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Samenvatting Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2030 

 

De Nederlandse vakantiemarkt is sterk 

ontwikkeld  

In 2019 gingen volgens het 

ContinuVakantieOnderzoek (CVO) in totaal 84% 

van de Nederlanders op vakantie. Gemiddeld 

gingen deze vakantiegangers zo’n 3 keer, wat het 

totaal aantal vakanties op zo’n 40 miljoen brengt. 

Binnen Europa staat Nederland hiermee aan de 

top. Alleen enkele Scandinavische landen en 

Zwitserland zitten op een soortgelijk niveau. 

Door de coronacrisis bevindt de Nederlandse 

vakantiemarkt zich in korte tijd in een ongekend 

onzekere fase. Veel toeristische bedrijven hebben 

het zwaar (variërend van campings tot 

touroperators) en de consument is door alle 

onzekerheid vooralsnog terughoudend wat betreft 

het boeken van vakanties. 

 

Onzekerheid door coronacrisis 

Voor de ontwikkeling van de vakantiemarkt is 

cruciaal hoe de coronacrisis zich de komende tijd 

verder gaat ontwikkelen. Het positieve nieuws is 

dat het virus in Nederland en Europa redelijk onder 

controle lijkt. De impact van een eventuele nieuwe 

uitbraak zal volgens deskundigen waarschijnlijk 

kleiner zijn (meer lokaal/tijdelijk); al zal de komst 

van een vaccin pas echt voor rust op dit punt 

kunnen zorgen. De grote onzekere factor is echter 

de economie. Dat er een recessie komt is wel 

zeker. Maar hoe lang en diep is onzeker; te meer 

omdat deze nog versterkt kan worden door een 

nieuwe eurocrisis of de BREXIT. 

Dit jaar heeft de coronacrisis al geleid tot 

ongekende dalingen in de vakantiemarkt. Het  

 

voorjaar verliep dramatisch. Door de lockdown was 

op vakantie gaan nagenoeg niet mogelijk. Door de  

versoepelingen stijgt het aantal vakanties 

weliswaar in de zomer, maar het aantal vakanties  

blijft volgens de laatste cijfers nog altijd fors achter 

bij andere jaren.  

 

 

 

Vakantie blijft belangrijk voor Nederlander 

Uit recent consumentenonderzoek van Trends & 

Tourism blijkt dat Nederlanders vakantie nog 

steeds belangrijk vinden en de overgrote 

meerderheid (75%) wil ook de komende jaren op 

vakantie blijven gaan. Het onbezorgde van 

vakanties is er echter wel van af. De consument 

mist vertrouwen en gaat voor zekerheid en 

flexibiliteit. En dat raakt alle fasen van de customer 

journey. Gelet op de nog altijd aanwezige reislust 

mag verwacht worden dat de markt zich geleidelijk 

weer zal gaan herstellen. Binnenlands toerisme 

eerst, daarna de Europese bestemmingen en 

vervolgens de verre bestemmingen (in tijden van 

crisis blijft men wat dichterbij). 

 

 

Om meer zicht te krijgen op het ontwikkelperspectief van de Nederlandse vakantiemarkt is door Trends 

& Tourism eind 2019 een toekomstvisie ontwikkeld. De resultaten daarvan werden gepresenteerd op het 

Travel Congress tijdens de Vakantiebeurs. Kort na publicatie brak de coronacrisis uit en zijn veel zaken in 

een ander daglicht komen te staan. Reden voor Trends & Tourism om een aangepaste versie van de 

toekomstvisie uit te brengen. De visie is gebaseerd op uitgebreid deskresearch, tientallen expert 

interviews en consumentenonderzoek. 
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Meer verantwoord toerisme 

Gelet op alle onzekerheid is het lastig om harde 

ramingen te geven voor de toekomst. Om toch iets 

te kunnen zeggen over het ontwikkelperspectief 

heeft Trends & Tourism de meer generieke 

scenario’s, zoals die door CELTH/ETFI zijn 

ontwikkeld, voor de bezoekerseconomie als basis 

genomen. Deze scenario’s zijn vervolgens door 

vertaald naar de vakantiemarkt. Ervan uitgaande 

dat de crisis niet lang en diep zal zijn is de 

verwachting van Trends & Tourism dat de 

vakantiemarkt zich geleidelijk zal ontwikkelen van 

business as usual richting meer verantwoord 

toerisme. Een scenario waar veel aandacht bestaat 

voor de grote uitdagingen van de vakantiemarkt in 

het pre-covid tijdperk, te weten CO2 reductie en 

overtourism. In dit scenario is de consument zich 

meer bewust van de impact van reizen/vakanties 

en maakt als gevolg daarvan meer verantwoorde 

keuzes. De echte groei lijkt daarbij overigens wel 

uit de markt, wat op zich past bij de ontwikkelfase 

van de vakantiemarkt (zie hiervoor). Een 

bescheiden groei van 0,5% à 1% per jaar lijkt - als 

de markt eenmaal hersteld is – reëel. Dit 

bescheiden groeiperspectief betekent overigens 

niet dat er de komende jaren niets verandert. De 

vakantiemarkt blijft volop in beweging. In de 

toekomstvisie worden een tiental trends nader 

uitgewerkt die de vakantiemarkt het komende 

decennium gaan bepalen. Onderstaand zullen er 

drie kort worden geduid. 

 

Figuur 1: Nederlandse vakantiemarkt 2018 - 2030 
(meest waarschijnlijke scenario) 

 
 

Trend: Revival binnenlandse vakanties 

De afgelopen decennia is het aandeel 

binnenlandse vakanties alleen maar gedaald, de 

groei zat vooral in het buitenland (vooral ook verre 

reizen). Komende jaren zullen binnenlandse 

vakanties weer aan populariteit winnen. Dit was 

een trend die al voor de coronacrisis aan het 

opkomen was; de coronacrisis versterkt dit 

eigenlijk alleen maar. Voor de groei van 

binnenlandse vakanties kunnen een aantal 

redenen worden genoemd. Allereerst het 

groeiende aantal senioren (met name de groep 

65+ jaar). Senioren gaan volop naar het buitenland, 

maar uit onderzoek is bekend dat deze groep 

relatief veel voor eigen land kiest. Andere factoren 

die bijdragen aan meer dichtbij vakanties zijn de 

grotere kans op mooi zomerweer in Nederland, het 

toenemende belang van duurzaamheid (dichtbij 

vakanties kennen lagere footprint) en last but not 

least het betere imago van een vakantie in eigen 

land. Werd je vroeger wat meewarig aangekeken 

als je in eigen land op vakantie ging (poor men’s 

holiday), dit imago begint te verdwijnen.  

Nederlanders worden zich meer bewust van de 

aantrekkelijkheid van eigen land. Campagnes als 

‘Hier moet je zijn’ en ‘Welkom terug in Nederland’ 

versterken dit.  

 

Figuur 2: Verhouding binnen- /buitenlandse 
vakanties 

 
Bron: CVO 

 

Trend: Duurzamer op reis 

De afgelopen decennia is vliegen door 

liberalisering en kostenefficiency alleen maar 

goedkoper geworden. De verwachting is echter dat 

vliegen de komende jaren duurder zal worden 

(o.m. door belastingen/heffingen). Tegelijkertijd 

staat een groeiende groep Nederlanders vanwege 

de effecten op klimaatverandering meer kritisch 

tegenover vliegen. In een onderzoek van Trends & 

Tourism van eind 2019 gaf een kwart van de 

Nederlanders die wel eens vliegen aan last van 

vliegschaamte te hebben. Jongeren en hoger 

opgeleiden waren daarbij oververtegenwoordigd. 

Vooralsnog heeft de kritischer houding bij de 

consument zich nog niet omgezet in minder 

vliegvakanties. In 2019 werden er volgens het CVO 

voor het eerst meer buitenlandse vakanties met 

het vliegtuig ondernomen dan met de auto. Wat 

dat betreft bestaat er nog een flinke kloof tussen 
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houding en gedrag. Duidelijk is wel dat er wat aan 

het schuiven is. Dit zal nog versterkt worden door 

de urgentie van het klimaatprobleem. Daar komt 

bij dat steeds meer toeristische bedrijven actief 

inspelen op duurzaamheid. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de campagne ‘Fly Responsibly’ 

van KLM en het besluit van TUI om geen 

stedenreizen per vliegtuig naar Parijs meer aan te 

bieden. De combinatie van hogere ticketprijzen, 

een kritischer houding bij de consument ten 

opzichte van vliegen en meer duurzame 

initiatieven vanuit aanbieders zullen een rem 

zetten op vliegvakanties en een stimulans vormen 

voor meer duurzame vormen van vervoer, zoals 

trein en (elektrische) auto.  

 

Figuur 3: In welke mate bent u het eens met 

onderstaande stelling:  ‘Omdat vliegen bijdraagt 

aan klimaat-verandering voel ik me 

schuldig/bezwaard als ik ga vliegen’ 

 

Bron: Onderzoek Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2030 

 

Trend: Meer van de gebaande paden 

De laatste jaren is het door de sterke groei van het 

(internationaal) toerisme op sommige toeristische 

plekken zo druk geworden dat gesproken wordt 

van overtourism. Door de coronacrisis is dit 

probleem weliswaar even naar de achtergrond, 

maar de verwachting is dat als de markt herstelt de 

druk op sommige plaatsen weer groot zal worden. 

Tegelijkertijd is er een ontwikkeling gaande waarbij 

de vakantiegangers drukke toeristische plekken 

meer gaan mijden. De consument gaat meer en 

meer op zoek naar plekken die nog wat 

ongerepter/authentieker zijn (niet de massa 

achterna). Veel consumenten willen immers niet 

echt een toerist zijn, maar meer een reiziger / 

ontdekker van nog onbekende plekken. De 

coronacrisis versterkt deze ontwikkeling naar 

rustige plekken en ook DMO’s spelen in 

toenemende mate in op deze trend door minder 

bekende pareltjes in hun stad/regio/land te 

promoten om zo de drukte meer te spreiden.  

Figuur 4: In welke mate bent u het eens met de 

volgende stelling: ‘Tijdens vakanties vind ik het 

leuk om minder bekende plekken te ontdekken’ 

 

Bron: Onderzoek Toekomstvisie Nederlandse Vakantiemarkt 2030 

 

Meer weten over de toekomst van de 

Nederlandse vakantiemarkt?   

In de Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 

2030 (versie 2.0) wordt uitgebreid ingegaan op de 

impact van de coronacrisis op het toekomstig 

vakantiegedrag. Naast meer uitkomsten uit het 

consumentenonderzoek wordt onder meer 

aandacht besteed aan een aantal 

toekomstscenario’s en wordt nagegaan welke 

impact de coronacrisis heeft op belangrijke trends, 

die de toekomst van de vakantiemarkt gaan 

bepalen. Meer informatie is te vinden op 

www.trends-tourism.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.trends-tourism.nl/
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