
Onderzoek: Meer inzicht in Duitse vakantiegangers  

Het rapport ‘Meer inzicht in Duitse vakantiegangers’ geeft inzicht in de bekendheid en 

aantrekkelijkheid van Nederland als bestemming voor vakanties en dagjes weg onder Duitse 

vakantiegangers, de bezoekfrequentie en bezoekintentie en welke activiteiten populair zijn tijdens 

een bezoek aan Nederland. Doelgroep onderzoek: Duitse vakantiegangers 18 jaar en ouder, 

woonachtig in Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. 

Voorkeur activiteiten 

Een stadswandeling en bezoek aan het strand zijn de meest populaire activiteiten tijdens een bezoek 

aan Nederland. Bezoeken aan een natuurgebied, historische bezienswaardigheden en een rondvaart 

scoren relatief hoog bij 45-64 jarigen.  

Belang aspecten bij keuze verblijfslocatie 

 50% van de potentiële vakantiegangers  vindt het belangrijk dat er water in de omgeving is. Circa 

een derde deel geeft aan dat het belangrijk is dat het een rustige omgeving is, terwijl een even groot 

deel juist de drukte van de stad op zoekt. Voor 11% is het belangrijk dat de accommodatie in een 

natuurgebied ligt. 

Belang natuurgebied in de buurt 

Als specifiek wordt gevraagd naar het belang van een natuurgebied in de buurt, als men op vakantie 

naar Nederland gaat, dan vindt bijna 45% dat (heel) belangrijk. Bij de oudere leeftijdsgroepen (vanaf 

55 jaar) en bij de herhaalbezoekers is het belang hoger dan gemiddeld. 

Activiteiten tijdens bezoek natuurgebied  

Tijdens een bezoek aan een natuurgebied gaat de meeste voorkeur uit naar het maken van een 

wandeling, gevolgd door luieren / relaxen, een fietstocht maken en/of dieren spotten. Het bezoeken 

van een informatiecentrum scoort vooral hoog bij de groep 65-74 jaar. Ook bezoek horeca scoort 

hoger bij de oudere leeftijdsgroepen.  

Wat betekend dit nu voor Texel? 

Een van de meest populaire activiteiten tijdens een verblijf in Nederland is een bezoek aan het 

strand. Aangezien Texel zo’n 30 kilometer aan strand heeft is het belangrijk om dit aspect te 

promoten bij de Duitse toerist. Volgens het monitor onderzoek 2015/2016 zijn de meeste 

Texelbezoekers tussen de 45 en 54 jaar oud (22%), gevolgd door de categorie 55-64 jaar (21%).  Het 

is dus interessant om te weten dat deze groep geïnteresseerd zijn in bezoeken aan natuurgebieden, 

historische bezienswaardigheden en een rondvaart als zij een bezoek aan Nederland brengen. Dan 

kan hierop gefocust worden bij de promotie van Texel.   

De natuur op en rond Texel is uniek. Nergens vind je op zo'n beperkte oppervlakte zoveel 

verschillende landschappen als op Texel. Het is van belang dat dit onder de aandacht gebracht wordt 

bij de Duitse bezoekers, aangezien een groot deel van hen het belangrijk vindt dat er een 

natuurgebied in de buurt van hun accommodatie is. Ook een groot deel van hen wil graag in een 

rustige omgeving verblijven, dit is iets wat op Texel kan. De Duitse vakantiegangers maken het liefst 

een wandeling, fietstocht, gaan dieren spotten of relaxen. Al deze activiteiten zijn mogelijk op Texel.  

Bron: ‘Rapportage meer inzicht in Duitse vakantiegangers Multicliëntonderzoek Duitsland 2017’, 

NBTC Holland marketing. 


