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De zomer van 2020
Het coronavirus heeft een grote impact op de hele samenleving. Zo zal de zomervakantie* er dit jaar voor veel
mensen anders uitzien.
Middels dit onderzoek geven we inzichten over hoe de zomervakantie er normaal gesproken, zonder het
coronavirus, uitziet en wat de (eventuele nieuwe) plannen zijn. Stelt men de vakantie uit? Kiest men voor
vakantie in eigen land? Of geeft men het geld liever uit aan iets anders dit jaar?
Het onderzoek is uitgevoerd in de WE ♥ VIDEO-community. RTL’s eigen panel bestaande uit zo’n 700+ leden tussen de 18 en 54 jaar.
Het veldwerk heeft gelopen van 22 mei tot en met 4 juni. Totaal hebben 145 community-leden de vragenlijst ingevuld.
*Met zomervakantie bedoelen we meerdere dagen voor plezier weg van huis in de maanden juli of augustus.
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Vraag:

Hoe ziet jouw ideale zomervakantie* eruit zonder het coronavirus? En wat zal er dit jaar anders zijn?

De ideale
zomervakantie
bestaat uit
zon,
zwemmen,
(uit)eten en
cultuur
Men wil vooral genieten in de zomervakantie, dit jaar ziet alles er wat anders
uit door het coronavirus.
*Met zomervakantie bedoelen we meerdere dagen voor plezier weg van huis in de maanden juli of augustus

Vraag: Heb jij een zomervakantie geboekt voor dit jaar?

Ja, die had ik al geboekt vóór de
uitbraak van het coronavirus

Zo verwacht
28% dit jaar
niet meer op
zomervakantie
te kunnen

Ja, die heb ik geboekt tijdens de
uitbraak van het coronavirus

26%

“Normaliter besluit ik om iets op het laatste moment te
doen, maar gezien het corona virus heb ik voor dit jaar
eerder het idee om nu niet in de zomer maar om een
extra lange kerstvakantie op te nemen.”

3%

Nee, ik wacht nog liever even tot
het laatste moment met boeken

14%

Nee, ik verwacht dit jaar niet meer
op zomervakantie te kunnen
vanwege het coronavirus

28%

Nee, ik ga nooit in de zomer op
vakantie

Anders namelijk

“Ik denk niet dat het dit jaar in een warm land wordt en
dat het strand ook mijlenver weg lijkt.”

20%

9%

“Ik ben alleenstaand dus kan ik helaas niet op vakantie.
Alleen op vakantie gaan zie ik niet zitten maar ik mag
ook niet met een vriendin of familie naar een hotel.
Aangezien ik in de zorg werk zal ik me daar nu maar
extra inzetten en hopen op betere tijden.”
“Op vakantie zal dit jaar sowieso niet gebeuren, maar
hopelijk kunnen we wel nog dagtripjes ondernemen.”
“Dit jaar is alles anders, want ik ben long- en lymepatiënt
dus ik val in de risicogroep dus zit momenteel altijd
thuis.“

Vraag: Heb jij een zomervakantie geboekt voor dit jaar?

Ja, die had ik al geboekt vóór de
uitbraak van het coronavirus

En van de
mensen die nog
op
zomervakantie
gaan, gaan de
meesten naar
het buitenland

Ja, die heb ik geboekt tijdens de
uitbraak van het coronavirus

Vraag: Je gaf aan dat je een zomervakantie hebt geboekt.
Waar ga je naar toe? (Meerdere antwoorden mogelijk)

26%

66%

3%

Nee, ik wacht nog liever even tot
het laatste moment met boeken

25%

14%

11%
Nee, ik verwacht dit jaar niet meer
op zomervakantie te kunnen
vanwege het coronavirus

28%
Ik ga naar een
vakantieadres in
Nederland

Nee, ik ga nooit in de zomer op
vakantie

Anders namelijk

Ik ga naar het
buitenland (binnen
Europa)

Ik ga naar het
buitenland (buiten
Europa)

20%

9%

26% van de mensen hadden vóór de uitbraak van
het virus al een zomervakantie geboekt, 3% boekte
alsnog tijdens de uitbraak.

Van de geboekte zomervakanties gaat
het buitenland.

75% naar

Vraag: In hoeverre spreekt een vakantie* in Nederland je
aan?

Vraag: Waarom spreekt het (heel erg) aan?
“Meerdere jaren in Nederland op vakantie geweest en altijd
goed vermaakt. Nederland is prachtig, je hoeft niet zo ver te
reizen en de bungalowparken zijn luxe.”

64%

Bij een
meerderheid
spreekt een
vakantie in
eigen land
(heel erg) aan

“Nederland heeft als land veel te bieden en ik vind het leuk om
je eigen land te leren kennen. Het heeft verschillende soorten
steden, maar ook natuurgebieden. In elke provincie is genoeg
te verkennen en te beleven. […].”
“Nederland is hartstikke mooi. Ik hou erg van de natuur en die
is in elke provincie anders. Nog genoeg te zien!”

23%

13%

spreekt (heel erg) aan

neutraal

spreekt (helemaal) niet
aan

“Fijn om de Nederlandse taal te kunnen spreken. Binnen een
afzienbare tijd ben je op bestemming. Er valt in Nederland heel
veel te ontdekken en te doen. Het enige wat soms minder kan
zijn is de weersomstandigheden waar je niet op kunt
vertrouwen.”

Vraag: Waarom spreekt het (helemaal) niet aan?

64%

“Ik krijg dan geen vakantie gevoel. Moet andere taal, andere
omgeving, liefste vreemd geld. Dat geeft een echt vakantie
gevoel.”

13%

“Ik ga op vakantie omdat ik zon wil hebben dus ga ik naar een
land waar zon zeker is.”

Bij
spreekt een vakantie in Nederland (heel erg) aan.
Nederland is een mooi land met veel leuke plekken om te
ontdekken. Daarnaast vindt men dat er genoeg te doen is in
eigen land. Enige minpunt is het (onvoorspelbare) weer.
Bij
spreekt een vakantie in Nederland (helemaal) niet
aan. Ze missen het vakantiegevoel en het “echt even weg zijn”gevoel omdat ze niet in een andere cultuur belanden. Daarnaast
speelt het (wisselvallige) weer en een hoog prijskaartje ook mee.

*Met vakantie bedoelen we meerdere dagen voor plezier weg van
huis

“Nederland heeft best wel mooie plekken, maar meer voor een
dag of twee. Ik zou niet 15 dagen spenderen in Nederland op
een camping of bungalowpark.”

Vraag: Ben jij de afgelopen 5 jaren wel eens in Nederland
op vakantie geweest?

77% is in de
afgelopen vijf
jaren wel in
Nederland op
vakantie
geweest

Ja, zowel in als buiten de zomer

34%

Ja, buiten de zomer (tussen
september-juni)

34%

Ja, in de zomer (tussen juliaugustus)

Nee, ik ga nooit in Nederland op
vakantie

10%

Vraag: Hoe, hoe lang en waar ging je dan heen?

“Een weekje kamperen met de tent in Drenthe. Toen hebben
we wat lokalen trekpleisters bezocht en gingen we iedere
avond uit eten. We hebben ook veel spelletjes gespeeld, dus
dan is het al snel gezellig.”
“Met de auto, weekend tot week en naar verschillende kleine
steden/dorpjes o.a. Ommen, Assen, Valkenburg en Dwingeloo.
Voornamelijk dus in bosrijke omgevingen om te kunnen
wandelen en optimaal van de natuur te genieten.”
“Auto en een midweek of week en een huisjespark of sta
caravan. Verspreid over het land dus zowel zuid Limburg als
zeeland en bijvoorbeeld Drenthe.”

23%

Hoe ziet vakantie in eigen land eruit?
•

Vakantie in eigen land vindt veel plaats buiten de zomermaanden.
Men kiest Nederland vooral om er even tussen uit te gaan als het
gaat om korte uitjes. Een (lang)weekend, een midweek weg in
eigen land is erg populair.

•

Qua bestemming kiest men vaak voor stedentripjes of de
natuur/het strand.

•

Accommodaties als vakantieparken worden ook regelmatig
gekozen. Ook campings en hotels worden geboekt.

•

Er zijn weinig mensen die meer dan 1 week vakantie in eigen land
kiezen.

“Af en toe een midweek of weekendje weg het zij lekker de
natuur in maar ook gewoon een stedentrip binnen Nederland.”
“Vaak in de herfst en of voorjaarsvakantie gingen we dan een
weekje. Dit deden we dan vaak met de auto en gingen naar een
vakantiepark van Landal en vaak zaten we dan of rond de
Veluwe of bijvoorbeeld in de buurt van Friesland/Drenthe.”

“Ik ben een keer een aantal dagen bij de Efteling geweest
(overnacht op Loonsche Land Resort) en Duinrell met mijn
ouders op de camping.”
“(Mid)week naar Centerparcs. Weekendjes weg naar het strand
(Zeeland).”

Vraag: Waar ging je de afgelopen 5 jaren heen tijdens de
zomervakantie?

Toch is
zomervakantie
in Nederland
het minst
populair

81%

In het buitenland (binnen Europa)

“Zon zee en zaligheid. All inclusive met een huurauto in Turkije.
Autovakantie naar Oost-Europa, Italië of Spanje. Lekker eten
en uitstapjes naar strand en bergen en leuke wandel en
speelplekken. Nu kan dat niet. De vraag is of de landen
überhaupt open zijn en je daar naartoe mag. En als dat kan
wat er dan mogelijk is. Impact is dat we zoals het nu lijkt
vooral dagjes weg gaan in de buurt ‘picknick style’.
“Normaal ga ik altijd in de zomer naar een camping in
Duitsland. Daar zit ik dan lekker in het gras voor de caravan
het hele dag boeken te lezen en spelletjes te spelen.”

In het buitenland (buiten Europa)

In Nederland

30%

28%

“Zonder het coronavirus zou ik waarschijnlijk één week op
vakantie gaan met een vriendin naar een land met strand
waarbij we veel kunnen zonnen, stappen en zwemmen. Ook
zou ik nog een extra week op vakantie gaan met mijn vriend.
Waarbij we het land kunnen ontdekken, maar ook lekker aan
het strand kunnen liggen. Waarschijnlijk beide in Europa.”
“Lekker richting het zuiden. Beetje genieten van de zon, cultuur
en vooral ook van de rust van alledag. Als we daar zijn
bezoeken we wat steden, dus een beetje cultuur opsnuiven,
maar ook lekker bij het zwembad liggen.”
“Heerlijk in een sta caravan in Frankrijk! Zal nu beperkt
mogelijk zijn. Veel minder kampeer plaatsen in gebruik op de
campings.”
“Twee weken Zuid-Europa ( appartement huren ) in Oostenrijk,
Italië of Kroatië.”

Vraag niet getoond aan mensen die nooit in de zomer
op vakantie gaan.

Vraag: Geef van onderstaande stellingen aan in hoeverre je het eens of oneens bent.

Momenteel vindt 57%
het nog niet veilig
genoeg om deze
zomer naar het
buitenland te gaan

54% gaat liever
binnen Nederland op
zomervakantie dan
helemaal niet weg

Ik vind het nog niet veilig genoeg om deze zomervakantie naar het
buitenland te gaan

Ik ga liever binnen Nederland op zomervakantie dan helemaal niet
op zomervakantie

Ik denk dat Nederland weer op vakantie mag naar het buitenland in
juli/augustus

21%

26%

22%

57%

20%

32%

(heel erg) mee oneens

54%

30%

neutraal

38%

(heel erg) mee eens

Vraag: Stel, in juli/augustus laten de maatregelen het toe,
welke activiteiten ben je van plan te ondernemen?

63%

Restaurants

Restaurants en
terrassen zijn
het populairst
om weer te
bezoeken deze
zomer

61%

Terras

“Winkel centrum.”
“Iets als karten zou ik nog overwegen.”

50%

Natuurgebied
Bioscoop

47%

Strand

47%
41%

Dierentuin

Pretpark

34%

Stedentrip

34%
32%

Zwembad

26%

Museum
Welness/spa

17%

(Openlucht) theater

16%
14%

Festivals
Geen van bovenstaande

Vraag: Zijn er andere plekken/activiteiten die je overweegt
te bezoeken deze zomer die niet in deze lijst staan?

6%

“Voetbalwedstrijden.”
“Bootje varen.”
“Camping.”
“Concerten misschien, maar dat ligt aan de situatie.”
“Bibliotheken.”

Vraag: Heb je een ander gevoel bij het bezoeken van
bovenstaande activiteiten dan voorheen? Kan je dat
uitleggen?

“Ja! Hoe het er nu voor staat voel ik me er niet bij op me
gemak en stel ik het liever uit. Het voelt allemaal een beetje
'viezig' en ben continu in mijn hoofd ermee bezig met wat ik
allemaal rekening moet houden. Heb niet het idee dat ik nu bij
deze activiteiten ontspanning kan vinden..”

84%

84% heeft door
het coronavirus
een ander
gevoel bij het
ondernemen
van activiteiten

Vraag: Kan je dat uitleggen?

“Ja, absoluut. Ik val misschien niet direct in een risicogroep,
maar ik heb wel angst dat ik het virus oploop. Vandaar dat ik
risico's zoveel mogelijk probeer te vermijden zelfs als het
alweer 'mag'. Er zit namelijk een verschil tussen mogen en het
ook echt aandurven.”

16%

Ja

Nee

Reden voor ander gevoel dan voorheen:
•

Men heeft een ander gevoel door de nieuwe RIVM-regels. Denk
hierbij aan de 1,5 meter samenleving en de hygiëne die hierbij
hoort.

•

Verder zijn mensen angstiger en voorzichtiger bij het
ondernemen van activiteiten of bezoeken van plaatsen omdat ze
niet ziek willen worden of hun omgeving willen beschermen.

•

Tot slot heeft het ook impact op de spontaniteit om ‘even wat
leuks te doen’ en zal de sfeer ook anders zijn dan voor de coronacrisis.

“Ja, je moet constant bezig zijn met het houden van afstand
en dat maakt het minder relaxt om iets te gaan ondernemen.
Bovendien kan mijn persoonlijke hygiëne goed zijn en kan ik
mij aan de regels houden maar, de laatste tijd houden steeds
minder mensen zich aan de RIVM-richtlijnen en daardoor ben
ik minder gemotiveerd om überhaupt mijn huis uit te gaan.”
“Ja, dit omdat je rekening dient te houden met de gevolgen en
het houden van afstand. Eerder voor de corona stond je er niet
bij stil. Nu is het een ding waardoor ik vaak bezig ben met het
rekening houden met dan genieten van een bezoek aan
genoemde activiteiten.”
“Ja het is toch anders. Je moet nu van te voren goed
uitzoeken wat waar wel/niet mag. Of het veilig is. Of het
ondanks de maatregelen nog wel leuk is.”

Vraag: Maak de zin af.

Vraag: Kies het antwoord dat bij je past.

Ik verwacht dit jaar…

Geld voor de
zomervakantie
wordt nu
besteed aan
andere (grote)
aankopen

In hoeverre is het voor jou waarschijnlijk dat
je het geld wat je normaal gesproken aan de
zomervakantie besteedt gaat uitgeven aan
andere (grote) aankopen?

69%

21%

27%

22%

57%

4%
minder uit te geven aan hetzelfde uit te geven aan
mijn zomervakantie
mijn zomervakantie als
vorig jaar

meer uit te geven aan
mijn zomervakantie

(zeer) onwaarschijnlijk

neutraal

(zeer) waarschijnlijk

Vraag:
Welke van onderstaande producten overweeg je
om aan te schaffen deze zomer?
26%

Interieur/Meubels

Vooral interieur
en (tuin)
meubelen zijn
populair om
aan te schaffen

18%

Tuinmeubelen
(Opblaasbaar) zwembad

12%

Spelcomputer

12%
10%

Barbecue
Keukenapparatuur

8%

Training / cursus voor
zelfontwikkeling

8%
7%

Sportartikelen (overig)

5%

Gereedschappen

Boot (bijvoorbeeld opblaasbaar of
rubber)

3%

Fitness apparaat

3%

Kampeer artikelen

3%

Personal training

“Aanpassingen aan het huis.”
“Airco.”
“Een auto, als ik mijn rijbewijs haal dit jaar.”
“Camera, extra zomerkleding.”
“Een nieuwe telefoon of een iPad.”
“Huis opknappen.”
“Kozijnen vervangen.”

4%

Elektrische fiets

Mountainbike/racefiets

Vraag:
Zijn er andere (grote) uitgaven die je overweegt
aan te doen deze zomer?

1%
0%

“mijn rijbewijs halen.”
“Opknappen en verder inrichten van de stacaravan.”
“Tuin verbouwing.”
“Vernieuwen van de badkamer en toilet.”

Vraag: Geef van onderstaande stellingen aan in hoeverre je het eens of oneens bent.

Verder zorgt
corona ook
voor veel
klussen in en
om het huis

Deze zomer wil ik klussen in/om het huis oppakken

Deze zomer wil ik mijn tuin opknappen

(heel erg) mee oneens

34%

45%

neutraal

17%

49%

19%

36%

(heel erg) mee eens

Key take-outs
Zomervakantie
algemeen

De ideale
zomervakantie bestaat
uit zon, zwemmen,
(uit)eten en cultuur

28% verwacht dit
jaar niet meer op
zomervakantie te
kunnen

Dit jaar ziet de
zomervakantie er
anders uit door het
coronavirus

29% heeft
momenteel een
zomervakantie
geboekt

Van de mensen die
nog op zomervakantie
gaan, gaan de
meesten naar het
buitenland

Key take-outs
Vakantie in
Nederland

Bij een meerderheid
spreekt een vakantie
in eigen land
(heel erg) aan

77% is in de
afgelopen vijf jaren
in Nederland op
vakantie geweest

57% vindt het nog niet
veilig genoeg om deze
zomer naar het
buitenland te gaan

In de zomervakantie
gaat men toch liever
naar het buitenland

54% gaat liever binnen
Nederland op
zomervakantie dan
helemaal niet weg

Key take-outs
Activiteiten
deze zomer

Ondanks alle maatregelen zijn
restaurants en terrassen het
populairst om weer te
bezoeken deze zomer

Merendeel heeft door het
coronavirus en de maatregelen
een ander gevoel bij het
ondernemen van activiteiten

Key take-outs
Uitgaven deze
zomer

Geld voor de
zomervakantie wordt
nu besteed aan andere
(grote) aankopen

Vooral interieur en
(tuin) meubelen zijn
populair om aan te
schaffen

Verder zorgt het
coronavirus ook voor
veel klussen in en om
het huis

Add some fun this summer

Wat is het?
RTL’s eigen kwalitatief online panel
700+ leden tussen de 18 en 54 jaar

Wat biedt het?
Waardevolle inzichten
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Enkel kwalitatieve resultaten, niet representatief

Hoe werkt het?
Opdracht(en) mogelijk via onderstaande modules

(Forum, Vragenlijst, Stepboard, Challenge, Dagboek, Chat)

Een antwoord op jouw vraag?
Ad Alliance biedt nu de mogelijkheid om jouw vraag in de community te stellen

