
 
 

Texel Monitor Conclusies  
Q4 en 2020 totaal 

 

Hierbij een uitgebreide analyse van de Texel Monitor cijfers over het 4e kwartaal 2020 en over het 

gehele jaar 2020 ten opzichte van 2019. 

Conclusies 4e kwartaal 2020 

• Het aantal respondenten is opvallend hoger dan in Q4 2019 (+80%).  
• Alle kwaliteitsscores zijn na genoeg gelijk gebleven t.o.v. het vorige kwartaal. Men 

beoordeelt Texel als vakantie-eiland gemiddeld met een 8,66. Vorig kwartaal (Q3 
2020) kwam dit cijfer uit op een 8,7. Het Texelse strand en de Texelse natuur komen nu uit 
op respectievelijk 9 en 9.02. Dat is een kleine stijging t.o.v. Q3 2020 en gelijk aan Q4 2019. 

• De kwaliteit en dienstverlening van VVV Texel wordt gewaardeerd met een 8,33 (Q3 2020: 
8.3 en in Q4 2019: 8,34). Het Texel Paspoort, gratis voor gasten die via VVV Texel boeken, 
wordt door 50% van de VVV boekers op gehaald. Q4 2020 laat ten opzichte van Q4 2019 een 
daling zien van 13% in het gebruik. Dit zal voor een groot deel veroorzaakt zijn door de 
Corona maatregelen (16,65% van de gasten gebruikt het paspoort). 

• Algehele prijs/kwaliteitsscore is boven de 8 gestegen. Met een 8.09 in Q4 2020 hoger dan in 
Q3 2020 (7.97) en in Q4 2019 (7,96). Waar het in de eerste periode van Corona nog 7,93 was. 

• Iets minder bezoekers zien verbeterpunten voor de Texelse voorzieningen (21,49%) dit is 
2,42% minder dan in Q4 2020). Veel genoemd is (net als in Q3 2020) onderhoud aan en 
breedte van fietspaden. Dat de breedte nu genoemd wordt zal te maken hebben met het 
afstand kunnen houden tot de tegenligger ivm Corona. Maar ook bakfietsen en de 
versmalling door onkruid worden genoemd. 

• Voor 56,7% van de gasten heeft Texel uitstekend voldaan aan de verwachtingen. Dat is 1,8% 
minder dan in Q4 2019. Maar weer iets hoger dan in Q3 2020 (56,2%). 

• De effecten van de Corona maatregelen zijn duidelijk te zien als wordt gevraagd naar 
redenen om naar Texel te komen. Actieve dingen doen (wandelen, fietsen, zwemmen) 
worden veel vaker genoemd als reden om naar Texel te komen in Q4 2020 t.o.v. Q4 2019. 
Een stijging van ruim 5%. Ook Natuur (strand, duinen, bos, etc) laat een lichte stijging van 
bijna 1% zijn t.o.v. Q4 2019. Waar in Q3 2020 nog een lichte stijging zichtbaar was bij Eten en 
drinken (restaurants, Texelse producten), is daar nu een daling van bijna 4% t.o.v. Q4 2019 
en t.o.v. Q3 2020 een daling van bijna 6%. De sluiting van de horeca ivm Corona maatregelen 
vanaf half oktober is hier debet aan. Idem bij Cultuur (museum, muziek, festival, etc.) waar 
de sluiting begin november 2020 aangekondigd werd. En ook winkelen laat een daling zien 
van 2% t.o.v. Q4 2019. 
Vergeleken met Q3 2020 is er een lichte stijging bij Natuur en bij Winkelen (beide 1,5%). 
Respondenten geven bij de keuze ‘anders’ als belangrijkste reden om naar Texel te komen de 
rust aan. Daarnaast wordt o.a. aangegeven: eilandgevoel, kennismaking met het eiland en 
ontspannen. 

• Fietsen (+10,96%), wandelen (+2,81%) en natuur beleven (+8,38%) worden vaker genoemd 
als activiteiten die men op Texel heeft ondernomen. Opvallend is met name de grote stijging 
bij het fietsen t.o.v. Q4 2019.  
De daling zit met name uit eten gaan (-32,11% t.o.v. Q4 2019), bij museumbezoek (-8,25% 
t.o.v. Q4 2019) en bij winkelen (-7,76% t.o.v. Q4 2019). Opvallend omdat de winkels pas half 
december 2020 helemaal gesloten zijn. 
Ten opzichte van Q3 2020 zit de grootste stijging bij wandelen (+12,66%) en natuur beleven 



 
 

(+6,79%). De grootste daling zit bij uit eten gaan. Een daling van 35,56% t.o.v. Q3 2020. Maar 
ook fietsen laat hier een daling zien van 20,61%. Ook varen laat een daling zien van 8,42% 
t.o.v. Q3 2020. In Q4 2020 wordt door respondenten bij ‘anders’ aangegeven dat ze door 
corona en veel wind en regen weinig konden doen. Vogel spotten wordt ook regelmatig 
genoemd als activiteit.  

• Gasten in Q4 2020 vieren vaker hun hoofdvakantie op Texel (+5,46% t.o.v. Q4 2019). Voor 
ruim 16% was dit de eerste kennismaking met Texel. Een stijging van net geen procent t.o.v. 
Q4 2019. Met 43,2% is de groep met 6+ bezoeken verreweg het grootst, maar wel 6,8% 
kleiner dan in Q4 2019. De groei zit in gasten die voor de tweede keer Texel bezocht hebben 
(+ 5,61%). 

• 48% van de respondenten geeft aan een stel te zijn. Dat is 2,72% meer dan in Q4 2019. Bijna 
23% geeft aan een gezin te zijn. Dat is een stijging van 3,61% t.o.v. Q4 2019. De daling zit bij 
“met familie” (-3,6% t.o.v. Q4 2019).  

• In het doelgroep profiel zien we opnieuw een kleine verschuiving: 
Opleiding: gemiddeld hoger opgeleid.  
HBO + 4,6% en WO – 0,3%. Samen bijna 55%. 
Inkomen: gemiddeld hoger inkomen.  
Bij de inkomensklassen van € 40.000 tot € 60.000 en van € 100.000 en meer zien we een 
stijging van respectievelijk 3,5% en 1,4%. De overige inkomensklassen laten een zeer geringe 
stijging zien. Met uitzondering van de klasse minder dan € 20.000 en van € 20.000 tot € 
40.000 daar is de daling respectievelijk 0,2% en 1,2%. 

• De Net Promotor Score in Q4 2020 is 63. Dat is +1 t.o.v. Q4 2019.  

Conclusies 2020 totaal t.o.v. 2019 

• In de kwaliteitsscores zitten verschillen die te herleiden zijn tot de gevolgen van Corona. 

Waar de kwaliteit van Texel als vakantie-eiland, het Texelse strand, de natuur en de wandel- 

en fietsmogelijkheden lichte stijgingen laten zien, daar zit de daling in de kwaliteit van 

restaurants, accommodaties, musea en winkels. Allemaal ervaringen die niet of nauwelijks te 

verkrijgen waren. Wel steeg de algehele prijs/kwaliteitverhouding met 0,02% t.o.v. 2019. 

De algehele prijs/kwaliteitverhouding van het verblijf op Texel bleef gelijk aan 2018: 7,96. 

• In 2020 geven gasten aan iets vaker naar Texel te zijn gekomen om actieve dingen 

(wandelen, fietsen, zwemmen) te doen (+ 4.21%) t.o.v. 2019. De reden om voor Cultuur 

(museum, muziek, festival, etc) naar Texel te komen, laat een daling zien van 3,57% t.o.v. 

2019. Bij ‘anders’ wordt er met name genoemd: de rust, het tot rust komen, ontspannen en 

de ruimte op Texel. 

• Fietsen en wandelen zijn de grootste stijgers in 2020, met respectievelijk 7,98% en 3,19%. 

Ook natuur beleven laat een stijging zien (2,83% t.o.v. 2019).  

Het uit eten gaan kent een enorme daling, hetgeen gezien de Corona maatregelen niet 

verwonderlijk is. De daling bedraagt hier -14,94% t.o.v. 2019. 

Ook winkelen (-5,93%), bezoek Ecomare (-7,48%), museumbezoek (-5,7%) en bezoeken van 

evenementen (-5,08%) laten aanzienlijke dalingen zien t.o.v. 2019. 

Bij ‘anders’ wordt met name genoemd paardrijden, vogels kijken, fotograferen en het 

bezoeken van Texel vanwege Corona (door maatregelen minder kunnen doen). 

• Texel is in 2020 voor meer respondenten de hoofdvakantie. Een stijging van 9,82% naar 

40,03% t.o.v. 2019. Er zijn iets meer gasten die voor de eerste keer naar Texel komen 

(+0,08%). Het aantal gasten dat voor de 6e keer of vaker Texel bezocht heeft daalt naar 

42,09% (een daling van 2,26% t.o.v. 2019). 

• Een stijgende groep ziet in 2020 verbeterpunten voor de voorzieningen op Texel (+1,55% 

t.o.v. 2019). 

https://nl.surveymonkey.com/mp/net-promoter-score-calculation/


 
 

Hierbij worden met name genoemd: fietspaden, restaurants (de informatie op eigen 

websites is niet altijd correct en de prijs/kwaliteitverhouding is niet altijd naar wens). 

• Minder respondenten (-1,7% naar 56,8% t.o.v. 2019) geven aan dat Texel uitstekend heeft 

voldaan aan de verwachtingen. De respondenten die aangeven dat Texel goed heeft voldaan 

aan de verwachtingen laten een stijging zien van 1% t.o.v. 2019. 

• 72,4% van de respondenten geeft aan zeker weer terug te komen naar Texel. Dit is een 

daling van 0,8% t.o.v. 2019. Er is een stijging te zien van 0,6% t.o.v. 2019 bij de respondenten 

die aangeven “waarschijnlijk wel” terug te komen naar Texel.  

• De kwaliteit en dienstverlening van VVV Texel wordt gewaardeerd met een 8,28 (2020). Dit is 

nagenoeg gelijk aan 2019. Het Texel Paspoort, gratis voor gasten die via VVV Texel een 

accommodatie boeken, wordt door ruim 50% van de VVV boekers opgehaald. Dat is een 

daling t.o.v. 2019 van 8,21%. Het aandeel gasten dat ook gebruik maakt van het Texel 

Paspoort daalt met 13,78% naar 18,46% in 2020. Ondanks dat de VVV wel de mogelijkheid 

heeft geboden aan gasten om tijdens lockdowns het paspoort op te kunnen halen. Maar 

mede veroorzaakt door de sluiting van veel bedrijven ivm Corona maatregelen. 

• 33,49% geeft aan uit gewoonte of regelmatig naar Texel te komen. Een daling van 0,78% 

t.o.v. 2019. De website van de VVV Texel heeft 16,91% op het idee gebracht naar Texel te 

komen, een stijging van 2,56% t.o.v. 2019. Ook een zoektocht op internet (Google) heeft 

meer respondenten op het idee gebracht naar Texel te gaan: 12,34%, een stijging van 1,9%. 

Via familie/vrienden heeft minder mensen op het idee gebracht: een daling van 3,2% naar 

21,02% t.o.v. 2019. 

• De Net Promotor Score in 2020 is 63. Dit is gelijk aan 2019. 

• De samenstelling van het reisgezelschap laat een behoorlijke stijging zien van 2,18% bij de 

gezinnen en van 4,18% bij de stellen/koppels t.o.v. 2019.  

De daling zit hier bij met familie (-3,02% t.o.v. 2019). 

• De doelgroepen laten een verschuiving zien in 2020 t.o.v. 2019: 

Opleiding: Een stijging van 1,55% bij HBO, een stijging van 1,98% bij Universiteit, een daling 

bij VMBO/MAVO/LBO (-1,4%), de overige categorieën blijven nagenoeg gelijk. 

Inkomen:  

Minder dan € 20.000 -0,5% (2,78%) 

€ 20.000 tot € 40.000 -2,44% (15,78%),  

€ 40.000 tot € 60.000 +1,17% (18,83%),  

€ 60.000 tot € 80.000 +1,34% (11,57%),  

€ 80.000 tot € 100.000 +1,28% (5,84%)  

en de grootste stijging bij € 100.000 en meer (+2,07% naar 4,83%). 

De overige respondenten geven aan dit niet te weten of niet te willen zeggen. 

Besteding per dag:  

De stijging zit bij de categorieën van € 0 tot € 25 en € 25 tot € 50. Respectievelijk 2,17% en 

0,56% t.o.v. 2019. 

De grootste daling bij de categorie € 50 tot € 100 (-2,13% t.o.v. 2019). 

 

https://nl.surveymonkey.com/mp/net-promoter-score-calculation/

