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Inleiding 

Respondenten.nl heeft in oktober 2019, in opdracht van VVV Texel, een onderzoek 

uitgevoerd naar het vakantiegedrag en de houding van Duitsers, woonachtig in de 

provincies Hessen, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts, ten aanzien 

van vakantie op Texel en de VVV. Er zijn in totaal 1000 inwoners van Duitsland tussen 

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

dat de respondent de afgelopen drie jaar in Europa met de auto op vakantie 

geweest is. 

 

De steekproef bestond uit 1000 respondenten die representatief zijn op geslacht en 

leeftijd voor de Duitse bevolking van 18-70 (vóór de selectievragen). Daarnaast was 

er een verdeling van respondenten woonachtig in Noordrijn-Westfalen (n=500) en 

Hessen, Nedersaksen of Rijnland-Palts (n=500). 

  

Profiel Duitse Texel bezoeker  

9% van de ondervraagden is in de afgelopen drie jaar op vakantie geweest naar 

Texel.  

De Duitse Texel-bezoeker: 

- is voornamelijk midden-opgeleid (circa 56% van de Texelbezoekers). 26% is 

hoogopgeleid 

- is voornamelijk woonachtig in Noordrijn-Westfalen (64%) 

- gaat vaker buiten Europa op vakantie (Afrika en Azië) 

- bezoekt naast Texel ook vaker andere Nederlandse bestemmingen gelegen 

aan zee 

- verblijven vaker in vakantiewoningen/appartementen dan pot. bezoekers 

- is voor 40% terugkerend bezoeker; Texel 2-3 keer bezocht in de afgelopen 3 

jaar 

- is meestal tussen de 35-49 jaar oud (24% is 18-34, 43% is 35-49 en 33% is 50-69)  

 

Profiel van in Texel geïnteresseerde bezoekers  

De potentiële bezoeker: 

- plaatst Texel in de top 2 vakantiebestemmingen in Nederland (bij een keuze 

uit 5, waarbij de andere 4 keuzes steeds random gekozen andere 

Nederlandse bestemmingen waren). 54% van de niet-bezoekers behoort tot 

deze groep. Daarmee is Texel samen met Ameland (ook 54%) na Zeeland 

(67%) en Zandvoort (60%) de meest populaire potentiële bestemming bij de 

niet-bezoekers. 

- is net als de bezoeker voornamelijk midden- opgeleid (58%). 27% is 

hoogopgeleid. 

- gaat in vergelijking met de bezoeker minder vaak per jaar op vakantie. 58% 

van de potentiële bezoekers is in de afgelopen 3 jaar vaker dan 1 keer per 

jaar op vakantie geweest, tegenover 72% van de Texel-bezoekers 



- heeft in de helft van de gevallen in de afgelopen 3 jaar Nederland als 

vakantiebestemming bezocht 

- zou Texel het liefst een lang weekend of week willen bezoeken in de lente 

(50%) en/of zomer (66%) 

- in de leeftijdsgroep 18-34 geeft de voorkeur aan een lang weekend (48%) 

boven een week (22%)  

 

Bezoek aan Texel 

Het bezoek krijgt gemiddeld een 8.6 als cijfer, van terugkerende bezoekers zelfs een 

9.1 gemiddeld.  

De bezoekers komen meestal met partner of met familie/gezin.  

De meeste bezoekers komen voor een lang weekend of week, met name een 

verblijf van een week is populair (37%). 

De meeste bezoekers komen in de zomer (66%) en in de lente (33%). De meeste 

terugkerende bezoekers komen in de zomer (79%).  

 

Drivers  

Voor de bezoekers:  

- behoren de natuur (29%), het strand (21%) en de rust (14%) tot de meest 

genoemde factoren die meespelen in de keuze voor Texel als 

vakantiebestemming 

- in de leeftijdsgroep 18-34 weegt de rust het zwaarst mee in hun keuze voor 

Texel  

 

Voor de potentiële bezoekers: 

- is de natuur veruit het belangrijkste aspect (58%) om Texel eventueel een 

bezoek te brengen, daarna komen rust (18%) en cultureel aanbod (7%) 

- is een ontspannen of strandvakantie het primaire beeld dat ze hebben van 

Texel. Daarnaast zijn uitgaan en culturele activiteiten belangrijke secundaire 

factoren 

  

Barrières  

De kosten van een vakantie op Texel vormt het grootste obstakel (45%) voor Duitse 

vakantiegangers om het eiland te bezoeken. Daarnaast zijn de bereikbaarheid 

(37%) en het aanbod van accommodaties (34%) negatieve factoren in het 

keuzeproces. De toeristische drukte weegt zwaarder mee in negatieve zin onder 18-

34-jarigen (33%).  

 

VVV Texel 

Van de bezoekers is bijna de helft bekend met VVV Texel. Als we kijken naar 

terugkerende bezoekers kent zelfs 2 op de 3 VVV Texel. 

29% van de bezoekers heeft wel eens via VVV Texel een accommodatie geboekt. 

Onder hen zijn 42% terugkerende vakantiegangers op Texel. 

40% van de mensen die tot nu toe niet via VVV Texel een accommodatie hebben 

geboekt wisten niet dat dit een mogelijkheid was. 30% geeft aan altijd via dezelfde 

website te boeken en daardoor niet voor VVV Texel te kiezen 



Een groot accommodatie aanbod is de belangrijkste reden (67%) om voor VVV 

Texel te kiezen, maar er worden verscheidene redenen genoemd. 


