
 

Was u voor de coronacrisis van plan om deze zomer op vakantie te gaan? (Met vakantie 
bedoelen we een midweek of langer) 

Deze vraag is beantwoord door alle respondenten 

    

 Totaal (A)  

Totaal 581 100%  

Ja 404 70%  

Nee 112 19%  

Ik wist het nog niet 64 11%  
 

Was u van plan in het binnenland of buitenland op vakantie te gaan? 

Deze vraag is beantwoord door respondenten die voor de coronacrisis van plan waren om 
deze zomer op vakantie te gaan 

   

 Totaal (A) 

Totaal 404 100% 

Binnenland 83 21% 



Buitenland 301 75% 

Dit wist ik nog niet 20 5% 

 
In welke provincie was u van plan op vakantie te gaan? 

Deze vraag is beantwoord door respondenten die voor de coronacrisis van plan waren om 
deze zomer in het binnenland op vakantie te gaan 

   

 Totaal (A) 

Totaal 83 100% 

Drenthe 10 13% 

Flevoland 2 3% 

Friesland 3 4% 

Gelderland 12 14% 

Groningen 1 1% 

Limburg 15 18% 

Noord-Brabant 3 3% 

Noord-Holland 4 5% 

Overijssel 8 10% 

Utrecht 1 2% 

Zeeland 11 13% 

Zuid-Holland 7 9% 



Dit wist ik nog niet 5 6% 

 
In welk land was u van plan op vakantie te gaan? 

Deze vraag is beantwoord door respondenten die voor de coronacrisis van plan waren om 
deze zomer in het buitenland op vakantie te gaan 

   

 Totaal (A) 

Totaal 301 100% 

België 6 2% 

Denemarken 2 1% 

Duitsland 29 10% 

Finland 1 0% 

Frankrijk 35 12% 

Griekenland 22 7% 

Italië 35 12% 

Kroatië 3 1% 

Noorwegen 7 2% 

Oostenrijk 11 4% 

Portugal 7 2% 

Spanje 54 18% 

Turkije 12 4% 



Verenigd Koninkrijk 7 2% 

Zweden 3 1% 

anders 49 16% 

Dit wist ik nog niet 15 5% 

 
Had u deze vakantie al geboekt? 

Deze vraag is beantwoord door respondenten die voor de coronacrisis van plan waren om 
deze zomer op vakantie te gaan 

   

 Totaal (A) 

Totaal 404 100% 

Ja 214 53% 

Nee 191 47% 

 
Kan uw geboekte vakantie doorgaan? 

Deze vraag is beantwoord door respondenten die al een vakantie hadden geboekt 

   

 Totaal (A) 

Totaal 214 100% 

Ja 42 20% 

Nee 85 40% 

Weet ik nog niet 86 40% 



 
 

Bent u op dit moment van plan om deze zomer op vakantie te gaan? (Met vakantie 
bedoelen we een midweek of langer) 

Deze vraag is beantwoord door alle respondenten 

   

 Totaal (A) 

Totaal 581 100% 

Ja 207 36% 

Nee 245 42% 

Ik weet het nog niet 128 22% 

   

   
Overweegt u om uw geplande of geboekte bestemming te wijzigen vanwege de 
coronacrisis, of heeft u dit al gedaan? 

Deze vraag is beantwoord door alle respondenten die op dit moment van plan zijn om deze 
zomer op vakantie te gaan 

   

 Totaal (A) 

Totaal 207 100% 

Ja, ik heb dit al gedaan 47 23% 

Ja, ik overweeg dit te doen 43 21% 

Nee, dit overweeg ik niet 71 34% 



Weet ik nog niet 26 13% 

Ik heb nog geen bestemming gekozen 20 10% 

   

   

Hoe lang bent u van plan op vakantie te gaan in de periode juni tot en met september? 

Deze vraag is beantwoord door alle respondenten die op dit moment van plan zijn om deze 
zomer op vakantie te gaan 

   

 Totaal (A) 

Totaal 207 100% 

Een midweek 21 10% 

1 week 54 26% 

2 weken 74 36% 

3 weken 31 15% 

4 weken of langer 17 8% 

Ik weet het nog niet 10 5% 
 
 

Bent u van plan korter dan gebruikelijk op vakantie te gaan? 

Deze vraag is beantwoord door alle respondenten die op dit moment van plan zijn om deze 
zomer op vakantie te gaan 

   



 Totaal (A) 

Totaal 207 100% 

Ja 72 35% 

Nee 135 65% 

   

   

Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 

   
Ik maak mij zorgen dat ik mijn vakantieplannen moet wijzigen of afzeggen vanwege 
financiële redenen 

Deze vraag is beantwoord door alle respondenten die op dit moment van plan zijn om deze 
zomer op vakantie te gaan 

 Totaal (A) 

Totaal 207 100% 

Eens 42 20% 

Neutraal 36 18% 

Oneens 129 62% 

   

Ik overweeg om niet op vakantie te gaan om zo corona besmettingsgevaar te voorkomen 

Deze vraag is beantwoord door alle respondenten die op dit moment van plan zijn om deze 
zomer op vakantie te gaan 

 Totaal (A) 



Totaal 207 100% 

Eens 40 19% 

Neutraal 60 29% 

Oneens 107 52% 

Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 

   

Ik ga niet op vakantie vanwege financiële redenen 

Deze vraag is beantwoord door alle respondenten die op dit moment niet van plan zijn om 
deze zomer op vakantie te gaan 

 Totaal (A) 

Totaal 245 100% 

Eens 54 22% 

Neutraal 35 14% 

Oneens 156 64% 

   

Ik ga niet op vakantie om zo corona besmettingsgevaar te voorkomen 

Deze vraag is beantwoord door alle respondenten die op dit moment niet van plan zijn om 
deze zomer op vakantie te gaan 

 Totaal (A) 

Totaal 245 100% 

Eens 160 65% 



Neutraal 45 18% 

Oneens 40 16% 

   

   

Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 

   

Mijn vakantieplannen hangen sterk af van of ik het nog wel kan betalen 

Deze vraag is beantwoord door alle respondenten die op dit moment nog niet weten of ze 
deze zomer op vakantie te gaan 

 Totaal (A) 

Totaal 128 100% 

Eens 35 27% 

Neutraal 28 22% 

Oneens 65 51% 
 
 

Mijn vakantieplannen hangen sterk af van hoe groot het corona besmettingsgevaar is op 
het moment dat ik wil gaan 

Deze vraag is beantwoord door alle respondenten die op dit moment nog niet weten of ze 
deze zomer op vakantie te gaan 

 Totaal (A) 

Totaal 128 100% 

Eens 106 83% 



Neutraal 20 16% 

Oneens 2 1% 

   

   

Bent u op dit moment van plan om in het binnenland of buitenland op vakantie te gaan? 

Deze vraag is beantwoord door alle respondenten die op dit moment van plan zijn om deze 
zomer op vakantie te gaan 

   

 Totaal (A) 

Totaal 207 100% 

Buitenland 83 40% 

Binnenland 105 51% 

Weet ik nog niet 19 9% 

   

Naar welk land gaat op dit moment uw voorkeur uit? 

Deze vraag is beantwoord door alle respondenten die op dit moment van plan zijn om in het 
buitenland op vakantie te gaan 

   

 Totaal (A) 

Totaal 83 100% 

België 6 7% 



Denemarken 2 3% 

Duitsland 13 16% 

Finland 1 1% 

Frankrijk 6 7% 

Griekenland 8 10% 

Italië 9 11% 

Kroatië 0 0% 

Noorwegen 3 4% 

Oostenrijk 4 5% 

Portugal 4 5% 

Spanje 9 11% 

Turkije 3 3% 

Verenigd Koninkrijk 1 2% 

Zweden 1 1% 

anders 11 13% 

Weet ik nog niet 2 2% 

   

Naar welke provincie gaat op dit moment uw voorkeur uit? 

Deze vraag is beantwoord door alle resopndenten die op dit moment van plan zijn om in het 
binnenland op vakantie te gaan 



   

 Totaal (A) 

Totaal 105 100% 

Drenthe 12 11% 

Flevoland 2 2% 

Friesland 9 8% 

Gelderland 16 15% 

Groningen 5 5% 

Limburg 16 15% 

Noord-Brabant 7 7% 

Noord-Holland 8 8% 

Overijssel 12 12% 

Utrecht 0 0% 

Zeeland 8 7% 

Zuid-Holland 4 4% 

Weet ik nog niet 5 5% 

   

   

Hoe bent u van plan op vakantie te gaan? 



Deze vraag is beantwoord door alle respondenten die op dit moment van plan zijn om deze 
zomer op vakantie te gaan 

   

 Totaal (A) 

Totaal 207 100% 

Auto 130 63% 

Vliegtuig 46 22% 

Weet ik nog niet 7 3% 

Trein 6 3% 

Boot 5 3% 

Fiets 4 2% 

Bus 3 1% 

anders 6 3% 
 
 

Van welk type accommodatie maakt u normaal gesproken gebruik wanneer u op 
vakantie gaat? 

Deze vraag is beantwoord door alle respondenten die op dit moment van plan zijn om deze 
zomer op vakantie te gaan 

   

 Totaal (A) 

Totaal 
20
7 

100
% 

Hotel 66 32% 



Vakantiehuis/bungalow 62 30% 

Camping (bijvoorbeeld caravan of tent) 44 21% 

Appartement 19 9% 

Bed & Breakfast 4 2% 

Cruise 2 1% 

anders 11 5% 

   

 Voor welk type accommodatie heeft u dit jaar gekozen, of overweegt u te gaan kiezen? 

Deze vraag is beantwoord door alle respondenten die op dit moment van plan zijn om deze 
zomer op vakantie te gaan 

   

 Totaal (A) 

Totaal 
20
7 

100
% 

Vakantiehuis/bungalow 67 32% 

Hotel 48 23% 

Camping (bijvoorbeeld caravan of tent) 41 20% 

Appartement 23 11% 

Weet ik nog niet 9 4% 

Bed & Breakfast 5 3% 

Cruise 3 1% 



anders 10 5% 

   
Waarom heeft u dit jaar gekozen voor [inladen antwoord vorige vraag] als type 
accommodatie, of overweegt u dit te kiezen?   

Deze vraag is beantwoord door alle respondenten die op dit moment van plan zijn om deze 
zomer op vakantie te gaan 

Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk, waardoor het totaal hoger uit kan vallen 
dan 207. 

 Totaal (A) 

Totaal 
20
7 

100
% 

Omdat ik dit type accommodatie altijd kies. 
12
2 59% 

Zodat ik voldoende eigen voorzieningen heb om zo besmettingsgevaar te 
verminderen. 46 22% 

Omdat ik mijn vakantiebestemming heb gewijzigd of van plan ben dat te doen. 30 14% 

Zodat ik meer buitenruimte heb om besmettingsgevaar te verminderen. 26 13% 

Omdat ik dit jaar extra goed op de kosten moet letten i.v.m. de coronacrisis. 13 6% 

anders 20 10% 
 
 

Treft u door de coronacrisis en de verscherpte eisen op het gebied van persoonlijke 
hygiëne andere voorzorgsmaatregelen voor uw vakantie? 

Deze vraag is beantwoord door alle respondenten die op dit moment van plan zijn om deze 
zomer op vakantie te gaan 

Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk, waardoor het totaal hoger uit kan vallen 
dan 207. 

 Totaal (A) 

Totaal 
20
7 

100
% 



Ja, ik neem extra zeep en desinfecterende handgel mee 72 35% 

Ja, ik maak geen excursies naar plekken en recreatieve voorzieningen waar veel 
mensen samen komen 51 25% 

Ja, ik neem mondkapjes mee 50 24% 

Ja, ik zal zoveel mogelijk op en rond mijn accommodatie vertoeven 39 19% 

Ja, ik zal geen gebruik maken van openbare toiletgebouwen op recreatieparken 36 17% 

Ja, de sanitaire stop onderweg in een openbaar toilet sla ik over 35 17% 

Ja, ik sla uitstapjes naar horecagelegenheden op vakantie over 35 17% 

Ja, ik neem een eigen chemisch toilet mee 18 9% 

Ja, in tegenstelling tot voorgaande jaren ga ik nu met eigen vervoer 14 7% 

Ja, ik neem een watertank mee 11 5% 

Ja, anders 1 0% 

Nee 69 33% 
 
 
Het online veldwerk heeft plaatsgevonden van 19 en 20 mei onder DVJ Insights panelleden 

Doelgroep: Nederland, 18+      

Steekproefgrootte: 581      

De data is gewogen op basis van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en regionale spreiding
      


