakentoeristen de vragenlijst te hebben ingevuld. Deze cases werden uit het databestand 
verwijderd.27 

3. Verblijven van meer dan 31 nachten worden niet opgenomen in het onderzoek. Alle cases 
waarvan de respondent had aangegeven langer dan 31 nachten te hebben verbleven, 
werden na een dubbele controle met hun aankomst- en vertrekdata, uit het databestand 
verwijderd.28 

  

                                                      

 

24 Zie ook het onderdeel “2.3.5. Controle van de kwaliteit van de interviews”. 
25 N= 595 face-to-face-interviews in de vakantieparken en N = 2.780 schriftelijke of online interviews bij toeristen in de 
Vlaamse regio’s. 
26 In casu 3 cases. 
27 In casu 13 cases. 
28 In casu 22 cases. 
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2.2.2.2 Steekproefsamenstelling 

Er werden 340 interviews afgenomen in Vakantiepark 1 en 255 interviews in Vakantiepark 2. 

Na afloop van de face-to-face-interviews en uitzuivering van de database zag de finale 
steekproefsamenstelling voor de vakantieparken er als volgt uit: 

Tabel 4: Uiteindelijke steekproefsamenstelling Vakantiepark 129 

 SEIZOEN30 BUITEN SEIZOEN31  
 Vla-

mingen 
Neder-
landers 

Duitsers Totaal Vla-
mingen 

Neder-
landers 

Duitsers Totaal Totaal 

Midweek  17 8 42 67 22 12 9 43 110 
Weekend/week  27 35 56 118 31 37 39 107 225 
Totaal  44 43 98 185 53 49 48 150 335 

 

Tabel 5: Uiteindelijke steekproefsamenstelling Vakantiepark 232 

 SEIZOEN BUITEN SEIZOEN  
 Vla-

mingen 
Neder-
landers 

Duitsers Totaal Vla-
mingen 

Neder-
landers 

Duitsers Totaal Totaal 

Midweek  35 12 0 47 27 19 0 46 93 
Weekend/week  27 47 0 74 37 44 6 87 161 
Totaal  62 59 0 121 64 63 6 133 254 

 

Deze tabellen tonen aan dat de uiteindelijke steekproefsamenstelling aan de eisen beantwoordt die 
vooraf gesteld werden. De 595 afgewerkte interviews werden zo goed mogelijk verdeeld over de 
verschillende nationaliteiten en het moment waarop de vakantie plaatsgevonden heeft. Enkel zijn er 
minder Duitse toeristen dan voorzien bevraagd in vakantiepark 2. Dit omwille van te lage aantallen 
Duitse bezoekers in dit vakantiepark.  

Wat betreft de schriftelijke en online interviews bij de toeristen die hun vakantie doorgebracht 
hebben in een van de 15 Vlaamse regio’s, krijgen we echter een ander beeld. Hier werden de 
vooropgestelde quota voor verschillende subgroepen niet behaald.33 

 

 

 

 

                                                      

 
29 Voor vakantiepark 1 waren er 5 missings in de variabele nationaliteit, vandaar dat de som van 110 + 225 niet gelijk is aan 
340. Aangezien de gegevens verder wel bruikbaar waren, werden deze cases weerhouden voor verdere analyses. 
30 Met ‘seizoen’ wordt een verblijf bedoeld in de maanden juli en augustus. 
31 Met ‘buiten seizoen’ wordt een verblijf bedoeld in alle maanden, uitgezonderd juli en augustus. 
32 Voor vakantiepark 2 was er 1 missing in de variabele nationaliteit, vandaar dat de som van 93 + 161 niet gelijk is aan 255. 
Aangezien de gegevens verder wel bruikbaar waren, werden deze cases weerhouden voor verdere analyses. 
33 De tabel toont de gerapporteerde basis, d.w.z. steekproefsamenstelling zonder de 38 respondenten die werden verwijderd 
uit de database (cfr. supra). 
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Tabel 6: Uiteindelijke steekproefsamenstelling Vlaamse regio’s: totaal34 

  
Hotel 

 
 

 
Gasten-
kamer 

 

 
Camping 

 
 

 
Vakantie-
woning 

 

 
Totaal 

 
 

Antwerpse Kempen 156 33 43 25 257 
Scheldeland 66 37 63 42 208 
Waasland 18 92 73 0 183 
Vlaamse Ardennen 101 91 41 30 263 
Meetjesland 99 74 20 31 224 
Leiestreek 45 74 15 0 134 
Brugs Ommeland 137 21 0 20 178 
Westhoek 71 50 0 44 165 
Groene Gordel 15 71 4 12 102 
Hageland 89 71 0 58 218 
Hasselt en omgeving 36 40 0 0 76 
Haspengouw 110 34 0 20 164 
Limburgse Kempen 153 3 23 4 183 
Maasland 129 17 15 8 169 
Voerstreek 196 27 20 11 254 
Totaal 
 1.421 735 317 305 2.780 

 

Tabel 7: Uiteindelijke steekproefsamenstelling Vlaamse regio’s volgens herkomstland35 

  
Vlamingen 

 

 
Nederlanders 

 

 
Totaal 

 
Antwerpse Kempen 199 58 257 
Scheldeland 151 57 208 
Waasland 150 33 183 
Vlaamse Ardennen 212 51 263 
Meetjesland 176 48 224 
Leiestreek 103 31 134 
Brugs Ommeland 165 13 178 
Westhoek 146 19 165 
Groene Gordel 98 4 102 
Hageland 195 23 218 
Hasselt en omgeving 62 14 76 
Haspengouw 152 12 164 
Limburgse Kempen 148 35 183 
Maasland 146 23 169 
Voerstreek 232 22 254 
Totaal 2.335 443 2.780 

  

                                                      

 
34 Omwille van 2 missings in de variabelen logiesvorm, nationaliteit en Regio (omwille van een probleem met de leesbaarheid 
van de pincodes) is de som van het aantal respondenten 2.778 in plaats van 2.780. 
35 Omwille van 2 missings in de variabelen logiesvorm, nationaliteit en Regio (omwille van een probleem met de leesbaarheid 
van de pincodes) is de som van het aantal respondenten 2.778 in plaats van 2.780. 
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2.3 Verwerking van de gegevens 

2.3.1 Data-cleaning en creatie van bijkomende variabelen 

Onder data-cleaning wordt verstaan, het optimaliseren van de datamatrix zodanig dat deze zo 
correct en zo volledig mogelijk is. 

Eerst en vooral werd het databestand grondig uitgezuiverd. Dit wil zeggen dat de onvoldoende 
ingevulde enquêtes uit het databestand verwijderd werden. 

Hierbij wordt het zorgvuldigheidsprincipe gehanteerd dat erin bestaat dat we maximaal proberen te 
vermijden dat antwoorden geïnterpreteerd moeten worden om te vermijden dat deze verkeerd 
zouden geïnterpreteerd worden. 

De volgende controles werden op het databestand uitgevoerd: 

• Controle wat betreft de conditionele vragen: is men steeds naar de juiste vraag overgegaan, 
werden er vragen beantwoord die niet voor de respondent in kwestie bedoeld waren,… . 

• Controle wat betreft het aanvaardbaar zijn van leeftijd, gezinsgrootte, gemaakte uitgaven en 
andere. 

• Consistentie tussen leeftijd en opleidingsniveau. 

• Controle of de antwoordmogelijkheid ‘andere:’ werd aangeduid indien respondent een 
specificatie gaf. 

• Indien missing op karakteriserende variabelen zoals provincie, regio, logiesvorm, nummer 
logiesuitbater, en geslacht werd teruggegrepen naar de oorspronkelijke vragenlijst. 

 

2.3.2 Codering van de open vragen 

De antwoorden op de open vragen werden gehercodeerd aan de hand van een codeboek dat 
samen met Toerisme Vlaanderen werd opgesteld. Twijfelgevallen werden voor advies aan Toerisme 
Vlaanderen en de provinciale toeristische organisaties doorgestuurd en na feedback aangepast. 

De gehercodeerde vragen werden verwerkt in de definitieve frequentie- en kruistabellen 

.  

  



 

De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio’s anno 2011  31 

2.3.3 De tabellen 

De resultaten die betrekking hebben op de Vlaamse regio’s werden gewogen in functie van 
nationaliteit, regio en logiesvorm (cfr. infra). 

Bij de verwerking van de gegevens die betrekking hebben op de Vlaamse regio’s werden, waar 
mogelijk, ook de cijfers van de vakantieparken meegenomen. Dit om een zo globaal mogelijk beeld 
te krijgen van de toerist die zijn vakantie in de Vlaamse regio’s doorbrengt. 

Met inachtneming van al deze aspecten werden uiteindelijk de volgende kruistabellen uitgevoerd. 

• totale basis; 

• nationaliteit; 

• periode van het verblijf; 

• logiesvorm;  

• logiesvorm x nationaliteit;  

• logiesvorm x periode verblijf; 

• nationaliteit x periode verblijf; 

• en regio.  

 

2.3.4 Weging in functie van regio, nationaliteit en logiesvorm 

Voor dit onderzoek werd er, zoals al aangehaald, geopteerd voor een quota-steekproef met quota 
naar de regio en de periode waarin de toerist zijn vakantie heeft doorgebracht en naar de 
nationaliteit van de toerist. Dit soort van steekproef heeft echter als nadeel dat de resultaten niet 
representatief zijn voor het geheel van alle toeristen in de Vlaamse regio’s, als ze niet zouden 
worden gewogen. De regio’s waarin er in dit onderzoek meer toeristen bevraagd werden (in 
verhouding tot hun werkelijke aantal) zullen een groter gewicht hebben in de resultaten. Om deze 
reden was het noodzakelijk de resultaten te herwegen met een wegingsfactor die met hun werkelijke 
proportie rekening houdt. 
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De bepaling van de wegingsfactoren ging als volgt in zijn werk. Op basis van de aankomstgegevens 
van de recreatieve verblijfstoeristen36 en de capaciteitsgegevens van de logiesvormen37 die 
Toerisme Vlaanderen aanleverde aan Significant GfK, werd de populatieverdeling van de toerist in 
de Vlaamse regio’s bepaald (cijfers van 2010). Er werd met andere woorden een tabel opgesteld 
met het aantal toeristen per regio, logiesvorm en nationaliteit. Eenzelfde tabel werd opgemaakt 
m.b.t. de steekproefverdeling van dit onderzoek. Deze tweede tabel bevatte dus per Vlaamse regio 
en per logiesvorm het aantal Vlamingen, Nederlanders en Duitsers dat effectief een vragenlijst 
ingevuld of een interview afgelegd heeft.  

Tabel 8: Verdeling na weging  

  Hotel Camping Gastenkamers Indiv. Huurvak. Vakantiepark Totaal 
  VL. NdL. VL. NdL. VL. NdL. VL. NdL. VL. NdL. Duit   
Antwerpse 
Kempen 

3% 1% 2% 2% 2% 0% 2% - - - - 11% 

Brugs 
Ommeland 

2% 1% - - 1% 0% 1% - - - - 5% 

Groene Gordel 2% 0% 0% 0% 1% - 0% - - - - 4% 

Hageland 0% 0% - - 1% 0% 1% 0% - - - 2% 
Haspengouw 3% 1% - - 1% - 2% - - - - 6% 
Hasselt en 
omgeving 

3% 1% - - 1% 0% - - - - - 5% 

Leiestreek 2% 1% 0% 0% 1% 0% - - - - - 4% 
Limburgse 
Kempen 

5% 1% 1% 2% 0% - 0% 0% 11% 8% 3% 31% 

Maasland 2% 1% 0% 0% 1% - 1% - - - - 5% 
Meetjesland 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% - - - - 2% 
Scheldeland 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% - - - 2% 
Vlaamse 
Ardennen 

1% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 0% - - - 4% 

Voerstreek 1% 0% 0% - 0% 0% 1% 0% - - - 3% 
Waasland 0% 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 2% 
Westhoek 4% 1% - - 2% 0% 6% 0% - - - 14% 
Totaal 30% 7% 4% 4% 14% 1% 18% 1% 11% 8% 3% 100% 

 

Door de populatieverdeling te delen door de steekproefverdeling bekomt men de wegingsfactoren, 
die ervoor zorgen dat de resultaten gewogen worden in functie van de nationaliteit, de regio en 
logiesvorm waarin de toerist zijn vakantie doorgebracht heeft. De wegingscoëfficienten kunnen 
teruggevonden worden in bijlage. 

 

  

                                                      

 
36 Bron: Federale Overheidsdienst Economie, Algemene Directie Statistiek en Plattelandstoerisme in Vlaanderen 
37 Bron: Steunpunt Toerisme en Recreatie 
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2.3.5 Controle van de kwaliteit van de interviews 

Een interview dient aan een aantal criteria te voldoen vooraleer het als een geldig interview 
weerhouden wordt. Het zijn enkel deze geldige interviews die deel uitmaken van de gerapporteerde 
basis. 

Volgende criteria werden geëvalueerd: 

• Minstens 90% van de karakteriserende variabelen moet volledig en correct zijn; 

• Minstens 90% van een batterij van items die te beantwoorden zijn, moet ook beantwoord 
zijn; 

• Minstens 90% van de relevante vragen moet beantwoord zijn. 

De afgenomen interviews bleken over het algemeen zeer volledig te zijn. Het aantal missings 
per vraag is dan ook beperkt en kwam enkel voor bij de papieren vragenlijsten38. 

De kwaliteit van de ingevulde enquêtes kan geëvalueerd worden aan de hand van de mate 
waarin men eenvoudig in te vullen vragen39 beantwoordt. 

Uit de onderstaande tabel kunnen we aflezen dat het slechts uitzonderlijk is dat de eenvoudig 
in te vullen vragen, i.c. de socio-demografische vragen niet ingevuld zijn. De percentages in de 
onderstaande tabel geven de correcte antwoorden weer. Het verschil met 100% zijn de 
personen die de vraag blanco40 lieten. 

 
Tabel 9: Invulrespons - niveau vragen  

Vraagstelling % Correct 
antwoord 

Leeftijd 98% 
Gezinshoofd 98% 
Leeftijd gezinshoofd 99% 
Beroep gezinshoofd 88% 
Gepensioneerd 78% 

 

Evidente fouten41 zijn op deze 3.375 enquêtes heel weinig voorgekomen.  

                                                      

 
38 De online vragenlijsten werden zo geprogrammeerd dat missings onmogelijk waren. 
39 Waarbij we vooral de socio-demografische vragen als referentie nemen. 
40 Hierbij mag ervan uitgegaan worden dat sommige respondenten de vraag niet kunnen beantwoorden (omdat ze bv. niet 
exact weten wat hun hoogst behaalde diploma is). 
41 Zoals leeftijd = 150, aantal gezinsleden = 45 en dergelijke. Deze fouten werden verwijderd, met behoud van de enquête 
voor de vragen die correct werden ingevuld. 
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2.3.6 Nauwkeurigheid van de resultaten 

De nauwkeurigheid van de resultaten is op de eerste plaats afhankelijk van de steekproefgrootte. 
Hoe groter de steekproef, des te groter is de nauwkeurigheid. Dit laatste moet begrepen worden als 
“het reële percentage zal met 95% nauwkeurigheid ± x % afwijken van het gemiddelde voor de 
steekproef”. Deze ± x % noemt men het betrouwbaarheidsinterval. Hoe groter de steekproef, des te 
kleiner zal deze x en het betrouwbaarheidsinterval zijn. 

Onderstaand worden de afwijkingen van het gemiddelde voor verschillende steekproefgroottes 
gegeven. 

Tabel 10: Betrouwbaarheidsintervallen 

± x% N 50% 
Bij P=0,05 

50% 
Bij p=0,01 

10% 
Bij P=0,05 

10% 
Bij P=0,01 

 100 9,800 12,900 5,880 7,740 
 34042 5,315 6,996 3,189 4,198 
 25543 6,137 8,078 3,682 4,847 
 59544 4,018 5,288 2,411 3,173 
 1.000 3,099 4,079 1,859 2,448 
 3.37545 1,687 2,221 1,012 1,332 

 

Concreet komt dit erop neer dat bij een betrouwbaarheidsinterval van 95% en bij een 
steekproefgrootte van N = 3.375 (de totale gerapporteerde basis van dit onderzoek) verschillen 
in percentages slechts statistisch significant zijn als ze groter zijn dan 1,687% wanneer het 
antwoord 50% is. Is het antwoord op een vraag bv. 10%, dan spreken we van significante 
verschillen indien dit verschil groter is dan 1,012% in plus of in min. 

Alle significante verschillen worden in de tabellen aangeduid. 

 

  

                                                      

 
42 Gerapporteerde basis vakantiepark 1 
43 Gerapporteerde basis vakantiepark 2 
44 Gerapporteerde basis vakantieparken totaal 
45 Gerapporteerde basis Vlaamse Regio’s inclusief vakantieparken 
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 3.  Algemene resultaten 

In dit derde deel zullen de resultaten besproken worden van deze studie. Ter herinnering krijgt u 
hieronder een lijst van al de aspecten die in dit rapport besproken zullen worden. 

• het profiel van de recreatieve verblijfstoerist en zijn gezelschap in de steekproef; 

• de aanleiding en motivatie van de vakantiebestemming; 

• de gebruikte toeristische informatiebronnen; 

• de invloed van sociale netwerksites in het keuzeproces; 

• het overwegen van andere bestemmingen; 

• de kenmerken van het verblijf; 

• de activiteiten van de toerist in de Vlaamse regio’s; 

• het imago van de vakantie en het verblijf (spontaan en geholpen imago, tevredenheid, 
intentie tot herhaalbezoek en aanbeveling); 

• de bestedingen en arrangementen tijdens het verblijf in de Vlaamse regio’s. 

 

  



 

De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio’s anno 2011  36 

3.1 Profiel van de recreatieve verblijfstoerist in de steekproef 

In wat volgt wordt het profiel van de toerist besproken die zijn vakantie in een van de Vlaamse 
regio’s doorgebracht heeft. Verschillende aspecten worden nagegaan zoals bijvoorbeeld van welk 
land deze toerist afkomstig is, of hij jong of oud is, of hij eerder hooggeschoold is dan wel 
laaggeschoold, etc. 

 

3.1.1 Regio van herkomst 

Uit de steekproef van alle46 vakantiegangers kan er vastgesteld worden dat drie vierde (77%) van de 
respondenten uit Vlaanderen afkomstig is. Dit aandeel van de Vlaamse vakantiegangers is zelfs nog 
toegenomen in vergelijking met de cijfers van 2005. 

Figuur 1: Verdeling steekproef volgens land van herkomst47 

 

Onderstaande tabel toont aan dat het merendeel van de Nederlandse toeristen uit onze steekproef 
zijn vakantie doorbrengt in een vakantiepark of een hotel. Ook de camping is bij Nederlandse 
toeristen een stuk populairder dan bij de Vlaamse toeristen (respectievelijk 22% t.o.v. 5%). De 
Vlaamse toeristen in de Vlaamse regio’s verblijven hoofdzakelijk in hotels, vakantiewoningen en 
gastenkamers. 

  

                                                      

 
46 Zowel de respondenten die hun vakantie in hotels, campings, gastenkamers en vakantiewoningen hebben doorgebracht, 
als de gasten van de vakantieparken. 
47 Basis is iedereen. (N=2.848 in 2005; N=3.373 in 2011, voor 2 werd er geen land van herkomst geregistreerd) 
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Hoewel Duitsers in de realiteit ook in andere logiesvormen verblijven, werden zij enkel bevraagd in 
de vakantieparken.  

Tabel 11: Verdeling logiesvorm volgens land van herkomst 

 Vlaanderen 
N=2.561 

Nederland 
N=660 

Duitsland 
N=152 

Totaal 
N=3.373 

Hotel 40% 34% - 37% 
Gastenkamer 18% 3% - 14% 
Camping 5% 22% - 9% 
Vakantiewoning 23% 4% - 19% 
Vakantiepark 14% 38% 100% 21% 
Totaal 100% 100%48 100% 100% 

 

 

3.1.2 Profiel van het reisgezelschap 

3.1.2.1 Samenstelling 

Algemeen 

Als er gekeken wordt naar het gezelschap waarmee de ondervraagde personen hun vakantie 
doorgebracht hebben, dan blijkt dat meer dan de helft (64%) zonder kinderen op vakantie was. Dit 
aantal is gestegen in vergelijking met 2005 (57% zonder kinderen). 

Tabel 12: Samenstelling reisgezelschap49 

 2005 
N=2.848 

2011 
N=3.342 

Zonder kinderen 57% 64% 
Alleen - 1% 
Koppel - 36% 
Ruimer gezelschap - 27% 
   
Met kinderen 43% 36% 
1 volwassene - 2% 
2 volwassenen - 17% 
>2 volwassenen - 17% 
   
Totaal 100% 100% 

 

Bij de gezelschappen die samen met kinderen op vakantie geweest zijn, is het jongste kind in meer 
dan de helft van de gevallen (57%) jonger dan 6 jaar. Slechts bij 12% van de ondervraagde toeristen 
die met kinderen reizen, is het jongste meereizende kind 12 jaar of ouder. In vergelijking met 2005, 
is de leeftijd van het jongste meereizend kind afgenomen (57% jonger dan 6 jaar tov. 50% in 2005). 

 

  
                                                      

 
48 Dit totaalpercentage is niet gelijk aan 100 wegens afrondingen. 
49 Alle meereizende personen van jonger dan 18 jaar worden als kinderen beschouwd (33 missings op het totaal) 
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Tabel 13: Leeftijd jongste kind bij gezelschappen met kinderen 

 2005 
N=911 

2011 
N=986 

< 6 jaar 50% 57% 
6-11 jaar 30% 31% 
12-17 jaar 20% 12% 
Totaal 100% 100% 

 

Volgens logiesvorm 

De samenstelling van het reizend gezelschap varieert afhankelijk van de gekozen logiesvorm. 
Hotels en gastenkamers krijgen het vaakst reisgezelschappen zonder kinderen over de vloer. 
Vakantieparken en vakantiewoningen liggen dan weer het meest in de smaak bij gezelschappen 
met kinderen.  

Tabel 14: Samenstelling reisgezelschap volgens logiesvorm50  

 Hotel 
 

N=1.408 

Gasten-
kamer 
N=731 

Camping 
 

N=312 

Vakantie-
woning 
N=300 

Vakantie-
park 

N=589 

Totaal 
 

N=3.340 
Zonder kinderen 93% 90% 62% 40% 15% 64% 
Alleen 1% 2% 3% 0% 0,3%  
Koppel 54% 60% 42% 11% 6%  
Ruimer gezelschap 39% 28% 17% 29% 8%  
       
Met kinderen 7% 10% 38% 60% 85% 36% 
1 volwassene 0% 0% 4% 1% 6%  
2 volwassenen 4% 7% 23% 13% 51%  
>2 volwassenen 2% 3% 11% 46% 28%  
       
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

De vakantieparken en vakantiewoningen worden voornamelijk als logiesvormen gekozen door 
gezelschappen waarvan de leeftijd van het jongste meereizende kind jonger is dan 6 jaar.  

Tabel 15: Leeftijd jongste kind bij gezelschappen met kinderen volgens logiesvorm 

 Hotel 
 

N=112 

Gasten-
kamer 
N=83 

Camping 
 

N=109 

Vakantie-
woning 
N=176 

Vakantie-
park 

N=505 

Totaal 
 

N=986 
< 6 jaar 29% 29% 45% 60% 63% 57% 
6-11 jaar 44% 44% 39% 29% 28% 31% 
12-17 jaar 28% 28% 16% 12% 9% 12% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

  

                                                      

 
50 33 missings op aanwezigheid kinderen en 2 missings op logiesvorm. 
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Volgens nationaliteit 

Nederlanders en Vlamingen verschillen niet zo veel van elkaar wat betreft de samenstelling van het 
gezelschap waarmee men op vakantie gaat. Beide nationaliteiten reizen het vaakst zonder kinderen 
en het minst vaak als gezelschap met kinderen, met familie of vrienden erbij. Bij Vlamingen is het 
aandeel gezelschappen zonder kinderen evenwel nog groter dan bij Nederlanders.  

Tabel 16: Samenstelling reisgezelschap volgens nationaliteit  

 Vlaming 
N=2.539 

Nederlander 
N=651 

Duitser 
N=150 

Totaal 
N=3.340 

Zonder Kinderen 67% 57% 14% 64% 
Alleen 0% 2% 0% 1% 
Koppel 36% 38% 9% 36% 
Ruimer gezelschap 31% 17% 5% 27% 
     
Met kinderen 33% 43% 86% 36% 
1 volwassene 1% 2% 11% 2% 
2 volwassenen 14% 27% 56% 17% 
>2 volwassenen 18% 14% 19% 17% 
     
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 

Wat betreft de leeftijd van het jongste kind uit het gezelschap, zijn de cijfers voor de Vlaamse en de 
Nederlandse toeristen vergelijkbaar. 

Zowel bij de Nederlandse als de Vlaamse vakantieganger met kinderen is het jongste kind dat mee 
op vakantie gaat het vaakst jonger dan 6 jaar. Slechts bij een beperkt gedeelte van de 
vakantiegangers is het jongste kind 12 jaar of ouder. 

Tabel 17: Leeftijd jongste kind volgens nationaliteit 

 Vlaming 
N=610 

Nederlander 
N=245 

Duitser 
N=130 

Totaal 
N=985 

< 6 jaar 56% 59% 61% 57% 
6-11 jaar 31% 33% 29% 31% 
12-17 jaar 14% 8% 10% 12% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 
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Volgens verblijfsperiode 

Zoals verwacht zou kunnen worden, zijn gezelschappen met kinderen sterker vertegenwoordigd 
tijdens het seizoen dan buiten het seizoen.  

Tabel 18: Samenstelling reisgezelschap volgens verblijfsperiode 

 Seizoen 
N=1.219 

Buiten seizoen 
N=2.095 

Totaal 
N=3.314 

Zonder Kinderen 55% 69% 64% 
Alleen 1% 1% 1% 
Koppel 33% 37% 36% 
Ruimer gezelschap 21% 31% 27% 
    
Met kinderen 45% 31% 36% 
1 volwassene 3% 1% 2% 
2 volwassenen 25% 13% 17% 
>2 volwassenen 17% 17% 17% 
    
Totaal 100% 100% 100% 

 

Tabel 19: Verblijfsperiode volgens logiesvorm indien jongste kind jonger dan 6 jaar 

 Hotel 
 

N=41 

Gasten-
kamer 
N=31 

Camping 
 

N=52 

Vakantie-
woning 
N=100 

Vakantie-
park 

N=318 

Totaal 
 

N=542 
Seizoen 40% 46% 45% 43% 50% 47% 
Buiten seizoen 60% 54% 55% 57% 50% 53% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Echter, wanneer er kinderen jonger dan zes jaar deel uitmaken van het reisgezelschap, zal men 
over het algemeen eerder kiezen voor een verblijf buiten het seizoen. Enkel in de vakantieparken 
zien we een gelijke verdeling van deze gezelschappen wat de verblijfsperiode betreft. 

 

3.1.2.2 Gezelschapsgrootte 

Wat de grootte betreft van het gezelschap waarmee men op vakantie vertrekt naar de Vlaamse 
regio’s, worden er drie zaken besproken: het totaal aantal personen van het reisgezelschap, het 
aantal gezinsleden en het aantal familieleden of vrienden. 

Totale gezelschapsgrootte 

Tabel 20: Gemiddelde grootte van het reisgezelschap 

 2005 
N= 2.848 

2011 
N= 3.361 

Gemiddelde grootte 4,5 4,9 

 

Gemiddeld reisden de ondervraagde toeristen met 4,9 personen naar de Vlaamse regio’s. Dit is een 
lichte stijging ten opzichte van 2005, toen lag het gemiddelde nog op 4,5 personen. 
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Onderstaande tabel toont duidelijk aan dat het vooral de vakantiewoningen zijn die door grotere 
groepen bezocht worden. De gemiddelde grootte van het gezelschap dat daar zijn verblijf in de 
Vlaamse regio’s doorbrengt, is 7,9 personen terwijl dit voor de andere logiesvormen maximaal 4,8 
personen is. De gastenkamers trekken dan weer de kleinste reisgezelschappen aan, met een 
gemiddelde van 3,2 personen. 

Tabel 21: Gemiddelde totale gezelschapsgrootte volgens logiesvorm51 

 Hotel 
 
 

Gasten-
kamer 

 

Camping 
 
 

Vakantie-
woning 

 

Vakantie-park 
 

Totaal 
 

Gemiddelde grootte 
2005 

3,2 3,0 4,0 6,1 vertrouwelijk 4,5 

Gemiddelde grootte 
2011 

4,3 3,2 3,8 7,9 4,8 4,9 

 

Vlamingen gaan gemiddeld met wat meer personen op vakantie dan Nederlanders (5,1 personen 
ten opzichte van 4,1 personen). Dit verschil is het grootst bij de vakantiewoningen. 

 
Tabel 22: Gemiddelde totale gezelschapsgrootte volgens nationaliteit en logiesvorm 

Gemiddelde Vlaming 
N=2.561 

Nederlander 
N=660 

Duitser 
N=152 

Totaal 
N=3.373 

Hotel 4,4 3,8 - 4,3 
Gastenkamer 3,2 2,7 - 3,2 
Camping 3,7 4,0 - 3,8 
Vakantiewoning 8,1 3,6 - 7,9 
Vakantiepark 5,0 4,7 4,4 4,8 
Totaal 5,1 4,1 4,4 4,9 

 

De totale gezelschapsgrootte blijkt wat groter te zijn buiten het seizoen dan binnen het seizoen, al is 
het verschil niet erg groot (gemiddeld 5,1 personen t.o.v. 4,5 personen). Deze vaststelling geldt 
daarenboven voor alle logiesvormen.  

Tabel 23: Gemiddelde totale gezelschapsgrootte volgens periode en logiesvorm 

Gemiddelde Seizoen 
N=1.226 

Buiten seizoen 
N=2.115 

Totaal 
N=3.373 

Hotel 3,7 4,5 4,3 
Gastenkamer 3,1 3,3 3,2 
Camping 3,5 4,0 3,8 
Vakantiewoning 7,1 8,4 7,9 
Vakantiepark 4,7 4,9 4,8 
Totaal 4,5 5,1 4,9 

 

  

                                                      

 
51 Basis is alle respondenten (per logiesvorm, N=1.052 in hotel, N=351 in camping, N= 410 in gastenkamer, N=369 in 
huurvakantiewoning en N=2.848 in totaal in 2005; N=1.421 in hotel, N=317 in camping, N= 735 in gastenkamer, N=305 in 
huurvakantiewoning, N= 595 in vakantiepark en N=3.375 in totaal in 2011). 
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Aantal gezinsleden  

Het gemiddeld aantal gezinsleden dat mee op vakantie was, bedraagt in het algemeen 2,6 
personen. Dit aantal vertoont een lichte daling in vergelijking met 2005 toen er gemiddeld 3 
gezinsleden meereisden.  

Tabel 24: Gemiddeld aantal gezinsleden52 

 2005 
N= 2.775 

2011 
N= 3.308 

Gemiddelde aantal gezinsleden 3,0 2,6 

 

Het gemiddeld aantal gezinsleden dat deel uitmaakt van het reisgezelschap varieert naar gelang 
van de gekozen logiesvorm. Dit gaat van gemiddeld 1,9 meereizende gezinsleden voor hotels en 
gastenkamers tot gemiddeld 3,5 gezinsleden voor vakantieparken. 

Tabel 25: Gemiddeld aantal gezinsleden volgens logiesvorm 

 Hotel 
 

N=1.386 

Gasten-
kamer 
N=718 

Camping 
 

N=310 

Vakantie-
woning 
N=298 

Vakantie-
park 

N=594 

Totaal 
 

N=3.308 
Gemiddeld aantal 1,9 2,0 2,4 3,3 3,5 2,6 

 

Er zijn geen verschillen vast te stellen naar nationaliteit wat betreft het aantal gezinsleden dat mee 
op vakantie naar de Vlaamse regio’s is gegaan. Dit geldt ook wanneer we de cijfers voor de 
logiesvormen bekijken. 

Tabel 26: Gemiddeld aantal gezinsleden volgens nationaliteit en logiesvorm 

Gemiddelde Vlaming 
N=2.511 

Nederlander 
N=644 

Duitser 
N=151 

Totaal 
N=3.308 

Hotel 2,0 1,8 - 1,9 
Gastenkamer 2,0 1,9 - 2,0 
Camping 2,5 2,4 - 2,4 
Vakantiewoning 3,3 3,0 - 3,3 
Vakantiepark 3,4 3,6 3,4 3,5 
Totaal 2,5 2,7 3,4 2,6 

 

Ook wat betreft de verblijfsperiode zijn er weinig of geen verschillen vast te stellen in het gemiddeld 
aantal gezinsleden dat mee op vakantie was, al zijn de gezinnen die tijdens het seizoen op een 
camping verblijven iets groter dan de gezinnen die buiten het seizoen naar de camping gaan (2,6 
gezinsleden t.o.v. 2,4 gezinsleden). 

  

                                                      

 
52 Basis is alle respondenten die aangeven dat ze met gezinsleden op vakantie zijn gegaan.  
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Tabel 27: Gemiddeld aantal gezinsleden volgens periode en logiesvorm  

Gemiddelde Seizoen 
N=1.208 

Buiten seizoen 
N=2.073 

Totaal 
N=3.308 

Hotel 1,9 1,9 1,9 
Gastenkamer 2,0 2,0 2,0 
Camping 2,6 2,4 2,4 
Vakantiewoning 3,2 3,3 3,3 
Vakantiepark 3,5 3,5 3,5 
Totaal 2,7 2,5 2,6 

 

Aantal familieleden en vrienden  

Het gemiddeld aantal familieleden en vrienden dat mee op reis was, bedraagt 3,9 personen. Dit is 
iets lager dan in 2005, toen er gemiddeld 4,3 familieleden of vrienden meereisden. 

Tabel 28: Gemiddeld aantal familieleden en vrienden53 

 2005 
N= 934 

2011 
N= 1.248 

Gemiddeld aantal fam. en vrienden 4,3 3,9 

 

Indien men met andere familieleden of vrienden op vakantie is gegaan, varieert het gemiddeld 
aantal familieleden of vrienden van 2,9 personen voor de gastenkamers tot 5,0 personen voor de 
vakantiewoningen.  

Tabel 29: Gemiddeld aantal familieleden en vrienden volgens logiesvorm54 

 Hotel 
 

N=537 

Gasten-
kamer 
N=255 

Camping 
 

N=85 

Vakantie-
woning 
N=181 

Vakantie-
park 

N=188 

Totaal 
 

N=1.248 
Gemiddeld aantal 4,0 2,9 3,2 5,0 3,2 3,9 

 

Vlamingen gaan gemiddeld met meer familieleden en vrienden op reis dan de Nederlanders (4,0 
personen versus 3,5 personen).  

Tabel 30: Gemiddeld aantal familieleden en vrienden volgens nationaliteit en logiesvorm55 

Gemiddeld aantal Vlaming 
N=1.033 

Nederlander 
N=177 

Duitser 
N=36 

Totaal 
N=1.248 

Hotel 4,0 4,1 - 4,0 
Gastenkamer 2,9 2,4 - 2,9 
Camping 2,6 3,7 - 3,2 
Vakantiewoning 5,1 2,5 - 5,0 
Vakantiepark 3,3 2,9 2,9 3,2 
Totaal 4,0 3,5 2,9 3,9 

 

                                                      

 
53 Basis is alle respondenten die aangeven dat ze met familieleden en vrienden op vakantie zijn gegaan. 
54 Basis is alle respondenten die aangeven dat ze met familieleden en vrienden op vakantie zijn gegaan. 
55 Basis is alle respondenten die aangeven dat ze met familieleden en vrienden op vakantie zijn gegaan. 
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Buiten het seizoen gaat men met iets meer familieleden en vrienden op vakantie dan binnen het 
seizoen. Dit geldt voor alle logiesvormen. 

Tabel 31: Gemiddeld aantal familieleden en vrienden volgens periode en logiesvorm56 

Gemiddelde Seizoen 
N=434 

Buiten seizoen 
N=801 

Totaal 
N=1.248 

Hotel 3,2 4,3 4,0 
Gastenkamer 2,8 3,1 2,9 
Camping 2,1 3,5 3,2 
Vakantiewoning 4,8 5,1 5,0 
Vakantiepark 3,1 3,3 3,2 
Totaal 3,4 4,2 3,9 

  

                                                      

 
56 Basis is alle respondenten die aangeven dat ze met familieleden en vrienden op vakantie zijn gegaan. 
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3.1.3 Leeftijd 

In de vragenlijst werd zowel naar de leeftijd van de respondent als naar de leeftijd van het 
gezinshoofd57 gevraagd. Bij deze bespreking van het profiel van de toerist in de Vlaamse regio’s, 
zullen we ons hoofdzakelijk concentreren op de leeftijd van het gezinshoofd, al geven we wel 
telkens de leeftijd van de respondent ter volledigheid. 

 

3.1.3.1 Leeftijd respondent  

De leeftijd van de respondent is gelijkmatig verdeeld. De meeste respondenten bevinden zich in de 
leeftijdscategorieën 45-54 jarigen en 55-64 jarigen. Het aandeel 35-44 jarigen is ten opzichte van 
het onderzoek in 2005 afgenomen. Het aandeel 55-64 jarigen is dan weer gestegen.  

Figuur 2: Leeftijd respondent58 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
57 Met de term “gezinshoofd” verwijzen we hier naar de persoon die de grootste bijdrage levert aan het gezinsinkomen. 
58 Basis is iedereen (N=2.833 in 2005; N=3.319 in 2011) 
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Figuur 3: Leeftijd respondent (nieuwe indeling, enkel cijfers beschikbaar van 2011)59 

 

Deze vaststelling wordt ook weerspiegeld wanneer we naar de gemiddelde leeftijd van de 
respondent kijken. Deze bedraagt nu 50,1 jaar terwijl dit in 2005 nog een 44,2 jaar was. 

Tabel 32: Gemiddelde leeftijd van de respondent (in jaren) 

 2005 
N= 2.833 

2011 
N= 3.375 

Gemiddelde leeftijd respondent 44,2 50,1 

 

 

3.1.3.2 Leeftijd gezinshoofd 

Belangrijker is echter om de leeftijd van het gezinshoofd te bestuderen. Met gezinshoofd bedoelen 
we hier de persoon die de grootste bijdrage levert aan het gezinsinkomen. Dit werd ook zo 
gecommuniceerd aan de respondenten. Wanneer de ondervraagde persoon niet het gezinshoofd 
was, werd er daarom bijkomend gevraagd naar de leeftijd van het gezinshoofd.  

Algemeen 

De spreiding van de leeftijd van het gezinshoofd is zeer gelijkend aan deze van de respondent. 
Opnieuw zien we een afname van het aandeel 35-44 jarigen en een toename van het aandeel 55-64 
jarigen wanneer we de cijfers vergelijken met deze van 2005. 

 

                                                      

 
59 Basis is iedereen (N=3.319).  
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Figuur 4: Leeftijd gezinshoofd60 

 

 

Figuur 5: Leeftijd gezinshoofd (nieuwe indeling, enkel cijfers beschikbaar van 2011)61 

 

                                                      

 
60 Basis is iedereen (N=2.833 in 2005; N=3.277 in 2011) 
61 Basis is iedereen (N=3.277) 
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De gemiddelde leeftijd van het gezinshoofd dat in de Vlaamse regio’s op vakantie verblijft, is 51,1 
jaar. Dit betekent een toename van het aantal oudere gezinshoofden ten opzichte van 2005, toen de 
gemiddelde leeftijd van het gezinshoofd 46,4 jaar bedroeg. 

 

Tabel 33: Gemiddelde leeftijd van het gezinshoofd (in jaren) 

 2005 
N= 2.848 

2011 
N= 3.277 

Gemiddelde leeftijd gezinshoofd 46,4 51,1 

 

Volgens logiesvorm 

Wanneer we naar de leeftijd van de gezinshoofden kijken per logiesvorm, zijn de bezoekers van de 
vakantieparken gemiddeld het jongst (43,3 jaar) en de hotelgasten uit de steekproef het oudst (54,8 
jaar). 

Tabel 34: Gemiddelde leeftijd van het gezinshoofd volgens logiesvorm (in jaren) 

 Hotel 
 

N=1.388 

Gasten-
kamer 
N=713 

Camping 
 

N=309 

Vakantie-
woning 
N=295 

Vakantie-
park 

N=570 

Totaal 
 

N=3.277 
Gemiddelde leeftijd 54,8 51,6 52,4 51,3 43,3 51,1 

 

Volgens nationaliteit 

Er zijn verschillen vast te stellen tussen de gemiddelde leeftijden van de gezinshoofden wat betreft 
de nationaliteit van de respondent. Bij de Vlamingen is de gemiddelde leeftijd van het gezinshoofd 
het hoogst, nl. 51,9 jaar. Bij de Nederlanders is dat 49,1 jaar en bij de Duitsers62 is dat 40,4 jaar.  

Tabel 35: Gemiddelde leeftijd van het gezinshoofd volgens nationaliteit (in jaren) 

 Vlaming 
N=2.500 

Nederlander 
N=630 

Duitser 
N=145 

Totaal 
N=3.277 

Gemiddelde leeftijd 51,9 49,1 40,4 51,1 

 

Volgens logiesvorm en verblijfsperiode 

De gemiddelde leeftijd van het gezinshoofd verschilt naargelang men binnen of buiten het seizoen 
op vakantie gaat. Voor alle logiesvormen ligt die lager in het hoogseizoen dan buiten het seizoen. 
Enkel bij de gastenkamers zien we dat dit omgekeerd is.   

 

 

                                                      

 
62 Duitser enkel bevraagd in de vakantieparken, logiesvorm waar de gemiddelde leeftijd van het gezinshoofd het laagst ligt. 
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Tabel 36: Gemiddelde leeftijd van het gezinshoofd volgens logiesvorm en verblijfsperiode (in jaren) 

Gemiddelde Hotel 
 

N=1.378 

Gasten-
kamer 
N=705 

Camping 
 

N=304 

Vakantie-
woning 
N=293 

Vakantie-
park 

N=567 

Totaal 
 

N=3.343 
Seizoen 53,6 52,0 47,7 49,8 42,4 49,1 
Buiten seizoen 55,3 51,3 54,3 52,1 44,1 52,2 
Totaal 54,8 51,6 52,4 51,3 43,2 51,0 
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Als we de leeftijd van het gezinshoofd per logiesvorm en verblijfsperiode bekijken aan de hand van 
de leeftijdscategorieën krijgen we een nog meer genuanceerd beeld. Het zijn vooral de 50-64 jarigen 
die op hotel gaan en dit zowel binnen als buiten het seizoen. Dezelfde vaststellingen kunnen gedaan 
worden bij campings, gastenkamers en vakantiewoningen. Wél neemt het aandeel van de 50-
plussers af in de campings en de vakantiewoningen tijdens het hoogseizoen terwijl hun overwicht in 
die periode nog toeneemt in de gastenkamers. Bij de vakantieparken zien we een jonger publiek. 
Daar treffen we voornamelijk de 30-49 jarigen en dit opnieuw zowel binnen als buiten het seizoen. 

Tabel 37: Leeftijd van het gezinshoofd volgens logiesvorm en verblijfsperiode 

Leeftijd 
gezinshoofd 

Hotel Camping Gastenkamer 

Buiten 
seizoen 
N=949 

Seizoen 
N=429 

Totaal 
N=1.378 

Buiten 
seizoen 
N=212 

Seizoen 
N=92 

Totaal 
N=304 

Buiten 
seizoen 
N=431 

Seizoen 
N=274 

Totaal 
N=705 

18-29 4% 4% 4% 2% 5% 3% 5% 6% 5% 
30-39 8% 11% 9% 14% 30% 19% 14% 7% 11% 
40-49 17% 20% 18% 17% 21% 18% 23% 21% 22% 
50-64 48% 47% 47% 44% 31% 40% 45% 52% 48% 
65-74 20% 17% 19% 21% 13% 19% 13% 12% 13% 

> 75 4% 2% 4% 2% 0% 1% 1% 2% 1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Leeftijd 
gezinshoofd 

Vakantiewoning Vakantiepark Totaal 

Buiten 
seizoen 
N=194 

 
Seizoen 

N=99 

Totaal 
N=293 

Buiten 
seizoen 
N=274 

 
Seizoen 

N=293 

 
Totaal 
N=567 

Buiten 
seizoen 
N=2060 

Seizoen 
N=1187 

Totaal 
N=3247 

18-29 2% 2% 2% 11% 6% 9% 5% 5% 5% 
30-39 19% 25% 21% 34% 39% 36% 16% 22% 18% 
40-49 20% 25% 22% 26% 33% 30% 20% 25% 22% 
50-64 42% 37% 40% 20% 19% 19% 41% 37% 40% 
65-74 15% 8% 13% 7% 2% 5% 16% 10% 14% 

> 75 3% 3% 3% 2% 1% 2% 3% 2% 3% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Volgens logiesvorm en samenstelling reisgezelschap 

Wanneer het reisgezelschap ook uit kinderen bestaat, dan is het gezinshoofd gemiddeld genomen 
jonger dan wanneer er geen enkele persoon van jonger dan achttien jaar meereist. Deze trend komt 
terug bij alle logiesvormen en dit ongeacht de samenstelling van het gezelschap wat het aantal 
volwassenen betreft. Zoals in onderstaande tabel kan gelezen worden, is het gezinshoofd 
gemiddeld 54,9 jaar oud bij reisgezelschappen zonder kinderen, terwijl het gezinshoofd gemiddeld 
44,3 jaar oud is bij gezelschappen met kinderen. 
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Tabel 38: Gemiddelde leeftijd van het gezinshoofd volgens logiesvorm en samenstelling reisgezelschap 
(in jaren) 

Gemiddelde Hotel 
 

N Gasten- 
kamer 

 

N Camping 
 
 

N Vakantie-
woning 

 

N Vakantie- 
park 

 

N Totaal 
 
 

N 

Zonder kinderen 55,6 1.274 52,6 629 57,6 199 56,7 121 48,7 82 54,9 2.306 
Alleen 54,5 8 60,2 11 59,1 7 - 0 45,0 2 56,3 28 
Koppel 54,2 794 51,4 435 57,6 148 58,1 42 47,6 37 53,8 1.457 
Ruimer gezelschap 57,5 472 54,9 183 57,3 44 56,2 79 49,7 43 56,3 821 
             
Met kinderen 44,5 110 43,4 81 44,3 109 47,6 172 42,2 484 44,3 957 
1 volwassene 43,3 4 43,1 5 36,9 11 45,4 3 44,0 29 42,6 52 
2 volwassenen 43,0 58 43,5 45 44,8 69 40,1 51 40,1 302 41,6 525 
>2 volwassenen 47,3 48 43,4 31 46,0 29 49,7 118 44,4 153 47,3 380 
             
Totaal 54,8 1.388 51,6 713 52,4 309 51,3 295 43,2 570 51,1 3.277 

  



 

De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio’s anno 2011  52 

3.1.4 Opleiding 

Omdat het Vlaamse onderwijssysteem verschilt van het Duitse en het Nederlandse systeem, werd 
de vraag naar het hoogst behaalde diploma van het gezinshoofd voor elk van de nationaliteiten 
apart gesteld. De bespreking van het opleidingsniveau van de toerist die zijn vakantie in de Vlaamse 
regio’s heeft doorgebracht, zal in een eerste luik dan ook in drie delen gebeuren. Nadien maken we 
voor 2011 een vergelijking tussen het opleidingsniveau van de Vlaamse, Nederlandse en Duitse 
respondenten, door gebruik te maken van de ISCED categorieën, dewelke terug te vinden zijn in 
bijlage bij dit rapport. 

 

3.1.4.1 Vlaams opleidingsniveau 

Algemeen 

Bijna de helft van de ondervraagde Vlaamse toeristen (48%) heeft een diploma hoger onderwijs, 
ongeacht of dit op universitair niveau is of niet.  

Figuur 6: Opleidingsniveau gezinshoofd Vlaamse toeristen63  

  

Wanneer het opleidingsniveau van de Vlaamse vakantieganger vergeleken wordt met het 
opleidingsniveau van de populatie in Vlaanderen, kan vastgesteld worden dat hoger opgeleiden 
vaker op vakantie gaan in de Vlaamse regio’s dan lager opgeleiden (m.a.w. het aandeel hoger 
opgeleiden is sterker vertegenwoordigd in de steekproef dan in de populatie). 

 

 

                                                      

 
63 Basis is alle Vlaamse respondenten (N= 1.969 in 2005; N=2.420 in 2011) 
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Figuur 7: Opleidingsniveau gezinshoofd steekproef versus populatie64  

  

 

Volgens logiesvorm 

Het grootste gedeelte van de Vlamingen die tijdens hun vakantie in één van de ondervraagde 
logiesvormen verblijven, hebben een diploma hoger secundair (technisch of beroeps), of een 
diploma hoger niet-universitair onderwijs. Laatstgenoemden zijn vooral sterk vertegenwoordigd in de 
gastenkamers en de vakantiewoningen. Degenen met een diploma hoger secundair (technisch of 
beroep) zijn dan weer meer aanwezig op campings. Het hotel blijkt de meest populaire logiesvorm te 
zijn voor lager opgeleide Vlamingen 

Tabel 39: Opleidingsniveau gezinshoofd Vlaamse toeristen volgens logiesvorm 

 Hotel 
 

N=1.164 

Gasten-
kamer 
N=602 

Camping 
 

N=171 

Vakantie-
woning 
N=265 

Vakantie-
park 

N=218 

Totaal 
 

N=2.420 
Geen of lager onderwijs 5%  3%  3% 4% 4% 4% 
Lager secundair (TSO, BSO) 12% 8%  11%  7%  6% 10% 
Lager Secundair (ASO) 4%  2%  3%  2%  4% 3% 
Hoger secundaire (TSO, 
BSO) 27%  24%  35% 24% 30% 26% 
Hoger secundair (ASO) 12%  10% 7%  10%  14% 12% 
Hoger niet-universitair 29% 37%  32%  37%  28% 32% 
Universitair 12%  16% 10% 16%  15% 14% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

                                                      

 
64 Basis is alle Vlaamse respondenten (N=2.420 in de steekproef van 2011; N=11.233 in de populatie). Populatiegegevens 
afkomstig van de CIM Golden standard, cijfers van 2010. 
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3.1.4.2 Nederlands opleidingsniveau  

Algemeen 

Het grootste gedeelte van de Nederlanders die tijdens hun vakantie in één van de ondervraagde 
logiesvormen verblijven, hebben een diploma hoger beroepsonderwijs (HBO) of kweekschool. Dit 
zien we weerspiegeld in alle ondervraagde logiesvormen. 

Figuur 8: Opleidingsniveau gezinshoofd Nederlandse toeristen65 

 

 

Volgens logiesvorm 

Tabel 40: Opleidingsniveau gezinshoofd Nederlandse toeristen volgens logiesvorm 

 

                                                      

 
65 In 2005 werd een ander classificatiesysteem gebruikt dan in 2011. Voor MBO-plus zijn er enkel gegevens voor 2011 omdat 
er geen vergelijkbare opleiding is met 2005. Hetzelfde geldt voor WO-Bachelor en Promotie-onderzoek.  
65 Basis is alle Nederlandse respondenten (N= 690 in 2005; N=552 in 2011) 
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Geen of lager onderwijs

Lbo, vbo, leao, lts, ambachtsschool,…

Mulo, ulo, mavo, vmbo

Kmbo, leerlingwezen, mbo, meao, mts
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Hbs, vwo, atheneum, gymnasium

Hbo, kweekschool, conservatorium, MO-acten

WO bachelor

WO master, WO doctoraal, technisch-economische…

Promotie-onderzoek

Andere

2005

2011

 Hotel 
 

N= 130 

Gasten-
kamer 
N= 81 

Camping 
 

N= 119 

Vakantie-
woning 
N= 18 

Vakantie-
park 

N= 204 

Totaal 
 

N= 552 
Geen of lager onderwijs 2% 0% 1% 0% 6% 3% 
Lbo, vbo, leao, lts, … 11% 10% 10% 2% 19% 14% 
Mulo, ulo, mavo, vmbo 5% 3% 10% 2% 8% 7% 
Kmbo, leerlingwezen, mbo, … 9% 4% 19% 10% 15% 11% 
MBO-plus 8% 8% 12% 2% 12% 10% 
Mms, msvm, havo 5% 4% 0% 32% 3% 3% 
Hbs, vwo, atheneum, … 7% 11% 11% 2% 3% 7% 
Hbo, kweekschool, … 26% 26% 27% 27% 24% 28% 
WO bachelor 3% 6% 0% 2% 2% 2% 
WO master, WO doctoraal, … 24% 21% 9% 18% 8% 14% 
Promotie-onderzoek 0% 7% 1% 3% 0% 1% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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3.1.4.3 Duits opleidingsniveau 

Het grootste gedeelte van de Duitsers die in de vakantieparken werden bevraagd, hebben een van 
volgende diploma’s: “Mittlere Reife” (middelbare school), “Realschulreife” (diploma na 10 jaar 
onderwijs), “Fachschulreife” (biedt de mogelijkheid om op leercontract te gaan) (31%) en “Abitur”, 
“Allgemeine Hochschulreife”, “Erweiterte Oberschule mit Abschluss 12 Klasse” (29%) wat neerkomt 
op een diploma middelbaar onderwijs dat toegang verleent tot een universiteit of een universitair 
toegangsexamen, na twaalf of dertien jaar onderwijs.  

Figuur 9: Opleidingsniveau gezinshoofd Duitsers in de vakantieparken66 

 

 

 

 

                                                      

 
66 Basis is alle Duitsers in de vakantieparken (N=147). Enkel resultaten van 2011 beschikbaar. 
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3.1.4.4 Vergelijking van de opleidingsniveaus 

De Vlaamse en Nederlandse toeristen hebben een vergelijkbaar opleidingsprofiel, dus voor beide 
nationaliteiten zijn er meer hoger dan lager geschoolden in de steekproef. De Duitse toeristen 
hebben een opleidingsniveau dat afwijkt van de Vlaamse en Nederlandse toeristen. Hoewel ook bij 
de Duitse toeristen voornamelijk veel hoger geschoolden deel uitmaken van de steekproef, zien we 
verder een beduidend hogere vertegenwoordiging van toeristen met een diploma lager secundair 
onderwijs en een veel lagere vertegenwoordiging van toeristen met een diploma hoger secundair 
onderwijs. We moeten echter opmerken dat er slechts een klein aantal Duitse toeristen – bovendien 
enkel bevraagd in de vakantieparken - deel uitmaken van de steekproef, en dit zeker in vergelijking 
met het aandeel van de Vlaamse en Nederlandse toeristen. Voorzichtigheid is dus geboden bij de 
interpretatie van bovenstaande bevindingen. 

Figuur 10: Opleidingsniveau gezinshoofd: Vlaamse, Nederlandse en Duitse respondenten (vergelijking 
met behulp van ISCED categorieën)67 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

 
67 ISCED codes 0 en 1 zijn vergelijkbaar met niveau “geen of lagere school”, codes 2A tem 2C zijn vergelijkbaar met niveau 
“lager secundair onderwijs”, codes 3A tem 3C zijn vergelijkbaar met “hoger secundair onderwijs”, codes 4A tem 4C verwijzen 
naar een “postsecundaire, niet-hogere opleiding” en komt bijna niet voor, codes 5A1 tem 5A2 zijn vergelijkbaar met niveau 
“Academische Bachelor of master”, code 5B is vergelijkbaar met niveau “hoger, niet-universitair onderwijs en code 6 is 
vergelijkbaar met niveau “doctoraat”. Voor meer details verwijzen we naar de bijlagen. 
Basis is iedereen (N=2.420 Vlamingen; N=552 Nederlanders; N=147 Duitsers). 
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3.1.5 Beroep 

Algemeen 

28% van de ondervraagde toeristen is als bediende tewerkgesteld, dewelke de grootste groep 
vertegenwoordigt van de vakantiegangers. Daarna volgen de gepensioneerden, arbeiders en het 
kaderpersoneel. Deze volgorde is zeer gelijkaardig aan deze in 2005.  

Figuur 11: Beroep van het gezinshoofd68 

 

Bijna een derde (27%) van de ondervraagde toeristen gaf aan dat het gezinshoofd reeds 
gepensioneerd was, wat een erg grote toename is in vergelijking met 2005 (18%). Deze stijging gaat 
gepaard met de verouderde leeftijd van de respondent. Ter herinnering, in 2005 werden er 24% 55-
plussers bevraagd, in 2011 bedroeg dit percentage 41%. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
68 Basis is iedereen (N=2.815 in 2005; N= 3.299 in 2011). 
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Figuur 12: Vorig beroep van het gepensioneerde gezinshoofd 69 

 

 

Volgens logiesvorm 

Als we het beroep per logiesvorm gaan bekijken dan stellen we vast dat bij de vakantieparken, in 
vergelijking met de overige logiesvormen, de bedienden opvallend sterker vertegenwoordigd zijn 
dan de andere beroepen. Ook de arbeiders worden meer aangetroffen in de vakantieparken en 
gepensioneerden trekken vaker naar de campings. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
69 Basis is alle respondenten die aangeven dat het gezinshoofd gepensioneerd is én die hun vorig beroep hebben opgegeven 
(N=538). Een aantal respondenten gaf aan wel gepensioneerd te zijn zonder informatie over het vorige beroep te geven. 
Deze ontbrekende antwoorden zijn niet opgenomen in de basis. 
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Tabel 41: Beroepen gezinshoofd volgens logiesvorm 

 
Hotel 

 
N=1.391 

Gasten-
kamer 
N=716 

Camping 
 

N=309 

Vakantie-
woning 
N=292 

Vakantie-
park 

N=589 

Totaal 
 

N=3.297 
Bediende 25% 26% 18% 29% 36% 28% 
Gepensioneerd 35% 23% 34% 29% 11% 27% 
Arbeider 10% 12% 18% 13% 21% 14% 
Kaderpersoneel 12% 16% 14% 14% 12% 13% 
Zelfstandige 7% 7% 3% 6% 6% 6% 
Onderwijzer 5% 8% 8% 4% 3% 5% 
Vrij beroep 3% 3% 3% 3% 2% 3% 
Ondernemer 2% 1% 0% 0% 4% 2% 
Land-/tuinbouwer 1% 1% 0% 0% 1% 1% 
Werkloos 0% 1% 0% 1% 1% 1% 
Student 0% 0% 1% 1% 1% 1% 
Huisvrouw/ -man 0% 0% 0% 1% 1% 0% 
Andere 0% 1% 2% 0% 1% 1% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

We zien bij nagenoeg alle logiesvormen, dat het vorig beroep van het gepensioneerde gezinshoofd 
bediende of arbeider was.  

Tabel 42: Vorig beroep gepensioneerd gezinshoofd volgens logiesvorm70 

 Hotel 
 

N=291 

Gasten-
kamer 
N=102 

Camping 
 

N=57 

Vakantie-
woning 
N=43 

Vakantie-
park 
N=45 

Totaal 
 

N=538 
Bediende 22% 29% 31% 24% 31% 25% 
Arbeider 24% 21% 29% 24% 28% 24% 
Kaderpersoneel 17% 21% 10% 11% 11% 15% 
Onderwijzer 12% 13% 18% 31% 3% 15% 
Zelfstandige 7% 7% 0% 0% 5% 5% 
Vrij beroep 6% 4% 0% 3% 5% 5% 
Huisvrouw/ -man 2% 1% 11% 6% 4% 4% 
Ondernemer 5% 0% 0% 0% 4% 3% 
Land-/tuinbouwer 3% 1% 0% 0% 2% 2% 
Werkloos 1% 1% 0% 0% 4% 1% 
Student 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Andere 2% 2% 1% 0% 4% 2% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

De hotels en de campings herbergen de meeste gepensioneerden (respectievelijk 35% en 34%). 
Zowel bij de vakantiewoningen, de hotels en vooral bij de campings zien we een toename van het 
aandeel gepensioneerde gezinshoofden in 2011 t.o.v. 2005. De gepensioneerden zijn het minst 
vertegenwoordigd in de gastenkamers (23%). 

 

 

 

                                                      

 
70 Basis is alle respondenten die aangeven dat het gezinshoofd gepensioneerd is én die hun vorig beroep hebben 
opgegeven. Een aantal respondenten gaf aan wel gepensioneerd te zijn zonder informatie over het vorige beroep te geven. 
Deze missings (n=12) zijn dus niet opgenomen in de basis. 
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Figuur 13: Percentage gepensioneerde gezinshoofden volgens logiesvorm71 

 

Tabel 43: Proportie  gepensioneerde  gezinshoofden  volgens  logiesvorm  en periode 
verblijf72 

 Seizoen Buiten seizoen 
 2005 2011 2005 2011 
Hotel 25% 32% 31% 37% 
Gastenkamer 15% 22% 39% 25% 
Camping 14% 23% 31% 38% 
Vakantiewoning 13% 24% 26% 31% 
Vakantiepark - 6% - 15% 
Logies voor doelgroepen 11% - 42% - 
Totaal 15% 21% 22% 31% 

 

  

                                                      

 
71 Basis is alle respondenten (N=3.299 in 2011, N=2.834 in 2005). De resultaten zijn incl. vakantieparken, maar om redenen 
van vertrouwelijkheid kunnen we de evolutie met 2005 hiervan niet tonen. 
72  Basis = 100% = alle respondenten (per combinatie logiesvorm – periode) 
(Aantallen respectievelijk binnen / buiten seizoen 2011 hotel N =429 en N = 952; camping N = 90 en N = 214; gastenkamer  
N = 280 en N = 428; indiv. huurvakantiewoning N = 99 en N = 191, vakant iepark N = 305 en N = 281 en totaal N = 
1.203 en N = 2.066) 
(Aantallen respectievelijk binnen / buiten seizoen 2005 hotel N =631 en N = 405; camping N = 241 en N = 105; gastenkamer 
N = 256 en N = 151; indiv. huurvakantiewoning N = 213 en N = 156; logies voor doelgroepen N = 55 en N = 48 en totaal 
N = 1.640 en N = 1.183) 
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Volgens logiesvorm en nationaliteit 

In de hotels en campings treffen we hoofdzakelijk Vlaamse en Nederlandse gepensioneerden aan. 
De gastenkamers worden hoofdzakelijk bezocht door Vlaamse bedienden en Nederlands 
kaderpersoneel.  

Tabel 44: Beroepen gezinshoofd volgens logiesvorm en nationaliteit 

Selectie van 
beroepen 

 
Hotel 

 
Gastenkamer Camping 

Vl. 
N=1.209 

Ndl. 
N=182 

D. 
N=0 

Vl. 
N=625 

Ndl. 
N=91 

D. 
N=0 

Vl. 
N=182 

Ndl. 
N=127 

D. 
N=0 

Arbeider 11% 9% - 12% 12% - 19% 17% - 

Bediende 28% 11% - 27% 10% - 24% 12% - 
Gepensioneerd 34% 40% - 24% 21% - 40% 29% - 

Kaderpersoneel 11% 18% - 15% 30% - 4% 22% - 
Onderwijzer 5% 3% - 8% 4% - 6% 10% - 
Land-/tuinbouwer 1% 1% - 1% 0% - 0% 0% - 
Zelfstandige 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

7% 9% - 8% 2% - 2% 4% - 

Ondernemer 1% 6% - 1% 2% - 0% 0% - 

Vrij beroep 3% 5% - 3% 13% - 2% 3% - 

Werkloos 0% 0% - 1% 0% - 0% 0% - 

Student 0% 0% - 0% 0% - 0% 2% - 

Huisvrouw/-man 0% 0% - 0% 0% - 0% 0% - 

Andere 0% 0% - 1% 7% - 4% 0% - 

Totaal 100% 100% - 100% 100% - 100% 100% - 

 

Selectie van 
beroepen 

 
Vakantiewoning Vakantiepark 

Vl. 
N=270 

Ndl. 
N=22 

D. 
N=0 

Vl. 
N=225 

Ndl. 
N=215 

D. 
N=149 

Arbeider 13% 2% - 24% 19% 10% 
Bediende 30% 5% - 41% 23% 56% 
Gepensioneerd 30% 6% - 11% 12% 4% 
Kaderpersoneel 12% 55% - 8% 20% 9% 

Onderwijzer 4% 0% - 3% 4% 4% 
Land-/tuinbouwer 0% 0% - 0% 3% 0% 
Zelfstandige 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

5% 26% - 5% 7% 9% 

Ondernemer 0% 0% - 1% 9% 1% 

Vrij beroep 3% 7% - 3% 1% 1% 

Werkloos 1% 0% - 1% 1% 0% 

Student 1% 0% - 0% 0% 3% 

Huisvrouw/-man 1% 0% - 0% 1% 2% 

Andere 0% 0% - 2% 1% 0% 

Totaal 100% 100% - 100% 100% 100% 
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De vakantiewoningen worden voornamelijk bezocht door Vlaamse gepensioneerden, bedienden en 
door Nederlands kaderpersoneel. In de vakantieparken vindt men voornamelijk bedienden terug, en 
dit zowel van Vlaamse, Nederlandse als Duitse afkomst. 
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3.2 Aanleiding en motivatie van de vakantiebestemming  

In dit hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de manier waarop er besloten wordt om de vakantie in 
de Vlaamse regio’s door te brengen. De antwoorden op deze vragen kunnen eveneens gebruikt 
worden om een antwoord te vinden op de vraag “Wat zet de toeristen aan om in de Vlaamse regio’s 
te verblijven?”. 

Algemeen en volgens nationaliteit 

De belangrijkste redenen waarom een bepaalde regio gekozen wordt als vakantiebestemming zijn 
(voor alle logiesvormen en nationaliteiten, inclusief vakantieparken): mogelijkheden om te fietsen 
(40%), het landschap en de omgeving (39%) en de mogelijkheid tot een rustige vakantie (36%). De 
top 3 is hetzelfde gebleven als in 2005.73  

Tabel 45: Redenen om te kiezen voor een vakantiebestemming 

 2005 
N=2.848 

2011 
N=3.375 

Mogelijkheden tot fietsen 21% 40% 
Landschap, omgeving 35% 39% 
Mogelijkheden rustige vakantie 36% 36% 
Mogelijkheden tot wandelen - 33% 
Onbekende streek - 26% 
Vlot bereikbaar, ligging 21% 22% 
Bekende streek - 21% 
Mogelijkheden actieve vakantie 14% 14% 
Specifieke bezienswaardigheden - 14% 
Specifieke logies in de regio - 8% 
Feest - 6% 
Evenement 12% 5% 
Comfort en netheid van verblijf 15% - 
Andere - 11% 
Totaal 153% 275% 

 

De top drie van de voornaamste redenen om een vakantie in de Vlaamse regio door te brengen 
verschilt voor de drie nationaliteiten. De totale top 3 wordt bepaald door de beweegredenen van de 
Vlamingen. Bij de Duitsers (belangrijkste reden voor de Duitsers) en ook bij de Nederlanders speelt 
“het vlot bereikbaar zijn en de ligging” ook een rol in hun keuzeproces. 

 

 

 

                                                      

 
73 Voorzichtigheid is geboden bij het vergelijken met de resultaten van het onderzoek in 2005. Toen werd de vraag anders 
gesteld. De respondenten hadden toen enkel de mogelijkheid om maximum 3 antwoorden zelf te formuleren. In 2011 
daarentegen waren er reeds multiple response antwoordmogelijkheden voorzien. Het stond de respondent dus vrij zoveel 
antwoorden aan te duiden als hij zelf nodig achtte. Dit verklaart meteen ook het grote verschil in totaal percentage (153% in 
2005 ten opzichte van 275% in 2011). 
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Tabel 46: Redenen om vakantie in Vlaamse regio door te brengen volgens nationaliteit74  

 Vlaming 
N=2.561 

Nederlander 
N=660 

Duitser 
N=152 

Totaal 
N=3.375 

Mogelijkheden tot fietsen 44% 25% 16% 40% 
Landschap, omgeving 42% 28% 19% 39% 
Mogelijkheden rustige vakantie 37% 30% 47% 36% 
Mogelijkheden tot wandelen 38% 20% 11% 33% 
Onbekende streek 27% 22% 15% 26% 
Vlot bereikbaar, ligging 20% 28% 57% 22% 
Bekende streek 22% 18% 15% 21% 
Mogelijkheden actieve vakantie 14% 14% 30% 14% 
Specifieke bezienswaardigheden 13% 18% 7% 14% 
Specifieke logies in de regio 8% 6% 8% 8% 
Feest 6% 7% 4% 6% 
Evenement 5% 6% 5% 5% 
Andere 10% 14% 12% 11% 
Totaal 286% 237% 246% 275% 

 

Volgens logiesvorm 

De redenen om naar een bepaalde regio te reizen, verschillen naargelang de gekozen logiesvorm. 
De hotelgasten, de gasten in de gastenkamers en de kampeerders baseren hun keuze voor de regio 
voornamelijk op de mogelijkheden om te fietsen. Diegenen die hun vakantie in een vakantiewoning 
hebben doorgebracht, laten hun keuze van regio hoofdzakelijk afhangen van het landschap en de 
omgeving. De vakantieparkgangers tot slot, beschouwen de mogelijkheid tot een rustige vakantie 
als de belangrijkste reden om voor een bepaalde vakantieregio te kiezen. Voor alle logiesvormen 
blijkt de aanwezigheid van specifieke logies in de regio, evenementen en feesten het minst bij te 
dragen in het keuzeproces. 

Tabel 47: Redenen om vakantie in Vlaamse regio door te brengen volgens logiesvorm 

 Hotel 
 

N=1.421 

Gasten-
kamer 
N=735 

Camping 
 

N=317 

Vakantie-
woning 
N=305 

Vakantie-
park75 
N=595 

Totaal 
N=3.375 

Mogelijkheden tot fietsen 44% 51% 40% 40% 24% 40% 
Landschap, omgeving 37% 42% 31% 55% 27% 39% 
Mogelijkheden rustige vakantie 22% 27% 34% 46% 57% 36% 
Mogelijkheden tot wandelen 29% 30% 30% 55% 26% 33% 
Onbekende streek 33% 31% 25% 24% 13% 26% 
Vlot bereikbaar, ligging 16% 13% 31% 20% 37% 22% 
Bekende streek 20% 13% 25% 23% 26% 21% 
Mogelijkheden actieve vakantie 7% 7% 13% 13% 33% 14% 
Specifieke bezienswaardigheden 20% 12% 9% 13% 9% 14% 
Specifieke logies in de regio 7% 5% 4% 10% 11% 8% 
Feest 5% 7% 8% 5% 8% 6% 
Evenement 6% 9% 2% 2% 6% 5% 
Andere 8% 12% 7% 13% 14% 11% 
Totaal 254% 258% 259% 320% 289% 275% 

                                                      

 
74 Bij de tabellen waar we zowel de cijfers naar nationaliteit als de totale cijfers weergeven moet het volgende opgemerkt 
worden. De totale cijfers hebben betrekking op alle respondenten in de steekproef. In dit totaalcijfers werden dus ook de 
toeristen in de vakantieparken meegenomen. Het totale cijfer geldt dus voor Vlamingen, Nederlanders én Duitsers. 
75 In de vakantieparken kan de methodologie, namelijk face-to-face bevraging bijgedragen hebben tot de hogere frequenties. 
Interviewers vragen door tot geen andere redenen meer genoemd worden. 
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3.3 De geraadpleegde toeristische informatiebronnen 

3.3.1 Informatiebronnen die aanzetten om op vakantie te gaan 

Hieronder wordt eerst een antwoord gegeven op de vraag “Welke informatie heeft u zin doen krijgen 
in een vakantie in deze regio?”. 

Algemeen 

Online informatiebronnen en brochures/folders (resp. 56% en 36%) doen de respondenten het 
meest zin krijgen in een vakantie in de Vlaamse regio’s. Vervolgens zijn informele informatiebronnen 
(21%) aangegeven als informatiebron die zin doet krijgen in een vakantie in de Vlaamse regio’s. Met 
informele informatiebronnen bedoelen we informatie verkregen van vrienden, famillie en kennissen. 
Tot slot werd er in 13% van de gevallen TV, radio of geschreven pers aangereikt als inspiratiebron 
gevolgd door 10% andere bronnen. 

21% van de respondenten geeft aan dat niets (uitgezonderd eigen ervaringen) hun zin heeft doen 
krijgen om op vakantie te gaan in de Vlaamse regio’s. 
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Figuur 14: Informatiebronnen die aanzetten om op vakantie te gaan76 

 

 
                                                      

 
76 Percentages berekend op totale basis. Respondenten hadden de mogelijkheid om meerdere informatiebronnen aan te 
duiden. 
(*) Met informele kanalen bedoelen we de informatie gekregen van vrienden, familie, kennissen. 
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Volgens nationaliteit 

Van alle op voorhand geraadpleegde informatiebronnen, zetten de online informatie, de brochures, 
folders en ander drukwerk en de informele kanalen – tips en aanbevelingen van familie, vrienden en 
kennissen - het meest aan om te kiezen voor een bepaalde vakantie, ongeacht de nationaliteit van 
de vakantieganger.  

Tabel 48: Informatiebronnen die aanzetten tot een bepaalde vakantie volgens nationaliteit 

 Vlaming 
N=2.561 

Nederlander 
N=660 

Duitser 
N=152 

Totaal 
N=3.375 

Online informatie en websites 56% 53% 63% 56% 
Brochures, folders, drukwerk 40% 22% 18% 36% 
Informele kanalen 22% 18% 23% 21% 
TV, radio of geschreven pers 15% 7% 1% 13% 
Andere informatie 11% 8% 2% 10% 
Niets zin doen krijgen (uitgez. Eigen 
ervaring) 

18% 29% 27% 21% 

Totaal geïnformeerd 82% 71% 73% 79% 

 

Volgens logiesvorm 

De zin om op vakantie te gaan naar een bepaalde regio, kan door het raadplegen van verschillende 
informatiebronnen verhoogd worden. Toeristen die op een camping of in een vakantiepark hun 
vakantie hebben doorgebracht, gaven vaker dan de andere toeristen aan dat geen van de 
informatiebronnen hen aangezet heeft om op vakantie te gaan. Zij waren ook wel de toeristen die 
zich het minst vooraf informeerden. 

Tabel 49: Informatiebronnen die aanzetten tot een bepaalde vakantie volgens logiesvorm 

 Hotel 
 

N=1.421 

Gasten-
kamer 
N=735 

Camping 
 

N=317 

Vakantie-
woning 
N=305 

Vakantie-
park 

N=595 

Totaal 
 

N=3.375 
Online informatie en websites 54% 60% 46% 63% 53% 56% 
Brochures, folders, drukwerk 48% 34% 35% 36% 16% 36% 
Informele kanalen 24% 19% 19% 21% 18% 21% 
TV, radio of geschreven pers 19% 19% 5% 13% 3% 13% 
Andere informatie 17% 12% 6% 4% 5% 10% 
Niets zin doen krijgen (uitgez. 
Eigen ervaring) 

15% 15% 32% 17% 33% 21% 

Totaal geïnformeerd 85% 85% 68% 83% 67% 79% 
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3.3.2 Wijze waarop de vakantieganger zich geïnformeerd heeft 

In deze paragraaf bieden we vervolgens een antwoord op de vraag “Hoe heeft u zich voorafgaand 
aan uw vakantie (maar nadat u al beslist had om een vakantie door te brengen in deze regio) 
concreet geïnformeerd?”. 

Algemeen 

De vakantieganger in de Vlaamse regio’s informeert zich voornamelijk via het Internet. In meer dan 
de helft (58%) van de gevallen wordt er geopteerd om online op zoek te gaan naar informatie. 
Vergeleken bij 2005 gaat de vakantieganger resoluut meer op zoek naar informatie. Met 
uitzondering van beurzen en de informele kanalen worden alle kanalen meer gebruikt. Vooral de  
online-kanalen zijn sterk in gebruik toegenomen. Dit betekent niet dat brochures en folders in 
mindere mate geraadpleegd worden bij de vakantievoorbereiding in 2011 t.o.v. 2005. Zij blijven een 
belangrijke informatiebron, geraadpleegd door 31% van de vakantiegangers. 

In 2011 werden gemiddeld 1,6 bronnen geraadpleegd om informatie op te zoeken over de 
vakantiebestemming. In 2005 waren dit minder bronnen, het gemiddelde lag toen op 0,7 bronnen. 

Eerdere ervaringen en informatie van vrienden, familie of kennissen zijn meer aangegeven als 
bronnen die zin doen krijgen om op vakantie te gaan dan dat deze aangegeven werden als bron van 
informatie. We zien echter wel een stijging in het online op zoek gaan naar informatie tov. de 
inspiratiebronnen voor op vakantie te gaan. Vooral de website van de toeristische regio, provincie, 
stad, gemeente en zoekrobots worden vaker gebruikt als bron van informatie tov. inspiratiebron. 

Tabel 50: Wijze waarop men zich concreet geïnformeerd heeft  

 2005 
N=2.848 

2011 
N=3.375 

Online informatie en websites77 25% 58% 
Brochures, folders, drukwerk78 26% 31% 
Informele kanalen (familie, vrienden en 
kennissen) 12% 10% 
TV, radio of geschreven pers79 0% 5% 
Andere informatie 1% 5% 
Niet geïnformeerd/Eigen ervaring80 50% 29% 
Totaal geïnformeerd 50% 71% 

 

  

                                                      

 
77 Item anders verwoord in 2005, nl. “opzoeken van informatie via het Internet” 
78 Item anders verwoord in 2005, nl. “via brochures en folders” 
79 In de data van 2005 vonden we het vergelijkbare item “infobronnen media” terug. Daarvan hebben we de data hier 
getoond. 
80 Item “Eigen ervaring” werd in 2005 verwoord als “op basis van ervaring en gewoonte”. Dit item geeft het % respondenten 
weer dat aangeeft zich niet geïnformeerd te hebben of enkel op basis van eigen ervaring van een eerder bezoek 
geïnformeerd te zijn.  
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Figuur 15 toont de detailaspecten van de verschillende informatiebronnen genoemd in 2011. 

Figuur 15: Wijze waarop men zich geïnformeerd heeft81 

 
                                                      

 
81 Percentages berekend op totale basis. Respondenten hadden de mogelijkheid om meerdere informatiebronnen aan te 
duiden. 
(*) Met informele kanalen bedoelen we de informatie gekregen van vrienden, familie, kennissen 
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Volgens nationaliteit 

Indien er op voorhand informatie opgezocht wordt over de toeristische mogelijkheden van de regio 
waar men naartoe vertrekt, dan blijkt voor alle nationaliteiten dat het internet het vaakst als 
informatiebron geraadpleegd wordt. Daarnaast maken Vlamingen vaker gebruik van brochures en 
folders in vergelijking met Nederlanders en Duitsers (resp. 35%, 19% en 14%). Verder kan 
opgemerkt worden dat Nederlanders zich het vaakst niet informeren alvorens ze naar de Vlaamse 
regio’s op vakantie gaan. 

Tabel 51: Wijze waarop men zich concreet geïnformeerd heeft volgens nationaliteit 

 Vlaming 
N=2.561 

Nederlander 
N=660 

Duitser 
N=152 

Totaal 
N=3.375 

Online informatie en websites 60% 50% 67% 58% 
Brochures, folders, drukwerk 35% 19% 14% 31% 
Informele kanalen 10% 8% 10% 10% 
TV, radio of geschreven pers 5% 2% 0% 5% 
Andere informatie 5% 3% 8% 5% 
Niet geïnformeerd / eigen ervaring 27% 38% 25% 29% 
Totaal geïnformeerd 73% 62% 75% 71% 

 

Volgens logiesvorm 

Wanneer men zich informeert, gebeurt dit hoofdzakelijk door het opzoeken van informatie op het 
internet, ongeacht de logiesvorm waarin men verblijft. Ook brochures, folders en ander drukwerk 
worden vaak geraadpleegd, behalve door de vakantiegangers die op reis gaan naar vakantieparken. 
Toeristen die op campings en in vakantieparken verblijven zijn het vaakst niet geïnformeerd vooraf. 

Tabel 52: Wijze waarop men zich concreet geïnformeerd heeft volgens nationaliteit volgens logiesvorm 

 Hotel 
 

N=1.421 

Gasten-
kamer 
N=735 

Camping 
 

N=317 

Vakantie-
woning 
N=305 

Vakantie-
park 

N=595 

Totaal 
 

N=3.375 
Online informatie en websites 56% 63% 43% 72% 53% 58% 
Brochures, folders, drukwerk 37% 31% 31% 42% 11% 31% 
Informele kanalen 10% 13% 7% 10% 7% 10% 
TV, radio of geschreven pers 7% 6% 1% 4% 1% 5% 
Andere informatie 6% 5% 5% 2% 3% 5% 
Niet geïnformeerd / eigen ervaring 27% 23% 42% 19% 41% 29% 
Totaal geïnformeerd 73% 77% 58% 81% 59% 71% 
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3.3.3 Ter plaatse geraadpleegde informatiebronnen 

Aan de respondenten werd gevraagd of ze ter plaatse tijdens hun vakantie in de regio nog gebruik 
hebben gemaakt van informatiebronnen. 65% van de toeristen heeft ter plaatse nog 
informatiebronnen geraadpleegd.  

Tabel 53: Ter plaatse geraadpleegde informatiebronnen  

 2011 
N=3.375 

% Ja 65% 
% Neen 35% 
Totaal 100% 

 

Op de vakantiebestemming raadpleegt de toerist hoofdzakelijk brochures of folders in het logies. 
Heel weinig toeristen (slechts 13%) raadpleegden het internet als informatiebron tijdens de vakantie, 
in tegenstelling tot het veelvuldig gebruik van dit kanaal voor men de vakantie aanvangt. 

Figuur 16: Ter plaatse geraadpleegde informatiebronnen82 

 

Volgens nationaliteit 

Voornamelijk Vlamingen raadplegen informatiebronnen tijdens de vakantie in de Vlaamse regio’s. 
Duitse toeristen raadplegen zich het minst van de drie nationaliteiten tijdens de vakantie. Dit is ook 
wel een gevolg van de methode van bevraging, de Duitse toerist werd enkel bevraagd in de 
vakantieparken. 

  

                                                      

 
82 Basis is respondenten die aangeven dat ze ter plaatse informatiebronnen hebben geraadpleegd (n=2.273). Totaal 
logies/uitbaters is de ontdubbelde som van “brochures of folders in het logies” en “info/tips van uitbaters”. 
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Tabel 54: Ter plaatse geraadpleegde informatiebronnen volgens nationaliteit 

 Vlaming 
N=2.561 

Nederlander 
N=660 

Duitser 
N=152 

Totaal 
N=3.375 

% Ja 69% 56% 38% 65% 
% Neen 31% 44% 62% 35% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 

Zowel Vlamingen, Nederlanders als Duitsers geven de voorkeur aan brochures en folders 
(resp.68%, 73% en 77%), indien zij zich informeren tijdens hun vakantie. Vlamingen maken ook 
vaker gebruik van fiets- en wandelkaarten en informatie/tips van uitbaters. 

Tabel 55: Ter plaatse geraadpleegde informatiebronnen volgens nationaliteit83 

 Vlaming 
N= 1.789 

Nederlander 
N= 425 

Duitser 
N= 57 

Totaal 
N= 2.271 

Brochures of folders in het logies 68% 73% 77% 69% 
Fietskaart / fietsbrochures 40% 23% 10% 36% 
Informatie / tips van uitbaters  39% 26% 14% 36% 
Informatie verkregen van de Dienst 
voor Toerisme 27% 25% 12% 26% 
Wandelkaart / wandelbrochures 27% 12% 2% 24% 
Internet   13% 13% 14% 13% 
Reisgids / toeristische gids  6% 9% 2% 7% 
I-apps ed. op smartphone, i-pad 
(gedownloade wandelroute)  2% 1% 2% 2% 
Andere 3% 4% 3% 3% 
Totaal logies/uitbaters 79% 81% 76% 79% 
Totaal 225% 186% 136% 216% 

 

Volgens logiesvorm 

7 op de 10 toeristen die verblijven in hotels, gastenkamers of vakantiewoningen raadplegen 
informatiebronnen tijdens hun verblijf in de Vlaamse regio’s. Toeristen die verblijven in de 
vakantieparken informeren zich het minst tijdens hun verblijf. 

Tabel 56: Ter plaatse geraadpleegde informatiebronnen volgens logiesvorm 

 Hotel 
 

N=1.421 

Gasten-
kamer 
N=735 

Camping 
 

N=317 

Vakantie-
woning 
N=305 

Vakantie-
park 

N=595 

Totaal 
 

N=3.375 
% Ja 71% 73% 55% 76% 45% 65% 
% Neen 29% 27% 45% 24% 55% 35% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

  

                                                      

 
83 Basis is respondenten die aangeven dat ze ter plaatse informatiebronnen hebben geraadpleegd (n=2.271). 
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Tabel 57: Ter plaatse geraadpleegde informatiebronnen volgens logiesvorm84  

 Hotel 
 

N= 1.043 

Gasten-
kamer 
N= 530 

Camping 
 

N= 209 

Vakantie-
woning 
N= 229 

Vakantie-
park 

N=260 

Totaal 
 

N= 2.271 
Brochures of folders in het logies 63% 73% 73% 71% 77% 69% 
Fietskaart / fietsbrochures 41% 42% 31% 40% 14% 36% 
Informatie / tips van uitbaters  38% 57% 12% 39% 14% 36% 
Informatie verkregen van de Dienst 
voor Toerisme 34% 22% 28% 23% 10% 26% 
Wandelkaart / wandelbrochures 22% 23% 20% 41% 8% 24% 
Internet   12% 10% 12% 20% 10% 13% 
Reisgids / toeristische gids  8% 5% 5% 6% 7% 7% 
I-apps ed. op smartphone, i-pad 
(gedownloade wandelroute)  2% 2% 4% 1% 1% 2% 
Andere 4% 2% 4% 3% 3% 3% 
Totaal logies/uitbaters 73% 90% 78% 79% 84% 79% 
Totaal 224% 236% 189% 244% 144% 216% 

 

In alle types logies informeren de toeristen zich ter plaatse het vaakst via brochures of folders. 
Fietskaarten en fietsbrochures worden ook frequent geraadpleegd door toeristen die verblijven in 
hotels, gastenkamers en vakantiewoningen. Opmerkelijk is ook dat 6 op de 10 van de toeristen die 
verblijven in een gastenkamer, informatie en tips van de uitbater als informatiebron ter plaatse 
aanhalen. Dit resultaat is vermoedelijk eigen aan het type logies. 

  

                                                      

 
84 Basis is respondenten die aangeven dat ze ter plaatse informatiebronnen hebben geraadpleegd (n=2.271). 



 

De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio’s anno 2011  74 

3.4 Sociale Netwerken en het gebruik van elektronische toestellen 

3.4.1 Gebruik van sociale netwerksites en inspiratie voor de vakantiebestemming 

4 op 10 van de toeristen in de Vlaamse regio’s is actief op minstens één sociale netwerksite. 
Facebook is hierbij de meest populaire netwerksite.  

Tabel 58: Actief op minstens 1 sociale netwerksite 

 2011 
N=2.809 

% Ja 40% 
% Neen 60% 
Totaal 100% 

 

Tabel 59: Participatie sociale netwerksites85 

 Totaal 
 

N= 1.068 
Facebook  78% 
Youtube  24% 
LinkedIn  23% 
Hyves  15% 
Twitter  10% 
Netlog  6% 
Andere 86 4% 
Flickr  3% 
Plaxo  2% 
Totaal 165% 

 

De sociale netwerken waarop men actief is, hebben echter slechts in beperkte mate bijgedragen tot 
de keuze van een bepaalde Vlaamse regio als vakantiebestemming.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
85 Basis is alle respondenten die aangaven op minstens 1 sociale netwerksite actief te zijn (N=1.068). De respondenten 
hadden de mogelijkheid om meerdere antwoorden aan te duiden. Het totaal % is daarom hoger dan 100%. 
86 De meest voorkomende andere sociale netwerksites waren Skype, MSN en Google+. 
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Figuur 17: Mate waarin het sociaal netwerk waarop men actief is, bijgedragen heeft tot de keuze voor 
een vakantie in deze regio87   

 

 

Volgens nationaliteit 

Nederlandse toeristen in de Vlaamse regio’s zijn het vaakst actief op sociale netwerksites. Wanneer 
we inzoomen op de verschillende sociale netwerksites, dan zien we dat Vlamingen en Duitsers 
voornamelijk actief zijn op Facebook en dat Nederlanders naast Facebook, ook vaak actief zijn op 
Hyves en LinkedIn. 

  

                                                      

 
87 Sociale netwerksites getoond in volgorde van participatiegraad (van hoog naar laag). Zie tabel 58. De 8% in de categorie 
‘Andere’ waarbij de sociale netwerksite in zeer grote mate heeft bijgedragen tot de keuze voor een vakantie, werd door 
slechts zeer weinig respondenten gespecifieerd. De enkele respondenten die toch de andere netwerksite specificeerden, 
bleken gebruik te maken van Google+. 
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Tabel 60: Actief op minstens 1 sociale netwerksite volgens nationaliteit  

 Vlaming 
N=2.086 

Nederlander 
N=579 

Duitser 
N=142 

Totaal 
N=2.807 

% Ja 38% 49% 43% 40% 
% Neen 63% 51% 57% 60% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 

Tabel 61: Participatie sociale netwerksites volgens nationaliteit88 

 Vlaming 
N=748 

Nederlander 
N=257 

Duitser 
N=61 

Totaal 
N= 1.066 

Facebook  86% 54% 85% 78% 
Youtube  22% 28% 23% 24% 
LinkedIn  20% 34% 2% 23% 
Hyves  2% 53% 3% 15% 
Twitter  7% 20% 10% 10% 
Netlog  8% 1% 2% 6% 
Andere  5% 2% 12% 4% 
Flickr  3% 5% 2% 3% 
Plaxo  2% 2% 0% 2% 
Totaal 155% 199% 139% 165% 

 

Volgens logiesvorm 

Meer dan de helft van de toeristen in een vakantiepark is actief op minstens één sociale netwerksite. 
In alle andere logiesvormen zien we dat dit aandeel heel wat lager ligt. Herinner hierbij ook wel dat 
de gemiddelde leeftijd in dit logies het laagst was. 

Toeristen in hotels (hoogste gemiddelde leeftijd) zijn het minst actief op sociale netwerksites. Daar 
zijn slechts 30% van de toeristen actief op minstens één netwerksite. 

Tabel 62: Actief op minstens 1 sociale netwerksite volgens logiesvorm 

 Hotel 
 

N=1.149 

Gasten-
kamer 
N=603 

Camping 
 

N=249 

Vakantie-
woning 
N=254 

Vakantie-
park 

N=552 

Totaal 
 

N=2.807 
% Ja 30% 39% 41% 37% 59% 40% 
% Neen 70% 61% 59% 63% 41% 60% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Facebook blijkt bij alle toeristen in de verschillende logiesvormen, de populairste sociale 
netwerksite. 

 

 

 

                                                      

 
88 Basis is alle respondenten die aangaven op minstens 1 sociale netwerksite actief te zijn (N=1.068). De respondenten 
hadden de mogelijkheid om meerdere antwoorden aan te duiden. Het totaal % is daarom hoger dan 100%. 
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Tabel 63: Participatie sociale netwerksites volgens logiesvorm89 

 Hotel 
 

N=330 

Gasten-
kamer 
N=241 

Camping 
 

N=79 

Vakantie-
woning 
N=105 

Vakantie-
park 

N=311 

Totaal 
 

N= 1.066 
Facebook  78% 81% 69% 86% 75% 78% 
Youtube  25% 21% 32% 13% 27% 24% 
LinkedIn  26% 20% 29% 30% 17% 23% 
Hyves  8% 3% 37% 3% 25% 15% 
Twitter  14% 6% 16% 6% 9% 10% 
Netlog  6% 6% 1% 5% 7% 6% 
Andere  4% 6% 1% 3% 6% 4% 
Flickr  5% 2% 6% 4% 2% 3% 
Plaxo  3% 1% 0% 3% 1% 2% 
Totaal 169% 146% 191% 153% 169% 165% 

 

 

3.4.2 Elektronische toestellen op vakantie 

3.4.2.1 Elektronische toestellen meegenomen op vakantie 

Algemeen 

Aan alle respondenten werd gevraagd voor acht elektronische toestellen of zij deze al dan niet 
hadden meegenomen op vakantie en/of zij de toestellen al dan niet gebruikt hadden tijdens hun 
vakantie in de Vlaamse regio’s. 

Het merendeel van de toeristen neemt een GPS-toestel mee voor in de auto. 

Figuur 18: Elektronische toestellen meegenomen op vakantie90 

 

 

                                                      

 
89 Basis is alle respondenten die aangaven op minstens 1 sociale netwerksite actief te zijn (N=1.068). De respondenten 
hadden de mogelijkheid om meerdere antwoorden aan te duiden. Het totaal % is daarom hoger dan 100%. 
90 Basis is iedereen. N=3.375. De respondenten hadden de mogelijkheid om meerdere antwoorden aan te duiden. Vandaar 
dat het totaal % hoger ligt dan 100%. 
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Volgens nationaliteit 

Een GPS-toestel voor in de auto wordt door alle nationaliteiten vaak meegenomen op reis. 
Nederlanders en Duitsers nemen opvallend vaker dan Vlamingen een smartphone mee. 

Tabel 64: Elektronische toestellen meegenomen op vakantie volgens nationaliteit 

 Vlaming 
N=2.561 

Nederlander 
N=660 

Duitser 
N=152 

Totaal 
 

N=3.375 
GPS-toestel voor in de auto 68% 64% 75% 68% 
Laptop 19% 22% 23% 19% 
Smartphone (i-phone, HTC, 
Blackberry of gelijkaardig) 13% 32% 34% 17% 

Draagbare muziekspeler (MP3, 
MP4,…) 12% 17% 22% 13% 

Draagbaar GPS-toestel voor fietsen of 
wandelen 8% 7% 7% 8% 

Draagbare DVD-speler 5% 8% 17% 6% 
Tablet PC (I-pad of gelijkaardig) 3% 7% 5% 4% 
Totaal 128% 157% 185% 135% 
Geen van deze 23% 19% 16% 22% 

 

Volgens logiesvorm 

GPS-toestellen voor in de auto worden door alle types vakantiegangers meegenomen, dus 
ongeacht de logiesvorm die ze hebben gekozen. Kampeerders en toeristen in vakantiepark nemen 
ook vaker een smartphone en draagbare muziekspeler mee. Toeristen in vakantiewoningen en in 
vakantieparken nemen vaak een laptop mee. 

Tabel 65: Elektronische toestellen meegenomen op vakantie volgens logiesvorm 

 Hotel 
 

N=1.421 

Gasten-
kamer 
N=735 

Camping 
 

N=317 

Vakantie-
woning 
N=305 

Vakantie-
park 

N=595 

Totaal 
 

N=3.375 
GPS-toestel voor in de auto 63% 66% 64% 73% 74% 68% 

Laptop 9% 14% 19% 35% 28% 19% 
Smartphone (i-phone, HTC, 
Blackberry of gelijkaardig) 13% 11% 22% 14% 31% 17% 

Draagbare muziekspeler (MP3, 
MP4,…) 6% 7% 21% 17% 24% 13% 

Draagbaar GPS-toestel voor 
fietsen of wandelen 7% 6% 10% 12% 5% 8% 

Draagbare DVD-speler 1% 1% 9% 5% 18% 6% 

Tablet PC (I-pad of gelijkaardig) 3% 1% 7% 6% 6% 4% 

Totaal 102% 106% 152% 162% 186% 135% 

Geen van deze 29% 26% 16% 16% 13% 22% 
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Volgens leeftijd 

De GSP wordt door alle leeftijden het vaakst meegenomen op vakantie. De 75 plussers nemen dit 
veel minder vaak mee dan de andere leeftijdsgroepen. De jongeren nemen vaker een laptop, 
smartphone en draagbare muziekspeler mee. 

Tabel 66: Elektronische toestellen meegenomen op vakantie volgens leeftijd 

 18-34 
 

N=458  

35-49 
 

N=1014 

50-64 
 

N=1.356 

65-74 
 

N=408 

75+ 
 

N=83 

Totaal 
 

N=3.319 
GPS-toestel voor in de auto 73% 71% 67% 62% 38% 68% 
Laptop 25% 25% 16% 9% 19% 19% 
Smartphone (i-phone, HTC, 
Blackberry of gelijkaardig) 29% 22% 11% 10% 5% 17% 

Draagbare muziekspeler (MP3, 
MP4,…) 21% 20% 7% 4% 4% 13% 

Draagbaar GPS-toestel voor 
fietsen of wandelen 5% 8% 9% 7% 3% 8% 

Draagbare DVD-speler 12% 10% 2% 2% 2% 6% 
Tablet PC (I-pad of gelijkaardig) 5% 5% 4% 3% 4% 4% 

Totaal 169% 159% 116% 97% 75% 135% 
Geen van deze 16% 17% 24% 30% 51% 22% 

 

 
3.4.2.2 Elektronische toestellen gebruikt tijdens vakantie 

Algemeen 

Voornamelijk het GPS-toestel voor in de auto wordt gebruikt tijdens de vakantie (52%). 

Figuur 19: Elektronische toestellen gebruikt tijdens vakantie91 

 

                                                      

 
91 Basis is iedereen. N=3.375. De respondenten hadden de mogelijkheid om meerdere antwoorden aan te duiden. Vandaar 
dat het totaal % hoger ligt dan 100%. 
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Volgens nationaliteit 

Het gebruik van het GPS-toestel voor in de auto komt voor bij alle nationaliteiten. De smartphone 
wordt vaak gebruikt door Nederlanders en Duitsers, en minder vaak door Vlamingen. Vlamingen 
gebruiken het minst elektronische toestellen. 

Tabel 67: Elektronische toestellen gebruikt volgens nationaliteit 

 Vlaming 
N=2.561 

Nederlander 
N=660 

Duitser 
N=152 

Totaal 
N=3.375 

GPS-toestel voor in de auto 51% 52% 63% 52% 
Laptop 15% 15% 17% 15% 
Smartphone (i-phone, HTC, 
Blackberry of gelijkaardig) 11% 26% 28% 15% 

Draagbare muziekspeler (MP3, 
MP4,…) 9% 13% 16% 10% 

Draagbaar GPS-toestel voor fietsen of 
wandelen 7% 4% 5% 6% 

Draagbare DVD-speler 4% 5% 15% 4% 
Tablet PC (I-pad of gelijkaardig) 3% 6% 5% 3% 
Totaal 100% 121% 149% 105% 
Geen van deze 38% 32% 22% 36% 

 

Volgens logiesvorm 

Het gebruik van het GPS-toestel voor in de auto komt voor bij alle types vakantiegangers, dus 
ongeacht de logiesvorm die ze gekozen hebben. We zien verder nog opvallend veel laptopgebruik 
bij toeristen in vakantiewoningen en smartphonegebruik bij toeristen in vakantieparken. 

Tabel 68: Elektronische toestellen gebruikt volgens logiesvorm 

 Hotel 
 

N=1.421 

Gasten-
kamer 
N=735 

Camping 
 

N=317 

Vakantie-
woning 
N=305 

Vakantie-
park 

N=595 

Totaal 
 

N=3.375 
GPS-toestel voor in de auto 47% 50% 46% 56% 59% 52% 

Laptop 7% 11% 13% 30% 19% 15% 
Smartphone (i-phone, HTC, 
Blackberry of gelijkaardig) 11% 9% 19% 12% 26% 15% 

Draagbare muziekspeler (MP3, 
MP4,…) 4% 3% 18% 14% 18% 10% 

Draagbaar GPS-toestel voor 
fietsen of wandelen 5% 5% 9% 10% 3% 6% 

Draagbare DVD-speler 0% 1% 5% 4% 13% 4% 

Tablet PC (I-pad of gelijkaardig) 2% 1% 5% 5% 5% 3% 

Totaal 76% 80% 115% 131% 143% 105% 

Geen van deze 45% 42% 37% 29% 23% 36% 
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Volgens leeftijd 

De GPS wordt door alle leeftijden het vaakst gebruikt op vakantie. De 75 plussers gebruiken dit veel 
minder vaak dan de andere leeftijdsgroepen. Respondenten jonger dan 49 jaar gebruiken vaker een 
laptop op vakantie. De 18-34 jarigen gebruiken vaker een smartphone in vergelijking met de andere 
leeftijdsgroepen. 

Tabel 69: Elektronische toestellen gebruikt op vakantie volgens leeftijd 

 18-34 
 

N=458  

35-49 
 

N=1014 

50-64 
 

N=1356 

65-74 
 

N=408 

75+ 
 

N=83 

Totaal 
 

N=3.319 
GPS-toestel voor in de auto 60% 58% 48% 43% 22% 52% 
Laptop 19% 18% 13% 6% 7% 15% 
Smartphone (i-phone, HTC, 
Blackberry of gelijkaardig) 25% 18% 10% 8% 3% 15% 
Draagbare muziekspeler (MP3, 
MP4,…) 12% 16% 5% 4% 4% 10% 
Draagbaar GPS-toestel voor 
fietsen of wandelen 3% 6% 7% 6% 1% 6% 
Draagbare DVD-speler 9% 6% 1% 1% 1% 4% 
Tablet PC (I-pad of gelijkaardig) 4% 4% 4% 1% 3% 3% 
Totaal 132% 126% 88% 69% 41% 105% 
Geen van deze 25% 29% 40% 50% 73% 36% 

 

Het gebruik van al dan niet eigen elektronische toestellen 

Verwacht wordt dat de elektronische toestellen die toeristen meenemen op vakantie, ook de 
toestellen zijn die ze op vakantie vaak zullen gebruiken. Hieronder wordt een kruising gemaakt van 
het aandeel toeristen die elektronische toestellen meenemen met het aandeel toeristen die de 
elektronische toestellen gebruikt hebben. 

Elektronische toestellen die worden meegenomen, worden doorgaans ook gebruikt tijdens de 
vakantie. Enkel de meegenomen draagbare DVD-spelers worden iets minder vaak gebruikt. Een 
derde van de respondenten die een DVD-speler heeft meegenomen, laat weten deze nooit gebruikt 
te hebben tijdens zijn vakantie.  
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Tabel 70: Meegenomen elektronische toestellen gebruikt tijdens de vakantie92 

 Gebruikt Niet 
gebruikt 

Totaal 
 

GPS-toestel voor in de auto (N=2.282) 73% 27% 100% 

Laptop (N=652) 73% 27% 100% 

Smartphone (i-phone, HTC, Blackberry of gelijkaardig) (N=583) 80% 20% 100% 

Draagbare muziekspeler (MP3, MP4,…) (N=441) 73% 27% 100% 

Draagbaar GPS-toestel voor fietsen of wandelen (N=257) 70% 30% 100% 

Draagbare DVD-speler (N=204) 66% 34% 100% 

Tablet PC (I-pad of gelijkaardig) (N=138) 77% 23% 100% 

Geen van deze (N=737)93 9% 91% 100% 

 

 

We kunnen stellen dat de meeste gebruikte elektronische toestellen door de vakantieganger zelf 
werden meegenomen op vakantie.  

Tabel 71: Gebruikte elektronische toestellen94  

 Meegenomen Niet 
meegenomen 

Totaal 
 

GPS-toestel voor in de auto (N=1.742) 96% 4% 100% 

Laptop (N=495) 97% 3% 100% 

Smartphone (i-phone, HTC, Blackberry of gelijkaardig) (N=491) 95% 5% 100% 

Draagbare muziekspeler (MP3, MP4,…) (N=331) 97% 3% 100% 

Draagbaar GPS-toestel voor fietsen of wandelen (N=201) 90% 10% 100% 

Draagbare DVD-speler (N=143) 94% 6% 100% 

Tablet PC (I-pad of gelijkaardig) (N=114) 93% 7% 100% 

Geen van deze (N=1.222)95 55% 45% 100% 

 

 

 

  

                                                      

 
92 Basis is iedereen die het desbetreffende elektronische toestel heeft meegenomen.  
93 Ter verduidelijking: 91% van de respondenten die geen van de elektronische toestellen meegenomen heeft, heeft ter 
plaatse ook geen van deze elektronische toestellen gebruikt. 9% heeft dus wel elektronische toestellen gebruikt op vakantie 
terwijl ze niets zelf hebben meegenomen. 
94 Basis is iedereen die het desbetreffende elektronische toestel heeft gebruikt. 
95 Ter verduidelijking: 45% van de respondenten die geen van de elektronische toestellen gebruikt heeft, had ook geen 
elektronische toestellen meegenomen. 55% had dus wel elektronische toestellen meegenomen zonder deze gebruikt te 
hebben. 
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Samenhang tussen activiteit op sociale netwerksites en het meenemen/gebruiken van elektronica 

Er is een zekere samenhang waar te nemen tussen het al dan niet actief zijn op (minstens één) 
sociale netwerksite en het wel of niet meenemen en gebruiken van bepaalde elektronische 
toestellen op vakantie. Meer bepaald zien we bij laptops, smartphones, draagbare muziekspelers en 
draagbare DVD-spelers een duidelijke trend. Voornamelijk diegenen die actief zijn op minstens één 
sociale netwerksite zullen deze toestellen meenemen en gebruiken op hun vakantie. Respondenten 
die aangaven op geen enkele sociale netwerksite actief te zijn, zullen ook meer dan andere 
respondenten geen elektronische toestellen meenemen of gebruiken op hun vakantie. 

Tabel 72: Meenemen en gebruiken van elektronische toestellen wanneer al dan niet actief op sociale 
netwerksites96  

 Actief op sociale netwerksites 
Ja (N=1.068) / Nee (N=1.741) 

Meegenomen Gebruikt 

GPS-toestel voor in de auto  Ja  73% 59% 
Nee  69% 53% 

Laptop  Ja  27% 21% 
Nee  16% 12% 

Smartphone (i-phone, HTC, Blackberry of gelijkaardig)  Ja  32% 28% 
Nee  10% 8% 

Draagbare muziekspeler (MP3, MP4,…)  Ja  24% 18% 
Nee  8% 6% 

Draagbaar GPS-toestel voor fietsen of wandelen  Ja  9% 6% 
Nee  7% 6% 

Draagbare DVD-speler  Ja  11% 8% 
Nee  3% 2% 

Tablet PC (I-pad of gelijkaardig)  Ja  6% 5% 
Nee  3% 3% 

Geen van deze  Ja  11% 22% 
Nee  24% 38% 

 

 

 

  

                                                      

 
96 Basis is iedereen die ofwel actief is op sociale netwerksites (N=1.068), ofwel hier niet actief op is (N=1.741). 
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3.5 Het overwegen van andere bestemmingen 

In dit onderdeel wordt nagegaan welke andere bestemmingen de toerist overwogen heeft om zijn 
vakantie door te brengen.  

Ongeveer een derde van de ondervraagde toeristen (31%) heeft, voordat hij besloot in de regio te 
verblijven waar hij nu zijn vakantie doorgebracht heeft, nog een andere bestemming overwogen voor 
deze vakantie, ongeacht of deze bestemming in België dan wel in het buitenland lag. Dit is een 
kleine toename in vergelijking met 2005 (27%). 

Figuur 20: Andere bestemming overwogen volgens logiesvorm97 

 

De Nederlanders uit onze steekproef hebben een andere bestemming in grotere mate overwogen 
dan de Vlamingen en de Duitsers. 

  

                                                      

 
97 Basis is N=2.432 in 2005 en N=2.375 in 2011. De resultaten zijn incl. vakantieparken, maar om redenen van 
vertrouwelijkheid kunnen we de evolutie met 2005 hiervan niet tonen. 
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Figuur 21: Andere bestemming overwogen volgens nationaliteit98  

 

Aan de personen die aangaven dat ze ook nog aan een andere bestemming gedacht hadden om 
hun huidige vakantie door te brengen, werd er gevraagd of ze dan aan een bestemming binnen of 
buiten Vlaanderen dachten. Voor alle logiesvormen, met uitzondering van de campings, worden 
vaker andere regio’s buiten Vlaanderen overwogen. Enkel kampeerders overwegen eerder een 
andere regio binnen Vlaanderen. 

Tabel 73: Andere overwogen bestemming volgens logiesvorm99 

 Hotel 
 

N= 454 

Gasten-
kamer 
N=228 

Camping 
 

N= 108 

Vakantie-
woning 
N= 95 

Vakantie-
park 

N= 178 

Totaal 
 

N= 1.063 
Binnen Vlaanderen 40% 47% 72% 39% 46% 46% 
Buiten Vlaanderen 65% 57% 33% 68% 73% 62% 
Totaal 105% 104% 105% 107% 119% 108% 

 

  

                                                      

 
98 Basis is N=2.432 in 2005 en N=2.375 in 2011. De resultaten zijn incl. vakantieparken, maar om redenen van 
vertrouwelijkheid kunnen we de evolutie met 2005 hiervan niet tonen. 
99 Basis is respondenten die aangeven dat ze ook nog aan een andere bestemming gedacht hadden. Respondenten hadden 
de mogelijkheid om beide antwoordmogelijkheden aan te duiden, vandaar dat het totaal percentage soms de 100% overstijgt. 
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Andere regio’s buiten Vlaanderen worden eerder overwogen door alle nationaliteiten die deel 
uitmaken van onze steekproef. 

Tabel 74: Andere overwogen bestemming volgens nationaliteit100 

 Vlaming 
N= 802 

Nederlander 
N= 217 

Duitser 
N= 44 

Totaal 
N= 1.063 

Binnen Vlaanderen 45% 51% 21% 46% 
Buiten Vlaanderen 63% 56% 86% 62% 
Totaal 108% 107% 107% 108% 

 

  

                                                      

 
100 Basis is respondenten die aangeven dat ze ook nog aan een andere bestemming gedacht hadden. Respondenten hadden 
de mogelijkheid om beide antwoordmogelijkheden aan te duiden, vandaar dat het totaal percentage soms de 100% overstijgt. 
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3.6 Kenmerken van het verblijf 

Dit hoofdstuk handelt over de kenmerken van het verblijf en de reis er naartoe. In wat volgt zullen de 
verblijfplaats van de toerist, hoelang hij daar geweest is en wanneer hij er geweest is; toegelicht 
worden. Ook de manier van reizen tot de bestemming en hoe de toerist zijn verblijf gereserveerd 
heeft, zal aan bod komen. 

 

3.6.1 De verblijfplaats 

Algemeen 

Op de vraag of men weet in welke Vlaamse regio zijn verblijf gelegen is, antwoordt slechts 11% 
negatief. Het overgrote merendeel van de respondenten beweert dus de regio waarin hij zijn 
vakantie doorgebracht heeft, te kennen. 

Echter, wanneer dan gevraagd wordt welke regio dit is, blijkt dat de grote meerderheid (63%) van 
deze respondenten niet het exacte antwoord geeft. Ofwel geeft men een te gedetailleerd antwoord 
(zoals de naam van de stad of het dorp), ofwel een te ruim antwoord (zoals de naam van de 
provincie). 

Tabel 75: Kennis Vlaamse regio 

 2005 
N=2.848 

2011 
N=3.375 

% regio genoteerd 91% 89% 
% geen regio genoteerd 9% 11% 
Totaal 100% 100% 

 

Tabel 76: Correctheid Vlaamse regio101 

 2005 
N=2.652 

2011 
N=2.995 

% Correct 40% 37% 
% Foutief 60% 63% 
Totaal 100% 100% 

 

Volgens nationaliteit 

Zo goed als alle ondervraagde Vlamingen (92%) zegt de regio te kennen waarin zijn verblijfplaats 
ligt. Bij de Nederlanders zegt 82% dit en bij de Duitsers slechts 37%. Deze cijfers doen vermoeden 
dat Vlamingen beter op de hoogte zijn van de indeling van Vlaanderen in regio’s dan Nederlanders 
en Duitsers. 

                                                      

 
101 Basis is iedereen die een Vlaamse regio heeft genoteerd (N=2.652 in 2005; N=2.995 in 2011). Dit antwoord werd 
vergeleken met de regio waar ze daadwerkelijk verbleven hebben om na te gaan of dit overeenstemde met elkaar. Op die 
manier werd voor elke respondent bepaald of zijn antwoord al dan niet correct was. 
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De cijfers bevestigen deze stelling. Slechts 25% van de Nederlanders die een regio vermeldden, 
heeft ook de exacte benaming van de regio gegeven. Bij de Vlaamse toeristen kon 40% dit. 

Figuur 22: Kennis Vlaamse regio volgens nationaliteit (% respondenten die een Vlaamse regio noteren)102 

 

 

Figuur 22: Correctheid vermelde Vlaamse regio volgens nationaliteit (% juist)103 

 
                                                      

 
102 Aan de respondenten werd gevraagd om de Vlaamse regio waar ze hebben verbleven te noteren. Wanneer ze dit niet 
konden, hadden ze de mogelijkheid om een “ik weet niet in welke Vlaamse regio ik verbleven heb” alternatief aan te vinken. 
De percentages in de grafiek verwijzen naar de respondenten die geopteerd hebben om een Vlaamse regio te noteren, 
ongeacht of hun antwoord juist dan wel fout was. Basis is iedereen (N=2.848 in 2005; N=3.375 in 2011). 
103 Basis is iedereen die een Vlaamse regio heeft genoteerd (N=2.652 in 2005; N=2.994 in 2011). Dit antwoord werd 
vergeleken met de regio waar ze daadwerkelijk verbleven hebben om na te gaan of dit overeenstemde met elkaar. Op die 
manier werd voor elke respondent bepaald of zijn antwoord al dan niet correct was. 
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Volgens logiesvorm 

De toeristen die verblijven in een vakantiepark geven aan in mindere mate (68%) kennis te hebben 
over in welke Vlaamse regio ze hun verblijf doorgebracht hebben. Hieruit zouden we kunnen 
vermoeden dat de gasten in de vakantieparken vaker een foutief antwoord zullen geven wanneer 
hen gevraagd wordt de respectievelijke regio te vermelden. 

Figuur 23: Kennis Vlaamse regio volgens logiesvorm (% respondenten die een Vlaamse regio 
noteren)104 

 

Dit blijkt ook zo te zijn. Samen met de kampeerders gaven zij het minst vaak het correcte antwoord. 
De huurders van een vakantiewoning blijken de regio het best te kennen. Maar liefst 54% van hen 
wist de exacte naam te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
104 Basis is iedereen (N=2.848 in 2005; N=3.375 in 2011). De resultaten zijn inclusief de vakantieparken, maar om redenen 
van vertrouwelijkheid kan de evoutie met 2005 niet getoond worden. 
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Figuur 24: Correctheid vermelde Vlaamse regio volgens logiesvorm (% juist)105 

 

In onderstaande tabel kunnen we nagaan welke regio’s het vaakst correct dan wel foutief aangeduid 
werden. 

Vooral de regio van de Limburgse Kempen is minder goed gekend door haar bezoekers. Dit kan 
deels verklaard worden door de hogere concentratie van vakantieparken in de Limburgse Kempen. 
24% van de toeristen die daar verbleven hebben, was niet in staat om een regio te noteren en van 
diegene die toch een regio noteerden waren slechts 12% van de antwoorden correct. Qua 
correctheid scoort de Groene gordel echter nog slechter dan de Limburgse Kempen (10%). De 
Voerstreek is dan weer het best gekend. 99% van de toeristen die daar verbleven, heeft een regio 
genoteerd en 84% van deze antwoorden konden we als correct weerhouden. 

Tabel 77: Kennis Vlaamse regio volgens regio (% respondenten die een Vlaamse regio noteren)106 

Regio verblijf % regio genoteerd % geen regio genoteerd Totaal 
Voerstreek (N= 254) 99% 1% 100% 
Hasselt en omgeving (N= 76) 97% 3% 100% 
Haspengouw (N= 164) 97% 3% 100% 
Maasland (N= 169) 97% 3% 100% 
Waasland (N= 183) 97% 3% 100% 
Antwerpse Kempen (N= 257) 96% 4% 100% 
Westhoek (N= 165) 95% 5% 100% 
Meetjesland (N= 224) 94% 6% 100% 
Groene gordel (N= 102) 93% 7% 100% 
Brugs Ommeland (N= 178) 92% 8% 100% 
Hageland (N= 218) 92% 8% 100% 
Vlaamse Ardennen (N= 263) 91% 9% 100% 
Leiestreek (N= 134) 90% 10% 100% 
Scheldeland (N= 208) 89% 11% 100% 
Limburgse Kempen (N= 778) 76% 24% 100% 

 

 

                                                      

 
105 Basis is iedereen die een Vlaamse regio heeft genoteerd (N=2.652 in 2005; N=2.994 in 2011). 
106 Basis is iedereen (N=3.375; de basissen per regio zijn te vinden in de eerste kolom van tabel 75). 
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Tabel 78: % Correctheid vermelde Vlaamse regio volgens regio waar toerist verbleven heeft107 

Regio verblijf 2005 
N=2.654 

2011 
N=2.994 

 % correct N % correct N 
Voerstreek 87% 237 84% 249 
Meetjesland 60% 203 73% 212 
Vlaamse Ardennen 62% 223 68% 245 
Hageland Zie groene gordel Zie groene gordel 58% 201 
Waasland - - 50% 174 
Antwerpse Kempen 57% 344 48% 245 
Westhoek 63% 222 47% 159 
Hasselt en omgeving - - 46% 72 
Brugs Ommeland 22% 197 39% 165 
Haspengouw 37% 314 37% 159 
Scheldeland 32% 119 37% 187 
Maasland 27% 132 34% 163 
Leiestreek - - 33% 123 
Limburgse Kempen 21% 503 12% 546 
Groene gordel108 45% 160 10% 94 

 

                                                      

 
107 Basis is iedereen die een Vlaamse regio heeft genoteerd. De basissen per regio worden vermeld in tabel 76. Top down 
rangschikking op basis van % correctheid in 2011. 
108 In het rapport van het onderzoek van 2005 werden de regio’s Hageland en Groene gordel als 1 regio gerapporteerd. 
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3.6.2 De verblijfsduur 

Met betrekking tot de duur van de vakantie zullen we twee aspecten bespreken, nl. het gemiddeld 
aantal nachten dat een toerist in de Vlaamse regio’s verblijft en de vakantieduur (weekend, 
midweek, …). 

3.6.2.1 Aantal nachten 

De gemiddelde verblijfsduur in de Vlaamse regio’s bedraagt 4,3 nachten. Dit is een kleine daling 
sinds 2005 (4,5 nachten). 

De gemiddelde verblijfsduur naargelang logiesvorm varieert van 2,9 nachten in gastenkamers tot 8,3 
nachten in campings. 

Figuur 25: Gemiddeld aantal nachten in verblijf volgens logiesvorm109 

 

Per land van herkomst zien we dat de Nederlanders (5,8 nachten) en Duitsers (5,1 nachten) 
gemiddeld langer blijven dan de Vlamingen (3,8 nachten). Dit geldt ook wanneer we cijfers voor de 
logiesvormen gaan bekijken (met uitzondering van de vakantiewoning).  

 

 

 

 

                                                      

 
109 Basis is iedereen (N=2.837 in 2005; N=3.375 in 2011). De resultaten zijn inclusief de vakantieparken, maar om redenen 
van vertrouwelijkheid kan de evolutie ten opzichte van 2005 voor de vakantieparken niet getoond worden. 

4,5 

8,6 

5,7 

2,5 

2,5 

4,3 

8,3 

5,2 

4,9 

3,0 

2,9 

Totaal

Camping

Vakantiepark

Vakantiewoning

Hotel

Gastenkamer

2005

2011



 

De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio’s anno 2011  93 

 

Tabel 79: Gemiddeld aantal nachten in verblijf volgens nationaliteit en logiesvorm 

Gemiddelde Vlaming 
N=2.561 

Nederlander 
N=660 

Duitser 
N=152 

Totaal 
N=3.373 

Hotel 2,6 4,7 - 3,0 
Gastenkamer 2,7 5,5 - 2,9 
Camping 7,9 9,0 - 8,3 
Vakantiewoning 4,9 4,7 - 4,9 
Vakantiepark 4,9 5,5 5,1 5,2 
Totaal 3,8 5,8 5,1 4,3 

 

Gemiddeld verblijft de toerist iets langer in de Vlaamse regio’s tijdens het seizoen dan buiten het 
seizoen. Dit stellen we vast voor alle logiesvormen. 

Tabel 80: Gemiddeld aantal nachten in verblijf volgens periode en logiesvorm 

Gemiddelde Seizoen 
N=1.226 

Buiten seizoen 
N=2.115 

Totaal 
N=3.341 

Hotel 3,6 2,7 3,0 
Gastenkamer 3,2 2,6 2,8 
Camping 9,4 8,0 8,3 
Vakantiewoning 6,1 4,1 4,9 
Vakantiepark 5,4 5,0 5,2 
Totaal 4,9 4,0 4,3 

 

3.6.2.2 Vakantieduur 

Wanneer men een vakantie in de Vlaamse regio’s doorbrengt, is dit heel vaak een weekend of 
verlengd weekend.110 Maar liefst 44% van de ondervraagde toeristen verbleef slechts een weekend 
of verlengd weekend in de Vlaamse regio’s. Vakanties van het langere type (één week of langer) 
worden beduidend minder vaak ondernomen in de Vlaamse regio’s, nl. in 14% van de gevallen.  

Opgemerkt dient te worden dat de vergelijking met de resultaten van het onderzoek in 2005 moeilijk 
te maken is. De bevragingsperiode was in 2005 toen exclusief de paasvakantie.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
110 Een weekend wordt opgevat als elke vakantie van ten vroegste vrijdagnacht tot ten laatste de eerstvolgende maandag. 
Hiervan wordt afgeweken voor een aantal feestdagen (de verlengde weekends).  
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Figuur 26: Type vakantie (volgens nieuwe categorieën)111 

 

Onderstaande tabel bevestigt wat we even voordien in dit rapport vermeld hebben, namelijk dat 
Nederlanders een langere vakantie in de Vlaamse regio’s doorbrengen dan Vlamingen. Maar liefst 
26% van onze noorderburen verblijft één week of langer in de Vlaamse regio’s terwijl slechts 10% 
van de Vlaamse toeristen dit doet. 

Tabel 81: Type vakantie volgens nationaliteit 

 Vlaming 
N=2.523 

Nederlander 
N=648 

Duitser 
N=152 

Totaal 
N=3.323 

Weekend of verlengd weekend 48% 35% 16% 44% 
Midweek (maandag tot vrijdag) 12% 11% 34% 12% 
Andere korte vakantie  
(< 1 week) 32% 28% 13% 31% 

vakantie van exact 1 week  
(7 nachten) 6% 17% 32% 9% 

Vakantie van >1 week, < 2 weken 2% 5% 4% 3% 
Vakantie van exact 2 weken  
(14 nachten) 1% 3% 0% 1% 

Vakantie van > 2 weken 1% 1% 1% 1% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 

Als men één week of meer in de Vlaamse regio’s doorbrengt, dan is dit hoofdzakelijk op een 
camping (35%) en in mindere mate in een vakantiepark (28%). De kortere vakanties (weekend of 
verlengd weekend) vinden hoofdzakelijk in de hotels, de gastenkamers en de vakantiewoningen 
plaats. 

  

                                                      

 
111 Basis is iedereen (N=3.325, 50 missings) Andere korte vakanties zijn vakanties van gemiddeld 3 dagen. 
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Tabel 82: Type vakantie volgens logiesvorm 

 Hotel 
 

N=1.339 

Gasten-
kamer 
N=726 

Camping 
 

N=308 

Vakantie-
woning 
N=301 

Vakantie-
park 

N=589 

Totaal 
 

N=3.323 
Weekend of verlengd weekend 51% 51% 31% 53% 25% 44% 
Midweek (maandag tot vrijdag) 5% 3% 3% 10% 36% 12% 
Andere korte vakantie  
(< 1 week) 43% 46% 32% 17% 10% 31% 

vakantie van exact 1 week  
(7 nachten) 0% 0% 14% 14% 23% 9% 

Vakantie van >1 week, < 2 weken 0% 0% 11% 3% 3% 3% 
Vakantie van exact 2 weken  
(14 nachten) 0% 0% 8% 2% 1% 1% 

Vakantie van > 2 weken 0% 0% 2% 0% 1% 1% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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3.6.3 De verblijfsperiode 

Met uitspraken over de periode waarin de verblijfstoeristen voornamelijk naar de Vlaamse regio’s 
komen, moeten we voorzichtig omspringen. De steekproef overlapt namelijk geen volledig jaar. 
Verder maken we ook geen vergelijkingen met de verblijfsperiodes in 2005 omdat de bevraging toen 
later op het jaar gestart is en er bij de start van het onderzoek een lage respons was. Aangezien de 
verblijfsperiode afhankelijk is van de periode van bevraging, werd beslist om geen evolutie met 2005 
weer te geven. 

De verdeling in onze steekproef wat betreft de periode waarin de toerist op vakantie is gegaan, is 
niet evenredig. 37% verbleef tijdens het seizoen in een Vlaamse regio, 63% buiten het seizoen. 

 

Figuur 27: Percentage respondenten tijdens seizoen volgens logiesvorm112 

 

In het algemeen verblijven de Nederlanders iets vaker dan de Vlamingen tijdens het seizoen in de 
Vlaamse regio’s. Wanneer we echter de combinatie maken met de logiesvorm waarin ze verbleven 
hebben, stellen we vast dat de Nederlanders (63%) vaker in vakantiewoningen verblijven in 
vergelijking met Vlamingen (33%) tijdens het seizoen. 

  

                                                      

 
112 Basis is iedereen (N=3.341) 
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Tabel 83: Percentage respondenten tijdens seizoen volgens logiesvorm en nationaliteit113 

 Hotel 
 

N=1.409 

Gasten-
kamer 
N=727 

Camping 
 

N=311 

Vakantie-
woning 
N=302 

Vakantie-
park 

N=592 

Totaal 
 

N=3.341 
Vlaming (N=2.537) 30% 44% 26% 33% 47% 35% 
Nederlander (N=652) 30% 37% 33% 63% 48% 39% 
Duitser (N=152) - - - - 65% 65% 
Totaal (N=3.343) 30% 44% 30% 34% 50% 37% 

 

In onderstaande tabellen wordt een overzicht getoond van de verblijven binnen of buiten het seizoen 
in functie van de samenstelling van het reisgezelschap voor alle toeristen. Wat opvalt, is dat ook 
gezelschappen met kinderen voornamelijk buiten het seizoen op vakantie gaan in de Vlaamse 
regio’s. 

Tabel 84: Percentage respondenten binnen/buiten seizoen volgens samenstelling reisgezelschap114 

 Seizoen Buiten seizoen Totaal 
Zonder kinderen 
(N=2.362) 32% 68% 100% 

Alleen 41% 59% 100% 
Koppel 35% 65% 100% 
Ruimer gezelschap 28% 72% 100% 
    

Met kinderen 
(N=980) 46% 54% 100% 

1 volwassene 57% 43% 100% 
2 volwassenen 53% 47% 100% 
>2 volwassenen 37% 63% 100% 
Totaal 
(N=3.343) 37% 63% 100% 

 

7 op de 10 gezelschappen zonder kinderen gaat buiten het seizoen op vakantie in de Vlaamse 
regio’s. Ook de gezelschappen met kinderen brengen, ongeacht de leeftijd van het jongste kind, in 
ruim de helft van de gevallen hun vakantie in de Vlaamse regio’s buiten het seizoen door.  

Tabel 85: Percentage respondenten binnen/buiten seizoen volgens leeftijd jongste kind115 

 Seizoen 
N=454 

Buiten seizoen 
N=520 

Totaal 
N=974 

< 6 jaar 47% 53% 100% 
6-11 jaar 44% 56% 100% 
12-17 jaar 48% 52% 100% 
Totaal 46% 54% 100% 

  

                                                      

 
113 Basis is iedereen (N=3.341) 
114 Basis is iedereen (N=3.343) 
115 Basis is alle respondenten die aangeven met minstens 1 kind op vakantie te zijn geweest. 
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3.6.4 Verblijf op meerdere plaatsen 

Algemeen 

Slechts een zeer kleine minderheid van de respondenten (5%) geeft aan te hebben verbleven op 
meerdere plaatsen of landen tijdens hun vakantie. Omwille van dit klein aantal wordt geen 
opsplitsing gemaakt naar nationaliteit (omwille van de kleine groep Duitsers) en wordt geen 
onderzoek gedaan naar de gemiddelde totale duur van deze vakanties. 

Volgens logiesvorm 

Met betrekking tot de logiesvorm, zien we dat de toeristen die op een camping verbleven vaker nog 
elders een deel van hun vakantie doorbrachten dan de toeristen in de andere logiesvormen. 

Figuur 28: Opeenvolgend in meerdere plaatsen of landen verbleven volgens logiesvorm (% ja)116 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
116 Basis is iedereen (N=3.372) 
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3.6.5 Het transportmiddel 

Net zoals in het vorige onderzoek uitgevoerd in 2005, kwam de overgrote meerderheid van de 
vakantiegangers met de wagen naar zijn reisbestemming (94%). 

Figuur 29: Transportmiddel algemeen117  

 

Binnen alle logiesvormen, zijn de toeristen quasi altijd met de wagen naar hun bestemming in de 
Vlaamse regio’s gekomen (74% bij de kampeerders tot 99% in de vakantieparken). De 
respondenten die kampeerden maakten ook vaak gebruik van de kampeerauto (20% van de 
kampeerders).  

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
117 Basis is iedereen (N=2.848 in 2005; N=3.317 in 2011) 
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Tabel 86: Transportmiddel volgens logiesvorm118 

 Hotel 
 

N=1.393 

Gasten-
kamer 
N=724 

Camping 
 

N=310 

Vakantie-
woning 
N=295 

Vakantie-
park 

N=593 

Totaal 
 

N=3.315 
Wagen 94% 93% 74% 98% 99% 94% 
Fiets 3% 4% 4% 1% 0% 2% 
Kampeerauto 0% 0% 20% 0% 0% 2% 
Gewone trein 3% 2% 0% 1% 1% 2% 
Motorfiets 0% 1% 0% 0% 0% 0% 
Hoge snelheidstrein 0% 0% 1% 0% 0% 0% 
Andere 0% 0% 1% 0% 0% 0% 
Gewone lijnbus 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Touringcar 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Alle nationaliteiten zijn ongeveer even veel met de wagen naar de Vlaamse regio’s op vakantie 
vertrokken.  

Tabel 87: Transportmiddel volgens nationaliteit119 

 Vlaming 
N=2.515 

Nederlander 
N=649 

Duitser 
N=151 

Totaal 
 

N=3.315 
Wagen 94% 92% 99% 94% 
Fiets 2% 3% 0% 2% 
Kampeerauto 1% 4% 0% 2% 
Gewone trein 2% 1% 0% 2% 
Motorfiets 0% 0% 0% 0% 
Hoge snelheidstrein 0% 0% 0% 0% 
Andere 0% 0% 0% 0% 
Gewone lijnbus 0% 0% 0% 0% 
Touringcar 0% 0% 1% 0% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 

  

                                                      

 
118 Basis is iedereen. 
119 Basis is iedereen. 
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Tabel 88: Transportmiddel volgens logiesvorm en nationaliteit120 

 
 
Transportmiddel 

 
Hotel (excl. Duitsers) 

Gastenkamer (excl. 
Duitsers) Camping (excl. Duitsers) 

Vl. 
N=1.144 

Ndl. 
N=183 

Totaal 
N=1.327 

Vl. 
N=589 

Ndl. 
N=96 

Totaal 
N=685 

Vl. 
N=164 

Ndl. 
N=130 

Totaal 
N=294 

Wagen 94% 94% 94% 94% 86% 93% 75% 74% 74% 
Fiets 3% 3% 3% 4% 12% 4% 2% 7% 4% 
Kampeerauto 0% 0,3% 0% 0% 0% 0% 23% 17% 20% 
Gewone trein 3% 2% 3% 2% 1% 2% 0% 0% 0% 
Motorfiets 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 
Hoge snelheidstrein 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 

Gewone lijnbus 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Touringcar 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Andere 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0,4% 1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 
 
Transportmiddel 

Vakantiewoning (excl. 
Duitsers) Vakantiepark Totaal 

Vl. 
N=251 

Ndl. 
N=24 

Totaal 
N=275 

Vl. 
N=199 

Ndl. 
N=216 

D. 
N=151 

Totaal 
N=566 

Vl. 
N=2.347 

Ndl. 
N=649 

D. 
N=151 

Totaal 
N=3.315 

Wagen 98% 100% 98% 100% 99% 99% 99% 94% 92% 99% 94% 
Fiets 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 0% 2% 
Kampeerauto 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 4% 0% 2% 
Gewone trein 2% 0% 2% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 0% 2% 
Motorfiets 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Hoge snelheidstrein 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Gewone lijnbus 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Touringcar 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 
Andere 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,1% 0% 0% 0% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
120 Basis is iedereen (N=3.315) 
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Figuur 30: Transportmiddel volgens regio waarin men verbleven heeft121 

 

 

 

 

  

                                                      

 
121 Basis is iedereen (N=3.317) 
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3.6.6 Reservatie van het logies 

3.6.6.1 Het al dan niet reserveren van het logies 

Algemeen 

95% van de respondenten geeft aan zijn logies op voorhand gereserveerd te hebben. Ook in 2005 
lag dit percentage heel hoog (96%). 

Volgens nationaliteit 

Net zoals in 2005 hebben Nederlanders minder snel dan Vlamingen de neiging om hun logies te 
reserveren. Duitsers122 daarentegen reserveren nagenoeg allemaal hun logies op voorhand. Het zijn 
dan ook deze toeristen die meestal van verder komen en dus vermoedelijk niet voor een “gesloten 
deur” willen staan. 

Figuur 31: Percentage respondenten dat logies heeft gereserveerd volgens nationaliteit123 

 

Volgens logiesvorm 

Net zoals in 2005 reserveren de kampeerders minder vaak dan andere toeristen hun logies op 
voorhand, vermoedelijk omdat dit minder vereist is op een camping wegens minder kans op 
plaatsgebrek bij niet-reservatie. In alle andere logiesvormen zien we dat bijna iedereen zijn logies op 
voorhand heeft gereserveerd. 

 

 

 

 
                                                      

 
122 Duitsers enkel bevraagd in logiesvorm vakantiepark 
123 Basis is iedereen (N=2.848 in 2005; N=3.057 in 2011) 
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Figuur 31: Percentage respondenten dat logies heeft gereserveerd volgens logiesvorm124 

 

 

3.6.6.2 Methode van de reservatie 

Algemeen 

Daar waar in 2005 nog de meeste reservaties via telefoon of fax gebeurden, zien we nu een 
opvallende verschuiving naar het gebruik van het internet (websites en ook e-mail). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
124 Basis is iedereen (N=2.848 in 2005; N=3.057 in 2011). Resultaten zijn inclusief de vakantieparken. Voor redenen van 
vertrouwelijkheid kan de evolutie met 2005 echter niet getoond worden. 
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Figuur 32: Methode van reservering logies125 

 

 

Volgens nationaliteit 

Tabel 89: Methode van reservering logies volgens nationaliteit126 

 Vlaming 
N=2.235 

Nederlander 
N=526 

Duitser 
N=137 

Totaal 
N=2.898 

Website 45% 69% 75% 51% 
Telefoon/Fax 21% 16% 10% 20% 
E-mail  24% 10% 2% 21% 
Langsgeweest 5% 4% 12% 5% 
Andere 5% 3% 1% 4% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 

7 op 10 van de Nederlandse en Duitse toeristen reserveert hun logies vooraf via de website. Ook 
voor Vlamingen is dit het voornaamste kanaal. Bij de Vlamingen zien we echter nog wel een hoog 
gebruik van telefoon/ fax en e-mail, in tegenstelling tot de Nederlandse en Duitse toeristen. 

 
                                                      

 
125 Basis is respondenten die hun logies op voorhand gereserveerd hebben (N=2.657 in 2005; N=2.898 in 2011). 
126 Basis is respondenten die hun logies op voorhand gereserveerd hebben (N=2.898 in 2011). 
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Volgens logiesvorm 

De website wordt bij alle logiesvormen als voornaamste reserveringskanaal gebruikt. Bij toeristen 
die verblijven in hotels en gastenkamers wordt er eveneens een hoog gebruik van telefoon/fax 
vastgesteld. Toeristen die verblijven in hotels, gastenkamers en vakantiewoningen reserveren hun 
logies ook vaak via e-mail. 

Tabel 90: Methode van reservering logies volgens logiesvorm127 

 Hotel 
 

N=1.230 

Gasten-
kamer 
N=662 

Camping 
 

N=202 

Vakantie-
woning 
N=274 

Vakantie-
park 

N=530 

Totaal 
N=2.898 

Website 40% 44% 63% 42% 78% 51% 
Telefoon/Fax 24% 23% 19% 17% 12% 20% 
E-mail  23% 28% 9% 33% 4% 21% 
Langsgeweest 5% 1% 7% 7% 6% 5% 
Andere 8% 4% 2% 1% 1% 4% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Volgens logiesvorm en nationaliteit 

Tabel 91: Methode van reservering logies volgens logiesvorm en nationaliteit128 

 
 
Methode van 
reservering 

 
Hotel (excl. Duitsers) 

Gastenkamer (excl. 
Duitsers) Camping (excl. Duitsers) 

Vl. 
N=1.074 

Ndl. 
N=156 

Totaal 
N=1.230 

Vl. 
N=575 

Ndl. 
N=87 

Totaal 
N=662 

Vl. 
N=126 

Ndl. 
N=76 

Totaal 
N=202 

Website 38% 49% 40% 44% 54% 44% 51% 77% 63% 
Telefoon/Fax 25% 23% 24% 23% 18% 23% 21% 16% 19% 
E-mail 25% 16% 23% 28% 22% 28% 12% 6% 9% 
Langsgeweest 4% 6% 4% 1% 4% 1% 12% 1% 7% 
Andere 8% 6% 8% 4% 2% 4% 4% 0% 2% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 
 
Methode van 
reservering 

Vakantiewoning (excl. 
Duitsers) Vakantiepark Totaal 

Vl. 
N=252 

Ndl. 
N=22 

Totaal 
N=274 

Vl. 
N=208 

Ndl. 
N=185 

D. 
N=137 

Totaal 
N=530 

VL. 
N=2.235 

Ndl. 
N=526 

D. 
N=137 

Totaal 
N=2.898 

Website 41% 72% 42% 74% 84% 75% 78% 45% 69% 75% 51% 
Telefoon/Fax 17% 7% 17% 14% 9% 10% 12% 21% 16% 10% 21% 
E-mail 34% 17% 33% 4% 3% 2% 4% 24% 10% 2% 21% 
Langsgeweest 7% 4% 7% 7% 3% 12% 6% 5% 4% 12% 5% 
Andere 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 5% 3% 1% 5% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

                                                      

 
127 Basis is respondenten die hun logies op voorhand gereserveerd hebben (N=2.898 in 2011). 
128 Basis is respondenten die hun logies op voorhand gereserveerd hebben (N=2.898 in 2011). 
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3.6.6.3 Het reserveringskanaal 

Algemeen 

De toeristen die hun logies vooraf reserveerden, doen dit bijna uitsluiten bij het logies zelf (4 op 5 
toeristen). 

Figuur 33: Reserveringskanaal129 

 

Volgens nationaliteit 

Zowel Vlamingen, Nederlanders en Duitsers die hun logies vooraf reserveren, doen dit voornamelijk 
bij het logies zelf. 1 op 10 van de Nederlanders boekt het logies ook wel via het reisbureau of 
touroperator en via een boekingssite. 1 op 5 van de Duitsers boekt hun logies via het reisbureau of 
touroperator. 

 

 

                                                      

 
129 Wegens verschillen in de items in de vraag zoals ze gesteld is in 2005 versus in 2011, wordt de evolutie met 2005 hiervan 
niet getoond. Basis is alle respondenten die hun logies op voorhand gereserveerd hebben (N=2.898). 
Onder de noemer “ander kanaal” komen de volgende meldingen het meest frequent voor: Vrienden & familie, Vlaanderen 
Vakantieland en cadeaubon. 
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Tabel 92: Reserveringskanaal logies volgens nationaliteit130 

 Vlaming 
N=2.235 

Nederlander 
N=526 

Duitser 
N=137 

Totaal 
N=2.898 

Reisbureau / touroperator 3% 10% 18% 5% 
Bij het logies zelf 83% 68% 78% 80% 
Via de dienst voor toerisme 3% 6% 2% 4% 
Via boekingssite 6% 11% 0% 6% 
Andere 5% 5% 2% 5% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 

Volgens logiesvorm 

In alle logiesvormen wordt voornamelijk vooraf gereserveerd bij de logies zelf. 

Tabel 93: Reserveringskanaal logies volgens logiesvorm131 

 Hotel 
 

N=1.230 

Gasten-
kamer 
N=662 

Camping 
 

N=202 

Vakantie-
woning 
N=274 

Vakantie-
park 

N=530 

Totaal 
N=2.898 

Reisbureau / touroperator 3% 2% 12% 0% 13% 5% 
Bij het logies zelf 80% 81% 77% 89% 73% 80% 
Via de dienst voor toerisme 2% 3% 4% 3% 7% 4% 
Via boekingssite 8% 10% 5% 3% 5% 6% 
Andere 7% 4% 2% 5% 2% 5% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

  

                                                      

 
130 Basis is respondenten die hun logies op voorhand gereserveerd hebben 
131 Basis is respondenten die hun logies op voorhand gereserveerd hebben 
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Volgens logiesvorm en nationaliteit 

Tabel 94: Reserveringskanaal logies volgens logiesvorm en nationaliteit132 

 
 
Reserverings-
kanaal 

 
Hotel (excl. Duitsers) 

Gastenkamer (excl. 
Duitsers) Camping (excl. Duitsers) 

Vl. 
N=1.074 

Ndl. 
N=156 

Totaal 
N=1.230 

Vl. 
N=575 

Ndl. 
N=87 

Totaal 
N=662 

Vl. 
N=126 

Ndl. 
N=76 

Totaal 
N=202 

Reisbureau / 
touroperator 3% 5% 3% 2% 1% 2% 12% 12% 12% 

Bij het logies zelf 83% 65% 80% 81% 70% 81% 75% 80% 77% 

Via de dienst voor 
toerisme 2% 3% 2% 3% 0% 3% 1% 7% 4% 

Via boekingssite 6% 17% 8% 10% 26% 10% 10% 0% 5% 
Andere 6% 10% 7% 4% 3% 4% 2% 1% 2% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 
 
Reserverings-
kanaal 

Vakantiewoning (excl. 
Duitsers) Vakantiepark Totaal 

Vl. 
N=252 

Ndl. 
N=22 

Totaal 
N=274 

Vl. 
N=208 

Ndl. 
N=185 

D. 
N=137 

Totaal 
N=530 

VL. 
N=2.235 

Ndl. 
N=526 

D. 
N=137 

Totaal 
N=2.898 

Reisbureau / 
touroperator 0,1% 1% 0% 9% 15% 18% 13% 3% 10% 18% 5% 

Bij het logies zelf 89% 85% 89% 78% 64% 78% 73% 83% 68% 78% 80% 
Via de dienst voor 
toerisme 3% 0% 3% 8% 9% 2% 7% 3% 6% 2% 3% 

Via boekingssite 2% 11% 3% 4% 9% 0% 5% 6% 11% 0% 6% 
Andere 5% 3% 5% 1% 3% 2% 2% 5% 5% 2% 5% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

3.6.6.4 Methode van reservering en reserveringskanaal  

Algemeen 

De meerderheid van de reservaties gebeurt via een website en deze trend zien we bij bijna alle 
reserveringskanalen. Enkel wanneer men rechtstreeks bij het logies zelf reserveert, dan zien we dat 
er heel vaak ook via e-mail of via telefoon/fax wordt gereserveerd. Wanneer men een reisbureau of 
touroperator inschakelt, dan zal men hier heel vaak langsgaan om op die manier de reservatie te 
voltooien. 

                                                      

 
132 Basis is respondenten die hun logies op voorhand gereserveerd hebben 
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Figuur 34: Methode van reservering volgens reserveringskanaal133 

 

 

  

                                                      

 
133 Basis is alle respondenten die via het desbetreffende reserveringskanaal hun logies gereserveerd hebben (N = 175 via 
een boekingssite, N=101 via de dienst voor toerisme, N=141 via een reisbureau of touroperator, N=2.344 bij het logies zelf, 
N=137 via een ander kanaal, N=2.898 totaal). 
Onder de noemer “ander kanaal” komen de volgende meldingen het meest frequent voor: Vrienden & familie, Vlaanderen 
Vakantieland en cadeaubon. 
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Figuur 35: Reserveringskanaal volgens methode van reservering134 

 

Meestal reserveert men rechtstreeks bij het logies zelf, ongeacht welke methode van reservering 
men hanteert. Toeristen die ergens langsgaan om hun logies te reserveren, gaan ook meestal 
rechtstreeks naar het logies zelf, maar daarnaast gaan ze ook vaak langs bij een reisbureau of 
touroperator. 

Methode van reservering en reserveringskanaal - detail 

Tabel 95: Reserveringskanaal en methode van reservering in detail135 

 Via de 
website 

Via 
tel / fax 

Via 
e-mail 

Langs-
geweest 

Andere 
manier Totaal 

Via een reisbureau of touroperator 3% 0% 0% 1% 0% 5% 
Bij het logies zelf 37% 19% 19% 3% 3% 80% 
Via de dienst voor toerisme 2% 0% 1% 0% 0% 4% 
Via een boekingssite 6% 0% 0% 0% 0% 6% 
Via een ander kanaal 2% 0% 1% 0% 1% 5% 
Totaal 50% 20% 21% 5% 4% 100% 

 

                                                      

 
134 Basis is alle respondenten die de desbetreffende reserveringsmethode hebben gebruikt (N=637 via telefoon/fax, N=646 
via e-mail, N=1.333 via de website, N=142 langsgeweest, N=140 andere manier, N=2.898 totaal) 
135 Basis is alle respondenten die op voorhand hun logies hebben gereserveerd (N=2.898). 
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3.6.7 De periode van reservering 

Algemeen 

Net zoals in 2005 volgde het eigenlijke verblijf heel kort na de reservering. Al is er een verlenging 
van de periode tussen reserveren en vakantie waar te nemen. In 40% van de gevallen gebeurde de 
reservering namelijk één maand of korter voor het eigenlijke vertrek. 

Figuur 36: Periode logies op voorhand gereserveerd136 

 

Volgens nationalteit 

Voornamelijk Duitsers boeken hun vakantie vroeger voor het eigenlijke vertrek. 40% van de Duitsers 
boekt hun vakantie 3 maanden of eerder voor het eigenlijke vertrek. 

Tabel 96: Periode logies op voorhand gereserveerd volgens nationaliteit137  

 Vlaming 
N=2.141 

Nederlander 
N=507 

Duitser 
N=136 

Totaal 
N=2.784 

≤ 1 week 16% 22% 15% 17% 
>1 week - ≤ 1 maand 22% 25% 24% 23% 
>1 maand - ≤ 3 maand 31% 30% 21% 30% 
3 maanden - ≤ half jaar 20% 19% 32% 20% 
> half jaar 11% 4% 8% 10% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

                                                      

 
136 Basis is respondenten die hun logies op voorhand gereserveerd hebben én die nog weten hoelang op voorhand ze 
gereserveerd hadden. De weet niets zijn dus uit de basis gehaald (5% in 2005; 4% in 2011). 
137 Basis is respondenten die hun logies op voorhand gereserveerd hebben én die nog weten hoelang op voorhand ze 
gereserveerd hadden. 
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Volgens logiesvorm 

Vakanties in vakantiewoningen en vakantieparken worden vroeger voor het eigenlijke vertrek 
gereserveerd in vergelijking met de andere logiesvormen. Dit verklaart meteen ook waarom Duitsers 
vroeger op voorhand boeken dan de andere nationaliteiten. Duitsers werden enkel in 
vakantieparken bevraagd. 

Tabel 97: Periode logies op voorhand gereserveerd volgens logiesvorm138  

 Hotel 
 

N=1.168 

Gasten-
kamer 
N=640 

Camping 
 

N=195 

Vakantie-
woning 
N=257 

Vakantie-
park 

N=524 

Totaal 
N=2.784 

≤ 1 week 18% 26% 28% 4% 14% 17% 
>1 week - ≤ 1 maand 27% 28% 29% 8% 23% 23% 
>1 maand - ≤ 3 maand 35% 30% 22% 29% 28% 30% 
3 maanden - ≤ half jaar 16% 12% 16% 27% 28% 20% 
> half jaar 4% 4% 5% 32% 7% 10% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

  

                                                      

 
138 Basis is respondenten die hun logies op voorhand gereserveerd hebben én die nog weten hoelang op voorhand ze 
gereserveerd hadden (N = 2.784) 
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Volgens nationaliteit en logiesvorm 

Tabel 98: Periode logies op voorhand gereserveerd volgens logiesvorm en nationaliteit139 

 
 
Periode op 
voorhand 
gereserveerd 

 
Hotel (excl. Duitsers) 

 
Gastenkamer (excl. Duitsers) Camping (excl. Duitsers) 

Vl. 
N=1.022 

Ndl. 
N=146 

Totaal 
N=1.168 

Vl. 
N=557 

Ndl. 
N=83 

Totaal 
N=640 

Vl. 
N=120 

Ndl. 
N=75 

Totaal 
N=195 

≤ 1 week 16% 29% 18% 26% 35% 27% 31% 25% 29% 
> 1 week - ≤ 1 
maand 27% 29% 27% 27% 39% 29% 34% 23% 30% 

> 1 maand - ≤ 3 
maand 34% 36% 34% 31% 19% 29% 11% 36% 21% 

3 maanden - ≤ 
half jaar 19% 5% 17% 13% 7% 12% 15% 16% 15% 

> half jaar 4% 1% 4% 4% 0% 3% 9% 0% 6% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 
 
 
Periode op 
voorhand 
Gereserveerd 

Vakantiewoning (excl. 
Duitsers) Vakantiepark 

Totaal 

Vl. 
N=236 

Ndl. 
N=21 

Totaal 
N=257 

Vl. 
N=206 

Ndl. 
N=182 

D. 
N=136 

Totaal 
N=524 

Vl. 
N=2.141 

Ndl. 
N=507 

D. 
N=136 

Totaal 
N=2.784 

≤ 1 week 3% 24% 5% 15% 14% 15% 15% 16% 22% 15% 17% 
> 1 week - ≤ 1 
maand 8% 33% 10% 23% 22% 24% 23% 22% 25% 24% 23% 

> 1 maand - ≤ 3 
maand 30% 19% 29% 31% 25% 21% 26% 31% 30% 21% 30% 

3 maanden - ≤ 
half jaar 27% 24% 27% 25% 31% 32% 29% 20% 19% 32% 20% 

> half jaar 32% 0% 29% 6% 8% 8% 7% 11% 4% 8% 10% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

  

                                                      

 
139 Basis is respondenten die hun logies op voorhand gereserveerd hebben én die nog weten hoelang op voorhand ze 
gereserveerd hadden (N =2.784) 
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3.7 De activiteiten van de toerist in de Vlaamse regio 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke activiteiten de toerist onderneemt tijdens zijn vakantie. Is dit 
overwegende één activiteit of verkiest de toerist in de Vlaamse regio’s voor een meer gevarieerde 
vakantie. Tevens wordt aangehaald welke toeristische streken, steden of specifieke plaatsen hij 
bezocht heeft tijdens zijn verblijf.  

Dit onderdeel behandelt de activiteiten die de toerist ondernomen heeft, hoe belangrijk hij deze 
activiteiten acht en in welke mate hij tevreden was over de geboden mogelijkheden tot deze 
activiteiten in de regio waar hij verbleef. Tot slot wordt nagegaan of de toerist tijdens zijn vakantie 
wandel- of fietstochten ondernomen heeft. 

 

3.7.1 Themavakantie versus gevarieerde vakantie 

Figuur 37: Themavakantie versus gevarieerde vakantie140 

 

Ongeveer een derde (33,5%) van de ondervraagde toeristen heeft een themavakantie141 in de 
Vlaamse regio’s doorgebracht. Alle anderen (66,5%) brachten een gevarieerde vakantie door 
waarbij er geen nadruk lag op één bepaalde activiteit. Ze kozen ervoor meerdere activiteiten uit te 
voeren tijdens hun verblijf in de Vlaamse regio’s. 

Volgens nationaliteit 

Wanneer onze landgenoten een vakantie in de Vlaamse regio’s doorbrengen, zal dit vaker in het 
kader van een thema zijn dan wanneer de Nederlanders of de Duitsers naar een Vlaamse regio 
reizen (37% ten opzichte van 25% en 5%). De drie nationaliteiten kiezen wel overwegend voor een 
gevarieerde vakantie. 

                                                      

 
140 Basis is alle respondenten. 
141 Met de term ‘themavakantie’ wordt een vakantie bedoeld die overwegend in het teken staat van één bepaalde activiteit bv. 
een wandelvakantie, een fietsvakantie, etc. Het alternatief voor een themavakantie is een gevarieerde vakantie waarbij 
verschillende activiteiten gecombineerd worden bv. een beetje wandelen, een beetje fietsen, een beetje gastronomie,etc. 
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67% 
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Themavakantie Gevarieerde vakantie
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Figuur 38: Themavakantie versus gevarieerde vakantie volgens nationaliteit142 

 

Volgens logiesvorm 

Bijna de helft van de toeristen die verblijven in hotels en gastenkamers, kiezen voor een 
themavakantie. Dit percentage ligt veel hoger dan voor campeerders, huurders van een 
vakantiewoning en vakantieparkgasten. Deze laatste groep onderneemt quasi uitsluitend meerdere 
activiteiten tijdens zijn verblijf in het vakantiepark.  

Figuur 39: Themavakantie versus gevarieerde vakantie volgens logiesvorm143 

 

 

 

 

 
                                                      

 
142 Basis is alle respondenten (N=3.285). 
143 Basis is alle respondenten (N=3.285). 
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Vak. woning (N=296)

Vakantiepark (N=591)

Themavakantie Gevarieerde vakantie
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3.7.2 Themavakanties in detail 

Zoals ook uit het onderzoek van 2005 naar voren kwam, blijkt de themavakantie ook nu het vaakst 
in het teken te staan van fietsen (54%) of wandelen (18%). 

Figuur 40: Thema van de vakantie (indien men een themavakantie in de Vlaamse regio’s doorbracht)144 

 

Onder de andere thema’s (9%) gaven de respondenten onder andere volgende thema’s op: 
paardrijden en menvakanties ( = rondritten met koets met paarden), rondritten met scooter of vespa, 
bezoek aan (antiek)markten, en zoektochten. 

Volgens nationaliteit 

De themavakanties van zowel Vlamingen als Nederlanders staan het vaakst in het teken van 
fietsen. De nummer twee inzake keuze voor themavakantie is anders bij Vlamingen dan bij 
Nederlanders. Vlamingen kiezen naast fietsen het vaakst voor een wandelvakantie in de Vlaamse 
regio’s. Nederlanders kiezen naast fietsen het vaakst voor een vakantie waarin cultuur centraal 
staat, namelijk een bezoek aan culturele bezienswaarigheden of evenementen. 

 

 

 

 

 

                                                      

 
144 Basis is alle respondenten die een themavakantie in de Vlaamse regio’s doorgebracht hebben (N=1.213 in 2005; N=1.147 
in 2011). 
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Tabel 99: Thema vakantie volgens nationaliteit (indien men een themavakantie in de Vlaamse regio’s 
doorgebracht heeft)145 

 Vlaming 
N= 973 

Nederlander 
N= 168 

Totaal 
N= 1.141 

Fietsen 56% 46% 54% 
Wandelen 19% 16% 18% 
Bezoek culturele bezienswaarigheden 
of evenementen 7% 23% 10% 
Gastronomie 4% 4% 4% 
Kuren/beauty 3% 2% 3% 
Het leven op de boerderij 2% 0% 2% 
Andere 9% 9% 9% 
Totaal 100% 100% 100% 

 

Volgens logiesvorm 

Wat betreft de activiteit van de themavakantie wordt vastgesteld dat voor alle logiesvormen, met 
uitzondering van het vakantiepark, ‘fietsen’ het meest vernoemde thema is. Toeristen die verblijven 
in campings, vakantiewoningen of vakantieparken, kiezen ook heel vaak voor een wandelvakantie.  

Tabel 100: Thema vakantie volgens logiesvorm146  

2005 
Hotel 

 
N= 561 

Gasten-
kamer 
N= 220 

Camping 
 

N= 102 

Vakantie-
woning 
N= 153 

Logies 
doelgroepen 

N= 53 

Totaal 
 

N= 1.213 
Fietsen 59% 67% 67% 44% 55% 48% 
Wandelen 18% 8% 13% 33% 34% 20% 
Cultuur 7% 8% 5% 8% 4% 6% 
Gastronomie 9% 3% 3% 1% 2% 4% 
Kuren/beauty 2% 0% 0% 0% 0% 1% 
Het leven op de boerderij 0% 4% 2% 12% 0% 3% 
Andere 5% 11% 12% 2% 6% 18% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

2011 
Hotel 

 
N= 654 

Gasten-
kamer 
N= 316 

Camping 
 

N= 87 

Vakantie-
woning 
N= 63 

Vakantie-
park 

N= 26 

Totaal 
 

N= 1.146 
Fietsen 57% 58% 51% 46% 24% 54% 
Wandelen 13% 14% 39% 37% 36% 18% 
Cultuur 13% 11% 1% 5% 4% 10% 
Gastronomie 6% 2% 0% 0% 0% 4% 
Kuren/beauty 4% 1% 0% 0% 0% 3% 
Het leven op de boerderij 1% 0% 0% 10% 7% 2% 
Andere 7% 15% 9% 2% 29% 9% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

  

                                                      

 
145 Basis is alle respondenten die een themavakantie in de Vlaamse regio’s doorgebracht hebben. De totaal resultaten zijn 
inclusief de Duitsers. Echter, deze groep wordt hier niet besproken omwille van een te kleine basis (N=5). 
146 Basis is alle respondenten die een themavakantie in de Vlaamse regio’s doorgebracht hebben. Opgelet dient te worden 
voor de kleine basis voor vakantieparken (N = 26). 
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3.7.2.1 De ondernomen activiteiten, het belang ervan en de tevredenheid erover – algemeen 

Wat betreft de activiteiten van de toeristen tijdens hun verblijf, wordt er een antwoord geboden op 
drie vragen. Ten eerste, welke recreatieve activiteiten werden er door de toerist ondernomen tijdens 
de vakantie? Vervolgens wordt er nagegaan hoeveel belang hij hecht aan de activiteiten die hij 
ondernomen heeft en tenslotte wordt er onderzocht of de toerist tevreden is over de mogelijkheden 
die de regio bood om deze activiteit uit te voeren. 

Onderstaande tabel geeft in volgorde weer welke activiteiten het meest door de ondervraagde 
toeristen uitgevoerd weren. 

Tijdens een vakantie in de Vlaamse regio’s wordt er hoofdzakelijk gewandeld en een terrasje of café 
bezocht. 6 op 10 van de respondenten gaf aan dat zij deze beide activiteiten ondernomen heeft 
tijdens zijn verblijf in een van de Vlaamse regio’s. Ook ‘fietsen’ en ‘uitrusten, relaxen, niets doen’ zijn 
activiteiten die vaak genoemd werden (door 4 op 10 van de respondenten). 

Er worden gemiddeld 4,2 activiteiten beoefend tijdens een vakantie in de Vlaamse regio’s. 
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Tabel 101: Ondernomen recreatieve activiteiten, hun belangrijkheid en tevredenheid 

 Activiteit 
ondernomen147 

Belangrijkste 
activiteit148 

Gemiddelde 
tevredenheid149 

Topscore 
(8/10 t.e.m. 10/10)150 

Wandelen (recreatief)  61% 20% 8,3 85% 
Bezoeken terras / café 58% 1% 8,2 79% 
Fietsen (recreatief) 42% 32% 8,7 69% 
Uitrusten, relaxen, niets doen 42% 10% 8,8 91% 
Bezoeken van cultuur-historische 
bezienswaardigheden en musea 31% 5% 8,2 80% 

Shoppen 30% 1% 7,9 68% 
Zwemmen 25% 15% 8,5 87% 
Streekgastronomie 24% 1% 8,3 80% 
Natuurbeleving (natuurgebieden, 
bezoekerscentra, …) 22% 1% 8,4 84% 

Bezoek van markten 13% 1% 7,7 61% 
Bezoeken van attracties zoals zoo, pretpark, 
kinderattractie, … 11% 3% 8,4 84% 

Bezoeken van vrienden, familie, kennissen 8% 1% 8,9 95% 
Wellness activiteiten (massage, sauna, 
fitness,…) 7% 1% 8,3 82% 

Bijwonen van evenementen 5% 1% 8,3 79% 
Andere buitensporten beoefenen (voetbal, 
basket,  …) 5% 0% 8,3 79% 

Andere binnensporten beoefenen (badminton, 
basket, volley, …) 4% 0% 7,9 75% 

Boottocht (passagiersvaart, huren van bootjes,  
…) 4% 0% 8,1 76% 

Uitgaansleven 3% 0% 7,8 75% 
Paardrijden 3% 2% 8,8 91% 
Watersporten (zeilen, surfen, kajak, roeien, …) 2% 0% 7,9 81% 
Folkloristische evenementen zoals stoeten, 
volksspelen, … 2% 0% 7,9 75% 

Culturele activiteiten zoals concert, theater, 
film, … 2% 0% 8,5 91% 

Wielersport 1% 1% 7,8 77% 
Mountainbiken 1% 0% 7,8 67% 
Andere 2% 2% 2,9 23% 
Totaal 410% 100%   

 

Fietsen blijft de belangrijkste activiteit voor de toeristen in de Vlaamse regio’s. Alle activiteiten 
scoren ook heel goed inzake tevredenheid.  

 

  

                                                      

 
147 Basis is iedereen (N=3.375) 
148 Basis is iedereen (N= 2.289) 
149 Basis is iedereen die de desbetreffende activiteit ondernomen heeft (N verschilt dus voor elke activiteit en wordt verder in 
dit rapport getoond in Tabel 106). 
150 Basis is iedereen die de desbetreffende activiteit ondernomen heeft (N verschilt dus voor elke activiteit en wordt verder in 
dit rapport getoond in Tabel 106). 
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Tabel 102: Ondernomen recreatieve activiteiten en hun tevredenheid tov 2005 

 Activiteit 
Ondernomen 

2005 
(N=2.828) 

Activiteit 
Ondernomen 

2011 
(N=3.375) 

Gemiddelde 
Tevredenheid 

2005 
 

Gemiddelde 
Tevredenheid 

2011 

Wandelen (recreatief)  70% 61% 8,5 8,3 
Bezoeken terras / café 56% 58% 8,3 8,2 
Fietsen (recreatief) 53% 42% 8,8 8,7 
Uitrusten, relaxen, niets doen 54% 42% 9,1 8,8 
Bezoeken van cultuur-historische 
bezienswaardigheden en musea 28% 31% 8,3 8,2 

Shoppen 42% 25% 8,8 8,5 
Zwemmen 38% 30% 8,0 7,9 
Streekgastronomie 26% 24% 8,3 8,3 
Natuurbeleving (natuurgebieden, 
bezoekerscentra, …) 17% 22% 8,6 8,4 

Bezoek van markten 14% 13% 7,6 7,7 

 

3.7.2.2 De ondernomen activiteiten, het belang ervan en de tevredenheid erover – volgens 
nationaliteit en type logiesvorm 

Activiteit ondernomen volgens nationaliteit 

De top twee activiteiten die ondernomen worden is hetzelfde voor Vlamingen als voor Nederlanders, 
namelijk wandelen en een bezoek brengen aan café of terras. 

Volgende activiteiten (die tamelijk vaak ondernomen worden, door meer dan 4 op 10 van de 
respondenten) worden vaker gedaan door de Nederlanders dan door de Vlamingen: ‘uitrusten, 
relaxen, niets doen’, ‘shoppen’ en ‘zwemmen’151. 

De Vlamingen wandelen en fietsen meer dan Nederlanders en Duitsers en ze genieten vaker van de 
streekgastronomie dan Nederlanders en Duitsers. 

Duitsers trekken voornamelijk naar de Vlaamse regio’s om te zwemmen en uit te rusten en niets te 
doen. De activiteit zwemmen gaat hier ook gepaard met hun logiesvorm. Duitsers werden in het 
kader van dit onderzoek enkel bevraagd in vakantieparken. 

 

 

 

 

 

  

                                                      

 
151 Er is een relatief sterke aanwezigheid van vakantieparken bij Nederlanders. 
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Tabel 103: Activiteiten ondernomen volgens nationaliteit152 

 Vlaming 
N=2.561 

Nederlander 
N=660 

Duitser 
N=152 

Totaal 
N=3.375 

Wandelen (recreatief)  64% 56% 31% 61% 
Bezoeken terras / café 59% 55% 47% 58% 
Fietsen (recreatief) 45% 34% 31% 42% 
Uitrusten, relaxen, niets doen 38% 50% 80% 42% 
Bezoeken van cultuur-historische 
bezienswaardigheden en musea 33% 30% 9% 31% 
Shoppen 27% 40% 53% 30% 
Zwemmen 18% 40% 96% 25% 
Streekgastronomie 26% 18% 14% 24% 
Natuurbeleving (natuurgebieden, bezoekerscentra, 
…) 22% 20% 15% 22% 
Bezoek van markten 14% 13% 11% 13% 
Bezoeken van attracties zoals zoo, pretpark, 
kinderattractie, … 9% 16% 29% 11% 
Bezoeken van vrienden, familie, kennissen 8% 9% 5% 8% 
Wellness activiteiten (massage, sauna, fitness,…) 7% 5% 11% 7% 
Bijwonen van evenementen 4% 6% 16% 5% 
Andere buitensporten beoefenen (voetbal, basket,  
…) 4% 7% 9% 5% 
Andere binnensporten beoefenen (badminton, 
basket, volley, …) 4% 6% 15% 4% 
Boottocht (passagiersvaart, huren van bootjes,  …) 3% 3% 18% 4% 
Uitgaansleven 3% 5% 12% 3% 
Paardrijden 2% 3% 26% 3% 
Watersporten (zeilen, surfen, kajak, roeien, …) 2% 2% 8% 2% 
Folkloristische evenementen zoals stoeten, 
volksspelen, … 2% 1% 1% 2% 
Culturele activiteiten zoals concert, theater, film, … 1% 3% 3% 2% 
Wielersport 1% 3% 2% 1% 
Mountainbiken 1% 2% 2% 1% 
Andere 2% 2% 0% 2% 
Totaal 399% 429% 544% 410% 

 

Activiteit ondernomen volgens logiesvorm 

Het aantal respondenten dat een bepaalde activiteit ondernomen heeft, schommelt naargelang de 
logiesvorm waarin men verblijft. 

‘Wandelen’ en ‘terrasjes bezoeken’ blijken, ongeacht de gekozen logiesvorm, populaire activiteiten 
te zijn. 

In vergelijking met de andere toeristen hebben de respondenten die in de vakantieparken verblijven 
veel meer gezwommen en uitgerust. Ze hechten daarentegen minder belang tijdens hun verblijf aan 
streekgastronomie en het bezoeken van markten. Opnieuw dient de opmerking gemaakt te worden 
dat deze activiteiten voornamelijk gepaard gaan met het logiestype. 

 

 

 

                                                      

 
152 Basis is iedereen (N=3.375). 
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Tabel 104: Activiteit ondernomen volgens logiesvorm 

 Hotel 
 

N=1.421 

Gasten-
kamer 
N=735 

Camping 
 

N=317 

Vakantie-
woning 
N=305 

Vakantie-
park 

N=595 

Totaal 
N=3.375 

Wandelen (recreatief)  50% 54% 61% 81% 69% 61% 
Bezoeken terras / café 60% 56% 48% 61% 58% 58% 
Fietsen (recreatief) 42% 51% 44% 41% 36% 42% 
Uitrusten, relaxen, niets doen 21% 23% 44% 57% 78% 42% 
Bezoeken van cultuur-historische 
bezienswaardigheden en musea 41% 39% 24% 32% 11% 31% 
Shoppen 30% 25% 22% 23% 45% 30% 
Zwemmen 2% 3% 28% 8% 95% 25% 
Streekgastronomie 33% 34% 13% 24% 7% 24% 
Natuurbeleving (natuurgebieden, 
bezoekerscentra, …) 21% 17% 18% 25% 26% 22% 
Bezoek van markten 14% 11% 15% 18% 9% 13% 
Bezoeken van attracties zoals zoo, 
pretpark, kinderattractie, … 3% 4% 11% 11% 31% 11% 
Bezoeken van vrienden, familie, 
kennissen 6% 11% 13% 8% 8% 8% 
Wellness activiteiten (massage, 
sauna, fitness,…) 7% 3% 0% 10% 7% 7% 
Bijwonen van evenementen 3% 4% 3% 5% 10% 5% 
Andere buitensporten beoefenen 
(voetbal, basket,  …) 1% 2% 11% 6% 9% 5% 
Andere binnensporten beoefenen 
(badminton, basket, volley, …) 0% 1% 4% 2% 16% 4% 
Boottocht (passagiersvaart, huren 
van bootjes,  …) 4% 2% 2% 2% 7% 4% 
Uitgaansleven 4% 1% 3% 2% 6% 3% 
Paardrijden 1% 1% 0% 2% 10% 3% 
Watersporten (zeilen, surfen, kajak, 
roeien, …) 1% 0% 2% 1% 8% 2% 
Folkloristische evenementen zoals 
stoeten, volksspelen, … 1% 1% 1% 6% 1% 2% 
Culturele activiteiten zoals concert, 
theater, film, … 2% 3% 2% 1% 2% 2% 
Wielersport 1% 0% 5% 2% 2% 1% 
Mountainbiken 0% 0% 2% 2% 3% 1% 
Andere 2% 4% 1% 4% 1% 2% 
Totaal 351% 351% 377% 434% 555% 410% 
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Belangrijkheid activiteiten volgens nationaliteit 

Tabel 105: Belangrijkheid activiteiten volgens nationaliteit 

 Vlaming 
N=1.687 

Nederlander 
N=467 

Duitser 
N=134 

Totaal 
N=2.288 

Wandelen (recreatief)  23% 14% 3% 20% 
Bezoeken terras / café 1% 2% 0% 1% 
Fietsen (recreatief) 37% 19% 4% 32% 
Uitrusten, relaxen, niets doen 9% 13% 15% 10% 
Bezoeken van cultuur-historische 
bezienswaardigheden en musea 5% 7% 0% 5% 
Shoppen 1% 2% 0% 1% 
Zwemmen 10% 25% 60% 15% 
Streekgastronomie 1% 2% 0% 1% 
Natuurbeleving (natuurgebieden, 
bezoekerscentra, …) 1% 1% 0% 1% 
Bezoek van markten 0% 1% 0% 1% 
Bezoeken van attracties zoals zoo, pretpark, 
kinderattractie, … 2% 5% 7% 3% 
Bezoeken van vrienden, familie, kennissen 1% 2% 1% 1% 
Wellness activiteiten (massage, sauna, 
fitness,…) 1% 1% 0% 1% 
Bijwonen van evenementen 1% 1% 1% 1% 
Andere buitensporten beoefenen (voetbal, 
basket,  …) 0% 0% 0% 0% 
Andere binnensporten beoefenen (badminton, 
basket, volley, …) 0% 0% 1% 0% 
Boottocht (passagiersvaart, huren van bootjes,  
…) 1% 0% 0% 0% 
Uitgaansleven 0% 0% 0% 0% 
Paardrijden 1% 0% 3% 2% 
Watersporten (zeilen, surfen, kajak, roeien, …) 0% 0% 2% 0% 
Folkloristische evenementen zoals stoeten, 
volksspelen, … 0% 0% 0% 0% 
Culturele activiteiten zoals concert, theater, film, 
… 0% 0% 2% 0% 
Wielersport 1% 1% 0% 1% 
Mountainbiken 0% 0% 0% 0% 
Andere 2% 3% 1% 2% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 

Wanneer gekeken wordt naar de belangrijkheid van de activiteiten, worden gelijkaardige patronen 
vastgesteld dan wanneer gekeken wordt naar de ondernomen activiteiten op zich. Een opmerkelijke 
vaststelling is misschien dat hoewel zwemmen voor Nederlanders de belangrijkste activiteit blijkt, 
deze niet het vaakst ondernomen wordt (tabel 103 versus tabel 105). Opmerkelijk is ook dat hoewel 
het bezoeken van een terrasje of café helemaal niet belangrijk blijkt dit wel erg frequent wordt 
gedaan (en dit door alle nationaliteiten). 
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Belangrijkheid activiteiten volgens logiesvorm 

Tabel 106: Belangrijkheid activiteiten volgens logiesvorm 

 Hotel 
 

N=940 

Gasten-
kamer 
N=489 

Camping 
 

N=163 

Vakantie-
woning 
N=186 

Vakantie-
park 

N=510 

Totaal 
N=2.288 

Wandelen (recreatief)  24% 22% 25% 34% 5% 20% 
Bezoeken terras / café 1% 3% 2% 1% 1% 1% 
Fietsen (recreatief) 43% 53% 37% 30% 4% 32% 
Uitrusten, relaxen, niets doen 3% 3% 11% 16% 19% 10% 
Bezoeken van cultuur-historische 
bezienswaardigheden en musea 10% 6% 0% 1% 1% 5% 
Shoppen 3% 0% 0% 0% 1% 1% 
Zwemmen 1% 0% 5% 3% 50% 15% 
Streekgastronomie 3% 1% 0% 0% 0% 1% 
Natuurbeleving (natuurgebieden, 
bezoekerscentra, …) 2% 1% 2% 0% 1% 1% 
Bezoek van markten 1% 0% 0% 0% 0% 1% 
Bezoeken van attracties zoals zoo, 
pretpark, kinderattractie, … 0% 1% 7% 3% 7% 3% 
Bezoeken van vrienden, familie, 
kennissen 2% 3% 0% 1% 0% 1% 
Wellness activiteiten (massage, 
sauna, fitness,…) 2% 1% 0% 0% 1% 1% 
Bijwonen van evenementen 1% 1% 0% 2% 1% 1% 
Andere buitensporten beoefenen 
(voetbal, basket,  …) 0% 0% 0% 0% 1% 0% 
Andere binnensporten beoefenen 
(badminton, basket, volley, …) 0% 0% 0% 0% 1% 0% 
Boottocht (passagiersvaart, huren 
van bootjes,  …) 0% 0% 0% 2% 1% 0% 
Uitgaansleven 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Paardrijden 1% 1% 3% 1% 1% 2% 
Watersporten (zeilen, surfen, kajak, 
roeien, …) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Folkloristische evenementen zoals 
stoeten, volksspelen, … 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Culturele activiteiten zoals concert, 
theater, film, … 0% 0% 0% 0% 1% 0% 
Wielersport 0% 0% 4% 2% 1% 1% 
Mountainbiken 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Andere 2% 3% 3% 3% 2% 2% 
Totaal      100% 

 

Ook wanneer gekeken wordt naar de belangrijkheid van de activiteiten versus logiesvorm, worden 
gelijkaardige patronen vastgesteld dan wanneer gekeken wordt naar de ondernomen activiteiten op 
zich. 

Ten derde werd er aan de toerist gevraagd om aan te geven hoe tevreden hij was over de geboden 
mogelijkheden. De gemiddelde tevredenheidsscore voor de in de vragenlijst voorkomende 
categorieën bedraagt minimaal 7,7 op 10 (bezoek van markten) en maximaal 8,9 op 10 (bezoeken 
van vrienden, familie, kennissen).  
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Tevredenheid activiteiten volgens nationaliteit 

De gemiddelde tevredenheidsscores van Vlamingen, Nederlanders en Duitsers vertonen weinig 
verschillen. 

Tabel 107: Gemiddelde tevredenheid activiteiten totaal en volgens nationaliteit153 

Gemiddelde tevredenheid 
op 10 

Vlaming N Nederlander N Duitser N Totaal N 

Bezoeken van vrienden, 
familie, kennissen 

8,9 169 8,9 51 8,1 8 8,9 228 

Uitrusten, relaxen, niets 
doen 

8,8 758 8,7 282 8,7 116 8,8 1.157 

Paardrijden 8,8 40 8,8 18 8,7 38 8,8 96 
Fietsen (recreatief) 8,8 1.203 8,2 232 8,6 48 8,7 1.484 
Zwemmen 8,5 322 8,3 209 9,0 144 8,5 676 
Culturele activiteiten zoals 
concert, theater, film, … 

8,6 43 8,3 15 8,7 6 8,5 64 

Natuurbeleving 
(natuurgebieden, 
bezoekerscentra, …) 

8,5 465 8,2 148 8,2 22 8,4 635 

Bezoeken van attracties 
zoals zoo, pretpark, 
kinderattractie, … 

8,3 161 8,4 80 9,0 42 8,4 283 

Wandelen (recreatief) 8,4 1.446 8,1 346 8,3 41 8,3 1.834 
Andere buitensporten 
beoefenen (voetbal, basket,  
…) 

8,4 57 8,0 27 8,0 12 8,3 96 

Streekgastronomie 8,3 649 8,1 141 7,5 22 8,3 812 
Bijwonen van evenementen 8,3 90 8,3 28 8,2 21 8,3 139 
Wellness activiteiten 
(massage, sauna, fitness, 
…) 

8,4 138 7,5 25 8,3 15 8,3 178 

Bezoeken van cultuur-
historische 
bezienswaardigheden en 
musea 

8,3 708 8,1 210 7,6 12 8,2 931 

Bezoeken terras / café 8,2 1.299 8,1 336 8,0 70 8,2 1.707 
Boottocht (passagiersvaart, 
huren van bootjes,  …) 

8,1 87 8,1 32 8,3 26 8,1 145 

Andere binnensporten 
beoefenen (badminton, 
basket, volley, …) 

8,0 54 7,6 35 8,1 23 7,9 112 

Shoppen 7,9 549 7,8 217 7,8 77 7,9 844 
Folkloristische evenementen 
zoals stoeten, volksspelen, 
… 

7,9 35 6,6 3 9,0 1 7,9 39 

Watersporten (zeilen, 
surfen, kajak, roeien, …) 

7,9 41 7,6 13 8,6 12 7,9 67 

Wielersport 7,6 30 8,0 14 9,0 3 7,8 47 
Mountainbiken 8,1 25 7,2 9 8,4 5 7,8 39 
Uitgaansleven 8,0 33 7,2 21 8,2 19 7,8 73 
Bezoek van markten 7,6 263 7,8 71 7,7 15 7,7 349 
Andere 2,2 62 1,9 15 - 0 2,9 77 

 

 

                                                      

 
153 De basissen zijn soms erg klein van de activiteiten per nationaliteit. Verzichtigheid is aangewezen bij het interpreteren van 
de cijfers. 
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Tevredenheid activiteiten volgens logiesvorm 

Ook zijn er weinig verschillen in gemiddelde tevredenheid over de activiteiten vast te stellen tussen 
de verschillende logiesvormen. 

Tabel 108: Gemiddelde tevredenheid activiteiten volgens logiesvorm154  

 Hotel N Gasten
kamer N Camping N Vakantie

woning N Vakantie
park N Totaal N 

Bezoeken van 
vrienden, familie, 
kennissen 

9,1 69 9,3 63 8,4 34 8,9 20 8,7 42 8,9 228 

Uitrusten, relaxen, 
niets doen 

8,6 260 8,9 177 8,9 125 8,8 148 8,7 446 8,8 1.157 

Paardrijden 9,5 9 9,4 2 9,0 3 8,0 10 8,8 72 8,8 96 

Fietsen (recreatief) 8,9 626 8,9 353 8,6 172 8,5 139 8,2 193 8,7 1.484 

Zwemmen 7,9 24 8,2 15 7,9 66 8,4 26 8,6 544 8,5 676 

Culturele 
activiteiten zoals 
concert, theater, 
film, … 

8,7 25 8,7 21 6,3 3 7,6 3 8,6 12 8,5 64 

Natuurbeleving 
(natuurgebieden, 
bezoekerscentra, 
…) 

8,4 244 8,5 123 8,3 66 8,7 65 8,2 137 8,4 635 

Bezoeken van 
attracties zoals 
zoo, pretpark, 
kinderattractie, … 

8,1 37 8,7 19 8,1 27 8,3 37 8,5 163 8,4 283 

Wandelen 
(recreatief) 

8,4 714 8,6 370 8,3 182 8,5 214 7,9 353 8,3 1.834 

Andere 
buitensporten 
beoefenen 
(voetbal, basket,  
…) 

8,1 8 9,0 5 8,0 27 9,0 11 8,1 45 8,3 96 

Streekgastronomie 8,4 414 8,3 222 8,3 61 8,1 72 7,6 43 8,3 812 

Bijwonen van 
evenementen 

8,2 27 8,2 26 7,9 16 8,6 12 8,3 58 8,3 139 

Wellness 
activiteiten 
(massage, sauna, 
fitness, …) 

8,3 89 9,0 24 0,0 1 8,8 18 7,4 46 8,3 178 

Bezoeken van 
cultuur-historische 
bezienswaardighe
den en musea 

8,4 463 8,2 236 8,6 88 8,0 85 7,9 58 8,2 931 

Bezoeken terras / 
café 

8,2 736 8,2 354 8,4 143 8,2 153 7,9 319 8,2 1.707 

Boottocht 
(passagiersvaart, 
huren van bootjes,  
…) 

8,2 55 7,6 17 7,5 14 9,3 10 7,8 49 8,1 145 

                                                      

 
154 De basissen zijn soms erg klein van de activiteiten per logiesvorm. Verzichtigheid is aangewezen bij het interpreteren van 
de cijfers. 
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Andere 
binnensporten 
beoefenen 
(badminton, 
basket, volley, …) 

8,2 5 8,4 3 8,5 9 8,4 4 7,8 91 7,9 112 

Shoppen 8,0 316 8,0 140 7,9 57 7,8 65 7,7 265 7,9 844 

Folkloristische 
evenementen 
zoals stoeten, 
volksspelen, … 

8,0 13 8,6 6 6,9 5 7,9 10 7,7 5 7,9 39 

Watersporten 
(zeilen, surfen, 
kajak, roeien, …) 

8,0 6 8,5 3 9,2 10 8,7 4 7,8 43 7,9 67 

Wielersport 8,6 13 8,8 3 7,9 11 7,4 6 7,6 14 7,8 47 

Mountainbiken 9,0 3 7,9 4 9,5 8 8,1 7 7,2 17 7,8 39 

Uitgaansleven 8,4 19 8,6 6 8,0 2 1,0 1 7,6 44 7,8 73 

Bezoek van 
markten 

7,7 162 7,7 56 8,1 38 7,6 42 7,5 51 7,7 349 

Andere 2,7 29 2,2 29 1 1 1 12 9,3 6 2,2 77 

 

Tevredenheid activiteiten volgens regio 

De tevredenheidsscores over de verschillende activiteiten liggen erg dicht bij elkaar wanneer deze 
vergeleken worden over de verschillende regio’s. De activiteit die het minst goed scoort, namelijk 
bezoek van markten, krijgt de laagste score in de Vlaamse Ardennen. 

De activiteit zwemmen scoort het hoogst in Hasselt en omgeving (9,6). Uitrusten, relaxen, niets 
doen scoort het hoogste in het Brugs Ommeland (9,2) en wandelen het hoogst in de Voerstreek 
(9,0). 
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Tabel 109: Gemiddelde tevredenheid van de 10 meest ondernomen activiteiten volgens regio155 

  Wandelen N 

Bezoek 

N Fietsen N 

Uitrusten, 

N 

Bezoek 

N 
Terras Relaxen, Cultuurhist. 

Café Niets 
doen Beziensw. 

    en musea 
Haspengouw  8,4 85 8,4 89 8,8 58 8,7 25 8,6 79 
Hasselt en 
omgeving 8,4 43 8,3 50 9,1 33 8,7 18 8,5 36 

Limburgse 
Kempen  8,0 436 8,1 413 8,5 280 8,7 470 8,1 90 

Maasland 8,3 76 8,3 99 9,2 118 8,7 35 8,1 44 
Voerstreek  9,0 208 8,1 144 8,5 57 9,1 59 7,7 75 

Groene gordel   8,4 58 8,0 41 7,9 38 8,7 29 8,5 40 

Hageland 8,3 101 8,2 95 8,4 111 8,9 51 8,1 65 
Antwerpse 
Kempen  8,5 111 8,4 121 8,9 146 5,6 50 8,1 50 

Brugs 
Ommeland  8,5 82 8,2 77 8,9 85 9,2 80 8,1 55 

Leiestreek  8,0 72 8,0 59 8,3 60 8,8 30 7,9 56 
Westhoek 8,5 95 8,3 95 8,4 51 8,8 46 8,5 83 
Meetjesland  8,1 113 8,1 108 8,8 130 8,8 62 7,9 70 
Scheldeland  8,4 98 8,1 113 8,9 116 8,9 59 8,0 70 
Vlaamse 
Ardennen 8,5 182 7,9 125 8,5 107 8,8 85 8,0 81 

Waasland 8,0 73 7,8 76 8,4 93 8,4 57 8,1 36 

 

  Shoppen N Zwemmen N 
Streek- 

N 
Natuur- 

N 
Bezoek 

N 
gastronomie beleving markten 

Haspengouw  7,8 57 9,3 3 8,2 41 8,5 21 8,2 53 
Hasselt en 
omgeving 8,5 43 9,6 5 8,5 32 7,7 20 7,2 12 

Limburgse 
Kempen  7,8 320 8,5 551 7,8 61 8,3 176 7,5 68 

Maasland 8,0 33 7,5 5 8,1 30 8,5 28 7,6 15 
Voerstreek  7,0 52 8,5 4 8,2 121 8,4 72 7,5 27 
Groene gordel   8,1 16 7,7 4 8,1 27 8,5 23 6,3 3 
Hageland 7,9 32 7,8 10 8,3 44 8,4 31 7,8 23 
Antwerpse 
Kempen  8,2 49 8,4 15 8,3 49 8,5 37 7,7 28 

Brugs 
Ommeland  8,3 47 8,7 15 8,5 60 8,1 18 7,0 12 

Leiestreek  8,1 26 8,5 2 8,5 44 8,6 19 7,5 9 
Westhoek 7,6 31 7,4 4 8,3 60 8,9 29 8,0 22 
Meetjesland  7,6 34 7,9 4 8,5 57 8,5 50 7,3 10 
Scheldeland  7,7 32 8,9 4 8,2 77 8,3 32 8,2 21 
Vlaamse 
Ardennen 7,1 39 8,6 18 7,4 75 8,6 40 6,9 29 

Waasland 6,6 32 8,5 31 8,0 34 7,8 39 8,0 17 

 

 

                                                      

 
155 De basissen zijn soms erg klein van de activiteiten per regio. Verzichtigheid is aangewezen bij het interpreteren van de 
cijfers. 
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3.7.3 Wandeltochten  

Algemeen 

Bijna de helft (46%) van de ondervraagde toeristen heeft tijdens zijn vakantie minstens één 
wandeltocht gemaakt van meer dan één uur. Dit aantal ligt iets hoger dan in 2005. 

Figuur 41: Wandeltochten van meer dan één uur156  

 

Gemiddeld werden er per respondent die minstens één wandeling van meer dan een uur gemaakt 
heeft, 2,2 wandelingen van meer dan 1 uur gemaakt. 

Figuur 42: Gemiddeld aantal wandeltochten van meer dan één uur157 

 

 

 

Volgens logiesvorm 

Wat betreft logiesvorm zien we dat het vooral de toeristen in de vakantiewoningen zijn die 
wandeltochten van meer dan een uur maken (69%). De respondenten in de vakantieparken zijn niet 
zo’n fervente wandelaars. Slechts 30% van hen heeft tijdens zijn verblijf in een van de Vlaamse 
regio’s een wandeling van meer dan één uur gemaakt. 

  

                                                      

 
156 Basis is iedereen (N=2.848 in 2005; N=3.375 in 2011). 
157 Basis is iedereen die minstens één wandeltocht van meer dan één uur heeft gemaakt (N=1.095 in 2005; N=1.423 in 2011). 
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Figuur 43: Wandeltochten van meer dan één uur volgens logiesvorm158 

 

Het gemiddeld aantal wandeltochten van meer dan een uur varieert naargelang de logiesvorm 
waarin men verbleven heeft. 

Hoewel het percentage huurders van individuele vakantiewoningen dat wandeltochten van meer dan 
een uur maakt het hoogst lag in vergelijking met de percentages van de toeristen in de andere 
logiesvormen, is het gemiddeld aantal wandeltochten van meer dan één uur per wandelende 
huurder van individuele vakantiewoningen niet het hoogst. De kampeerders ondernemen gemiddeld 
meer wandeltochten van meer dan een uur. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de langere 
verblijfsduur op campings. De toeristen in de vakantieparken hebben gemiddeld het minst aantal 
wandeltochten. Hun gemiddelde bedraagt 1,8 keer.  

 

 

 

 

 

  

                                                      

 
158 Basis is iedereen (N=2.848 in 2005; N=3.375 in 2011). De resultaten zijn inclusief de vakantieparken, maar om redenen 
van vertrouwelijkheid kan de evolutie met 2005 niet getoond worden. 
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Figuur 44: Gemiddeld aantal wandeltochten van meer dan één uur volgens logiesvorm159 

 

Volgens nationaliteit 

De Vlamingen in onze steekproef hebben iets vaker dan de Nederlanders wandeltochten van meer 
dan een uur gemaakt tijdens hun vakantie. 50% van onze landgenoten zegt minstens één wandeling 
van een uur of langer gemaakt te hebben, terwijl slechts 35% van onze noorderburen dit aanhaalt.  

  

                                                      

 
159 Basis is iedereen die minstens één wandeltocht van meer dan één uur heeft gemaakt (N=1.095 in 2005; N=1.423 in 2011). 
De resultaten zijn inclusief de vakantieparken, maar om redenen van vertrouwelijkheid kan de evolutie met 2005 niet getoond 
worden. 
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Figuur 45: Wandeltochten van meer dan één uur volgens nationaliteit160 

 

Echter, wat betreft het gemiddeld aantal wandelingen per toerist die tijdens zijn vakantie minstens 
één wandeling van meer dan één uur heeft gemaakt, zijn er weinig verschillen vast te stellen tussen 
de nationaliteiten.  

Figuur 46: Gemiddeld aantal wandeltochten van meer dan één uur volgens nationaliteit161 

 

 

                                                      

 
160 Basis is iedereen (N=2.848 in 2005; N=3.375 in 2011) 
161 Basis is iedereen die minstens één wandeltocht van meer dan één uur heeft gemaakt (N=1.423) 
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Volgens regio waarin men verbleven heeft 

Het gemiddeld aantal wandeltochten van meer dan een uur varieert naargelang de regio waarin men 
verbleven heeft. In de Voerstreek worden de meeste wandelingen van meer dan een uur 
ondernomen. Maar liefst 79% van de respondenten die op vakantie in de Voerstreek is geweest, 
heeft minstens één wandeltocht van meer dan een uur gemaakt. In de Antwerpse Kempen, het 
Brugs Ommeland en de Limburgse Kempen wordt het minste gewandeld. Daar zeggen slechts 38% 
van de respondenten minstens één wandeltocht van een uur te hebben gemaakt. Voor de 
Limburgse Kempen hangt dit zeker samen met het logiesaanbod. 

Tabel 110: Wandeltochten van meer dan één uur volgens regio waar men verbleven heeft162 

Regio % Ja 
Voerstreek 

N=254 79% 

Vlaamse Ardennen 
N=263 67% 

Groene Gordel 
N=102 67% 

Westhoek 
N=165 55% 

Haspengouw 
N=164 49% 

Leiestreek 
N=134 49% 

Meetjesland 
N=224 46% 

Hageland 
N=218 46% 

Scheldeland 
N=208 43% 

Waasland 
N=183 42% 

Hasselt en omgeving 
N=76 42% 

Maasland 
N=169 39% 

Antwerpse Kempen 
N=257 38% 

Brugs Ommeland 
N=178 38% 

Limburgse Kempen 
N=778 38% 

Totaal 
N=3.375 46% 

 

Het gebruik van bewegwijzerde wandelroutes en wandelkaarten 

Onderstaande grafiek geeft weer hoeveel van de toeristen die minstens één wandeling van meer 
dan één uur gemaakt hebben, ook minstens één keer gebruik gemaakt hebben van bewegwijzerde 
wandelroutes. 

                                                      

 
162 Basis is iedereen (N=3.375 in 2011) 
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Bij deze wandelingen van minstens één uur maakt 50% een of meerdere keren gebruik van 
bewegwijzerde wandelroutes. 

De kampeerders maken het vaakst gebruik van bewegwijzerde wandelroutes, de toeristen in de 
gastenkamers en hotels het minst. 

Figuur 47: Gebruik bewegwijzerde wandelroutes volgens logiesvorm (meerdere antwoorden 
mogelijk)163 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

 
163 Basis is iedereen die minstens één wandeltocht van meer dan één uur heeft gemaakt. 
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De Vlaamse toeristen die minstens één wandeling van meer dan een uur hebben ondernomen, 
maken vaker gebruik van bewegwijzerde wandelroutes dan de Nederlandse en Duitse wandelaars. 

Figuur 48: Gebruik bewegwijzerde wandelroutes volgens nationaliteit (meerdere antwoorden 
mogelijk)164 

 

 

Ook het gebruik van wandelkaarten verschilt per logiesvorm. Meer dan de helft van de wandelaars 
die in een vakantiewoning verblijven, maken er gebruik van. Ook is een hoog gebruik van 
wandelkaarten vast te stellen in hotels en gastenkamers. De kampeerders en toeristen die in 
vakantieparken verblijven, maken minder vaak gebruik van wandelkaarten wanneer ze één van hun 
wandeltochten aanvangen. 

 

 

 

                                                      

 
164 Basis is iedereen die minstens één wandeltocht van meer dan één uur heeft gemaakt. 
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Figuur 49: Gebruik wandelkaart volgens logiesvorm (% ja)165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
165 Basis is iedereen die minstens één wandeltocht van meer dan één uur heeft gemaakt. 
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Bij de Vlaamse wandelaars maakt meer dan de helft gebruik van een wandelkaart (52%). Dit 
percentage ligt hoger dan bij de Nederlanders (30%) en bij de Duitsers (10%).  

Figuur 50: Gebruik wandelkaart volgens nationaliteit (% ja)166 

 

 

  

                                                      

 
166 Basis is iedereen die minstens één wandeltocht van meer dan één uur heeft gemaakt. 
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3.7.4 Fietstochten  

Algemeen 

Ongeveer vier op tien (41%) van de toeristen die hun vakantie in een Vlaamse regio doorgebracht 
hebben, heeft tijdens deze vakantie minstens één fietstocht van meer dan een uur gemaakt. Dit is 
een lichte daling tov. 2005. Deze daling is significant verschillend. 

Figuur 51: Fietstochten van meer dan één uur167 

 

Gemiddeld werden er per respondent die minstens één fietstocht van meer dan een uur gemaakt 
heeft, 2,8 fietstochten van meer dan een uur gemaakt. Men maakt dus iets vaker lange fietstochten 
dan lange wandeltochten. 

Figuur 52: Gemiddeld aantal fietstochten van meer dan één uur168 

 

Volgens logiesvorm 

Wat betreft de logiesvorm, wordt vastgesteld dat de toeristen in de gastenkamers vaker geneigd zijn 
fietstochten van meer dan een uur te maken dan de toeristen in de andere logiesvormen. De 
vakantieparkgangers ondernemen, net zoals bij de wandeltochten, het minst vaak fietstochten van 
meer dan één uur. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
167 Basis is iedereen (N=2.848 in 2005; N=3.375 in 2011). 
168 Basis is iedereen die minstens één fietstocht van meer dan één uur heeft gemaakt (N=1.216 in 2005; N=1.431 in 2011) 
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Figuur 53: Fietstochten van meer dan één uur volgens logiesvorm169 

 

Net zoals bij de wandeltochten zien we dat het gemiddeld aantal fietstochten voor de toeristen die in 
gastenkamers verblijven niet het hoogst ligt, hoewel het percentage fietstochten van meer dan één 
uur het hoogst is voor deze respondenten. De kampeerders blijken gemiddeld het meest aantal 
fietstochten van meer dan één uur te maken (4,0). Dit heeft waarschijnlijk te maken met de langere 
verblijfsduur op campings. De toeristen in de vakantieparken maken gemiddeld het minst aantal 
fietstochten (2,1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
169 Basis is iedereen (N=2.848 in 2005; N=3.375 in 2011). Resultaten zijn inclusief de vakantieparken. Om redenen van 
vertrouwelijkheid kan de evolutie met 2005 echter niet getoond worden. 
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Figuur 54: Gemiddeld aantal fietstochten van meer dan één uur volgens logiesvorm170 

 

 

Volgens nationaliteit 

Vlamingen maken vaker dan Nederlanders en Duitsers fietstochten van meer dan één uur (45% ten 
opzichte van 30% en 20%). 

  

                                                      

 
170 Basis is iedereen die minstens één fietstocht van meer dan één uur heeft gemaakt (N=1.216 in 2005; N=1.431 in 2011). 
De resultaten zijn inclusief de vakantieparken. Om redenen van vertrouwelijkheid kan de evolutie met 2005 echter niet 
getoond worden. 

3,0 

4,2 

2,9 

2,8 

3,7 

2,8 

4,0 

2,8 

2,6 

2,6 

2,1 

Totaal

Camping

Hotel

Gastenkamer

Vakantiewoning

Vakantiepark

2005

2011



 

De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio’s anno 2011  142 

Figuur 55: Fietstochten van meer dan één uur volgens nationaliteit171 

 

Hoewel er minder Nederlanders dan Vlamingen zijn die meer dan één uur fietsen, maken de 
Nederlanders gemiddeld genomen meer fietstochten dan de Vlaamse toerist. Gemiddeld maakt een 
Vlaming 2,7 en een Nederlander 3,0 fietstochten van meer dan een uur tijdens zijn vakantie. 
Duitsers maken gemiddeld slechts 1,7 fietstochten van meer dan één uur. 

Figuur 56: Gemiddeld aantal fietstochten van meer dan één uur volgens nationaliteit172 

 

                                                      

 
171 Basis is iedereen (N=2.848 in 2005; N=3.375 in 2011). 
172 Basis is iedereen die minstens één fietstocht van meer dan één uur heeft gemaakt (N=1.216 in 2005; N=1.524 in 2011) 
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Volgens regio waarin men verbleven heeft 

Het gemiddeld aantal fietstochten van meer dan een uur varieert naargelang de regio waarin men 
verbleven heeft. In het Maasland worden de meeste fietstochten van meer dan een uur 
ondernomen. 67% van de respondenten die op vakantie in het Maasland is geweest, heeft minstens 
één fietstocht van meer dan een uur gemaakt. De Voerstreek blijkt voornamelijk een regio te zijn die 
in de eerste plaats wandelaars aantrekt en in veel mindere mate fietsers. Daar zeggen slechts 22% 
van de respondenten minstens één fietstocht van een uur te hebben gemaakt. Ook in de Limburgse 
Kempen is er een laag percentage fietsers (van fietstochten van meer dan één uur), dit heeft 
waarschijnlijk te maken met het type logies in de Limburgse Kempen. 

 
Tabel 111: Fietstochten van meer dan één uur volgens regio waar men verbleven heeft173 

Regio % Ja 
Maasland  

N=169 67% 

Meetjesland  
N=224 66% 

Antwerpse Kempen  
N=257 61% 

Hageland  
N=218 57% 

Scheldeland  
N=208 56% 

Waasland  
N=183 52% 

Brugs Ommeland  
N=178 49% 

Haspengouw  
N=164 44% 

Vlaamse Ardennen  
N=263 43% 

Leiestreek  
N=134 42% 

Hasselt en omgeving  
N=76 42% 

Westhoek  
N=165 34% 

Groene Gordel  
N=102 29% 

Limburgse Kempen  
N=778 29% 

Voerstreek  
N=254 22% 

Totaal  
N= 3.375 41% 

 

Het gebruik van bewegwijzerde fietsroutes en fietskaarten 

77% van de respondenten die minstens één fietstocht van meer dan een uur heeft gemaakt, geeft 
aan het fietsnetwerk met knooppunten te gebruiken. Slechts 26% maakt gebruik van bewegwijzerde 
fietsroutes. De fietsende kampeerders en toeristen die in vakantieparken verblijven, maken in 

                                                      

 
173 Basis is iedereen 
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tegenstelling tot de andere fietsende toeristen minder gebruik van het fietsknooppunten-netwerk. 
Wat betreft het gebruik van bewegwijzerde fietsroutes, zijn er daarentegen minder grote verschillen 
waar te nemen tussen de verschillende logiesvormen.  

Figuur 57: Gebruik bewegwijzerde fietsroutes volgens logiesvorm (meerdere antwoorden mogelijk)174 

 

 

Fietsende Vlamingen maken over het algemeen meer dan de fietsende Nederlanders en Duitsers 
gebruik van het knooppuntennetwerk of de bewegwijzerde fietsroutes. Vlamingen en Nederlanders 
maken veel vaker gebruik van fietsnetwerken met knooppunten, dan van bewegwijzerde fietsroutes. 
Bij de Duitsers is dit verschil niet vast te stellen. De Duitsers maken het minst gebruik van 
hulpmiddelen zoals het fietsnetwerk of bewegwijzerde fietsroutes. 

 

 

 

                                                      

 
174 Basis is iedereen die minstens één fietstocht van meer dan één uur heeft gemaakt. 
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Figuur 58: Gebruik bewegwijzerde fietsroutes volgens nationaliteit (meerdere antwoorden mogelijk)175 

 

 

79% van de respondenten die minstens één fietstocht van meer dan een uur hebben gemaakt, 
maken gebruik van een fietskaart. Fietsende kampeerders en vakantieparkgangers maken in 
tegenstelling tot toeristen uit de andere logiesvormen, minder gebruik van een fietskaart. 

  

                                                      

 
175 Basis is iedereen die minstens één fietstocht van meer dan één uur heeft gemaakt. 
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Figuur 59: Gebruik fietskaart volgens logiesvorm (% ja)176 

 

 

Vlamingen die fietstochten van meer dan een uur ondernemen, zullen vaker dan de andere 
nationaliteiten, gebruik maken van een fietskaart (82% in tegenstelling tot 66% bij de fietsende 
Nederlanders en 42% bij de fietsende Duitsers).  

  

                                                      

 
176 Basis is iedereen die minstens één fietstocht van meer dan één uur heeft gemaakt. 
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Figuur 60: Gebruik fietskaart volgens nationaliteit (% ja)177 

 

 

Eigen of gehuurde fiets 

Onderstaande figuren geven weer hoeveel van de toeristen die minstens één fietstocht van meer 
dan één uur gemaakt hebben, hun eigen fiets in plaats van een gehuurde fiets gebruiken. 

Het merendeel van de fietsende respondenten geeft aan fietstochten te ondernemen met een eigen 
fiets en dit ongeacht de logiesvorm waarin men verblijft. Enkel de fietsende vakantieparkgangers 
maken vaker gebruik van een gehuurde fiets (52%).  

  

                                                      

 
177 Basis is iedereen die minstens één fietstocht van meer dan één uur heeft gemaakt. 
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Figuur 61: Eigen of gehuurde fiets volgens logiesvorm178  

 

Indien men fietstochten van meer dan een uur maakt, gebruiken Vlamingen en Nederlanders in 
dezelfde mate hun eigen fiets voor deze fietstochten (respectievelijk 77% en 79%). Duitsers 
daarentegen zullen sneller de stap zetten tot het huren van een fiets. 

Figuur 62: Eigen of gehuurde fiets volgens nationaliteit179  

 

  

                                                      

 
178 Basis is iedereen die minstens één fietstocht van meer dan één uur heeft gemaakt. 
179 Basis is iedereen die minstens één fietstocht van meer dan één uur heeft gemaakt. 
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Gebruik elektrische fiets 

Onderstaande grafiek geeft weer hoeveel van de toeristen die minstens één fietstocht van meer dan 
één uur gemaakt hebben, de wens hadden om gebruik te maken van een elektrische fiets. 

De toeristen in hotels en de kampeerders hebben daarbij vaker dan andere toeristen gebruik 
gemaakt van een elektrische fiets (beide 10%). 

De fietsende Nederlanders (12%) hebben het meest van een elektrische fiets gebruik gemaakt bij 
hun fietstochten. De meerderheid van alle fietsende toeristen, ongeacht de nationaliteit, geeft echter 
aan dat ze geen elektrische fiets wilden gebruiken (91%).  

Figuur 63: Wens om gebruik te maken van een elektrische fiets volgens logiesvorm180 

 

Figuur 64: Wens om gebruik te maken van een elektrische fiets volgens nationaliteit181 

 

 

 

                                                      

 
180 Basis is iedereen die minstens één fietstocht van meer dan één uur heeft gemaakt. 
181 Basis is iedereen die minstens één fietstocht van meer dan één uur heeft gemaakt. Opgelet voor de kleine basis van 
Duitsers. 
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3.7.5 Combinatie van fiets- en wandeltochten 

Fietsers en wandelaars lijken een aparte doelgroep te zijn. Slechts 16% van de toeristen die 
wandeltochten van meer dan één uur ondernemen, zullen zich ook aan de fietstochten van meer 
dan één uur wagen. 30% kan als exclusief wandelaar beschouwd worden en 25% als exclusief 
fietser. De overige 29% van de toeristen zal geen van beide activiteiten ondernemen. 

Tabel 112: Kruising fietstochten en wandeltochten van meer dan één uur182 

 Wandeltochten van meer dan 1 uur Totaal 
 Ja Nee  
Fietstochten van meer dan 1 uur    
Ja 16% 25% 41% 
Nee 30% 29% 59% 
Totaal 46% 55% 100% 

 

  

                                                      

 
182 Basis is iedereen N = 3.375. 
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3.7.6 Bezochte plaatsen 

Algemeen 

In deze paragraaf wordt er dieper ingegaan op de plaatsen waar de toerist zoal naartoe is gegaan 
tijdens zijn verblijf in de Vlaamse regio’s. Op de vraag ‘Welke andere toeristische streken en/of 
toeristische steden heeft u bezocht tijdens deze vakantie in dit verblijf in de Vlaamse regio’s’, zei 
50% van de ondervraagde toeristen dat ze minstens één andere toeristische stad of streek bezocht 
hadden. 

Figuur 65: Percentage respondenten dat andere plaatsen heeft bezocht183 

 

Bij het specificeren van hun antwoord, gaven de respondenten een groot aantal van verschillende 
plaatsen op, waardoor de percentages voor elke stad of streek zeer laag liggen.184 Hieronder vindt u 
een tabel met de 10 meest voorkomende antwoorden. 

Tabel 113: 10 meest vermelde toeristische steden of streken185 

     
Limburgse Kempen (N=268) 19%  Hasselt en omgeving (N=134) 11% 
Buitenland (N=350) 18%  Antwerpse Kempen (N=144) 10% 
Westhoek (N=95) 13%  Haspengouw (N=126) 9% 
Kust (N=183) 13%  Vlaamse Ardennen (N=172) 6% 
Maasland (N=157) 12%  Brugge (N=134) 5% 

 

Volgens logiesvorm  

Voornamelijk de toeristen die in vakantiewoningen, gastenkamers of hotels verblijven, bezoeken ook 
andere plaatsen. De kampeerders en toeristen in de vakantieparken trekken het minst naar andere 
toeristische steden of streken. 

  

                                                      

 
183 Basis is iedereen (N=2.847 in 2005; N=3.375 in 2011). 
184 Percentages werden berekend op alle respondenten die een streek of stad genoemd hebben. 
185 Basis is diegene die een toeristische streek vermeld hebben. (N=1.772) 
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Figuur 66: Bezochte plaatsen volgens logiesvorm186 

 

Volgens nationaliteit 

Het zijn voornamelijk Vlamingen en Nederlanders die ook andere plaatsen bezoeken.  

Figuur 67: Bezochte plaatsen volgens nationaliteit187 

 

                                                      

 
186 Basis is iedereen (N=2.847 in 2005; N=3.375 in 2011). De resultaten zijn inclusief de vakantieparken maar om redenen 
van vertrouwelijkheid kan de evolutie met 2005 niet gemaakt worden. 
187 Basis is iedereen (N=2.847 in 2005; N=3.375 in 2011). 
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3.8 Imago en evaluatie van de vakantie en het verblijf in de Vlaamse regio’s 

De vragenlijst peilde ook naar de mate waarin de toerist tevreden was over de verschillende 
aspecten die gekoppeld zijn aan zijn verblijf in de Vlaamse regio’s (bvb. de gastvrijheid, de sfeer, de 
prijs, …). Daarnaast werd er ook gepeild naar het beeld dat de toerist heeft van de Vlaamse regio’s. 
Er werd met andere woorden nagegaan wat het imago van de Vlaamse regio’s is. 

 

3.8.1 Imago van de regio 

Algemeen 

Om nog meer in detail na te gaan hoe de ondervraagde toeristen de streek of regio waar ze 
verbleven ervaren hebben, werd hen gevraagd op een vijf-puntenschaal aan te duiden hoe gastvrij, 
kindvriendelijk, etc. ze deze regio vonden. 

De Vlaamse regio’s werden door onze respondenten op alle vlakken zeer positief ervaren. Dit blijkt 
uit onderstaande hoge scores (zie figuur 69).188 

De toeristen die in de Vlaamse regio’s verbleven, hebben de streek waar ze vertoefden allereerst als 
gastvrij (96%) ervaren. Dit kenmerk wordt echter snel gevolgd door de volgende eigenschappen: 
‘recreatief’ (95%), ‘mooi landschap, natuur’ (94%), ‘kindvriendelijkheid’ (93%), ‘rustig’ (93%), ‘goed 
bereikbaar’ (92%) en ‘gezellig’ (91%). ‘Cultureel’ (76%) en ‘verrassend’ (68%) zijn karakteristieken 
die de toeristen in mindere mate toeschrijven aan de streek waarin ze verblijven.189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
188 Dit werd anders bevraagd in vergelijking met het onderzoek dat in 2005 uitgevoerd werd, vandaar dat er geen vergelijking 
mogelijk is met die gegevens. 
189 De vernoemde percentages zijn de top2-box, zijnde helemaal wel + goed. 
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Figuur 68: Mate waarin kenmerken worden toegeschreven aan regio/streek190 

 

 

Volgens logiesvorm 

De toeristen uit de vakantieparken en de kampeerders vonden de regio waar ze verbleven hebben 
het minst verrassend. De regio’s worden op alle kenmerken, behalve ‘kindvriendelijk’, in mindere 
mate positief beoordeeld door de campingbezoekers door de vakantiegangers in de andere 
logiesvormen. 

 

 

                                                      

 
190 Basis is iedereen na het verwijderen van de missings en van de respondenten die het desbetreffend item met ‘niet van 
toepassing’ hebben beantwoord. Dat gaat over 4% voor ‘Gastvrij’, 2% voor ‘Mooi landschap, natuur’, 1% voor ‘Goed 
bereikbaar’, 42% voor ‘Kindvriendelijk’, 14% voor ‘Recreatief’, 26% voor ‘Cultureel/historisch’, 15% voor ‘Verrassend’, 5% 
voor ‘Gezellig’, 2 % voor ‘Rustig’. Deze grafiek toont naast de traditionele vijf-puntenschaal ook de bottom2 en top2 
percentages. De bottom2 geeft het percentage weer van alle respondenten die met ‘Helemaal niet’ of ‘Eerder niet’ hebben 
geantwoord, de top2 geeft het percentage weer van alle respondenten die met ‘Goed’ of ‘Helemaal wel’ hebben geantwoord. 
De verschillende kenmerken zijn geordend op basis van hun top2 percentages (van hoog naar laag). 
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Tabel 114: Mate waarin kenmerken worden toegeschreven aan regio/streek volgens logiesvorm 
(gemiddelde scores op vijf)191 

 
Hotel 

 
 

N Gastenkamer 
 N 

Camping 
 
 

N 

Gastvrij 4,6 1.371 4,7 701 4,3 293 
Recreatief (fiets-/wandelaanbod) 4,6 1.197 4,7 630 4,3 288 

Mooi landschap, natuur 4,5 1.342 4,6 699 4,2 306 
Kindvriendelijk 4,1 423 4,4 255 4,4 163 

Rustig 4,4 1.336 4,7 704 4,1 302 
Goed bereikbaar 4,4 1.341 4,5 700 4,1 301 

Gezellig 4,4 1.296 4,5 681 4,1 282 
Cultureel/historisch aantrekkelijk 4,1 1.066 4,1 555 3,5 220 

Verrassend 4,0 1.088 4,0 585 3,5 241 

 
Vakantie-
woning 

 
N Vakantiepark 

 N 
Totaal 

 
 

N 

Gastvrij 4,6 286 4,3 467 4,5 3.119 
Recreatief (fiets-/wandelaanbod) 4,7 277 4,5 422 4,6 2.816 

Mooi landschap, natuur 4,8 298 4,4 550 4,5 3.197 
Kindvriendelijk 4,5 225 4,7 493 4,5 1.560 

Rustig 4,6 296 4,5 541 4,5 3.181 
Goed bereikbaar 4,5 294 4,3 555 4,4 3.193 

Gezellig 4,4 282 4,4 454 4,4 2.997 
Cultureel/historisch aantrekkelijk 3,9 246 3,9 184 4,0 2.273 

Verrassend 3,9 259 3,4 383 3,8 2.558 
 

Volgens nationaliteit 

Nederlanders hebben alle kenmerken in mindere mate positief beoordeeld dan Vlamingen. Enkel 
het kenmerk ‘cultureel/historisch aantrekkelijk’ schrijven ze evenveel toe aan de regio als 
Vlamingen. Duitsers vonden de regio waarin zij verbleven in de eerste plaats kindvriendelijk en in de 
laatste plaats verassend (Duitsers werden enkel bevraagd in vakantieparken). 

Tabel 115: Mate waarin kenmerken worden toegeschreven aan regio/streek volgens nationaliteit 
(gemiddelde scores op vijf)192 

 Vlaming 
 
 

N Nederlander 
 

N Duitser 
 
 

N Totaal N  

Gastvrij 4,6 2.435 4,4 604 4,1 79 4,5 3.119 
Recreatief (fiets-
/wandelaanbod) 4,7 2.228 4,3 486 4,4 100 4,6 2.816 

Mooi landschap, natuur 4,6 2.447 4,3 614 4,3 134 4,5 3.197 
Kindvriendelijk 4,5 1.137 4,4 303 4,6 119 4,5 1.560 

Rustig 4,5 2.446 4,3 607 4,3 126 4,5 3.181 
Goed bereikbaar 4,4 2.435 4,3 624 4,2 132 4,4 3.193 

Gezellig 4,4 2.352 4,2 563 4,0 80 4,4 2.997 
Cultureel/historisch 

aantrekkelijk 4,0 1.814 4,0 415 3,7 42 4,0 2.273 

Verrassend 3,9 1.991 3,7 494 3,1 71 3,8 2.558 
 

                                                      

 
191 Basis is iedereen na het verwijderen van de missings en van de respondenten die het desbetreffend item met ‘niet van 
toepassing’ hebben beantwoord. Zie tabel 182 voor de steekproefgroottes. 
192 Basis is iedereen na het verwijderen van de missings en van de respondenten die het desbetreffend item met ‘niet van 
toepassing’ hebben beantwoord. Zie tabel 183 voor de steekproefgroottes. 
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Volgens regio 

Alle kenmerken worden in grote mate toegeschreven aan alle regio’s. Enkel de Voerstreek wordt in 
mindere mate als cultureel/historisch aantrekkelijk gezien en de Limburgse Kempen wordt minder 
geassocieerd met een verrassende regio (beide met een gemiddelde score van 3,5). Brugs 
Ommeland wordt meer aanzien als een gastvrije, rustige en verrassende regio. Hasselt en 
omgeving wordt het meest geassocieerd met een recreatieve regio. 

Tabel 116: Mate waarin kenmerken worden toegeschreven aan regio/streek volgens regio (gemiddelde 
scores op vijf)193 

Regio Gastvrij N Recreatief N Mooi 
Landschap 

natuur 

N Kindvrien-
delijk 

N 

Maasland 4,6 167 4,7 157 4,6 166 4,4 50 
Meetjesland 4,5 207 4,7 193 4,6 210 4,3 103 

Antwerpse Kempen 4,5 248 4,6 228 4,5 247 4,5 123 
Hageland 4,6 203 4,6 192 4,6 207 4,4 84 

Scheldeland 4,5 199 4,6 191 4,4 203 4,3 64 
Waasland 4,6 172 4,5 153 4,4 168 4,4 86 

Brugs Ommeland 4,8 170 4,6 150 4,6 171 4,5 91 
Haspengouw 4,7 158 4,7 124 4,7 149 4,4 54 

Vlaamse Ardennen 4,5 251 4,6 239 4,7 256 4,4 112 
Leiestreek 4,3 129 4,4 107 4,3 124 3,9 35 

Hasselt en omgeving 4,7 72 4,8 58 4,2 68 4,4 19 
Westhoek 4,7 157 4,6 130 4,7 157 4,3 72 

Groene Gordel 4,7 98 4,5 88 4,7 99 4,1 45 
Limburgse Kempen 4,4 643 4,5 577 4,4 721 4,6 547 

Voerstreek 4,6 244 4,7 227 4,8 249 4,2 74 
Totaal 4,5 3.119 4,6 2.816 4,5 3.197 4,5 1.560 

 

Tabel 117: Mate waarin kenmerken worden toegeschreven aan regio/streek volgens regio (gemiddelde 
scores op vijf)194 

Regio Rustig N 
Goed 

Bereikbaar 
 

N 

Cultureel/
historisch 
aantrekkel

ijk 

N Ver-
rassend N 

Maasland 4,6 164 4,5 160 3,8 115 4,1 123 
Meetjesland 4,6 212 4,5 207 3,8 163 3,7 177 

Antwerpse Kempen 4,3 247 4,4 244 3,7 173 3,8 196 
Hageland 4,6 207 4,4 208 3,9 158 3,9 174 

Scheldeland 4,3 198 4,3 202 3,8 157 3,6 167 
Waasland 4,3 169 4,5 173 3,8 122 3,8 130 

Brugs Ommeland 4,8 172 4,6 168 4,0 141 4,8 144 
Haspengouw 4,4 151 4,5 156 4,5 145 4,1 133 

Vlaamse Ardennen 4,5 253 4,3 253 3,7 201 3,8 213 
Leiestreek 4,2 128 4,3 126 4,1 112 3,8 106 

Hasselt en omgeving 4,3 68 4,5 73 4,3 61 4,0 63 
Westhoek 4,6 157 4,4 160 4,4 145 4,0 131 

Groene Gordel 4,3 98 4,4 96 4,4 86 4,0 88 
Limburgse Kempen 4,5 712 4,3 723 3,8 298 3,5 513 

Voerstreek 4,6 243 4,4 242 3,5 194 3,9 198 
Totaal 4,5 3.181 4,4 3.193 4,0 2.273 3,8 2.558 

 

                                                      

 
193 Basis is iedereen. 
194 Basis is iedereen. 
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3.8.2 Tevredenheid van het verblijf in de Vlaamse Regio’s 

3.8.2.1 Algemene tevredenheid 

Figuur 69: Algemene tevredenheid over de hele vakantie in de regio195 

 

De vakantieganger in de Vlaamse regio’s is zeer tevreden over zijn verblijf. 78% van alle toeristen 
geeft aan zeer tot uiterst tevreden te zijn. Slechts 1% van de respondenten gaf aan helemaal niet 
tevreden te zijn.  

Bij ontevredenheid werd er gepeild naar het waarom ervan door middel van een open vraag. De 
voornaamste redenen van ontevredenheid die de respondenten opgaven, waren de ervaring dat er 
weinig te beleven valt in hun regio (bijvoorbeeld, te weinig faciliteiten voor kinderen, te weinig te 
doen bij slecht weer, enz.) en dat de weginfrastructuur niet in orde was (bijvoorbeeld, slechte, 
onveilige fietspaden, veel wegenwerken).  

Volgens logiesvorm 

Hoewel er in geen enkele logiesvorm veel ontevredenheid over de hele vakantie heerst, zijn er toch 
minder zeer tot uiterst tevredenen onder de kampeerders (top2 64%) en repondenten die verbleven 
in de vakantieparken (top2 55%). De toeristen in deze logiesvormen zijn dus nog wel tevreden, maar 
minder uitgesproken dan de toeristen die in hotels, gastenkamers of vakantiewoningen verbleven. 

  

                                                      

 
195 Basis is iedereen (N=3.349 in 2011). Omwille van het gebruik van een andere puntenschaal, wordt de evolutie met 2005 
niet getoond. In 2005 werd gebruik gemaakt van een tien-puntenschaal, in 2011, daarentegen, een vijfpuntenschaal.  

1% 1% 21% 51% 27% 78% Algemene tevredenheid

Bottom2 Helemaal niet tevreden Niet echt tevreden Tevreden Zeer tevreden Uiterst tevreden Top2
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Figuur 70: Algemene tevredenheid volgens logiesvorm196 

 

 

Volgens nationaliteit 

De Vlaming is het meest uitgesproken tevreden over zijn hele vakantie in de regio (top2 83%), 
Nederlanders en zeker Duitsers zijn minder uitgesproken tevreden (hun respectievelijke 
percentages zeer en uiterst tevredenen liggen op 64% en 40%).  

Figuur 71: Algemene tevredenheid volgens nationaliteit197 

 

3.8.2.2 Tevredenheid in detail 

De tevredenheid over de vakantie-ervaring werd niet enkel algemeen bevraagd, maar er werd ook 
gepeild naar de tevredenheid over drie deelaspecten, nl. logies, aanbod aan activiteiten en 
prijs/kwaliteit-verhouding. Wat het logies betreft, geeft 76% van alle vakantiegangers aan zeer tot 
uiterst tevreden te zijn hierover. Over het activiteiten-aanbod zijn de toeristen wat minder 
                                                      

 
196 Basis is iedereen.  
197 Basis is iedereen. 
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enthousiast, slechts 64% is zeer tot uiterst tevreden hierover. De ondervraagde toerist blijkt het 
minst tevreden te zijn over de verhouding prijs-kwaliteit, amper 50% is hier zeer tot uiterst tevreden 
over.  

Figuur 72: Tevredenheid verblijf gesplitst naar de deelaspecten198 

 

Tabel 118: Redenen van ontevredenheid (top 5) 199 

Reden van ontevredenheid Vermeldingen 
Onderhoud, netheid en properheid 23% 
Algemeen comfort 13% 
Prijs en facturatie 11% 
Onvoldoende slaapcomfort 8% 
Verouderde logies en infrastructuur 4% 

 

Tevredenheid logies – volgens logiesvorm 

Hoewel er in geen enkele logiesvorm veel ontevredenheid over het logies heerst, zijn er toch iets 
minder zeer tot uiterst tevredenen onder de kampeerders (top 56%) en toeristen die verblijven in de 
vakantieparken (top 60%). De toeristen in deze logiesvormen zijn nog wel tevreden, maar minder 
uitgesproken dan de toeristen die in hotels, gastenkamers of vakantiewoningen verbleven. Enkel, 
10% van de kameerders geeft aan niet echt tevreden te zijn over hun logies. 

  

                                                      

 
198 Basis is iedereen. 
199 Basis is iedereen. 
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Figuur 73: Tevredenheid logies volgens logiesvorm200 

 

Tevredenheid logies – volgens nationaliteit 

De Vlaming is het meest uitgesproken tevreden over zijn logies (top2 79%), Nederlanders en 
Duitsers zijn iets minder uitgesproken tevreden (hun respectievelijke percentages zeer en uiterst 
tevredenen liggen op 63% en 60%).  

Figuur 74: Tevredenheid logies volgens nationaliteit201 

 

 

Tevredenheid activiteiten-aanbod volgens logiesvorm 

De kampeerders en de toeristen in de vakantieparken zijn het minst uitgesproken tevreden over het 
activiteiten-aanbod. Slechts 52% kampeerders geeft aan zeer tot uiterst tevreden te zijn, bij de 
toeristen in de vakantieparken is dit percentage 46%. 

Figuur 75: Tevredenheid activiteiten-aanbod volgens logiesvorm202 

                                                      

 
200 Basis is iedereen. 
201 Basis is iedereen. 
202 Basis is iedereen. 
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Tevredenheid activiteiten-aanbod volgens nationaliteit 

Nederlanders en zeker Duitsers zijn het minst uitgesproken tevreden over het activiteiten-aanbod. 
Slechts 46% Nederlanders geeft aan zeer tot uiterst tevreden te zijn, bij Duitsers is dit percentage 
34%. Het merendeel van Nederlanders en Duitsers geven daarentegen aan ‘tevreden’ te zijn. 

Figuur 76: Tevredenheid activiteiten-aanbod volgens nationaliteit203 

 

 

Tevredenheid prijs/kwaliteit-verhouding volgens logiesvorm 

Met betrekking tot de prijs/kwaliteit-verhouding valt het op dat vooral de toeristen die in de 
vakantieparken verblijven hier minder tevreden over zijn. Slechts 21% geeft aan zeer tot uiterst 
tevreden te zijn over dit aspect, 9% is zelfs ‘niet echt tevreden’. Ook voor de andere logiesvormen 
ligt de top2 tevredenheid voor het aspect prijs/kwaliteit-verhouding heel wat lager dan voor de 
andere twee aspecten. 

  

                                                      

 
203 Basis is iedereen. 
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Figuur 77: Tevredenheid prijs-kwaliteit-verhouding volgens logiesvorm204 

 

Tevredenheid prijs/kwaliteit-verhouding volgens nationaliteit 

Onderstaande tabel toont dat het vooral Nederlanders en Duitsers zijn die slechts matig tevreden 
zijn over de prijs/kwaliteit-verhouding. Duitsers zijn daarbij het minst tevreden. Slechts 11% van hen 
is zeer tot uiterst tevreden en 11% van de Duitsers is niet echt tevreden. Ook voor alle 
nationaliteiten geldt dat de top2 tevredenheid voor het aspect prijs/kwaliteit-verhouding heel wat 
lager dan voor de andere twee aspecten. 

Figuur 78: Tevredenheid prijs-kwaliteit-verhouding volgens nationaliteit205 

 

 

Tevredenheid in detail – gemiddelde scores 

Onderstaande tabellen zijn een weergave van de gemiddelden van de bovenvermelde 
tevredenheidsscores. Bovenstaande bevindingen worden bevestigd. Het meest tevreden is men 
over het logies, vervolgens over het activiteiten-aanbod en in de laatste plaats over de prijs/kwaliteit-

                                                      

 
204 Basis is iedereen. 
205 Basis is iedereen. 
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verhouding. De kampeerders en toeristen in de vakantieparken zijn over alle aspecten minder 
tevreden dan de toeristen die in andere logiesvormen verblijven. Vlamingen zijn het meest tevreden 
over alle aspecten, op de tweede plaats komen Nederlanders en de minst tevredenen zijn Duitsers. 
Ter herinnering, Duitsers zijn enkel in de vakantieparken bevraagd. Hun gematigde tevredenheid 
kan daarmee ook een verklaring bieden voor de gematigde tevredenheid van de 
vakantieparkgangers. 

Tabel 119: Tevredenheid verblijf volgens logiesvorm (gemiddelde scores op vijf)206 

 Hotel 
 

Gastenkamer 
 

Camping 
 
 

Vakantie-
woning 

 

Vakantie-
park 

 

Totaal 
 
 

Algemene tevredenheid 4,1 4,3 3,8 4,3 3,6 4,0 
Tevredenheid logies 4,1 4,4 3,6 4,2 3,6 4,0 
Tevredenheid 
activiteitenaanbod 3,8 4,0 3,6 3,9 3,5 3,8 

Tevredenheid prijs-kwaliteit-
verhouding 3,7 3,8 3,6 3,8 3,1 3,6 

 

Tabel 120: Tevredenheid verblijf volgens nationaliteit (gemiddelde scores op vijf)207 

 Vlaming 
 
 

Nederlander 
 

Duitser 
 
 

Totaal 
 
 

Algemene tevredenheid 4,1 3,8 3,4 4,0 
Tevredenheid logies 4,1 3,8 3,7 4,0 
Tevredenheid activiteitenaanbod 3,9 3,5 3,4 3,8 
Tevredenheid prijs-kwaliteit-
verhouding 3,7 3,4 3,0 3,6 

 

Tevredenheid logies in detail 

Om een beter zicht te krijgen op de mate waarin de toerist in de Vlaamse regio’s tevreden is over 
zijn logies, werd dit deelaspect van het verblijf opgedeeld in zeven items: kindvriendelijkheid, ontbijt 
en maaltijden, onthaal en dienstverlening, netheid, ligging, bereikbaarheid en comfort. De meeste 
toeristen (81%) gaven aan zeer tot uiterst tevreden te zijn over de kindvriendelijkheid van hun logies. 
Ook voor het ontbijt en maaltijden, de dienstverlening, netheid, ligging en bereikbaarheid van de 
logies geeft ongeveer drie vierde van de toeristen aan er zeer tot uiterst tevreden over te zijn. De 
toeristen blijken het minst tevreden te zijn over het comfort van hun logies, 64% is er zeer tot uiterst 
tevreden over. 

  

                                                      

 
206 Basis is iedereen. 
207 Basis is iedereen. 
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Figuur 79: Tevredenheid over het logies208 

 

De kampeerders en de toeristen die in de vakantieparken logeren, zijn minder tevreden over hun 
logies in vergelijking met de respondenten die tijdens hun vakantie in de andere logiesvormen 
verbleven hebben.  

Tabel 121: Tevredenheid over het logies per logiesvorm (gemiddelde scores op vijf) 

 Hotel Gastenkamer Camping Vakantiewoning Vakantiepark Totaal 
Algemene tevredenheid logies 4,1 4,4 3,6 4,2 3,6 4,0 
Kindvriendelijkheid209 4,0 4,3 4,3 4,3 4,1 4,2 
Ontbijt, maaltijden210 4,3 4,5 3,4 4,6 3,4 4,2 
Onthaal/dienstverlening 4,2 4,6 3,8 4,4 3,6 4,1 
Netheid 4,1 4,5 3,6 4,3 3,5 4,0 
Ligging 4,1 4,2 3,6 4,2 3,7 4,0 
Bereikbaarheid 4,1 4,2 3,7 4,2 3,6 4,0 
Comfort 3,9 4,3 3,4 4,1 3,4 3,9 

 

Onderstaande tabel toont aan dat Vlamingen meer tevreden zijn over hun logies dan Nederlanders. 
Opnieuw zijn het echter Duitsers die, behalve voor kindvriendelijkheid en bereikbaarheid, het minst 
tevreden zijn. 

                                                      

 
208 Basis is iedereen. Voor de aspecten ontbijt, maaltijden en kindvriendelijkheid was een antwoordmogelijkheid ‘niet van 
toepassing’ voorzien. Om de vergelijkbaarheid met de andere aspecten te vergemakkelijken, werd geopteerd om deze 
respondenten uit de basis te halen. Ter volledigheid worden onderaan de figuur ook de antwoorden weergegeven met als 
basis iedereen. 29% van de respondenten antwoordden met ‘niet van toepassing’ op het aspect ‘ontbijt, maaltijden’. Voor het 
aspect ‘kindvriendelijkheid’ waren dit 48% van de respondenten. 
209 De 48% respondenten die het aspect ‘Kindvriendelijkheid’ beantwoordden met ‘niet van toepassing’ zijn uit de basis 
gehaald voor de berekening van het gemiddelde. De basis voor dit aspect is N=1.373.  
210 De 29% respondenten die het aspect ‘Ontbijt, maaltijden’ beantwoordden met ‘niet van toepassing’ zijn uit de basis 
gehaald voor de berekening van het gemiddelde. De basis voor dit aspect is N=2.488. 
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Tabel 122: Tevredenheid over de logies per nationaliteit (gemiddelde scores op vijf) 

 Vlaming Nederlander Duitser Totaal 
Algemene tevredenheid 
logies 4,1 3,8 3,7 4,0 

Kindvriendelijkheid211 4,2 4,0 4,2 4,2 
Ontbijt, maaltijden212 4,2 4,0 3,5 4,2 
Onthaal/dienstverlening 4,2 3,8 3,6 4,1 
Netheid 4,1 3,7 3,1 4,0 
Ligging 4,1 3,8 3,6 4,0 
Bereikbaarheid 4,0 3,7 3,7 4,0 
Comfort 4,0 3,6 3,2 3,9 

 

  

                                                      

 
211 De 48% respondenten die het aspect ‘Kindvriendelijkheid’ beantwoordden met ‘niet van toepassing’ zijn uit de basis 
gehaald voor de berekening van het gemiddelde. De basis voor dit aspect is N=1.373. 
212 De 29% respondenten die het aspect ‘Ontbijt, maaltijden’ beantwoordden met ‘niet van toepassing’ zijn uit de basis 
gehaald voor de berekening van het gemiddelde. De basis voor dit aspect is N=2.488. 
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3.8.3 Intentie tot herhaalbezoek 

In deze paragraaf wordt een antwoord gegeven op volgende vragen: Overweegt de toerist om in de 
loop van de komende 3 jaar opnieuw een vakantie in Vlaanderen door te brengen? Zo ja, waar? Zou 
de toerist de regio waar hij nu verbleven heeft aanbevelen aan zijn familie, vrienden of kennissen, 
ongeacht van de duur van hun vakantie? Heeft de toerist sinds de laatste drie jaar reeds een 
vakantie in Vlaanderen doorgebracht en zo ja waar dan wel? Met andere woorden, was dit zijn 
eerste recente verblijf in de Vlaamse regio’s of niet? 

 

3.8.3.1 Opnieuw overwegen 

Op de vraag of men eraan dacht in de loop van de komende drie jaar opnieuw een vakantie in 
Vlaanderen door te brengen, eventueel in een andere regio of streek of op een andere manier, 
antwoordden 96% van de respondenten positief. 68% was zelfs vrijwel zeker dat men gaat 
terugkomen naar de Vlaamse regio’s. 

Figuur 80: Overweging vakantie in Vlaanderen in de loop van de komende drie jaar213 

 

De meest voorkomende antwoorden op de vraag welke regio of stad zij dan in gedachten hadden, 
waren ergens in Limburg (14%), de kust (13%), de Vlaamse Ardennen (7%), de Westhoek (6%), de 
Voerstreek (6%), de Limburgse Kempen (5%), Haspengouw (5%), Antwerpen (3%) en Brugge (3%). 

 

Volgens logiesvorm 

Personen die tijdens deze vakantie op een camping of in een vakantiepark verbleven hebben, zijn 
minder zeker of ze opnieuw een vakantie in Vlaanderen door zullen brengen in de loop van de 
komende drie jaar. Slechts 93% van de kampeerders en 94% van de toeristen in de vakantieparken 
overweegt dit, terwijl voor de andere logiesvormen dit percentage minstens 97% bedraagt. 

 

 

                                                      

 
213 Basis is iedereen (N=2.847 in 2005; N=3.042 in 2011). 
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Figuur 81: Overweging vakantie in Vlaanderen in de loop van de komende drie jaar volgens 
logiesvorm214 

 

 

Volgens nationaliteit 

Vlamingen willen bijna allemaal in de loop van de komende drie jaar nog een vakantie in Vlaanderen 
doorbrengen (97%). 94% van de Nederlandse toeristen wil wellicht tot vrijwel zeker nog eens een 
vakantie in Vlaanderen doorbrengen de komende drie jaar. Bij Duitsers ligt dit percentage het 
laagste, namelijk, op 86%. 

Figuur 82: Overweging vakantie in Vlaanderen in de loop van de komende drie jaar volgens 
nationaliteit215 

 

 

 

 

                                                      

 
214 Basis is iedereen. 
215 Basis is iedereen. 
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3.8.3.2 Intentie tot aanbevelen 

Bijna alle respondenten (97%) zouden de regio waar ze nu verbleven hebben aanbevelen aan 
familie, vrienden of kennissen. Slechts 3% zou dit (eerder) niet doen. Sinds 2005 is de intentie tot 
aanbeveling ongeveer hetzelfde gebleven. 

Figuur 83: Aanbevelen regio aan familie, vrienden of kennissen216 

 

 

Volgens logiesvorm 

De toeristen die verblijven in vakantieparken en campings zouden de regio waar ze verbleven 
hebben iets minder aanbevelen aan hun familie, vrienden of kennissen, in vergelijking met toeristen 
die in andere logiesvormen verblijven. Alle logiesvormen hebben echter een erg hoge score qua 
aanbeveling (wellicht wel + (vrijwel) zeker). De respondenten die in een vakantiewoning verbleven 
hebben, zijn het meest geneigd de regio aan te bevelen aan hun omgeving. Maar liefst 70% is 
vrijwel zeker dat hij dit zou doen. 

 

 

 

  

                                                      

 
216 Basis is iedereen (N=2.844 in 2005; N= 3.287 in 2011). 
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Figuur 84: Aanbevelen regio aan familie, vrienden of kennissen volgens logiesvorm217 

 

 

Volgens nationaliteit 

Nederlanders zijn minder dan Vlamingen geneigd de regio waar ze nu verbleven hebben aan te 
bevelen aan familie, vrienden of kennissen. 65% van de Vlaamse toeristen zou hun omgeving 
(vrijwel) zeker aanraden, terwijl slechts 51% van de Nederlandse toeristen dit zou doen. Duitsers 
zijn zelfs nog minder dan de Nederlanders geneigd om de regio aan te bevelen aan familie, vrienden 
of kennissen. Slechts 43% van hen zou dit vrijwel zeker doen. Ter herinnering, Duitsers zijn enkel in 
de vakantieparken bevraagd, wat mee kan verklaren waarom de intentie tot aanbevelen van de 
regio in de vakantieparken aan de lagere kant is. 

Figuur 85: Aanbevelen regio aan familie, vrienden of kennissen volgens nationaliteit 

 

  

                                                      

 
217 Basis is iedereen. Resultaten zijn inclusief de Vakantieparken, maar om redenen van vertrouwelijkheid wordt de evolutie 
met 2005 niet getoond. 
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3.8.3.3 Vorige vakantie in Vlaanderen (feitelijk herhaalbezoek)  

Algemeen 

Figuur 86: Vakantie in Vlaanderen doorgebracht in de laatste drie jaar218 

 

77% van de ondervraagde toeristen heeft naast zijn huidige vakantie in 2011 minstens één 
vakantie219 in Vlaanderen doorgebracht in de laatste drie jaar. Dit aandeel is fors toegenomen sinds 
2005. 

Figuur 87 toont dat deze vakanties het vaakst in andere Vlaamse regio’s dan de kust of de 
kunststeden doorgebracht zijn. Er zijn weinig verschillen op te merken in vergelijking met het 
onderzoek in 2005. De kunststeden blijven het minst populair. Slechts 24% van de personen die 
sinds 2009 reeds op vakantie geweest is naar Vlaanderen, is naar Antwerpen, Brugge, Brussel, 
Gent, Leuven of Mechelen geweest. 

Figuur 87: Plaats vakantie in Vlaanderen in de laatste drie jaar220 

 

Sinds 2009 is men gemiddeld 3,4 keer naar de kust (N = 1.213), 2,3 keer naar de kunststeden (N = 
537) en 2,8 keer naar de Vlaamse regio’s (N = 1.693) op vakantie geweest (zie tabel 119).221 

 

 

 

                                                      

 
218 Basis is iedereen (N= 2.848 in 2005; N=3.375 in 2011). 
219 Waarmee we minstens één overnachting bedoelen. 
220 Basis is alle respondenten die aangeven de laatste drie jaar een vakantie te hebben doorgebracht in Vlaanderen (N=1.782 
in 2005; N=2.534 in 2011). 
221 Het aantal respondenten dat tussen haakjes vermeld staat, slaat op het aantal personen (ongewogen aantallen) dat 
aangegeven heeft sinds 1 januari 2009 minstens één vakantie in de respectievelijke regio’s doorgebracht te hebben en die 
ook aangegeven hebben hoeveel keer dit dan wel was. 
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Volgens logiesvorm 

Figuur 88: Vakantie in Vlaanderen doorgebracht in de laatste drie jaar volgens logiesvorm222 

 

De gasten in de vakantieparken (59%) hebben het minst vaak een vakantie in Vlaanderen 
doorgebracht sinds 1 januari 2009. De gasten in de hotels (83%) en de vakantiewoningen (86%) 
hebben sinds die datum het vaakst een vakantie in Vlaanderen doorgebracht. 

Ongeacht de huidige logiesvorm, verbleven de toeristen telkens het meest frequent in de de andere 
Vlaamse regio’s, gevolgd door de kuststreek en tenslotte de kunststeden. 

De Vlaamse regio’s zijn het meest geliefd bij toeristen die verbleven in een hotel (75%) gevolgd door 
een verblijf in een vakantiewoning (74%) en een verblijf in een gastenkamer (73%). 

Tabel 123: Plaats vakantie in Vlaanderen in de laatste drie jaar volgens logiesvorm223 

 Hotel 
 

N= 1.167 

Gasten-
kamer 
N= 580 

Camping 
 

N= 226 

Vakantie-
woning 
N= 256 

Vakantie-
park 

N= 303 

Totaal 
 

N= 2.534 

 Kust 53% 50% 41% 64% 47% 53% 
 Andere Vlaamse regio’s 75% 73% 69% 74% 55% 71% 
 Kunststeden 30% 24% 28% 25% 9% 24% 

 

  

                                                      

 
222 Basis is iedereen (N=2.845 in 2005; N=3.375 in 2011). De resultaten zijn inclusief vakantieparken. Om redenen van 
vertrouwelijkheid kan de evolutie met 2005 echter niet getoond worden. 
223 Basis is alle respondenten die aangeven de laatste drie jaar een vakantie te hebben doorgebracht in Vlaanderen. 
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De respondenten die tijdens hun vakantie in een vakantiepark verbleven hebben, zijn sinds 1 januari 
2009 gemiddeld opvallend vaker naar de kunststeden en kuststreek geweest dan de respondenten 
die in een andere logiesvorm verbleven hebben224. De andere Vlaamse regio’s zijn dan weer sinds 1 
januari 2009 het vaakst bezocht door de personen die hun vakantie in een vakantiewoning 
doorgebracht heeft op tijdstip van de bevraging. 

Tabel 124: Gemiddeld aantal keer vakantie in Vlaanderen doorgebracht in de laatste drie jaar volgens 
logiesvorm225 

Gemiddelde Hotel 
 
 

N Gasten- 
kamer 

 

N Camping 
 
 

N Vakantie- 
woning 

 

N Vakantie- 
park 

 

N Totaal 
 
 

N 

Kust 3,6 588 3,5 272 3,4 107 3,0 131 3,4 145 3,4 1.213 
Andere 
Vlaamse 
regio’s 

2,7 811 2,9 396 2,9 154 3,1 185 2,3 145 2,8 1.693 

Kunststeden 2,5 255 1,9 140 2,0 62 2,1 55 2,5 45 2,3 537 
 

Volgens nationaliteit 

Figuur 89: Vakantie in Vlaanderen doorgebracht in de laatste drie jaar volgens nationaliteit226 

 

85% van de Vlaamse toeristen is sinds 1 januari 2009 reeds op vakantie geweest naar Vlaanderen 
terwijl slechts 52% van de Nederlandse toeristen dit gedaan heeft en slechts 21% van de Duitse 
toeristen. 

                                                      

 
224 Gelet dient wel te worden op de kleine basis voor de toeristen in de vakantieparken die de laatste drie jaar in de 
kunststeden verbleven. 
225 Basis is alle respondenten die aangeven de laatste drie jaar een vakantie te hebben doorgebracht in Vlaanderen in de 
desbetreffende plaats. 
226 Basis is iedereen (N=2.845 in 2005; N=3.375 in 2011). 
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Ongeacht de nationaliteit, verbleven de toeristen telkens het meest frequent in de andere Vlaamse 
regio’s. 

Tabel 125: Plaats vakantie in Vlaanderen sinds 2009 volgens nationaliteit227 

 Vlaming 
N= 2.153 

Nederlander 
N= 347 

Duitser 
N= 32 

Totaal 
N= 2.534 

Kust 58% 26% 13% 53% 
Andere Vlaamse regio’s 72% 61% 78% 71% 
Kunststeden 23% 37% 0% 24% 

 

Met betrekking tot de respondenten die sinds 1 januari 2009 minstens één vakantie in de kuststreek 
doorgebracht hebben, zien we dat de Nederlandse toeristen uit onze steekproef vaker de kuststreek 
bezochten dan de Vlaamse toeristen uit onze steekproef. Van diegenen die reeds naar de andere 
Vlaamse regio’s geweest zijn sedert 1 januari 2009, zijn het de Vlamingen die frequenter naar daar 
gaan. 

 

Tabel 126: Gemiddeld aantal keer bestemming bezocht in Vlaanderen volgens nationaliteit228 

Gemiddelde Vlaming 
 

N Nederlander 
 

N Duitser 
 

N Totaal 
 

N 

Kust 3,4 1.121 3,9 87 1,5 4 3,6 1.213 
Andere Vlaamse regio’s 2,9 1.485 2,1 185 1,8 21 2,8 1.693 
Kunststeden 2,2 423 2,5 113 - 0 2,7 537 

 

  

                                                      

 
227 Basis is alle respondenten die aangeven de laatste drie jaar een vakantie te hebben doorgebracht in Vlaanderen. 
228 Basis is alle respondenten die aangeven de laatste drie jaar een vakantie te hebben doorgebracht in Vlaanderen in de 
desbetreffende plaats. 
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3.9 De bestedingen en arrangementen tijdens het verblijf in de Vlaamse 
regio’s  

Dit onderdeel handelt over wat de toerist zoal uitgegeven heeft tijdens zijn vakantie in een van de 
Vlaamse regio’s. Om dit na te gaan kreeg de respondent een gedetailleerde lijst met categorieën 
waarvan hij diende aan te geven of hij uitgaven gedaan had binnen deze categorie en zoja, 
hoeveel deze uitgaven dan bedroegen. Deze detailposten werden achteraf gegroepeerd in een 
aantal hoofdcategorieën nl. ‘Logies’, ‘Maaltijden, drank en voeding’, ‘Recreatie’, ‘Shopping’, 
‘Transport’ en ‘Andere uitgaven’. De totale uitgaven werden berekend door de uitgaven van de 
verschillende categorieën bij elkaar op te tellen. Vervolgens werd het gemiddelde berekend van elke 
categorie en van de totale uitgaven. De respondent werd gevraagd om telkens het totaalbedrag per 
detailpost te noteren en om aan te geven op hoeveel personen dit bedrag betrekking had. 
Aangezien er ook gevraagd werd naar het aantal nachten dat de respondent in het logies verbleven 
heeft, was het mogelijk om de eenheidsprijs ‘per persoon (pp) per nacht (pn)’ te berekenen. De 
toerist kreeg deze gedetailleerde lijst zowel voor de bestedingen die hij binnen zijn logies gedaan 
heeft als voor de bestedingen die hij buiten het logies gedaan heeft. In wat volgt bespreken we 
enkel de totale bestedingen per categorie, ongeacht of deze binnen of buiten de verblijfplaats 
gemaakt werden. Ook de respondenten die voor een arrangement hadden gekozen, werden 
gevraagd hun uitgaven te noteren. De uitgaven die worden gerapporteerd in het vervolg van dit 
hoodstuk zijn inclusief de uitgaven in de vorm van een arrangement. Op basis van een 
verdeelsleutel die (per logiesvorm) bepaald werd door de onderlinge verhoudingen van de 
hoofdcategorieën te berekenen voor alle respondenten die niet voor een arrangement hadden 
gekozen, konden de uitgaven van de respondenten met een arrangement toegekend worden aan de 
verschillende categorieën en op die manier mee in rekening worden gebracht. 

 

3.9.1 De bestedingen volgens motief van besteding 

Tabel 127 geeft de gemiddelde uitgaven weer per persoon per nacht voor de verschillende 
hoofdcategorieën en de totale uitgaven. Gemiddeld genomen geeft de toerist tijdens een verblijf in 
de Vlaamse regio’s 75,52 euro uit per nacht. Dit is een stijging ten opzichte van 2005. Die stijgende 
trend is terug te vinden in zowat elke categorie. Net zoals in 2005 gaan meer dan de helft van de 
uitgaven naar het betalen van het logies (gemiddeld 40,08 euro pp/pn). In de tweede plaats wordt 
geld uitgegeven aan ‘maaltijden, drank, voeding’ (24,93 euro pp/pn). ‘Shopping’ is vervolgens de 
derde grootste categorie waar geld aan uitgegeven wordt (5,04 euro pp/pn). 
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Tabel 127: Totale bestedingen algemeen (gemiddelde prijs per persoon per nacht) na aanpassing 
uitgaven 2005 op basis van de consumptieprijsindex (uitgedrukt in euro)229 

 2005 2011 

Logies 36,93 40,08 
Maaltijden, drank, voeding 23,10 24,93 
Shopping 3,16 5,04 
Transport 2,54 2,54 
Recreatie230 1,64 2,26 
Andere uitgaven 0,13 0,67 
Totale uitgaven 67,50 75,52 

 

Volgens nationaliteit 

Vlamingen geven meer uit tijdens hun verblijf in de Vlaamse regio’s dan Nederlanders en Duitsers. 
Vlamingen geven vooral meer uit aan logies en aan ‘maaltijden, drank, voeding’. Opmerkelijk is ook 
wel dat Duitsers veel minder uitgeven aan ‘maaltijden, drank en voeding’ en aan ‘shopping’ in 
vergelijking met de andere twee nationaliteiten. Dit kan misschien ook in verband gebracht worden 
door de logiesvorm waarin zij verbleven (Duitsers werden enkel bevraagd in vakantieparken). 

Tabel 128: Totale bestedingen volgens nationaliteit (gemiddelde prijs per persoon per nacht uitgedrukt 
in euro)231 

 Vlamingen 
N=2.245 

Nederlanders 
N=537 

Duitsers 
N=101 

Totaal 
N=2.885 

Logies 41,55 34,49 37,89 40,08 
Maaltijden, drank, voeding 26,32 21,11 9,10 24,93 
Shopping 4,84 6,34 0,86 5,04 
Transport 2,52 2,87 0,35 2,54 
Recreatie 2,24 2,51 0,56 2,26 
Andere uitgaven 0,75 0,37 0,45 0,67 
Totale uitgaven 78,22 67,69 49,21 75,52 

 

Volgens logiesvorm 

De uitgaven die toeristen maken tijdens hun verblijf in de Vlaamse regio’s is sterk gerelateerd aan 
de logiesvorm waarin zij verblijven. De hoogste uitgaven worden gemaakt wanneer men in een hotel 
(109,32 euro pp/pn) of in een gastenkamer (91,59 euro pp/pn) verblijft. De uitgaven liggen opvallend 
lager wanneer men verblijft in een vakantiepark (44,37 euro pp/pn), in een huurvakantiewoning 
(43,19 euro pp/pn) of op een camping (29,5 euro pp/pn). 

 

                                                      

 
229 Basis is iedereen (N=2.848 in 2005; N= 2.885 in 2011). Om deze cijfers te bekomen werden per bestedingscategorie de 
bestedingen binnen en buiten het logies bij elkaar opgeteld. De uitgaven van 2005 werden aangepast op basis van de 
consumptieprijsindex: 2005, refertejaar 2004 (102,79) ten opzichte van 2011, refertejaar 2004 (117,71). Ter illustratie, de 
32,25 euro die aan logies werd uitgegeven in 2005 wordt na deling door 102,79 en vermenigvuldiging met 117,71 gelijk aan 
36,93 euro.  
230 Dit item werd in het rapport van 2005 als ‘attracties en ontspanning’ benoemd. 
231 Basis is iedereen. 
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Tabel 129: Totale bestedingen volgens logiesvorm (gemiddelde prijs per persoon per nacht uitgedrukt 
in euro)232 

 Hotel 
 

N=1.264 

Gasten-
kamer 
N=669  

Camping 
 

N=286 

Vakantie-
woning 
N=262 

Vakantie-
park 

N=402  

Totaal 
N=2.885 

Logies 58,72 42,72 11,68 20,70 32,00 40,08 
Maaltijden, drank, voeding 34,05 35,63 11,60 16,83 10,42 24,93 
Shopping 8,89 5,91 1,73 2,07 0,59 5,04 
Transport 3,17 3,98 3,30 1,74 0,28 2,54 
Recreatie 3,40 2,50 0,91 1,74 0,72 2,26 
Andere uitgaven 1,10 0,85 0,27 0,11 0,35 0,67 
Totale uitgaven 109,32 91,59 29,50 43,19 44,37 75,52 

 

Volgens periode 

De toerist zal gemiddeld gezien iets meer uitgeven wanneer hij buiten het seizoen in de Vlaamse 
regio’s verblijft. Deze trend is terug te vinden voor alle uitgaven-categorieën, behalve ‘Recreatie’. 
Toch zijn de verschillen eerder klein. 

Tabel 130: Totale bestedingen volgens periode (gemiddelde prijs per persoon per nacht uitgedrukt in 
euro)233 

 Binnen 
seizoen 
N= 1060 

Buiten 
seizoen 
N= 1824 

Totaal 
N=2.885 

Logies 39,16 40,66 40,08 
Maaltijden, drank, voeding 23,92 25,55 24,93 
Shopping 4,49 5,38 5,04 
Transport 2,51 2,56 2,54 
Recreatie 2,88 1,88 2,26 
Andere uitgaven 0,32 0,88 0,67 
Totale uitgaven 73,28 76,91 75,52 

 
  

                                                      

 
232 Basis is iedereen. 
233 Basis is iedereen. 
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3.9.2 De bestedingen volgens plaats van besteding 

Tabel 131 geeft de gemiddelde uitgaven weer per persoon per nacht voor de verschillende 
hoofdcategorieën en de totale uitgaven volgens de plaats van de bestedingen. Gemiddeld genomen 
geeft de toerist tijdens een verblijf in de Vlaamse regio’s 75,52 euro uit per nacht. Het grootste 
bedrag geeft men uit in het logies zelf (50,09 euro pp/pn). Op de tweede plaats staat restaurants en 
andere eetgelegenheden samen met café’s, terrasjes, ijssalons en tearooms (13,52 euro pp/pn). 
Hierna volgt shopping (4,95 euro pp/pn), transport (2,54 euro pp/pn), recreatie (1,98 euro pp/pn) en 
de levensmiddelen (1,89 euro pp/pn). Onderaan het lijstje vinden we andere uitgaven terug (0,56 
euro pp/pn). 

Tabel 131: Totale bestedingen algemeen naar actor (gemiddelde prijs per persoon per nacht, uitgedrukt 
in euro)234 

 2011 

In het logies 50,09 
Reca 13,52 
Levensmiddelen 1,89 
Shopping 4,95 
Transport 2,54 
Recreatie 1,98 
Andere uitgaven 0,56 
Totale uitgaven 75,52 

 

Volgens nationaliteit 

Alle nationaliteiten geven het grootste deel van hun uitgaven uit in hun logies. Vlamingen en 
Nederlanders geven ook nog tamelijk wat uit aan restaurants en cafés. Duitsers in de 
vakantieparken spenderen quasi al hun uitgaven tijdens hun verblijf in het logies. 

Tabel 132: Totale bestedingen naar actor volgens nationaliteit (gemiddelde prijs per persoon per nacht 
uitgedrukt in euro)235 

 Vlamingen 
N=2.245 

Nederlanders 
N=537 

Duitsers 
N=101 

Totaal 
N=2.885 

In het logies 51,68 43,95 48,25 50,09 
Reca 14,74 10,08 0,56 13,52 
Levensmiddelen 1,86 2,18 0,00 1,89 
Shopping 4,78 6,19 0,05 4,95 
Transport 2,52 2,87 0,35 2,54 
Recreatie 1,98 2,17 0,00 1,98 
Andere uitgaven 0,65 0,23 0,00 0,56 
Totale uitgaven 78,22 67,69 49,21 75,52 

 

  

                                                      

 
234 Basis is iedereen.  
235 Basis is iedereen. 
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Volgens logiesvorm 

In alle logiesvormen wordt het grootste deel van de uitgaven gespendeerd in het logies zelf. 
Respondenten die verblijven in hotels en gastenkamers, spenderen ook nog een aanzienlijk deel 
van hun uitgaven aan restaurants en cafés buiten hun logies. 

 

Tabel 133: Totale bestedingen naar actor volgens logiesvorm (gemiddelde prijs per persoon per nacht 
uitgedrukt in euro)236 

 Hotel 
 

N=1.264 

Gasten-
kamer 
N=669  

Camping 
 

N=286 

Vakantie-
woning 
N=262 

Vakantie-
park 

N=402  

Totaal 
N=2.885 

In het logies 73,89 49,58 14,70 25,34 42,87 50,09 
Reca 18,32 27,48 4,39 7,66 1,10 13,52 
Levensmiddelen 0,92 1,50 4,45 4,65 0,00 1,89 
Shopping 8,89 5,91 1,73 2,07 0,03 4,95 
Transport 3,17 3,98 3,30 1,74 0,28 2,54 
Recreatie 3,06 2,35 0,88 1,68 0,08 1,98 
Andere uitgaven 1,07 0,79 0,05 0,05 0,01 0,56 
Totale uitgaven 109,32 91,59 29,50 43,19 44,37 75,52 

 

Volgens periode 

De verschillen tussen de bestedingen naar actor binnen en buiten seizoen zijn eerder gering. 

Tabel 134: Totale bestedingen naar actor volgens periode (gemiddelde prijs per persoon per nacht 
uitgedrukt in euro)237 

 Binnen 
seizoen 
N= 1060 

Buiten 
seizoen 
N= 1824 

Totaal 
N=2.885 

In het logies 47,92 51,42 50,09 
Reca 13,78 13,38 13,52 
Levensmiddelen 1,82 1,93 1,89 
Shopping 4,38 5,29 4,95 
Transport 2,51 2,56 2,54 
Recreatie 2,66 1,57 1,98 
Andere uitgaven 0,22 0,76 0,56 
Totale uitgaven 73,28 76,91 75,52 

  

                                                      

 
236 Basis is iedereen. 
237 Basis is iedereen. 
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3.9.3 Logiesformules 

Aan de toeristen die hun vakantie doorgebracht hebben in een hotel of gastenkamer, werd 
gevraagd voor welke logiesformule men gekozen heeft. 

Net zoals in 2005, koos de overgrote meerderheid van de respondenten voor een kamer met 
ontbijt (66 %) of voor half pension (28%). Zo goed als niemand (4%) had enkel een kamer 
(d.w.z. zonder ontbijt) geboekt, of kozen voor vol pension (2%). 

Algemeen 

Figuur 90: Logiesformule238 

 

 

Volgens logiesvorm 

Bijna alle toeristen die in gastenkamers verblijven, kiezen voor kamer met ontbijt. Deze 
logiesformule is echter ook zeer typisch voor gastenkamers. Bij de toeristen die in de hotels 
verblijven, wordt meer variatie in de gekozen logiesformule vastgesteld. Naast kamer met ontbijt 
(57%), wordt ook vaak voor half pension gekozen (40%). 

  

                                                      

 
238 Basis is alle respondenten die in een hotel of gastenkamer verblijven (N=1.531 in 2005; N=1.867 in 2011). De basis in 
2005 bevatte ook respondenten uit vakantiecentra en jeugdherbergen. Deze twee doelgroepen werden in 2011 niet meer 
bevraagd.  

1% 

49% 

45% 

6% 

4% 

66% 

28% 

2% 

Enkel kamer

Kamer + ontbijt

Half pension

Vol pension

2005

2011
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Tabel 135: Logiesformule volgens logiesvorm239 

 Hotel 
 

N= 1.147  

Gasten-
kamer 
N= 664 

Totaal 
 

N=1.867 
Enkel kamer 1% 1% 4% 
Kamer + ontbijt 57% 93% 66% 
Half pension 40% 6% 28% 
Vol pension 2% 0% 2% 
Totaal 100% 100% 100% 

 

Volgens nationaliteit 

Hoewel kamer met onbijt de meest gekozen formule is, ongeacht de nationaliteit van de respondent, 
kiezen Vlamingen in vergelijking met Nederlanders vaker voor half pension. 

Tabel 136: Logiesformule volgens nationaliteit240 

 Vlaming 
N= 1.616 

Nederlander 
N= 251 

Totaal 
N= 1.867 

Enkel kamer 5% 3% 4% 
Kamer + ontbijt 64% 77% 66% 
Half pension 30% 19% 28% 
Vol pension 1% 1% 2% 
Totaal 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

 
239 Basis is alle respondenten die in hotels of gastenkamer/B&B verbleven.  
240 Vraag enkel gesteld wanneer logiesvorm een hotel of gastenkamer/B&B was. Vandaar dat er ook geen Duitsers werden 
bevraagd. 
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3.9.4 Arrangementen 

Algemeen 

Aan de respondent werd gevraagd of deze gekozen had voor een arrangement. 9%241 van de 
respondenten antwoordde positief op deze vraag. Een “arrangement” wordt hierbij beschouwd als 
een verblijfsformule waarbij de prijs van de afzonderlijke onderdelen niet gekend is. Minimum het 
logies zal steeds inbegrepen zijn in deze prijs. 

Naast de logies, blijkt dat de maaltijden ook meestal zijn inbegrepen in de prijs (75%).  In mindere 
mate zijn het gebruik van faciliteiten inbegrepen (20%), en is er de mogelijkheid om toegang te 
krijgen tot bepaalde attracties / musea (7%). 

Figuur 91: Elementen inbegrepen in arrangement242 

 

 

Volgens logiesvorm 

De toeristen die verblijven in een hotel zullen vaker dan toeristen uit andere logiesvormen kiezen 
voor een arrangement. Kampeerders kiezen quasi niet voor een arrangement. Het verblijf op een 
camping zit veel minder vaak inbegrepen in een arrangement, dan een verblijf in een hotel. 

  

                                                      

 
241 Basis is iedereen (N=3.375). Geen vergelijking mogelijk met 2005. Deze vraag werd toen niet als dusdanig gesteld. 
242 Basis is alle respondenten die gekozen hebben voor een arrangement (N=343). 
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Figuur 92: Percentage gekozen voor arrangement volgens logiesvorm243 

 

In vergelijking met de andere logiesvormen, zijn de maaltijden minder vaak inbegrepen in de prijs 
van een arrangement wanneer verbleven wordt in een vanaktiewoning. Bij de andere logiesvormen 
zijn de maaltijden nagenoeg steeds inbegrepen. Hier dient wel gelet te worden op de zeer kleine 
basissen voor camping en vakantiewoning. 

Tabel 137: Elementen inbegrepen in arrangement volgens logiesvorm (meerdere antwoorden 
mogelijk)244 

 Hotel 
 

N= 263 

Gasten-
kamer 
N= 43 

Camping 
 

N= 10 

Vakantie-
woning 
N= 27 

Vakantie-
park 
N= 0 

Totaal 
 

N= 343 

Logies 100% 100% 100% 100% - 100% 
Maaltijden 86% 92% 100% 29% - 75% 
Gebruik faciliteiten 18% 27% 100% 28% - 20% 
Toegang tot attracties / musea 7% 5% 100% 8% - 7% 
Andere 3% 1% 100% 1% - 2% 
Totaal  211% 224% 500% 165% - 204% 

 

Volgens nationaliteit 

Nederlanders zullen iets minder vaak de keuze maken voor een arrangement dan Vlamingen. 

  

                                                      

 
243 Basis is iedereen. 
244 Basis is alle respondenten die gekozen hebben voor een arrangement. 
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Figuur 93: Percentage gekozen voor arrangement volgens nationaliteit245 

 

Wanneer gekozen wordt voor een arrangement, zullen Vlamingen, vaker dan Nederlanders opteren 
voor een arrangement met inbegrip van het gebruik van bepaalde faciliteiten. Meer Nederlanders 
dan Vlamingen willen de maaltijden inbegrepen hebben. 

Tabel 138: Elementen inbegrepen in arrangement volgens nationaliteit (meerdere antwoorden 
mogelijk)246 

 Vlaming 
N= 300 

Nederlander 
N= 43 

Duitser 
N=0 

Totaal 
N= 343 

Logies 100% 100% - 100% 
Maaltijden 74% 81% - 75% 
Gebruik faciliteiten 22% 10% - 20% 
Toegang tot attracties / musea 7% 6% - 7% 
Andere 2% 5% - 2% 
Totaal 205% 202% - 204% 

 

  

                                                      

 
245 Basis is iedereen. 
246 Basis is alle respondenten die gekozen hebben voor een arrangement. 
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BIJLAGEN 

1. Schriftelijke vragenlijst  

2. Opleidingscategorieën 

3. Wegingscoëfficienten 
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Bijlage 1: Schriftelijke vragenlijst 
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Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

Eén van de taken van Toerisme Vlaanderen en de provinciale toeristische diensten is er voor te 

zorgen dat u een geslaagd verblijf kan doorbrengen in de Vlaamse regio’s. Aan de hand van de 

resultaten van dit onderzoek kunnen deze organisaties nog beter inspelen op uw verlangens en 

behoeften als toerist. We willen u hartelijk bedanken dat u deze vragenlijst rond uw verblijf in de 

Vlaamse regio’s wilt invullen. Dit duurt ongeveer 15 minuten. De vragen zijn zo opgesteld dat u ze 

snel en gemakkelijk kunt beantwoorden. 

 

Het spreekt vanzelf dat al uw antwoorden strikt vertrouwelijk zijn. Uw antwoorden zullen anoniem 

bewaard worden. De antwoorden van alle deelnemers worden samen in tabellen verwerkt zodat 

achteraf niemand, buiten uzelf, kan weten wat u hebt geantwoord. Experts van het onafhankelijke 

onderzoeksbureau Significant GfK zullen de resultaten analyseren en interpreteren. De vragenlijst 

heeft een codenummer. Door dit codenummer weet het onderzoeksbureau in welk logies u de 

vragenlijst gekregen heeft, wat belangrijk is voor de verwerking van de resultaten. 

 

Mogen wij u vragen om deze vragenlijst volledig in te vullen. U kan deze terugsturen door 

bijgevoegde enveloppe te gebruiken (u hoeft geen postzegel meer te kleven) of u kan deze 

vragenlijst met behulp van uw persoonlijke code (zie op achterzijde vragenlijst) online invullen op de 

website www.significant.be/vlaamseregios. Wanneer u ons de vragenlijst volledig ingevuld en 

uiterlijk binnen de vijf dagen na het einde van uw  vakantie terugstuurt (of online invult), 

maakt u kans op een Vlaanderen Vakantielandcheque van 150 euro. Op het einde van het 

onderzoek (voorzien rond november 2011) zullen er 15 van deze cheques (elk ter waarde van 150 

euro) verloot worden onder alle deelnemers aan dit onderzoek. 

 

Mogen wij u nogmaals danken voor uw medewerking want zonder u is dit onderzoek onmogelijk. 

 

http://www.significant.be/vlaamseregios
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Zijn sommige vragen voor u toch niet helemaal duidelijk of heeft u hulp nodig bij het invullen?  Bel dan van 
maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur naar het gratis nummer van Significant GfK 0800/57.034 of stuur 
een email via www.significant.be/toerisme  
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Uw verblijf 

 

Beantwoord de vragen door het overeenkomstige vakje aan te kruisen of door het antwoord 
in de vakken te noteren. 

 

Belangrijk is dat alle vragen uit deze vragenlijst ENKEL gaan over de vakantie die u 
doorgebracht hebt bij de logiesuitbater (hotel, camping, gastenkamer of 
huurvakantiewoning) die u deze vragenlijst gegeven heeft. De vragen gaan dus NIET over 
een verblijf dat u eventueel ergens anders in de Vlaamse regio’s hebt doorgebracht. 

 

 

1. Wat was het doel van uw verblijf in deze regio ? 
 

Slechts één antwoord mogelijk. 

 

1    Zaken / congres / opleiding / vergadering / … => STOP, vragenlijst NIET invullen 

2    Recreatie (vakantie, ontspanning, …)  => start vragenlijst 

 

 

2. In welke Vlaamse regio heeft u uw verblijf doorgebracht? 
 

 ……………………………………………. 

 

  ik weet niet in welke Vlaamse regio ik verbleven heb 

 

 

3. Gedurende welke periode verbleef u in het logies (hotel, camping, …) waar u de 
vragenlijst gekregen hebt? 

 

Van  __/__/ 2011 (datum van aankomst) 

Tot __/__/ 2011 (datum van vertrek) 
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4. Overnachtte u tijdens deze vakantie opeenvolgend in meerdere plaatsen of landen? 
 

 

1    ja   => vraag 4b 

2    neen  => vraag 5 

 

4b. Hoeveel nachten telde uw volledige vakantie (dit verblijf inclusief)? 

 

………… nachten 

 

 

5. Hoe bent u naar uw vakantiebestemming in deze regio gekomen: wat was het 
voornaamste transportmiddel? 

 

Gelieve slechts 1 antwoord aan te duiden. 

 

 

1    wagen 

2    kampeerauto 

3    gewone trein 

4    hoge snelheidstrein (Thalys, …) 

5    fiets 

6    gewone lijnbus 

7    touringcar 

8    motorfiets 

9    Andere:……………………………………………… 

 

 

6. Heeft u uw logies waar u deze vragenlijst gekregen hebt gereserveerd? 
 

1    ja   => volgende vraag 

2    neen  => vraag 9 
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7. Bij wie en op welke manier heeft u dit logies gereserveerd? 
 

Gelieve in deze tabel ergens 1 kruisje te zetten (vul ‘andere’ aan indien nodig) 

 

 Via de 
website 

Via tel / 
fax 

Via e-mail Langs-
geweest 

Andere manier 

Hoe? 

 1 2 3 4 5 

Via een reisbureau of touroperator 
(bvb. Jetair, Thomas Cook, Vrijuit, …) 

     nl. ………………………….. 

      

Bij het logies zelf      nl. ………………………….. 

      

Via de dienst voor Toerisme      nl. ………………………….. 

      

Via een boekingssite (bvb. Expedia),  

Welke? ……………………………………… 

     

      

Via een ander kanaal  

Welk? ……………………………………… 

     nl. ………………………….. 

 

 

8. Hoeveel dagen, weken of maanden op voorhand heeft u uw  logies gereserveerd? 
 

Slechts één mogelijkheid invullen 

 

………… dagen 

OF  ………… weken 

OF ………… maanden 
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  weet ik niet (meer) 
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9. Duid maximum drie aspecten aan die doorslaggevend waren in uw keuze voor DIT 
LOGIES (waar u de vragenlijst heeft ontvangen)? 

 

Duid maximum 3 elementen aan, maar minimum 1 element. 

 

1    Eigen vroegere positieve ervaringen 

2    Positieve feedback van vrienden, familie, kennissen, … 

3    Prijs van het logies 

4    Comfortclassificatie, aantal sterren 

5    Labels (bvb. kindvriendelijkheidslabel, Groene Sleutel, toegankelijkheidslabel, …) 

6    Aanwezige faciliteiten in het logies (zwembad, wellness, sauna, …) 

7    Regio 

8    Onmiddellijke omgeving 

9    Beschikbaarheid 

10    Goed bereikbaar 

11    Capaciteit (aantal kamers / bedden, …) 

12    (Cadeau)bon 

13    Interessant arrangement 

14    Aantrekkelijke website / foto’s logiesuitbater 

15    Beoordelingen op internet (reviews)  => Welke websites? 
…………………………………. 

16    Beoordelingen door reisgidsen 

17    Andere, => Welke?: …………………………………. 

18    Weet niet / Heb niet zelf keuze gemaakt 

 

 

10. Met hoeveel personen was u hier op vakantie? Geef hieronder het totaal aantal 
personen in uw reisgezelschap en de leeftijd van elke persoon (uzelf inbegrepen) 

 

………… personen (uzelf inbegrepen) 

 

Gelieve hieronder de leeftijd van elke persoon in uw reisgezelschap te geven en duid in 
de kolommen ernaast aan of het gaat om een lid van uw gezin, om andere leden van 
uw familie of om vrienden. 
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Indien uw reisgezelschap uit meer dan 10 personen bestaat, hoeft u slechts de 
gegevens van 10 personen te noteren. Kies in dat geval de personen waarmee u 
tijdens deze vakantie het meest bent opgetrokken. 
 

Indien u de exacte leeftijd van een persoon niet weet, doe dan een schatting. 

 

 
Personen Leeftijd 

Lid van uw 
gezin 

Andere 
familieleden 

Vrienden 

A Uzelf …… jaar x   

B Persoon 2 …… jaar    

C Persoon 3 …… jaar    

D Persoon 4 …… jaar    

E Persoon 5 …… jaar    

F Person 6 …… jaar    

G Persoon 7 …… jaar    

H Persoon 8 …… jaar    

I Persoon 9 …… jaar    

J Persoon 10 …… jaar    
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Aanleiding, motivatie en geraadpleegde toeristische informatie 

 

11. Wat heeft u (en uw gezelschap) doen besluiten om uw vakantie door te brengen in 
de REGIO waar u verbleef? 

 

U kan meerdere antwoorden aanduiden. 

 

 

1    mogelijkheden rustige vakantie 

2    mogelijkheden actieve vakantie 

3    mogelijkheden tot fietsen 

4    mogelijkheden tot wandelen 

5    vlot bereikbaar 

6    onbekende streek, nog niet bezocht 

7    bekende streek, reeds bezocht 

8    landschap, omgeving  

9    feest (trouw-, familie-, verjaardag, …)  

10   evenement  

11   een specifiek logies in de regio 

12   specifieke bezienswaardigheden of attracties 

13   andere (welke:)……………………………….... 

 

 

12. Met deze vraag willen we weten A) wat u zin heeft doen krijgen in een vakantie in 
deze regio. Daarna willen we weten B) hoe u zich voorafgaand ter voorbereiding 
van deze specifieke vakantie concreet hebt geïnformeerd nadat u al beslist had om 
een vakantie door te brengen in deze regio? 
 

 In KOLOM A kunt u aanvinken welke informatie u zin heeft doen krijgen in 
een vakantie in deze regio. U mag meerdere antwoorden geven. 
 

 In KOLOM B kunt u aanvinken hoe u zich voorafgaand aan uw  vakantie 
(maar nadat u al beslist had om een vakantie door te brengen in deze regio) 
concreet heeft geïnformeerd (om uw vakantie en activiteiten te plannen, om uw 
logies te kiezen, enz…). U mag meerdere antwoorden geven. 
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Overloop per rubriek steeds beide kolommen! 

 

 KOLOM A 

Wat heeft u zin 
doen krijgen? 

KOLOM B 

Hoe concreet 
geïnformeerd? 

Informele kanalen 

Ervaring van een eerder bezoek   
Informatie van vrienden, familie, kennissen   
Online informatie en w ebsites 

Vlaanderen Vakantieland website van Toerisme Vlaanderen 
(www.vlaanderen-vakantieland.be) 

  

De website van Toerisme Vlaanderen in Nederland 
(www.toerismevlaanderen.nl) 

  

Vlaanderen Vakantieland website van het VRT-programma Vlaanderen 
Vakantieland (www.een.be/vlaanderenvakantieland) 

  

Website toeristische regio / provincie / stad / gemeente   
Website van de logiesaccommodatie waar u heeft gelogeerd   
Website van een toeristische attractie of museum   
Website van de vzw Plattelandstoerisme in Vlaanderen 
(www.plattelandstoerisme.be) 

  

Beoordelings- of reviewsites (bvb. Tripadvisor, Zoover,  

Vakantiewijzer, …) 
  

Reserverings- of boekingsites (Expedia, weekendjeweg, booking.com, …)   
Sociale netwerksites (Facebook, Twitter, Netlog, LinkedIn, Hyves, …)   
Blogs   
Digitale mailing / nieuwsbrief   
Zoekrobot (bvb. Google, Yahoo, ...)    
Andere online informatie (geen portaalsites of zoekmodules als Google)   
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Welke? ……………………………………………………………………………………….. 

Brochures, folders of ander drukwerk 
Brochure Vlaanderen Vakantieland   
Brochure, magazine, logiesgids van de toeristische regio / provincie / stad / 
gemeente 

  

Brochure “Logeren op het platteland in Vlaanderen” (vzw Plattelandstoerisme 
in Vlaanderen) 

  

Brochure  van een touroperator (Thomas Cook, Jetair, Neckermann, …)   
Brochure of folder van de logiesaccommodatie waar u heeft gelogeerd   
Reisgids / toeristische gids   
Fiets- en of wandelkaarten   
Andere brochures, folders of drukwerk 

Welke? ……………………………………………………………………………………… 
  

TV, radio of geschreven pers 
Vlaanderen Vakantieland (VRT-programma)   
Andere TV-uitzendingen en/of TV-spots   
Radio-uitzending(en) en/of radiospots   
Artikel, reportage en/of advertentie in een (papieren) krant   
Artikel, reportage en/of advertentie in een tijdschrift / magazine (bv. Grande, 
Nest, …) 

  

Andere media 

Welke? ……………………………………………………………………………………….. 
  

Andere informatie 
Vakantiebeurs / reisbeurs 

Welke? ……………………………………………………………………………………… 
  

Reisbureau   
Persoonlijk contact met de Dienst voor Toerisme (telefonisch, ter plaatse)   
Cadeaubon   
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Welke? ……………………………………………………………………………………… 

Andere kanalen 

Welke? ……………………………………………………………………………………… 
  

 

Geen van bovenstaande   
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13. Heeft u ter plaatse tijdens uw vakantie in deze regio nog gebruik gemaakt van 
informatiebronnen? 

 

 

1    ja   => volgende vraag 

2    neen  => vraag 15 

 

 

14. Van welke informatiebronnen heeft u ter plaatse tijdens uw vakantie in deze regio 
nog gebruik gemaakt? 

 

U mag meerdere antwoorden geven. 

 

1    Brochures of folders in het logies 

2    Informatie verkregen van de Dienst voor Toerisme 

3    Informatie/tips van uitbaters 

4    Fietskaart / fietsbrochures 

5    Wandelkaart / wandelbrochures 

6    Reisgids / toeristische gids 

7    Internet 

8    I-apps en dergelijke op smartphone, i-pad (gedownloade wandelroute) 

9    Andere => Welke? 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 

15. Welke van volgende elektronische toestellen heeft u A) meegenomen en/of B) 
gebruikt tijdens uw vakantie in deze regio?  

 

 
 In KOLOM A kunt u aanvinken welke elektronische toestellen u meegenomen 

heeft voor uw vakantie in deze regio. U mag meerdere antwoorden geven. 
 

 In KOLOM B kunt u aanvinken welke elektronische toestellen u gebruikt heeft 
tijdens uw vakantie in deze regio. U mag meerdere antwoorden geven. 
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 KOLOM A 

Meegenomen 

tijdens 
vakantie 

KOLOM B 

Gebruikt tijdens 
vakantie 

Draagbaar GPS-toestel voor fietsen of wandelen (dus geen auto-GPS)   
Gps-toestel voor in de auto   
Draagbare muziekspeler (MP3, MP4, …..)   
Draagbare DVD-speler   
Smartphone ( i-phone, HTC, Blackberry of gelijkaardig)   
Tablet PC (I-pad of gelijkaardig)   
Laptop   
Vaste PC (desktop)   

 

16. Op welke van volgende sociale netwerksites bent u actief (A)? Geef ook telkens aan 
in welke mate deze sites u geïnspireerd / geïnformeerd hebben bij uw keuze voor 
een vakantie in deze regio (B).   
 

 

(A) Actief op (B) 

In welke mate 
heeft deze sociale 

netwerksite u 
geïnspireerd / 

geïnformeerd bij 
uw keuze voor 
een vakantie in 

deze regio? 

Helemaal 
niet 

geïnspireerd, 
geïnformeerd 

In 
beperkte 

mate 

In 
eerder 
grote 
mate 

In zeer grote 
mate 

geïnspireerd, 
geïnformeerd  

  1  2 3 4 

 Facebook     

 Twitter     

 Netlog     

 LinkedIn     

 Hyves     

 Plaxo     

 Youtube     
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 Flickr     

 Andere, nl.: 
…………………………………… 

    

 Geen enkele     
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17. Heeft u voor u besloot in deze regio te verblijven nog een andere bestemming 
(binnen- of buitenland) overwogen voor deze vakantie? 

 

 

1    ja   => naar vraag 17b 

2    neen  => naar vraag 18 

 

 

17b. Zo ja, was dit dan binnen of buiten Vlaanderen? 

 

 

1    binnen Vlaanderen 

2    buiten Vlaanderen 
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18. In hoeverre beantwoordt de streek of regio waar u verbleef aan volgende 
kenmerken?  

 

Geef op iedere regel een antwoord.   

 

 
 

helemaal 
niet  

eerder 
niet 

eerder wel goed  
Helemaal 

wel 

Niet van 
toepassing 
voor mij 

  1 2 3 4 5 6 

A Gastvrij       

B Mooi landschap, natuur       

C Goed bereikbaar       

D Kindvriendelijk       

E 
Recreatief (fiets- en 
wandelaanbod) 

      

F 
Cultureel/historisch 
aantrekkelijk 

      

G Verrassend       

H Gezellig       

I Rustig       

 

 

 

 

  Uw activiteiten 

 

  

19. Sommige vakanties staan zeer overwegend in het teken van één bepaalde activiteit 
(themavakanties): bv. een wandelvakantie, een fietsvakantie, een gastronomische 
vakantie, etc. Andere vakanties zijn meer gevarieerd, en combineren verschillende 
activiteiten: Was uw vakantie een … ? 
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1    gevarieerde vakantie, zonder nadruk op één bepaalde activiteit  => vraag 
20 

2    themavakantie, met uitgesproken nadruk op 1 activiteit   => vraag 
19b  

 

 

19b. Uw vakantie stond dus zeer overwegend in het teken van één bepaalde 
activiteit. Kan u aanduiden welke activiteit? 

 

U kan slechts één activiteit aanduiden. 

 

 

1    Wandelen 

2    Fietsen 

3    Bezoek aan culturele bezienswaardigheden of evenementen 

4    Gastronomie 

5    Kuren, beauty 

6    Het leven op de boerderij 

8    Andere:……………………………………………… 

 

 

 

20. Welke recreatieve activiteiten heeft u tijdens deze vakantie ondernomen? In de 
volgende tabel worden enkele activiteiten opgesomd. 

 

Duid in de 1ste kolom aan welke activiteiten u tijdens deze vakantie gedaan heeft.  
Zet daarna in de 2de kolom 1 kruisje bij de activiteit die u het belangrijkste acht in het 
kader van uw verblijf. 
Voor de activiteiten die u gedaan heeft zouden wij ook graag willen weten hoe 
tevreden u over deze activiteiten was. Geef hiervoor in de 3de kolom een score van 1 
tot 10, waarbij 10 op 10 de beste score is. . 
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Activiteit 
gedaan 

Belangrijkste 
activiteit 

 

Tev
 

     

A Wandelen (recreatief)    …    

B Fietsen (recreatief)   …    

C Wielersport   …    

D Zwemmen   …    

E Watersporten (zeilen, surfen, kajak, roeien, …)   …    

F Mountainbiken   …    

G Paardrijden   …    

H Andere binnensporten beoefenen (badminton, basket, volley, …)   …    

I Andere buitensporten beoefenen (voetbal, basket,  …)   …    

J Shoppen   …    

K Bezoeken van cultuur-historische bezienswaardigheden en musea   …    

L Bezoeken van vrienden, familie, kennissen   …    

M Bezoeken van attracties zoals zoo, pretpark, kinderattractie, …   …    

N Streekgastronomie   …    

O Culturele activiteiten zoals concert, theater, film, …   …    

P Folkloristische evenementen zoals stoeten, volksspelen, …   …    

Q Bezoek van markten   …    

R Natuurbeleving (natuurgebieden, bezoekerscentra, …)   …    

S Boottocht (passagiersvaart, huren van bootjes,  …)   …    

T Uitrusten, relaxen, niets doen   …    

U Wellness activiteiten (massage, sauna, fitness, …)   …    

V Bezoeken terras / café   …    
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W Uitgaansleven   …    

X Bijwonen van evenementen   …    

Y Andere: ……………………………………………………………………………………   …    

 

 

21. Welke andere toeristische streken en/ of steden  heeft u bezocht tijdens deze 
vakantie in dit verblijf in de Vlaamse regio’s? 

 

U kan meerdere antwoorden geven  

 

Toeristische streek / stad 1: ………………………………………………………… 

Toeristische streek / stad 2: …………………………………………………………. 

Toeristische streek / stad 3: …………………………………………………………. 

 

  ik heb geen enkele andere toeristische streek / stad bezocht 

 

 

22. Heeft u tijdens deze vakantie wandeltochten gemaakt van meer dan één uur? 
 

1    ja   => vraag 22b 

2    neen  => vraag 25 

 

22b. Hoeveel dan wel? 

 

………… wandeltochten 

 
 

23. Heeft u tijdens deze wandeltochten één of meerdere keren gebruik gemaakt van …? 
 

U kan meerdere antwoorden geven. 

 

1    bewegwijzerde (lusvormige) wandelroutes 
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2    wandelnetwerk met knooppunten 

3    geen van bovenstaande 

 

24. Heeft u gebruik gemaakt van een wandelkaart? 
 

1    ja 

2    neen 

 

 

25. Heeft u tijdens deze vakantie fietstochten gemaakt van meer dan één uur? 
 

1    ja   => vraag 25b 

2    neen  => vraag 29 (onderdeel uitgaven tijdens verblijf) 

 
 

25b. Hoeveel dan wel? 

 

………… fietstochten 

 

 

25c. Met eigen of gehuurde fiets? 

 

1    eigen fiets 

2    gehuurde fiets 

 

 

26. Wenste u gebruik te maken van een elektrische fiets? 
 

1    ja, maar er was geen beschikbaar    

2    ja, ik heb er een gebruikt 

3    neen 
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27. Heeft u tijdens deze fietstochten gebruik gemaakt van ….? 
 

U kan meerdere antwoorden geven. 

 

1    bewegwijzerde (lusvormige) fietsroutes 

2    fietsnetwerk met knooppunten 

3    geen van bovenstaande 

 

28. Heeft u gebruik gemaakt van een fietskaart? 
 

1    ja 

2    neen 
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Uitgaven tijdens uw verblijf 

 

 

Binnen het kader van dit onderzoek is het zeer belangrijk dat we ook een idee krijgen van 
het bedrag dat u aan uw vakantie / verblijf in de Vlaamse regio’s gespendeerd heeft. 

 

Het gaat hierbij over de uitgaven tijdens uw vakantie bij de logiesuitbater die u de 
vragenlijst gaf, alsook over alle uitgaven die met dit verblijf te maken hebben.  

 

Opgelet! Het betreft AL uw uitgaven met inbegrip van eventuele voorafbetalingen, 
voorschotten, betalingen met creditcard, …. Noteer telkens de totaalbedragen voor het 
gezin (gezelschap) waarop de uitgaven betrekking hebben. Indien u het exacte bedrag 
niet meer weet, gelieve dan een zo goed mogelijke schatting te geven. 

 

Eerst stellen we u enkele vragen omtrent de algemene verblijfskosten. Daarna gaan we 
gedetailleerder in op de andere uitgaven. 

 

 

29. Heeft u gekozen voor een arrangement (=verblijfsformule waarbij de prijs van de 
afzonderlijke delen niet gekend is)? 

 

1    ja   => vraag 30 

2    neen  => vraag 32 

 
 

30. Hoeveel heeft u in totaal voor dit arrangement betaald? Noteer ook op hoeveel 
personen dit bedrag betrekking heeft. 

 

………… euro   voor    ………… personen 

 

 

31. Welke elementen waren inbegrepen in de prijs van dit arrangement? 
 

Probeer niets te vergeten. 

 
1    logies 
2    maaltijden 
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3    gebruik faciliteiten (vb gebruik fietsen, wellness-faciliteiten 
4    toegang tot attracties / musea 
 
5    andere, namelijk: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

=> ga daarna naar vraag 34 

 

 

32. In welke logiesvorm heeft u deze vakantie doorgebracht? 
 
 
1    hotel   => vraag 33 
2    gastenkamer / B&B  => vraag 33 
3    camping / minicamping/   tent     
 => vraag 35 
 verblijfpark     vouwwagen    
 => vraag 35 
       toercaravan    
 => vraag 35 
       mobilhome (kampeerauto)   
 => vraag 35 
       verhuurde stacaravan   
 => vraag 36 

  verhuurde chalet / bungalow (huisje op de 
camping) => vraag 36 

       trekkershut     
 => vraag 36 
4    vakantiewoning => vraag 36 

 



 

De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio’s anno 2011  210 

33. Voor welk soort logiesformule koos u? 
 
1    enkel kamer 
2    kamer + ontbijt 
3    half pension 
4    vol pension 
 

33b. Hoeveel bedroegen de totale uitgaven voor deze logiesformule in dit logies? 
Noteer ook op hoeveel personen dit bedrag betrekking heeft. 

 

………… euro   voor    ………… personen      

 

 

34. Met hoeveel personen logeert u in uw kamer tijdens deze vakantie? 
 

….. personen 

 

=> ga daarna naar vraag 37 

 

 

35. Hoeveel bedroegen de totale uitgaven (standplaats, elektriciteit, personen, … ) voor 
deze logiesformule voor het ganse verblijf? Noteer ook op hoeveel personen dit 
bedrag betrekking heeft. 
 

………… euro   voor    ………… personen 

 

=> ga daarna naar vraag 37 

 

36. Hoeveel bedroeg de huurprijs voor uw stacaravan, verhuurde chalet/bungalow, 
trekkershut, huurvakantiewoning inclusief elektriciteit en water voor het ganse 
verblijf? 
 

………… euro   voor    ………… personen 

 

=> ga daarna naar vraag 37 

 

In wat volgt willen we graag weten welke andere uitgaven u tijdens uw verblijf in deze regio 
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gemaakt heeft. Eerst kan u de bedragen aanduiden die u IN uw logies uitgegeven heeft, daarna 
weten we graag de bedragen die u BUITEN uw logies gemaakt heeft. 

 

 

37. Welke andere uitgaven heeft u gemaakt IN uw hotel, camping, vakantiewoning of 
gastenkamer? Gelieve ook telkens de bedragen hiervan te geven.  

 

Deze bedragen dienen elke keer betrekking te hebben op het ganse gezin / gezelschap. 

 

  ik heb geen enkele andere uitgave gemaakt IN mijn hotel, camping, 
huurvakantiewoning of gastenkamer 

 

 Uitgaven gemaakt Bedrag 

maaltijden  …. euro 
bar  …. euro 

sauna, wellness, fitness, huur van sportterreinen  …. euro 

telefoon  …. euro 

Internet  …. euro 

Andere: postkaarten, postzegels, dagbladen, 
tijdschriften, boeken, sigaretten, … 

 …. euro 

 

37b. Om alle vergissingen te vermijden: op hoeveel personen hebben deze uitgaven 
betrekking? 

 

    ………… personen 

 

 

38. Welke andere uitgaven heeft u gemaakt BUITEN uw hotel, camping, 
vakantiewoning of gastenkamer tijdens deze vakantie? Kan u ook telkens de 
bedragen hiervan geven? 

 

Deze bedragen dienen elke keer betrekking te hebben op het ganse gezin / gezelschap. 
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  ik heb geen enkele uitgave gemaakt BUITEN mijn hotel, camping, 
huurvakantiewoning of gastenkamer 

 

Drank en voeding Uitgaven gemaakt Bedrag 

Restaurant en andere eetgelegenheden  …. euro 
Café, terras, tearoom, ijssalon  …. euro 

Aankoop van voedingsmiddelen in supermarkt, winkel, markt  …. euro 

Aankoop van alcohol en sigaretten  …. euro 

Andere uitgaven voor drank en voeding  …. euro 

 

Recreatie Uitgaven gemaakt Bedrag 

Musea, tentoonstellingen, (geleide) bezoeken  …. euro 
Georganiseerde uitstappen  …. euro 

Concert, festival, theater, bioscoop  …. euro 

Discotheek (inkom + drank)  …. euro 

Zoo, pretpark, bootocht, …  …. euro 

Zwembad, sauna, fitness, huur van sportterreinen, …  …. euro 

Huren van fietsen  …. euro 

Andere attracties, evenementen en ontspanning  …. euro 

 

Transport Uitgaven gemaakt Bedrag 

Noteer bij de categorie brandstof enkel de uitgaven die u tijdens deze vakantie gemaakt heeft! 

Openbaar vervoer, taxi  …. euro 
Brandstof (benzine, diesel, LPG)  …. euro 

Andere uitgaven: parking, garage, …  …. euro 

 

Shopping Uitgaven gemaakt Bedrag 
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Pralines, chocolaterie, streekbieren en andere streekproducten  …. euro 
Postkaarten, postzegels, dagbladen, tijdschriften, boeken, reisgidsen, 
foto- en filmmateriaal 

 …. euro 

Kledij, schoeisel en accessoires  …. euro 

Souvenirs en geschenken  …. euro 

Juwelen, horloges, antiek, electro, audio-video-hifi, …  …. euro 

Overige  …. euro 

 

Andere Uitgaven gemaakt Bedrag 

Andere uitgaven (aankoop producten, goederen, diensten), 

Namelijk: ……………………………………………………………………….. 
 …. euro 

Andere uitgaven (aankoop producten, goederen, diensten), 

Namelijk: ……………………………………………………………………….. 
 …. euro 

Andere uitgaven (aankoop producten, goederen, diensten), 

Namelijk: ……………………………………………………………………….. 
 …. euro 

 

38b. Om alle vergissingen te vermijden: op hoeveel personen hebben deze uitgaven 
betrekking?. 

 

    ………… personen 

 

Beoordeling 

 

 

39. Hoe tevreden bent u in het algemeen over uw hele vakantie IN DEZE REGIO?  
 

1    helemaal niet tevreden => vraag 40 
2    niet echt tevreden  => vraag 40 
3    tevreden   => vraag 41 
4    zeer tevreden  => vraag 41 
5    uiterst tevreden  => vraag 41 
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40. Waarom bent u niet tevreden? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………... 

 

41. Hoe tevreden bent u over het AANBOD aan activiteiten (fietsen, wandelen, 
evenementen, …) in deze regio? 

 

1    helemaal niet tevreden  => vraag 41b 
2    niet echt tevreden   => vraag 41b 
3    tevreden    => vraag 42 
4    zeer tevreden   => vraag 42 
5    uiterst tevreden   => vraag 42 
 

 

41b. Waarom bent u niet tevreden? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………... 

 

 

42.  Hoe tevreden bent u over de verhouding prijs/kwaliteit van uw vakantie in deze 
regio?  

 

1    helemaal niet tevreden   
2    niet echt tevreden   
3    tevreden    
4    zeer tevreden   
5    uiterst tevreden   
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43.  Hoe tevreden bent u over volgende aspecten met betrekking tot het logies waar u 
verbleef?  

 

 
 

Helemaal 
niet tevreden 

Niet echt 
tevreden 

Tevreden 
Zeer 

tevreden 
Uiterst 

tevreden 
Niet van 

toepassing 

  1 2 3 4 5  

A Het onthaal / dienstverlening       

B Het comfort       

C Ligging (nabije omgeving)       

D Netheid       

E Bereikbaarheid       

F Ontbijt, maaltijden       

G Kindvriendelijkheid       
 

 

44. Hoe tevreden bent u in het algemeen over het logies waar u verbleef?  
 

 

1    helemaal niet tevreden => vraag 45 
2    niet echt tevreden  => vraag 45 
3    tevreden   => vraag 46 
4    zeer tevreden  => vraag 46 
5    uiterst tevreden  => vraag 46 
 

 

45. Waarom bent u niet tevreden over het logies waar u verbleef? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………... 

 

46. Denkt u er aan om in de loop van de komende drie jaar opnieuw een vakantie in 
Vlaanderen door te brengen, eventueel in een andere regio/streek of op een andere 
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manier?  
 

1    (vrijwel) zeker niet  => vraag 48 
2    wellicht niet  => vraag 48 
3    wellicht wel   => vraag 47 
4    (vrijwel) zeker  => vraag 47 
5    weet niet   => vraag 48 

 

47. Aan welke streek of regio of stad in Vlaanderen had u gedacht? 
 

U kan meerdere antwoorden geven  

 

Streek/regio/stad 1: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Streek/regio/stad 2: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Streek/regio/stad 3: 

………………………………………………………………………………………………………… 
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48. Zou u de regio waar u verbleven heeft aanbevelen aan familie, vrienden of 
kennissen om er hun vakantie door te brengen? 

 

1    (vrijwel) zeker niet  
2    wellicht niet 
3    wellicht wel  
4    (vrijwel) zeker  
5    weet niet  

 

49. Heeft u de laatste drie jaar een vakantie (minstens 1 overnachting) in Vlaanderen 
doorgebracht, deze laatste vakantie niet inbegrepen? 

 

1    ja  => vraag 50 
2    neen => vraag 51 

 

50. En waar dan wel? 
 

Duid aan of dit aan de Kust, in de Kunststeden (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, 
Leuven of Mechelen) of in een andere Vlaamse regio was. Geef ook telkens aan 
hoeveel keer u de laatste drie jaar daar een vakantie (minstens 1 overnachting) hebt 
doorgebracht. U mag meerdere vakjes aankruisen. 

 

1    aan de kust     …….. keer de laatste 3 jaar 

2    in de kunststeden    …….. keer de laatste 3 jaar  
3    in een andere Vlaamse regio  …….. keer de laatste 3 jaar 
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Algemene vragen 

 

Het is voor ons zeer belangrijk dat u probeert deze vragen zo volledig en juist mogelijk te 

beantwoorden. 

 

51. Wat is uw geslacht? 
 

 

1    Man 
2    Vrouw 

 

 

52. Bent u het gezinshoofd? 
 

Met de term “gezinshoofd” bedoelen we de persoon die de grootste bijdrage levert aan 
het gezinsinkomen. 

 

1    Ja  => vraag 54 
2    Neen => vraag 53 

 

 

53. Wat is de leeftijd van het gezinshoofd? 
 

………… jaar 

 

 

54. Wat is het beroep van het gezinshoofd? 
 

Indien het gezinshoofd reeds op pensioen is, gelieve dan hier het vorige beroep aan te 
duiden. 
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1    arbeider     7     ondernemer in handel / 
financiën / industrie 
2    bediende     8     vrij of intellectueel beroep 
3    kaderpersoneel (hoger of middenkader) 9     werkloos 
4    onderwijzend personeel   10    student 
5    landbouwer / tuinbouwer   11    huisvrouw of –man 
6    zelfstandig handelaar / ambachtsman 12    andere: 
……………………………………………………… 

 

 

55. Is het gezinshoofd momenteel  (brug-)gepensioneerd / in vervroegde 
uitdiensttreding (VUT)? 

 

1    Ja 
2    Nee 

 

 

56. Wat is het hoogst behaalde diploma van het gezinshoofd? 
 

 

België 

 

1    Lagere school niet voltooid  8    Hoger secundair (algemeen) 

2    Lagere school   9    Hoger onderwijs, niet-universitair, 

korte type (2-3 jaar) 

3    Lager secundair beroeps  10    Hoger onderwijs, niet-universitair, 

lange type 

4    Lager secundair technisch  11    Universitair onderwijs: 

kandidaturen of bachelor  

5    Lager secundair (algemeen) 12    Universitair onderwijs: licenties of 

master 

6    Hoger secundair (beroeps) 13    Universitair onderwijs: doctoraat 

7    Hoger secundair (technisch) 

 

Nederland 
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1    Lagere school niet voltooid     8    MBO-plus 

2    Lagere school      9    Mms, msvm, havo 

3    Lbo, vbo; leao, lts, ambachtsschool, huishoud- 10    Hbs, vwo, atheneum, 
gymnasium 
       school, lhno, vmbo (niveaus 1-3, basisberoepsgericht, 
           kaderberoepsgericht, gemengd) 

4    Mulo, ulo, mavo, vmbo (niveau 4;  11    Hbo, kweekschool, 
conservatorium,  

          theoretische leerweg)       MO-acten 

5    Kmbo, leerlingwezen, mbo, meao, mts (2-4 jaar) 12    WO bachelor 

6    Leerlingwezen, mbo, meao, mts (2-4 jaar)            13    WO master, WO doctoraal,      

technisch-economische 
hogeschool oude stijl 

7    Leerlingwezen, mbo, meao, mts (4-jarig)  14    Promotie-onderzoek 

 

57. Wat is de postcode van waar u woont? 
 

Postcode: …………  

 

 

58. Wat is uw nationaliteit? 
 

1    Belg  
2    Nederlander 
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BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING! 
 

Zoals in de inleiding vermeld is er aan dit onderzoek ook een wedstrijd verbonden. Onder alle 

personen die hun volledig ingevulde vragenlijst binnen de vijf dagen na het beëindigen van hun 

vakantie teruggestuurd hebben, of via de online link ingevuld hebben, worden 15 Vlaanderen 

Vakantieland-cheques van 150 euro verloot. 

 

Wenst u kans te maken op het winnen van één van deze 15 Vlaanderen Vakantielandcheques ter 

waarde van 150 euro, dan hebben wij ook uw thuisadresgegevens nodig. Gelieve deze hieronder in 

hoofdletters te noteren. 

 

  de Heer     Mevrouw 

 

Naam en voornaam :  

 ……………………………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer:  ……………………………………………………………………………………………… 

Postcode en gemeente : 

 ……………………………………………………………………………………………… 

Land:    

 ……………………………………………………………………………………………… 

E-mail :   ……………………………………………………………………………………………… 

 

Kijk tot slot nog eens na of u alle vragen beantwoord heeft a.u.b. 

Indien u nog opmerkingen, vragen of suggesties heeft, kan u deze hier noteren. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

Kruis het vakje hieronder aan indien Toerisme Vlaanderen en de provinciale diensten voor toerisme 

uw gegevens mogen gebruiken in het kader van Direct Mailing. Dit wil zeggen dat zij u informatie 

over toeristische regio’s in Vlaanderen kunnen toesturen. 

 

  Toerisme Vlaanderen en de provinciale diensten voor toerisme mogen mijn gegevens 
gebruiken voor direct mailing. 

 

De gegevens worden verzameld en verwerkt door Significant GfK (Geldenaaksebaan 329, 3001 Heverlee, 
België) en zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van het onderzoek. Overeenkomstig de wet van 8 
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u deze gegevens opvragen en, indien 
nodig, laten verbeteren. 

 

 

 

 

 

HOE TERUGBEZORGEN? 

 

• Door de vragenlijst in de bijgevoegde enveloppe te steken en op de post 
te doen. 

• U hoeft geen postzegel te kleven. 
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Bijlage 2: Opleidingscategorieën 

De nationaal relevante niveaus van afgeronde opleidingscategorieën werden door de nationale 
kantoren voorgesteld. Deze categorieëen werden opgenomen in een landspecifieke gesloten vraag 
en werden in ISCEDfn – eerstecijfercategoriën omgezet (gehercodeerd tijdens de 
gegegevensverwerking) om geharmoniseerde opleidingscategorieën te krijgen over de volledige 
datareeks. Het opleidingsniveau werd niet handmatig gecodeerd.  

De onderstaande tabellen tonen hoe de nationale opleidingscategorieën in overeenstemming 
gebracht werden met de relevante ISCED-categorieën.  

BELGIE 
Opleidings-categorieën ISCED 

classificatie 
Lagere school niet afgemaakt 0 
Lagere school 1 
Lager middelbaar onderwijs: 
beroeps (BSO) 2B 
Lager middelbaar onderwijs: 
technisch (TSO) (A3) 2C 
Lager middelbaar onderwijs: 
algemeen (ASO) 2A 
Hoger middelbaar onderwijs: 
beroeps (BSO) 3B 
Hoger middelbaar onderwijs: 
technisch (TSO) (A2) 3C 
Hoger middelbaar onderwijs: 
algemeen (ASO) 3A 
Hoger, niet-universitair onderwijs: 
korte type (A1) (HOKT) 
(professionele bachelor) 5B 
Hoger, niet-universitair onderwijs: 
lange type (HOLT) 5B 
Universitaire opleiding: kandidaat of 
academische bachelor 

5A (eerste 
graad) 

Universitaire opleiding: licentiaat of 
academische master 

5A (tweede 
graad) 

Universitaire opleiding: doctoraat of 
PhD 6 
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DUITSLAND 
Opleidings-categorieën ISCED 

classificatie 
Nog student, volgt nog voltijds 
onderwijs op een school (GEEN 
universiteit of om het even welke 
vorm van hogere opleiding) 1 
Ging van school af zonder een 
diploma te behalen 1 
Laagste mogelijke graad in 
Duitsland, diploma na 9 jaar 
onderwijs, biedt de mogelijkheid om 
op leercontract te gaan. Van 
toepassing voor ouderen in heel 
Duitsland en voor jongeren in West-
Duitsland 2B 
Middelbare school, diploma na 10 
jaar onderwijs in West-Duitsland, 
biedt de mogelijkheid om op 
leercontract te gaan 2A 
Laagste mogelijke graad in 
Duitsland, diploma na 8 of 9 jaar 
onderwijs, biedt de mogelijkheid om 
op leercontract te gaan. Van 
toepassing voor mensen die school 
liepen in Oost-Duitsland (DDR) 3A 
Middelbare school, diploma na 10 
jaar onderwijs in Oost-Duitsland, 
biedt de mogelijkheid om op 
leercontract te gaan 3B 
Kwalificatie voor de toegang tot 
voortgezet technisch onderwijs (in 
het algemeen of voor specifieke 
studierichtingen), maakt het mogelijk 
om school te lopen in een 
universiteit van toegepaste 
wetenschappen 

5A (eerste 
graad) 

Diploma van een Duitse, middelbare 
school dat toegang verleent tot de 
universiteit of een universitair 
toegangsexamen, na 12 of 13 jaar 
onderwijs 

5A (eerste 
graad) 
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NEDERLAND 
Opleidings-categorieën ISCED 

classificatie 
1. Lagere school niet voltooid 0 
2. Lagere school 1 
3. Lbo, vbo, leao, lts, 
ambachtsschool, huishoudschool, 
lhno, vmbo (niveaus 1-3; 
basisberoepsgericht, 
kaderberoepsgericht, gemengd) 2B 
4. Mulo, ulo, mavo, vmbo (niveau 4; 
theoretische leerweg 2A 
5. Kmbo, leerlingwezen, mbo, meao, 
mts (duur < 2 jaar) 2C 
6. Leerlingwezen, mbo, meao, mts 
(duur 2-4 jaar)  3C 
7. Leerlingwezen, mbo, meao, mts 
(4-jarig) 3B/4C 
8. MBO-plus 4B 
9. Mms, msvm, havo 3B 
10. Hbs, vwo, atheneum, 
gymnasium 3A 
11. Hbo, kweekschool, 
conservatorium, MO-acten 5B 

12. WO bachelor 
5A (eerste 

graad) 
13. WO master, WO doctoraal, 
technisch-economische hogeschool 
oude stijl 

5A (eerste 
graad) 

14. Promotie-onderzoek 6 
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Bijlage 3: Wegingscoëfficienten 

  Aantal Percent   
 

  Aantal Percent 
0,018809 22 1%   

 
0,68075 31 1% 

0,02707 41 1%   
 

0,690345 37 1% 
0,057524 16 0%   

 
0,709192 31 1% 

0,080824 20 1%   
 

0,720402 7 0% 
0,082103 13 0%   

 
0,763555 18 1% 

0,092813 9 0%   
 

0,766934 22 1% 
0,107984 13 0%   

 
0,805664 6 0% 

0,143666 60 2%   
 

0,80784 125 4% 
0,157852 11 0%   

 
0,980105 34 1% 

0,177891 12 0%   
 

1 2 0% 
0,191702 7 0%   

 
1,047259 31 1% 

0,198906 76 2%   
 

1,068133 98 3% 
0,203076 80 2%   

 
1,110527 12 0% 

0,209381 7 0%   
 

1,115297 5 0% 
0,213469 5 0%   

 
1,147008 15 0% 

0,215373 13 0%   
 

1,161211 132 4% 
0,223008 6 0%   

 
1,184741 14 0% 

0,247914 187 6%   
 

1,18826 217 6% 
0,266284 7 0%   

 
1,293233 17 1% 

0,272637 28 1%   
 

1,369951 4 0% 
0,28725 61 2%   

 
1,554287 12 0% 

0,304219 9 0%   
 

1,557372 21 1% 
0,307994 14 0%   

 
1,605602 226 7% 

0,319234 71 2%   
 

1,70919 36 1% 
0,323297 5 0%   

 
1,799531 3 0% 

0,345039 9 0%   
 

1,803604 44 1% 
0,351141 10 0%   

 
1,811133 12 0% 

0,35641 80 2%   
 

1,960664 9 0% 
0,366583 87 3%   

 
2,05541 4 0% 

0,370264 51 2%   
 

2,168365 24 1% 
0,372557 71 2%   

 
2,221279 23 1% 

0,375721 64 2%   
 

2,230974 59 2% 
0,41786 19 1%   

 
2,276614 20 1% 

0,42425 61 2%   
 

2,309141 9 0% 
0,486903 128 4%   

 
2,398894 25 1% 

0,500635 35 1%   
 

2,566448 17 1% 
0,504281 5 0%   

 
2,787383 9 0% 

0,546724 8 0%   
 

2,871928 25 1% 
0,565171 62 2%   

 
2,98669 19 1% 

0,576211 7 0%   
 

3,054111 20 1% 
0,610787 152 5%   

 
4,230274 27 1% 

0,6202 8 0%   
 

4,909395 10 0% 
0,66419 4 0%   

 
5 95 3% 

0,674451 114 3%   
 

Total 3375 100% 
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