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Eindelijk ligt het
zware jaar 2020
achter ons.
Welkom 2021,
wat hebben
we naar je
verlangd!
De komende
dagen kijkt de
krant vooruit
naar een veelbelovend jaar.

Hoe ziet de vakantie er dit jaar uit? Pakken
we straks massaal weer het vliegtuig zodra
het aantal gevaccineerden is toegenomen en
het aantal besmettingen daalt? Experts uit
de reisbranche over de huidige trends.

WELKOM 2021

Natasja de Groot

V

an gebrek aan reislust
heeft de gemiddelde Nederlander geen last, valt op
te maken uit allerlei onderzoeken naar de vakantiewensen voor 2021. Nederlanders
staan te popelen om deze zomer weer op reis te gaan. ,,De
behoefte is groot, zeker omdat
veel mensen vorig jaar hun vakantie hebben gemist’’, zegt Sander van
Veen van Vliegtickets.nl. De vakantiedrang blijkt ook online. Zeker nu
het vaccineren begint maakt het zoeken naar bestemmingen een kleine
spurt, merkt de vakantiesite.
Ook Johannes Keuning van 27vakantiedagen.nl ziet bij elk positief
nieuwtje over vaccinaties de bezoekersaantallen op zijn site toenemen.
Zijn website, het grootste onafhankelijke reisplatform van Nederland,
trekt maandelijks honderdduizenden
mensen die op zoek zijn naar vakantiebestemmingen en inspiratie voor
hun aankomende reis.
Mensen zoeken duidelijk naar
andere vakanties dan ruim een jaar
geleden, voordat de coronapandemie
uitbrak, constateert Keuning. Waar
destijds verre bestemmingen en
vliegvakanties hoog op de voorkeurslijstjes prijkten, zijn populaire zoektermen nu bijvoorbeeld ‘mooiste
plekken in Nederland’, ‘leuke autobestemmingen vlakbij’, ‘mooiste regio Italië’, ‘leuke campings Frankrijk’
en ‘zonbestemmingen mei 2021’.
Volgens Keuning bewijst het zoekgedrag dat veel mensen ervan uitgaan
dat corona nog wel een tijdje zijn
stempel zal drukken op de vakantieplannen. ,,We zien bijvoorbeeld dat
mensen nu meer zoeken naar kleinschalige locaties, ergens in de natuur

of campings, in Nederland of Europa,
op een plek waar ze gemakkelijk
naartoe kunnen met de auto.’’

week of langer
Dat beeld deelt trendwatcher en onderzoeker Kees van der Most van onderzoeksbureau Trends & Tourism.
Van der Most hield eerder een peiling
onder Nederlanders en vroeg ze naar
hun vakantieplannen voor deze zomer. Wat blijkt? Ruim de helft van de
Nederlanders wil komende zomer
graag een week of langer op vakantie.
Van die groep geeft 70 procent aan
het liefst naar het buitenland te willen, 25 procent geeft de voorkeur aan
vakantie in eigen land en 5 procent is
er nog niet uit. Van de mensen die afgelopen zomer in eigen land bleven,
zegt het overgrote deel deze zomer
wél naar het buitenland te willen.
Van der Most: ,,Veel mensen is vakantie in eigen land best goed bevallen, maar als het kan wil het
overgrote deel toch het liefst naar
een Grieks eiland of naar die
Franse camping of stacaravan in
Italië waar ze al jaren kwamen.’’
In zijn onderzoek komen voor
de zomermaanden als populairste
bestemmingen Spanje (17 procent),
Frankrijk (14 procent) en Duitsland (10 procent) naar voren. De meeste mensen
zeggen dan het vliegtuig
(50 procent) te willen
pakken, gevolgd door de
auto (41 procent).

Boekingen
De behoefte en bereidheid om op reis te
gaan, is bij veel Nederlanders groot, zo veel

is duidelijk. Toch blijft het vooral bij
kijken en liken, terwijl normaliter januari en februari dé maanden zijn
waarin veel mensen hun zomervakantie boeken en reisondernemingen een groot deel van hun jaaromzet
verdienen.
Uit een rondgang langs reisorganisaties blijkt dat, zeker als het gaat om
vliegvakanties, veel mensen de kat
uit de boom kijken. Als er al
vluchten worden geboekt,
gaat het voornamelijk om
reizen voor
de zomermaanden
met bestemming
Spanje
of Griekenland, zegt
Laura Vlaanderen
van De Vakantiediscounter. Voor de
meivakantie druppelen daar de boekingen
—Kees van der Most,
voorzichtig
binnen. Bij
trendwatcher
Sunweb zien ze sinds de
kerstdagen een toename
in de boekingen ten opzichte
van de periode daarvoor. Ook zoeken
meer mensen naar vakanties met
vertrek eind april dan met Pasen.
Weekendjes Londen, Barcelona of
Rome in april, mei en juni lijken
vooralsnog weinig in trek. ,,We zagen
vorig jaar al dat mensen extreem last
minute boeken. Het kan natuurlijk
best zijn dat die reizen op een later
moment geboekt worden’’, aldus Van
Veen van Vliegtickets.nl.
Wat het wél bijzonder goed doet,
zijn – net als vorig jaar – de boekingen voor campings en vakantiehuizen in Nederland. ,,De campings
gaan als een tierelier’’, zegt Keuning
van 27vakantiedagen.nl. Volgens hem
worden ook in het buitenland de

‘Als het
weer kan, wil
overgrote deel naar
buitenland, waar
ze altijd kwamen’

