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Bijna 70% van de 40-plussers blijft liever thuis  
Nog weinig animo voor zomervakanties  
 
Haarlem, 4 juni 2020 - Nederlanders staan nog helemaal niet te trappelen om op vakantie 
naar het buitenland te gaan. Ondanks de versoepelde maatregelen per 15 juni blijkt uit 
onderzoek van Destinationmakers.nl en Factsnapp, dat maar liefst 68% van de 40-plussers 
in ons land voorlopig niet op vakantie gaat in de zomer van 2020. De meeste respondenten 
geven aan liever thuis te blijven in verband met de Corona-omstandigheden. De angst voor 
het virus is dus nog alom aanwezig, vooral bij vrouwen.  
 
Als men toch op vakantie zou gaan, dan blijken ‘even in een andere omgeving zijn’ en ‘weer 
opladen’ de belangrijkste motivatie. Maar dat hoeft niet per se in het buitenland. Een 
eventuele vakantie in Nederland is met 45% veruit favoriet. Opvallend is dat nog 10% het 
liefst naar Spanje zou gaan, een land dat toch zwaar getroffen is door het Corona-virus. 
Daarna volgen Frankrijk en Duitsland met 7%. Nog eens 5% zou graag naar Scandinavië gaan, 
maar die kans is klein nu Denemarken heeft aangekondigd geen toeristen te willen 
ontvangen voor 1 september en Zweden door ons eigen land is ‘afgekeurd’. Opvallend is het 
geringe animo voor buurland België (1,5%) en Italië (3,8%), landen die doorgaans op veel 
Nederlandse gasten mogen rekenen.  
 
Met de eigen auto is favoriet  
Ook als mensen wel op vakantie zouden gaan, zijn ze zich goed bewust van de risico’s. Meer 
dan de helft vindt het belangrijk dat de vakantieomgeving en accommodatie Corona-proof 
zijn en 46% kiest voor een bestemming waarbij men met de eigen auto kan gaan. Daarnaast 
worden veel bewegingsruimte (37%) en de aanwezigheid van bos, strand en natuur (38%) 
genoemd. Gevolgd door een goede gezondheidszorg en de aanwezigheid van wandel- en 
fietsroutes. Bereikbaarheid per OV (5%) en een verblijf in grote steden (3,5%) worden niet 
belangrijk gevonden. We mogen dus concluderen dat ook degenen die wel op vakantie gaan, 
drukte willen blijven vermijden en de Corona-maatregelen van belang vinden.  
 
Even lekker ontspannen 
De vakantie is geslaagd als we ontspannen terugkomen (43%). Voor 20% is het even 
helemaal weg van huis zijn geweest een belangrijke graadmeter. Voor nog eens 20% is dat 
het doorbrengen van quality time met familie en vrienden. Overigens blijkt 60% van de 

 
 

 



respondenten nog helemaal geen vakantie te hebben geboekt. Dit geldt vooral voor de 
leeftijdsgroep 50-59 jaar. Doorgaans empty nesters die niet afhankelijk zijn van de drukke 
schoolvakanties. Zij kijken het liever nog even aan en gaan wellicht later in het jaar alsnog op 
reis.  
 
Actieve reiziger 
Destinationmakers.nl is een marketing-en communicatiebureau dat zich richt op promotie 
van regio’s voor de actieve reiziger, in Nederland en daarbuiten. We werken o.a. voor het 
Noord-Hollandpad en de Spaanse Vías Verdes en focussen op de 45-plusser.  
 
Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van Factsnapp waarbij men met een 
representatief consumentenpanel in korte tijd metingen kan doen, in dit geval over vakantie 
tijdens Corona.  
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Noot voor de redactie:  
Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Marjan Gielen 
marjan@destinationmakers.nl  
06-34936627 
www.destinationmakers.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 


