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Inleiding 
 
Het rapport Monitor Texelbezoek wordt opgesteld aan de hand van een online vragenlijst die via 2 
kanalen wordt uitgezet: 

 Een A5 kaartje dat bij de loketten van de TESO-bootdienst wordt uitgedeeld aan 
Texelbezoekers. Op het kaartje wordt men gewezen op de enquête die online ingevuld kan 
worden via www.texel.net/texelbezoek. Met het invullen maakt men kans op een verblijf op 
Texel of een Dagje Texel voor 2 personen.  

 Na thuiskomst krijgen VVV boekers een aparte mail waarin wordt verwezen naar de enquête. 
Ook zij maken kans op bovengenoemde prijzen.  

 
Het onderzoek bestaat uit vragen die inzicht geven in kenmerken van bezoekers (leeftijd, opleiding, 
woonplaats). Ook worden vragen gesteld over het boekgedrag, interesses en  het imago van Texel. 
Waar mogelijk worden de resultaten in het rapport vergeleken met voorgaande jaren. Hierdoor 
krijgen we een goed beeld van de ontwikkelingen.  
 
Dit rapport bestaat uit de resultaten van de afgelopen twee jaar (2015 en 2016). Dit is de tweede 
keer dat we een tweejaarlijks rapport maken. In voorgaande jaren bleek dat er in een jaar tijd vaak 
niet veel veranderde in de resultaten. Vandaar dat is gekozen voor een tweejaarlijks rapport.  
 
Over de periode januari 2015 tot en met december 2016 zijn er in totaal 22.785 kaartjes uitgedeeld 
bij TESO-bootdienst en verstuurde de VVV 40.955 ‘Welkom thuis’ mails met zowel op het kaartje als 
in de mail een link naar de enquête. Er zijn via de site 5.487 enquêtes ingevuld. Dat is een respons 
van 8,6%. In 2013-2014 was de respons 12,3%. De respons is een stuk lager. Dat komt omdat in 2016, 
na de livegang van onze nieuwe website in april, de enquête tijdelijk niet in de ‘Welkom thuis’ mail 
heeft gestaan. Dat is naar schatting zo’n 4 maanden het geval geweest. Circa 500 van de totaal 
ingevulde enquêtes kwamen via het uitgedeelde kaartje bij de TESO. 
 
Vooraf is belangrijk om te vermelden dat vooral VVV boekers de enquête hebben ingevuld. Daarom 
zijn de resultaten niet altijd overal representatief voor alle Texelbezoekers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.texel.net/texelbezoek
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Samenvatting 2015-2016 
 
Het aantal Texelbezoekers 

 In 2016 zijn door TESO-bootdienst 5,5% meer personen vervoerd dan in 2015.  

 Het aantal aankomsten van VVV boekingen was later, -1,4%. 
 

Kenmerken van Texelbezoekers 

 De meeste Texelbezoekers zijn tussen de 45 en 54 jaar oud (22%), gevolgd door de categorie 
55-64 jaar (21%). De leeftijdverdeling blijft nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren. 

 Men is veelal ‘Gehuwd/samenwonend met inwonende kinderen’ (34%).  

 Het opleidingsniveau is de afgelopen 5 jaar bijna gelijk gebleven. De grootste groep heeft 
een HBO of Universitaire opleiding afgerond (52% in 2015-2016). 

 De meeste bezoekers komen uit de provincie Noord-Holland (18%), gevolgd door Zuid-
Holland (16%).  

 Net als voorgaande jaren komen de meeste Duitse gasten uit Nordrhein-Westfalen (72%). 

 Men heeft vaak een modaal inkomen. 33% heeft een inkomen tussen de € 20.000 en  
€ 40.000. 31% heeft een bovenmodaal inkomen van € 60.000 of meer. 

 Interessegebieden zijn primair: Strand (77%), Natuur (75%) en Actief van de Natuur genieten 
(72%). Eten en drinken staat met 44% op de 4e plaats.  
 

Boekingsgedrag 

 De meeste gasten komen op het idee om naar Texel te gaan via familie en vrienden (35%). 
Iets meer gasten geven aan dat ze ieder jaar op Texel komen (27%, een stijging van 3%). 

 Men zoekt vaak informatie vooraf via zoekmachines, sites van verhuurders en 
beoordelingssites. Daarnaast wordt  www.texel.net veel genoemd. 

 Het percentage gasten dat rechtstreeks bij de verhuurder boekt blijft gelijk (34%). 15% boekt 
via boekingssites (o.a. Booking.com, Hotels.nl). 29% boekt telefonisch bij verhuurder of VVV. 

 Het gemiddeld aantal personen per reisgezelschap is 2,9. Dat is gelijk aan de afgelopen jaren. 

 In totaal verblijft meer dan 50% van de bezoekers in een vakantiehuisje. Er zijn geen grote 
verschuivingen in het type accommodatie waarin men verbleef. 

 Ruim 80% van de bezoekers is al eens eerder op Texel geweest. Maar liefst 1/3 van de 
bezoekers is maar liefst 10 keer of vaker op Texel geweest. 

 Texel is voor veel mensen een bestemming voor een tussendoorvakantie (64%). 
 

Redenen en activiteiten 

 Net als voorgaande jaren zijn de belangrijkste redenen om voor Texel te kiezen: 
natuur/landschap (74%) en strand (72%). Frisse (zee)lucht en wandelen en fietsen volgen 
daarna met 65% en 62%.  

 Als men op Texel is onderneemt men vooral deze activiteiten: strand bezoeken (86%), uit 
eten/koken (77%), wandelen (75%) en winkelen/plaatsen bekijken (71%).  
 

De mening van de gast over Texel 

 De voorzieningen en diensten op Texel worden over het algemeen goed beoordeeld. Wel 
valt op dat de cijfers ten opzichte van voorgaande jaren wat lager zijn.  Het beste cijfer is 
voor Texel als vakantie-eiland en de wandel- en fietsmogelijkheden (8,4). 

 De meeste bezoekers hebben niets gemist tijdens hun vakantie op Texel, 86%.  

 Voor 96% van de gasten heeft Texel uitstekend of goed aan hun verwachtingen voldaan. 

 Veel bezoekers geven aan dat ze Texel zeker weer of waarschijnlijk wel weer gaan bezoeken 
(86%).  

 Texel komt uit op een Net Promotor Score (NPS) van 61%. Dat een zeer goede score. Over 
het algemeen halen bedrijven een NPS van circa 5-10%. 
 

http://www.texel.net/
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Conclusies 
 

 Er zijn geen grote verschuivingen in de resultaten ten opzichte van voorgaande jaren.  

 De bezoekersgroep van Texel blijft vrijwel gelijk. In herkomst, inkomen, opleiding, 
gezinssamenstelling en interesse is weinig veranderd. Op basis hiervan is het zaak voor de 
VVV om te bepalen of op nieuwe of bestaande doelgroepen wordt gericht. 

 De TESO vervoerde meer personen, aankomsten van de VVV daalde. Het lijkt erop dat men 
meer rechtstreeks heeft geboekt bij verhuurders of via andere boekingsmogelijkheden. Iets 
voor de VVV om scherp in de gaten te houden. 

 Bestaande gasten zijn positief over het eiland. 80% is eerder geweest, 1/3 is al 10 keer of 
vaker geweest. Het is zaak om deze mensen te behouden en waar mogelijk hun positieve 
beeld over het eiland te laten delen (op bijv. social media). Creëer brand-ambassadors voor 
Texel.  

 VVV Texel heeft gekozen voor 4 peilers: Natuur, Actief, Cultuur en Gastronomie. Als we 
kijken naar de redenen voor mensen om naar Texel te komen en de activiteiten die ze 
ondernemen dan liggen de peilers Natuur en Actief voor de hand. Door te richten op de 
overige 2 peilers, Cultuur en Gastronomie, kunnen wellicht nieuwe doelgroepen worden 
aangeboord. 

 We moeten meer gebruik maken van de positieve NPS-score. Bezoekers zijn zeer positief 
over het eiland en het voldoet aan hun verwachtingen of is zelfs beter dan verwacht.  
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Hoofdstuk 1  Aantal Texelbezoekers 
 

Jaaroverzicht aantal vervoerde personen TESO-bootdienst  
 In 2016 zijn 5,5% meer personen vervoerd dan in 2015. In 2015 was de stijging ten opzichte 

van 2014 3,5%  
- Aantal personen 2016: 2.037.714   
- Aantal personen 2015: 1.931.006  
- Aantal personen 2014: 1.866.397 

 Het aantal aankomsten van VVV boekingen in 2016 was 1,4% lager dan in 2015 en 2,7% 
hoger dan in 2014.  

 
Grafiek 1: Teso vervoerscijfers per maand (aantal personen)   

 
Grafiek 2: Teso aantal bezoekers over de jaren heen 

  

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 

2014 85.292 98.597 123.475 169.779 188.306 186.565 220.714 227.287 190.453 166.221 106.369 103.339 

2015 83.810 103.260 121.978 162.950 207.102 182.784 236.284 263.817 173.553 174.441 106.805 114.221 

2016 87.117 110.705 141.142 162.769 204.934 192.410 247.211 274.693 210.766 178.952 110.740 116.276 
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Hoofdstuk 2  Kenmerken van de Texelbezoekers 
 
Leeftijd 
 
De leeftijdverdeling van de Texelbezoekers blijft nagenoeg gelijk. De meeste bezoekers zijn 45-54 jaar 
oud (22%). Vervolgens komt de categorie 55-64 (21%). Er is een lichte daling te zien in de categorieën 
0-17, 18-24, 25-34 en 35-44 jaar oud. De gemiddelde leeftijd is niet bekend, omdat niet specifiek naar 
leeftijd is gevraagd, maar naar de leeftijdscategorie.  
 
Grafiek 3: Leeftijdverdeling in %  

 
 
Wanneer we de leeftijdscategorieën van de Texelbezoekers vergelijken met de landelijke CBS cijfers 
van leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking (zie tabel), dan valt op dat de Texelbezoekers 
gemiddeld wat ouder zijn. Vooral de leeftijden 45-54 en 55-64 jaar liggen aanzienlijk hoger. Alleen de 
categorie 65 jaar en ouder is wel lager, 12% bij de Texelbezoekers om 19% landelijk. Al deze cijfers 
verschillen nauwelijks van de voorgaande jaren.  
 
Tabel 1: Leeftijdsverdeling in % 
 
Leeftijdsverdeling       Texel 2015-2016            CBS (landelijk) 2015-2016 

0-24 jaar 23% 28% 

25-34 jaar 10% 12% 

35-44 jaar 12% 13% 

45-54 jaar 22% 15% 

55-64 jaar 21% 13% 

65 jaar of ouder 12% 19% 

 
Gezinssamenstelling 
 
Men is meestal ‘Gehuwd/samenwonend met inwonende kinderen’ (34%). Dat is licht gedaald ten 
opzichte van 2013-2014 (-3%). Er is een lichte stijging van gasten die ‘Gehuwd/samenwonend zonder 
inwonende kinderen’ zijn (+2,5% naar 22,5%).  
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Grafiek 4: Gezinssamenstelling in % 

 
Opleiding 
 
Het opleidingsniveau van de Texelbezoeker is de laatste 5 jaar bijna gelijk gebleven. De grootste 
groep heeft een HBO of Universitaire opleiding afgerond (52% in 2015-2016). Dat is 2% hoger dan in 
2013-2014. Van de totale Nederlandse bevolking heeft volgens het CBS slechts 20% een dergelijke 
opleiding afgerond.  
 
Grafiek 5: Opleiding Texelbezoekers in % 
 

 
Herkomst 

 
De meeste bezoekers komen uit Noord-Holland (18%), gevolgd door Zuid-Holland (16%). Gelderland 
staat op nummer 3 met 13%. Dit percentage is wel iets gedaald. Wij hebben in de tabel onderscheid 
gemaakt tussen de cijfers uit de Monitor enquête en VVV boekingen. Aangezien de enquête met 
name door VVV boekers wordt ingevuld, is het verschil tussen de percentages klein.  
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Tabel 2: uit welke provincie komen Texelbezoekers  (in %) 

Provincie Monitor 
2013-2014 

Monitor 2015-2016 VVV boekingen 
2013-2014 

VVV boekingen 
2015-2016 

Noord-Holland 17% 18% 21% 20% 

Zuid-Holland 17% 16% 14% 16% 

Gelderland 15% 13% 16% 14% 

Utrecht 12% 11% 12% 13% 

Noord-Brabant 11% 11% 9% 9% 

Overijssel 7% 7% 7% 8% 

Friesland 5% 7% 6% 6% 

Groningen 4% 5% 4% 4% 

Limburg 3% 4% 3% 3% 

Drenthe 5% 4% 4% 4% 

Flevoland 3% 3% 3% 3% 

Zeeland 1%  1% 1% 1% 

 
Ook de afgelopen 2 jaar kwamen de meeste Duitse Texelbezoekers uit Nordrhein-Westfalen (72%). In 
2013/2014 was dit 70% en in 2012 73%.  
 
Inkomen 
 
De meeste Texelbezoekers (33%) hebben een inkomen van tussen de € 20.000 en € 40.000. Dat 
betekent dat de meeste mensen een modaal inkomen hebben (Het modaal inkomen 2016 volgens het 

CPB was € 36.500) 31% heeft een bovenmodaal inkomen van € 60.000 of meer (boven modaal). Dat is 
iets meer dan in voorgaande jaren (+2%). De hoogte van de inkomens is al enkele jaren ongeveer 
gelijk.  Overigens wil 39% van de geënquêteerden liever niet zeggen wat het inkomen van zijn of haar 
huishouden is. Om geen vertekend beeld te krijgen, zijn deze niet meegenomen in dit rapport en in 
de grafiek.  
 
Grafiek 6: Inkomen Texelbezoekers in % 
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Interessegebieden van Texelbezoekers zijn primair: Strand (77%), Natuur (75%) en Actief van de 
Natuur genieten (72%). Eten en drinken staat met 44% op de 4e plaats. De cijfers blijven ten opzichte 
van voorgaande jaren vrijwel gelijk. 
 
Grafiek 7: Interessegebieden in %  
(meerdere antwoordmogelijkheden)  
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Hoofdstuk 3  Boekingsgedrag van de Texelbezoekers  
 
Hoe is men op het idee gekomen om naar Texel te gaan 
 
De meeste gasten komen op het idee om naar Texel te gaan via familie en vrienden (35%). Dit 
percentage is vrijwel gelijk als in 2013-2014 (33%). Iets meer gasten geven aan dat ze ieder jaar op 
Texel komen. 27% in 2015-2016 tegenover 24% in 2013-2014. Het percentage herhaalbezoekers is 
eigenlijk nog hoger, aangezien veel mensen dit ook nog als antwoord invullen bij het kopje ‘Anders’. 
Sinds 2014 zijn de antwoordcategorieën ‘Social Media’ en ‘Via de nieuwsbrief van VVV Texel’ 
toegevoegd. Het gaat nog om kleine aantallen die via deze media op het idee komen om naar Texel 
te gaan (resp. 1,1% en 3,8%)  
Veel genoemde andere antwoorden bij het kopje ‘Anders’ zijn (op volgorde van meest genoemd):  

 Goede eerdere ervaringen/zin om terug te gaan/goede herinneringen aan van vroeger 
(jeugdherinnering)  

 Ik ken Texel al en ga er regelmatig naartoe / al eerder geweest 

 Zelf bedacht/spontane ingeving 

 We wilden er altijd al een keer naartoe/nog nooit geweest 

 We wilden naar een (wadden)eiland 

 Dichtbij/goed bereikbaar en je bent toch even helemaal weg 

 Het werd weer eens tijd om te gaan / het was alweer even geleden  

 TV uitzending/krant/boek/internet 

 Werk/zakelijk bezoek/studie 

 Er woont familie of vrienden, bezoek familie/vrienden 
Bij deze genoemde bronnen valt op dat ‘TV uitzending/krant/boek/internet’ en ‘Werk/zakelijk 
bezoek/studie’ nieuw zijn in de lijst. ‘Een sportactiviteit (meedoen Ronde om Texel, Texeltrail, 60 van 
Texel, halve marathon)’ staat niet meer in de lijst. Deze werden slechts enkele keren genoemd. Dit 
wordt wel genoemd bij redenen om Texel te bezoeken (p.14) 
 
Grafiek 8: Hoe op idee gekomen naar Texel te gaan in % (meerdere antwoordmogelijkheden)  
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Informatiebronnen 
 
De meest gebruikte informatiebron vooraf is www.texel.net (64%). Dit is wel een wat vertekend 
beeld, omdat de enquête voor een groot deel door VVV boekers is ingevuld. Dit percentage is met 
7% gedaald ten opzichte van 2013-2014. Dit is vrij opvallend, omdat het sinds 2011 steeds 70% of 
hoger was. 36% geeft aan via een zoekmachine, zoals Google, informatie te zoeken. In 2013 lag dit 
percentage nog aanzienlijk hoger (57%). Toen was de vraagstelling nog anders. Een groot deel van de 
bezoekers geeft aan dat ze Texel al kennen en hebben dus geen andere informatiebronnen gebruikt 
(37%).  
Veel mensen geven ook aan het niet meer precies te weten en dat ze veel of verschillende websites 
hebben bezocht. Zoals sites van verhuurders, beoordelingssites, Teso.nl. 
Wanneer men op Google zoekt gebruikt men veel verschillende zoekwoorden. Een aantal die vaak 
voorkomen zijn: ‘Texel’ , ‘vakantie Texel’, ‘VVV Texel’ en ‘Texel + een accommodatiesoort 
(vakantiehuis, hotel enz.).  
 
Grafiek 9: Welke informatiebronnen heeft men geraadpleegd in % 
(meerdere antwoordmogelijkheden)  

 
De boeking 
 
Hoe is de vakantie geboekt? 
Vraagstelling: Indien u niet via de website van VVV Texel (www.texel.net) heeft geboekt, hoe heeft u 
de vakantie dan geboekt? 
Het percentage gasten dat rechtstreeks via de website van de verhuurder boekt blijft gelijk (34%). 
Dat geldt ook voor gasten die boeken via boekingssites (15%). 29% van de gasten maakt nog een 
telefonische boeking bij de VVV of de verhuurder. Al is het percentage dat telefonisch via de 
verhuurder boekt met 4,5% gedaald.   
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Beslissen en boeken 
Het beslissen over de reisbestemming gebeurt in de meeste gevallen gezamenlijk. In 2015-2016 is dat 
66%. Dat is exact gelijk aan 2013-2014. Bij 18% van de bezoekers heeft de vrouw de beslissing over 
de bestemming gemaakt.  Bij 9% van de ondervraagden is dat door de man gedaan. De boeking voor 
de vakantie wordt vaker door de vrouw gemaakt dan door de man (resp. 57% en 38%).  
 
Het reisgezelschap  
 
Sinds 2010 is de gemiddelde groepsgrootte van het reisgezelschap gelijk gebleven. In 2015-2016 is 
dat 2,9 personen om precies te zijn. In de jaren hiervoor was het steeds 2,9 of 3 personen.  
De meeste bezoekers komen met 2 personen (54%), gevolgd door 4 personen (17%) en daarna 3 
personen (11%). 
 
Type accommodatie  
 
Er zijn geen grote verschuivingen in het type accommodatie waarin men verbleef. De meeste mensen 
verblijven in een ‘vakantiehuisje niet op een bungalowpark’, 28,2%. Gevolgd door een verblijf in een 
‘vakantiehuisje op een bungalowpark’, 22,2%. In totaal verblijft dus meer dan 50% van de bezoekers 
in een vakantiehuisje. Het percentage dat in een appartement of hotel verblijft is licht gedaald. Bij 
onderstaande tabel moet worden aangemerkt dat het hier voornamelijk VVV boekers betreft. Dit is 
dus geen representatief beeld voor het hele eiland.  
 
Tabel 4:  Accommodatie tijdens verblijf in %  
 

Accommodatietype 2013-2014 2015-2016 

Hotel 13,2% 11,7% 

Vakantiehuisje of bungalow niet op een bungalowpark 26,8% 28,2% 

Vakantiehuisje of bungalow op een bungalowpark 21,9% 22,2% 

Appartement  15,3% 13,8% 

Bed&Breakfast   10,7% 10,8% 

Chalet/Stacaravan 6,3% 5,6% 

Camping/Kamperen bij de boer 3,3% 4% 

Groepsaccommodatie 0,3% 0,5% 

Woning familie/vrienden 0,4% 0,8% 

Anders….. 1,8% 2,5% 

 
Herhalingsbezoek  
 
De meeste bezoekers zijn al eens eerder op Texel geweest. Ruim 80%. Dat is ongeveer net zoveel als 
in 2013-2014. 36,3% is binnen een jaar weer teruggeweest op Texel, 67,9% binnen 2 jaar. Dat is meer 
dan in 2013-2014, toen was het nog 63,3%. Bijna 1/3 van de bezoekers is maar liefst 10 keer of vaker 
op Texel geweest. Dit is ongeveer gelijk gebleven   
 
Texel hoofdvakantie of tussendoorbestemming 
 
Was het percentage voor wie Texel de hoofdvakantie was in 2013-2014 nog iets gestegen, de 
afgelopen 2 jaar is dat weer iets gedaald. Van 28,5% naar 36%. Uiteraard is het percentage voor wie 
Texel bestemming is voor een tussendoorvakantie dan iets gestegen, van 61,5% naar 64%.  
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Hoofdstuk 4  Redenen, activiteiten en uitgaven  
 
De redenen om Texel als vakantiebestemming te kiezen 
 
Net als voorgaande jaren zijn de belangrijkste redenen om voor Texel te kiezen: natuur/landschap 
(74%) en strand (72%). Frisse (zee)lucht en wandelen/fietsen volgen daarna met respectievelijk 65% 
en 62%. Een opvallende daling is te zien bij Mooi eiland/leuk eiland. Van 63% naar 52%. 
Eilandgevoel/vakantiegevoel wordt juist vaker genoemd als reden om voor Texel te kiezen. Dat is 
gestegen van 54% naar 60%.  
Veel genoemde antwoorden die bij ‘Overige’ genoemd werden zijn (op volgorde van meest 
genoemd):  

 Hondvriendelijk 

 Bezoek familie/vrienden (die op Texel op vakantie zijn) 

 Goede eerdere ervaringen 

 Herinneringen/nostalgie 

 Een evenement of sportwedstrijd (o.a. Ronde om Texel, Texel Culinair) 

 Nog nooit eerder geweest 

 Vogels kijken 
 
Tabel 5: Meest genoemde redenen om voor Texel als vakantiebestemming te kiezen 
(in % toeristen dat de reden noemt. Men kon meer dan 1 antwoord geven) 

Reden  
 

2013-2014 
 

2015-2016 

 
Natuur/landschap  

 
75% 74% 

Strand  74% 72% 

Frisse (zee)lucht  66% 65% 

Wandelen/fietsen  64% 62% 

Mooi eiland/leuk eiland  63% 52% 

Rust  61% 61% 

Eilandgevoel/vakantiegevoel  54% 60% 

Ruimte/vrijheid  43% 43% 

Bereikbaarheid/korte reistijd  32% 32% 

Sfeer/gezelligheid  29% 29% 

Veelzijdigheid/van alles te doen  28% 26% 

Locatie/accommodatie  17% 16% 

De leuke winkels  14% 13% 

Overige  13% 18% 
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Activiteiten op Texel  
 
Als men op vakantie is op Texel dan onderneemt men vooral de volgende activiteiten: strand 
bezoeken (86%), uit eten/koken (77%), wandelen (75%) en winkelen/plaatsen bekijken (71%).  Er zijn 
geen grote verschillen ten opzichte van voorgaande jaren. Naast deze activiteiten gaat 61% graag de 
natuur in, komt 57% om uit te rusten en te fietsen (49%). Ook deze percentages wijken nauwelijks af 
van andere jaren.  
Bij ‘Overige’ worden deze 10 activiteiten vaak genoemd (op volgorde van meest genoemd): 
robbentocht/boottocht (o.a. naar Vlieland, TX20, TX44), rondvlucht/parachutespringen, 
bezoekboerderijen (vnl. lammetjes knuffelen), huifkartocht/paardrijden, auto/scooter/motor rondrit, 
vogels kijken , de Bierbrouwerij, Eureka/roofvogelshow, bezoek aan familie/vrienden en 
natuurexcursie/bezoek natuurgebied. Opvallend is dat Landgoed De Bonte Belevenis en geocoaching 
als activiteiten uit de top-10 zijn weggevallen.  
 
Tabel 6: Meest genoemde activiteiten tijdens het verblijf op Texel in %  
(men kon meer dan 1 antwoord geven)  

 

 
Gemiddelde besteding per dag  
In de grafiek is te zien dat in de bestedingen van de Texelbezoekers weinig is veranderd. Ook nu 
geven de meeste bezoekers tussen de € 50 - € 100 per dag uit met het reisgezelschap (42%). 38% 
geeft tot € 50 per dag uit tijdens de vakantie op Texel.  
 
Grafiek 10: Gemiddelde besteding per dag in % (excl. verblijfskosten)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

activiteit 2013-2014 2015-2016 

Naar het strand 85% 86% 

Uit eten/koken 78% 77% 

Wandelen 73% 75% 

Winkelen/ plaatsen bekijken 73% 71% 

Natuur/Slufter bekijken,  excursies 60% 61% 

Uitrusten 58% 57% 

Fietsen 52% 49% 

Vuurtoren bekijken 42% 42% 

Ecomare 36% 31% 

Museum bezoek (vnl. juttersmuseum) 19% 19% 

Zwemmen 14% 12% 

Garnalenvissen/robbentocht 12% 11% 

Sporten 8% 8% 

Overige 14% 14% 
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Hoofdstuk 5  Beoordeling Texel en de voorzieningen  
 
Kwaliteit en service  
 
De voorzieningen en diensten op Texel worden over het algemeen goed beoordeeld. Wat wel opvalt, 
is dat de cijfers van 2015-2016 ten opzichte van 2013-2014 allemaal één tot een paar tienden lager 
zijn. Het best beoordeeld worden Texel als vakantie-eiland en de wandel- en fietsmogelijkheden, 
beiden met een 8,4. In 2013-2014 was dat respectievelijk een 8,7 en een 8,9. De binnenactiviteiten 
en –faciliteiten worden, net als voorgaande jaren, het minst goed beoordeeld met een 7. Dat was 
een 7,5.  
 
Grafiek 11: Beoordeling in cijfers 
 

 

 
Iets gemist tijdens de vakantie? 
 
De meeste bezoekers hebben niets gemist tijdens hun vakantie op Texel, 86%. Dat is ongeveer gelijk 
aan voorgaande jaren. Van de 14% die wel iets heeft gemist, worden de volgende zaken veel 
genoemd (op volgorde van meest genoemd. Hierbij is het mooie weer/de zon weggelaten, aangezien we daar geen 

invloed op hebben):  

 Te weinig geopend buiten het seizoen / te weinig slechtweervoorzieningen. 

 Prijs, kwaliteit en aanbod van restaurants niet goed. 

 Goede fietspaden/wandelpaden 

 Goede busverbindingen/voorlichting over busvervoer 

 Tijd om alles te bezoeken 

 Duitse TV of Duitstalige uitleg bij activiteiten en voorzieningen.  

 Sauna/wellness/massage 

 Afvalbakken, bijv. om hondenpoep weg te gooien (werd zeer veel genoemd). 

 Betere markering van routes / betere bewegwijzering. 
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Voldeed Texel aan de verwachtingen 
 
In 2015-2016 geeft exact hetzelfde percentage gasten (96%) aan dat Texel uitstekend of goed aan de 
verwachtingen heeft voldaan.  
 
Klantentrouw 
 
Veel bezoekers geven aan dat ze Texel zeker weer of waarschijnlijk wel weer gaan bezoeken (86%). 
Dit percentage is vrijwel gelijk aan voorgaande jaren. We zien sinds 2012 een kleine stijging in het 
aantal bezoekers dat met ‘Ja’ antwoordt op de vraag (+3%). 
 
Grafiek 12: Zou men opnieuw voor Texel kiezen in  %  
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Texel aanbevelen bij anderen (Net Promotor Score) 
 
We vragen onze gasten in welke mate ze Texel zouden aanbevelen aan familie, vrienden en collega's.  
Respondenten antwoorden op een 0 t/m 10 (dus niet 1 t/m 10) puntsschaal en worden als volgt 
gecategoriseerd: 

 Promotors: Respondenten die een score van 9 of 10 gegeven hebben. 

 Passives (passief tevredenen): Respondenten die een score van 7 of 8 gegeven hebben. 

 Detractors (criticasters): Respondenten die een score van 0 tot 6 gegeven hebben. 
 
De Net Promoter Score wordt berekend door het verschil te berekenen tussen het percentage 
Promotors en Detractors.  
Texel komt uit op +61%. Dat is een zeer goede score.  Volgens de bedenkers van de NPS hebben de 
best scorende organisaties namelijk een NPS van 50-80% 
Over het algemeen behalen bedrijven een NPS van circa 5-10%. 
 
Grafiek 13: Net Promoter Score in %  
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Bijlage 1  Verbeterpunten 2015-2016 
 

 Dit is een overzicht van verbeterpunten die 10x of vaker zijn genoemd, op volgorde van meest genoemd 

 
 

 Verbetering van fietspaden. Sommigen zijn slecht en gevaarlijk of niet breed genoeg. Meer 
fietspaden aanleggen, men moet nu vaak over de weg fietsen. Een fietspad door de duinen 
wordt ook vaak als tip genoemd. 

 Betere busverbindingen, men wil de oude busverbindingen weer terug. Texelhopper is 
onduidelijk/duur/inefficiënt 

 Parkeren: is te duur, zeker wanneer men kort verblijft. Er is geen of te weinig mogelijkheid 
om gratis te parkeren. Men vindt het Texelvignet maar niets en het komt niet gastvrij over. 

 Er op letten dat Texel niet haar karakter verliest. Het wordt te modern, te druk, te massaal. 
Men ervaart het ook als drukker dan voorheen en minder mooi. Er worden accommodaties 
bijgebouwd die niet passen in het landschap.  

 Betere bewegwijzering van wandel- en fietsroutes en bebording richting 
bezienswaardigheden. De fietsknooppunten bordjes worden hierbij opvallend vaak 
genoemd. Het is onduidelijk en/of er ontbreken bordjes. 

 Meer afvalbakken plaatsen en afvalzakjes voor hondenpoep ophangen. Met name de 
hondenpoep die overal ligt wordt als storend ervaren. Op sommige plekken vinden mensen 
het rommelig en ligt er veel afval. 

 Openingstijden van winkels en horeca met name in de wintermaanden. Maar ook in het 
hoogseizoen openingstijden uitbreiden. Er is veel gesloten in de winter. 

 Texel is te duur. 

 Betere doorstroming van het verkeer in Den Helder vanaf en richting de boot. Ook de 
wachttijden bij de boot ervaart men als storend. Men zou hierover vooraf beter 
geïnformeerd willen worden. 

 De uitstraling van De Koog: onaantrekkelijk, ongezellig, verpauperd, lelijk, rommelig. 

 De kwaliteit van eetgelegenheden: prijs vaak te hoog, eten niet bijzonder, bediening niet zo 
vriendelijk. 

 Meer informatie, menukaarten, uitleg in musea ed. in het Duits beschikbaar maken. 

 Stranden, wandelpaden en overige zaken beter toegankelijk maken voor o.a. rolstoelen en 
kinderwagens. 

 Bankjes, rustplekken voor onderweg. 

 Veel mensen (m.n. Texelaars) rijden te hard. 

 Winkelaanbod: diversiteit, niet alleen maar grote ketens. 

 Meer binnenactiviteiten om te doen bij slecht weer. 

 Openbare toiletten. 

 Klantvriendelijkheid, voornamelijk in de horeca en winkels. 

 Openbare verlichting, het is te donker. 


