
Onderzoek: concurrentiepositie van de Nederlandse kust, kustregio’s, badplaatsen en 

Waddeneilanden 

Het rapport ‘Rapportage kustmonitor 2015’ geeft diepgaand inzicht in de concurrentiepositie van de 

Nederlandse kust en haar kustregio’s op de Duitse en Belgische markt in relatie tot de Duitse Oost- 

en Noordzeekust, de Deense kust, de Belgische kust en de Noord-Franse Opaalkust. 

Doelgroep onderzoek: Personen van 18 jaar en ouder uit Duitsland (met name uit NRW en 

Niedersachsen) en België (met name Vlaanderen) die de intentie hebben om in de komende drie jaar 

een (korte) vakantie aan de Noordwest-Europese kust door te brengen. 

Geholpen bekendheid Nederlandse Waddeneilanden 

Over het algemeen zijn de Waddeneilanden wat bekender onder Duitse potentiële kust bezoekers 

dan onder Belgische. De meeste Duitsers en Belgen kennen Texel gevolgd door Ameland, al gaat het 

met name om bekendheid qua naam. 

Meest bezochte kustregio’s  

De Nederlandse kustregio’s worden met name bezocht door Duitsers en Belgen en in het bijzonder 

Duitsers en Belgen afkomstig uit Nordrhein-Westfalen en Vlaanderen. Duitsers bezoeken met name 

de NoordHollandse en Zeeuwse kust. Belgen bezoeken vooral de Zeeuwse kust. Maar liefst vier op de 

vijf Belgen brengen bij een bezoek aan de Nederlandse kust een bezoek aan de nabijgelegen 

Zeeuwse kust. 

 

Bezoek badplaatsen en eilanden 

Ruim een derde van de Duitsers heeft Zandvoort bezocht tijdens een vakantie in de afgelopen drie 

jaar. Daarnaast ongeveer een kwart ook Scheveningen en Domburg. Meer dan de helft van de Belgen 

is bij Cadzand geweest. Ook onder Belgen scoren Domburg en Scheveningen hoog als bezochte 

badplaatsen. Van de Waddeneilanden is Texel het vaakst bezocht, op enige afstand gevold door 

Ameland. 



Imago aspecten Waddeneilanden 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Sterke punten Texel 

 

Geholpen associaties Texel 

Meest genoemde associaties Texel: 

Duitse bezoekers: Aantrekkelijk, modern, avontuurlijk, verstedelijkt en bruisend.  

Belgische bezoekers: Aantrekkelijk, gezellig, verstedelijkt, sportief en bruisend.  

Motivatie kustvakantie Nederland 

Voor Duitsers blijkt de belangrijkste motivatie in het beleven van de natuur te liggen (40%), terwijl 

voor Belgen uitrusten / relaxen / ‘de batterij opladen’ (42%) het meest belangrijk is. 

Bezoekintentie 

Belgen hebben de grootste intentie om Texel te bezoeken. 709.000 Belgische kust bezoekers zouden 

wel naar Texel willen afreizen in de komende 3 jaar.  

 



Activiteiten  

Het liefst gaan Duitse en Belgische potentiële kust bezoekers uitwaaien op het strand, maar ook het 

ervaren van de Nederlandse cultuur in eten en bezienswaardigheden zijn volgens Duitsers en Belgen 

aantrekkelijke activiteiten voor tijdens een vakantie aan de Nederlandse kust. Met name Belgische 

potentiële kust bezoekers vinden daarnaast thematische wandel- en fietsroutes aantrekkelijk. 

Sterke punten Wadden 
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