


1ste druk, 1ste oplage 2002

© 2002 Uitgeverij De Boeck nv, Antwerpen
Verantwoordelijk uitgever: Uitgeverij De Boeck nv, Lamorinièrestraat 31-37, 2018 Antwerpen

Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets
uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de
uitgever.

Foto’s:
Diatheek Toerisme Vlaanderen
(M. Allegaert, M. Joye, D. de Kievith, J. De Brie, J.J. Soenen, C. Potigny)

Wettelijk depot: D/2002/9442/330
ISBN 90 455 0330 1
NUR 130



Inhoud

Woord vooraf 5

Ten geleide 7

Hoofdstuk 1 Concepten, methodologie en kengetallen 9

1.1 Vlaanderen, Kust, Kunststeden en Vlaamse regio’s 9
1.2 Onderzoek in toerisme 10
1.3 Omvang van het verblijfstoerisme in Vlaanderen 19

Hoofdstuk 2 Vlaanderen als vakantieland 25

2.1 Profielbeschrijving  25
2.2 Kenmerken van de trip 26
2.3 Concurrentiepositie 29
2.4 Geraadpleegde informatiebronnen 30
2.5 Activiteiten 31
2.6 Tevredenheid en herhaalbezoek 34
2.7 Bestedingen 38

Hoofdstuk 3 De verblijfstoerist in Vlaanderen, naar logiesvorm 39

3.1 Hotels 39
3.2 Vakantiedorpen 44
3.3 Campings 47
3.4 Individuele huurwoningen 50

3



4

Hoofdstuk 4  De verblijfstoerist in Vlaanderen, naar land van herkomst 55

4.1 De Belgische markt 55
4.2 De Nederlandse markt 65
4.3 De Duitse markt 75
4.4 De Luxemburgse markt 85
4.5 De Franse markt 90
4.6 De Britse markt 99
4.7 De Amerikaanse markt 109
4.8 De Japanse markt 117
4.9 De Italiaanse markt 124
4.10 De Spaanse markt 132
4.11 De Scandinavische markt 139

Verklarende woordenlijst 147

Bijlagen 151



Woord vooraf

Wat is er nodig om een regio op de toeristische kaart te plaatsen én te houden …?

Vlaanderen hoeft er niet aan te twijfelen dat het beantwoordt aan de basisvoor-
waarde nummer één: beschikken over een interessant en aantrekkelijk aanbod.
De Vlaamse Kunststeden spelen wat dat betreft mee op wereldschaal. Binnen
een kleinere – maar toch weer niet zo kleine – actieradius tonen de Kust en de
Vlaamse regio’s dat ze elk jaar opnieuw grote groepen recreatieve toeristen kun-
nen aantrekken.

Om dat potentieel van Vlaanderen aan te boren, moet het toeristisch-recreatie-
ve apparaat kwaliteitsvol uitgebouwd worden en moet de bestemming op een
doordachte manier vermarkt worden. In die beide werkvelden hebben zowel de
particuliere sector als de bevoegde openbare beleidsniveaus en -instellingen
hun rol te vervullen. In beide werkvelden zal succes ook recht evenredig zijn met
de graad van professionaliteit die gehanteerd wordt.

In de concurrentiële wereld die het toerisme vandaag is, komen we er immers
niet meer uit met intuïtie alleen. Professionaliteit is een noodzaak. Het Vlaamse
beleid wil de sector op dit punt versterken door voorwaardenscheppende maat-
regelen te nemen.

Zo betekent de nieuwe voortgezette opleiding Toerisme op universitair niveau
een belangrijke aanvulling op het bestaande en kwaliteitsvolle vormingsaan-
bod van onder meer de hogescholen. De voortgezette academische opleiding
verankert de materie ‘toerisme’ ook in de Vlaamse wetenschappelijke wereld.

Het Steunpunt Toerisme en Recreatie zal in de komende jaren onze feitenkennis
over aanbod en vraag gevoelig uitbreiden en verdiepen. Betrouwbare indicato-
ren moeten de overheden toelaten sneller en beter te sturen en geven de onder-
nemers op termijn de gelegenheid hun eigen resultaten te vergelijken met sec-
torgemiddelden.
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Voor sociaal-economische onderwerpen die de toeristische sector aanbelangen,
werd binnen de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) een eigen
sectorcommissie Toerisme opgericht. Structureel overleg tussen werknemers,
werkgevers en overheid is nu mogelijk.

Het dagelijkse werk aan een kwaliteitsvol aanbod en aan een resultaatgerichte
marketing voor Vlaanderen begint echter bij onze klanten, de toeristen.Wie zijn
zij? Wat willen zij? Wat zoeken zij in Vlaanderen? Dit toerismecahier draagt een
flink stuk van het antwoord aan. Het is gebaseerd op recent en wetenschappelijk
verantwoord onderzoek naar het profiel van de vakantieganger die Vlaanderen
bezoekt, maar ook van de Vlaming-vakantieganger. De onderzoeken werden in
de eerste plaats opgezet om het marketingbeleid van Toerisme Vlaanderen te
sturen. Vanzelfsprekend bevatten zij ook waardevolle informatie voor steden,
provincies of regio’s die hun toeristische marketing willen ijken op recente fei-
tengegevens. Of voor bedrijven die hun potentieel op de binnenlandse of bui-
tenlandse markten willen inschatten. Ook studenten Toerisme die op zoek zijn
naar een algemene oriëntering in het ‘product Vlaanderen’ kunnen veel opste-
ken van de gepresenteerde gegevens.

Zo beschouwd, vormt ook dit toerismecahier een hefboom om te werken aan de
verdere professionalisering van het Vlaamse toerisme. Ik geloof dan ook dat het
op een breed en geïnteresseerd lezerspubliek zal mogen rekenen.

Renaat Landuyt
Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme
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Ten geleide

We kunnen de toeristische marketing van een bepaalde regio het best zien als
een cyclisch proces waarin een aantal logische stappen elkaar steeds weer
opvolgen. Eerst is er de marktverkenning, daarna volgen de beleidsbepaling, de
uitvoering en de evaluatie. Dit toerismecahier focust op de eerste fase van het
marketingproces, de marktverkenning. Een essentiële fase, want het voeren van
een kwalitatief marketingbeleid is alleen mogelijk als er voldoende informatie
beschikbaar is over de markten die men wil bewerken.

Voor de toeristische bestemming Vlaanderen voorzien slechts een beperkt aan-
tal secundaire bronnen in die informatiebehoefte. Het voeren van eigen primair
marktonderzoek is daarom noodzakelijk.

Toerisme Vlaanderen, de Vlaamse openbare instelling ter bevordering van het
toerisme in Vlaanderen en Brussel, organiseerde in de periode 1999-2001 een
grondige en uitgebreide bevraging van de markt. Dat marktonderzoek werd
opgedeeld volgens de macroproducten die het toerismebeleid van de instelling
structureren: de Kust, de Kunststeden en de Vlaamse regio’s.

De belangrijkste resultaten uit dat drieledige marktonderzoek worden in dit
toerismecahier samengevat. Na een methodologische introductie en een schets
van de vakantiestromen naar en in Vlaanderen, lichten we in drie hoofdstukken
het profiel en het gedrag van de Vlaanderen-vakantieganger toe.

De hoofdstukken vertrekken telkens vanuit een andere invalshoek.
Het hoofdstuk ‘Vlaanderen als vakantieland’ kan als een samenvatting gele-

zen worden. Per macroproduct geeft het een globaal klantenprofiel weer en
duidt het de verschillen tussen de respectievelijke bezoekers.

Het hoofdstuk over logies bepaalt de profielkenmerken en het vakantiege-
drag per logiesvorm en schetst,waar relevant,de verschillen naar macroproduct.

Het hoofdstuk over de markt geeft een gedetailleerd profiel van de vakantie-
ganger in Vlaanderen naar land van herkomst.

Rode draad doorheen iedere bespreking vormen de thema’s uit het marktonder-
zoek: het socio-economische profiel van de vakantieganger, de kenmerken van
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zijn reis, de concurrentiepositie van de gekozen bestemming, de informatiebe-
hoeften van de vakantieganger, de tijdsbesteding van de vakantieganger, zijn
appreciatie van de vakantie en de bestedingen tijdens zijn verblijf.

Dit toerismecahier beschrijft de belangrijkste resultaten uit drie omvattende
marktonderzoeken. Velen hebben bijgedragen om deze marktonderzoeken tot
een goed einde te brengen. De auteurs danken dan ook graag alle betrokken
medewerkers van de onderzoeksbureaus, de provinciale toeristische diensten
en de eigen dienst Planning en Onderzoek. Een woord van dank ook aan Lea
Winkeler, voor haar gewaardeerde redactionele inbreng.

Vincent Nijs
Raf De Bruyn
Toerisme Vlaanderen, Planning & Onderzoek
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Hoofdstuk 1

Concepten, methodologie en kengetallen

1.1 Vlaanderen, Kust, Kunststeden en Vlaamse
regio’s

De onderzoeken waaruit we putten voor dit toerismecahier werden uitgevoerd
in opdracht van Toerisme Vlaanderen, de Vlaamse openbare instelling ter bevor-
dering van het toerisme. Een van de kernopdrachten van Toerisme Vlaanderen is
de promotie van Vlaanderen en Brussel als toeristische bestemming, zowel bin-
nen België als in het buitenland.

De concepten en strategie die Toerisme Vlaanderen daarbij hanteert, hebben
mee het denkkader gevormd voor de gevoerde onderzoeken. Zo concentreren
we ons op 11 markten die Toerisme Vlaanderen bewerkt: België, Luxemburg,
Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten,
Japan, Spanje, Italië en enkele Scandinavische landen.

Ook de zogenaamde ‘macroproducten’ – de Kust, de Kunststeden en de
Vlaamse regio’s – zijn componenten van die strategie. Zij verdelen Vlaanderen
op basis van productkenmerken en spelen een belangrijke rol in de werking en in
de marketingcommunicatie.

De drie macroproducten bestaan echter niet sinds jaar en dag onder die vorm
en benaming. Het begrip ‘Kust’ is de oudste entiteit en is weinig onderhevig
geweest aan conceptuele renovaties. De ‘Kunststeden’ (Antwerpen, Brugge,
Brussel, Gent, Leuven en Mechelen) waren niet altijd gegroepeerd zoals we dat
nu doen. Ook het begrip ‘Vlaamse regio’s’, het jongste concept in de huidige toe-
ristische marketing, legde een lange weg af alvorens het onder deze benaming
het daglicht zag.

1.1.1 Situatie vóór het internationale toeristische marketingplan

Een Internationaal Marketingplan vormt sinds 1994 de basis voor de toeristische
promotiestrategie van Vlaanderen. Daarvoor was er sprake van de zogenaamde
drie K’s: Kust, Kunststeden en Kempen. Die drie gehelen waren door de jaren
heen ontstaan op basis van een logische analyse van vraag en aanbod. De Kust
was en is een traditierijke vakantiebestemming, vooral voor de Belgen en onze
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buurlanden. De Kunststeden, toen nog een verzamelnaam voor 19 grote en klei-
ne toeristische steden, zetten met onder andere Antwerpen, Brugge, Brussel en
Gent een periode van sterke groei in. De Kempen was de populairste ‘groene
regio’ gelegen in de provincies Antwerpen en Limburg.

Die opdeling voldeed echter niet. Verschillende toeristisch interessante
regio’s waren onvoldoende geïntegreerd in het gevoerde marketingbeleid. Er
moest daarom gezocht worden naar een omvattend concept dat de toeristische
regio’s die niet behoren tot de Kust of de Kunststeden zou groeperen.

Ook voor de Kunststeden werden er herhaalde pogingen ondernomen om het
begrip beter te omschrijven en het een zo accuraat mogelijke inhoud te geven.
Het geheel van 19 steden was te omvangrijk en te heterogeen om samen te pro-
moten. Een analyse op basis van internationale gidsen, lokale brochures, het
logiesaanbod en de restauratiemogelijkheden moest het aantal steden beper-
ken.

1.1.2 Situatie vanaf 1994

In de periode 1992-1993 bestelde Toerisme Vlaanderen een Internationaal Mar-
ketingplan bij het WES (WES Onderzoek en Advies) en het Spaanse marketing-
bureau THR (Asesores en Turosmo, Hoteleria y Recreation). Bij de implementatie
hiervan werd er afstand genomen van de term Kempen en kwam het concept
‘Groen Vlaanderen’ in de plaats. De benaming Groen Vlaanderen was niet alleen
vernieuwend, ook de inhoud ervan was nieuw. Naast de Kempen incorporeerde
Groen Vlaanderen alle regio’s met een groen, natuurlijk en gezinsvriendelijk
karakter. Nog later werd de conceptnaam Groen Vlaanderen geruild voor die van
‘Vlaamse regio’s’om beter te benadrukken dat er onder die koepelbenaming tal-
rijke en diverse – ook niet groene – regio’s schuilgaan.

Het drieluik Kust – Kunststeden – Vlaamse regio’s was geboren.

1.2 Onderzoek in toerisme

Vanzelfsprekend vormden niet alleen de concepten en strategieën van Toerisme
Vlaanderen de grondstof voor het onderzoeksopzet. Ook de concepten en tech-
nieken van het toerismeonderzoek boden houvast.

1.2.1 Enkele definities

Wie gaat er op vakantie, wanneer, waarom, hoe, hoe lang en naar waar? Slechts
enkele van de vele vragen die de toerismeonderzoeker en -marketeer bezighou-
den. Om tot een antwoord te komen op deze en andere vragen zijn verschillende
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soorten onderzoeken en tellingen mogelijk. Gericht marktonderzoek vormt een
belangrijk informatieluik voor een marketingafdeling. Ook secundaire informa-
tiebronnen dragen bij tot een beter en efficiënt marketingbeleid en een groter
inzicht in de toerismestromen.

Marktonderzoek

Marktonderzoek kan gedefinieerd worden als het systematisch aandragen van
gegevens voor de voorbereiding en evaluatie van het gevoerde marktbeleid.

Marktonderzoek heeft tot doel beleidskeuzes te faciliteren en beleidsbeslis-
singen te funderen. Grondig marktonderzoek minimaliseert het risico van fou-
tieve beslissingen en maximaliseert de kansen op succes. Goed marktonderzoek
betaalt zichzelf hierdoor (soms op langere termijn) terug. Marktonderzoek
wordt daarom best beschouwd als een investering (Boerjan e. a., 1997).

Een eerste belangrijke stap in het marktonderzoek bestaat erin te bepalen welke
informatie men wil verzamelen (om een specifiek marketingprobleem aan te
pakken). Die exploratieve fase gebeurt in overleg tussen onderzoeker en
manager. Die laatste vermeldt wat hij precies wil weten en over welke informa-
tie hij al beschikt. Op basis hiervan worden concrete onderzoeksvragen opge-
steld (Offermans e.a., 2001).

Het verschil tussen de informatie die men al bezit en de informatie die men
nog niet kent, kunnen we uitdrukken met de termen: ‘secundaire’ en ‘primaire’
onderzoekgegevens. Secundaire gegevens zijn alle data die al beschikbaar zijn
vóór het marktonderzoek. Het zijn gegevens uit bijvoorbeeld vroegere studies,
literatuur, internet en klantenbestanden. We kunnen ze achterhalen door ‘desk
research’.

Primaire gegevens zijn nieuwe gegevens die voor een specifiek doel verza-
meld worden en waarvoor geen of onvoldoende secundaire informatie beschik-
baar is (Boerjan e.a., 1997).We spreken dan over ‘field research’.

Na de onderzoeksoriëntatie in de exploratieve fase en de beslissing of er nood is
aan primaire gegevens, volgt het plannen en uitvoeren van de gegevensverza-
meling.We noemen dat het conclusieve onderzoek.

Ruwweg kunnen we stellen dat conclusief onderzoek beschrijvend of verkla-
rend kan zijn. De term descriptief of beschrijvend onderzoek wijst erop dat men
de markt wil beschrijven, maar ook de ontdekte fenomenen wil begrijpen. Bij
verklarend onderzoek gaat men verder dan bijvoorbeeld het ‘wat’ en ‘hoe’ van
het gedrag van een persoon en probeert men ook allerlei ‘waarom’-vragen te
beantwoorden (Offermans e.a., 2001).

Naast het onderscheid tussen primaire en secundaire onderzoeksgegevens en
beschrijvend of verklarend onderzoek, is er ook een verschil tussen kwalitatief en
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kwantitatief onderzoek. Kwantitatief onderzoek wil in eerste instantie statis-
tisch betrouwbare gegevens verzamelen die veralgemeend of geëxtrapoleerd
kunnen worden over de onderzoekspopulatie.

Kwalitatief onderzoek wil meer diepgaande informatie bekomen zonder in
eerste instantie rekening te houden met de representativiteit voor de gehele
onderzoekspopulatie. Inzichten verkregen uit een kwalitatief onderzoek kunnen
wel getoetst worden in een kwantitatief onderzoek om zo uitspraken te genere-
ren voor de totale onderzoekspopulatie.

Het marktonderzoek voor het toeristische beleid op Vlaams niveau kan steunen
op een aantal (secundaire) bronnen waarvan hieronder een niet-limitatieve
opsomming volgt.

Tellingen in commerciële logiesinrichtingen 

In België is het NIS (Nationaal Instituut voor de Statistiek) gemachtigd bij alle
commerciële logiesinrichtingen maandelijks het aantal personen op te vragen
dat in de inrichting tegen betaling verbleven heeft. Twee basisindicatoren wor-
den zo ingewonnen: het aantal aankomsten en het aantal overnachtingen. In
die statistiek is het mogelijk een onderscheid te maken naar logiesvorm, land
van herkomst, maand van verblijf, verblijfsmotief en verblijfplaats.

Doordat die statistiek sinds 1991 op dezelfde wijze wordt ingewonnen, vormt
ze een belangrijke informatiebron voor de analyse van de evolutie van de toeris-
mestromen.Te meer omdat de bedenkingen die op de NIS-statistiek rusten veel-
eer onder de noemer ‘systematische fout’ vallen en dus per definitie geen
invloed hebben op de trendcijfers.

De belangrijkste bedenking bij de NIS-statistiek is dat ze de totale toerismevolu-
mes onderschat. Dat heeft twee belangrijke oorzaken: ten eerste vullen de aan-
bieders de maandstaten ‘onnauwkeurig’ in wegens een onterechte vrees voor
fiscale controles en ten tweede is het logiesaanbod niet volledig gekend.

De statistiek van het NIS vormt echter binnen de hierboven geschetste
begrippen een secundaire gegevensbron met exhaustief, kwantitatief onder-
zoek.

Onderzoek naar het vakantiegedrag van de Belgen

De NIS-statistiek wordt opgebouwd vanuit het perspectief van de bestemming.
Reis- en vakantieonderzoeken vertrekken vanuit het perspectief van een welbe-
paalde markt.

Door middel van een steekproef bij een onderzoekspopulatie wordt het reis-
gedrag van de hele markt in kaart gebracht.
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Voor België is het WES een pionier in onderzoek naar het vakantiegedrag van
de Belgen. Vergelijkbare informatie is beschikbaar sinds 1982 op driejaarlijkse
basis en sinds 1994 op tweejaarlijkse basis. Het WES-onderzoek steunt op een
face-to-face bevraging per steekproef van 6 000 respondenten tweemaal per
jaar. Het WES-onderzoek differentieert het vakantiegedrag naar vakanties, korte
vakanties en daguitstappen.

Tot vakanties rekent het WES alle verblijven van 4 nachten of meer,vanuit ont-
spanningsmotief, in betaalde en niet-betaalde logiesvormen.Tot de korte vakan-
ties behoren de reizen van 1 tot 3 nachten, vanuit ontspanningsmotief, maar
alleen in betaalde logies.

Het WES-onderzoek verduidelijkt het vakantiegedrag aan de hand van een
ruim aantal persoons- en tripkarakteristieken.

Het vormt een tweede, veel gehanteerde secundaire gegevensbron gesteund op
kwantitatief onderzoek.

Onderzoek naar het reisgedrag in de buurlanden

Naast de binnenlandse markt vormen Nederland, het Verenigd Koninkrijk,
Duitsland en Frankrijk de voornaamste markten voor toeristisch Vlaanderen.
Voor elk van die markten zijn een of meerdere reisonderzoeken beschikbaar.

Buiten het Continu Vakantieonderzoek (CVO) met betrekking tot de Neder-
landse bevolking lijden allen onder het euvel dat hun steekproeven beperkt zijn.
Daardoor kunnen zij dikwijls nog wel relevante uitspraken opleveren voor België
als geheel, maar niet meer voor Vlaanderen of een specifiek macroproduct.

Met andere woorden: een secundaire bron om het profiel van buitenlandse
Vlaanderen- vakantiegangers uit af te leiden, is er niet voorhanden. Alleen voor
de binnenlandse en Nederlandse markt beschikken we over materiaal, dankzij
de combinatie van een grote steekproef en het feit dat Vlaanderen er een
belangrijke bestemming is (in absolute termen).

Om een goed zicht te krijgen op het profiel van alle belangrijke markten voor een
bestemming is het dus een must via een eigen specifiek onderzoek de gepaste
primaire data te verzamelen.

Een specifiek of primair marktonderzoek biedt ook het voordeel dat de resul-
taten voor de verschillende markten goed vergelijkbaar zijn, omdat ze binnen
dezelfde onderzoeksmethodologie verzameld werden. Dat in tegenstelling tot
de naast elkaar geplaatste (secundaire) gegevens uit verschillende reisonder-
zoeken.
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1.2.2 Marktonderzoek Toerisme Vlaanderen

Het marktonderzoek dat Toerisme Vlaanderen uitvoerde bij de vakantiegangers
in Vlaanderen werd opgedeeld volgens de hierboven beschreven macroproduc-
ten: de Kust, de Kunststeden en de Vlaamse regio’s.

Voor de onderzoeken aan de Kust en in de Vlaamse regio’s werd samenge-
werkt met de respectievelijke provinciale toeristische partners. Voor de uitvoe-
ring van het veldwerk werd een beroep gedaan op professionele marktonder-
zoeksbureaus. In het geval van de Kust en de Kunststeden werd de opdracht
gegund aan het WES. Het veldwerk in de Vlaamse regio’s werd uitgevoerd door
MAS (Market Analysis & Synthesis) samen met Deloitte&Touche. Het veldwerk
voor de Kust werd uitgevoerd in 1999, voor de Kunststeden en de Vlaamse regio’s
in 2000.

De onderzoekspopulatie bij elk van die onderzoeken wordt gevormd door de
groep van de recreatieve verblijfstoeristen in commerciële logiesvormen. Dat
impliceert dat personen die in tweede verblijf logeren of bij familie of vrienden
overnachten niet behouden werden. Ook zakentoeristen, dagtoeristen en deel-
nemers aan congressen en seminaries behoren niet tot de onderzoeksgroep.
Ook moest een respondent minstens 18 jaar zijn.

De onderzoekspopulatie is telkens door middel van quotasteekproeven
bevraagd. Dit betekent dat in de planningsfase van het onderzoek er per markt
richtquota werden vastgelegd waaraan de enquêteurs zich moesten houden. De
richtquota zijn bepaald aan de hand van de verhoudingen waargenomen bin-
nen de volumecijfers van het NIS. De verschillende parameters waarbinnen de
quota gelden zijn: het herkomstland van de toerist, de logiesvorm waarin hij ver-
blijft en (aan de Kust en in de Kunststeden) de verblijfplaats. Het werd aan de
interviewer overgelaten het vereiste aantal in iedere groep te zoeken.

Bij de selectie van de te bevragen markten werd zowel rekening gehouden
met de absolute omvang van die markt als met het feit of Toerisme Vlaanderen
die markt bewerkt of niet. Welke markten betrokken waren in de diverse onder-
zoeken is af te lezen in tabel 1.

In de Kunststeden wordt de breedste waaier aan herkomstlanden onder de loep
genomen. Zowel de binnenlandse markt, onze buurlanden en vijf verre markten
komen daarvoor in aanmerking. Onder Scandinavië verstaan we de volgende
landen: Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland. Die tien gebieden gene-
reren het overgrote deel van alle overnachtingen in de Kunststeden. Het totale
aantal respondenten betrokken in het Kunststedenonderzoek bedraagt 2 975
personen.
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Hoewel de Kust meer recreatieve overnachtingen creëert dan de Kunststeden is
de aantrekkingkracht van de Kust geografisch beperkter en minder internatio-
naal. Wel genereren een beperkt aantal markten een enorme hoeveelheid over-
nachtingen. Klanten worden vooral aangetrokken vanuit de binnenlandse
markt en vanuit onze buurlanden: Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk
en het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek aan de Kust omvat 2 652 responden-
ten.

Het aantal doelgroepen voor de Vlaamse regio’s is het meest beperkt. Daar zijn
de Belgen, Nederlanders, Duitsers en Britten geïnterviewd. Omdat slechts een
kleine groep Britten is bevraagd in de Westhoek, gaan we er niet dieper op in. De
onderzoekgroep in de Vlaamse regio’s omvat 1 792 personen.

Het totale aantal respondenten in de steekproef over de drie macroproducten
bedraagt dus ruim 7 400 personen.

tabel 1 Steekproefgrootte per macroproduct

Planning & Onderzoek

Naast de verdeling naar herkomstland zijn bij de vorming van de steekproef
quota’s naar logiesvorm en verblijfplaats nagestreefd. Het aantal betrokken
logiesvormen is conform hun aanwezigheid in het macroproduct. Aan de Kust
zijn toeristen in hotels, vakantiedorpen, vakantiecentra, campings en indivi-
duele huurwoningen opgenomen. In de Kunststeden is, na een analyse van het
aanbod en de omvang van de markt, gekozen voor een onderzoek onder de
hotelgangers en de bezoekers van jeugdherbergen. In Vlaamse regio’s zijn
dezelfde logiescategorieën opgenomen als aan de Kust, met uitzondering van
de individuele huurwoningen.
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Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

België 1  293 271 1 036
Nederland 499 457 535
Duitsland 597 285 175
Groothertogdom Luxemburg 191 – –
Frankrijk 195 401 –
Verenigd Koninkrijk 200 464 46
Verenigde Staten – 189 –
Japan – 185 –
Italië – 103 –
Spanje – 140 –
Scandinavië – 157 –

Totaal 2 975 2 652 1 792



tabel 2 Onderzochte logiesvormen per macroproduct

Planning & Onderzoek

Bij de ondervraging aan de Kust werd ook rekening gehouden met de verhou-
ding tussen de diverse kustgemeenten in het aantal aankomsten. Er zijn bij de
bevraging aan de Kust quota voor logiesvorm-nationaliteit opgesteld per kust-
gemeente. Het onderzoek in de Kunststeden concentreerde zich op de vier grote
Vlaamse Kunststeden. Quota werden opgesteld voor Brugge, Brussel, Antwer-
pen en Gent.

Drie macroproducten, één onderzoek?

De keuze om één globaal marktonderzoek uit te voeren of drie  marktonderzoe-
ken, telkens een per macroproduct, vormde een belangrijk vraagstuk bij de aan-
vang van deze onderzoekscyclus. Toch was het de bedoeling generisch dezelfde
(vergelijkbare) informatie in te winnen. Macroproducten hebben bijna per
definitie duidelijk verschillende aanbodskenmerken die een uniforme bevraging
onmogelijk of zinloos zouden maken. Ook oordeelden we dat het voor het
onderzoek in de Vlaamse regio’s financieel te belastend zou zijn om aan een
face-to-face bevraging vast te houden.Wegens de grote spreiding van de logies-
vormen in de Vlaamse regio’s werd er voor alle interviews, behalve in de vakan-
tiedorpen, een systeem van telefonische klantbevraging (CATI) toegepast. In de
vakantiedorpen zijn de interviews face-to-face uitgevoerd, zoals ook in alle
logiesvormen aan de Kust en in de Kunststeden.

Om die redenen beslisten we het marktonderzoek op te splitsen naar macro-
product.Tijdens het gehele onderzoeksproces besteedden we echter de grootste
zorg aan het op elkaar afstemmen van de verschillende onderzoeken.

Onderzoeksthema’s en methodologische wenken

Hoewel elk onderzoek in de drie macroproducten specifieke vragen bevat, wer-
den generisch zo veel mogelijk dezelfde onderzoeksvragen gesteld. Dit cahier
brengt de volgende elementen en kenmerken van de recreatieve verblijfstoerist
en zijn vakantie aan de Kust, in de Kunststeden of in de Vlaamse regio’s in kaart:
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Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

Hotel X X X
Jeugdherberg – X –
Vakantiedorp X – X
Vakantiecentrum X – X
Individuele huurwoning X – –
Camping X – X



• profielbeschrijving van de toerist;
• kenmerken van de trip;
• concurrentiepositie van het product;
• door de toerist geraadpleegde informatiebronnen;
• door de toerist ondernomen activiteiten en excursies;
• tevredenheid van de toerist en herhaalbezoek;
• bestedingen van de toerist.

Socio-demografische kenmerken zoals leeftijd, beroep en opleidingsniveau
komen aan bod bij de profielbeschrijving van de recreatieve verblijfstoerist. Ook
de belangrijkste herkomstregio’s per herkomstland worden kort vermeld. Dit
onderdeel geeft ons een beeld van de socio-professionele status van de toeris-
ten. De gerapporteerde leeftijd is die van de ondervraagde toerist zelf, de
beroepssituatie en het opleidingsniveau hebben betrekking op het gezinshoofd.
Het gezinshoofd maakt niet noodzakelijk deel uit van het reizende gezin of
gezelschap. De combinatie van beroepsprofiel en opleidingsniveau van het
gezinshoofd geeft een goede indicatie voor de socio-economische positie van
het reizende gezin. Let op, het opleidingsniveau van het gezinshoofd is alleen in
de Kunststeden en de Vlaamse regio’s bevraagd.

De kenmerken van de trip duiden aan met welk reisgezelschap de toerist op
vakantie is, hoe lang hij in Vlaanderen verblijft, wat zijn transportmiddel is en of
hij al of niet het logies of transport op voorhand organiseerde.We gaan na of de
toeristen hun logies of hun transport reserveren en hoeveel van hen daarvoor de
hulp inroepen van een professionele reisorganisatie. Bij de bepaling van de ver-
blijfsduur gelden enkele specifieke wenken. In de Kunststeden is de verblijfsduur
berekend op basis van het hele verblijf in Vlaanderen. De reden hiervoor is dat
vele toeristen meerdere Kunststeden aandoen en ook op andere plaatsen in
Vlaanderen verblijven. Aan de Kust zijn de verblijfstoeristen pas opgenomen in
onze steekproef vanaf een verblijf van twee of meer nachten. Vakanties van
slechts een nacht zijn dan ook niet behouden. De verblijfsduur van de toerist
brengt een methodologisch probleem mee voor de onderzoeker. Hoe langer het
verblijf duurt, des te groter is de kans dat een toerist in de steekproef terecht-
komt. Dat maakt dat de gerapporteerde gemiddelde verblijfsduur overschat is
ten opzichte van de NIS-cijfers.

Om de concurrentiepositie van Vlaanderen te kennen ten opzichte van andere
bestemmingen, rapporteerden de ondervraagde toeristen of ze een alternatief
hadden voor deze reis.

Raadpleegt de toerist vooral fysieke informatiebronnen (kranten, televisie, inter-
net, reisgidsen, toeristische diensten …), of gaat hij voort op mond-tot-mond-
reclame van vrienden, familie of kennissen? Dat komen we te weten in het
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onderdeel over de geraadpleegde informatiebronnen. De informatiebron is dik-
wijls een eerste contact dat de toerist heeft met de bestemming. Het is dan ook
een belangrijke stap in het proces van de imagovorming van de bestemming. De
evaluatie daarvan bespreken we in het luik over de tevredenheid.

Wat doen de toeristen tijdens hun vakantie in Vlaanderen? Het luik over de ‘acti-
viteiten en uitstappen’ biedt hierop een antwoord. Activiteiten worden ter
plaatse beoefend,excursies zijn uitstappen naar andere plaatsen dan de verblijf-
plaats.

Aan de Kust noteren we drie vormen van uitstappen die alledrie in het hinter-
land plaatsvinden: rondritten, stads- of dorpsbezoeken en fietstochten. In de
Kunststeden gaan de excursies naar andere steden, naar zee, of naar andere
plaatsen in Vlaanderen. Ook in de Vlaamse regio’s telden we alle uitstappen.

De activiteiten die de toerist beoefent, houden sterk verband met de aard van
het betrokken macroproduct en gaan van strandactiviteiten over allerhande
sportactiviteiten tot museumbezoeken, winkelen of uit eten gaan.

Beantwoordt het verblijf aan de verwachtingen van de toerist of viel het een
beetje tegen? Specifieke onderzoeksvragen peilen naar de algemene tevreden-
heid van de recreatieve verblijfstoerist. We stelden ook de vraag of de toerist
overweegt opnieuw een vakantie door te brengen in de Kunststeden of in de
Vlaamse regio’s. Het potentiële herhaalbezoek wordt dus in kaart gebracht. Ook
het feitelijke herhaalbezoek komt aan bod bij de Kust en de Kunststeden: is de
toerist al of niet al eens in Vlaanderen op vakantie geweest?

Een laatste niet onbelangrijk thema betreft de bestedingen van de recreatieve
verblijfstoerist. Qua methodologie kunnen we de bestedingen in drie grote cate-
gorieën onderverdelen. Die drie categorieën worden in de verwerkingsfase tel-
kens op een iets andere wijze geanalyseerd:
• de logiesbestedingen;
• diensten of arrangementen die vóór de afreis betaald werden;
• dagelijkse bestedingen.

Wat de logiesbestedingen betreft, zijn er – indien nodig – specifieke methoden
toegepast om de logiesprijs per individu van sommige arrangementen of
groepsreizen uit te pluizen. Soms moeten andere uitgaven uit de arrangement-
prijs worden gelicht. Tickets, excursies, boottochten … allerhande activiteiten
worden soms ook op voorhand betaald tegen een vaste globale prijs. Voor de
registratie van de dagelijkse bestedingen kregen de respondenten een lijst voor-
gelegd met mogelijke bestedingscategorieën. Op die manier herinneren ze zich
beter de uitgaven die ze de dag voordien deden.
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De bestedingen worden gerapporteerd als gemiddelde waarde per persoon en
per nacht. De bestedingscategorieën waarin de rapportering gebeurt, zijn de
volgende:
• logieskosten,
• maaltijden, drank en voeding,
• attracties en ontspanning,
• shopping,
• verplaatsingen,
• andere uitgaven.

De verplaatsingskosten hebben betrekking op het transport tijdens de vakantie
in Vlaanderen en niet op de verplaatsingen naar Vlaanderen.

Het marktonderzoek dat Toerisme Vlaanderen uitvoert heeft tot doel informatie
te verschaffen en inzicht te verwerven in het gedrag van de vakantieganger in
Vlaanderen. De onderzoeken moeten duidelijk maken wie de Vlaanderen-
vakantieganger is, hoe hij reist, wat hij hier doet, hoe hij zijn bestemming ervaart
en wat hij tijdens zijn vakantie besteedt.

Dit rapport probeert alle vergelijkbare kenmerken te verenigen in een bondig en
overzichtelijk geheel.

1.3 Omvang van het verblijfstoerisme in
Vlaanderen

Voor een goed begrip van de marktonderzoeken en hun resultaten, is het nuttig
ook een beeld te hebben van de omvang van de toerismestromen in en naar Bel-
gië en hun verdeling naar gewest, macroproduct, motief en herkomstland.

De omvang van het verblijfstoerisme in België kunnen we beschrijven aan de
hand van de overnachtingstatistieken zoals die gemeten worden door het NIS.
Het NIS telt maandelijks per logiesinstelling het aantal verblijvende personen
en het aantal nachten dat ze verblijven. Het meetsysteem van het NIS heeft
betrekking op alle commerciële logiesvormen, m.a.w. logiesinstellingen waar
moet betaald worden voor een overnachting. Het NIS-systeem biedt bijgevolg
geen inzicht in de omvang van de toerismestromen die gegenereerd worden in
private (al dan niet tweede) verblijven. Volgende logiesvormen zijn betrokken in
de NIS-statistiek: hotelinrichtingen, campings, vakantiecentra, vakantiedorpen,
logies voor doelgroepen en huurlogies.
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Bijlage 1 en 2 geven meer details over de overnachtingen en de aankomsten van
de belangrijkste marktlanden naar macroproduct en logiesvorm in het jaar
2000. Hieronder bekijken we de algemene cijfers.

1.3.1 De toerismestromen naar en in Vlaanderen en België

In 2000 telt het NIS voor geheel België 36,5 miljoen recreatieve en zakelijke over-
nachtingen. Een meerderheid hiervan wordt doorgebracht in het Vlaamse
Gewest, namelijk ruim 67 %. Wallonië herbergt 7,4 miljoen overnachtingen of 
20 % van het algemene totaal en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 4,5 mil-
joen overnachtingen of 12 % van het totaal. Aangezien het werkterrein van Toe-
risme Vlaanderen zowel het Vlaamse als het Brusselse Gewest behelst, heeft dit
betrekking op bijna 80 % van alle overnachtingen in België.

tabel 3 Overnachtingen in België 2000

Planning & Onderzoek o.b.v. NIS Cijfers inclusief verhuursector

De ruim 29 miljoen overnachtingen die in 2000 in Vlaanderen en Brussel geno-
teerd zijn, hebben niet alleen een recreatief motief. De vakantiemarkt over-
weegt wel duidelijk, met bijna 79 % van alle overnachtingen, maar 20 % van de
overnachtingen gebeurt vanuit een zakelijk motief. De verhouding tussen zake-
lijk en recreatief toerisme wordt in ruime mate door de aard van de bestemming
bepaald. In regel trekken meer verstedelijkte gebieden een groter aandeel
zakentoeristen aan. De marktonderzoeken die we in dit cahier toelichten, heb-
ben alleen betrekking op de vakantiemarkt die in Vlaanderen en Brussel een
omvang van bijna 23 miljoen overnachtingen vertegenwoordigt.
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2000

Vlaams Gewest 24 594 696
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4 519 949
Waals Gewest 7 366 738

België 36 481 383



tabel 4 Overnachtingen in Vlaanderen naar motief 2000

Planning & Onderzoek o.b.v. NIS Cijfers inclusief verhuursector

De 23 miljoen recreatieve overnachtingen zijn niet gelijk verspreid over de drie
macroproducten. De Kust genereert 55 % van alle verblijfstoeristische overnach-
tingen in Vlaanderen. De Vlaamse regio’s en de Kunststeden nemen respectieve-
lijk 28 % en 17 % van de vakantiemarkt voor hun rekening.

tabel 5 Recreatieve overnachtingen in Vlaanderen 2000 naar macro-
product

Planning & Onderzoek o.b.v. NIS Cijfers inclusief verhuursector

Omdat toeristen gemiddeld langer dan 1 nacht doorbrengen in Vlaanderen is
hun aantal lager dan het aantal overnachtingen dat ze samen genereren. Als we
kijken naar het aantal verblijfstoeristen (= aantal aankomsten) dat onze macro-
producten bezoekt, stellen we een bijna gelijke verdeling vast. De zes Kunstste-
den tellen met een aandeel van 35 % een licht overwicht aan aankomsten. De
Kunststeden trekken dus het grootste aantal afzonderlijke toeristen aan. De
vakantiegangers aan de Kust verblijven gemiddeld echter langer, waardoor de
Kust met minder aankomsten het grootste aantal overnachtingen noteert.
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2000

Ontspanning en vakantie 22 924 651
Conferentie, congres en seminarie 2 667 501
Andere beroepsdoeleinden 3 166 338
Niet bepaald 356 155

Vlaanderen 29 114 645

2000

Kust 12 656 963
Kunststeden 3 772 838
Vlaamse regio’s 6 494 850

Vlaanderen 22 924 651



tabel 6 Recreatieve aankomsten in Vlaanderen 2000 naar macroproduct

Planning & Onderzoek o.b.v. NIS Cijfers inclusief verhuursector

1.3.2 De belangrijkste vakantiemarkten voor Vlaanderen

De Vlaamse regio’s en vooral de Kust steunen in ruime mate op toeristen uit
eigen land. Aan de Kust wordt acht op de tien overnachtingen door Belgen inge-
vuld. In de Vlaamse regio’s bedraagt die verhouding bijna zes op de tien. De
Kunststeden kennen een ander klantenprofiel met een aandeel van slechts 13 %
Belgische overnachtingen. Algemeen voor het werkgebied van Toerisme Vlaan-
deren is 62 % van alle overnachtingen voor rekening van toeristen afkomstig uit
België en 38 % van de overnachtingen voor rekening van toeristen afkomstig uit
andere landen.

tabel 7 Recreatieve overnachtingen in Vlaanderen 2000 naar herkomst

Planning & Onderzoek o.b.v. NIS Cijfers inclusief verhuursector

Vlaanderen trekt als vakantiebestemming naast inwoners uit eigen land vooral
toeristen uit de buurlanden aan. Bij de verre markten is de VS koploper.

Het belang van de verschillende herkomstlanden heeft veel te maken met de
aard van de macroproducten zelf. De Kunststeden hebben de grootste internatio-
nale aantrekkingskracht.Dat wordt duidelijk bevestigd door een aantal kengetal-
len die we uit de volgende tabel kunnen afleiden. Ten eerste is de spreiding van
het aantal overnachtingen over de diverse marktlanden veel gelijker. Geen enke-
le markt heeft een uitgesproken overwicht. De top 3 van de herkomstmarkten
vertegenwoordigt er ‘slechts’50 % van alle vakantienachten. Aan de Kust en in de
Vlaamse regio’s ligt dat wel anders: daar is de top 3 goed voor respectievelijke 
92 % en 91 % van alle overnachtingen. De actieradius van de Kust en de Vlaamse
regio’s blijft m.a.w. beperkt tot het binnenland en de naaste buurlanden.
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2000

Kust 1 948 881
Kunststeden 2 039 545
Vlaamse regio’s 1 887 439

Vlaanderen 5 875 865

Kust Kunststeden Vlaamse regio’s Vlaanderen

België 10 090 818 492 524 3 733 554 14 316 896
Buitenland 2 566 145 3 280 314 2 761 296 8 607 755

Totaal 12 656 963 3 772 838 6 494 850 22 924 651



tabel 8 Recreatieve overnachtingen in Vlaanderen 2000 naar herkomstland

Planning & Onderzoek o.b.v. NIS Cijfers inclusief verhuursector

1.3.3 De verdeling van de vakantiemarkt in Vlaanderen naar
logiesvorm

Globaal concentreren de toeristische overnachtingen in Vlaanderen zich in
huurlogies en hotels. Samen nemen ze 57 % van het totale volume aan vakantie-
overnachtingen in. Daarna volgen, in dalend marktvolume, de vakantiedorpen,
het logies voor doelgroepen, de campings en de vakantiecentra.

Ieder macroproduct heeft qua logiesaanbod een specifiek profiel en genereert
overnachtingen conform dat profiel. Zo zijn de huurlogies dominant aan de Kust,
zelfs in die mate dat ze voor geheel Vlaanderen qua volume de belangrijkste
logiessector vormen. In de Kunststeden overwegen de hotelovernachtingen en
spelen alleen nog de jeugdherbergen een rol van betekenis. De Vlaamse regio’s
kennen een iets grotere spreiding van de overnachtingen over diverse logiesvor-
men. De vakantiedorpen en de logies voor doelgroepen nemen samen wel 69 %
in van alle vakantieovernachtingen in de Vlaamse regio’s.
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Kust Kunststeden Vlaamse regio’s Vlaanderen

België 10 090 818 492 524 3 733 554 14 316 896
Nederland 632 723 562 370 1 499 273 2 694 366
Duitsland 938 080 320 835 673 710 1 932 625
Verenigd Koninkrijk 330 060 819 064 211 484 1 360 608
Frankrijk 348 106 339 385 155 630 843 121
Verenigde Staten 12 067 234 131 27 638 273 836
Groothertogdom Luxemburg 206 307 9 323 23 427 239 057
Japan 8 510 142 802 9 631 160 943
Spanje 8 017 119 050 14 146 141 213
Italië 18 831 91 877 23 396 134 104
Scandinavië 9 712 101 130 21 610 132 452
Overige landen 53 732 540 347 101 351 695 430

Totaal 12 656 963 3 772 838 6 494 850 22 924 651



tabel 9 Recreatieve overnachtingen in Vlaanderen 2000 naar logiesvorm

Planning & Onderzoek o.b.v. NIS Cijfers inclusief verhuursector
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Kust Kunststeden Vlaamse regio’s Vlaanderen

Hotels 2 116 309 3 150 556 855 604 6 122 469
Campings 1 255 463 99 063 899 240 2 253 766
Vakantiecentra 1 068 917 0 93 280 1 162 913
Vakantiedorpen 921 491 0 2 548 215 3 469 706
Logiesvormen voor doelgroepen 622 724 357 749 1 938 961 2 918 718
Huurlogies 6 672 059 165 470 159 550 6 997 079

Totaal 12 656 963 3 772 838 6 494 850 22 924 651



Hoofdstuk 2

Vlaanderen als vakantieland

Trekt de Kust vooral jonge gezinnen met kinderen aan? Komen toeristen in de
Kunststeden vaker met het vliegtuig? Welk type toerist gaat op vakantie in de
Vlaamse regio’s? We geven een antwoord op al die vragen in dit hoofdstuk. Hier
schetsen we het profiel en vakantiegedrag van de recreatieve verblijfstoerist in
Vlaanderen in het algemeen. In een volgend hoofdstuk gaan we dieper in op het
vakantiegedrag van de toeristen in de verschillende logiesvormen. Het laatste
hoofdstuk brengt een uitdieping van de verschillende analyses per marktland.

2.1 Profielbeschrijving 

De leeftijdscurve van de vrijetijdstoerist in de Vlaamse regio’s wordt gedomi-
neerd door de groep van de 35- tot 44-jarigen. Ook de hierbij aansluitende leef-
tijdsgroepen zijn sterk aanwezig. De leeftijdscurven van de Kust en de Kunstste-
den zijn meer gelijk verdeeld. Zoals voor de Vlaamse regio’s, zij het minder
uitgesproken, komen aan de Kust de 35- tot 44-jarigen het meeste voor. De Kust
kan in vergelijking tot de andere regio’s meer 65-plussers aantrekken. De Kunst-
steden kunnen de jongeren meer charmeren.

figuur 1 Leeftijd van de recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek  * 65 jaar en ouder
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Bij het beroep van het gezinshoofd zien we een grote groep gepensioneerden
aan de Kust, veel kaderleden, ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen in
de Kunststeden en een hoog aantal bedienden in de Vlaamse regio’s. De groep
bedienden is, gezien het veelvuldige voorkomen op de arbeidsmarkt, in alle
macroproducten vrij goed vertegenwoordigd. Omgekeerd treffen we aan de
Kust en in de Vlaamse regio’s opvallend weinig zelfstandigen aan. De groep
arbeiders is opmerkelijk klein in de Kunststeden.

Twee op de drie gezinshoofden in de Kunststeden heeft hoger niet-universi-
tair of universitair onderwijs genoten, in de Vlaamse regio’s is dat twee op de
vijf. Vooral universitairen komen frequenter naar de Kunststeden dan naar
Vlaamse regio’s. Daar overweegt het diploma van hogere humaniora. Aan de
Kust werd dit gegeven niet onderzocht.

tabel 10 Beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de recreatieve verblijfs-
toerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek

2.2 Kenmerken van de trip

De Vlaamse regio’s worden frequenter door grote gezinnen en gezelschappen
bezocht. De gemiddelde bezoekersgroep telt er 4,6 leden. De kleinste gezinnen
treffen we in de Kunststeden. Daar gaat men bijna altijd zonder kinderen op reis.
Dat heeft onder meer te maken met het groter aantal jongeren daar in vergelij-
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Beroep gezinshoofd Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

Arbeider 14 % 6 % 19 %
Bediende 27 % 29 % 34 %
Zelfstandige 5 % 12 % 7 %
Kaderlid, ondernemer, vrij beroep 14 % 31 % 17 %
Gepensioneerde 35 % 16 % 14 %
Huisvrouw 2 % 1 % 2 %
Student 2 % 4 % 1 %
Overige 2 % 2 % 6 %

Totaal 100 % 100 % 100 %

Opleidingsniveau gezinshoofd

Lager onderwijs n.b. 1 % 4 %
Lagere humaniora n.b. 10 % 10 %
Hogere humaniora n.b. 25 % 45 %
Hoger niet-universitair onderwijs n.b. 24 % 27 %
Universitair onderwijs n.b. 40 % 15 %

Totaal n.b. 100 % 100 %



king met de andere macroproducten. Aan de Kust bestaat ruim een op de drie
van het reispubliek uit gezinnen met kinderen. In de Vlaamse regio’s is de verde-
ling ‘met kinderen’ ten opzichte van ‘zonder kinderen’ ongeveer gelijk.

tabel 11 Reisgezelschap van de recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek

Zoals we kunnen verwachten, is de gemiddelde verblijfsduur het langst aan de
Kust. Twee op de vijf verblijven duurt langer dan 9 nachten en de gemiddelde
verblijfsduur is er 10,2 nachten. In de Kunststeden zien we net het omgekeerde:
een ruim overwicht van korte verblijven en een lage gemiddelde verblijfsduur (3
nachten). De Vlaamse regio’s situeren zich ergens tussenin met twee op de drie
korte verblijven en een gemiddelde duur van 5,2 nachten.

figuur 2 Verblijfsstructuur van de recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek * Tijdens het verblijf in Vlaanderen
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Reisgezelschap Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

Gezin/gezelschap met kinderen 36 % 7 % 52 %
Gezin/gezelschap zonder kinderen 64 % 93 % 48 %

Totaal 100 % 100 % 100 %

Gemiddelde grootte van het gezin 2,6 1,8 3,1
Gemiddelde grootte van het gezelschap 3,0 3,1 4,6

Lang verblijf (9+ nachten)

Middellang verblijf (5-8 nachten)

Kort verblijf (1-4 nachten)

Kust Kunststeden* Vlaamse regio's

40 %
26 %

34 %

11 %
3 %

86 %

11 %

23 %

66 %



Aan de Kust en in de Vlaamse regio’s blijft de wagen het favoriete vakantiever-
voermiddel met aandelen van respectievelijk 82 % en 96 %. Zelfs om naar de
Vlaamse Kunststeden te reizen is de auto het meest gebruikte vervoermiddel,
maar het kent er niet de monopoliepositie zoals in de andere macroproducten.
Per vliegtuig reizen is uiteraard een noodzaak voor de verst gelegen markten
(Japan en de Verenigde Staten). Hierdoor bereikt een op de vijf de Kunststeden
met het vliegtuig. Ook de trein doet het niet slecht in de Kunststeden, 23 % van
de recreatieve verblijfstoeristen komt per spoor, waarvan 11 % met de hogesnel-
heidstrein. De bereikbaarheid van de Kust met de trein blijkt uit de 9 % spoorrei-
zigers naar zee, ten opzichte van slechts 1 % voor de Vlaamse regio’s. Een kleine
groep toeristen rijdt naar de Vlaamse regio’s met de fiets.

tabel 12 Transportmiddel van de recreatieve verblijfstoerist naar Vlaanderen

Planning & Onderzoek

Weinig vakantiegangers, slechts een op de tien, laten hun reis aan het toeval
over. In de Vlaamse regio’s wordt alleen het logies gereserveerd. In de Kunstste-
den wordt ook het transport dikwijls vooraf vastgelegd. Ook de reisorganisatie
weerspiegelt zo de meer internationale uitstraling van onze Kunststeden. Alge-
meen gezien maakt 46 % van de toeristen in de Kunststeden gebruik van reisbe-
middeling voor de reservering van het logies.

28

Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

Wagen 82 % 29 % 96 %
Gewone trein 9 % 12 % 1 %
Boot/hovercraft/catamaran 4 % 7 % –
Kanaaltunnel + wagen/touringcar 1 % 4 % –
HST, Thalys of Eurostar 0 % 11 % 0 %
Touringcar 2 % 13 % 0 %
Vliegtuig 0 % 25 % 0 %
Andere 1 % 0 % 2 %

Totaal 100 % 100 % 100 %



figuur 3 Reisorganisatie van de recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek  

2.3 Concurrentiepositie

Hebben de toeristen in Vlaanderen vóór hun vertrek nog een andere bestem-
ming overwogen? In de Vlaamse regio’s zegt de helft van hen van wel. Buurlan-
den Frankrijk (16 %) en Nederland (11 %) en specifiek een ‘ander vakantiedorp in
Vlaanderen’ (19 %) vormen daarbij de grootste concurrenten. De Kust en Kunst-
steden genieten bij de toerist klaarblijkelijk van een duidelijker profiel, want
slechts 11 % en respectievelijk 6 % van de respondenten had een andere bestem-
ming overwogen. In de Kunststeden, waar het alternatief in de vraagstelling
beperkt werd tot een andere kunststad buiten Vlaanderen, zijn de steden
Amsterdam (26 %), Parijs (23 %) en Londen (16 %) de belangrijkste concurrenten.
Voor de Kust zijn weer Frankrijk (29 %) en Nederland (13 %), maar zeker ook Span-
je (22 %) een waardig alternatief.

tabel 13 Alternatieve bestemming van de recreatieve verblijfstoerist in
Vlaanderen

Planning & Onderzoek * Andere niet-Vlaamse kunststad overwogen?   
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Noch logies, noch transport 
gereserveerd

Alleen transport gereserveerd

Alleen logies gereserveerd

Logies en transport 
gereserveerd

Kunststeden Vlaamse regio's

6 %

56 %

28 %

2 %10 %

88 %

11 %
0 %

Kust Kunststeden* Vlaamse regio’s

Ja, alternatief 11 % 6 % 50 %
Nee, geen alternatief 89 % 94 % 50 %

Totaal 100 % 100 % 100 %



2.4 Geraadpleegde informatiebronnen

Meestal informeert de toerist zich vrij grondig vooraleer hij of zij naar Vlaande-
ren trekt. De Vlaamse regio’s spannen de kroon met meer dan vijf op de zes toe-
risten die naar informatie greep vóór de afreis. Zij lijken dus het minst gekend.
Ook de Kunststeden scoren hoog met 82 %, maar aan de Kust laat een groot deel
van de respondenten weten dat ze door de opgedane ervaring weinig of geen
nood hebben aan bijkomende informatie. Toch verdiept nog 42 % van de kust-
gangers zich in een of andere vorm van toeristische informatie.

Bij welke kanalen vinden de toeristen de informatie? Aan de Kust en in de
Vlaamse regio’s zijn de toeristische brochures populair en komt heel wat infor-
matie van mond-tot-mondreclame (vrienden, familie en kennissen). Voor de
Kunststeden zijn de reisgidsen, het internet, gidsen van reisbureaus en de media
de belangrijkste bronnen.

Het aantal geraadpleegde bronnen per respondent bedraagt gemiddeld 1,3
aan de Kust, 1,4 in de Kunststeden en 1,2 in de Vlaamse regio’s.

tabel 14 Informatiebronnen van de recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek * Exclusief vakantiedorpen
** In % van de respondenten die informatiebronnen raadpleegden   
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Informatiebron Kust Kunststeden Vlaamse regio’s*

Informatiebron geraadpleegd 42 % 82 % 86 %
Geen informatiebron of 
ervaring/gewoonte 58 % 18 % 14 %

Totaal 100 % 100 % 100 %

Welke informatiebron**

Media 13 % 21 % 17 %
Toeristische diensten 16 % 6 % 7 %
Toeristische brochures 33 % 13 % 34 %
Reisbureau - 25 % 7 %
Reisgidsen 11 % 34 % 9 %
Internet 3 % 33 % 2 %
Beurzen 1 % 1 % 2 %
Vrienden, familie, kennissen 52 % 7 % 29 %
Andere 0 % 0 % 12 %

Totaal 129 % 140 % 119 %



2.5 Activiteiten

Het gekozen product bepaalt in grote mate de activiteiten die tijdens het verblijf
zijn ondernomen, al lijkt ‘wandelen’ de rode draad doorheen de drie macropro-
ducten.

‘Wandelen’ staat aan de Kust voorop, gevolgd door ‘restaurant-, café- of ter-
rasbezoek’. ‘Zonnen’ en ‘recreatief winkelen’ is ook besteed aan meer dan 30 %
van de toeristen.

figuur 4 Activiteiten van de recreatieve verblijfstoerist aan de Kust

Planning & Onderzoek

In de Kunststeden en de Vlaamse regio’s was de vraagstelling enigszins anders.
Hier is gepolst naar de ‘belangrijkste activiteit’ en was slechts één antwoord
mogelijk. In de Kunststeden is ‘wandelen in de binnenstad en op die manier de
stad bezichtigen’het meest vernoemde antwoord. In dezelfde lijn ligt de tweede
meest geliefde activiteit: ‘het bezoeken van monumenten, historische gebou-
wen en andere bezienswaardigheden’. Gezien de periode van de ondervraging
gaf 7 % van de respondenten in de Kunststeden ‘Euro2000’ op als belangrijkste
activiteit.
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STRAND, DIJK, DUINEN



figuur 5 De belangrijkste activiteit van de recreatieve verblijfstoerist in de
Kunststeden

Planning & Onderzoek 

In de Vlaamse regio’s scoren de actieve vrijetijdsbestedingen het hoogst met als
belangrijkste ‘fietsen’ en ‘sport beoefenen in het algemeen’. Toch vindt ook een
op de zes toeristen zijn of haar gratie in het ‘uitrusten, relaxen en niets doen’.
14 % wordt aangetrokken door de wandelmogelijkheden en 7 % door de zwem-
mogelijkheden. Die laatste groep logeert hoofdzakelijk in de vakantiedorpen.
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figuur 6 De belangrijkste activiteit van de recreatieve verblijfstoerist in de
Vlaamse regio’s

Planning & Onderzoek

Naast allerhande activiteiten hebben de recreatieve verblijfstoeristen ook
excursies ondernomen. Een excursie is een uitstap vanuit de vakantieverblijf-
plaats naar een andere bestemming zonder dat de respondent er overnacht. Aan
de Kust zijn alleen de excursies naar het hinterland in rekening genomen, in de
Kunststeden zijn de excursies beperkt tot het Vlaamse Gewest en Brussel en in
de Vlaamse regio’s golden geen restricties.

De hoogste excursie-participatiegraad kunnen we vinden bij de toeristen in
de Vlaamse regio’s waar drie op de vijf vakantiegangers minstens 1 uitstap
onderneemt. De Kempen en Midden-Limburg zijn daarbij de belangrijkste doel-
regio’s. In de Kunststeden onderneemt twee op de vijf toeristen een excursie en
aan de Kust een op de vijf.

Acht van de tien toeristen die in de Kunststeden een excursie ondernomen
hebben, brengt een bezoek aan een andere Vlaamse kunststad en 28 % brengt
een bezoekje aan de Kust. Het aantal excursies per vakantieganger (die een uit-
stap onderneemt) is gemiddeld 1,6 in de Vlaamse regio’s en 1,2 in de Kunst-
steden.
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tabel 15 Excursies van de recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek * Naar het hinterland
** In Vlaanderen en Brussel   

2.6 Tevredenheid en herhaalbezoek

Het verwachtingspatroon van de verblijfstoeristen in Vlaanderen komt goed
overeen met wat ze ervaren. In de Kunststeden en in de Vlaamse regio’s vindt
ruim drie van de vijf ondervraagden zijn of haar verblijf ‘zoals verwacht’. Onge-
veer een op de drie spreekt in superlatieven en vindt het verblijf ‘beter’ of zelfs
‘veel beter dan verwacht’.Waarom is het verblijf dan wel ‘(veel) beter’ meegeval-
len dan verwacht?

figuur 7 Tevredenheid van de recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek 

Voor het ‘product Kunststad’ heeft de tevredenheid in de eerste plaats te maken
met de ‘vriendelijke en gastvrije bevolking’ die, zo blijkt, best wel een mondje
meepraat in een andere taal. Een tweede pluspunt is de ‘gezellige en charmante
sfeer’. 12 % vond de Kunststeden ‘mooier dan verwacht’en 10 % valt voor de ‘inte-
ressante en goed onderhouden architectuur’. Naast de producteigenschappen
zijn de ‘gezellige horeca en de goede service in het logies’en de ‘lekkere, typische
gerechten en dranken’ in de categorie ‘faciliteiten’ een pluspunt.
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Kust* Kunststeden** Vlaamse regio’s

Uitstappen 21 % 39 % 61 %
Geen uitstappen 79 % 61 % 39 %

Totaal 100 % 100 % 100 %

(Veel) minder goed 
dan verwacht

Zoals verwacht

Beter dan verwacht

Veel beter dan verwacht

Kunststeden Vlaamse regio's
2 %

26 %

63 %

5 %9 %

25 %

9 %

62 %



figuur 8 Tevredenheid van de recreatieve verblijfstoerist in de Kunststeden
(% van de respondenten ‘(veel) beter dan verwacht’)

Planning & Onderzoek

In de Vlaamse regio’s prijst bijna de helft van de respondenten die hun vakantie
‘(veel) beter dan verwacht’ vonden, het ‘comfort en de netheid van hun verblijf’.
Het ‘mooie landschap en de omgeving’, de ‘gastvrijheid van de bevolking’ en de
‘sfeer’ zijn andere pluspunten.
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figuur 9 Tevredenheid van de recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse
regio’s

Planning & Onderzoek 

Hoe trouw is de recreatieve verblijfstoerist aan onze contreien? Aan de Kust en in
de Kunststeden werd er gevraagd of het huidige bezoek beschouwd kan worden
als een herhaalbezoek (in de periode tussen het huidige verblijf en de voorgaan-
de drie jaar, respectievelijk vijf jaar). In de Kunststeden en in de Vlaamse regio’s is
er ook gepolst naar de intentie tot een herhaalbezoek.

Het herhaalbezoek aan de Kust ligt vrij hoog, zeven op de tien respondenten
verbleef er al de laatste drie jaar. Bovendien keerde 76 % terug naar dezelfde
badplaats.

Het feitelijke herhaalbezoek in de Kunststeden ligt wat lager, maar gezien het
internationale karakter van onze Kunststeden is het nog relatief hoog. Bijna vier
op de tien toeristen verbleef in de laatste vijf jaar al in een van onze Kunststeden.
Voor 14 % is het een eerste weerzien, 24 % was hier al tweemaal of meer de voor-
bije vijf jaar.
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tabel 16 Herhaalbezoek van de recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek   

In de Kunststeden is 36 % van de toeristen ‘(vrijwel) zeker’ om binnen drie jaar
terug te keren naar dezelfde of een andere kunststad. Voor de Vlaamse regio’s
wordt dat percentage nog overtroffen, want hier spreekt 58 % van de klanten
over een ‘zeer of heel waarschijnlijke’ terugkeer.

figuur 10 Herhaalbezoek* gepland door de recreatieve verblijfstoerist in de
Kuststeden of in de Vlaamse regio’s

Planning & Onderzoek * Binnen dit en 3 jaar

We hebben al gezien dat er een grote algemene tevredenheid is bij de toeristen
in de Kunststeden en de Vlaamse regio’s en dat velen het product ervaren zoals
verwacht of zelfs beter dan verwacht. Blijft dat ook zo wanneer ze de rekening
moeten betalen? Vier op de vijf mensen vindt dat de prijs zich tot de verkregen
kwaliteit ‘goed’verhoudt. In de Vlaamse regio’s is de categorie die de prijs-kwali-
teitverhouding ‘uitstekend’ vindt nog groter dan in de Kunststeden.
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figuur 11 Evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de recreatieve ver-
blijfstoerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek 

2.7 Bestedingen

Aan de Kust en in de Vlaamse regio’s bestaat het grootste deel van de uitgaven
uit logieskosten. Omdat bij die twee macroproducten ook kampeerders meege-
teld zijn en de logiesprijs algemeen wat lager ligt dan in de Kunststeden, is de
gemiddelde besteding aan logies in deze twee macroproducten een pak lager
dan in de Kunststeden. Die trend is algemeen door te trekken: zowel de kosten
voor maaltijden, de deelnamekosten aan attracties, als de winkeluitgaven en
verplaatsingskosten liggen systematisch hoger in de Kunststeden dan aan de
Kust of in de Vlaamse regio’s.

Gemiddeld gezien besteedt de toerist per nacht aan de Kust 38 euro, in de
Kunststeden 119 euro en in de Vlaamse regio’s 32 euro.

tabel 17 Gemiddelde bestedingen van de recreatieve verblijfstoerist in
Vlaanderen, per persoon per nacht

Planning & Onderzoek    
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Gemiddeld

Goed

Uitstekend
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14 % 23 %
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Bestedingen Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

Logies 18,29 41,13 19,04
Maaltijden, drank en voeding 13,78 43,41 9,54
Attracties en ontspanning 1,09 5,06 0,92
Shopping 4,04 22,34 1,29
Verplaatsingen 0,64 3,72 1,36
Andere uitgaven 0,50 3,57 0,35

Totaal (in euro) 38,35 119,21 32,50



Hoofdstuk 3

De verblijfstoerist in Vlaanderen,
naar logiesvorm

Hierna analyseren we het vakantiegedrag van de recreatieve verblijfstoerist in
Vlaanderen in functie van de logiesvorm waarin hij verbleef. Voor uitbaters van
hotels, campings enzovoort is het natuurlijk interessant over een profiel te
beschikken van de recreatieve toerist die voor hun logiesvorm kiest.

Aangezien de drie macroproducten niet dezelfde aanbodstructuur kennen, is
het niet mogelijk voor elke logiesvorm binnen ieder macroproduct uitspraken te
doen.

Aan de Kust is de diversiteit aan logiesvormen het grootst. Toeristen die ver-
bleven in de volgende categorieën: hotels, vakantiedorpen, vakantiecentra, cam-
pings en individuele huurwoningen, werden bij het onderzoek betrokken. In de
Kunststeden zijn alleen toeristen bevraagd die verbleven in jeugdherbergen of
hotels. In de Vlaamse regio’s keken we naar dezelfde logiescategorieën als aan
de Kust, met uitzondering van de individuele huurwoningen.

In de volgende bespreking richten we onze aandacht op het vakantieprofiel van
de toeristen die verbleven in de hotels, vakantiedorpen, campings en individuele
huurwoningen.

3.1 Hotels

We tellen 6,1 miljoen van de ruim 22,9 miljoen recreatieve overnachtingen in de
hotels in Vlaanderen. In de Kunststeden is 84 % van de vakantieovernachtingen
in hotels, aan de Kust 17 % en in de Vlaamse regio’s 13 %. In het totaal genereren
de hotels in de Kunststeden meer dan de helft van alle recreatieve hotelover-
nachtingen in Vlaanderen.

3.1.1 Profielbeschrijving

Zowel aan de Kust, in de Kunststeden als in de Vlaamse regio’s trekken de hotels
vooral ouder cliënteel aan. Alleen in de Kunststeden zien we een vrij gelijke ver-
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deling in hotels. Opvallend is het hoge aantal jongeren. Een op de drie toeristen
in de hotels is er jonger dan 35 jaar. Aan de Kust of in de Vlaamse regio’s is twee
derde van de hoteltoeristen ouder dan 44 jaar.

figuur 12 Leeftijd van de recreatieve verblijfstoerist in hotels in Vlaanderen

Planning & Onderzoek * 65 jaar en ouder

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de hotels aan de Kust een groot aantal
gepensioneerden aantrekken. De hotels in de Kunststeden ontvangen opvallend
meer kaderleden, ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen. De bedien-
den vormen een stevig marktsegment voor de hotels in de drie macroproducten.
Voor de Vlaamse regio’s zijn ze zelfs het belangrijkste marktsegment.

In de Kunststeden is vier op de tien hotelgangers universitair geschoold ten
opzichte van een kwart in de Vlaamse regio’s. Daar hebben meer toeristen ten
hoogste de humaniora afgemaakt of een hogere niet-universitaire opleiding
genoten.

3.1.2 Kenmerken van de trip

In de hotels maakt slechts een tot twee toeristen op de tien deel uit van een rei-
zend gezin/gezelschap met kinderen. De laagste waarde vinden we in de Kunst-
steden. Het reisgezelschap in de Kunststeden is wel groter dan aan de Kust,maar
kleiner dan in de Vlaamse regio’s. In de hotels in de Kunststeden en de Vlaamse
regio’s is het verschil tussen de gemiddelde grootte van het reisgezelschap en de
gemiddelde grootte van het gezin het grootst. Dit wijst erop dat er aan de Kust
gemiddeld gezien minder vrienden of kennissen mee op vakantie gaan.
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tabel 18 Reisgezelschap van de recreatieve verblijfstoerist in hotels in Vlaan-
deren

Planning & Onderzoek      

We weten al dat de Kust koploper is wat de lengte van het verblijf betreft. Die
monopoliepositie wordt ook in de hotels aan zee bevestigd. In vergelijking tot de
Kunststeden en de Vlaamse regio’s worden aan de Kust langere verblijven geno-
teerd in de hotels (gemiddeld 6,7 nachten). In de Kunststeden en de Vlaamse
regio’s verblijft de toerist gemiddeld ongeveer 3 nachten in de hotels.

Bij de keuze van het transportmiddel zien we grote verschillen tussen de ver-
schillende logiesvormen, maar ook tussen dezelfde logiesvormen in de drie
macroproducten. Zo is de hotelgast aan de Kust een frequentere gebruiker van
de trein dan zijn collega’s in de andere logiesvormen. Ook het aantal gebruikers
van de kanaaltunnel of de overzetfaciliteiten aan de Kust is vooral terug te vin-
den in de hotels. Dat komt omdat de Britten overwegend in de hotels slapen en
niet in de andere logiesvormen.

Omwille van het internationale karakter komen veel minder hotelgasten met
de wagen naar de Kunststeden dan naar de Kust of de Vlaamse regio’s. De
Vlaamse regio’s zijn het minst te bereiken met andere transportmiddelen dan
de wagen. 94 % van de hotelgasten komt er met de auto.

tabel 19 Transportmiddel van de recreatieve verblijfstoerist naar hotels in
Vlaanderen

Planning & Onderzoek     
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Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

Gezin/gezelschap met kinderen 19 % 7 % 15 %
Gezin/gezelschap zonder kinderen 81 % 93 % 85 %

Totaal 100 % 100 % 100 %

Gemiddelde grootte van het gezin 2,1 1,8 2,2
Gemiddelde grootte van het gezelschap 2,5 3,1 3,8

Hotels Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

Wagen 69 % 30 % 94 %
Gewone Trein 14 % 10 % 3 %
Boot/hovercraft/catamaran 1 % 3 % –
Boot/hovercraft/catamaran + touringcar 7 % 3 % –
Kanaaltunnel + touringcar/wagen 3 % 4 % –
Touringcar 2 % 14 % 0 %
HST, Thalys of Eurostar 0 % 11 % 0 %
Vliegtuig 0 % 24 % 0 %
Ander vervoermiddel 1 % 0 % 2 %

Totaal 100 % 100 % 100 %



Omdat bijna alle toeristen in de hotels in de Vlaamse regio’s met de eigen wagen
komen, reserveren ze meestal alleen het logies. In de Kunststeden organiseert
meer dan de helft van de vakantiegangers zowel logies als transport. In het
totaal boekt 85 % van de toeristen in de Kunststeden het hotel op voorhand.

Net niet de helft van alle toeristen in de hotels in de Kunststeden doet daar-
voor een beroep op reisbemiddeling door derden.

figuur 13 Reisorganisatie van de recreatieve verblijfstoerist in hotels in 
Vlaanderen

Planning & Onderzoek 

3.1.3 Geraadpleegde informatiebronnen

De nood aan informatie bij de recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen wordt in
de eerste plaats bepaald door het macroproduct waarin hij verblijft. Binnen een
macroproduct zijn de verschillen tussen de logiesvormen onderling niet erg groot.

Vier op de tien hotelgasten aan de Kust heeft nood aan informatie. In de Kunst-
steden en de Vlaamse regio’s is dat respectievelijk acht en negen op de tien.

De hotelgasten aan de Kust richten zich naast de ervaring van vrienden, fami-
lie of kennissen vooral op toeristische diensten en brochures. In de Kunststeden
zijn de hotelgasten individueler ingesteld en gebruiken ze frequenter het inter-
net of reisgidsen. In de Vlaamse regio’s domineren de toeristische brochures als
informatiemedium voor de hotelgasten. Hier speelt, zoals aan de Kust, de vroe-
gere ervaring van bekenden een belangrijke rol.

3.1.4 Activiteiten

De activiteiten die de hoteltoerist in Vlaanderen ontplooit, worden in ruime mate
beïnvloed door de omgeving en dus door het macroproduct waarin hij verblijft.

Een constante is dat ‘wandelen’ telkens hoog scoort. Aan de Kust en in de
Kunststeden duidt de hoteltoerist het als belangrijkste activiteit. In de Vlaamse
regio’s gaat ‘fietsen’,‘wandelen’ als voornaamste bezigheid vooraf.
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3.1.5 Tevredenheid en herhaalbezoek

Zowel de hoteltoerist in de Kunststeden als die in de Vlaamse regio’s is in hoge
mate tevreden over zijn vakantie in Vlaanderen. De tevredenheid is het hoogst in
de Vlaamse regio’s, waar 43 % van de hotelgasten hun verblijf ‘(veel) beter dan
verwacht’ vond. In de Kunststeden dragen vooral fysieke productelementen, de
sfeer en de gastvrije bevolking, bij tot een geslaagde ervaring. In de Vlaamse
regio’s staat het comfort en de netheid van het verblijf voorop, naast een gast-
vrije bevolking en de streekgastronomie.

figuur 14 Tevredenheid van de recreatieve verblijfstoerist in hotels in 
Vlaanderen

Planning & Onderzoek 

Qua herhaalbezoek rekent driekwart van de hotelgasten in de Kunststeden en
maar liefst 90 % van de hotelgasten in de Vlaamse regio’s een nieuwe vakantie
in Vlaanderen, binnen drie jaar, tot de mogelijkheden. Aan de Kust werd nage-
gaan of het huidige verblijf al of niet een herhaalbezoek was. Voor maar liefst
64 % van de hotelgasten is dat het geval. In de Kunststeden was 38 % van de
hotelgasten al eens eerder geweest de laatste vijf jaar.

3.1.6 Bestedingen

Opgesplitst naar logiesvorm zijn de hotelgasten ‘big spenders’ in Vlaanderen.
Zowel aan de Kust, in de Kunststeden of de Vlaamse regio’s geeft men in geen
enkele andere verblijfsvorm meer geld uit.

Bekeken naar macroproduct zijn het de hotelgasten in de Kunststeden die de
hoogste uitgaven per nacht laten optekenen. Gemiddeld besteedt de toerist hier
124 euro per persoon en per nacht. De hotelgasten geven niet alleen meer geld
uit aan hun logies, ook de bestedingen voor maaltijden, drank, voeding en shop-
ping liggen hoger.
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Aan een nachtje in een hotel aan de Kust, inclusief kosten aan voeding, drank,
attracties, ontspanning, shopping en verplaatsingen de volgende dag, besteedt
de recreatieve verblijfstoerist gemiddeld 64 euro.

In de Vlaamse regio’s is het ook de hotelgast die de hoogste uitgaven gene-
reert met een totale uitgave per persoon en per nacht van ongeveer 70 euro.

tabel 20 Gemiddelde bestedingen van de recreatieve verblijfstoerist in
hotels in Vlaanderen, per persoon en per nacht

Planning & Onderzoek     

3.2 Vakantiedorpen

Met een aantal van bijna 3,5 miljoen recreatieve overnachtingen in de vakantie-
dorpen in Vlaanderen bepaalt deze logiesvorm in 2000 15 % van de gehele
markt. De vakantiedorpen in de Vlaamse regio’s nemen met ruim 2,5 miljoen
vakantieovernachtingen daarvan bijna driekwart in. In de Vlaamse regio’s is
bijna 40 % van alle recreatieve overnachtingen geregistreerd in een vakantie-
dorp. De Kust telt er ruim 900 000 overnachtingen.

3.2.1 Profielbeschrijving

De leeftijdscurve van de toeristen in de vakantiedorpen buigt meer naar links
dan bij de hotels, de vakantiecentra of de huurvakantiewoningen. We hebben
hier dus te maken met een overwegend jong marktsegment. Zeven op de tien
toeristen in de vakantiedorpen is tussen 25 en 44 jaar.

Zoals de leeftijdgrafiek illustreert, zijn de verschillen tussen de Kust en de
Vlaamse regio’s minimaal. Dat wijst erop dat de vakantiedorpen een zeer speci-
fieke doelgroep aantrekken, waarbij de ligging van het dorp in Vlaanderen van
secundair belang kan zijn.
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bestedingen Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

Logies 35,80 43,43 41,97
Maaltijden, drank en voeding 17,95 45,04 16,24
Attracties en ontspanning 1,21 5,18 2,06
Shopping 7,93 23,13 3,50
Verplaatsingen 0,74 3,59 4,64
Andere uitgaven 0,74 3,77 1,91

Totaal (in euro) 64,38 124,15 70,25



figuur 15 Leeftijd van de recreatieve verblijfstoerist in vakantiedorpen in
Vlaanderen

Planning & Onderzoek 

Het meest voorkomende beroep in de vakantiedorpen is dat van bediende. In beide
macroproducten is ongeveer een derde van de gezinshoofden bediende. Aan de
Kust is 22 % kaderlid, ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep. In de Vlaamse
regio’s is een kwart van de gezinshoofden arbeider. Aan de Kust is dat een vijfde.

3.2.2 Kenmerken van de trip

Het vakantiedorp is de vakantieverblijfplaats bij uitstek voor gezinnen met kin-
deren.Terwijl in de hotels slechts een tot twee toeristen op de tien deel uitmaakt
van een reizend gezin of gezelschap met kinderen, is in de vakantiedorpen bijna
acht op de tien toeristen met de kinderen op reis. Ook de reisgezelschappen zijn
zeer groot in de vakantiedorpen. Aan de Kust maakt de toerist in de vakantie-
dorpen deel uit van een gezelschap met gemiddeld 4,1 personen. In de Vlaamse
regio’s is dat 5,4 personen.

tabel 21 Reisgezelschap van de recreatieve verblijfstoerist in vakantiedorpen
in Vlaanderen

Planning & Onderzoek    
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Gemiddelde grootte van het gezelschap 4,1 5,4



De gemiddelde verblijfsduur van de vakantiegangers in de vakantiedorpen aan
de Kust ligt met 8,6 nachten of langer dan een week, iets lager dan in de meeste
andere logiesvormen (met uitzondering van de hotels). In de Vlaamse regio’s
verblijft men in de vakantiedorpen gemiddeld 5 nachten.

Het vakantiedorp is de logiesvorm waar de mensen het meest met de wagen
naartoe gaan. Aan de Kust rijdt 96 % van de toeristen met de wagen naar het
vakantiedorp, in de Vlaamse regio’s zelfs 99 %.

99 % van de toeristen in de vakantiedorpen in de Vlaamse regio’s organiseert
het logies op voorhand.

3.2.3 Activiteiten

De activiteiten van de toeristen in de vakantiedorpen zijn zeer onderscheiden
van die in de andere logiesvormen. Zowel aan de Kust als in de Vlaamse regio’s
zijn allerhande sporten die men in een vakantiedorp kan uitoefenen zeer in trek.
Zwemmen en wandelen scoren hoog aan de Kust en een hele waaier aan sport-
activiteiten scoren, naast relaxen en uitrusten, hoog in de Vlaamse regio’s.

3.2.4 Tevredenheid en herhaalbezoek

In vergelijking met de andere logiesvormen in de Vlaamse regio’s heerst er in de
vakantiedorpen een lagere tevredenheid. Twee derde van de toeristen ervaart
het verblijf wel ‘zoals verwacht’, maar toch vindt 12 % het ‘minder goed dan ver-
wacht’.

Wat het herhaalbezoek van de recreatieve verblijfstoerist in de vakantiedor-
pen betreft, zien we ook hier een lagere positieve respons in vergelijking met de
andere logiesvormen, zowel aan de Kust als in de Vlaamse regio’s. Aan de Kust,
waar de respondenten rapporteerden of ze de laatste drie jaar al eens aan de
Kust hadden verbleven, antwoordt 42 % affirmatief. In vergelijking tot de vakan-
tiecentra (80 %) en de huurvakantiewoningen (81 %) is dat weinig.

Waar de toeristen zich uitspreken over een eventueel herhaalbezoek aan de
Vlaamse regio’s denkt zeven op de tien terug te komen. Dat is een hoge score,
maar toch lager dan in de hotels of de campings.

3.2.5 Bestedingen

De bestedingen in de vakantiedorpen aan de Kust liggen iets lager dan in de
Vlaamse regio’s. Men besteedt aan een vakantie in een vakantiedorp aan de Kust
of in de Vlaamse regio’s gemiddeld 32 euro en 35 euro per persoon en per nacht.
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Het grootste gedeelte van die uitgaven gaat naar het logies, aan de Kust 56 % en
in de Vlaamse regio’s 63 % van de totale bestedingen. Het verschil in de gemid-
delde besteding tussen beide macroproducten situeert zich vooral in de logies-
uitgaven. De andere uitgaven zijn vergelijkbaar tussen beide macroproducten.

tabel 22 Gemiddelde bestedingen van de recreatieve verblijfstoerist in
vakantiedorpen in Vlaanderen, per persoon en per nacht

Planning & Onderzoek    

3.3 Campings

De campings nemen met ruim 2,2 miljoen recreatieve overnachtingen in 2000
een tiende van alle vakantieovernachtingen in Vlaanderen in. Ze zijn vooral
terug te vinden in de Vlaamse regio’s (14 % van de recreatieve overnachtingen
binnen de Vlaamse regio’s) en aan de Kust (10 %).

3.3.1 Profielbeschrijving

De kampeertoerist is meestal veel jonger dan de vakantiegangers in de hotels of
de huurwoningen. Jongeren tussen 18 en 25 treffen we vooral in de campings
aan de Kust. 18 % is er jonger dan 25. In de Vlaamse regio’s is de opbouw van de
leeftijdspiramide gelijkmatiger met een maximum gedragen door de 35- tot 44-
jarigen.
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bestedingen Kust Vlaamse regio’s

Logies 17,95 22,29
Maaltijden, drank en voeding 10,61 9,69
Attracties en ontspanning 0,97 0,87
Shopping 1,88 1,04
Verplaatsingen 0,37 0,87
Andere uitgaven 0,25 0,22

Totaal (in euro) 32,03 34,95



figuur 16 Leeftijd van de recreatieve verblijfstoerist in campings in Vlaanderen

Planning & Onderzoek 

Toch zijn ook in de Vlaamse regio’s de kampeerders jonger dan de hotelgangers
of de toeristen in de vakantiedorpen.

Zowel aan de Kust als in de Vlaamse regio’s is een derde van de gezinshoofden
van de verblijfstoeristen bediende. Ook de arbeiders vormen een grote groep.
Aan de Kust is drie op de tien arbeider, in de Vlaamse regio’s een kwart.

3.3.2 Kenmerken van de trip

Aan de Kust neemt bijna de helft en in de Vlaamse regio’s meer dan de helft van
de kampeerders kinderen mee op vakantie. Dat is veel meer dan in de hotels,
maar minder dan in de vakantiedorpen. Het reizende gezelschap telt gemiddeld
3,4 personen aan de Kust en 4,1 personen in de Vlaamse regio’s.

tabel 23 Reisgezelschap van de recreatieve verblijfstoerist in campings in
Vlaanderen

Planning & Onderzoek    
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Een verblijf op een camping is meestal van lange duur, zowel aan de Kust als in
de Vlaamse regio’s. Een kampeervakantie aan zee duurt gemiddeld bijna twee
weken (12,5 nachten). Slechts een kwart van de kampeerders houdt een korte
vakantie (drie nachten of minder).

In de Vlaamse regio’s verblijft de kampeertoerist gemiddeld 9,8 nachten. Het
aandeel korte verblijven (tot vier nachten) is er wel hoger, namelijk 41 %.

Het overgrote deel (negen op de tien) van de kampeerders komt, gezien de lig-
ging van de meeste terreinen en dikwijls de grote hoeveelheid bagage, met de
wagen. Aan de Kust rijdt een op de tien met de trein, in de Vlaamse regio’s rijdt
5 % met de fiets naar de camping.

3.3.3 Geraadpleegde informatiebronnen

Wat de informatiebronnen betreft, zowel aan zee als in de Vlaamse regio’s, laten
de kampeertoeristen zich, naast de informatie van vrienden, familie of kennis-
sen, vooral informeren door toeristische brochures. Het aantal toeristen dat een
informatiebron raadpleegt, ligt hoger in de Vlaamse regio’s (81 %) dan aan de
Kust (47 %). Wel zoeken kampeerders aan de Kust frequenter naar informatie
dan de kustgangers in andere logiesvormen.

3.3.4 Herhaalbezoek

De kans dat een campingtoerist terugkomt naar de Kust is vergelijkbaar met de
hotels (64 % van hen was hier al eens eerder de laatste drie jaar).
Op de vraag of ze binnen drie jaar nog eens zouden terugkomen naar de Vlaam-
se regio’s, reageert 86 % van de toeristen in de campings bevestigend.

3.3.5 Bestedingen

De uitgaven in de campings liggen beduidend lager dan in de andere logiesvor-
men. Per persoon per nacht geeft men aan een kampeervakantie aan de Kust
gemiddeld 24 euro uit. In de Vlaamse regio’s is dat 14 euro. Dat is een opvallend
prijsverschil tussen beide macroproducten. Niet alleen de logieskosten liggen
lager in de Vlaamse regio’s, ook geven de kampeertoeristen er minder uit aan
maaltijden, drank en voeding.

Algemeen gezien liggen de logieskosten in de campings 80 % tot 90 % lager
dan in de hotels aan zee of in de Vlaamse regio’s. Een slaapplaats kost per per-
soon en per nacht gemiddeld 7 euro aan de Kust en ruim 4 euro in de Vlaamse
regio’s.
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tabel 24 Gemiddelde bestedingen van de recreatieve verblijfstoerist in 
campings in Vlaanderen, per persoon en per nacht

Planning & Onderzoek    

3.4 Individuele huurwoningen

Naast de hotelovernachtingen nemen de huurlogies ook een groot aandeel in
van de recreatieve overnachtingen in Vlaanderen. In 2000 telt het NIS net geen 
7 miljoen overnachtingen in huurvakantiewoningen. Dat is bijna een derde van
alle recreatieve overnachtingen in Vlaanderen. Het grootste deel van die 7 mil-
joen overnachtingen is te situeren in de huurlogies aan de Kust (95 %). Jaarlijks
verblijven ongeveer 400 000 toeristen in een van de commercieel beschikbare
huurvakantiewoningen aan zee.

3.4.1 Profielbeschrijving

Deze toeristen zijn vrij goed verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën.
Alleen de twee extreme categorieën, de jongste en de oudste groep vakantie-
gangers, komen minder frequent voor. Meer dan de helft van hen (54 %) is 45 jaar
of ouder.
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bestedingen Kust Vlaamse regio’s

Logies 6,97 4,31
Maaltijden, drank en voeding 12,32 6,97
Attracties en ontspanning 0,89 0,69
Shopping 2,78 1,07
Verplaatsingen 0,59 1,12
Andere uitgaven 0,25 0,00

Totaal (in euro) 23,80 14,15



figuur 17 Leeftijd van de recreatieve verblijfstoerist in huurwoningen aan de
Kust

Planning & Onderzoek 

Een derde van de toeristen in een huurvakantiewoning is dan ook met pensioen.
28 % is bediende, 15 % kaderlid, ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep en
13 % is arbeider.

3.4.2 Kenmerken van de trip

Het aantal gezinnen met kinderen en ook de gemiddelde grootte van de gezin-
nen in de huurvakantiewoningen is vergelijkbaar met de campings. Iets minder
dan de helft van de huurders neemt de kinderen mee op vakantie aan zee. Een
gezin telt dan ook gemiddeld 2,9 personen en het totale reisgezelschap inclusief
vrienden en kennissen bedraagt 3,4 personen.

tabel 25 Reisgezelschap van de recreatieve verblijfstoerist in huurwoningen
aan de Kust

Planning & Onderzoek   
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Het aantal korte verblijven in een huurvakantiewoning aan de Kust is laag.
Slechts 7 % van de toeristen verblijft er vier nachten of minder. Driekwart van
hen blijft langer dan negen nachten, wat maakt dat de gemiddelde verblijfsduur
meer dan twee weken bedraagt (14,6 nachten).

Het is duidelijk dat bijna alle huurders van een vakantiewoning aan de Kust met
de eigen wagen naar hun bestemming reizen (95 %). Een beperkte 4 % komt met
de trein.

3.4.3 Geraadpleegde informatiebronnen

45 % van de toeristen die een vakantie in een huurvakantiewoning doorbrengen,
raadpleegt vóór de afreis een of andere informatiebron over de Kust. Zoals voor
alle andere toeristen aan de Kust, komt het merendeel van de informatie van
familie, vrienden of kennissen. De toeristen in huurwoningen spannen op dat
vlak zelfs de kroon: 61 % van de toeristen die een informatiebron heeft geconsul-
teerd, ging te rade bij bekenden. Een kwart van hen deed een beroep op toeristi-
sche brochures en 17 % haalde informatie uit de media.

3.4.4 Herhaalbezoek

De vakantiegangers die hun vakantieverblijf huren aan de Kust zijn het meest
trouw aan hun vakantiebestemming. Meer dan acht op de tien toeristen ver-
bleef hier de laatste drie jaar al eens eerder, waarvan nog eens ruim 80 % in
exact dezelfde badplaats.

3.4.5 Bestedingen

De gemiddelde besteding per persoon en per nacht van een verblijf in een huur-
vakantiewoning aan zee bedraagt bijna 33 euro. Zowel de prijs van de eigenlijke
overnachting als de kosten voor maaltijden, drank en voeding bedragen elk
meer dan 40 % van de totale uitgaven. Zoals de tabel aantoont, zijn de bestedin-
gen in de andere uitgavenposten dan ook zeer beperkt.

In vergelijking met de andere logiesvormen aan de Kust liggen de bestedin-
gen in de huurvakantiewoningen onder het gemiddelde.
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tabel 26 Gemiddelde bestedingen van de recreatieve verblijfstoerist in huur-
woningen aan de Kust, per persoon en per nacht

Planning & Onderzoek
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bestedingen Kust

Logies 13,73
Maaltijden, drank en voeding 13,41
Attracties en ontspanning 1,12
Shopping 3,20
Verplaatsingen 0,67
Andere uitgaven 0,47

Totaal (in euro) 32,60





Hoofdstuk 4 

De verblijfstoerist in Vlaanderen,
naar land van herkomst

In dit hoofdstuk gaan we op zoek naar verschillen en gelijkenissen tussen Belgi-
sche, Nederlandse, Duitse, Luxemburgse, Franse, Britse, Amerikaanse, Japanse,
Italiaanse, Spaanse en Scandinavische recreatieve verblijfstoeristen die Vlaan-
deren bezoeken. Per herkomstland vindt u een beknopte beschrijving van het
profiel en vakantiegedrag in de drie macroproducten. Na de binnenlandse markt
komen achtereenvolgens de buurlanden en de verre markten aan bod.

Bij deze analyse proberen we zo min mogelijk de bespreking van de globale
markt te herhalen. Toch is het mogelijk en niet onbelangrijk dat sommige ken-
merken net niet afwijken van de globale markt. Zo wijkt bijvoorbeeld het profiel
van de binnenlandse verblijfstoeristen aan de Kust en in de Vlaamse regio’s niet
gauw af van de globale marktbeschrijving. De reden daarvoor is de volgende: in
tegenstelling tot het onderzoek in de Kunststeden is de onderzoekspopulatie
aan de Kust en in de Vlaamse regio’s beperkt tot België en de buurlanden. Bin-
nen deze onderzoeksgroep nemen de Belgen een fors aandeel van de overnach-
tingen voor hun rekening en bepalen ze dus ook in grote mate de analyses op de
globale markt. De leeftijd van de binnenlandse recreatieve verblijfstoerist is
daarvan een mooi voorbeeld.

4.1 De Belgische markt

In 2000 tellen we 14,3 miljoen Belgische overnachtingen in erkende logiesinrich-
tingen in Vlaanderen. 70 % van de Belgische overnachtingen vindt plaats aan de
Kust, 26 % in de Vlaamse regio’s en slechts 3 % in de Kunststeden. Aan de Kust
zijn de huurvakantiewoningen goed voor 56 % van de overnachtingen, in de
Kunststeden vindt 60 % van de overnachtingen plaats in de hotels en in de
Vlaamse regio’s zijn de vakantiedorpen het meest bezocht.

De verdeling van de aankomsten schetst een ander beeld. Door de lange ver-
blijfsduur aan de Kust neemt het aandeel van dit macroproduct af tot slechts de
helft van de aankomsten en nemen de Kunststeden en de Vlaamse regio’s een
groter deel in dan bij de overnachtingen (respectievelijk 9 % en 39 %).
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Wat is de specifieke herkomst van de Belgische verblijfstoeristen in eigen land?
De Antwerpse toeristen zijn zowel aan de Kust (20 %) als in de Kunststeden 
(21 %) het meest vertegenwoordigd. In de Vlaamse regio’s komen ze op de twee-
de plaats met een aandeel van 26 %, na de West-Vlamingen met 27 %. Aan de
Kust zijn de West-Vlamingen ondervertegenwoordigd (5,8 %). 28 % van de Bel-
gische toeristen aan de Kust komt uit Wallonië en 10 % uit Brussel.

Ook in de Kunststeden bepalen de Walen en de Brusselaars een vierde van de
binnenlandse markt. In de Vlaamse regio’s is slechts een marginale 2 % afkom-
stig uit Wallonië.

4.1.1 Profielbeschrijving

De leeftijd van de binnenlandse toeristen aan de Kust en in de Vlaamse regio’s
verschilt algemeen gezien weinig ten opzichte van toeristen uit onze buurlan-
den.Toch ligt het aantal Belgische 65-plussers aan de Kust aanzienlijk hoger dan
bij de Nederlandse en Duitse collega’s.

In de Kunststeden zien we wel grotere verschillen in leeftijd tussen Belgen en
de onderzochte buitenlanders. Vooral aan beide uiteinden van de leeftijdscurve
zijn de verschillen zichtbaar:Belgische jongeren zijn er in de meerderheid, terwijl
het aandeel van de Belgische 55-plussers kleiner is in de Kunststeden.

figuur 18 Leeftijd van de Belgische recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek * 65 jaar en ouder

Bij het beroep van het gezinshoofd vertonen de Belgen significante verschillen
met de gemiddelde verblijfstoerist in de Kunststeden. Naast gepensioneerden
zijn vooral de kaderleden,ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen uit de
Belgische markt ondervertegenwoordigd. Belgische bedienden zijn in alle
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macroproducten ruim vertegenwoordigd en aan de Kust is de groep gepensio-
neerden wel groot.

In de Kunststeden ligt het aandeel Belgen dat een hogere niet-universitaire
opleiding genoot, opvallend hoger dan in de andere markten. Het aandeel uni-
versitairen ligt een pak lager.

Het opleidingsniveau van de Belgen in de Vlaamse regio’s is vergelijkbaar met
dat van de buurlanden. Een grote groep beschikt over een diploma hoger secun-
dair onderwijs en een even grote groep heeft een hoger (niet-)universitair diplo-
ma. Universitairen zijn in de Vlaamse regio’s minder aanwezig dan in de Kunst-
steden.

tabel 27 Beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de Belgische recreatie-
ve verblijfstoerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek

4.1.2 Kenmerken van de trip

De Vlaamse regio’s lijken de geknipte plaats voor een middellange binnenlandse
vakantie met de kinderen. In de Kunststeden gaan de Belgen meestal zonder kin-
deren op vakantie en voor een vakantie aan de Kust heeft bijna twee op de vijf
toeristen de kinderen met zich mee.
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Beroep gezinshoofd Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

Arbeider 15 % 12 % 20 %
Bediende 27 % 39 % 38 %
Zelfstandige 5 % 16 % 7 %
Kaderlid, ondernemer, vrij beroep 12 % 16 % 11 %
Gepensioneerde 35 % 10 % 18 %
Huisvrouw 2 % 3 % 1 %
Student 2 % 2 % 0 %
Overige 2 % 1 % 6 %

Totaal 100 % 100 % 100 %

Opleidingsniveau gezinshoofd

Lager onderwijs n.b. 2 % 5 %
Lagere humaniora n.b. 5 % 10 %
Hogere humaniora n.b. 34 % 43 %
Hoger niet-universitair onderwijs n.b. 35 % 30 %
Universitair onderwijs n.b. 23 % 12 %

Totaal n.b. 100 % 100 %



tabel 28 Reisgezelschap van de Belgische recreatieve verblijfstoerist in
Vlaanderen

Planning & Onderzoek

Een Belgische vakantie in de Kunststeden duurt gemiddeld 1,9 nachten, aan de
Kust is dat 10,8 nachten en in de Vlaamse regio’s 4,4 nachten. De Kust is voor de
Belg de binnenlandse bestemming bij uitstek voor een lange vakantie. Meer dan
vier op de tien verblijven duurt er 9 nachten of langer.

In de Kunststeden en de Vlaamse regio’s kiezen de binnenlandse verblijfstoe-
risten vooral voor korte verblijven. In tegenstelling tot de andere landen verblijft
de Belgische toerist tijdens de vakantie in de Vlaamse Kunststeden meestal
slechts in één kunststad.

figuur 19 Verblijfsstructuur van de Belgische recreatieve verblijfstoerist in
Vlaanderen

Planning & Onderzoek * Tijdens het verblijf in Vlaanderen
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Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

Gezin/gezelschap met kinderen 38 % 10 % 47 %
Gezin/gezelschap zonder kinderen 62 % 90 % 53 %

Totaal 100 % 100 % 100 %

Gemiddelde grootte van het gezin 2,6 1,9 2,9
Gemiddelde grootte van het gezelschap 3,1 2,4 4,6

Lang verblijf (9+ nachten)

Middellang verblijf (5-8 nachten)

Kort verblijf (1-4 nachten)

Kust Kunststeden* Vlaamse regio's

43 %
25 %

32 %

3 % 1 %

95 %

5 %

17 %

77 %



Voor de Belgen is de wagen het transportmiddel bij uitstek voor een vakantie in
eigen land. Aan de Kust en vooral in de Kunststeden is er toch een respectabel
aantal binnenlandse toeristen dat kiest voor de trein. 3 % van de verblijvers in de
Vlaamse regio’s komt met de fiets.

tabel 29 Transportmiddel van de Belgische recreatieve verblijfstoerist naar
Vlaanderen

Planning & Onderzoek

Voor de Belgen zijn de Kunststeden vlot bereikbaar. Velen komen met de eigen
wagen of het openbaar vervoer en slechts weinig binnenlandse toeristen orga-
niseren hun transport vooraf. Wel boekt driekwart van hen het logies vóór het
vertrek. In de Vlaamse regio’s is dat 91 %. Het aantal Belgen in de Kunststeden
dat gebruikmaakt van reisbemiddeling voor de reservering van het logies is zeer
beperkt (4 %).

figuur 20 Reisorganisatie van de Belgische recreatieve verblijfstoerist in
Vlaanderen 

Planning & Onderzoek
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Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

Wagen 86 % 67 % 95 %
Gewone trein 10 % 31 % 1 %
HST, Thalys of Eurostar 0 % 2 % 0 %
Touringcar 2 % 0 % 0 %
Andere 1 % 1 % 3 %

Totaal 100 % 100 % 100 %

Noch logies, noch transport gereserveerd

Alleen transport gereserveerd

Alleen logies gereserveerd

Logies en transport gereserveerd

Kunststeden Vlaamse regio's

22 %

74 %

1 %

8 %0 %
2 %3 %

91 %



4.1.3 Concurrentiepositie

In de Kunststeden heeft slechts 6 % van de Belgische respondenten aan een
alternatieve bestemming gedacht, aan de Kust is dat 10 %.

De Belgische toeristen worden tot de Kunststeden aangetrokken door vroe-
gere positieve ervaringen, de sfeer, het kunsthistorische patrimonium en de ont-
spannings-, uitgaans- en shoppingmogelijkheden.

De Vlaamse regio’s staan als vakantiebestemming onder een grotere span-
ning, want meer dan de helft van de Belgische toeristen meldt een alternatief
overwogen te hebben.

tabel 30 Alternatieve bestemming van de Belgische recreatieve verblijfs-
toerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek * Andere niet-Vlaamse kunststad overwogen?

4.1.4 Geraadpleegde informatiebronnen

Heeft de binnenlandse vakantieganger nog nood aan informatie over zijn of
haar bestemming in eigen land? Toch wel. Hier kunnen we zien in welke mate de
verschillende macroproducten al gekend zijn bij het publiek. Voor een verblijf
aan de Kust informeert vier van de tien Belgische bezoekers zich. In de Kunstste-
den is dat ruim zes op de tien en in de Vlaamse regio’s wel negen op de tien.

De keuze van de informatiebron is (uitgedrukt op het totaal van de mensen
dat een informatiebron raadpleegde) sterk afhankelijk van het macroproduct.
Aan de Kust en in de Vlaamse regio’s zijn vooral mond-tot-mondreclame (vrien-
den, familie of kennissen) en toeristische brochures populaire informatiebron-
nen. In de Kunststeden spelen de media en het internet een grote rol, naast de
gebruikelijke brochures. Het opvallendste verschil met de globale markt in de
Kunststeden is de goede penetratie van mediareclame en -informatie op de bin-
nenlandse markt. Bijna de helft van de binnenlandse toeristen in de Kunstste-
den die zich informeert, haalt zijn of haar informatie onder andere uit de media.
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Kust Kunststeden* Vlaamse regio’s

Ja, alternatief 10 % 6 % 52 %
Nee, geen alternatief 90 % 94 % 48 %

Totaal 100 % 100 % 100 %



tabel 31 Informatiebronnen van de Belgische recreatieve verblijfstoerist in
Vlaanderen

Planning & Onderzoek *Exclusief vakantiedorpen
** In % van de respondenten die informatiebronnen raadpleegden  

4.1.5 Activiteiten

Wat doet de Belgische toerist tijdens een verblijf in Vlaanderen? Uiteraard
speelt de bestemming hierin een prominente rol. Aan de Kust springen twee
activiteitengroepen in het oog: enerzijds de activiteiten die verband houden
met ‘het strand, de dijk en de duinen’, en anderzijds ‘winkelen, voeding en drank’.
Vooral ‘wandelen’, ‘restaurant- en cafébezoek’, ‘zonnen’ en ‘winkelen’ zijn de
geliefkoosde activiteiten van de Belg aan zee.

In de Kunststeden en de Vlaamse regio’s was de vraagstelling enigszins
anders. Daar werd gepolst naar de ‘belangrijkste’activiteit. In de Kunststeden kie-
zen de Belgen vooral voor niet-georganiseerde activiteiten zoals ‘rondwandelen
in de binnenstad’,‘winkelen’en ‘monumenten’of ‘restaurants’bezoeken’.‘Fietsen’
blijkt de voornaamste activiteit te zijn in de Vlaamse regio’s, gevolgd door ‘wan-
delen’,‘sport beoefenen in het algemeen’en ‘uitrusten, relaxen en niets doen’.

De Vlaamse regio’s lenen zich het best voor uitstappen in de nabije omgeving.
Zes op de tien Belgen in de Vlaamse regio’s heeft minstens één excursie onder-
nomen gedurende zijn verblijf. Aan de Kust en in de Kunststeden waagt onge-
veer 15 % zich aan een uitstap. Dat is opvallend minder dan de buitenlandse toe-
risten in Vlaanderen.
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Bronnen geraadpleegd? Kust Kunststeden Vlaamse regio’s*

Informatiebron geraadpleegd 40 % 66 % 91 %
Geen informatiebron of ervaring/gewoonte 60 % 34 % 9 %

Totaal 100 % 100 % 100 %

Welke informatiebron**

Media 13 % 46 % 19 %
Toeristische diensten 15 % 12 % 7 %
Toeristische brochures 32 % 24 % 42 %
Reisbureau – 5 % 6 %
Reisgidsen 7 % 14 % 7 %
Internet 2 % 23 % 1 %
Beurzen 0 % 1 % 3 %
Vrienden, familie, kennissen 56 % 7 % 26 %
Andere 0 % 0 % 10 %

Totaal 125 % 133 % 121 %



tabel 32 Excursies van de Belgische recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek * Naar het hinterland
** In Vlaanderen en Brussel   

4.1.6 Tevredenheid en herhaalbezoek

Zowel over onze Kunststeden als over de Vlaamse regio’s heeft de Belgische toerist
een goed beeld van wat hij kan verwachten. Gelukkig benadert de realiteit zeer
goed het verwachtingspatroon. In de Vlaamse regio’s vindt bijna twee op de drie
toeristen het bezochte product‘zoals verwacht’.Bijna een op de drie vindt het zelfs
‘beter tot veel beter dan verwacht’. In de Kunststeden vond 74 % van de Belgen zijn
of haar gading en een op de vier vond het product ‘(veel) beter dan verwacht’. Die
twee groepen geven de goede hotels,cafés en restaurants,alsook de goede service
en de gezelligheid op als belangrijkste redenen voor hun tevredenheid.

Bij verschillende andere markten is het aandeel ‘(veel) beter dan verwacht’
groter dan bij de Belgen. De Belgen hebben dus een kritischere kijk op de aange-
boden producten of misschien ook hogere verwachtingspatronen.

figuur 21 Tevredenheid van de Belgische recreatieve verblijfstoerist in 
Vlaanderen

Planning & Onderzoek

Van alle herkomstlanden scoren de Belgen het hoogste wat betreft het herhaal-
bezoek aan de Kust. Er is aan de kustgangers gevraagd of zij in de loop van de drie
voorgaande jaren al een vakantie hadden doorgebracht aan de Kust. Bijna acht
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Kust* Kunststeden** Vlaamse regio’s

Uitstappen 15 % 14 % 59 %
Geen uitstappen 85 % 86 % 41 %

Totaal 100 % 100 % 100 %

(Veel) minder goed dan verwacht

Zoals verwacht

Beter dan verwacht

Veel beter dan verwacht

Kunststeden Vlaamse regio's
1 %

20 %
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van de tien verblijven is in die zin een herhaalbezoek, waarvan 76 % in exact
dezelfde badplaats. In de Kunststeden had zes op de tien Belgen al eens eerder
verbleven (niet noodzakelijk in dezelfde kunststad). Ook dat is het hoogste van
alle marktlanden.

tabel 33 Herhaalbezoek van de Belgische recreatieve verblijfstoerist in
Vlaanderen

Planning & Onderzoek    

In de Kunststeden en de Vlaamse regio’s is gevraagd naar de intentie tot een her-
haalbezoek in de komende 3 jaar. In de Kunststeden denkt vier op de vijf onder-
vraagde Belgen binnen 3 jaar terug te komen (naar dezelfde of een andere
kunststad). De Vlaamse regio’s mogen zelfs 95 % van hun cliënteel terug ver-
wachten binnen 3 jaar. In beide macroproducten uiten de Belgen zich positiever
over een eventueel herhaalbezoek dan de buitenlandse collega’s.

figuur 22 Herhaalbezoek* gepland door de Belgische recreatieve verblijfstoe-
rist in de Kunststeden of in de Vlaamse regio’s

Planning & Onderzoek * Binnen dit en 3 jaar

De Belgische verblijfstoerist is niet alleen in het algemeen tevreden over het ver-
blijf in Vlaanderen. Ook de verhouding tussen prijs en kwaliteit van de verkregen
diensten vindt bijna iedereen ‘zoals verwacht’ of ‘beter’ tot zelfs ‘veel beter dan
verwacht’.
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figuur 23 Evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de Belgische recre-
atieve verblijfstoerist in de Kunststeden en de Vlaamse regio’s

Planning & Onderzoek

4.1.7 Bestedingen

Met een gemiddelde besteding van 37 euro per persoon per nacht geeft de Belg
aan de Kust minder uit dan toeristen uit de andere marktlanden. Vooral de
logieskosten zijn daarbij een belangrijke factor. 47 % van de uitgaven gaat naar
het logies, 36 % naar maaltijden, drank en voeding.

In de Kunststeden zijn die logieskosten ongeveer even groot als bij de andere
markten, maar geeft de Belg opvallend meer uit aan shopping. De totale beste-
ding in de Kunststeden per persoon en per nacht is 140 euro.

In de Vlaamse regio’s liggen de totale bestedingen per persoon per nacht het
laagst, al zijn de logieskosten hoger dan aan de Kust. Aan maaltijden, drank, voe-
ding en winkelen wordt minder besteed. De andere uitgavencategorieën zijn ver-
waarloosbaar. Gemiddeld geeft de Belg er 34 euro per persoon en per nacht uit.

tabel 34 Gemiddelde bestedingen van de Belgische recreatieve verblijfs-
toerist in Vlaanderen, per persoon per nacht

Planning & Onderzoek
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Bestedingen Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

Logies 17,28 42,07 20,72
Maaltijden, drank en voeding 13,41 47,15 9,32
Attracties en ontspanning 1,12 8,90 0,84
Shopping 3,89 36,29 1,17
Verplaatsingen 0,62 3,84 1,54
Andere uitgaven 0,52 1,59 0,42

Totaal (in euro) 36,84 139,84 33,99



4.2 De Nederlandse markt

Sinds jaar en dag vormen onze noorderburen de sterkste buitenlandse markt
voor Vlaanderen met 2,7 miljoen recreatieve overnachtingen. Jaar na jaar blijft
het aantal Nederlandse overnachtingen toenemen. Bijna een derde van alle
recreatieve overnachtingen van buitenlanders in Vlaanderen komt toe aan de
Nederlanders. Meer dan de helft daarvan is te situeren in de Vlaamse regio’s 
(56 %). Ook de Kust trekt een groot deel van de Nederlanders naar ons land. Bijna
een op de vier Nederlandse overnachtingen vindt plaats aan de Kust, een op de
vijf in de Kunststeden.

De Nederlanders aan de Kust zijn niet vast te pinnen op een enkele logiesvorm.
Zowel hotels, campings, vakantiedorpen als huurvakantiewoningen zijn bij hen
in trek. In de Kunststeden verblijft 89 % in hotels en in de Vlaamse regio’s ont-
vangen de vakantiedorpen meer dan de helft van de Nederlanders.

Noord-Brabant is de belangrijkste Nederlandse herkomstregio voor de Kust
(33 %) en de Kunststeden (20 %). De Nederlandse Limburgers bepalen 22 % van
de Nederlandse markt aan de Kust en komen op de tweede plaats. In de Vlaamse
regio’s komen de Noord-Brabanders op de tweede plaats met een aandeel van
20 %. Daar is Zuid-Holland de belangrijkste provincie van herkomst, met bijna
een op de vier Nederlanders uit die regio. In de Kunststeden komen de Zuid-Hol-
landers op de tweede plaats, ook met een aandeel van bijna 20 %.

4.2.1 Profielbeschrijving

Met zes op de tien toeristen jonger dan 45 jaar behoren de Nederlanders tot de
jongste markt aan de Kust. De grootste groep is tussen 35 en 44 jaar. In de Kunst-
steden en de Vlaamse regio’s is de leeftijdsverdeling vergelijkbaar met de ande-
re landen. Dat betekent: verhoudingsgewijs meer jongeren in de Kunststeden en
een symmetrische verdeling van de leeftijd in de Vlaamse regio’s. De grootste
groep in de Vlaamse regio’s is ook tussen 35 en 44 jaar.
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figuur 24 Leeftijd van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in 
Vlaanderen

Planning & Onderzoek * 65 jaar en ouder

Het gezinshoofd van de Nederlandse toeristen vertoont grotendeels hetzelfde
beroepsprofiel als dat van de Belgen. Toch zijn er in enkele beroepsklassen mar-
kante verschillen. Vooral de categorie ‘kaderleden, ondernemers en vrije beroe-
pen’ komt meer voor bij de Nederlanders dan bij de Belgen en de andere buur-
landen, en dat in alle macroproducten. Aan de Kust ligt het aantal
gepensioneerde Nederlanders opvallend laag. In de Kunststeden en de Vlaamse
regio’s is dat het geval voor de bedienden.

De verhoudingen die we bij de Nederlanders zien in opleidingsniveau zijn ver-
gelijkbaar met die van de Belgen: meer hooggeschoolden in de Kunststeden dan
in de Vlaamse regio’s.

tabel 35 Beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de Nederlandse 
recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen
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Beroep Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

Arbeider 15 % 12 % 20 %
Bediende 22 % 28 % 26 %
Zelfstandige 8 % 14 % 8 %
Kaderlid, ondernemer, vrij beroep 27 % 30 % 26 %
Gepensioneerde 22 % 9 % 10 %
Huisvrouw 1 % 1 % 3 %
Student 2 % 5 % 1 %
Overige 5 % 1 % 6 %

Totaal 100 % 100 % 100 %



Planning & Onderzoek

4.2.2 Kenmerken van de trip

Van alle bestudeerde markten aan de Kust komen de Nederlanders het vaakst
met de kinderen op vakantie. Ze laten de grootste gezins- en gezelschapsgrootte
optekenen. Ook de Vlaamse regio’s zijn topbestemming voor een vakantie met
de kinderen. Dat vertaalt zich in een keuze voor kindvriendelijke logiesvormen,
zoals vakantiedorpen (60 % van alle Nederlandse overnachtingen) en campings
(25 % van alle Nederlandse overnachtingen).

Slechts vijf op de honderd Nederlandse toeristen trekt met kinderen naar een
van de Vlaamse Kunststeden.

tabel 36 Reisgezelschap van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in
Vlaanderen

Planning & Onderzoek

Bijna evenveel korte als lange of middellange verblijven aan de Kust, hoofdzake-
lijk korte verblijven in de Kunststeden en een overwicht van korte vakanties in de
Vlaamse regio’s: dat is de balans wat de verblijfsduur van de Nederlandse toerist
betreft. Gemiddeld blijft de Nederlander aan de Kust 8,4 nachten of iets minder
lang dan de gemiddelde toerist. In de Kunststeden verblijft hij 2,4 nachten, in de
Vlaamse regio’s 6,6 nachten.
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Opleidingsniveau Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

Lager onderwijs n.b. 0 % 4 %
Lagere humaniora n.b. 6 % 7 %
Hogere humaniora n.b. 30 % 51 %
Hoger niet-universitair onderwijs n.b. 42 % 23 %
Universitair onderwijs n.b. 22 % 16 %

Totaal n.b. 100 % 100 %

Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

Gezin/gezelschap met kinderen 46 % 5 % 58 %
Gezin/gezelschap zonder kinderen 54 % 95 % 42 %

Totaal 100 % 100 % 100 %

Gemiddelde grootte van het gezin 2,8 1,9 3,4
Gemiddelde grootte van het gezelschap 3,5 3,3 5,1



figuur 25 Verblijfsstructuur van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in
Vlaanderen

Planning & Onderzoek * Tijdens het verblijf in Vlaanderen

De Nederlandse verblijfstoerist kent buiten de wagen slechts weinig transport-
alternatieven. Naar de Kust en de Vlaamse regio’s komt bijna iedereen met de
auto. Naar de Kunststeden reist toch bijna een op de drie met de trein. Dertien
Nederlanders op de honderd arriveren in de Kunststeden met een touringcar.

tabel 37 Transportmiddel van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist
naar Vlaanderen

Planning & Onderzoek

Voor de Nederlanders zijn de Kunststeden goed bereikbaar.Aangezien meer dan de
helft van hen met de wagen komt en een treinreservering gewoonlijk ook niet ver-
plicht is,organiseren drie op de vijf Nederlanders op voorhand alleen het logies.Een
op de vijf reserveert logies en transport, dat is meer dan de Belg, maar toch opval-
lend minder dan de andere markten. Voor de reservering van het logies roept 47 %
van de Nederlanders de hulp in van een reisbureau of een verwante organisatie.
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Lang verblijf (9+ nachten)

Middellang verblijf (5-8 nachten)

Kort verblijf (1-4 nachten)

Kust Kunststeden* Vlaamse regio's

31 %
33 %

36 %

5 % 1 %

94 %

20 %

34 %

46 %

Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

Wagen 94 % 56 % 97 %
Gewone trein 3 % 28 % 2 %
HST, Thalys of Eurostar 0 % 2 % 0 %
Touringcar 2 % 13 % 0 %
Vliegtuig 0 % 0 % 0 %
Andere 1 % 1 % 2 %

Totaal 100 % 100 % 100 %



Voor de reis naar de Vlaamse regio’s reserveren vijf op de zes Nederlanders
alleen het logies. Ten opzichte van de Belgen en de Duitsers organiseren relatief
veel Nederlanders er noch logies noch transport vooraf.

figuur 26 Reisorganisatie van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in
Vlaanderen

Planning & Onderzoek

4.2.3 Concurrentiepositie

De Kust ondervindt op de Nederlandse markt relatief veel concurrentie van
andere mogelijke bestemmingen. Twee op de vijf Nederlanders overwoog een
andere reisbestemming. De positie van de Kunststeden lijkt sterker. Slechts 8 %
van de Nederlandse toeristen had voor het vertrek een andere niet-Vlaamse
kunststad overwogen.

De belangrijkste motivatie om naar de Kunststeden te komen, zijn ‘de faam’
en ‘de aanbeveling door bekenden’. Daarnaast spelen ook ‘de vroegere positieve
ervaringen’, ‘de nabijheid’ en ‘de gemakkelijke verbinding met de woonplaats’
een niet onbelangrijke rol.

De Vlaamse regio’s kennen, zoals ook bij de andere markten, de grootste con-
currentie. De helft van de Nederlanders in de Vlaamse regio’s had ook een ande-
re bestemming kunnen kiezen.

tabel 38 Alternatieve bestemming van de Nederlandse recreatieve verblijfs-
toerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek * Andere niet-Vlaamse kunststad overwogen?  
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Noch logies, noch transport 
gereserveerd

Alleen transport gereserveerd

Alleen logies gereserveerd

Logies en transport gereserveerd

Kunststeden Vlaamse regio's

15 %

62 %

1 %

1 %16 %

83 %

23 %
0 %

Kust Kunststeden* Vlaamse regio’s

Ja, alternatief 21 % 8 % 49 %
Nee, geen alternatief 79 % 92 % 51 %

Totaal 100 % 100 % 100 %



4.2.4 Geraadpleegde informatiebronnen

Met aan de Kust 50 % en in de Kunststeden 80 % van de Nederlanders die een
informatiebron hebben geraadpleegd, is de informatiedrang vergelijkbaar met
die van onze andere buurlanden. In de Vlaamse regio’s ligt de informatiedrang
van de Nederlanders opvallend lager dan bij de Belgen.

Bij het type informatie zien we dat de Nederlanders aan de Kust veel informa-
tie krijgen van vrienden, familie en kennissen en uit talrijke toeristische brochu-
res. Verschillend van de andere marktlanden aan de Kust is het grote aandeel
van de reisgidsen. Ook over de Kunststeden vindt de Nederlander veel informa-
tie in reisgidsen. Ze zijn ook zeer vertrouwd met het internet, meer dan de Belg
en de andere buurlanden, en maken veel gebruik van de informatie van reis-
bureaus. Voor een vakantie naar de Vlaamse regio’s is – zoals aan de Kust – de
informatie van kennissen de belangrijkste informatiebron.

tabel 39 Informatiebronnen van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist
in Vlaanderen

Planning & Onderzoek * Exclusief vakantiedorpen
** In % van de respondenten die informatiebronnen raadpleegden  

4.2.5 Activiteiten

Aan de Kust is het gedrag van de Nederlanders perfect vergelijkbaar met dat van
de Belgen. Wandelen op het strand en restaurantbezoek zijn de geliefkoosde
activiteiten. In de Kunststeden zal de Nederlander zoals de toeristen uit onze
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Bronnen geraadpleegd? Kust Kunststeden Vlaamse regio’s*

Informatiebron geraadpleegd 50 % 80 % 76 %
Geen informatiebron of ervaring/gewoonte 50 % 20 % 24 %

Totaal 100 % 100 % 100 %

Welke Informatiebron**

Media 11 % 18 % 12 %
Toeristische diensten 14 % 5 % 8 %
Toeristische brochures 32 % 17 % 16 %
Reisbureau – 31 % 8 %
Reisgidsen 23 % 33 % 13 %
Internet 5 % 35 % 3 %
Beurzen 0 % 2 % 1 %
Vrienden, familie, kennissen 50 % 4 % 37 %
Andere 0 % 0 % 14 %

Totaal 135 % 144 % 113 %



andere buurlanden, en meer dan de Belgen, ‘al wandelend de stad bezichtigen’
en ‘monumenten bezoeken’. ‘Uit eten gaan’ en ‘winkelen’ wordt minder als
belangrijkste activiteit opgegeven. De grootste verschillen zien we in de Vlaam-
se regio’s. Door het grote aantal Nederlanders in de vakantiedorpen scoren ‘uit-
rusten, relaxen en niets doen’, en de ‘sporten’die je in het vakantiedorp kan doen
hoog en wordt er minder gewandeld en gefietst.

Bijna een op de drie Nederlanders aan de Kust en in de Kunststeden heeft
minstens één excursie ondernomen. Aan de Kust zijn de excursies in de vraag-
stelling beperkt tot het hinterland. In de Kunststeden gaat 61 % van de uitstap-
pen naar een andere Vlaamse kunststad. Twee derde van alle Nederlandse ver-
blijfstoeristen in de Vlaamse regio’s onderneemt een uitstap.

tabel 40 Excursies van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in 
Vlaanderen

Planning & Onderzoek * Naar het hinterland
** In Vlaanderen en Brussel

4.2.6 Tevredenheid en herhaalbezoek

Ook de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist blijkt goed te weten wat hij mag
verwachten tijdens een vakantie in Vlaanderen. Een grote meerderheid van hen
vindt dat de vakantie ‘zoals verwacht’ is verlopen. 30 % in de Kunststeden en
ruim een kwart in de Vlaamse regio’s vond het verblijf zelfs ‘(veel) beter dan ver-
wacht’. Een op de tien Nederlanders heeft in de Vlaamse regio’s een minder
goede ervaring gehad.
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Kust* Kunststeden** Vlaamse regio’s

Uitstappen 29 % 29 % 67 %
Geen uitstappen 71 % 71 % 33 %

Totaal 100 % 100 % 100 %



figuur 27 Tevredenheid van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in
Vlaanderen

Planning & Onderzoek

Bij ruim een op de drie Nederlanders aan de Kust was het huidige verblijf een
herhaalbezoek. Dat is veel minder dan bij de Belgen, maar ook ten opzichte van
de andere markten is het weinig. De vertrouwdheid met een specifieke bad-
plaats ligt wel relatief hoog, want twee van de drie herhaalbezoekers kwam
terug naar dezelfde badplaats. De Nederlanders in de Kunststeden noteren na
de Belgen de hoogste herhaalbezoekratio. Bijna de helft van hen verbleef gedu-
rende de laatste vijf jaar al eens eerder in de Kunststeden. Voor een op de tien
Nederlanders was het zelfs al minimaal de vijfde keer.

tabel 41 Herhaalbezoek van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in
Vlaanderen

Planning & Onderzoek   

Over zijn intentie om terug te komen naar respectievelijk de Kunststeden of de
Vlaamse regio’s is de Nederlander minder zeker dan de Belg.Toch menen vier tot
vijf op de tien Nederlandse toeristen zeker naar Vlaanderen terug te keren. Nog
eens twee tot drie op de tien denkt ‘wellicht’ of ‘waarschijnlijk wel’ terug te
komen.
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(Veel) minder goed dan verwacht

Zoals verwacht

Beter dan verwacht

Veel beter dan verwacht

Kunststeden Vlaamse regio's
1 %

25 %

69 %

2 %11 %

24 %

4 %

62 %

Herhaalbezoek

Kust 36 % in de laatste 3 jaar
Kunststeden 47 % in de laatste 5 jaar



figuur 28 Herhaalbezoek* gepland door de Nederlandse recreatieve verblijfs-
toerist in de Kunststeden of in de Vlaamse regio’s

Planning & Onderzoek * Binnen dit en 3 jaar

Driekwart van de Nederlanders is tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding in
de Vlaamse kunststad waar ze ondervraagd zijn. Nog eens een op de tien vindt
ze uitstekend. Bijna geen enkele Nederlandse toerist is ontevreden over het ver-
kregen product in relatie tot de betaalde prijs.

In de Vlaamse regio’s zijn de resultaten in verband met de prijs-kwaliteitver-
houding vergelijkbaar met de Kunststeden. Alleen is het aantal zeer tevreden en
het aantal ontevreden klanten groter. De Nederlanders zijn daarmee iets minder
tevreden dan de Belgen, maar meer dan de Duitsers.

figuur 29 Evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de Nederlandse
recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek
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Kunststeden Vlaamse regio's

16 %

7 %

2 % 20 %

4 %

30 %

45 %
5 %

Weet niet

(Vrijwel) zeker niet

Wellicht niet

Wellicht wel

(Vrijwel) zeker

Weet nog niet

(Heel) waarschijnlijk niet

Misschien wel

Waarschijnlijk wel

Zeer of heel waarschijnlijk

46 %24 %

Slecht tot zeer slecht

Gemiddeld

Goed

Uitstekend

Kunststeden Vlaamse regio's
1 %

73 %

18 %
5 %

13 % 16 %
9 %

66 %



4.2.7 Bestedingen

Zowel aan de Kust als in de Kunststeden is de besteding van de Nederlandse toe-
rist matig tot gemiddeld in vergelijking met de andere markten. In de Vlaamse
regio’s ligt ze lager dan gemiddeld. Dat komt omdat vele Nederlanders er op
camping gaan.

Per persoon per nacht geeft de Nederlander aan de Kust net geen 41 euro uit,
in de Kunststeden ruim 110 euro en in de Vlaamse regio’s bijna 29 euro.

De gemiddelde logieskosten per Nederlander en per nacht aan de Kust bedragen
ongeveer 20 euro. Zoals bij de meeste andere markten is dat ongeveer de helft
van wat de Nederlandse toeristen in een kunststad aan het logies betalen en ook
ongeveer de helft van de totale uitgaven per nacht aan de Kust. In de Vlaamse
regio’s kost een overnachting bijna 16 euro aan de Nederlanders.

In de Kunststeden zijn de logieskosten in verhouding tot de totale uitgaven wel
lager dan in de Vlaamse regio’s of de Kust. Dat komt omdat de Nederlanders
relatief veel uitgeven aan eten, drinken en winkelen. De shoppinguitgaven in de
Kunststeden lopen op tot vier maal zo veel als aan de Kust, terwijl er in de Vlaam-
se regio’s bijna geen geld wordt uitgegeven aan winkelen.Toch geven Nederlan-
ders van alle markten nog het minst uit aan winkelen in de Kunststeden.

tabel 42 Gemiddelde bestedingen van de Nederlandse recreatieve verblijfs-
toerist in Vlaanderen, per persoon per nacht

Planning & Onderzoek
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Bestedingen Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

Logies 20,15 39,99 15,64
Maaltijden, drank en voeding 15,07 45,93 9,74
Attracties en ontspanning 1,02 4,86 0,62
Shopping 3,42 14,20 1,31
Verplaatsingen 0,94 2,78 1,21
Andere uitgaven 0,35 2,97 0,27

Totaal (in euro) 40,95 110,71 28,81



4.3 De Duitse markt

De Duitse toeristenstroom naar onze regio heeft het voorbije decennium sterke
fluctuaties ondergaan. Na de stijging van de Duitse overnachtingen in Vlaande-
ren in het begin van de jaren ’90, zitten ze recentelijk in een duidelijke neer-
waartse spiraal. Dat fenomeen valt waar te nemen in meerdere vakantie-
bestemmingen van de Duitsers. In het jaar 2000 registreren we in het totaal
ruim 1,9 miljoen Duitse overnachtingen en bijna 480 000 aankomsten.

Binnen onze regio tellen zowel de Kust, de Kunststeden als de Vlaamse regio’s
veel Duitse vakantiegangers. Elk macroproduct neemt ongeveer een derde van
de Duitse aankomsten voor zijn rekening. Bij de overnachtingen is er door het
verschil in de gemiddelde verblijfsduur, een overwicht aan de Kust, met bijna de
helft van de Duitse recreatieve overnachtingen. De Vlaamse regio’s herbergen
een derde van de overnachtingen en de Kunststeden 17 %.

Zowel aan de Kust, in de Kunststeden als in de Vlaamse regio’s is Nordrhein-
Westfalen het voornaamste Duitse marktgebied. Vooral aan de Kust en in de
Vlaamse regio’s, waar het twee derde van de Duitse vakanties levert, staat het
zeer sterk. In de Kunststeden is de herkomst van de Duitsers iets diffuser. Een op
de drie komt uit Nordrhein-Westfalen, 11 % uit Rheinland-Pfaltz en nog eens 10 %
uit Bayern.

4.3.1 Profielbeschrijving

De groep Duitse toeristen aan de Kust die 45 jaar is of ouder, is ongeveer even
groot als de groep jonger dan 45. Daarmee behoort de Duitse markt aan de Kust,
samen met de Nederlanders, tot de jongste markt. De 35- tot 44-jarigen zijn in de
meerderheid.

Het is anders in de Kunststeden. Daar treffen we meer oudere Duitse toeris-
ten aan.Vooral de groep van 55 jaar of ouder is opvallend groter dan bij alle ande-
re markten, behalve bij het Verenigd Koninkrijk. In de Vlaamse regio’s daarente-
gen is meer dan drie op de vier Duitse toeristen jonger dan 45 jaar. Vooral de 35-
tot 44-jarigen zijn er in de meerderheid.
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figuur 30 Leeftijd van de Duitse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek * 65 jaar en ouder

De Duitse markt wordt gekenmerkt door een zeer groot aantal bedienden. In elk
van de macroproducten is meer dan een op de drie Duitse toeristen bediende.
Ten opzichte van de Belgische, Nederlandse en Britse markt is het aantal Duitse
arbeiders in de Kunststeden laag. Een op de vier Duitse toeristen in de Kunstste-
den is met pensioen en bijna een op de tien is student. Dat laatste is misschien
wel een uitzonderlijke situatie omdat ‘Euro2000’ veel Duitse studenten naar
onze Kunststeden lokte. In de Vlaamse regio’s ligt het aantal jonge Duitsers
hoog, het aantal gepensioneerden is er beperkt. Meer dan een op de vier is er
kaderlid, ondernemer of beoefent een vrij beroep.

De Kunststeden zijn zeer in trek bij de Duitse universitairen. Het aantal niet-
universitaire hoger geschoolden daarentegen ligt opvallend laag. In de Vlaamse
regio’s ligt het aantal hooggeschoolden lager, maar is de verdeling tussen uni-
versitairen en niet-universitaire hoger geschoolden ongeveer gelijk.

tabel 43 Beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de Duitse recreatieve
verblijfstoerist in Vlaanderen
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Beroep Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

Arbeider 12 % 2 % 14 %
Bediende 34 % 35 % 36 %
Zelfstandige 7 % 11 % 8 %
Kaderlid, ondernemer, vrij beroep 19 % 17 % 27 %
Gepensioneerde 21 % 25 % 2 %
Huisvrouw 3 % 1 % 4 %
Student 2 % 9 % 4 %
Overige 2 % 0 % 5 %

Totaal 100 % 100 % 100 %



Planning & Onderzoek

4.3.2 Kenmerken van de trip

De Kust en de Vlaamse regio’s zijn gezinsvakantiebestemmingen bij uitstek voor
de Duitse verblijfstoerist. Meer dan vier op de tien Duitse vakantiegangers is
met kinderen aan de Kust en in de Vlaamse regio’s zelfs bijna acht op de tien.
Daarom behalen de Duitsers de hoogste ratio’s wat het aantal gezinnen met
kinderen betreft. De gemiddelde gezinsgrootte in de Vlaamse regio’s ligt dan
ook vrij hoog op 4,1. Onze Kunststeden bezoeken de Duitsers vooral zonder kin-
deren. Dat is consistent met de leeftijdsverdeling van de Duitse markt voor dit
macroproduct.

tabel 44 Reisgezelschap van de Duitse recreatieve verblijfstoerist in 
Vlaanderen

Planning & Onderzoek

De Duitsers zijn gekend voor hun lang verblijf aan de Kust. Meer dan vier op de
tien Duitsers is langer dan negen nachten aan de Kust en het gemiddelde is 9,9
nachten. De Duitser in de Kunststeden verblijft gemiddeld 3 nachten in Vlaande-
ren. Dat is langer dan de Belgen, de Nederlanders of de Fransen. In de Vlaamse
regio’s verblijven ze gemiddeld 6 nachten. Meer dan de helft van de Duitse ver-
blijven in de Vlaamse regio’s zijn korte vakanties.
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Opleidingsniveau Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

Lager onderwijs n.b. 1 % 2 %
Lagere humaniora n.b. 11 % 16 %
Hogere humaniora n.b. 30 % 41 %
Hoger niet-universitair onderwijs n.b. 14 % 23 %
Universitair onderwijs n.b. 45 % 20 %

Totaal n.b. 100 % 100 %

Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

Gezin/gezelschap met kinderen 43 % 4 % 77 %
Gezin/gezelschap zonder kinderen 57 % 96 % 23 %

Totaal 100 % 100 % 100 %

Gemiddelde grootte van het gezin 2,7 1,8 4,1
Gemiddelde grootte van het gezelschap 3,1 3,7 5,1



figuur 31 Verblijfsstructuur van de Duitse recreatieve verblijfstoerist in 
Vlaanderen

Planning & Onderzoek * Tijdens het verblijf in Vlaanderen

Negen op de tien Duitse toeristen komt met de wagen naar de Kust. De rest
komt met de trein, want maar een beperkte 1 % komt met de touringcar. Voor de
verplaatsing naar de Kunststeden vindt de Duitser meer alternatieven dan de
Belg of onze andere buren. Vier op de tien Duitse toeristen arriveert in de Kunst-
steden met een touringcar en bijna een op de tien komt met het vliegtuig. De
trein wordt in vergelijking tot de andere buurlanden opvallend minder gebruikt
om naar de Kunststeden te komen.

De Vlaamse regio’s zijn dan weer een typische autobestemming. Bijna alle
Duitsers rijden er naartoe met de wagen.

tabel 45 Transportmiddel van de Duitse recreatieve verblijfstoerist naar
Vlaanderen

Planning & Onderzoek
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Lang verblijf (9+ nachten)

Middellang verblijf (5-8 nachten)

Kort verblijf (1-4 nachten)

Kust Kunststeden* Vlaamse regio's

42 %

26 %

32 %

10 %
2 %

88 %

15 %

30 % 54 %

Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

Wagen 89 % 33 % 98 %
Gewone trein 9 % 14 % 2 %
HST, Thalys of Eurostar 0 % 3 % 0 %
Touringcar 1 % 42 % 1 %
Vliegtuig 0 % 8 % 0 %

Totaal 100 % 100 % 100 %



Vergeleken met de Belg, de Nederlander en de Fransman organiseren veel Duit-
sers hun logies én transport vóór de afreis naar een van de Kunststeden (84 %).
Dat heeft te maken met het relatief hoge gebruik van de touringcar en het vlieg-
tuig. Zes op de tien Duitsers doet voor de organisatie van het logies een beroep
op een reisbureau, een kwart doet zelf rechtstreeks de reservering en ruim 15 %
organiseert het logies ter plaatse.

Vermits bijna alle Duitsers naar de Vlaamse regio’s komen met de wagen,
reserveert het merendeel van hen alleen het logies. Slechts een kleine minder-
heid maakt geen enkele reservering voor een vakantie in de Vlaamse regio’s.

figuur 32 Reisorganisatie van de Duitse recreatieve verblijfstoerist in 
Vlaanderen

Planning & Onderzoek

4.3.3 Concurrentiepositie

Weinig Duitsers aan de Kust of in de Kunststeden hebben een alternatief over-
wogen vóór de afreis naar Vlaanderen. Slechts respectievelijk 10 % en 2 % van
hen dacht nog aan een andere bestemming.

De belangrijkste motivaties om de Kunststeden te bezoeken, zijn ‘de faam’,
‘het kunsthistorische patrimonium’ en ‘de aanbeveling door bekenden’. Daar-
naast worden ook ‘de vakantiesfeer’, ‘de centrale ligging’en ‘de vroegere ervarin-
gen’ als motivators aangeduid.

Ook bij de Duitse markt hebben de Vlaamse regio’s het meest te kampen met
eventuele concurrenten. Bijna de helft van de Duitsers in de Vlaamse regio’s
overwoog vóór de afreis een andere bestemming.
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tabel 46 Alternatieve bestemming van de Duitse recreatieve verblijfstoerist
in Vlaanderen

Planning & Onderzoek * Andere niet-Vlaamse kunststad overwogen?  

4.3.4 Geraadpleegde informatiebronnen

Onder de Duitse toeristen aan de Kust heeft meer dan de helft een informatie-
bron geraadpleegd vóór de afreis. Het merendeel deed een beroep op mond-tot-
mondreclame van familie, vrienden of kennissen en op de toeristische brochu-
res.

In de Kunststeden raadpleegde slechts een op de zes Duitse toeristen geen
informatiebron, 84 % van hen deed dat wel. Informatie via het internet, reisgid-
sen en reisbureaus zijn het meest in trek. Vijf procent van de Duitsers in de
Kunststeden ging langs een vakantiebeurs en vond er nuttige informatie over
Vlaanderen. In geen enkel land doen beurzen het beter!

tabel 47 Informatiebronnen van de Duitse recreatieve verblijfstoerist in
Vlaanderen

Planning & Onderzoek * In % van de respondenten die informatiebronnen raadpleegden
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Kust Kunststeden* Vlaamse regio’s

Ja, alternatief 10 % 2 % 47 %
Nee, geen alternatief 90 % 98 % 53 %

Totaal 100 % 100 % 100 %

Informatiebron Kust Kunststeden

Informatiebron geraadpleegd 54 % 84 %
Geen informatiebron of ervaring/gewoonte 46 % 16 %

Totaal 100 % 100 %

Welke informatiebron*

Media 13 % 19 %
Toeristische diensten 25 % 8 %
Toeristische brochures 39 % 10 %
Reisbureau – 22 %
Reisgidsen 15 % 28 %
Internet 5 % 26 %
Beurzen 2 % 5 %
Vrienden, familie, kennissen 44 % 5 %

Totaal 142 % 123 %



4.3.5 Activiteiten

De activiteiten van de Duitse toeristen zijn vergelijkbaar met die van de hele
markt. De Duitsers ‘tafelen’ en ‘winkelen’ graag, maar ook ‘zonnen’ en ‘wandelen
op het strand’ behoren tot de geliefkoosde activiteiten aan de Kust. ‘Sportieve
wandelingen’ doen ze opvallend minder dan de Belgen, de Nederlanders, de
Luxemburgers of de Fransen.

In de Kunststeden wandelt de Duitser graag rond in de binnenstad en behoort
het ‘bezoeken van monumenten en historische gebouwen’ tot de favoriete acti-
viteiten. Voor een op de tien Duitsers waren ‘begeleide stadswandelingen’ de
belangrijkste activiteit, wat meer is dan bij de andere markten. Voor 8 % van de
Duitsers was een bezoek aan ‘Euro2000’ de belangrijkste bezigheid.

‘Sporten’ is voor de helft van alle Duitsers in de Vlaamse regio’s de belangrijk-
ste activiteit, omdat meer dan 70 % van hen op vakantie gaat in een vakantie-
dorp. Enkele voorbeelden van die sporten zijn voetbal, tennis of volleybal.

Aan de Kust heeft iets meer dan een op de vier Duitsers een uitstap naar het hin-
terland ondernomen tijdens de vakantie. Dat is vergelijkbaar met de Nederlan-
ders en de Fransen en meer dan de Luxemburgers en de Belgen. De Duitse toerist
in de Kunststeden onderneemt heel wat meer excursies dan aan de Kust. Van
alle nabije markten onderneemt de Duitser ook hier de meeste uitstappen. In de
Vlaamse regio’s ligt het aantal Duitsers dat er eens op uittrekt tijdens de vakan-
tie lager dan bij de Belgen of de Nederlanders.

tabel 48 Excursies van de Duitse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek * Naar het hinterland
** In Vlaanderen en Brussel

4.3.6 Tevredenheid en herhaalbezoek

De tevredenheid van de Duitse toerist is vergelijkbaar met die van de Belg, de
Nederlander en de Fransman. Met andere woorden: met de tevredenheid van de
Duitse toerist zit het goed! Bijna driekwart van hen ervaart het verblijf in de
Kunststeden ‘zoals verwacht’. Een kwart van hen vond het ‘beter’ of zelfs ‘veel
beter dan verwacht’. De groep ontevreden Duitsers is marginaal klein.
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Kust* Kunststeden** Vlaamse regio’s

Uitstappen 28 % 47 % 45 %
Geen uitstappen 72 % 53 % 55 %

Totaal 100 % 100 % 100 %



De Duitse toeristen in de Vlaamse regio’s zijn het meest kritisch ingesteld. Iets
meer dan een op de tien Duitsers had minder goede ervaringen. De meerderheid
is echter tevreden tot zeer tevreden over zijn vakantie (87 %).

figuur 33 Tevredenheid van de Duitse recreatieve verblijfstoerist in 
Vlaanderen

Planning & Onderzoek

Iets meer dan de helft van de Duitsers is teruggekeerd naar onze Kust na een
vorige vakantie die maximum drie jaar geleden plaatsvond. Van diegenen die
terugkeerden, verblijft bijna acht op de tien in dezelfde badplaats. Dus ook de
Duitsers zijn erg trouw aan hun gekozen kustgemeente. In onze Kunststeden
was 37 % van de Duitsers al eens op vakantie geweest tijdens de laatste vijf jaar.

tabel 49 Herhaalbezoek van de Duitse recreatieve verblijfstoerist in 
Vlaanderen

Planning & Onderzoek    

De Duitse toerist in de Vlaamse regio’s is minder zeker van een herhaalbezoek
dan zijn Belgische of Nederlandse collega. Toch denkt 61 % ‘(zeer of heel) waar-
schijnlijk’ terug te komen. Ook naar de Kunststeden denkt ruim zes op de tien
Duitsers ‘(vrijwel) zeker’ of ‘wellicht wel’ terug te komen.
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(Veel) minder goed dan verwacht

Zoals verwacht

Beter dan verwacht

Veel beter dan verwacht

Kunststeden Vlaamse regio's
2 %

21 %

73 %

2 %13 %

27 %

4 %

58 %

Herhaalbezoek

Kust 54 % in de laatste 3 jaar
Kunststeden 37 % in de laatste 5 jaar



figuur 34 Herhaalbezoek* gepland door de Duitse recreatieve verblijfstoerist
in de Kunststeden of in de Vlaamse regio’s

Planning & Onderzoek * Binnen dit en 3 jaar

Slechts weinig Duitse toeristen in de Kunststeden vinden dat de prijs zich ‘uit-
stekend’ verhoudt tot de verkregen kwaliteit. Misschien daarom besteden de
Duitsers samen met de Fransen het minst in de Kunststeden. De meeste onder
hen, zes op de tien Duitsers, vindt de prijs-kwaliteitverhouding ‘goed’. Toch zien
we dat de toeristen uit de andere landen meer tevreden zijn met de te betalen
prijzen. Ook in de Vlaamse regio’s zijn de Duitsers minder tevreden dan hun col-
lega’s uit België of Nederland.

figuur 35 Evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de Duitse recreatie-
ve verblijfstoerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek

4.3.7 Bestedingen

Hoeveel besteedt de Duitse toerist dan wel? Gemiddeld liggen de Duitse beste-
dingen per persoon en per nacht aan de Kust rond 41 euro, in de Kunststeden op
104 euro en in de Vlaamse regio’s bijna op 36 euro.
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Aan de Kust behoort de Duitser tot de middenmoot wat de bestedingen betreft.
Dat geldt voor elke bestedingscategorie. De logieskosten, gemiddeld 20 euro,
nemen net de helft van de totaalkosten per nacht in.Voor de kosten aan maaltij-
den, drank en voeding is dat 36 %.

De Duitse bestedingen aan de Kust liggen iets boven die in de Vlaamse regio’s,
maar ver beneden de uitgaven in de Kunststeden.

Daar beslaan de logieskosten slechts 43 % van het totale kostenplaatje. In ver-
houding tot de Kust zijn de uitgaven aan winkelen er hoger. Eten en drinken kost
de Duitsers in de Kunststeden meer dan tweemaal zoveel als aan de Kust en zelfs
driemaal zoveel als in de Vlaamse regio’s. Ook de andere dagelijkse bestedingen
liggen in de Kunststeden systematisch hoger dan aan de Kust en in de Vlaamse
regio’s.

In de Vlaamse regio’s beslaan de logieskosten van de Duitsers meer dan 60 %
van de bestedingen. De logieskosten liggen er net iets hoger dan aan de Kust,
maar buiten de beperkte kosten aan voeding en drank van ruim 10 euro geven de
Duitsers er – zoals ook de Belgen en de Nederlanders – bijna niets meer uit.

tabel 50 Gemiddelde bestedingen van de Duitse recreatieve verblijfstoerist
in Vlaanderen, per persoon per nacht

Planning & Onderzoek
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Bestedingen Kust Kunststeden Vlaamse regio’s

Logies 20,30 44,52 22,21
Maaltijden, drank en voeding 14,68 33,47 9,15
Attracties en ontspanning 0,92 3,64 1,91
Shopping 4,12 14,38 1,46
Verplaatsingen 0,64 3,37 0,64
Andere uitgaven 0,30 5,06 0,32

Totaal (in euro) 40,95 104,41 35,70



4.4 De Luxemburgse markt

Met 240 000 overnachtingen in 2000 staat de Luxemburgse markt zevende
gerangschikt wat de recreatieve overnachtingen in Vlaanderen betreft. Zes op
de zeven Luxemburgse overnachtingen in Vlaanderen vindt plaats aan de Kust.
De helft daarvan zijn te situeren in de huurlogies, een ander groot deel in de
hotels. De bespreking van die markt is dan ook beperkt tot de Luxemburgse
cliënteel aan de Kust.

4.4.1 Profielbeschrijving

Zoals de Belgen zijn de Luxemburgse toeristen aan de Kust ouder dan die uit de
andere buurlanden. Niet zozeer de oudste leeftijdscategorieën zijn goed gevuld,
vooral de groep 55- tot 64-jarigen is opvallend groot.

figuur 36 Leeftijd van de Luxemburgse recreatieve verblijfstoerist aan de Kust

Planning & Onderzoek

Een hoog aantal gepensioneerden zorgt voor de goede vertegenwoordiging van
de hoge leeftijdscategorieën. De Luxemburgse markt komt qua beroepsprofiel
trouwens goed overeen met de Belgische, zij het met iets minder arbeiders en
iets meer kaderleden, ondernemers en beoefenaars van een vrij beroep.
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tabel 51 Beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de Luxemburgse
recreatieve verblijfstoerist aan de Kust

Planning & Onderzoek

4.4.2 Kenmerken van de trip

Bijna een op de drie Luxemburgers is met de kinderen op vakantie aan onze Kust.
Dat is vergelijkbaar met de Fransen, maar minder dan bij de Belgen, de Neder-
landers en de Duitsers. Een gezin telt gemiddeld 2,5 leden, wat vergelijkbaar is
met de andere buurlanden. Rekening houdend met het kleine aantal gezinnen
met kinderen aan de Kust is dat een relatief hoog gemiddelde.

tabel 52 Reisgezelschap van de Luxemburgse recreatieve verblijfstoerist aan
de Kust

Planning & Onderzoek   
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Beroep Kust 

Arbeider 10 %
Bediende 30 %
Zelfstandige 6 %
Kaderlid, ondernemer, vrij beroep 16 %
Gepensioneerde 34 %
Huisvrouw 2 %
Student 2 %
Overige 0 %

Totaal 100 %

Kust

Gezin/gezelschap met kinderen 31 %
Gezin/gezelschap zonder kinderen 69 %

Totaal 100 %

Gemiddelde grootte van het gezin 2,5
Gemiddelde grootte van het gezelschap 2,8



De Luxemburgers verblijven gemiddeld 9,6 nachten aan de Kust. In de hotels is
dat 7,4 nachten, in de appartementen of huurwoningen 13,3.Toch brengt drie op
de tien Luxemburgers een korte vakantie door aan de Kust. Bij nog eens ruim drie
op de tien duurt de vakantie 5 tot 8 nachten. Bijna 40 % van de Luxemburgers
blijft 9 nachten of meer.

figuur 37 Verblijfsstructuur van de Luxemburgse recreatieve verblijfstoerist
aan de Kust

Planning & Onderzoek   

Het merendeel van de Luxemburgers komt met de auto naar zee. In vergelijking
met de andere marktlanden kiest toch een relatief groot deel van hen de trein.
12 % komt met de gewone trein, 4 % met de bus.

tabel 53 Transportmiddel van de Luxemburgse recreatieve verblijfstoerist
naar de Kust

Planning & Onderzoek   

4.4.3 Concurrentiepositie en herhaalbezoek

Zoals de Belgen, de Duitsers, de Fransen en de Britten kiezen ook de Luxembur-
gers onmiddellijk voor hun huidige vakantie aan de Kust. Slechts 7 % had vóór
het vertrek een mogelijk alternatief in gedachten.
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Kust

Wagen 84 %
Gewone trein 12 %
Touringcar 4 %

Totaal 100 %
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Twee derde van de Luxemburgse verblijfstoeristen aan de Kust verbleef al aan de
Kust in de laatste drie jaar. Wel vier op de vijf toeristen binnen die groep kwam
terug naar dezelfde kustgemeente. De Kust kan haar Luxemburgse vakantiegan-
gers dan ook als trouwe klanten beschouwen.

4.4.4 Geraadpleegde informatiebronnen

Zoals bij de Belgen en de Duitsers is de informatiedrang van de Luxemburgse
toerist relatief beperkt. Meer dan de helft van alle Luxemburgse vakantiegan-
gers aan de Kust raadpleegt geen enkele informatiebron. De informatie wordt,
zoals altijd aan de Kust, vooral via vrienden, familie of kennissen verkregen. Ook
de toeristische brochures, diensten en media zijn veelgebruikte toeristische
informatiebronnen. De reisgidsen, die onder de Belgische toeristen minder in
trek zijn, worden veel gebruikt door de Luxemburgse verblijfstoeristen.

tabel 54 Informatiebronnen van de Luxemburgse recreatieve verblijfstoerist
aan de Kust

Planning & Onderzoek * In % van de respondenten die informatiebronnen raadpleegden  

4.4.5 Activiteiten

‘Zonnen’ en ‘wandelen op het strand en de dijk’ zijn naast ‘tafelen’ en ‘winkelen’
ook de geliefkoosde vakantieactiviteiten voor de Luxemburgse verblijfstoerist
aan de Kust. ‘Sportactiviteiten’ zijn minder in trek dan bij de toeristen uit de
andere landen (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk). Hetzelfde geldt
voor de uitstapjes. Weinig Luxemburgse toeristen ondernemen een excursie
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Informatiebron Kust 

Informatiebron geraadpleegd 45 %
Geen informatiebron of ervaring/gewoonte 55 %

Totaal 100 %

Welke informatiebron*

Media 16 %
Toeristische diensten 19 %
Toeristische brochures 27 %
Reisgidsen 16 %
Internet 5 %
Vrienden, familie, kennissen 50 %

Totaal 131 %



naar het hinterland. De cijfers zijn vergelijkbaar met die van de binnenlandse
markt.

tabel 55 Excursies* van de Luxemburgse recreatieve verblijfstoerist aan de
Kust

Planning & Onderzoek * Naar het hinterland  

4.4.6 Bestedingen

De Luxemburgse vakantieganger aan de Kust is een gulle besteder. Per persoon
en per nacht geeft hij gemiddeld meer dan 50 euro uit. Meer dan de helft van alle
Luxemburgse toeristen verblijft in de hotels, waardoor de logiesbestedingen
hoger liggen dan bij de andere markten (behalve het Verenigd Koninkrijk). De
logieskosten nemen per nacht dan ook de helft van het budget in. De overige
bestedingen gaan vooral naar voeding en drank en beperkt naar winkelactivitei-
ten.

tabel 56 Gemiddelde bestedingen van de Luxemburgse recreatieve verblijfs-
toerist aan de Kust, per persoon per nacht

Planning & Onderzoek
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Kust*

Uitstappen 15 %
Geen uitstappen 85 %

Totaal 100 %

Bestedingen Kust

Logies 24,27
Maaltijden, drank en voeding 16,44
Attracties en ontspanning 1,59
Shopping 7,68
Verplaatsingen 0,77
Andere uitgaven 0,42

Totaal (in euro) 51,17



4.5 De Franse markt

De Franse toeristen zijn bekend voor hun vele vakanties in eigen land. Een
beperkt deel van alle Franse vakantiegangers waagt zich aan een vakantie in het
buitenland. Toch registeren we in Vlaanderen jaarlijks om en bij de 850 000
recreatieve overnachtingen. Het jaar 1999 was op dat vlak een ‘Grand Cru’ met
ruim 925 000 overnachtingen. In 2000 lag dat aantal opnieuw iets lager met
ongeveer 843 000 overnachtingen.

Meer dan acht op de tien Franse recreatieve overnachtingen in onze regio wordt
geregistreerd aan de Kust of in de Kunststeden (elk ongeveer 40 %). De Vlaamse
regio’s nemen bijna een op de vijf Franse overnachtingen voor hun rekening. De
aankomsten zijn enigszins anders verdeeld. De Kust en de Vlaamse regio’s
nemen elk een vijfde van de Franse vakantiegangers voor hun rekening, de
Kunststeden ontvangen 60 % van alle Fransen.

Aan de Kust worden huurvakantiewoningen het meest gebuikt met 55 % van de
overnachtingen in de huurlogies. Daarnaast verkiest 18 % van de Fransen te
overnachten op hotel. In de Kunststeden zijn de hotels goed voor 84 % van alle
Franse overnachtingen.

Meer dan de helft van de Fransen in de Kunststeden is afkomstig uit Ile-de-Fran-
ce (53 %) en 11 % komt uit Nord-Pas de Calais. Aan de Kust zien we het omgekeer-
de. De meeste Fransen zijn er afkomstig uit Nord-Pas de Calais (37 %). De tweede
belangrijkste herkomstregio is er Ile-de-France met een aandeel van 12 %.

4.5.1 Profielbeschrijving

Zoals bij de andere markten, met uitzondering van de Britse markt, zijn ook de
Franse verblijfstoeristen van 35 tot 44 jaar aan de Kust in de meerderheid. Toch
zijn er ook veel Franse 55- tot 64-jarigen. Globaal gezien behoren de Fransen aan
de Kust bij de iets oudere verblijfstoeristen, in tegenstelling tot de Duitsers en de
Nederlanders.
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figuur 38 Leeftijd van de Franse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek * 65 jaar en ouder

In vergelijking met onze andere buurlanden Duitsland en Nederland is de Franse
toerist in de Kunststeden dan weer jonger. Meer dan zes op de tien Fransen is er
jonger dan 45 jaar. Meer dan een op de vier Franse kunststadbezoekers is tussen
25 en 34 jaar.

Algemeen gezien kunnen we de Franse kustvakantiegangers qua gezins-
hoofd catalogeren in drie beroepsklassen: gepensioneerden, bedienden en
kaderleden, ondernemers of beoefenaars van vrije beroepen. Het hoge aantal
kaderleden, ondernemers of beoefenaars van vrije beroepen is ook opvallend in
de Kunststeden.

Dat weerspiegelt zich ook in het opleidingsniveau van de toeristen. Drie op de
vier Fransen in de Kunststeden deed hogere universitaire of niet-universitaire
studies. Het aantal universitairen is ruim in de meerderheid.

tabel 57 Beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de Franse recreatieve
verblijfstoerist in Vlaanderen
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Arbeider 4 % 2 %
Bediende 25 % 24 %
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Gepensioneerde 33 % 12 %
Huisvrouw 0 % 1 %
Student 4 % 4 %
Overige 2 % 5 %

Totaal 100 % 100 %
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Planning & Onderzoek

4.5.2 Kenmerken van de trip

Het aantal Franse toeristen dat met kinderen op vakantie is aan de Kust, ligt
lager dan bij de Duitsers of de Nederlanders. Twee derde van de Fransen aan zee
is zonder kinderen op vakantie. Naar de Kunststeden neemt een op de tien Fran-
sen de kinderen met zich mee, dat is relatief gezien dubbel zoveel als de Duitsers
of de Nederlanders.

De Fransen zijn zelden met vrienden of familie op pad aan de Kust of in de
Kunststeden, want de gemiddelde grootte van het reisgezelschap ligt in beide
macroproducten niet veel hoger dan de gezinsgrootte.

tabel 58 Reisgezelschap van de Franse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek

Slechts een vierde van de Franse verblijven aan de Kust duurt vier nachten of
minder. De rest van de vakanties duurt langer. De gemiddelde verblijfsduur in de
hotels aan de Kust is 7,7 nachten. In de appartementen of huurwoningen is dat
12,8 nachten.

In de Kunststeden duurt de vakantie (in Vlaanderen) van de Fransman gemid-
deld 2,5 nachten. Dit impliceert dat negen op de tien Franse toeristen in de
Kunststeden minder dan 4 nachten in Vlaanderen verblijft. De Fransen laten
daarmee samen met de Belgen en de Nederlanders de kortste verblijven in de
Kunststeden noteren.
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Opleidingsniveau Kust Kunststeden

Lager onderwijs n.b. 1 %
Lagere humaniora n.b. 9 %
Hogere humaniora n.b. 16 %
Hoger niet-universitair onderwijs n.b. 26 %
Universitair onderwijs n.b. 48 %

Totaal n.b. 100 %

Kust Kunststeden

Gezin/gezelschap met kinderen 32 % 10 %
Gezin/gezelschap zonder kinderen 68 % 90 %

Totaal 100 % 100 %

Gemiddelde grootte van het gezin 2,6 1,9
Gemiddelde grootte van het gezelschap 2,9 2,3



figuur 39 Verblijfsstructuur van de Franse recreatieve verblijfstoerist in 
Vlaanderen

Planning & Onderzoek * Tijdens het verblijf in Vlaanderen

Als buren zijn de Fransen bij de eersten om met de wagen naar onze regio af te
zakken. Een vakantie bij ons aan zee is dan ook in 93 % van de gevallen een auto-
vakantie. Opvallend is dat geen enkele Franse toerist gebruikmaakt van de hoge-
snelheidstrein om naar de Vlaamse Kust te komen. Naar de Kunststeden komt
wel meer dan een op de drie Franse toeristen met de trein. Toch blijft ook voor
hen de auto in de helft van de gevallen het vervoermiddel bij uitstek.

tabel 59 Transportmiddel van de Franse recreatieve verblijfstoerist naar
Vlaanderen

Planning & Onderzoek

Het merendeel van de Fransen in de Kunststeden organiseert zijn logies en/of
transport vooraf. Toch behoeft een op de vijf Fransen geen enkele reservering.
Dat is vergelijkbaar met de Belgen en de Italianen.
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Wagen 93 % 51 %
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Touringcar 2 % 10 %
Vliegtuig 0 % 4 %

Totaal 100 % 100 %



figuur 40 Reisorganisatie van de Franse recreatieve verblijfstoerist in de
Kunststeden

Planning & Onderzoek

Toeristen in de Kunststeden uit de andere landen organiseren frequenter logies
of transport op voorhand. Het aantal Fransen in onze Kunststeden dat langsgaat
bij een reisbureau of een verwante organisatie voor de reservering van het logies
is relatief beperkt (23 %).

4.5.3 Concurrentiepositie

De Franse markt is duidelijk overtuigd van het Vlaamse toeristische aanbod aan
de Kust of in de Kunststeden. Minder dan een op de tien Fransen overwoog een
alternatief voor hun vakantie in Vlaanderen. ‘De faam’ van onze Kunststeden
vormt de belangrijkste motivator voor de Franse toeristen. Ook het aanwezige
‘kunsthistorische patrimonium’ en de ‘aanbevelingen van vrienden’ scoren
hoog.

tabel 60 Alternatieve bestemming van de Franse recreatieve verblijfstoerist
in Vlaanderen

Planning & Onderzoek * Andere niet-Vlaamse kunststad overwogen?  
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Noch logies, noch transport gereserveerd

Alleen transport gereserveerd

Alleen logies gereserveerd

Logies en transport gereserveerd

Kunststeden

5 %

41 %

34 %

21 %

Kust Kunststeden*

Ja, alternatief 9 % 8 %
Nee, geen alternatief 91 % 92 %

Totaal 100 % 100 %



4.5.4 Geraadpleegde informatiebronnen

Ruim de helft van de Franse vakantiegangers aan de Kust informeerde zich op
een of andere manier over deze bestemming. Vrienden, familie en kennissen
vormen het voornaamste medium.

Voor de Kunststeden is de mond-tot-mondreclame minder van tel. Meer dan
vier op de tien van de Fransen die een informatiebron raadpleegden, gebruikte
een reisgids. Een op de drie ging te rade op het internet. Het aantal geconsul-
teerde informatiebronnen per toerist (die informatiebronnen heeft geraad-
pleegd) schommelt gemiddeld tussen 1,3 en 1,4.

tabel 61 Informatiebronnen van de Franse recreatieve verblijfstoerist in
Vlaanderen

Planning & Onderzoek * In % van de respondenten die informatiebronnen raadpleegden

4.5.5 Activiteiten

In vergelijking met de andere toeristen gaan de Fransen aan zee liever ‘zonnen
op het strand’ dan ‘winkelen’. Andere geliefkoosde activiteiten aan de Kust zijn
‘wandelen’ en ‘eten’. In de Kunststeden zijn ‘wandelen’ en het ‘bezoeken van
monumenten, historische gebouwen en bezienswaardigheden’ ook voor de
Fransen de belangrijkste activiteiten. In vergelijking met de andere markten zijn
ze, zoals de Japanners, meer geïnteresseerd in musea.

Een op de vier Fransen aan de Kust onderneemt een uitstap naar het hinter-
land. Dat is meer dan de Belgen of de Luxemburgers. Op vakantie in de Kunst-
steden ondernemen de Franse toeristen minder excursies dan de toeristen uit
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Informatiebron Kust Kunststeden

Informatiebron geraadpleegd 51 % 84 %
Geen informatiebron of ervaring/gewoonte 49 % 16 %

Totaal 100 % 100 %

Welke informatiebron*

Media 8 % 13 %
Toeristische diensten 16 % 7 %
Toeristische brochures 28 % 13 %
Reisbureau – 14 %
Reisgidsen 24 % 44 %
Internet 4 % 33 %
Vrienden, familie, kennissen 55 % 9 %

Totaal 135 % 132 %



de meeste andere landen. Zeven op de tien Franse ‘excursionisten’ onderneemt
een uitstap naar een andere Vlaamse kunststad, 38 % van hen gaat naar de Kust.

tabel 62 Excursies van de Franse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek * Naar het hinterland
** In Vlaanderen en Brussel  

4.5.6 Tevredenheid en herhaalbezoek

Zoals bij de andere markten is er bij de Fransman weinig ontevredenheid over
het verblijf in de Kunststeden. Wel vinden zij het verblijf minder dikwijls ‘veel
beter dan verwacht’ in vergelijking met de andere buitenlandse markten. De
meesten, zeven op de tien Fransen, ervoeren de vakantie zoals ze verwacht had-
den.

Een tevreden klant, keert die ook terug? Drie vierde van de Fransen in de
Kunststeden meent van wel. Slechts 5 % van hen weet zeker dat ze binnen drie
jaar niet zullen terugkomen.

figuur 41 Tevredenheid en herhaalbezoek* van de Franse recreatieve verblijfs-
toerist in de Kunststeden

Planning & Onderzoek * Binnen dit en 3 jaar

Hoewel de Franse stranden veel binnenlandse vakantiegangers aantrekken en
een grote internationale aantrekking hebben, houden de (Noord-)Fransen van
de Vlaamse Kust. Bijna zes op de tien Franse vakantiegangers aan de Kust was
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Kust* Kunststeden**

Uitstappen 26 % 36 %
Geen uitstappen 74 % 64 %

Totaal 100 % 100 %

Tevredenheid Herhaalbezoek
3 % 6 %

3 %

17 %

69 %

22 %
5 %

(Veel) minder goed 
dan verwacht

Zoals verwacht

Beter dan verwacht

Veel beter dan verwacht

Weet niet

(Vrijwel) zeker niet

Wellicht niet

Wellicht wel

(Vrijwel) zeker
37 %

38 %



hier al eens eerder geweest. Van zij die nu teruggekomen zijn, verblijft 80 % in
dezelfde badplaats. Vooral de liefde voor een bepaalde kustgemeente blijkt dus
groot te zijn. Een op de drie Fransen in de Kunststeden noemt zijn of haar verblijf
een herhaalbezoek. Zeven procent is zelfs voor de vijfde maal hier sinds de laat-
ste vijf jaar.

tabel 63 Herhaalbezoek van de Franse recreatieve verblijfstoerist in 
Vlaanderen

Planning & Onderzoek

Zeven op de tien Fransen vindt de betaalde prijzen in de Kunststeden goed in
verhouding tot de verkregen kwaliteit. 13 % vindt de prijs-kwaliteitverhouding
zelfs uitstekend.We kunnen concluderen dat de globale appreciatie van de Fran-
se toeristen in onze Kunststeden zeer positief is.

figuur 42 Evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de Franse recreatie-
ve verblijfstoerist in de Kunststeden

Planning & Onderzoek

4.5.7 Bestedingen

De tevredenheid is groot, velen willen naar Vlaanderen terugkomen en de prijs is
daarenboven ook in verhouding.Wat met de bestedingen? 

Aan de Kust besteden de Fransen bijna 43 euro per persoon en per nacht; dat
ligt iets boven het gemiddelde over alle marktlanden. Een overnachting kost
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Herhaalbezoek

Kust 58 % in de laatste 3 jaar
Kunststeden 34 % in de laatste 5 jaar

Slecht tot zeer slecht

Gemiddeld

Goed

Uitstekend

Kunststeden

1 %

70 %

15 % 13 %



gemiddeld 22 euro, eten en drinken net geen 14 euro. Zoals bij alle andere onder-
zochte landen aan de Kust zijn de bestedingen ook bij de Fransen hoofdzakelijk
te situeren in die twee bestedingscategorieën. Alleen aan winkelen wordt nog
gemiddeld 4 euro uitgegeven. De uitgaven in de andere categorieën liggen zeer
laag.

In de Kunststeden geven de Fransen samen met de Duitsers het minste uit van
alle toeristen, gemiddeld 105 euro per persoon en per nacht. Aan logies en eten
en drinken besteden de Fransen ongeveer evenveel, maar dat is relatief minder
dan wat de overige buurlanden uitgeven. Vergeleken met de Kust liggen de
totaalbestedingen van de Fransen in de Kunststeden per persoon en per nacht
2,5 maal zo hoog.

tabel 64 Gemiddelde bestedingen van de Franse recreatieve verblijfstoerist
in Vlaanderen, per persoon per nacht

Planning & Onderzoek

98

Bestedingen Kust Kunststeden

Logies 22,21 38,97
Maaltijden, drank en voeding 13,93 38,23
Attracties en ontspanning 1,44 5,06
Shopping 3,94 17,95
Verplaatsingen 0,67 3,12
Andere uitgaven 0,40 1,24

Totaal (in euro) 42,59 104,56



4.6 De Britse markt

De Britse vakantieganger in Vlaanderen en Brussel heeft een zeer specifiek pro-
fiel en is vooral aangetrokken door de Kunststeden. Toch kregen ook de Kust en
de Vlaamse regio’s hun deel van de 1,4 miljoen Britse recreatieve overnachtingen
in 2000. 60 % van die overnachtingen en 65 % van alle Britse aankomsten in
Vlaanderen vindt plaats in een van de zes Kunststeden. Een op de vijf Britten in
Vlaanderen gaat naar de Kust en nog eens 17 % naar de Vlaamse regio’s. Van alle
omvangrijke markten is de Britse de laatste jaren het sterkst toegenomen.

Aan de Kust en in de Kunststeden is de Brit quasi alleen terug te vinden in de
hotels. In de Vlaamse regio’s vindt driekwart van de Britse overnachtingen plaats
in de hotels. De overige 25 % zit verspreid in de campings en de vakantiedorpen,
maar vooral in de logiesvormen voor doelgroepen.

De Britse toeristen in de Kunststeden komen hoofdzakelijk uit South-East Eng-
land, inclusief Londen (43 %). Een op de tien komt uit North-West England. De
Britten aan de Kust zijn vooral van de Midlands (26 %) en North-West England
(24 %) afkomstig. De Britse toeristen afkomstig uit de South-East regio (5 %) en
Londen (8 %) komen minder frequent voor aan de Kust.

4.6.1 Profielbeschrijving

Een vergelijking van de leeftijdscurve van de Britse vakantiegangers aan de Kust
met die van de andere markten maakt meteen duidelijk dat de Britse vakantie-
ganger zich onderscheidt van de rest. Vier op de vijf Britten aan de Kust is 55 jaar
of ouder. Niet eens een Brit op de tien is jonger dan 45 en de jongeren tussen 18
en 24 komen niet op vakantie aan zee bij ons.

99



figuur 43 Leeftijd van de Britse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek * 65 jaar en ouder

In de Kunststeden is de leeftijd meer gelijk verdeeld. Toch vormen ook daar de
Britten samen met de Duitsers de oudste markt met bijna twee op de drie toe-
risten ouder dan 44 jaar.

Het grote aantal Britse ouderen aan de Kust maakt dat meer dan drie op de vijf Brit-
se toeristen gepensioneerd is. In de Kunststeden is dat slechts drie op de tien. In
beide macroproducten noteren de Britten de meeste pensioentrekkenden. Samen
met de groep kaderleden,ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen vormen
de gepensioneerden in de Kunststeden het grootste deel van de Britse markt.

Ruim de helft van de Britten heeft hoger onderwijs genoten. Dat is het laagste
aantal van alle bestudeerde markten in de Kunststeden. Bijna een op de drie deed
universitaire studies. Het aandeel van de toeristen dat alleen onderwijs tot de
lagere humaniora heeft gevolgd, is het grootst bij de Britten in de Kunststeden.

tabel 65 Beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de Britse recreatieve
verblijfstoerist in Vlaanderen

100

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

Kunststeden
Kust

75 jaar 
en ouder

65-74 jaar55-64 jaar45-54 jaar35-44 jaar25-34 jaar18-24 jaar

*

Beroep Kust Kunststeden

Arbeider 13 % 8 %
Bediende 13 % 15 %
Zelfstandige 2 % 10 %
Kaderlid, ondernemer, vrij beroep 6 % 33 %
Gepensioneerde 63 % 32 %
Huisvrouw 0 % 0 %
Student 0 % 0 %
Overige 2 % 0 %

Totaal 100 % 100 %



Planning & Onderzoek

4.6.2 Kenmerken van de trip

Bijna alle Britten zakken zonder kinderen af voor hun vakantie aan de Kust. De
gezins- en gezelschapsgrootte is dan ook opvallend klein in dit marktsegment.
Gezien de hoge gemiddelde leeftijd van de Britse kustgangers laten zij zelfs min-
der gezinnen/gezelschappen met kinderen noteren dan hun nationaliteitsgeno-
ten in de Kunststeden. Bij de andere markten ligt dat net andersom.

tabel 66 Reisgezelschap van de Britse recreatieve verblijfstoerist in 
Vlaanderen

Planning & Onderzoek

De meeste Britse vakanties aan de Kust situeren zich in het segment van de
korte of middellange verblijven. De gemiddelde verblijfsduur bedraagt er slechts
5,5 nachten. In de Kunststeden verblijven de Britten dan weer langer dan toeris-
ten uit andere buurlanden. Een op de zeven Britten verblijft er vijf nachten of
langer. De gemiddelde verblijfsduur is er 3,5 nachten.
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Opleidingsniveau Kust Kunststeden

Lager onderwijs n.b. 2 %
Lagere humaniora n.b. 18 %
Hogere humaniora n.b. 28 %
Hoger niet-universitair onderwijs n.b. 22 %
Universitair onderwijs n.b. 31 %

Totaal n.b. 100 %

Kust Kunststeden

Gezin/gezelschap met kinderen 2 % 6 %
Gezin/gezelschap zonder kinderen 98 % 94 %

Totaal 100 % 100 %

Gemiddelde grootte van het gezin 1,9 1,8
Gemiddelde grootte van het gezelschap 2,2 3,3



figuur 44 Verblijfsstructuur van de Britse recreatieve verblijfstoerist in 
Vlaanderen

Planning & Onderzoek * Tijdens het verblijf in Vlaanderen

Voor een buitenlandse vakantie zijn de Britten altijd genoodzaakt de zee over te
steken. Voor een reis naar onze Kust overbruggen ze die barrière meestal per
touringcar, hetzij op de boot, hetzij via de kanaaltunnel. Een op de tien Britten
aan de Kust neemt de boot zonder bijkomende transportmiddelen. De Britse
vakantieganger in de Kunststeden is creatiever in het gebruik van zijn transport-
middel. Een kwart komt rechtstreeks met de hogesnelheidstrein en nog eens
een derde komt met de wagen, de bus of de trein. Het transport over zee is goed
voor twee op de vijf vakanties in de Kunststeden en 16 % verplaatst zich met het
vliegtuig.

tabel 67 Transportmiddel van de Britse recreatieve verblijfstoerist naar
Vlaanderen

Planning & Onderzoek
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Lang verblijf (9+ nachten)

Middellang verblijf (5-8 nachten)

Kort verblijf (1-4 nachten)

Kust Kunststeden*
3 %

40 %

57 %

11 %
3 %

85 %

Kust Kunststeden

Boot/hovercraft/catamaran 10 % 0 %
Boot/hovercraft/catamaran + wagen 4 % 15 %
Boot/hovercraft/catamaran + touringcar 55 % 20 %
Boot/hovercraft/catamaran + gewone trein 0 % 3 %
Kanaaltunnel + wagen 1 % 9 %
Kanaaltunnel + touringcar 23 % 12 %
HST, Thalys of Eurostar 3 % 25 %
Vliegtuig 3 % 16 %
Andere 1 % 0 %

Totaal 100 % 100 %



Zoals ook de Spanjaarden en de Japanners organiseert het merendeel van de
Britten zowel het logies als het transport vóór de afreis naar de Kunststeden.
Door hun overzeese herkomst zijn ze bijna verplicht om minstens het vervoer te
reserveren. Het aantal Britse toeristen in de Kunststeden dat gebruikmaakt van
reisbemiddeling voor de reservering van het logies ligt vrij hoog (63 %).

figuur 45 Reisorganisatie van de Britse recreatieve verblijfstoerist in de Kunst-
steden

Planning & Onderzoek

De andere landen, vooral de nabije markten, zijn veel minder op de reservering
van zowel het transport als het logies gericht.

Slechts 2 % van de Britten maakt geen enkele reservering.

4.6.3 Concurrentiepositie

Wat de concurrentiepositie betreft, koos 95 % van de Britten vóór de afreis reso-
luut voor de Kust, zonder een andere bestemming te beogen. In de Kunststeden
is dat 92 %.

De Britten worden door onze Kunststeden aangetrokken omwille van hun
‘faam’,‘eigen vroegere ervaringen’ en ‘op aanraden van kennissen’.

tabel 68 Alternatieve bestemming van de Britse recreatieve verblijfstoerist
in Vlaanderen

Planning & Onderzoek * Andere niet-Vlaamse kunststad overwogen?
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Noch logies, noch transport gereserveerd

Alleen transport gereserveerd

Alleen logies gereserveerd

Logies en transport gereserveerd

Kunststeden
2 %

8 %
6 %

85 %

Kust Kunststeden*

Ja, alternatief 5 % 8 %
Nee, geen alternatief 95 % 92 %

Totaal 100 % 100 %



4.6.4 Geraadpleegde informatiebronnen

De informatiedrang van de Britten aan de Kust is relatief klein. Minder dan vier
van de tien Britse toeristen aan de Kust raadpleegt een of andere informatiebron
vóór de afreis, terwijl dat in de Kunststeden wel 83 % is. Ook de informatiebron
verschilt bij de Britten danig van de andere markten. Daar waar de toeristen uit
de andere landen veel informatie krijgen van hun vrienden, familie en kennis-
sen, doen de Britten opvallend meer een beroep op reisgidsen en op de media.
We bedoelen hiermee de informatie uit reclame, televisiereportages of artikels
in week- en dagbladen. Ook de toeristische brochures worden veel gebruikt door
Britten aan de Kust.

Aangezien de Britse toeristen in de Kunststeden in de meeste gevallen zowel
het logies als het transportmiddel op voorhand organiseren en meer dan zes op
de tien voor de reservering van het logies bij een reisbureau te rade gaat, is de
informatie van reisbureaus het meest gebruikelijk. Het internet,de reisgidsen en
de media zijn andere veel gebruikte infokanalen in de Kunststeden. Het aantal
geraadpleegde informatiebronnen per toerist aan de Kust is 1,28; in de Kunstste-
den is dat 1,44.

tabel 69 Informatiebronnen van de Britse recreatieve verblijfstoerist in
Vlaanderen

Planning & Onderzoek * In % van de respondenten die informatiebronnen raadpleegden
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Informatiebron Kust Kunststeden

Informatiebron geraadpleegd 38 % 83 %
Geen informatiebron of ervaring/gewoonte 62 % 17 %

Totaal 100 % 100 %

Welke informatiebron*

Media 21 % 23 %
Toeristische diensten 20 % 4 %
Toeristische brochures 29 % 16 %
Reisbureau – 36 %
Reisgidsen 33 % 27 %
Internet 4 % 30 %
Beurzen 1 % 1 %
Vrienden, familie, kennissen 20 % 7 %

Totaal 128 % 144 %



4.6.5 Activiteiten

‘Uit eten’,‘iets drinken’,‘winkelen’en ‘wandelen’:dat zijn de meest gehoorde ant-
woorden bij alle marktlanden op de vraag naar de ondernomen activiteiten aan
de Kust. Zo ook voor de Britse markt. Daarentegen staan ‘zonnen’ en ‘sporten’
helemaal niet op de agenda van de Britse toerist aan de Kust. Hun relatief hoge-
re leeftijd kan hiermee verband houden.

In de Kunststeden houden de Britten vooral van ‘wandelen in de binnenstad’
en van het ‘bezoeken van monumenten’. Voor 7 % van de Britten was tijdens het
verblijf in een van de Kunststeden het Europese voetbalkampioenschap
‘Euro2000’ de belangrijkste activiteit.

Twee derde van de Britse toeristen aan de Kust trok op uitstap naar het hin-
terland. Dat is veel in vergelijking met de andere markten en heeft mogelijk te
maken met de bezoeken aan de oorlogsmonumenten. De Britten maken zelden
rondritten of fietstochten, wel bezoeken ze steden of dorpen.

Meer dan twee op de vijf Britse toeristen in de Kunststeden trekt er minstens
eenmaal op uit in de rest van Vlaanderen of Brussel. Zes op de zeven van hen
bezoekt een andere kunststad dan die waar ze verblijven. Een kwart van hen
brengt tijdens het verblijf in de Kunststeden een bezoekje aan de Kust.

tabel 70 Excursies van de Britse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen

Planning & Onderzoek * Naar het hinterland
** In Vlaanderen en Brussel

4.6.6 Tevredenheid en herhaalbezoek

De Britse toerist evalueert de Kunststeden positiever dan zijn collega’s uit de
andere buurlanden. Meer dan een op de tien Britten vindt de vakantie ‘veel beter
dan verwacht’, een derde van hen evalueert de reis ‘beter dan verwacht’.

Ook wat een mogelijk herhaalbezoek aan de Kunststeden betreft, laten de
Britten zich zeer positief uit. Acht op de tien Britten is ‘vrijwel’ of ‘wellicht wel’
zeker van een terugkeer binnen dit en drie jaar. Brugge geniet daarbij de voor-
keur bij de helft van de Britten.
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Kust* Kunststeden**

Uitstappen 66 % 46 %
Geen uitstappen 34 % 54 %

Totaal 100 % 100 %



figuur 46 Tevredenheid en herhaalbezoek* van de Britse recreatieve verblijfs-
toerist in de Kunststeden

Planning & Onderzoek * Binnen dit en 3 jaar

Slechts een op de drie Britse toeristen verbleef de laatste drie jaar al eens in een
of andere badplaats aan de Kust. Dat is weinig in vergelijking met de vakantie-
gangers uit de andere landen. Wel noteren de Britten de hoogste herhaal-
bezoekratio voor dezelfde badplaats. 93 % van diegenen die zijn teruggekomen
de laatste drie jaar, kwam naar identiek dezelfde kustgemeente terug.

Naar de Kunststeden was bijna 40 % van de Britten al eens op vakantie
geweest in de laatste vijf jaar. Voor 23 % van de Britten was het zelfs de derde
keer of meer. 23 % van hen verbleef al in Brugge, 16 % in Brussel.

tabel 71 Herhaalbezoek van de Britse recreatieve verblijfstoerist in 
Vlaanderen

Planning & Onderzoek
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Wellicht wel

(Vrijwel) zeker
36 %
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Herhaalbezoek

Kust 33 % in de laatste 3 jaar
Kunststeden 39 % in de laatste 5 jaar



figuur 47 Evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de Britse recreatie-
ve verblijfstoerist in de Kunststeden

Planning & Onderzoek

Van alle markten evalueren de Britten de prijs van hun vakantie het meest gun-
stig. Meer dan een kwart van hen vindt de prijs-kwaliteitverhouding ‘uitste-
kend’. Bijna 60 % vind die verhouding ‘goed’.

4.6.7 Bestedingen

Met een gemiddelde besteding aan de Kust van ongeveer 60 euro per persoon
en per nacht etaleert de Brit van alle onderzochte markten de grootste koop-
kracht. Het gemiddelde over alle marktlanden ligt 20 euro lager. Redenen hier-
voor zijn legio. De globale Britse economie draait al geruime tijd op een hoog
toerental met een sterke pond tot gevolg. De Britse toeristen zijn ook overwe-
gend ouder, waardoor ze, mede gesteund door een sterke munt, een grotere
koopkracht hebben. Ze verblijven bijna allen in hotels waardoor de prijs voor het
logies alleen al gemiddeld ongeveer 12 euro hoger ligt per persoon en per nacht.
Uiteraard is er ook een grote ‘willingness to pay’, want niet iedereen die geld
bezit, wil het ook uitgeven.

Niet alleen voor het logies betalen de Britten meer, ook voor de maaltijden,
drank, voeding en shopping is de bereidheid om geld te spenderen groter dan bij
de andere landen.

Een belangrijke opmerking bij de interpretatie van de uitgaven van de Britten
aan de Kust is wel dat ze kortere verblijven laten optekenen dan de andere toe-
risten. Door die kortere gemiddelde verblijfsduur liggen de totaalbestedingen
per vakantie wel lager dan bij de meeste andere markten.

Ondanks de relatief hoge uitgaven van de Britten aan de Kust, liggen de beste-
dingen per persoon en per nacht in de Kunststeden nog eens bijna tweemaal zo
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hoog. Niet alleen de logieskosten zijn hoger dan aan de Kust, vooral aan maaltij-
den, drank, voeding en shopping wordt zeer veel uitgegeven. Eten en drinken
kost gemiddeld zelfs meer per nacht dan overnachten.

Ten opzichte van de andere markten situeren de Britse bestedingen in de
Kunststeden zich wel in de middenmoot.

tabel 72 Gemiddelde bestedingen van de Britse recreatieve verblijfstoerist in
Vlaanderen, per persoon per nacht

Planning & Onderzoek
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Bestedingen Kust Kunststeden

Logies 31,71 40,43
Maaltijden, drank en voeding 18,22 43,46
Attracties en ontspanning 0,52 4,78
Shopping 7,41 17,28
Verplaatsingen 0,99 3,42
Andere uitgaven 0,59 5,85

Totaal (in euro) 59,44 115,22



4.7 De Amerikaanse markt

De Verenigde Staten zijn de eerste ‘verre markt’die we hier bespreken.Vanaf hier
zal blijken dat het profiel en het vakantiegedrag van de verder gelegen markten
danig kan verschillen van onze binnenlandse markt of onze buurlanden. Daar
waar er soms een constante te vinden is in het vakantiegedrag van onze buur-
landen, vertonen de verre markten ook onderlinge gelijkenissen. Aangezien de
verre markten hoofdzakelijk op onze Kunststeden gericht zijn, is het onderzoek
beperkt tot dit macroproduct.

Van alle verre markten staat de Amerikaanse markt het sterkst. De Amerikanen
genereren in 2000 meer dan 270 000 overnachtingen en bijna 150 000 aankom-
sten in Vlaanderen. Zoals bij alle verre markten komen de meeste Amerikaanse
toeristen naar de Kunststeden en worden de Kust en de Vlaamse regio’s minder
frequent bezocht. Zes op de zeven Amerikaanse aankomsten en evenveel over-
nachtingen vinden plaats in een van de Vlaamse Kunststeden. Die markt gaat de
laatste jaren nog altijd in stijgende lijn. Meer dan vijf op de zes Amerikaanse ver-
blijfstoeristen in onze Kunststeden wordt geregistreerd in de hotels. De overigen
verkiezen de jeugdherbergen.

Wat de herkomst van de Amerikaanse toeristen betreft, zien we dat samen een
op de vijf uit de grote steden aan de Westkust komt, met name Los Angeles, San
Francisco en Seattle. Dertien procent komt uit New York.

4.7.1 Profielbeschrijving

Algemeen gezien komen de Amerikaanse toeristen uit alle leeftijdscategorieën.
Het aandeel van de jongeren (18- tot 24-jarigen) is het grootst van alle onder-
zochte markten. Bijna 30 % van de Amerikanen is te situeren binnen deze leef-
tijdsgroep.
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figuur 48 Leeftijd van de Amerikaanse recreatieve verblijfstoerist in de Kunst-
steden

Planning & Onderzoek

Toch kunnen we niet echt zeggen dat de Amerikaanse markt alleen maar ‘jong’
is, want bijna de helft van hen is 45 of ouder. Zoals bij de Duitsers en de Britten
zijn ook de 65-plussers goed vertegenwoordigd.

De kaderleden, ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen maken samen
met de bedienden driekwart uit van de Amerikaanse markt in de Kunststeden.
Vooral de categorie van de kaderleden is zeer groot. Toch zal bij de bestedingen
blijken dat de Amerikanen in vergelijking met de Japanners en de Scandinaviërs
weinig uitgeven. Dat kan verklaard worden door de grote groep jongeren onder
Amerikaanse toeristen, die zonder hun gezinshoofd reizen.

Het aantal universitairen is wel zeer hoog in vergelijking met de toeristen uit
andere marktlanden. Vier op de vijf Amerikanen in de Kunststeden heeft een
universitaire opleiding genoten. Het aantal Amerikanen met een lagere oplei-
ding is beperkt.

tabel 73 Beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de Amerikaanse 
recreatieve verblijfstoerist in de Kunststeden
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Planning & Onderzoek

4.7.2 Kenmerken van de trip

De Amerikaanse toerist bezoekt onze Kunststeden vooral zonder kinderen. Min-
der dan een op de tien Amerikaanse toeristen is vergezeld van zijn kinderen tij-
dens zijn vakantie in Vlaanderen. Dat is vergelijkbaar met de andere marktlan-
den. De grootte van het reisgezelschap valt wel hoger uit voor de Amerikanen
dan voor de gemiddelde andere toerist.Terwijl de gezinsgrootte gemiddeld min-
der dan twee personen telt, reist de Amerikaan in gezelschappen van gemiddeld
3,6 personen (familieleden, vrienden of kennissen).

tabel 74 Reisgezelschap van de Amerikaanse recreatieve verblijfstoerist in de
Kunststeden

Planning & Onderzoek

Zoals de toeristen uit alle verre markten, verblijven de Amerikanen langer in
Vlaanderen tijdens hun vakantie in de Vlaamse Kunststeden dan de toeristen uit
pakweg Nederland, Duitsland of Frankrijk.
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Lagere humaniora 2 %
Hogere humaniora 11 %
Hoger niet-universitair onderwijs 7 %
Universitair onderwijs 80 %

Totaal 100 %
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Gezin/gezelschap met kinderen 8 %
Gezin/gezelschap zonder kinderen 92 %

Totaal 100 %

Gemiddelde grootte van het gezin 1,8
Gemiddelde grootte van het gezelschap 3,6



figuur 49 Verblijfsstructuur van de Amerikaanse recreatieve verblijfstoerist in
de Kunststeden

Planning & Onderzoek * Tijdens het verblijf in Vlaanderen

De gemiddelde verblijfsduur van de Amerikanen is 3,5 nachten. Toch duurt
slechts 22 % van de Amerikaanse vakanties in de Kunststeden langer dan vier
nachten. Meer dan driekwart van de vakanties zijn dus korte verblijven.

Over het transportmiddel van de Amerikanen kunnen we zeer kort zijn: alle
geïnterviewde Amerikaanse toeristen legden het transatlantische traject per
vliegtuig af.

figuur 50 Reisorganisatie van de Amerikaanse recreatieve verblijfstoerist in de
Kunststeden

Planning & Onderzoek

Alle Amerikaanse toeristen organiseren het logies of het vliegtuig op voorhand.
In driekwart van de gevallen worden beide samen gereserveerd. Iets meer dan
een kwart van de Amerikanen reserveert alleen de vlucht en vindt ter plaatse
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zijn logies. Wel gaan weinig Amerikanen langs bij een reisorganisatie voor de
reservering van het logies. Drie op de tien Amerikanen gaat langs bij een reisbu-
reau of een andere organisatie, terwijl de rest ofwel zelf het logies reserveert
ofwel alleen het transport reserveert.

4.7.3 Concurrentiepositie

Minder dan een op de tien Amerikaanse toeristen had vóór de afreis nog een
andere, niet-Vlaamse kunststad op het oog om eventueel zijn vakantie door te
brengen. Daarmee situeren de Amerikanen zich tussen de Nederlanders, de
Fransen en de Britten, waar in verhouding even weinig toeristen twijfelden over
hun bestemming. Bij de andere verre markten – Japan, Italië, Spanje en de Scan-
dinavische landen – staan de Kunststeden nog sterker wat de keuze van de reis-
bestemming betreft.

Voor de Amerikanen is ‘de aanbeveling door vrienden’een belangrijke motiva-
tor om onze Kunststeden te bezoeken. Ook ‘het kunsthistorische patrimonium’
in en ‘de bekendheid van de Vlaamse Kunststeden’ spelen een belangrijke rol.

4.7.4 Geraadpleegde informatiebronnen

Zoals de Japanners zijn ook de Amerikaanse toeristen informatiefreaks. Meer
dan 90 % van hen raadpleegde een of andere informatiebron alvorens naar
Vlaanderen te komen. De Amerikanen zijn samen met de Scandinavische toeris-
ten koploper wat het gebruik van het internet betreft. Bijna 54 % gebruikt dat
kanaal op zoek naar toeristische informatie over Vlaanderen. Een teken dat onze
digitale informatie goed bereikbaar is. De helft van de Amerikaanse toeristen
consulteert een reisgids, al dan niet in combinatie met een andere vorm van
informatie. Een op de tien Amerikanen vindt raad bij vrienden, familie of kennis-
sen. Niet slecht voor een verre bestemming. Het gemiddelde aantal geraad-
pleegde informatiebronnen per toerist bedraagt 1,62.
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tabel 75 Informatiebronnen van de Amerikaanse recreatieve verblijfstoerist
in de Kunststeden

Planning & Onderzoek * In % van de respondenten die informatiebronnen raadpleegden

4.7.5 Activiteiten

Hoewel de Amerikaanse markt grote verschillen vertoont met onze buurlanden,
is ze wat de keuze van de activiteiten in de Kunststeden betreft vergelijkbaar
met de Europese markten in Vlaanderen. Zo zijn ‘wandelen in de binnenstad’,‘de
stad bezichtigen’ en het ‘bezoeken van monumenten, historische gebouwen en
bezienswaardigheden’ de meest gekozen activiteiten. Opvallend is dat 3 % van
de Amerikanen een bezoek aan ‘Euro2000’ als de belangrijkste activiteit tijdens
hun reis ziet, terwijl er alleen Europese ploegen aantreden op dit tornooi.

Twee op de vijf Amerikanen onderneemt een uitstap tijdens het verblijf in de
Kunststeden. Het merendeel van hen bezoekt een andere Vlaamse kunststad
dan diegene waarin ze verblijven.

4.7.6 Tevredenheid en herhaalbezoek

In tegenstelling tot de meeste Europese toeristen in onze Kunststeden vindt het
merendeel van de Amerikaanse toeristen niet dat hun verblijf meegevallen is
‘zoals verwacht’. Neen, de meeste Amerikanen vonden het ‘beter’ of zelfs ‘veel
beter dan verwacht’! Opmerkelijk is wel dat de Amerikanen niet alleen het
hoogste aantal positieve antwoorden geven. Ook de hoogste responsgraad voor
het antwoord:‘minder goed dan verwacht’ wordt behaald door de Amerikanen.
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57 % van de Amerikaanse toeristen denkt binnen de eerstvolgende drie jaar
nog eens terug te komen. Dat is minder dan alle andere onderzochte markten,
maar het blijft veel voor een vergelegen markt.

figuur 51 Tevredenheid en herhaalbezoek* van de Amerikaanse recreatieve
verblijfstoerist in de Kunststeden

Planning & Onderzoek * Binnen dit en 3 jaar

Wat het feitelijke herhaalbezoek betreft, verklaart 10 % van de Amerikanen de
laatste vijf jaar al eens in een van de Kunststeden te hebben verbleven.

Driekwart van de Amerikaanse toeristen, waarvan de bestedingen in de Kunst-
steden ongeveer rond het gemiddelde van alle onderzochte landen liggen, vindt
de prijs-kwaliteitverhouding ‘uitstekend’ of ‘goed’.

figuur 52 Evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de Amerikaanse
recreatieve verblijfstoerist in de Kunststeden

Planning & Onderzoek
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4.7.7 Bestedingen

Gemiddeld besteedt een Amerikaanse toerist in de Kunststeden 117 euro per
nacht, wat dicht bij het gemiddelde over alle marktlanden ligt (119 euro). Hij
behoort dus toch niet tot de ‘big spenders’. De logieskosten van de Amerikaan
liggen iets hoger, maar hij geeft vooral veel geld uit aan winkelen. De effectieve
logieskosten van zo’n 46 euro liggen iets hoger dan het gemiddelde van alle toe-
risten in de Kunststeden. Binnen het totaalplaatje van de bestedingen hebben
de kosten voor maaltijden, drank en voeding iets meer belang bij de Amerikanen
dan bij de andere toeristen. Aan attracties en inkomgelden geven ze minder uit
dan de anderen.

tabel 76 Gemiddelde bestedingen van de Amerikaanse recreatieve verblijfs-
toerist in de Kunststeden, per persoon per nacht

Planning & Onderzoek
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Bestedingen Kunststeden

Logies 45,54
Maaltijden, drank en voeding 33,79
Attracties en ontspanning 3,27
Shopping 26,72
Verplaatsingen 4,73
Andere uitgaven 2,55

Totaal (in euro) 116,61



4.8 De Japanse markt

Onder de verre markten genereert Japan na de Verenigde Staten het tweede
hoogste aantal recreatieve overnachtingen in Vlaanderen. In 2000 ging het over
meer dan 160 000 recreatieve overnachtingen en 100 000 aankomsten. De
Japanse markt is de laatste jaren blijven groeien.

Bijna 90 % van de Japanse overnachtingen en aankomsten vindt plaats in de
Kunststeden. De hotels nemen daarbinnen nog eens meer dan 90 % van het
marktaandeel in. 82 % van alle Japanse recreatieve vakantiegangers in Vlaande-
ren overnacht dus in de hotels in de Kunststeden.

De meeste Japanse toeristen in de Kunststeden zijn afkomstig uit de regio
Tokyo-Kanto (55 %). Meer dan een op de vijf komt uit de regio Osaka-Kansai.

4.8.1 Profielbeschrijving

De Japanse vakantiegangers in de Kunststeden hebben een zeer specifiek leef-
tijdsprofiel. Vier op de vijf Japanners is jonger dan 45 jaar en 42 % is zelfs tussen
25 en 33 jaar. Japanse toeristen ouder dan 54 jaar doen zelden de stap naar onze
Kunststeden. De Japanse markt wordt gekenmerkt door een opvallend kleine
groep 45- tot 54-jarigen. Dat in tegenstelling tot alle andere markten waar onge-
veer een vijfde van de toeristen uit die leeftijdsgroep komt.

figuur 53 Leeftijd van de Japanse recreatieve verblijfstoerist in de Kunststeden

Planning & Onderzoek

De groep jongeren bestaat niet hoofdzakelijk uit meisjes zoals men zou verwach-
ten. De jonge Japanse vrouw heeft nochtans de reputatie zeer reislustig te zijn.
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In de Vlaamse Kunststeden is slechts 51 % van de Japanse toeristen een vrouw,
niet echt een duidelijke meerderheid dus.

Ruim de helft van de Japanse markt is bediende en bijna een op de vijf is kader-
lid, ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep. Vier op de vijf van hen heeft
dan ook hoger onderwijs genoten. Bijna zes op de tien deed universiteit en twee
op de tien hogeschool. Dat brengt hen samen met Amerikanen, Fransen en Ita-
lianen bovenaan de rangschikking wat het opleidingsniveau betreft.

tabel 77 Beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de Japanse recreatieve
verblijfstoerist in de Kunststeden

Planning & Onderzoek

4.8.2 Kenmerken van de trip

Ook de jonge Japanse toeristen brengen hun kinderen niet mee naar onze
Kunststeden. Slechts 5 % komt met de kinderen, 95 % komt zonder kinderen.
Samen met de Spanjaarden en de Scandinaviërs komen de Japanners ook zeer
zelden met andere gezinsleden op vakantie. De gemiddelde gezinsgrootte
bedraagt slechts 1,6 leden. De Japanners komen blijkbaar liever met vrienden,
familie of kennissen waardoor de gemiddelde gezelschapsgrootte toch nog 2,7
beslaat.
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Zelfstandige 11 %
Kaderlid, ondernemer, vrij beroep 18 %
Gepensioneerde 8 %
Huisvrouw 1 %
Student 3 %
Overige 2 %

Totaal 100 %

Opleidingsniveau

Lager onderwijs 0 % 
Lagere humaniora 4 %
Hogere humaniora 19 %
Hoger niet-universitair onderwijs 21 %
Universitair onderwijs 57 %

Totaal 100 %



tabel 78 Reisgezelschap van de Japanse recreatieve verblijfstoerist in de
Kunststeden

Planning & Onderzoek

De Japanners noteren de langste gemiddelde verblijfsduur van alle toeristen in
de Kunststeden. In de hotels duurt hun verblijf gemiddeld 3,9 nachten, in de
jeugdherbergen gemiddeld 4,3 nachten.

Als we de verblijfsstructuur bekijken, zien we dat zeven op de tien Japanners
minder dan vijf nachten in Vlaanderen verblijft en dat ruim een kwart van hen
middellange verblijven van vijf tot en met acht nachten laat optekenen.

figuur 54 Verblijfsstructuur van de Japanse recreatieve verblijfstoerist in de
Kunststeden

Planning & Onderzoek * Tijdens het verblijf in Vlaanderen

Alle Japanners maken gebruik van het vliegtuig om onze Kunststeden te kunnen
bezoeken. Vandaar dat de meeste van hen, zoals ook de meeste Britten en Italia-
nen,zowel hun logies als hun transport op voorhand organiseren (84 %). Een ver-
schil met de Britse en Italiaanse toeristen is evenwel dat de Japanners genood-
zaakt zijn hun vliegticket te reserveren. De overige 16 % van hen reserveert dan
ook alleen het transport en boekt de hotelkamer of de jeugdherberg ter plaatse.
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Geen enkele Japanner reserveert noch logies noch transport. 58 % van hen
maakt gebruik van reisbemiddeling voor de reservering van het logies.

figuur 55 Reisorganisatie van de Japanse recreatieve verblijfstoerist in de
Kunststeden 

Planning & Onderzoek

4.8.3 Concurrentiepositie

94 % van de Japanse verblijfstoeristen in de Kunststeden twijfelde niet op voor-
hand aan de keuze van hun bestemming. Bijna iedereen koos resoluut voor de
Vlaamse Kunststeden.

In Japan is de naam en de faam van onze Kunststeden de belangrijkste moti-
vator voor een bezoek. Ook het aanwezige kunsthistorische patrimonium vormt
er een belangrijke aantrekkingskracht.

4.8.4 Geraadpleegde informatiebronnen

Op 100 Japanners zijn er 99 die informatie hebben ingewonnen over onze Kunst-
steden alvorens naar hier te reizen. Zoals ook bij de Amerikanen is dat zeer veel.
Het internet wordt minder gebruikt dan door de Amerikanen of de Scandina-
viërs. Een derde van de Japanners raadpleegt het wereldwijde web terwijl zes op
de tien een reisgids ter hand neemt. Bijna 30 % van de Japanners komt via de
media in contact met de gezochte informatie. Na de Belgen is dat de hoogste
score voor dat medium. Het gemiddelde aantal bronnen per informatiegebrui-
ker bedraagt 1,7; ook een record.
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tabel 79 Informatiebronnen van de Japanse recreatieve verblijfstoerist in de
Kunststeden

Planning & Onderzoek * In % van de respondenten die informatiebronnen raadpleegden

4.8.5 Activiteiten

Ook voor de Japanners zijn ‘wandelen in de binnenstad’en ‘bezoeken van monu-
menten, historische gebouwen en andere bezienswaardigheden’ de belangrijk-
ste activiteiten.Toch kiezen ze niet onverdeeld voor die activiteiten als topbezig-
heid. Zo’n 15 % van hen vermeldt‘Euro2000’en nog eens 15 % geeft het‘bezoeken
van musea’ op als belangrijkste bezigheid. 6 % houdt van shopping in de vele
winkelstraten.

45 % van de Japanse verblijfstoeristen heeft een uitstap ondernomen gedu-
rende het verblijf in de Kunststeden. Meestal gaat het om een trip naar een
andere Vlaamse kunststad. Een op de tien Japanners die een uitstap heeft
gemaakt, brengt een bezoekje aan de Kust.

4.8.6 Tevredenheid en herhaalbezoek

Op de vraag of het verblijf beantwoordt aan de verwachtingen, antwoordt twee
derde van de Japanners ‘zoals verwacht’. Voor een derde van hen is het verblijf in
de kunststad zelfs ‘beter’tot ‘veel beter’uitgevallen dan verwacht. Als reden voor
die hoge graad van tevredenheid geven deze Japanners op: ‘de vriendelijke en
hartelijke bevolking’, en het ‘indrukwekkende karakter van de historische Kunst-
steden’.
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Voor een kleine minderheid voldoet de kunststad waarin ze zijn ondervraagd
niet aan de verwachtingen.

Meer dan driekwart van de Japanners denkt binnen drie jaar terug te komen
naar Vlaanderen. Bij een herhaalbezoek zou 41 % van hen kiezen voor Brussel,
31 % zou Brugge (nog) eens aandoen.

Wat het feitelijke herhaalbezoek betreft, verklaart ruim 22 % van de Japan-
ners de afgelopen drie jaar al eens in een van de Kunststeden verbleven te heb-
ben. 18 % van alle Japanse verblijfstoeristen in de Kunststeden was al eens in
Brussel geweest.

figuur 56 Tevredenheid en herhaalbezoek* van de Japanse recreatieve
verblijfstoerist in de Kunststeden

Planning & Onderzoek * Binnen dit en 3 jaar

figuur 57 Evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de Japanse 
recreatieve verblijfstoerist in de Kunststeden

Planning & Onderzoek
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Ook wat de verhouding van de betaalde prijs tot de verkregen kwaliteit betreft,
laten de Japanners zich zeer positief uit. Slechts een kleine minderheid vindt die
verhouding slecht, terwijl driekwart er tevreden tot zeer tevreden over is. De
Japanners zijn dan ook grote besteders in onze Kunststeden.

4.8.7 Bestedingen

Zowel wat de logiesbestedingen betreft als bij de dagelijkse uitgaven geven de
Japanners relatief veel geld uit. Gemiddeld besteedt de Japanse recreatieve ver-
blijfstoerist in de Kunststeden meer dan 171 euro per persoon en per nacht. Per
nacht is dat 52 euro meer dan het gemiddelde over alle andere marktlanden.
Vooral in relatie tot de jonge leeftijd van de Japanse toeristen is dat opmerkelijk.

Voor een overnachting betalen de Japanners tot 13 euro meer dan de Europe-
se toeristen. Aan eten en drinken besteden ze ruim 41 euro. De hoogste uitgaven
noteren we in het winkelsegment. De Japanners besteden met 66 euro aan 
winkeluitgaven tot meer dan 190 % boven het gemiddelde over de marktlanden.

tabel 80 Gemiddelde bestedingen van de Japanse recreatieve verblijfstoerist
in de Kunststeden, per persoon per nacht

Planning & Onderzoek
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Bestedingen Kunststeden

Logies 53,67
Maaltijden, drank en voeding 40,63
Attracties en ontspanning 5,50
Shopping 66,24
Verplaatsingen 2,60
Andere uitgaven 2,70

Totaal (in euro) 171,34



4.9 De Italiaanse markt

De Italiaanse markt is in 2000 goed voor bijna 135 000 recreatieve overnachtin-
gen in Vlaanderen. Qua volume komt deze markt dus overeen met de Japanse,
de Spaanse en de Scandinavische. In 2000 tellen we ruim 64 000 Italiaanse aan-
komsten. Driekwart van de Italiaanse verblijfstoeristen komt naar de Kunstste-
den en genereert daar 70 % van de Italiaanse overnachtingen. Daarvan zitten 
84 % in hotels, de overigen in jeugdherbergen. Meer dan zes op de tien Italiaan-
se vakantiegangers in Vlaanderen zijn dus te situeren in de hotels in een van de
Kunststeden.

De grootste groep Italiaanse toeristen komt uit Rome (35 %). Een op de vijf komt
uit Lombardije (Milaan en omgeving). Toscane is goed voor 12 % van de Italiaan-
se toeristen.

4.9.1 Profielbeschrijving

Zoals de Japanners, de Spanjaarden en de toeristen uit Scandinavië kunnen we
ook de Italiaanse toeristen in onze Kunststeden catalogeren als een vrij jonge
markt. Zowat driekwart van de Italianen in de Kunststeden is 44 jaar of jonger.

figuur 58 Leeftijd van de Italiaanse recreatieve verblijfstoerist in de Kunst-
steden

Planning & Onderzoek

Slechts een minderheid is ouder dan 54. Vooral de groep tussen 35 en 44 jaar is
talrijk. Die leeftijdscategorie is bij geen enkele andere markt de grootste groep in
de Kunststeden.
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Een derde van de Italiaanse markt in de Kunststeden is bediende, bijna 30 % is
zelfstandige en bijna een vierde is kaderlid, ondernemer of beoefent een vrij
beroep. Het aantal Italiaanse gepensioneerden in onze Kunststeden ligt vrij
laag.

Zoals vele toeristen in de Kunststeden hebben de meeste Italianen een hoog
opleidingsniveau. Driekwart van hen deed universitaire of hogere niet-universi-
taire studies. De groep die alleen lager onderwijs of lagere humaniora genoot, is
zeer klein.

tabel 81 Beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de Italiaanse recre-
atieve verblijfstoerist in de Kunststeden

Planning & Onderzoek

4.9.2 Kenmerken van de trip

Een op de tien Italiaanse toeristen brengt kinderen mee naar onze Kunststeden.
Dat is niet erg veel, maar toch zijn uit de andere marktlanden meestal nog min-
der vakantiegangers met de kinderen op reis. Het aantal vrienden of kennissen
dat meegaat op vakantie ligt vrij hoog, zelfs het hoogste van alle marktlanden.
Gemiddeld gezien vertoeft de Italiaanse toerist in een gezelschap van 4,5 perso-
nen, terwijl de gemiddelde gezinsgrootte veel lager ligt op 1,8.
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Beroep Kunststeden

Arbeider 3 %
Bediende 34 %
Zelfstandige 28 %
Kaderlid, ondernemer, vrij beroep 23 %
Gepensioneerde 4 %
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Lager onderwijs 0 %
Lagere humaniora 8 %
Hogere humaniora 19 %
Hoger niet-universitair onderwijs 16 %
Universitair onderwijs 58 %
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tabel 82 Reisgezelschap van de Italiaanse recreatieve verblijfstoerist in de
Kunststeden

Planning & Onderzoek

Het merendeel van de Italiaanse toeristen kiest voor een korte vakantie in onze
Kunststeden. Zeven op de tien vakanties duurt niet langer dan 4 nachten. De
overige vakanties, toch ruim 30 %, duurt vijf nachten of langer.

figuur 59 Verblijfsstructuur van de Italiaanse recreatieve verblijfstoerist in de
Kunststeden

Planning & Onderzoek * Tijdens het verblijf in Vlaanderen

Het aantal verblijven langer dan acht nachten is echter zeer beperkt. De gemid-
delde verblijfsduur bedraagt 3,6 nachten wat vergelijkbaar is met de andere
verre markten.

Ondanks de grote afstand, bereikt toch een kwart van de Italiaanse reizigers ons
land met de wagen. Dat is veel meer dan bijvoorbeeld de Spanjaarden die toch
een vergelijkbare rit voor de boeg hebben. Een vijfde komt met de trein en meer
dan de helft van de Italianen komt met het vliegtuig. Opmerkelijk weinig Itali-
aanse toeristen reizen met een touringcar.
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tabel 83 Transportmiddel van de Italiaanse recreatieve verblijfstoerist naar
de Kunststeden

Planning & Onderzoek

De meerderheid van de Italiaanse toeristen organiseert vóór de afreis zowel het
logies als het transport. Toch blijft ook de groep die geen van beide zaken op
voorhand vastlegt relatief groot. Bijna een vijfde reserveert noch logies noch
transportmiddel. In vergelijking met andere ver gelegen markten is dat veel. Dat
komt doordat relatief veel Italianen met de eigen wagen of de gewone trein
komen. Het zijn zij die meestal geen enkele reservering maken.

figuur 60 Reisorganisatie van de Italiaanse recreatieve verblijfstoerist in de
Kunststeden

Planning & Onderzoek

Meer dan een derde van de Italiaanse toeristen roept voor de organisatie van het
logies de hulp in van een reisbureau of een andere organisatie. Dat wil zeggen
dat nog eens ruim een derde zelf voorziet in de logiesreservering.

4.9.3 Concurrentiepositie

Het aantal Italiaanse toeristen dat vóór de afreis naar de Kunststeden een ande-
re niet-Vlaamse kunststad op het oog had, is zeer klein. Een marginale 2 % van
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hen had een mogelijk alternatief. 98 % van de Italianen koos resoluut voor een
vakantie in een van onze Kunststeden, hierbij vooral aangetrokken door de
kunsthistorische schatten.

4.9.4 Geraadpleegde informatiebronnen

Voor een bezoek aan de Kunststeden lijkt het inwinnen van reisinformatie een
must. Bijna negen op de tien Italianen doet dat voor de afreis. Een groot deel van
de informatie wordt gevonden in reisgidsen of op het internet. Hoewel bijna 
37 % van de Italiaanse toeristen een beroep doet op een reisbureau, wordt het
slechts een keer op de vijf als informatiebron aangeduid.

Het gemiddelde aantal geraadpleegde informatiebronnen per toerist is 1,26.

tabel 84 Informatiebronnen van de Italiaanse recreatieve verblijfstoerist in
de Kunststeden

Planning & Onderzoek * In % van de respondenten die informatiebronnen raadpleegden

4.9.5 Activiteiten

De Italiaanse toeristen houden van ‘wandelingen door de mooie Vlaamse Kunst-
steden’. Het ‘bezoeken van monumenten, historische gebouwen en andere
bezienswaardigheden’ komt op de tweede plaats wat de belangrijkste activitei-
ten betreft. Een opvallend verschil met de andere marktlanden is het grote aan-
tal Italianen dat ‘restaurantbezoek’ als belangrijkste activiteit opgeeft (19 %).
13 % van hen vermeldt ‘Euro2000’ als belangrijkste activiteit.
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Meer dan de helft van de Italiaanse toeristen zegt een excursie te hebben
gemaakt tijdens zijn verblijf in een van de Kunststeden. Het merendeel van hen
bezocht een andere kunststad.

4.9.6 Tevredenheid en herhaalbezoek

Een op de drie Italianen verklaart al in de Vlaamse Kunststeden verbleven te heb-
ben in de voorbije vijf jaar. Voor een kwart van hen is het huidige verblijf zelfs al
minstens de derde ontmoeting met een van de Kunststeden.

Hebben ze na het huidige verblijf de intentie om nog eens terug te komen?
Driekwart van hen meent van wel en zegt binnen dit en drie jaar terug een
vakantie naar deze of een andere Vlaamse kunststad te ondernemen.

Bijna vier op de tien Italiaanse toeristen vond het verblijf ‘beter’ of zelfs ‘veel
beter dan verwacht’. Voor bijna alle overige Italianen beantwoordt het verblijf
gewoon aan de verwachtingen. Slechts voor een enkeling voldoet het niet aan
de verwachtingen.

figuur 61 Tevredenheid en herhaalbezoek* van de Italiaanse recreatieve ver-
blijfstoerist in de Kunststeden

Planning & Onderzoek * Binnen dit en 3 jaar
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figuur 62 Evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de Italiaanse 
recreatieve verblijfstoerist in de Kunststeden

Planning & Onderzoek

Wat de evaluatie van de prijs versus de verkregen kwaliteit betreft, geven de Ita-
liaanse vakantiegangers onze Kunststeden een zeer hoge score. 18 % van hen
vindt dat de prijs zich ‘uitstekend’ verhoudt tot de verkregen kwaliteit. De groot-
ste groep vindt die verhouding ‘goed’.

4.9.7 Bestedingen

De Italiaanse vakantiegangers in onze Kunststeden noteren een matige gemid-
delde besteding per persoon en per nacht tijdens hun verblijf, namelijk 111 euro.
De grootste uitgaven gaan naar maaltijden, drank en voeding, met ruim 45 euro
per verbleven nacht of 38 % van de totale besteding per nacht. We hebben trou-
wens al gezien dat een vijfde van de Italiaanse vakantiegangers ‘restaurant-
bezoek’ opgeeft als belangrijkste activiteit tijdens hun reis in Vlaanderen. De
logiesbestedingen lopen op tot gemiddeld bijna 37 euro per nacht of een derde
van het budget.

Terwijl de uitgaven aan eten en drinken boven het gemiddelde over alle
marktlanden ligt, geeft de Italiaanse toerist aan een overnachting minder uit
dan de toeristen uit de meeste andere landen. Alleen Spanjaarden en Scandina-
viërs spenderen nog minder aan het logies.

De andere uitgaven van de Italianen, zoals aan winkelen en attracties of ont-
spanning, liggen eerder aan de lage kant.

130

Slecht tot zeer slecht

Gemiddeld

Goed

Uitstekend

Kunststeden
1 %

67 %

14 % 18 %



tabel 85 Gemiddelde bestedingen van de Italiaanse recreatieve verblijfs-
toerist in de Kunststeden, per persoon per nacht

Planning & Onderzoek
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Bestedingen Kunststeden

Logies 36,76
Maaltijden, drank en voeding 45,24
Attracties en ontspanning 3,94
Shopping 19,01
Verplaatsingen 5,50
Andere uitgaven 0,59

Totaal (in euro) 111,06



4.10 De Spaanse markt

De Spanjaarden genereren in 2000 in totaal meer dan 140 000 recreatieve over-
nachtingen in Vlaanderen. De laatste jaren bleef het aantal overnachtingen van
de Spanjaarden vrij stabiel. Zoals bij alle ‘verre markten’ is het merendeel van
hen te situeren in onze Kunststeden. Bijna 90 % van de aankomsten wordt
geteld in de Kunststeden, waarvan 77 % in de hotels. Een op de vijf Spanjaarden
in de Kunststeden verblijft in een jeugdherberg.

Bijna een kwart van de Spaanse toeristen is afkomstig uit Madrid en omgeving.
De toeristen uit het noordoosten van het land (Pais Vasco en Bilbao) zijn goed
voor 13 % van de Spaanse toeristen. De anderen komen verspreid uit het binnen-
land.

4.10.1 Profielbeschrijving

Samen met de Japanners, Italianen en Scandinaviërs vormen de Spaanse toeris-
ten een markt van vrij jonge vakantiegangers voor onze Kunststeden. Meer dan
zeven op de tien Spaanse vakantiegangers is er jonger dan 45 jaar. Vooral de
dominantie van de 25- tot 34-jarigen is groot.

figuur 63 Leeftijd van de Spaanse recreatieve verblijfstoerist in de Kunst-
steden

Planning & Onderzoek

De groep 45- tot 54-jarigen vormt zoals bij de meeste andere markten een vaste
waarde en bepaalt een vijfde van de Spaanse markt. De 55-plussers zijn echter
zeer in de minderheid.
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Bijna de helft van de Spaanse markt in de Kunststeden is kaderlid, ondernemer
of beoefenaar van een vrij beroep. Nog eens meer dan een derde is bediende,wat
maakt dat die twee beroepsklassen meer dan 80 % van alle Spaanse toeristen
leveren. Een kleine groep is zelfstandige terwijl Spaanse arbeiders, gepensio-
neerden of studenten een zeldzaamheid zijn.

Zeven op de tien Spanjaarden genoot hoger onderwijs, waarvan het meren-
deel universitair onderwijs. Een kwart van hen maakte alleen zijn humaniora af
en slechts 7 % is nog minder geschoold.

tabel 86 Beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de Spaanse recreatie-
ve verblijfstoerist in de Kunststeden

Planning & Onderzoek

4.10.2 Kenmerken van de trip

Zeer weinig Spanjaarden nemen hun kinderen mee op vakantie naar onze
Kunststeden. Dat is een algemeen gegeven maar bij de Spanjaarden het meest
uitgesproken. 97 % van hen gaat zonder kinderen op vakantie. Daardoor is de
gemiddelde gezinsgrootte opvallend laag. Ook vrienden of kennissen maken
slechts zelden deel uit van het reisgezelschap dat gemiddeld 2 personen beslaat.
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Bediende 35 %
Zelfstandige 8 %
Kaderlid, ondernemer, vrij beroep 46 %
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Lagere humaniora 6 %
Hogere humaniora 25 %
Hoger niet-universitair onderwijs 15 %
Universitair onderwijs 54 %

Totaal 100 %



tabel 87 Reisgezelschap van de Spaanse recreatieve verblijfstoerist in de
Kunststeden

Planning & Onderzoek

Het merendeel van de Spaanse toeristen onderneemt een kort verblijf in Vlaan-
deren. Drie op de vier Spanjaarden is hier maximaal vier nachten. De gemiddelde
verblijfsduur bedraagt 3,8 nachten. 7 % van hen blijft langer dan 8 nachten.

figuur 64 Verblijfsstructuur van de Spaanse recreatieve verblijfstoerist in de
Kunststeden

Planning & Onderzoek * Tijdens het verblijf in Vlaanderen

Bijna driekwart van de Spanjaarden neemt het vliegtuig naar ons land voor een
vakantie in de Kunststeden. Andere vervoermiddelen worden beperkt gebruikt.
Telkens 7 % komt met de wagen of met de touringcar, 12 % van de Spaanse
vakantiegangers komt met de trein. Het aantal toeristen met de wagen ligt
opvallend lager dan bij de Italianen.
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tabel 88 Transportmiddel van de Spaanse recreatieve verblijfstoerist naar de
Kunststeden

Planning & Onderzoek

De meeste Spanjaarden vertrekken niet onvoorbereid naar Vlaanderen. Negen
op de tien Spaanse toeristen organiseert zijn logies vooraf. Ongeveer de helft
van de restgroep reserveert alleen het transport en de andere helft onderneemt
geen enkele reservering.

figuur 65 Reisorganisatie van de Spaanse recreatieve verblijfstoerist in de
Kunststeden

Planning & Onderzoek

De Spanjaarden doen vaker een beroep op een professionele reisorganisatie
voor de reservering van het logies dan eender welke vakantieganger uit de ande-
re landen. Driekwart van hen reserveert zijn logies via een reisorganisatie, 14 %
doet het zelf.

4.10.3 Concurrentiepositie

De keuze voor de Vlaamse Kunststeden was overduidelijk voor 99 % van de
Spaanse verblijfstoeristen. Slechts een op de honderd Spanjaarden overwoog
een alternatief voor zijn citybreak in Vlaanderen.
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Zowel ‘de faam’ als ‘de aanbeveling door vrienden’ vormen belangrijke moti-
vators voor Spaanse toeristen om onze Kunststeden te bezoeken.

4.10.4 Geraadpleegde informatiebronnen

In vergelijking met de andere verre markten zijn er aardig wat Spanjaarden die een
reis naar Vlaanderen wagen zonder zich vooraf te informeren.Dat 39 % van hen de
voorbije vijf jaar Vlaanderen al bezocht, kan daar mee een verklaring voor geven.

Omdat vele Spaanse toeristen bij de reservering van het logies langsgaan bij
een reisorganisatie, is het niet verwonderlijk dat de meeste informatie over de
Vlaamse Kunststeden gehaald wordt bij de reisagent. Ook reisgidsen zijn voor
vele Spaanse toeristen een waardevolle bron aan informatie.Ten opzichte van de
Noord-Europese landen is Spanje ook volop bezig aan een inhaalbeweging wat
betreft het gebruik van het internet. Al een vijfde van hen ging te rade op het
wereldwijde web en vond er informatie over de Vlaamse Kunststeden. Opval-
lend is de lage frequentie van mond-tot-mondreclame.

tabel 89 Informatiebronnen van de Spaanse recreatieve verblijfstoerist in de
Kunststeden

Planning & Onderzoek * In % van de respondenten die informatiebronnen raadpleegden

4.10.5 Activiteiten

Een ‘wandeling in de binnenstad, rustig rondkuieren en de stad bezichtigen’,
daar houden de Spaanse toeristen van. Bijna 40 % geeft die bezigheden op als
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belangrijkste activiteit tijdens deze vakantie. ‘Monumenten, historische gebou-
wen en andere bezienswaardigheden bezoeken’, dat is voor een kwart van hen
de belangrijkste activiteit. Acht procent ging naar ‘Euro2000’.

Naast de activiteiten in de stad waar men verblijft, onderneemt zes op de tien
Spaanse toeristen een uitstap. De meeste toeristen bezoeken een andere kunst-
stad. Een beperkt aantal Spanjaarden neemt een kijkje aan de Kust.

4.10.6 Tevredenheid en herhaalbezoek

Onder de Spaanse toeristen heerst een meer dan gewone tevredenheid. Voor
bijna 60 % beantwoordt hun vakantie aan de verwachtingen. Bovendien vindt
bijna vier op de tien Spanjaarden het ‘beter’ tot ‘veel beter dan verwacht’. Een
zeer hoge score dus.

Ook het herhaalbezoek kan als indicator voor tevredenheid beschouwd wor-
den. Voor de Spaanse toeristen ligt ze zeer hoog, op 39 %. Vier op de tien Span-
jaarden verbleef dus de laatste vijf jaar al eens in een Vlaamse kunststad.

Ook de intentie om nogmaals de Vlaamse Kunststeden aan te doen, is zeer
groot. Driekwart van de Spaanse recreatieve verblijfstoeristen denkt ‘(vrijwel)
zeker’ of ‘wellicht zeker’ binnen dit en drie jaar nog eens terug te komen.

figuur 66 Tevredenheid en herhaalbezoek* van de Spaanse recreatieve 
verblijfstoerist in de Kunststeden

Planning & Onderzoek * Binnen dit en 3 jaar

De Spaanse toeristen,van wie de bestedingen in onze Kunststeden gemiddeld te
noemen zijn ten opzichte van de toeristen uit andere landen, vinden de prijs-
kwaliteitverhouding overwegend ‘goed’ tot ‘uitstekend’. Acht procent beoor-
deelt de relatie tussen de betaalde prijs en de verkregen producten en diensten
ongunstig.
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figuur 67 Evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de Spaanse 
recreatieve verblijfstoerist in de Kunststeden

Planning & Onderzoek

4.10.7 Bestedingen

De gemiddelde besteding per persoon en per nacht van de Spaanse toerist in
onze Kunststeden bedraagt 117 euro. Een kwart daarvan gaat naar logiesuitga-
ven, ongeveer de helft naar maaltijden, drank en voeding. Doordat in verhou-
ding tot de andere landen vrij veel Spanjaarden kiezen voor de jeugdherberg is
de gemiddelde logiesprijs per nacht bij de Spaanse toeristen het laagst. De uit-
gaven aan drank en voeding daarentegen liggen vrij hoog in vergelijking met de
andere landen.

Aan winkelen geeft de Spaanse toerist per persoon en per nacht gemiddeld 18
euro uit.

tabel 90 Gemiddelde bestedingen van de Spaanse recreatieve verblijfstoerist
in de Kunststeden, per persoon per nacht

Planning & Onderzoek
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4.11 De Scandinavische markt

Tot de Scandinavische markt behoren de volgende landen: Zweden, Denemar-
ken, Noorwegen en Finland. Dat is ook de volgorde van belangrijkheid wat het
aantal overnachtingen betreft in Vlaanderen. Zweden en Denemarken genere-
ren elk ongeveer 45 000 overnachtingen in 2000, Noorwegen en Finland elk
ongeveer 21 000. Samen zijn ze goed voor 132 000 overnachtingen en 62 000
aankomsten in 2000. Acht op de tien Scandinaviërs op vakantie in ons land ver-
blijft in de Kunststeden. Daarvan wordt 82 % in de hotels gesignaleerd.

De belangrijkste herkomstregio’s in Scandinavië zijn Stockholm, Göteburg en
Kopenhagen.

4.11.1 Profielbeschrijving

Zoals de Japanse, Italiaanse en Spaanse toeristen zijn de meeste Scandinaviërs
in onze regio jonger dan 45 jaar. Driekwart van hen is niet ouder dan 44; 55-plus-
sers komen zelden naar onze Kunststeden. Wel neemt de groep van de Scandi-
navische toeristen van middelbare leeftijd (45- tot 54-jarigen), zoals bij de mees-
te markten, een aandeel van ruim 20 % in. De 25- tot 34-jarigen zijn afgetekend
in de meerderheid.

figuur 68 Leeftijd van de Scandinavische recreatieve verblijfstoerist in de
Kunststeden

Planning & Onderzoek

De meest voorkomende beroepscategorie bij de Scandinavische markt is die van
de bedienden. Meer dan een derde van hen behoort tot deze groep en nog eens
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een derde is kaderlid, ondernemer of beoefent een vrij beroep. Een uitschieter in
de Scandinavische markt zijn de arbeiders, een op de zeven is er arbeider. Geen
enkele andere markt levert meer arbeiders.

Hoewel er meer arbeiders voorkomen, is de frequentie van de hoger geschool-
den niet lager dan bij de andere landen. De helft van de Zweden,Noren,Denen of
Finnen is universitair en nog eens een vijfde volgde hogere niet-universitaire
studies.

tabel 91 Beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de Scandinavische
recreatieve verblijfstoerist in de Kunststeden

Planning & Onderzoek

4.11.2 Kenmerken van de trip

Op hun vakantie in de Vlaamse Kunststeden wordt slechts 8 % van de Scandina-
vische toeristen vergezeld door kinderen. De lage gemiddelde gezinsgrootte ver-
raadt ook dat veel Scandinaviërs zonder partner naar Vlaanderen reizen.
De gemiddelde grootte van het reizende gezelschap bedraagt 3,8 personen. Dat
is meer dan de gemiddelde toerist in de Kunststeden.
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Kunststeden

Arbeider 14 %
Bediende 36 %
Zelfstandige 10 %
Kaderlid, ondernemer, vrij beroep 33 %
Gepensioneerde 3 %
Huisvrouw 0 %
Student 4 %

Totaal 100 %

Opleidingsniveau

Lager onderwijs 1 %
Lagere humaniora 7 %
Hogere humaniora 24 %
Hoger niet-universitair onderwijs 19 %
Universitair onderwijs 49 %

Totaal 100 %



tabel 92 Reisgezelschap van de Scandinavische recreatieve verblijfstoerist in
de Kunststeden

Planning & Onderzoek

Zoals de toeristen uit de andere verre markten, verblijven de Scandinaviërs
gemiddeld ongeveer 3,7 nachten in Vlaanderen. Dat is wat langer dan de Belgen
of de toeristen uit onze buurlanden.

figuur 69 Verblijfsstructuur van de Scandinavische recreatieve verblijfstoerist
in de Kunststeden

Planning & Onderzoek * Tijdens het verblijf in Vlaanderen

Het merendeel van de Scandinavische vakanties in onze Kunststeden zijn korte
verblijven. Bijna driekwart duurt maximum vier nachten. Het overige kwart zijn
middellange vakanties tot en met acht nachten. Een kleine minderheid (3 %) ver-
blijft langer dan negen nachten in onze Kunststeden.

De toeristen uit de Noordse landen beschikken over een waaier aan transport-
middelen om onze regio te bereiken. De grootste groep, iets meer dan de helft,
komt met het vliegtuig. Een op de vijf komt met de wagen, plus nog eens 7 % die
de wagen op een overzetboot plaatst. Dat is uiteraard afhankelijk van de ver-
trekplaats. Zweden, Finnen en Noren zijn genoodzaakt de zee (Scaggerak, Katte-
gat, Baltische Zee) over te steken. Denen kunnen rechtstreeks met de wagen ons
land bereiken. De touringcar is goed voor ruim een op de tien Noordse toeristen.
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Gezin/gezelschap met kinderen 8 %
Gezin/gezelschap zonder kinderen 92 %

Totaal 100 %

Gemiddelde grootte van het gezin 1,6
Gemiddelde grootte van het gezelschap 3,8

Lang verblijf (9+ nachten)

Middellang verblijf (5-8 nachten)

Kort verblijf (1-4 nachten)

Kunststeden*
3 %

72 %
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Hiervoor gelden uiteraard dezelfde restricties als voor de wagen.Treingebruikers
zijn in de minderheid.

tabel 93 Transportmiddel van de Scandinavische recreatieve verblijfstoerist
naar de Kunststeden

Planning & Onderzoek

85 % van de Scandinaviërs reserveert zijn logies alvorens naar Vlaanderen af te
zakken; 55 % maakt gebruik van een reisbureau of een andere reisorganisatie en
de overige 30 % doet zelf de reservering. 77 % van de Scandinavische toeristen
organiseert het transport op voorhand.

figuur 70 Reisorganisatie van de Scandinavische recreatieve verblijfstoerist in
de Kunststeden

Planning & Onderzoek

4.11.3 Concurrentiepositie

Bijna alle Zweden, Denen, Noren en Finnen kozen resoluut voor de Vlaamse
Kunststeden. Slechts 1 % van de toeristen overwoog vóór de afreis een andere
niet-Vlaamse kunststad.
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Wagen 21 %
Gewone trein 4 %
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HST, Thalys of Eurostar 1 %
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4.11.4 Geraadpleegde informatiebronnen

Het is bekend dat de Scandinavische landen de pioniers zijn in het gebruik van
de moderne communicatietechnologieën.We zien dat weerspiegeld in de resul-
taten van dit onderzoek op vlak van de geraadpleegde informatiebron. Van de
80 % Scandinaviërs die zich op een of andere manier informeerden over Vlaan-
deren en haar Kunststeden, deed bijna 70 % een beroep op het internet. Het
gebruik van het internet plaatst vele andere informatiebronnen in een onderge-
schikte positie. Alleen informatie verkregen bij het reisbureau en reisgidsen ken-
nen nog een respectabele toepassing.

De informatie verkregen via vrienden, familie en kennissen, speelt op de Scan-
dinavische markt een belangrijkere rol dan op vele andere markten in de Kunst-
steden.

tabel 94 Informatiebronnen van de Scandinavische recreatieve verblijfs-
toerist in de Kunststeden

Planning & Onderzoek * In % van de respondenten die informatiebronnen raadpleegden

4.11.5 Activiteiten

Voor een keer zijn niet ‘wandelen in de binnenstad’ of ‘het bezoeken van monu-
menten, historische gebouwen of andere bezienswaardigheden’ de belangrijk-
ste activiteiten. Neen, 58 % van de Scandinaviërs koos ‘Euro2000’ als belangrijk-
ste activiteit tijdens deze reis. De eerder vermelde wandelactiviteiten en het
bezoeken van historische gebouwen komen wel op de tweede en derde plaats.
Met andere woorden, zonder de voetbalfans zouden ook de Scandinaviërs mas-

143

Informatiebron Kunststeden

Informatiebron geraadpleegd 80 %
Geen informatiebron of ervaring/gewoonte 20 %

Totaal 100 %

Welke informatiebron*

Media 9 %
Toeristische diensten 4 %
Toeristische brochures 5 %
Reisbureau 16 %
Reisgidsen 18 %
Internet 68 %
Vrienden, familie, kennissen 9 %

Totaal 129 %



saal kiezen voor dezelfde vakantiebezigheden als de toeristen uit de andere lan-
den.

Doordat veel Scandinaviërs omwille van ‘Euro2000’in de Kunststeden vertoe-
ven, is het aantal excursies dat ze ondernemen beperkt. Alleen Belgen onderne-
men nog minder uitstappen tijdens hun vakantie. Slechts een kwart van de
Scandinaviërs onderneemt een uitstap, het merendeel daarvan gaat naar ande-
re Vlaamse Kunststeden.

4.11.6 Tevredenheid en herhaalbezoek

Zoals de andere verre markten laten de Scandinaviërs een hogere appreciatie
merken dan onze buurlanden wat hun reis naar Vlaanderen betreft. De helft van
hen vindt dat de reis ‘zoals verwacht’ is verlopen, de andere helft vindt het zelfs
‘beter’ tot ‘veel beter dan verwacht’. Geen enkele Scandinavische toerist vindt
haar ‘(veel) minder goed dan verwacht’.

28 % van de Scandinavische toeristen is al op vakantie geweest in de Kunst-
steden gedurende de laatste vijf jaar. Dat is minder dan het gemiddelde over alle
marktlanden, maar begrijpelijk als we in overweging nemen dat ruim de helft
van de Scandinaviërs voor ‘Euro2000’hier was. Het goede nieuws is dat zowel de
voetbalfans (60 %) als de Scandinavische toeristen in het algemeen (70 %) in
ruime mate verklaren binnen drie jaar een herhaalbezoek te brengen aan Vlaan-
deren.

figuur 71 Tevredenheid en herhaalbezoek* van de Scandinavische recreatieve
verblijfstoerist in de Kunststeden

Planning & Onderzoek * Binnen dit en 3 jaar

De Scandinaviërs, die gemiddeld gezien zeer veel geld besteden in onze Kunst-
steden, zijn zeer tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding van hun vakantie.
Bijna acht op de tien Scandinaviërs vindt die relatie ‘goed’ tot ‘uitstekend’.
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figuur 72 Evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding door de Scandinavische
recreatieve verblijfstoerist in de Kunststeden 

Planning & Onderzoek

Zoals ook bij de bevraging naar het algemene verwachtingspatroon en de tevre-
denheid, velt bijna geen enkele Scandinavische toerist een negatief oordeel over
de prijs-kwaliteitverhouding.

4.11.7 Bestedingen

Met een gemiddelde besteding per persoon en per nacht van bijna 176 euro zit-
ten de Scandinavische toeristen, naast de Japanners, ver boven de uitgaven van
de andere toeristen. In welke bestedingscategorieën wordt het verschil ge-
maakt? Niet in de logiesuitgaven, want die liggen samen met de Spaanse logies-
bestedingen het laagst van allemaal. Slechts 18 % van de totale uitgaven per per-
soon en per nacht wordt besteed aan overnachten. Wel liggen de uitgaven aan
maaltijden, drank en voeding zeer hoog. Met 85 euro per persoon per nacht
nemen ze bijna de helft van de totale besteding in.

Gezien de voetbalgekte tijdens een deel van de onderzoeksperiode zouden we
kunnen denken dat een groot deel van de bestedingen uit de categorie ‘maaltij-
den, drank en voeding’ zou neerkomen op het cafébezoek van de supporters.
Toch niet, want het grootste deel van die uitgaven gaan naar restaurants en
andere eetgelegenheden.

Ook aan winkelen geven de Scandinavische toeristen veel geld uit. 36 euro of
20 % van het budget gaat naar winkelen. Ook de verplaatsingskosten liggen
gemiddeld vier tot vijf maal hoger dan bij de andere landen.
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tabel 95 Gemiddelde bestedingen van de Scandinavische recreatieve ver-
blijfstoerist in Vlaanderen, per persoon per nacht

Planning & Onderzoek

Uit bovenstaande bespreking van de Scandinavische markt blijkt duidelijk de
invloed van het voetbalevenement ‘Euro2000’. Dat was echter een eenmalige
gebeurtenis, niet inherent aan het toeristische product van de Vlaamse Kunst-
steden. Het is daarom redelijk te veronderstellen dat het hier in 2000 waargeno-
men profiel van de Scandinavische toerist deels atypisch is voor een aantal ken-
merken.
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Bestedingen Kunststeden

Logies 32,18
Maaltijden, drank en voeding 84,85
Attracties en ontspanning 7,51
Shopping 35,85
Verplaatsingen 12,49
Andere uitgaven 2,85

Totaal (in euro) 175,71



Verklarende woordenlijst

camping • Een camping is een terrein of een deel van een terrein dat uitgerust is
om met een eigen tent, kampeervouwwagen, toercaravan of motorhome
voor korte periodes te verblijven en te overnachten met toeristisch oogmerk.
Ook vaste constructies, zoals stacaravans en chalets, kunnen deel uitmaken
van de camping of kunnen het geheel van de camping uitmaken, voor zover
de campingeigenaar die vaste constructies in eigendom heeft of verhuurge-
machtigde is en die voor kortere periodes aan toeristen te huur aanbiedt.
Aan dezelfde voorwaarde kunnen bungalows deel uitmaken van de camping
voor zover het aantal van dergelijke bungalowstandplaatsen minder dan de
helft van het totale aantal standplaatsen uitmaakt dat voor korte periodes
aan toeristen aangeboden wordt.
De camping wordt beheerd als een integraal geheel, is voor het seizoen of het
hele jaar toegankelijk en beschikt over de nodige permanente sanitaire en
utilitaire voorzieningen.

CATI • Dit letterwoord staat voor ‘Computer Assisted Telephone Interviewing’ en
is een softwaremodule voor telefonisch interviewen. Het programma stuurt
en controleert alle facetten van het onderzoek. Op geautomatiseerde wijze
kunnen vrij complexe vragenlijsten onmiddellijk samen met het telefoonge-
sprek digitaal worden ingevuld. Het computerprogramma laat toe antwoor-
den meteen te controleren en de verwerking automatisch en onmiddellijk te
laten starten. Met deze methode wordt niet alleen de interviewtijd drastisch
verkort, ook de resultaten zijn sneller beschikbaar.

fieldresearch • Het onderzoek naar primaire gegevens tijdens de conclusieve
fase van een marktonderzoek noemt men ‘fieldresearch’ of veldwerk.

hotel • Een hotel is een vestiging geëxploiteerd door een toeristische handelson-
derneming. Deze vestiging heeft ten minste 4 kamers en/of accommodatie
voor ten minste 10 personen. Er wordt een hotelservice aangeboden en er
wordt voor minstens een nacht logies verstrekt.
Het concept ‘hotelservice’ houdt in dat aan de volgende voorwaarden gelijk-
tijdig moet worden voldaan.
• Het logies moet in de praktijk courant voor een nacht gehuurd kunnen

worden.
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• De mogelijkheid tot ontbijt moet aanwezig zijn.
• Kamerlinnen (lakens, handdoeken …) kan op aanvraag ter beschikking

gesteld worden.
• Op aanvraag worden dagelijks de kamers gekuist en de bedden opge-

maakt.
Tot de categorie hotels behoren ook inrichtingen die de benaming dragen van
hotellerie, motel, pension, gasthof en auberge.

huurlogies • Huurlogies omvatten individuele huurvakantiewoningen en
kamers bij particulieren. Een individuele huurvakantiewoning is een vaste
constructie zoals een chalet, villa, bungalow, huis, appartement of studio
waar gelogeerd kan worden en die niet is opgericht op een terrein dat als een
integraal geheel beheerd wordt. De constructies worden gedurende het jaar
voor 2 maanden of meer te huur gesteld met toeristisch oogmerk. De huur-
ders zijn niet gedomicilieerd op het adres van de huurwoning.
Particulieren kunnen in hun eigen woning kamers met toeristisch oogmerk
en gedurende korte periodes verhuren. Per woning mogen maximaal 3
kamers aangeboden en 9 personen gelogeerd worden.

jeugdherberg • Deze logiescategorie maakt in de NIS-statistieken deel uit van de
‘jeugdlogies’. Jeugdlogies kunnen worden omschreven als verblijfstoeristi-
sche accommodatie waarin overwegend door de jeugd gelogeerd wordt. Ver-
schillende vormen van jeugdlogies zijn mogelijk: jeugdvakantiehuizen, jeugd-
kampen en jeugdherbergen.

macroproducten • Dit is de groeperende term die in de huidige marketing van
het toeristische product ‘Vlaanderen’ wordt gebruikt voor de differentiatie
van de verschillende exclusieve toeristische producten. Concreet wordt
Vlaanderen opgedeeld in 3 macroproducten: de Kust, de Kunststeden en de
Vlaamse regio’s.

n.b. • betekent ‘niet beschikbaar’

primaire onderzoeksgegevens • Primaire onderzoeksdata zijn menselijke of
materiële bronnen voor diepgaand onderzoek. In een normale marktonder-
zoeksplanning volgt het verzamelen van primaire gegevens op het explora-
tieve onderzoek waarbij al secundaire bronnen geraadpleegd zijn.

secundaire onderzoeksgegevens • Secundaire onderzoeksdata zijn menselijke
of materiele bronnen die tijdens de exploratieve fase van een marktonder-
zoek worden geraadpleegd. Het gaat om gegevens die al beschikbaar zijn
omdat ze voor een ander doel dan ons specifiek probleem werden verzameld.
Voorbeelden zijn: uitgevoerde studies, publicaties, gespreksresultaten met
experts, internet, literatuur … Als alle informatiebehoeften kunnen voldaan
worden aan de hand van secundaire gegevens, is het verzamelen van primai-
re gegevens niet noodzakelijk.
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vakantiecentrum • Een vakantiecentrum is een groepering van vaste construc-
ties in de vorm van kamers, studio’s, appartementen en/of bungalows, die als
een integraal geheel beheerd wordt.
De verblijven zijn ofwel kwalitatief minder hoogwaardig, ofwel kwalitatief
hoogwaardig zonder architecturaal geheel.
Stacaravans en chalets kunnen van het vakantiecentrum deel uitmaken voor
zover ze minder dan de helft van het totale aantal vaste verblijven innemen.
De verblijven worden tijdens het jaar voor korte periodes verhuurd aan toeris-
ten en er wordt hierbij geen hotelservice verleend.

vakantiedorp • Een vakantiedorp is een architecturaal geheel van kwalitatief
hoogwaardige vaste verblijven onder de vorm van studio’s, appartementen
en/of bungalows.
Het wordt beheerd als een integraal geheel met de bedoeling deze verblijven
tijdens het jaar voor korte periodes te verhuren aan toeristen.

Vlaamse Kunststeden • Het concept ‘Kunststeden’ is een van de drie macropro-
ducten. De zes Vlaamse Kunststeden zijn: Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent,
Leuven en Mechelen. Het Kunststedenonderzoek concentreerde zich op de
vier grote Vlaamse Kunststeden: Antwerpen, Brugge, Brussel en Gent.

Vlaamse regio’s • Het concept Vlaamse regio’s is een van de drie macroproduc-
ten en incorporeert alle regio’s in Vlaanderen met een natuurrijk en gezins-
vriendelijk karakter. Geografisch gezien vormen de Vlaamse regio’s het
gebied in Vlaanderen dat niet tot de Kust of een van de zes Kunststeden
behoort.

Vlaanderen • De actieradius van Toerisme Vlaanderen omvat het Vlaamse en het
Brusselse Gewest. Daarom heeft in dit cahier de informatie onder de noemer
‘Vlaanderen’ betrekking op beide gewesten.
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Bijlagen

Bijlage 1 Situatie van de recreatieve overnachtingen van de
belangrijkste marktlanden in Vlaanderen (2000)

Belgen Kust Kunststeden Vlaamse regio’s Vlaanderen

Hotels 1 348 191 296 639 319 276 1 964 106
Campings 999 069 28 520 435 855 1 463 444
Vakantiecentra 1 028 532 0 91 464 1 119 996
Vakantiedorpen 352 211 0 989 753 1 341 964
Logiesvormen voor doelgroepen 603 922 71 578 1 768 616 2 444 116
Huurlogies 5 758 893 95 787 128 590 5 983 270

Totaal 10 090 818 492 524 3 733 554 14 316 896

Nederlanders

Hotels 126 476 482 487 132 921 741 884
Campings 115 268 34 208 371 472 520 948
Vakantiecentra 4 454 0 1 610 6 064
Vakantiedorpen 198 877 0 899 950 1 098 827
Logiesvormen voor doelgroepen 2 317 27 387 82 481 112 185
Huurlogies 185 331 18 288 10 839 214 458

Totaal 632 723 562 370 1 499 273 2 694 366

Duitsers

Hotels 177 957 281 074 72 890 531 921
Campings 88 361 6 788 25 448 120 597
Vakantiecentra 8 771 0 332 9 103
Vakantiedorpen 262 031 0 551 909 813 940
Logiesvormen voor doelgroepen 3 268 23 787 14 734 41 789
Huurlogies 397 692 9 186 8 397 415 275

Totaal 938 080 320 835 673 710 1 932 625
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Luxemburgers Kust Kunststeden Vlaamse regio’s Vlaanderen

Hotels 66 968 7 813 3 406 78 187
Campings 7 478 30 396 7 904
Vakantiecentra 14 996 0 0 14 996
Vakantiedorpen 16 406 0 19 170 35 576
Logiesvormen voor doelgroepen 1 793 704 139 2 636
Huurlogies 98 666 776 316 99 758

Totaal 206 307 9 323 23 427 239 057

Fransen

Hotels 62 434 285 385 74 936 422 755
Campings 26 784 6 114 24 974 57 872
Vakantiecentra 10 512 0 145 10 657
Vakantiedorpen 53 808 0 44 197 98 005
Logiesvormen voor doelgroepen 4 192 33 786 7 114 45 092
Huurlogies 190 376 14 100 4 264 208 740

Totaal 348 106 339 385 155 630 843 121

Britten

Hotels 272 182 771 884 121 923 1 165 989
Campings 5 206 9 066 12 429 26 701
Vakantiecentra 426 0 36 462
Vakantiedorpen 36 259 0 35 217 71 476
Logiesvormen voor doelgroepen 3 169 29 624 38 066 70 859
Huurlogies 12 818 8 490 3 813 25 121

Totaal 330 060 819 064 211 484 1 360 608

Amerikanen

Hotels 7 718 196 653 24 153 228 524
Campings 80 400 541 1 021
Vakantiecentra 14 0 208 222
Vakantiedorpen 0 0 248 248
Logiesvormen voor doelgroepen 697 33 086 498 34 281
Huurlogies 3 558 3 992 1 990 9 540

Totaal 12 067 234 131 27 638 273 836
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Japanners Kust Kunststeden Vlaamse regio’s Vlaanderen

Hotels 7 736 131 906 9 121 148 763
Campings 9 25 18 52
Vakantiecentra 0 0 0 0
Vakantiedorpen 0 0 0 0
Logiesvormen voor doelgroepen 150 10 496 287 10 933
Huurlogies 615 375 205 1 195

Totaal 8 510 142 802 9 631 160 943

Italianen

Hotels 8 707 80 109 18 608 107 424
Campings 5 016 2 135 2 045 9 196
Vakantiecentra 44 0 57 101
Vakantiedorpen 219 0 299 518
Logiesvormen voor doelgroepen 57 7 897 1 777 9 731
Huurlogies 4 788 1 736 610 7 134

Totaal 18 831 91 877 23 396 134 104

Spanjaarden

Hotels 3 477 92 172 9 183 104 832
Campings 566 5 386 3 544 9 496
Vakantiecentra 231 0 68 299
Vakantiedorpen 202 0 46 248
Logiesvormen voor doelgroepen 178 19 948 583 20 709
Huurlogies 3 363 1 544 722 5 629

Totaal 8 017 119 050 14 146 141 213

Scandinaviërs

Hotels 5 250 85 644 11 065 101 959
Campings 996 1 759 3 827 6 582
Vakantiecentra 112 0 10 122
Vakantiedorpen 893 0 2 464 3 357
Logiesvormen voor doelgroepen 478 11 431 3 376 15 285
Huurlogies 1 983 2 296 868 5 147

Totaal 9 712 101 130 21 610 132 452

Planning & Onderzoek o.b.v. NIS
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Bijlage 2 Situatie van de recreatieve aankomsten van de
belangrijkste marktlanden in Vlaanderen (2000)

Belgen Kust Kunststeden Vlaamse regio’s Vlaanderen

Hotels 523 788 185 593 200 314 909 695
Campings 117 978 5 099 104 418 227 495
Vakantiecentra 224 012 0 23 782 247 794
Vakantiedorpen 75 095 0 249 042 324 137
Logiesvormen voor doelgroepen 138 733 34 181 467 462 640 376
Huurlogies 350 107 18 422 25 616 394 145

Totaal 1 429 713 243 295 1 070 634 2 743 642

Nederlanders

Hotels 52 491 284 965 79 473 416 929
Campings 18 919 12 644 70 372 101 935
Vakantiecentra 1 528 0 736 2 264
Vakantiedorpen 35 276 0 199 839 235 115
Logiesvormen voor doelgroepen 958 18 870 28 588 48 416
Huurlogies 12 936 4 198 2 606 19 740

Totaal 122 108 320 677 381 614 824 399

Duitsers

Hotels 58 731 148 770 35 794 243 295
Campings 15 750 2 792 7 455 25 997
Vakantiecentra 2 262 0 79 2 341
Vakantiedorpen 37 043 0 112 535 149 578
Logiesvormen voor doelgroepen 1 300 14 714 4 936 20 950
Huurlogies 33 325 1 522 766 35 613

Totaal 148 411 167 798 161 565 477 774

Luxemburgers

Hotels 21 144 5 293 2 304 28 741
Campings 1 420 17 46 1 483
Vakantiecentra 2 947 0 0 2 947
Vakantiedorpen 2 712 0 4 107 6 819
Logiesvormen voor doelgroepen 495 212 119 826
Huurlogies 7 522 99 35 7 656

Totaal 36 240 5 621 6 611 48 472
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Fransen Kust Kunststeden Vlaamse regio’s Vlaanderen

Hotels 32 445 178 454 51 778 262 677
Campings 4 483 2 532 5 455 12 470
Vakantiecentra 2 463 0 39 2 502
Vakantiedorpen 12 262 0 9 957 22 219
Logiesvormen voor doelgroepen 1 127 25 599 2 944 29 670
Huurlogies 11 594 2 863 1 112 15 569

Totaal 64 374 209 448 71 285 345 107

Britten

Hotels 102 881 373 408 76 999 553 288
Campings 1 854 3 331 4 342 9 527
Vakantiecentra 176 0 14 190
Vakantiedorpen 7 111 0 6 046 13 157
Logiesvormen voor doelgroepen 1 590 18 077 14 529 34 196
Huurlogies 741 1 787 857 3 385

Totaal 114 353 396 603 102 787 613 743

Amerikanen

Hotels 3 655 101 377 15 235 120 267
Campings 39 215 375 629
Vakantiecentra 2 0 45 47
Vakantiedorpen 0 0 73 73
Logiesvormen voor doelgroepen 182 24 148 228 24 558
Huurlogies 212 793 403 1 408

Totaal 4 090 126 533 16 359 146 982

Japanners

Hotels 4 032 81 982 6 586 92 600
Campings 5 15 9 29
Vakantiecentra 0 0 0 0
Vakantiedorpen 0 0 0 0
Logiesvormen voor doelgroepen 80 7 747 83 7 910
Huurlogies 0 86 84 170

Totaal 4 117 89 830 6 762 100 709
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Italianen Kust Kunststeden Vlaamse regio’s Vlaanderen

Hotels 3 658 40 983 9 336 53 977
Campings 692 1 129 1 275 3 096
Vakantiecentra 9 0 9 18
Vakantiedorpen 28 0 42 70
Logiesvormen voor doelgroepen 51 6 309 249 6 609
Huurlogies 34 318 327 679

Totaal 4 472 48 739 11 238 64 449

Spanjaarden

Hotels 1 732 52 205 5 215 59 152
Campings 209 2 225 1 570 4 004
Vakantiecentra 22 0 34 56
Vakantiedorpen 26 0 10 36
Logiesvormen voor doelgroepen 154 13 503 246 13 903
Huurlogies 148 278 143 569

Totaal 2 291 68 211 7 218 77 720

Scandinaviërs

Hotels 1 947 40 435 5 864 48 246
Campings 529 856 2 059 3 444
Vakantiecentra 22 0 4 26
Vakantiedorpen 149 0 396 545
Logiesvormen voor doelgroepen 264 7 700 847 8 811
Huurlogies 93 396 162 651

Totaal 3 004 49 387 9 332 61 723

Planning & Onderzoek o.b.v. NIS  
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