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BERGEN 2021

Van 12 t/m 17 mei 2021 heeft het 
bergplatform Indebergen.nl onderzoek 
gedaan naar de vakantiebereidheid van de 
Nederlandse en Belgische bergliefhebbers. 
Nederland kreeg op 11 mei perspectief voor 
de zomervakantie. In de persconferentie 
vanuit de regering werd aangegeven dat 
het algemene reisverbod vanaf 15 mei zou 
worden opgeheven. Sindsdien gelden er 
individuele reisadviezen per land. 

In totaal werkten 1138 respondenten aan 
het onderzoek mee. De antwoorden werden 
vergaard middels een online enquête, die 
werd verspreid via de website en de 
bijbehorende social media kanalen. De 
enquête werd ingevuld door 
Nederlandstalige bergliefhebbers, waarvan 
88% woonachtig is in Nederland en 12% in 
België. 
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DE DOELGROEP VAN DIT 
ONDERZOEK

Van de ruim 1100 respondenten is bijna 
driekwart vrouw en de rest man.

De leeftijdsgroep van 40 tot 49 jaar is het 
meest vertegenwoordigd. Daarna komt de 
groep van 50 tot 59 jaar. Dit komt overeen 
met de doelgroep die Indebergen.nl heeft. 
Er kan dus gesproken worden over een 
goede doorsnede van de bezoeker die onze 
website regelmatig raadpleegt.

WAT IS JE LEEFTIJD?

WAT IS JE GESLACHT?
29%

71%

Man Vrouw



VOORAL GEZINNEN EN 
STELLETJES GAAN NAAR 
DE BERGEN OP VAKANTIE

Op de vraag met wie men normaal 
gesproken op bergvakantie gaat, konden 
meerdere antwoorden gegeven worden. Zo 
kan het natuurlijk zijn dat mensen eenmaal 
met het gezin (vader, moeder en kinderen) 
op vakantie naar de bergen gaan, maar ook 
nog een keer met z’n tweeën.

De meeste mensen reizen met hun partner 
naar de bergen, gevolgd door een 
familievakantie met het gezin.

Opvallend is dat ook 11% met overige 
familie op vakantie gaan. Het kan zijn dat 
grootouders dan meegaan en/of andere 
familie zoals ooms of tantes. 

MET WIE GA JE NORMAAL GESPROKEN 
OP VAKANTIE NAAR DE BERGEN?
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Vrienden/vriendinnen

Georganiseerde groepsreis

Alleen



84% VAN DE MENSEN DIE 
NOG NIET GEBOEKT HEEFT, 
WIL WEL GAAN OF 
TWIJFELT NOG

Ruim de helft van alle respondenten geeft 
aan dat zij hun zomervakantie voor 2021 nog 
niet geboekt heeft. 48% heeft dat inmiddels 
wel gedaan.

Van de mensen die nog niet geboekt 
hebben, geeft bijna de helft aan dat ze dit 
jaar op vakantie naar bergen willen gaan. 
16% zegt ‘Nee’, waarbij de reden om niet te 
gaan in driekwart van de gevallen met 
corona te maken heeft. Zij denken dat een 
‘normale vakantie’ op dit moment nog niet 
mogelijk is. Ruim een derde van de mensen 
die nog niet geboekt heeft, geeft aan het 
nog niet te weten. Begin december 2020 
stelden wij dezelfde vraag in een onderzoek, 
toen gaf 73% aan sowieso naar de bergen op 
vakantie te willen. Een groot deel van deze 
mensen lijkt nu nog te twijfelen om te gaan 
of wacht af.

BEN JIJ VAN PLAN DEZE 
ZOMER NAAR DE BERGEN 
OP VAKANTIE TE GAAN?

HEB JIJ JE BERGVAKANTIE 
VOOR DE ZOMER VAN 2021 
AL GEBOEKT?

47%

16%

37%

Ja Nee Weet ik nog niet

48%

52%

Ja Nee



RUIM DE HELFT WIL IN 
JULI OF AUGUSTUS OP 
VAKANTIE GAAN

Aan de respondenten die aan hebben 
gegeven sowieso te willen gaan of aan hen 
die nog twijfelen, hebben we gevraagd 
wanneer zij voor het eerst weer op vakantie 
naar de bergen zouden willen. 

De meeste mensen, 56%, is van plan om in 
de maanden juli of augustus weer naar de 
bergen te gaan. 10% hoopt al in juni op pad 
te gaan en 7% geeft aan weg te gaan zodra 
het kan. 

Het is duidelijk: de zin om op vakantie naar 
de bergen te gaan is aanwezig en we willen 
niet al te lang wachten. Het hoogseizoen is 
net als andere jaren populair.

WANNEER BEN JE VAN PLAN OM 
VOOR HET EERST WEER NAAR DE 
BERGEN OP VAKANTIE TE GAAN?
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Zodra het weer kan

Ik ga voorlopig nog niet, pas als
de coronacrisis voorbij is

Weet ik nog niet
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Na oktober



OOSTENRIJK MEEST 
POPULAIRE VAKANTIELAND 
VAN BERGLIEFHEBBERS

Bijna driekwart geeft aan dat het 
coronavirus geen invloed heeft op de 
periode wanneer men op vakantie gaat of 
zou willen gaan. 14% gaat later dan normaal 
vanwege COVID-19.

Op de vraag naar welk land men op vakantie 
gaat of zou willen gaan, konden 
respondenten meerdere antwoorden geven. 
Er kunnen immers tijdens een vakantie 
meerdere landen worden aangedaan of men 
kan meermaals op vakantie en hierbij kiezen 
voor verschillende landen. Bij ruim driekwart 
van de respondenten is Oostenrijk het land 
waar zij graag vakantievieren, gevolgd door 
Italië. Ook Luxemburg, Tsjechië en landen 
buiten Europa zoals Schotland, Canada en 
de VS werden enkele malen genoemd als 
vakantiebestemming.

GA JIJ VANWEGE HET 
CORONAVIRUS EERDER 
OF LATER DAN 
NORMAAL/VORIGE 
JAREN OP VAKANTIE? 3%

72%

14%

3% 3% 5%

Ik ga eerder

Dat heeft g
een invloed

Ik ga later

Weet ik
 niet

Ik ga niet op vakantie

Anders, namelijk..

WAAR GA JE NAARTOE 
OF ZOU JE HEEN 
WILLEN GAAN 
DIT JAAR?

76%

14%
10% 10%

7%
2% 2%

Oostenrijk

Italië

Zwitserland

Duitsland

Frankrijk

Noorwegen

Geen idee nog



MEERDERHEID WIL OP 
VAKANTIE ONGEACHT 
CORONAPASPOORT OF 
VACCINATIE

Een derde van de mensen geeft aan pas op 
vakantie te willen gaan wanneer zij 
gevaccineerd zijn. Voor 41% speelt het wel of 
niet hebben gehad van de prik geen rol: zij 
willen sowieso op vakantie.

Een verplicht coronapaspoort waarin de status 
staat vermeld: gevaccineerd, genezen of 
getest, is voor bijna een kwart van de 
respondenten een reden om niet op vakantie 
te gaan. 60% vindt dit geen enkel probleem en 
9% weet dit nog niet. Veel van de mensen die 
voor het antwoord ‘Anders, namelijk…’ hebben 
gekozen, gaven aan al gevaccineerd te zijn. 
Anderen maken zich zorgen om de kosten van 
het keer op keer moeten testen, vooral 
wanneer zij met het gezin op vakantie gaan. 
Deze onzekerheid, maakt dat zij nog even 
afwachten met beslissen om wel/niet naar het 
buitenland op vakantie te gaan.

SPEELT HET FEIT OF JE 
GEVACCINEERD KAN ZIJN 
VOOR JE VAKANTIE EEN ROL 
BIJ DE KEUZE OM OP 
VAKANTIE GAAN?

WANNEER ER EEN 
VERPLICHT 
CORONAPASPOORT WORDT 
INGEVOERD, HEEFT DAT 
INVLOED OP JOUW KEUZE 
OM OP VAKANTIE TE GAAN?

3%
41%

34%
8%

14%

Overig, namelijk...

Weet ik niet

Ja, ik ga pas op vakantie als ik gevaccineerd ben

Nee, ik ga sowieso op vakantie, met of zonder
vaccinatie
Nee, ik ga sowieso niet op vakantie

24%

60%

9%

7%
Ja, dat is voor mij een
reden om (voorlopig)
niet op vakantie te gaan

Nee, dat houdt mij niet
tegen om op vakantie
gaan

Weet ik niet

Anders, namelijk...



TESTEN VOOR INREIZEN 
LAND VEELAL GEEN 
PROBLEEM, MAAR KOSTEN 
SPELEN WEL EEN ROL

Het zou kunnen zijn dat een land vraagt om 
een negatieve coronatest bij de grens. Een 
kwart zegt dit geen probleem te vinden 
wanneer deze test gratis is. Hoe duurder de 
test, hoe minder mensen bereid zijn naar het 
land op vakantie te gaan. 14% geeft aan zelfs 
helemaal niet voor een land te kiezen 
wanneer een test nodig is om in te reizen. , 
13% zegt dat het hen niet uitmaakt wat de 
prijs van een test is.

Respondenten die reeds gevaccineerd zijn, 
geven vaak aan dat zij een test onzin zouden 
vinden. Anderen hopen dat tegen de tijd dat 
ze op vakantie gaan het coronapaspoort in 
het leven is geroepen, zodat hier alle 
informatie instaat en het passeren van 
grenzen zonder extra testen kan gaan.

STEL JE MOET BIJ DE GRENS EEN NEGATIEVE 
CORONATEST LATEN ZIEN OM EEN LAND BINNEN TE 
KOMEN. HEEFT DIT VOOR JOU INVLOED OM NAAR DAT 
LAND OP VAKANTIE TE GAAN? 

25%

17%

7%

2%

13%

14%

7%

4%

Nee, ik laat m
e gewoon testen als dit gratis is

Nee, ik laat m
e gewoon testen als dit m

aximaal € 25,- p.p. kost

Nee, ik laat m
e gewoon testen als dit m

aximaal € 50,- p.p. kost

Nee, ik laat m
e gewoon testen als dit m

aximaal € 100,- p.p. kost

Nee, ik laat m
e gewoon testen, onafhankelijk van de kosten

Ja, dan ga ik niet naar dat la
nd op vakantie

Weet ik
 nietOverig nameli jk

...



EEN DERDE WIL ZICH 
NIET REGELMATIG LATEN 
TESTEN

In Nederland zijn we (nog) niet gewend te 
testen voor bijvoorbeeld bezoek aan de 
horeca. In enkele vakantielanden kan dit 
deze zomer wel gevraagd aan gasten 
wanneer zijn gebruik willen maken van 
onder andere horeca, wellness of 
zwembaden. 

Ruim een kwart van de respondenten geeft 
aan al gevaccineerd te zijn, dus maakt zich 
hierover uiteraard geen zorgen. Een derde 
zegt dat dit voor hen een reden is voor een 
ander vakantieland te kiezen. Sommigen 
geven aan zich niet steeds te zullen testen, 
terwijl anderen een vakantieland uitzoeken 
waar de regels minder streng zijn. Ook 
geven mensen aan hierdoor minder 
gebruik te willen gaan maken van bepaalde 
faciliteiten, zodat testen niet steeds nodig 
is.

STEL JE BENT NIET GEVACCINEERD EN HET LAND WAAR 
JE OP VAKANTIE GAAT HEEFT ALS REGEL DAT JE JE 
IEDERE 24, 48 OF 72 UUR MOET LATEN TESTEN VOOR BV. 
RESTAURANTBEZOEK. WAT ZOU JE DAN DOEN?

27%

33%

10%

13%

10%

5%
3%

Ik ben al gevaccineerd, dus dit geldt
niet voor mij

Dan ga ik niet naar dat land op
vakantie

Dan ga ik wel naar dat land op
vakantie, maar ik laat me niet steeds
testen
Dan ga ik wel naar dat land op vakantie
en ik laat me testen volgens de regels

Dan kies ik voor een land waar de
regels minder streng zijn

Weet ik niet

Anders, namelijk...



TESTBEREIDHEID VOOR 
HORECA EN ACTIVITEITEN 
IS LAAG

Het lijkt erop alsof de Nederlandse en 
Belgische vakantieganger niet erg bereid is 
zich te laten testen voor toegang tot diverse 
activiteiten, evenementen en de horeca. 

Voor het inreizen van een land vindt 65% dit 
geen enkel probleem, terwijl 28% zegt 
hiervoor geen test te willen doen. Voor het 
inchecken bij de accommodatie geeft bijna 
de helft aan zich te willen laten testen of dit 
nog niet te weten.

Van alle activiteiten is men voor het gebruik 
van bergliften nog het meest geneigd zich 
te laten testen: 32% wil hiervoor een 
coronatest ondergaan.

Het lijkt erop dat de vakantiegangers nog 
moeten wennen aan het idee om zich te 
laten testen voor toegang.

IN HOEVERRE BEN JE BEREID JE TE LATEN TESTEN VOOR 
TOEGANG TOT BEPAALDE PLAATSEN OF ACTIVITEITEN? 

Nee, daar wil ik niet voor testen

Weet ik niet

Ja, daar test ik voor

INREIZEN IN EEN 
LAND

OUTDOOR 
BEZIENSWAARDIGHEDEN

INCHECKEN BIJ DE 
ACCOMMODATIE

HORECABEZOEK

SPORTCENTRA & 
ZWEMBADEN

EVENEMENTENBERGLIFTEN

Nee, daar wil ik niet voor testen

Weet ik niet

Ja, daar test ik voor

Nee, daar wil ik niet voor testen

Weet ik niet

Ja, daar test ik voor

Nee, daar wil ik niet voor testen

Weet ik niet

Ja, daar test ik voor

Nee, daar wil ik niet voor testen

Weet ik niet

Ja, daar test ik voor

Nee, daar wil ik niet voor testen

Weet ik niet

Ja, daar test ik voor

Nee, daar wil ik niet voor testen

Weet ik niet

Ja, daar test ik voor

Nee, daar wil ik niet voor testen

Weet ik niet

Ja, daar test ik voor

INDOOR 
BEZIENSWAARDIGHEDEN



NOG EVEN DIT…

“Ik heb onze vakantie inmiddels geannuleerd en ga 
pas weer op vakantie als alles normaal is”

“Veel regels en beperkingen, maar we gaan gewoon 
genieten"

“De vakantie zal anders zijn dan vorig jaar, toen 
hebben we heel vrij in Oostenrijk vakantie 
gevierd. Nu zal er veel meer gevraagd worden qua 
testen en regels. Dat voelt minder gemakkelijk.”

20.000,-€

“Ik hoop, verwacht dat het net zoals vorig jaar kan 
zijn. Wel met mondkapjes overal, maar niet steeds 
hoeven testen. De wandelingen zullen blijven 
zoals het was. In de buitenlucht zijn is toch de 
meest gezonde plek waar je je kunt bevinden?”

“Ik hoop net als vorig jaar, dat je niet veel van 
corona merkt. In de bergen zit je sowieso niet op 
elkaars lip.”



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
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