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VVV TEXEL - VAKANTIEONDERZOEK JULI/AUGUSTUS 2019 

Korte samenvatting van de belangrijkste punten 

7 augustus 2019/proj. 18092 

 

Inleiding 

Respondenten.nl heeft in juli/augustus 2019, in opdracht van VVV Texel, een onder-

zoek uitgevoerd naar vakantiegedrag en de houding van Nederlanders ten aanzien 

van vakantie op Texel en de VVV Texel. Er zijn in totaal 500 inwoners van Nederland 

van 18-70 jaar ondervraagd. Voorwaarde om mee te doen aan het onderzoek was 

dat de respondent de afgelopen drie jaar in Nederland op vakantie geweest moest 

zijn. 

De steekproef bestond uit 398 respondenten die representatief zijn op geslacht en 

leeftijd voor de Nederlandse bevolking van 18-70 (vóór de selectievragen). Daarna is 

via een extra ‘boost’ geselecteerd op bezoekers van Texel (n=102), om voldoende 

waarnemingen in die categorie te garanderen. 

 

Profiel Texel bezoeker  

12% van de ondervraagden is in de afgelopen drie jaar op vakantie geweest naar 

Texel.  

De Texel-bezoeker: 

- is vaker hoogopgeleid (circa 60% van de Texelbezoekers); 

- gaat vaker op vakantie (hangt mede samen met opleiding): 40% gaat min-

stens 2x per jaar op vakantie; 

- gaat vaker buiten Nederland en buiten Europa op vakantie, maar ook vaker 

binnen Nederland; 

- is meer gericht op genieten in de natuur (de frequente bezoekers), buitenacti-

viteiten en cultuur beleven op vakantie in Nederland; 

- woont vaker in Noord-Holland. 

De frequente bezoeker is vaak wat ouder (40% is 35-49 en 44% is 50-plus). 

 

Profiel van in Texel geïnteresseerde bezoekers  

- 88% van de ondervraagden is de afgelopen drie jaar niet op Texel op vakan-

tie geweest; 

- Van de niet-bezoekers plaatst 60% Texel in de top 2 vakantiebestemmingen in 

Nederland (bij een keuze uit 5, waarbij de andere 4 keuzes steeds random ge-

kozen andere Nederlandse bestemmingen waren). Daarmee is het na Lim-

burg (66%) en voor Zeeland (56%) de meest populaire potentiële bestemming 

bij de niet-bezoekers. 

- Deze groep is vaak jonger (33% is 18-34 jaar), gemiddeld opgeleid (en dus la-

ger opgeleid dan de gemiddelde Texelbezoeker). 

- De geïnteresseerde groep verschilt vooral van de Texel bezoekers, maar er is 

minder verschil met minder in Texel geïnteresseerde niet-bezoekers. 
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Bezoek aan Texel 

Van de Texelbezoekers is 2/3 1 keer op Texel geweest de afgelopen drie jaar; een 

derde kwam 2 keer of vaker. Het bezoek krijgt gemiddeld een 8 als cijfer, van fre-

quente bezoekers zelfs bijna een 9 gemiddeld. 

De bezoekers komen meestal  met partner, met familie of gezin. Onder de frequente 

bezoekers komt 42% alleen met partner. 

De meeste bezoekers komen voor een (lang) weekend of midweek, met name het 

lang weekend is populair (41%). 

De meeste bezoekers komen in de lente (58%) en in de zomer (37%). Frequente be-

zoekers komen in alle seizoenen (behalve de winter). 

 

Drivers 

- Als de bezoekers één ding mogen noemen dat ze naar Texel trekt, worden de 

natuur (30%), wandel- en fietsmogelijkheden (23%), strand (20%) en rust(15%) 

het meest genoemd. Bij frequente bezoekers is de natuur (40%) nog belangrij-

ker. 

- Bij de groep 18-34-jarigen worden de natuur (41%) en het strand (29%) vaker 

genoemd als pluspunt van Texel en minder de fiets- en wandelmogelijkheden.  

- Mannen noemen vaker ‘rust’ als sterkste punt (25%) dan vrouwen (8%). 

 

Ook voor potentiële bezoekers is de natuur (58%) het meest aantrekkelijke punt. 

Daarnaast wordt de rust (24%) genoemd.  

 

Potentiële bezoekers zien zichzelf met partner (40%) of gezin (29%) een lang week-

end of midweek naar Texel gaan, in de lente (35%) of zomer (41%). Zij zien dan 

vooral een ontspannen vakantie (54% zet dit op de eerste plaats) met strand (39%). 

 

Barrières 

Voor de niet-bezoeker die Texel niet in de top-2 potentiële bestemmingen zet, staat 

de bereikbaarheid van het eiland bovenaan de lijst met belemmeringen (47%). Ook 

de toeristische drukte (39%) wordt vaak genoemd. Bij de jongste groep (18-34) spe-

len bereikbaarheid (62%) en drukte (46%) een nog grotere rol. 

 

VVV Texel 

23% van de Nederlanders is bekend met VVV Texel. Uiteraard zijn het vooral de re-

cente bezoekers die de VVV kennen (45% van degenen die Texel 1 keer bezocht de 

afgelopen drie jaar, 68% van de frequente bezoekers).  

27% heeft ook weleens een accommodatie geboekt via VVV Texel. Dit zijn vooral de 

frequente bezoekers.  

De belangrijkste reden om niet te boeken via de VVV is dat men wist dat dit kon 

(26%), boekt altijd via een ander (27%) en ziet geen voordelen wat de prijs betreft 

(21%). 

Er worden veel redenen genoemd waarom men wel via de VVV heeft geboekt. Het 

groot accommodatieaanbod wordt het meest genoemd (44%). 
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Het meest passen bij de VVV vindt men het promoten van Texel als vakantiebestem-

ming (89%) en het in de winkel (88%) of online (87%) geven van informatie over eve-

nementen, activiteiten en lokale ondernemers.  

 

Aanvullende bevindingen naar aanleiding van extra vragen kruisverbanden 

 

Vraag: Is er een relatie tussen opleidingsniveau of herkomst (provincie) en de barri-

ère argumenten “prijs”, “bereikbaarheid” en/ of “toeristische drukte” vast te stellen? 

Er is geen duidelijk patroon te vinden in de relatie tussen herkomst (provincie) en bar-

rièreargumenten. Deels komt dit doordat de steekproef te klein is om uit te splitsen 

naar provincie (de vraag is sowieso alleen gesteld aan mensen die Texel niet echt 

zaten zitten en dat waren er niet zoveel 😊). In bijgaande tabellen zijn sommige pro-

vincies samengevoegd om nog tot een redelijk aantal te komen. 

Tussen opleiding en barrière lijkt wel een verband te bestaan. Voor hoger (en mid-

den) opgeleiden is prijs minder een barrière, maar drukte en bereikbaarheid juist 

weer meer dan lager opgeleiden. 
 

Vraag: Kunnen we verder uitdiepen of de bekendheid met VVV Texel samenhangt 

met provincie waar de consument vandaan komt? En hoe zit dat met opleidingsni-

veau? 

Hoger (en midden) opgeleiden zijn meer bekend met VVV Texel. Tussen herkomst en 

bekendheid lijkt weinig verband te zijn. 
 

Vraag: Wij richten ons natuurlijk met name op de doelgroep HBO+ in onze promotie 

en ik ben benieuwd of daar opvallende/ specifieke conclusies te achterhalen zijn, 

waardevol voor onze communicatie 

Hoger opgeleiden zijn 

- In grotere mate op Texel geweest  

- Gaan sowieso vaker op vakantie in binnen- en buitenland 

- Richten zich vaker op vakantiewoningen/appartementen 

- Boeken vaker online vakanties 

- Zijn in de vakantie vaker bezig met van de natuur genieten, uit eten gaan, 

cultuur beleven en buitenactiviteiten en minder met winkelen. 

- Geven Texel een minder hoge beoordeling dan midden opgeleiden (MBO, 

HAVO/VWO) 

- Worden minder aangetrokken door het strand, meer door wandel/fietsmoge-

lijkheden en de natuur op Texel 

- Gaan vaker een lang weekend (of zouden dit doen bij een volgend bezoek) 

naar Texel 

- Hebben vaak niet via VVV geboekt omdat ze niet wisten dat dit kon 

 


