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ONDERZOEK 
ORIËNTEREN EN BOEKEN 
ZOMERVAKANTIE 2021

Van 9 t/m 21 december 2020 heeft het 
bergplatform Indebergen.nl onderzoek 
gedaan naar de vakantiebereidheid van de 
Nederlandse en Belgische bergliefhebbers. 
Willen ze graag gaan en in hoeverre zijn ze 
zich al aan het oriënteren op de komende 
zomervakantie? Is er al geboekt of nog 
niet? En welke factoren spelen hierbij nu 
een rol? U leest het in dit onderzoek

In totaal werkten 1051 respondenten aan 
het onderzoek mee. De antwoorden werden 
vergaard middels een enquête, die werd 
verspreid via de website en de 
bijbehorende social media kanalen. De 
enquête werd ingevuld door 
Nederlandstalige bergliefhebbers, waarvan 
80% woonachtig is in Nederland en 20% in 
België. Ruim de helft van de respondenten 
is tussen de 40 en 59 jaar oud.
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BIJNA 80% HEEFT NOG 
GEEN VAKANTIE GEBOEKT

Van de respondenten geeft bijna 60% aan 
ieder jaar op vakantie naar de bergen te 
gaan. Maar liefst een vijfde zegt jaarlijks 
twee keer te gaan en 10% gaat zelfs nog 
vaker. Ongeveer een tiende van de 
ondervraagden, gaat niet elk jaar naar de 
Alpen.

Ruim een vijfde geeft aan dat de vakantie 
voor 2021 reeds geboekt is. 6% van hen 
boekte voor de coronacrisis in het eerste 
kwartaal van 2020. Bijna de helft reserveerde 
in het derde kwartaal van dit jaar en een 
kwart de afgelopen drie maanden. Ook 
geven respondenten aan dat zij hun 
zomervakantie van 2020 naar 2021 
verschoven hebben. Ruim driekwart zegt 
naar Oostenrijk te gaan in 2021. Daarna komt 
Italië (10%), Zwitserland (7%) en Duitsland 
(6%). De vakanties staan voor 75% gepland in 
de maanden juli en augustus.

HOE VAAK BEN JE DE AFGELOPEN
JAREN OP ZOMERVAKANTIE NAAR
DE BERGEN GEWEEST?

11%

59%

20%

10%

Minder dan 1x per jaar 1x per jaar

2x per jaar Meer dan 2x per jaar

21%

79%

Ja Nee

HEB JIJ JE BERGVAKANTIE VOOR
DE ZOMER VAN 2021 AL GEBOEKT?
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73% WIL GAAN EN RUIM 
DE HELFT ORIËNTEERT 
ZICH OP DIT MOMENT

Het is duidelijk: men heeft zin om op 
vakantie naar de bergen te gaan: bijna 
driekwart geeft aan van plan te zijn om op 
bergvakantie te gaan volgende zomer. 25% 
weet het nog niet en 2% gaat niet. Van de 
mensen die niet gaan, geeft de helft aan 
dat dit te maken heeft met het coronavirus.

De respondenten die niet weten of ze 
willen gaan én degenen die van plan zijn 
om te gaan, hebben antwoord gegeven op 
de vraag of zij zich nu ook al oriënteren op 
een vakantie. Ruim de helft is nu al bezig 
met oriënteren en plannen maken voor 
komende zomer. 

73%

2%

25%

Ja Nee Weet ik nog niet

BEN JE VAN PLAN OM IN 2021 NAAR 
DE BERGEN OP VAKANTIE TE GAAN?

ORIËNTEER JIJ JE OP DIT MOMENT 
AL VOOR DE VAKANTIE VAN 2021?

57%

43%

Ja

Nee
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63% BOEKT DE VAKANTIE 
LATER DAN NORMAAL 
I.V.M. HET CORONAVIRUS

Ruim 60% geeft aan dit jaar later te boeken 
dan normaal gesproken i.v.m. het 
coronavirus. 1% boekt eerder, 22% zegt rond 
dezelfde tijd te boeken als normaal en 15% 
weet nog niet of het virus effect heeft op het 
moment van boeken van de vakantie.

Bijna een vijfde van de ondervraagden zegt 
last-minute zijn of haar vakantie te zullen 
boeken. Een bijna gelijk aantal verwacht dit 
één tot twee maanden voor de vakantie te 
doen. Bijna een kwart van de respondenten 
kan op dit moment nog niet inschatten 
wanneer de vakantie geboekt zal worden. 
Bijna 10% boekt ‘anders’, zij gaan op de 
bonnefooi, hebben een eigen huis of gaan 
kamperen zonder te reserveren.

HEEFT HET CORONAVIRUS 
INVLOED OP WANNEER JE JOUW 
VAKANTIE WILT BOEKEN?

ja ik boek eerder Nee, blijft gelijk

Ja, ik boek later Weet ik nog niet

WANNEER BEN JE VAN PLAN JE 
ZOMERVAKANTIE TE BOEKEN?

18%
19%

21%

9%

1%

23%

9%

Last-minute: <
maand
1-2 maanden
vantevoren
3-5 maanden
vantevoren
6-8 maanden
vantevoren
> 8 maanden
vantevoren
Weet ik nog
niet
Anders, nl…
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KOSTELOOS ANNULEREN & 
HOOGSEIZOEN BLIJFT 
ONGEKEND POPULAIR

Het coronavirus zorgt voor onzekerheid en 
de vakantieganger wil geen risico lopen. 
Bijna de helft van de ondervraagden geeft 
aan dat ‘altijd kosteloos annuleren’ hen zou 
kunnen overhalen om nu te boeken. Ruim 
40% kan geen reden bedenken waardoor 
hij nu overgehaald kan worden om te 
reserveren. Een goede aanbieding (11%) of 
een extra vroegboekkorting (5%) kan 
helpen mensen te overtuigen nu een 
vakantie vast te leggen.

Voor bijna de helft van de vakantiegangers 
heeft het coronavirus geen invloed op 
wanneer zij op vakantie gaan. Augustus 
(35%) is de populairste maand, gevolgd 
door juli (26%), juni (18%), september (14%) 
en mei (2%). Opvallend is dat slechts één 
respondent aangeeft in oktober naar de 
bergen te willen gaan.

WAT ZOU JOU OVERHALEN OM NU 
JE VAKANTIE BOEKEN?

HEEFT HET CORONAVIRUS INVLOED 
OP WANNEER JE OP VAKANTIE WILT 
GAAN?

46%

19%

11%

1%

11%

12%

Nee

Weet ik nog niet

Ja, ik ga in het
voor/naseizoen

Ja, ik ga eerder

Ja, ik ga later

Ja, namelijk…

5%

11%

49%

3%

41%

6%

Extra (vroegboek)korting
Een goede aanbieding
Altijd kosteloos te kunnen annuleren
Ik zou sowieso nu al boeken
Kan geen reden bedenken
Overig, namelijk...
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PRIJS ONDERGESCHIKT 
AAN VEILIGHEID EN 
KOSTELOOS ANNULEREN

Wanneer we vragen welke factoren extra 
belangrijk zijn tijdens het boeken van een 
vakantie in de coronacrisis, dan geeft ruim 
de helft aan dat kosteloos annuleren tot een 
week of korter voor vertrek én geld terug in 
het geval van een negatief reisadvies een 
cruciale rol spelen. Ook vindt 53% de 
veiligheid en regels in het vakantieland van 
groot belang. De prijs lijkt dit jaar een 
ondergeschikte rol te spelen.

Veel ondervraagden geven aan dat ze het 
belangrijk vinden reisadviezen van de 
overheid op te volgen. Sommigen geven aan 
niet op vakantie te gaan voordat zij een 
vaccin hebben gekregen. Een enkeling 
noemt pas weer op vakantie te gaan als de 
coronacrisis voorbij is.

WAT IS VOOR JOU, VOOR HET 
BOEKEN VAN JE BERGVAKANTIE 
2021, EXTRA BELANGRIJK TIJDENS 
DE CORONACRISIS?

8%

54%
52% 53%

25%

6%
3%

De prijs

Kosteloos te kunnen annuleren tot
een week of korter voor vertrek

Geld terug bij negatief reisadvies

Veiligheid en regels in het land

Veiligheid en regels acco

Niets eigenlijk

Overig, namelijk…
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VAKANTIEBUDGET EN 
DUUR VAN DE VAKANTIE 
BLIJFT VRIJWEL GELIJK

Het coronavirus lijkt relatief weinig invloed 
te hebben op het vakantiebudget van de 
respondenten. Ruim 80% verwacht dat het 
budget gelijk is aan voorgaande jaren, 11% 
weet het nog niet en – opvallend – 5% 
verwacht een hoger vakantiebudget te 
hebben dit jaar.

Ook de duur van de vakantie blijft 
grotendeels gelijk. Ruim driekwart geeft 
aan dat ze evenveel dagen op vakantie 
gaan als voorheen. 2% gaat korter, 3% 
langer en 18% kan het op dit moment nog 
niet inschatten.

WORDT JE BUDGET VOOR DE 
KOMENDE VAKANTIE NAAR 
VERWACHTING ANDERS VANWEGE 
HET CORONAVIRUS? 

5%

3%

81%

11%

Ja, hoger

Ja, lager

Nee, blijft
gelijk

Weet ik nog
niet

HEEFT HET CORONAVIRUS INVLOED 
OP HET AANTAL DAGEN DAT JE OP 
VAKANTIE WILT GAAN?

77%

2%

3%

18%

Nee, blijft gelijk

Ja, we gaan
korter

Ja, we gaan
langer

Weet ik nog
niet
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ORIËNTEREN GEBEURT 
VOORAL ONLINE

Het oriënteren op de vakantie gebeurt 
vooral online. Respondenten konden 
meerdere antwoorden aangeven op deze 
vraag. Ruim de helft gaf aan via Google of 
andere zoekmachines op zoek te gaan naar 
inspiratie en vakanties. Ook de websites van 
regio’s en VVV’s zijn populair, evenals ons 
eigen platform Indebergen.nl.

Iets meer dan één op de tien mensen gaf 
aan zich niet te oriënteren, omdat zij altijd 
naar dezelfde bestemming gaan. Ruim een 
kwart geeft aan dat zij de ervaringen van 
familie of vrienden ook gebruiken in de 
oriëntatiefase van de vakantie.

HOE ORIËNTEER JIJ JE ALS JE EEN VAKANTIE WILT BOEKEN? 

55%

46%
44%

26%

20%
17%

11%
8% 8%

6% 6%

1%

Google of andere zoekmachines

Websites van regio's en/of VVV's

Indebergen.nl

Ervaringen van familie of vrienden

Websites van reisorganisaties

Magazines over bergvakanties
(print)

Ik ga altijd naar dezelfde
bestemming

TV programma's

Magazines/kranten

Reisbureau

YouTube

Reclame op TV
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RUIM 50% GAAT LANGER 
DAN 12 DAGEN NAAR DE 
BERGEN OP VAKANTIE

De bergliefhebber gaat graag lang op 
vakantie naar de bergen: 55% geeft aan 
langer dan 12 dagen op vakantie te gaan in 
het zomerseizoen. Al met al gaat 96% zeven 
dagen of langer op bergvakantie.

Op de vraag ‘met wie ga je op vakantie’ 
konden meerdere antwoorden gegeven 
worden, omdat sommigen meermaals 
gaan. Het grootste gedeelte 55% gaat met 
partner richting de Alpen. 41% doet dit 
samen met de kinderen en 15% met andere 
familieleden zoals opa, oma, oom of tante. 
Ook een vakantie met vrienden wordt vaak 
genoemd (16%).

HOEVEEL DAGEN GA JIJ NORMAAL 
GESPROKEN OP BERGVAKANTIE?

MET WIE GA JIJ NORMAAL 
GESPROKEN OP VAKANTIE 
NAAR DE BERGEN? 

55%

41%

15%

16%

2%

5%

Partner

Gezin

Familie

Vrienden

Groepsreis

Alleen

0%
4%

20% 21%

55%

1 tot 3 dagen

4 tot 6 dagen

7 tot 9 dagen

10 tot 12 dagen

Langer dan 12
dagen
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EIGEN VERVOER HEEFT DIT 
JAAR DUIDELIJK 
VOORKEUR

Om de vakantiebestemming te bereiken 
stappen we minder snel in een 
vervoermiddel dat we moeten delen met 
anderen. Bijna 98% geeft aan sneller met de 
auto te gaan of het blijft voor hen hetzelfde.

De trein lijkt na de auto het meest populair, 
gevolgd door het vliegtuig en de bus die 
ongeveer gelijk zijn. Overduidelijk is dat men 
in 2021 liever niet kiest voor een 
vervoermiddel waarbij het contact met 
anderen direct aanwezig is. 

ZOU JE VANWEGE HET CORONAVIRUS SNELLER OF MINDER SNEL KIEZEN 
VOOR EEN BEPAALD TYPE VERVOER NAAR DE VAKANTIEBESTEMMING?

Minder snel dan normaal

Maakt niet uit

Sneller dan normaal

AUTO

Minder snel dan normaal

Maakt niet uit

Sneller dan normaal

Minder snel dan normaal

Maakt niet uit

Sneller dan normaal

Minder snel dan normaal

Maakt niet uit

Sneller dan normaal

VLIEGTUIG BUS

TREIN
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LIEVER EEN APPARTEMENT 
OF CHALET DIT JAAR

Ruim de helft van de bergliefhebbers geeft 
aan dat de keuze voor een bepaalde 
accommodatie niet wordt beïnvloed door 
het coronavirus. 

Toch is er ook een aanzienlijk aandeel dat 
aangeeft dit jaar minder snel in een hotel 
of op de camping te overnachten. Ook voor 
een pension wordt iets minder snel dan 
normaal gekozen. 

Ook is er een groep die duidelijk aangeeft 
dit jaar sneller te kiezen voor een 
appartement of een chalet. Het is duidelijk 
dat de autonomie voorkeur heeft 
aankomende zomer.

Minder snel dan normaal

Maakt niet uit

Sneller dan normaal

ZOU JE VANWEGE HET CORONAVIRUS SNELLER OF MINDER SNEL KIEZEN 
VOOR EEN BEPAALD TYPE ONDERKOMEN?

Minder snel dan normaal

Maakt niet uit

Sneller dan normaal

Minder snel dan normaal

Maakt niet uit

Sneller dan normaal

Minder snel dan normaal

Maakt niet uit

Sneller dan normaal

Minder snel dan normaal

Maakt niet uit

Sneller dan normaal

HOTEL

APPARTEMENT

PENSION

CAMPING

CHALET
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INDIVIDUELE ACTIVITEITEN 
BUITEN DE MASSA 
GENIETEN DE VOORKEUR

Wandelen is met 95% de belangrijkste 
activiteit tijdens de bergvakantie. Gezien het 
coronavirus kiezen veel mensen ook sneller 
voor een wandeling dan normaal. 
Bezienswaardigheden zoals kloven en 
watervallen bezoeken (62%) en dagtrips naar 
dorpen en steden (46%), komen hierna als 
meest populair naar voren, maar men geeft 
aan dit komende vakantie minder snel te 
doen. 

Relaxen blijft met 50% ook belangrijk tijdens 
de vakantie en hierin verandert dit jaar 
weinig. Bergpassen rijden is ook een 
geliefde bezigheid bij velen (33%) en dit 
wordt komende zomer naar verwachting 
alleen maar meer gedaan. Het is duidelijk 
dat men de voorkeur geeft aan activiteiten 
waarbij er minder contact is met andere 
vakantiegangers.

ZOU JE VANWEGE HET CORONAVIRUS EEN BEPAALDE ACTIVITEIT SNELLER 
OF MINDER SNEL DOEN DAN NORMAAL? 

Minder snel dan normaal

Maakt niet uit

Sneller dan normaal

WANDELEN

ATTRACTIEPARKEN, 
DIERENTUINEN, ETC

BEZIENSWAARDIGHEDENBEZOEK 
ZOALS KLOVEN EN WATERVALLEN

FIETSEN/MOUNTAINBIKEN

Minder snel dan normaal

Maakt niet uit

Sneller dan normaal

Minder snel dan normaal

Maakt niet uit

Sneller dan normaal

Minder snel dan normaal

Maakt niet uit

Sneller dan normaal

Minder snel dan normaal

Maakt niet uit

Sneller dan normaal

Minder snel dan normaal

Maakt niet uit

Sneller dan normaal

WELLNESS

BERGPASSEN RIJDEN
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NOG EVEN DIT…

“We blijven wat meer op de camping”

“We zullen wat meer drukke plekken gaan 
vermijden net als afgelopen zomer”

“We gaan nóg meer genieten van het vrije 
gevoel in de bergen"

“Ik verwacht dat het weer lang duurt voor 
het duidelijk is of we kunnen gaan”

“Wandelen en mountainbiken blijft altijd 
gelijk en fijn. Hopelijk gaan de berghutten 
wel open voor Kaiserschmarrn ;-)"IM WERT VON

20.000,-€

“Dit jaar zijn we ook in Oostenrijk geweest 
en voelden ons veiliger dan in NL. Dus 
volgend jaar durven we het ook aan”
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SPALDER MEDIA GROUP

CONTACT
Adres: Veerdijk 40F

1531 MS Wormer
Nederland

Telefoon: +31 (0)20 52 18 133
E-Mail: info@spalder.com
Website: www.spalder.com

V E R A  D O R M A N S
S A L E S  M A N A G E R

E - M A I L :  V . D O R M A N S @ S P A L D E R . C O M

T E L E F O o N :  + 4 9  ( 0 )  2 2 1  5  3 4 5  2 0 - 8 7

F r a n k  P i e t e r s
M A N A G I N G  P A R T N E R

E - M A I L :  f . p i e t e r s @ S p a l d e r . c o m

T E L E F O O N :  + 3 1  ( 0 ) 6  5 1  6 7  6 9  4 8


