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Veel inwoners van Nederland gaan op vakantie naar het 
buitenland. Hoeveel mensen doen dit eigenlijk en waar 
gaan ze naar toe? Welk vervoermiddel gebruiken ze 
voor hun reis en waarom? Deze en andere vragen 
beantwoordt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 
(KiM) in deze brochure. Hierbij maken we onder andere 
gebruik van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO) uit 
2018 en een enquête onder het Mobiliteitspanel 
Nederland (MPN) uit 2019. 

De brochure bevat de volgende hoofdstukken,  
die los van elkaar te lezen zijn:  
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•  In 2018 ging 65% van de inwoners van Nederland 
minimaal 1 keer op vakantie naar het buitenland,  
35% deed dit niet. De mensen die op vakantie naar  
het buitenland gaan, zijn over het algemeen hoger 
opgeleid, hebben een hoger huishoudinkomen en zijn 
jonger dan de mensen die niet op vakantie naar het 
buitenland gaan.

•  86% van alle vakanties naar het buitenland heeft  
een bestemming binnen Europa.

•  Voor de meeste vakanties naar het buitenland wordt 
de auto (47%) of het vliegtuig (43%) gepakt. Zowel  
de trein (3%) als de bus (3%) worden minder vaak 
gebruikt. De meeste afstand voor vakanties naar het 
buitenland wordt afgelegd met het vliegtuig (circa 
driekwart van de afstand). Dat komt doordat met het 
vliegtuig gemiddeld langere afstanden worden  
afgelegd dan met andere vervoermiddelen.

•  Reizigers verklaren hun keuze voor een bepaald 
vervoermiddel voornamelijk doordat dit hen de 
gemakkelijkste manier biedt om op de bestemming  
te komen. Specifiek voor het vliegtuig noemen ze 
verder de korte reistijd, voor de auto de vrijheid en 
voor de trein het comfort. Voor de bus geven ze als 
voornaamste reden dat deze het goedkoopst is. 

•  Het type bestemming bepaalt de vervoermiddelkeuze. 
Bij stedelijke bestemmingen kiezen vakantiegangers 
vaak voor het vliegtuig, terwijl bij landelijke bestem
mingen de auto het populairste vervoermiddel is. 

We identificeren 6 typen vakantiegangers:  
1.  ’Nederland is prachtig’ (20%),  
2.  ‘Naar het buitenland met de auto’ (30%),  
3.  ‘Naar het buitenland met het vliegtuig’ (20%),  
4.  ‘Afwisseling en variatie’ (20%),  
5.  ‘Frequente vliegtuigfans’ (8%) en  
6.  ‘Frequente autofans’ (3%).  
 
Het eerste type vakantieganger gaat vrijwel niet naar  
het buitenland op vakantie (’Nederland is prachtig’).  
3 andere typen vakantiegangers gaan met een  
gemiddelde frequentie (circa 1,7 keer per jaar) naar  
het buitenland op vakantie; zij verschillen vooral in de 
vervoermiddelkeuze. Ze reizen voornamelijk met de auto 
(‘Naar het buitenland met de auto’), het vliegtuig  
(‘Naar het buitenland met het vliegtuig’) of variëren het 
vervoermiddel (‘Afwisseling en variatie’). De laatste  
2 typen vakantiegangers kenmerken zich door een zeer 
hoge frequentie van vakanties naar het buitenland 
(meer dan 4 keer per jaar), waarbij een deel vooral het 
vliegtuig gebruikt (Frequente vliegtuigfans’) en een  
ander deel voornamelijk de auto (‘Frequente autofans’). 

•  Er is een sterke relatie tussen het vervoermiddel dat 
mensen in het dagelijks leven gebruiken en de 
vervoermiddelkeuze voor vakanties naar het buiten
land. Mensen die in het dagelijks leven vaak de auto 
gebruiken, gaan relatief vaak met de auto op vakantie 
naar het buitenland en juist minder vaak met de bus of 
de trein. Mensen die in het dagelijks leven daarentegen 
veel fietsen of het openbaar vervoer gebruiken, 
gebruiken voor hun buitenlandse vakantie relatief  
vaak de trein, de bus of het vliegtuig. 

•  Ondanks dat ruim 40% van de mensen aangeeft 
milieubewust te zijn, is dit niet terug te zien in een 
aanpassing van het reisgedrag voor buitenlandse 
vakanties. 

Samenvatting1
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In dit hoofdstuk bieden we inzicht in het aantal mensen 
dat op vakantie naar het buitenland gaat en in hoe vaak 
zij dit doen. Ook laten we zien wat de kenmerkende 
verschillen zijn tussen mensen die wel of niet naar  
het buitenland op vakantie gaan. 

Hoeveel mensen gaan op vakantie naar  
het buitenland?
In 2018 ging 65% van de inwoners van Nederland 
minimaal 1 keer op vakantie naar het buitenland,  
35% deed dit niet.1 Het gaat hierbij om reizen voor 
ontspanning of plezier, met minimaal 1 overnachting.  
Ook een bezoek aan familie, vrienden of kennissen in  
het buitenland valt hieronder. Hiernaast reizen mensen 
voor hun werk naar het buitenland. Zo heeft 32% van  
de reizigers op Schiphol een zakelijk motief.2 Deze 
zakelijke reizen behandelen we in deze brochure niet. 

1 CBS Statline.
2 Schiphol (2020) Jaarverslag 2019. Schiphol
3 CBS Statline.

Hoe vaak gaan mensen op vakantie naar  
het buitenland?
Een inwoner van Nederland gaat gemiddeld  
1,3 keer per jaar op vakantie naar het buitenland.3  
Het aantal vakanties naar het buitenland verschilt  
sterk per persoon. 

Een relatief klein deel van de bevolking maakt een  
relatief groot deel van de vakanties naar het buitenland. 
Zo maakt (afgerond) 18% van de bevolking 52% van  
de vakanties naar het buitenland.

Wie gaan er op vakantie  
en hoe vaak gaan zij?

2

Geen vakantie naar  
het buitenland  
35%

1 Vakantie   
29%

2 Vakanties   
18%

3 Vakanties   
10%

4  
Vakanties   
5%

5+  
Vakanties   
4%

Aantal vakanties naar het buitenland en bijbehorend  
aandeel inwoners van Nederland

Bron: CVO (2018) (n=5.473 respondenten die in 2018 op vakantie gingen 

naar het buitenland), aangevuld met het aandeel mensen dat niet naar het 

buitenland op vakantie ging uit CBS Statline.
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Wie gaat er op vakantie naar het buitenland?
Volwassen inwoners van Nederland die op vakantie naar het buitenland gaan, zijn over het algemeen  
hoger opgeleid, hebben een hoger huishoudinkomen en zijn jonger dan degenen die niet op vakantie  
naar het buitenland gaan. Ook zijn er verschillen in de gezinssituatie, de werksituatie en de woonomgeving.  

Mensen die op vakantie naar het buitenland gaan…
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  Geslacht
 

 
... zijn even vaak vrouw als man.

  Woonomgeving 
 

 
... wonen iets minder vaak in niet-stedelijk gebied. 

  Leeftijd 
 

 
... zijn relatief vaak jongeren (< 29 jaar) of van  
middelbare leeftijd (40-59 jaar).

  Inkomen
 

 
... hebben gemiddeld een hoger netto huishoudinkomen  
dan mensen die niet op vakantie naar het buitenland gaan.* 
 
 

  Gezinssituatie 
 

 
... hebben relatief vaak thuiswonende kinderen.* 
... zijn relatief minder vaak alleenstaand.* 

 Werksituatie
 

 
... zijn relatief niet vaak gepensioneerd* of werkzoekende*.
... zijn relatief vaak student*, werknemer* of zzp’er*.   

 
 

 
 

   Gemiddeld  
 
* significant verschil met een zekerheid van 95% 

 
Bron: LISS 2017 (n = 6.164 respondenten). 

 

 Opleiding
 

 
... hebben gemiddeld vaak een hoger opleidingsniveau.
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Dit hoofdstuk gaat over de bestemmingen van de 
buitenlandse vakanties. Ook gaan we in op de beweeg-
redenen van de reiziger: wat spreekt de reiziger aan bij 
een bestemming binnen Europa, een intercontinentale 
bestemming of een bestemming binnen Nederland? 

Populaire buitenlandse bestemmingen
Duitsland is met 17% de populairste bestemming voor 
een vakantie naar het buitenland. 

De top 10 van bestemmingen voor de vakantie naar  
het buitenland (in aantal vakanties)

1. Duitsland 17%
2. Frankrijk 13%
3. Spanje 12%
4. België 7%
5. Italië 7%
6. Oostenrijk 6%
7. Griekenland 4%
8. Engeland 4%
9. Portugal 3%
10. Verenigde Staten 2%

86% van alle vakanties naar het buitenland heeft een 
bestemming binnen Europa, 14% heeft een bestemming 
daarbuiten. Voor 2018 geldt dat 20% van de vakantie
gangers die naar het buitenland gingen, in dat jaar (ook) 
naar een intercontinentale bestemming is gereisd.

Bron: CVO (2018, n=11.401 vakanties naar het buitenland en n=5.473 

respondenten die in 2018 op vakantie naar het buitenland gingen).

Afwisseling of altijd dezelfde bestemming?
24% van de volwassen inwoners van Nederland die  
op vakantie naar het buitenland gaan, gaat doorgaans 
naar hetzelfde land en 55% doet dit niet. De overige 
respondenten (21%) zijn neutraal ten opzichte van de 
stelling “Ik ga doorgaans op vakantie naar hetzelfde land”.

Bron: MPN (2019, n=4.501 respondenten die de  

afgelopen 3 jaar naar het buitenland op vakantie gingen).

Aantrekkelijkheid van een Europese bestemming
Inwoners van Nederland reizen voornamelijk naar 
bestemmingen binnen Europa vanwege een 
aantrekkelijk(e) cultuur, natuur of klimaat. 

De redenen waarom volwassen inwoners van Nederland 
voor hun laatste vakantie naar één van de landen binnen 
Europa (inclusief Turkije) gingen, zijn:
•  Een aantrekkelijk(e) cultuur, natuur of klimaat (een 

reden voor 60% van de vakantiegangers), 
•  Het willen ontdekken van nieuwe landen/gebieden 

(27%), 
•  Een herhaalde reis die eerder ook goed was bevallen 

(22%),
• Een goede aanbieding (18%), 
• Makkelijk te bereiken (16%),
• Het bezoeken van familie, vrienden of bekenden (11%),
• Lage kosten ter plaatse (10%),
•  Om erover te kunnen vertellen aan vrienden/familie (1%),
• Een andere reden (12%).

Bron: MPN (2019, n=3.439 respondenten die in 2019 minimaal  

1 keer op vakantie naar het buitenland, binnen Europa, gingen. Aan  

de respondenten zijn de genoemde antwoordcategorieën voorgelegd  

met de vraag om maximaal 3 redenen aan te geven).

Aantrekkelijkheid van een intercontinentale 
bestemming
Ook naar intercontinentale bestemmingen reizen 
inwoners van Nederland voornamelijk vanwege een 
aantrekkelijk(e) cultuur, natuur of klimaat. 

De redenen waarom volwassen inwoners van Nederland 
naar een intercontinentale bestemming (exclusief Turkije) 
op vakantie gingen, zijn:
•  Een aantrekkelijk(e) cultuur, natuur of klimaat  

(een reden voor 59% van de intercontinentale 
vakantiegangers), 

•  Het willen ontdekken van nieuwe landen/gebieden 
(47%), 

•  Het bezoeken van familie, vrienden of bekenden 
(21%),

•  Een herhaalde reis die eerder ook goed was bevallen 
(14%),

• Een goede aanbieding (12%),
• Lage kosten ter plaatse (7%),
•  Om erover te kunnen vertellen aan vrienden/familie 

(4%),
• Een andere reden (9%).

Bron: MPN (2019, n=868 respondenten die in 2019 buiten Europa  

op vakantie gingen. Aan de respondenten zijn de genoemde antwoord

categorieën voorgelegd met de vraag om maximaal 3 redenen aan  

te geven).

Vakantiebestemming3



Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | De mobiliteit bij vakanties naar het buitenland 7

Aantrekkelijkheid van een vakantie in Nederland
Deze brochure gaat voornamelijk over vakanties naar  
het buitenland. We geven hier ook kort aandacht aan  
de vakanties binnen Nederland, om aan te geven wat 
mensen aantrekkelijk vinden aan een vakantie in  
eigen land. 

17% van de volwassen inwoners van Nederland gaat wel 
op vakantie maar blijft in Nederland.4 De redenen die zij 
opgeven om binnen Nederland op vakantie te gaan, zijn:
•  Genoeg te ontdekken in Nederland  

(een reden voor 54% van de mensen die alleen  
in Nederland op vakantie gaan), 

• Korte reistijd (49%),
• Geen behoefte om naar het buitenland te gaan (36%),
• Lage kosten (20%),
• Dichtbij familie en vrienden zijn (15%),
• Het milieu (5%),
• Een vakantiewoning in Nederland (4%),
• Geen andere taal (4%),
• Aantrekkelijk klimaat (2%),
• Een andere reden (15%).

Bron: MPN (2019, n=980 mensen die in 2019 alleen in Nederland op 

vakantie gingen en niet in het buitenland. Aan de respondenten zijn de 

genoemde antwoordcategorieën voorgelegd met de vraag om maximaal  

3 redenen aan te geven).

4 Op basis van CBS Statline en CVO (2018).
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Vervoermiddel
In 2018 maakten Nederlanders de meeste vakanties naar 
het buitenland met de auto (47%) en het vliegtuig (43%). 
In 2019 was het vliegtuig hiervoor het populairste 
vervoermiddel.5 Als we kijken naar de afgelegde afstand 
(in 2018), dan blijkt dat bijna driekwart van de reizigers-
kilometers met het vliegtuig wordt afgelegd. Dit komt 
doordat met het vliegtuig vooral afstanden worden 
afgelegd vanaf 1.000 km, en met de auto juist meer 
afstanden tot 1.000 km.

5 https://www.volkskrant.nl/nieuwsachtergrond/ 
vliegschaamteeerdervlieglustnederlandervakermetvliegtuigdanmetautoopvakantie~be355943/

Vervoermiddel naar tijdsduur
Met de trein worden voornamelijk kortdurende  
vakanties naar het buitenland gemaakt. 41% van  
de vakanties waarbij inwoners van Nederland met de  
trein van en naar de bestemming reizen, duurt 3 nachten 
of korter. Voor het vliegtuig, de auto en de bus zijn  
deze percentages respectievelijk 13%, 24% en 24%. 

Met het vliegtuig en de auto maken inwoners van 
Nederland voornamelijk langdurige vakanties naar  
het buitenland. 29% en 27% van de reizen waarbij zij  
met het vliegtuig respectievelijk de auto van en naar de 
bestemming reizen, duren 14 nachten of langer.  
Voor de trein en de bus zijn deze percentages  
respectievelijk 9% en 8%.

Gebruik vervoermiddel 4

Vliegtuig

Vervoermiddelkeuze per 
vakantie naar het buitenland

Vervoermiddelkeuze per 
afgelegde afstand voor 

vakanties naar het buitenland
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In welke mate gebruiken inwoners van Nederland het vliegtuig, de trein, de auto en de bus voor vakanties naar 
het buitenland? Daarover gaat dit hoofdstuk. We laten ook zien hoe de vervoermiddelkeuze verschilt naar 
tijdsduur van de vakantie en omvang van het reisgezelschap.

Bron: CVO (2018, n=11.401 vakanties naar het buitenland).

Bron: CVO (2018, n=11.401 vakanties naar het buitenland.  

De vervoermiddelkeuze per afgelegde afstand betreft een ruwe schatting).
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Vliegtuig

Vervoermiddel voor de vakantie naar het buitenland, naar grootte van het reisgezelschap

Bron: CVO (2018, vakanties naar het buitenland met 1 persoon (n=876), 2 personen (n=5.344), 3 tot 7 personen (n=4.331) en 8 of meer personen (n=850)).
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Vervoermiddel naar reisgezelschap
Mensen die alleen of met z’n tweeën naar het buitenland 
op vakantie gaan, reizen voornamelijk met het vliegtuig. 
Ook reizen mensen die alleen op vakantie gaan, relatief 
vaak met de trein of met de bus. Mensen die in een 
gezelschap van 3 of meer personen op vakantie gaan, 
doen dit vooral met de auto.

Grotere reisgezelschappen gebruiken relatief vaak de  
bus. Het gaat hierbij waarschijnlijk om georganiseerde 
groepsreizen. 
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In dit hoofdstuk staat de keuze van de reiziger voor  
een vervoermiddel centraal. Het perspectief verschilt 
daarmee van dat in hoofdstuk 4, waar we naar het 
totaal aantal vakanties keken. We laten zien welk deel 
van de reizigers met het vliegtuig, de trein, de auto of 
de bus reist en hoe deze van elkaar verschillen. Ook 
gaan we in op de redenen waarom vakantiegangers 
voor een bepaald vervoermiddel kiezen en op de mate 
waarin ze een ander vervoermiddel overwegen.  

Gebruik vervoermiddel
Mensen maken gebruik van verschillende  
vervoermiddelen voor hun vakantie naar het buitenland. 
De combinatie van vliegtuig en auto komt hierbij het 
meest voor. 

Over een periode van 3 jaar gebruikte… 
 

69% van de vakantiegangers die naar het 
buitenland gingen, het vliegtuig voor één  
of meer buitenlandse vakanties.

75% van de vakantiegangers die naar het 
buitenland gingen, de auto voor één of 
meer buitenlandse vakanties.

13% van de vakantiegangers die naar het 
buitenland gingen, de trein voor één of 
meer buitenlandse vakanties.

12% van de vakantiegangers die naar het 
buitenland gingen, de bus voor één of  
meer buitenlandse vakanties.

Bron: MPN (2019) (n=4.499 respondenten die de afgelopen 3 jaar 

minimaal 1 keer op vakantie zijn gegaan naar het buitenland).

De keuze van de reiziger voor  
een vervoermiddel

5
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  Geslacht 
... zijn relatief vaak vrouw.

   Leeftijd 
... zijn relatief vaak jonger dan 40 of tussen  
de 50 en 59 jaar oud.

   Woonomgeving 
... wonen relatief vaak in zeer stedelijke gebieden.

  Sociale klasse

... maken relatief vaak deel uit van hoge sociale klasse.

 
  Gezinssituatie  

... zijn relatief vaak alleenstaand.* 

... hebben relatief vaak geen thuiswonende kinderen.* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Gemiddeld  
 
* significant verschil met een zekerheid van 95% 
 
Bron: CVO (2018, n=3.015 respondenten die in 2018 met het vliegtuig  

op vakantie naar het buitenland gingen, n=2.458 respondenten die in 

2018 niet met het vliegtuig op vakantie gingen naar het buitenland,  

maar wel met een ander vervoermiddel, totaal 5.473 respondenten).

Mensen die met het vliegtuig op  
vakantie naar het buitenland gaan…

Wie kiest welk vervoermiddel?
De keuze voor een bepaald vervoermiddel ziet er anders uit 
voor verschillende typen inwoners van Nederland. Zo maken 
mensen die met het vliegtuig, de auto of de trein op vakantie 
naar het buitenland gaan, relatief vaak deel uit van een hoge 
sociale klasse. Mensen die met de bus reizen, maken juist 
relatief vaak deel uit van een lage sociale klasse. Ook zijn er 
verschillen in de vervoermiddelkeuze naar geslacht, leeftijd, 
gezinssituatie en woonomgeving.

Zeer sterk stedelijk*
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  Geslacht 
... zijn relatief vaak man.

   Leeftijd 
... zijn relatief vaak tussen  
de 30 en 49 jaar oud.

   Woonomgeving 
... wonen relatief vaak in weinig stedelijke gebieden.

  Sociale klasse

... maken relatief vaak deel uit van hoge sociale klasse.

 
  Gezinssituatie  

... zijn relatief vaak niet alleenstaand.*

... hebben relatief vaak thuiswonende kinderen.*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Gemiddeld  

 
* significant verschil met een zekerheid van 95% 
 
Bron: CVO (2018, n=3.330 respondenten die in 2018 met de auto op 

vakantie naar het buitenland gingen, n=2.143 respondenten die in 2018 

niet met de auto op vakantie naar het buitenland gingen, maar wel met 

een ander vervoermiddel, totaal 5.473 respondenten).

 

Mensen die met de auto op  
vakantie naar het buitenland gaan…

Zeer sterk stedelijk*
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  Geslacht 
... zijn even vaak man als vrouw.

   Leeftijd 
... zijn relatief vaak tussen  
de 18 en 29 jaar oud.

   Woonomgeving 
... wonen relatief vaak in zeer sterk stedelijke gebieden.

  Sociale klasse

... maken relatief vaak deel uit van hoge sociale klasse.

 
  Gezinssituatie  

... zijn relatief vaak alleenstaand.*

... hebben relatief vaak geen thuiswonende kinderen.*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gemiddeld  
 
* significant verschil met een zekerheid van 95% 
 
Bron: CVO (2018, n=295 respondenten die in 2018 met de trein op 

vakantie naar het buitenland gingen, n=5.178 respondenten die in 2018 

niet met de trein op vakantie naar het buitenland gingen, maar wel met 

een ander vervoermiddel, totaal 5.473 respondenten).

Mensen die met de trein op  
vakantie naar het buitenland gaan…

Zeer sterk stedelijk*
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  Geslacht 
... zijn even vaak vrouw als man.

   Leeftijd 
... zijn relatief vaak ouderen  
(> 70 jaar) of jongeren (< 29 jaar).

   Woonomgeving 
... wonen niet relatief vaak in stedelijke of  
nietstedelijke gebieden

  Sociale klasse

... maken relatief vaak deel uit van een lage sociale klasse.

 
  Gezinssituatie  

... zijn relatief vaak alleenstaand.*

.... hebben relatief vaak geen jonge thuiswonende  
kinderen (< 12 jaar).* 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Gemiddeld  
 
* significant verschil met een zekerheid van 95%

Bron: CVO (2018, n=327 respondenten die in 2018 met de bus op 

vakantie naar het buitenland gingen, n=5.146 respondenten die in 2018 

niet met de bus op vakantie naar het buitenland gingen, maar wel met een 

ander vervoermiddel, totaal 5.473 respondenten).

Mensen die met de bus op  
vakantie naar het buitenland gaan…
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Elke reiziger kon maximaal 3 redenen opgeven.  

 

Bron: MPN (2019, n=1.409 respondenten die voor hun laatste vakantie binnen Europa, en buiten Nederland, met het vliegtuig reisden,  

n=1.652 respondenten die voor hun laatste vakantie binnen Europa, en buiten Nederland, met de auto reisden, n=604 respondenten die voor hun  

laatste vakantie binnen Europa, en buiten Nederland, met de trein reisden, of de afgelopen 3 jaar op vakantie naar het buitenland gingen met de trein, 

n=530 respondenten die voor hun laatste vakantie binnen Europa, en buiten Nederland, met de bus reisden, of de afgelopen 3 jaar op vakantie naar  

het buitenland gingen met de bus).

Redenen voor vervoermiddelkeuze voor vakanties binnen Europa 
De keuze voor een vervoermiddel hangt samen met de bestemming van de reis. De voornaamste reden die mensen 
aangeven voor de vervoermiddelkeuze voor hun vakantie in Europa, is dat dit de makkelijkste manier is om op de 
bestemming te komen. Daarnaast zijn er ook andere redenen waarom mensen een bepaald vervoermiddel gebruiken. 
 

%
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Keuze
Aandeel dat ander vervoer-
middel heeft overwogen

Overwogen vervoermiddel

Vliegtuig Auto Trein Bus

Vliegtuig 14%  8% 5% 2%

Auto 14% 9%  6% 1%

Trein 50% 25% 27%  5%

Bus 35% 15% 10% 14% 

De top 3 van redenen voor de keuze  
van een bepaald vervoermiddel

 
De belangrijkste 3 redenen voor het 
vliegtuig: de makkelijkste manier om op  
de bestemming te komen (75% van de 
reizigers met het vliegtuig), de kortste 
reistijd (57%) en de goedkoopste optie 
(17%). 

De belangrijkste 3 redenen voor de auto:  
de makkelijkste manier om op de 
bestemming te komen (58%), de meeste 
vrijheid (47%) en het meenemen van 
bagage (36%).  

    De belangrijkste 3 redenen voor de trein:  
de makkelijkste manier om op de 
bestemming te komen (48%), het meest 
comfortabel (31%) en het goedkoopst 
(24%). Ook geven veel mensen aan een 
andere reden te hebben (19%),  
voornamelijk het milieu.

      De belangrijkste 3 redenen voor de bus:  
het goedkoopst (39%), de makkelijkste 
manier om op de bestemming te komen 
(35%) en het meest comfortabel (22%). 
Ook geven veel mensen aan een andere 
reden te hebben (16%), voornamelijk dat 
het een georganiseerde reis was met  
de bus.

Ander vervoermiddel overwogen voor een vakantie binnen Europa?
In hoeverre overwegen mensen een ander vervoermiddel voor vakanties binnen Europa, buiten Nederland? 
Vakantiegangers die de trein pakken, overwegen het vaakst een ander vervoermiddel. Vakantiegangers die vliegen  
of met de auto reizen, doen dit het minst. Hoe verder weg de bestemming, hoe minder vervoermiddelen een redelijk 
alternatief zijn. 

Opmerking: Aan de mensen die met de auto reisden omdat ze dan hun caravan of aanhanger konden meenemen, is niet de vraag gesteld of ze een ander 

vervoermiddel hebben overwogen. Zij zijn in de resultaten opgenomen als mensen die geen ander vervoermiddel hebben overwogen. Het gaat hierbij om 

228 respondenten. Van de mensen die met de auto reisden zonder caravan of aanhanger heeft 17% een ander vervoermiddel overwogen.   

Bron: MPN (2019, n=1.409 (vliegtuig – reizigers die hun laatste vakantie binnen Europa, buiten Nederland met het vliegtuig reisden), n=1.652 (auto 

– reizigers die hun laatste vakantie binnen Europa, buiten Nederland met de auto reisden), n=119 (trein – reizigers die hun laatste vakantie binnen Europa, 

buiten Nederland met de trein reisden), n=120 (bus – reizigers die hun vakantie binnen Europa, buiten Nederland met de bus reisden)).

Bron: MPN (2019, n=1.409 respondenten die voor hun laatste vakantie binnen Europa, en buiten Nederland, met het vliegtuig reisden, n=1.652 respondenten die voor hun laatste vakantie binnen Europa, en buiten 

Nederland, met de auto reisden, n=604 respondenten die voor hun laatste vakantie binnen Europa, en buiten Nederland, met de trein reisden, of de afgelopen 3 jaar op vakantie naar het buitenland gingen met de trein, 

n=530 respondenten die voor hun laatste vakantie binnen Europa, en buiten Nederland, met de bus reisden, of de afgelopen 3 jaar op vakantie naar het buitenland gingen met de bus). 
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Andere bestemming,  
ander vervoermiddel

6

Vliegtuig

Vervoermiddelkeuze voor vakanties 
binnen Europa, buiten Nederland

Auto

Trein

Bus

Overig

54%

34%

4%4%
4%

Bron: CVO (2018), n=9.773 vakanties binnen Europa,  

buiten Nederland.

Bron: CVO (2016 en 

2018) (alle vakanties 

naar bestemmingen  

met meer dan  

100 vakanties).

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de relatie tussen 
de bestemming en het vervoermiddel. We laten zien 
met welk vervoermiddel inwoners van Nederland 
reizen. Dit doen we voor vakanties binnen Europa, voor 
landen binnen Europa en voor de steden Parijs, Londen 
en Berlijn. Ook maken we het verschil inzichtelijk  
tussen stedelijke en landelijke bestemmingen.  

Vakanties binnen Europa
Voor vakanties binnen Europa reizen Nederlanders  
relatief veel met de auto (54%, ten opzichte van 47%  
voor alle buitenlandse reizen). 

Vervoermiddelkeuze per land
Naar België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en 
Zwitserland reizen Nederlandse vakantiegangers 
voornamelijk met de auto.  

Naar het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Tsjechië en verder 
weggelegen bestemmingen gaan ze vooral met het vliegtuig. 
Naar Italië nemen ze zowel het vliegtuig als de auto.  

Vervoermiddelkeuze voor vakanties  
naar verschillende landen binnen Europa

Vliegtuig

Vervoermiddelkeuze voor vakanties naar Parijs, 
Londen en Berlijn

Bron: CVO (2018): alle vakanties naar Parijs (n=195), 
Londen (n=198) en Berlijn (n=161). 

Auto

Trein

Bus

Overig

67%
29% 9%

15%

57%

2% 2%
10% 4% 5%

Parijs

27%

27%

36%

1%9%

Berlijn

Londen
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Stedelijke of landelijke bestemmingen  
binnen Europa
Naar stedelijke bestemmingen binnen Europa, buiten 
Nederland, vliegen Nederlandse vakantiegangers relatief 
veel (49%) terwijl ze relatief weinig kiezen voor de auto 
(32%). Ook de trein en de bus zijn relatief populair voor 
Europese stedelijke bestemmingen (respectievelijk  
10% en 6%). 

Naar landelijke bestemmingen binnen Europa pakken 
Nederlanders juist relatief vaak de auto (61%) terwijl  
ze relatief weinig vliegen (29%) voor vakanties.

 

Bron: CVO (2018) (n=2.478 vakanties naar een stad binnen Europa, 

buiten Nederland, n=7.295 vakanties naar landelijk gebied binnen 

Europa, buiten Nederland).

Vakanties naar Parijs, Londen en Berlijn
De keuze voor het vervoermiddel voor vakanties naar 
Parijs, Londen en Berlijn verschilt sterk. 

Voor een vakantie naar Parijs reizen inwoners van 
Nederland voornamelijk met de auto (57%). Voor  
Londen kiezen ze vooral het vliegtuig (67%). De trein  
is het tweede gekozen vervoermiddel voor deze 
bestemmingen. 

Voor een vakantie naar Berlijn pakken inwoners van 
Nederland voornamelijk de auto (36%). Ook reist een 
aanzienlijk deel met de trein (27%) of het vliegtuig (27%). 

Dit geeft inzicht in een deel van de vervoersstromen naar 
deze 3 steden. Naast vakantieverkeer zijn er ook zakelijk 
verkeer en transfers naar deze steden, maar hierop  
gaan we in deze brochure niet in. 

Vliegtuig

Stedelijke of landelijke bestemmingen binnen Europa

Auto

Trein

Bus

Overig

29%

32%
61%

49%

3%6%

10%

3%
2%

5%

stad landelijk gebied

Vliegtuig

Vervoermiddelkeuze voor vakanties naar Parijs, 
Londen en Berlijn

Bron: CVO (2018): alle vakanties naar Parijs (n=195), 
Londen (n=198) en Berlijn (n=161). 

Auto

Trein

Bus

Overig

67%
29% 9%

15%

57%

2% 2%
10% 4% 5%

Parijs

27%

27%

36%

1%9%

Berlijn

Londen

Bron: CVO (2018): vakanties naar Parijs (n=195),  

Londen (n=198) en Berlijn (n=161).
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De vakantieganger in beeld7

Clusternaam Korte omschrijving

Nederland is prachtig (20%) Mensen gaan (vrijwel) alleen op vakantie in Nederland en niet in het buitenland.

Naar het buitenland met de 
auto (30%)

Gemiddelde frequentie van vakanties naar het buitenland (1,7 keer/jaar);  
een sterke voorkeur voor de auto (1,2 keer/jaar). 

Naar het buitenland met het 
vliegtuig (20%)

Gemiddelde frequentie van vakanties naar het buitenland (1,7 keer/jaar);  
een sterke voorkeur voor het vliegtuig (1,3 keer/jaar).

Afwisseling en variatie (20%) Gemiddelde frequentie van vakanties naar het buitenland waarbij zowel de auto 
(0,8 keer/jaar) als vliegtuig (0,7 keer/jaar) worden gebruikt. Daarnaast ook relatief 
veel vakanties in Nederland.

Frequente vliegtuigfans (8%) Gemiddelde frequentie van vakanties naar het buitenland waarbij zowel de  
auto (0,8 keer/jaar) als vliegtuig (0,7 keer/jaar) worden gebruikt. Daarnaast  
ook relatief veel vakanties in Nederland. 

Frequente autofans (3%) Mensen gaan vaak op vakantie naar het buitenland (5 keer/jaar) en doen dat  
vooral met de auto (4 keer/jaar).

20%

8%

30%

20%
3%

20%

Eerder in deze brochure hebben we inzicht gegeven in wie er op vakantie naar het buitenland gaat en  
in wie dat met welk vervoermiddel doet.In dit hoofdstuk combineren we verschillende perspectieven.  
We laten 6 typen vakantiegangers zien, die verschillen in de bestemming van hun reis (binnen of buiten  
Nederland), de frequentie van hun vakanties en het vervoermiddel waarmee ze reizen. 

Typen vakantiegangers naar bestemming, vervoermiddel en frequentie
We onderscheiden de volgende 6 typen vakantiegangers:

Naast deze 6 typen vakantiegangers zijn er ook inwoners van Nederland die niet op vakantie gaan.  
Deze groep is niet opgenomen in de tabel.  
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Nederland is prachtig (20%)
•  Veel mensen met jonge thuiswonende kinderen  

(≤ 12 jaar), 
• Relatief veel mensen met een lage sociale klasse,
• Relatief veel 65plussers.

Naar het buitenland met de auto (30%)
• Veel mensen met thuiswonende kinderen (< 18 jaar), 
• Relatief weinig alleenstaanden,
• Minder vaak woonachtig in stedelijk gebied,
•  Relatief veel mensen onder de 25 jaar en tussen  

de 4053 jaar,
• Gemiddeld de jongste leeftijd van alle clusters (43 jaar).
 
Naar het buitenland met het vliegtuig (20%)
• Mensen woonachtig in sterk stedelijke gebieden,
• Mensen zonder thuiswonende kinderen (< 18 jaar),
• Relatief veel alleenstaanden,
•  Gemiddeld de hoogste leeftijd van alle clusters (49 jaar), 

mede door veel 55plussers. 

Afwisseling en variatie (20%)
•  Iets vaker jonge thuiswonende kinderen (≤ 12 jaar)  

maar juist minder vaak oudere thuiswonende kinderen  
(> 13 jaar),

• Relatief meer vrouwen.

Frequente vliegtuigfans (8%)
Mensen met een hoge sociale klasse,
• Mensen woonachtig in sterk stedelijke gebieden,
• Mensen zonder thuiswonende kinderen (< 18 jaar),
• Relatief veel alleenstaanden,
• Relatief veel mensen tussen de 2639 jaar.

Frequente autofans (3%)
• Mensen met een hoge sociale klasse,
• Relatief meer mannen. 

De belangrijkste kenmerken van de 6 typen vakantie g angers zijn als volgt:  

Voor de methode waarop deze analyse is gebaseerd, verwijzen we naar de technische verantwoording in de bijlage. 

 

Bron: CVO (2018), n=7.006 respondenten die in 2018 op vakantie gingen in buiten of binnenland. 
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Relatie met de dagelijkse mobiliteit8
Dit hoofdstuk gaat over de relatie tussen de vervoer-
middelkeuze van mensen in het dagelijks leven en de 
vervoermiddelkeuze voor vakanties naar het buitenland. 

Auto
Mensen die in het dagelijks leven vaak de auto gebruiken 
(als bestuurder), doen dit ook relatief vaak voor vakanties 
naar het buitenland. Mensen die in het dagelijks leven 
juist weinig de auto gebruiken, gaan relatief vaak met  
de bus of trein op vakantie naar het buitenland. Er is geen 
sterke samenhang tussen het dagelijks autogebruik en  
het met het vliegtuig op vakantie gaan.
 
Fiets 
Mensen die in het dagelijks leven veel fietsen, gaan iets 
vaker met de trein, de bus of het vliegtuig naar het 
buitenland op vakantie dan mensen die weinig fietsen. 
Mensen die vrijwel nooit fietsen, pakken juist vaker de  
bus voor een buitenlandse vakantie. Deze laatste groep  
is echter relatief klein (n=643) ten opzichte van de groep 
die wekelijks fietst (n=3070) en heeft daardoor minder 
invloed op het resultaat. Er is geen sterke samenhang 
tussen het dagelijks fietsgebruik en het met de auto  
op vakantie gaan.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90%

Aandeel mensen dat afgelopen 3 jaar met 
het vliegtuig, de trein, auto of bus op vakantie 
is gegaan naar het buitenland

Gebruik van de auto in het dagelijks leven:

*significant verschil met een zekerheid van 95%

Bus*

Trein*

Auto*

Vliegtuig

≥ 4 dagen/week

13 dagen/week

13 dagen/maand

611 dagen/jaar

15 dagen/jaar
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Auto

Bus*

Trein*

Auto

Vliegtuig*
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Aandeel mensen dat afgelopen 3 jaar met 
het vliegtuig, de trein, auto of bus op vakantie 
is gegaan naar het buitenland

Gebruik van de fiets in het dagelijks leven:

*significant verschil met een zekerheid van 95%

≥ 4 dagen/week

13 dagen/week

13 dagen/maand

611 dagen/jaar

15 dagen/jaar

(bijna) nooit

Fiets

Bron: MPN (2019) (n=4.499 respondenten die de 

afgelopen 3 jaar minimaal 1 keer op vakantie naar 

het buitenland gingen).

Bron: MPN (2019) (n=4.499 respondenten die de 

afgelopen 3 jaar minimaal 1 keer op vakantie zijn 

gegaan naar het buitenland.)
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Trein 
Mensen die in het dagelijks leven vaak met de trein  
reizen, gaan relatief iets vaker met de trein, de bus of  
het vliegtuig op vakantie naar het buitenland. Deze 
mensen nemen daarvoor bovendien minder vaak de auto. 

Bus, tram, metro (BTM) 
Mensen die in het dagelijks leven veel met de bus, de tram 
of de metro reizen, pakken gemiddeld minder vaak de 
auto om op vakantie naar het buitenland te gaan. Zij doen 
dat juist iets vaker met de trein, de bus of het vliegtuig.

Bus*

Trein*

Auto*

Vliegtuig*
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Aandeel mensen dat afgelopen 3 jaar met 
het vliegtuig, de tram, auto of bus op vakantie 
is gegaan naar het buitenland

Gebruik van de bus, tram of metro in het 
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het vliegtuig, de trein, auto of bus op vakantie 
is gegaan naar het buitenland

Gebruik van de trein in het dagelijks leven:

*significant verschil met een zekerheid van 95%
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13 dagen/week

13 dagen/maand
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15 dagen/jaar
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Bron: MPN (2019) (n=4.499 respondenten die de 

afgelopen 3 jaar minimaal 1 keer op vakantie naar 

het buitenland gingen).

Bron: MPN (2019) (n=4.499 respondenten die de 

afgelopen 3 jaar minimaal 1 keer op vakantie naar 

het buitenland gingen).
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Milieubewust
42% van de volwassen inwoners van Nederland die  
naar het buitenland op vakantie gingen, geeft aan 
milieu bewust te zijn. 12% geeft aan zich te hebben 
verdiept in de gevolgen van de vakanties voor het milieu.  

Relatie met duurzaamheid9

Helemaal niet van toepassing

‘Ik heb me verdiept in de 
gevolgen van mijn vakanties 

voor het milieu’
‘Ik ben milieubewust’

Niet van toepassing

Neutraal

Helemaal van toepassing

Van toepassing

44%

29%

26%

33%

2%
10%

4%5%

37% 10%
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Geen van deze acties

Vaker met de trein/bus op vakantie gegaan
 i.p.v. met het vliegtuig

Vaker met de trein of bus op vakantie gegaan
 i.p.v. met de auto 

Minder vaak op vakantie gegaan

Naar minder verre bestemmingen
 op vakantie gegaan

Minder vaak een vliegreis gemaakt binnen Europa

Minder vaak op vakantie gegaan buiten Europa

Vaker in Nederland op vakantie geweest
 i.p.v. in het buitenland

Vrijwillige bijdrage om de CO2uitstoot
 van mijn reis te compenseren

 
 
 

Overzicht van acties die Nederlandse vakantiegangers  
naar eigen zeggen hebben ondernomen:

In hoeverre laten mensen milieuaspecten doorwegen in de bestemmings- en vervoermiddelkeuze  
voor hun vakanties naar het buitenland? Daarover gaat dit hoofdstuk. 

Verandering van reisgedrag
Bijna driekwart van de volwassen Nederlandse vakantiegangers, die de afgelopen 3 jaar minimaal 1 keer naar  
het buitenland op vakantie gingen, geeft aan geen actie te hebben ondernomen om hun reisgedrag duurzamer  
te maken. Mensen die wel iets deden, geven aan vaker in Nederland op vakantie te zijn gegaan (voor  
duurzaamheidsredenen) en minder ver op vakantie te zijn gegaan. 

Bron: MPN (2019, n=4.465 respondenten die de afgelopen 3 jaar  

een reis op vakantie naar het buitenland gingen).

Bron: MPN (2019, n=4.496 reizigers die de afgelopen 3 jaar op  

vakantie naar het buitenland gingen).
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Over het onderzoek
We hebben gebruikgemaakt van de volgende 
databronnen:
•  Continu Vakantie Onderzoek (CVO) 2018: Het CVO is 

een jaarlijks onderzoek naar het vakantiegedrag van  
de Nederlandse bevolking. Elke 3 maanden worden  
de panelleden bevraagd over hun vakanties in het 
voorafgaande kwartaal. Onder vakanties worden ook 
bezoeken geschaard aan familie en vrienden in het 
buitenland, mits er minimaal 1 overnachting plaats
vindt. De respondenten van het CVO zijn inwoners  
van Nederland van alle leeftijden. De data hebben 
betrekking op de periode oktober 2017september 
2018. In deze brochure noemen we dit het jaar 2018.

•  Mobiliteitspanel Nederland (MPN) 2019: Met het MPN 
onderzoekt het Kennisinstituut voor Mobiliteitbeleid 
(KiM) de veranderingen in het verplaatsingsgedrag van 
een vaste groep mensen en huishoudens over een 
langere periode. Aan de enquête van 2019 zijn vragen 
toegevoegd over het vakantiegedrag van de 
Nederlandse bevolking. Deze vragen gaan over de 
beweegredenen van mensen, de samenhang tussen  
de dagelijkse mobiliteit en de vervoermiddelkeuze 
voor buitenlandse vakanties, en de relatie met 
duurzaamheid. De respondenten van dit onderdeel  
van het MPN zijn inwoners van Nederland van 16 jaar 
en ouder. De data hebben betrekking op de periode 
november 2018oktober 2019. In deze brochure 
noemen we dit het jaar 2019.

•  Longitudinal Internet Studies for the Social sciences 
(LISS) 2017: Het LISSpanel bestaat uit circa 4.500 
huishoudens oftewel 7.000 individuen die maandelijks 
vragenlijsten kunnen invullen. Voor deze studie is de 
vragenlijst uit 2017 over vrijetijdsbesteding gebruikt. 
Hierin worden onder andere vragen gesteld over het 
aantal binnen en buitenlandse vakanties die in het 
voorgaande jaar zijn ondernomen. De respondenten 
van dit onderdeel van het LISS zijn inwoners van 
Nederland van 16 jaar en ouder.  
 
In de bijlage beschrijven we de in dit onderzoek 
gehanteerde methoden.

Gerelateerde KiM-onderzoeken
•  KiM (2018) De Vliegende Hollander  

Het KiM geeft in deze factsheet een overzicht van het 
vlieggedrag van inwoners van Nederland. Hoeveel vliegen 
ze en welke keuzes maken ze daarbij? 

•  KiM (2018) Substitutiemogelijkheden van luchtvaart 
naar spoor 
Het KiM beschrijft in dit rapport de mogelijkheid om een 
deel van het vliegverkeer te substitueren naar het spoor, 
als treinreizigers een betere kwaliteit krijgen aangeboden. 
Denk aan reistijdverkorting, méér dagelijkse vertrek
mogelijkheden, minder ongemak bij het transfervervoer 
en lagere treintarieven. 

•  KiM (2019) Op reis met vliegtuig, trein, auto of bus 
Het KiM vergelijkt in dit rapport de infrastructuurkosten 
voor de overheid en de externe kosten voor een aantal 
vlieg, trein, auto en busreizen. Het gaat hierbij om 
reizen naar Brussel, Parijs, Londen, Düsseldorf, Frankfurt 
en Berlijn). Het rapport geeft inzicht in de huidige situatie. 

•  KiM (2020) Op de groene toer 
Het KiM beschrijft in dit rapport 10 opties om de 
CO2uitstoot van vliegreizen voor privéredenen te 
reduceren door middel van gedragsinterventies.
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In deze technische verantwoording lichten we toe  
hoe de brochure tot stand is gekomen. We staan 
achtereenvolgens stil bij de aanpak, enkele definities  
en methoden.

Aanpak
We hebben gebruikgemaakt van bestaande bronnen  
en aanvullende data verzameld via het Mobiliteitspanel 
Nederland (MPN). De bestaande bronnen zijn het Continu 
Vakantie Onderzoek (CVO, 2018), Longitudinal Internet 
Studies for the Social sciences (LISS, 2017) en CBS 
Statline. Met het MPN hebben we aanvullende informatie 
verzameld over het vakantiegedrag van mensen, namelijk 
over de beweegredenen van mensen, de samenhang 
tussen dagelijkse mobiliteit en de vervoermiddelkeuze 
voor vakanties, en de relatie met duurzaamheid.   

Definities
We lichten de volgende definities toe die zijn toegepast  
in de brochure: 
1.   Vakanties naar het buitenland  

(toegepast in de gehele brochure)
2.   Sociale klasse  

(toegepast in Hoofdstuk 4 van de brochure)

Definitie 1: Vakanties naar het buitenland 
De brochure gaat over vakanties naar het buitenland.  
Ook bezoek aan familie, vrienden of kennissen valt 
hieronder. We sluiten hiermee aan bij de definitie die 
wordt gehanteerd in het CVO en bij het CBS. Deze  
definitie luidt: “Een vakantie is een verblijf buiten de  
eigen woning voor ontspanning of plezier, met ten minste 
één overnachting. Het gaat daarbij zowel om vakanties  
in Nederland als in het buitenland. Logeren bij familie, 
vrienden of kennissen in het buitenland valt eveneens 
onder het begrip vakantie. Verblijf bij familie, vrienden  
of kennissen in Nederland telt niet mee, tenzij die  
familie, vrienden of kennissen de hele tijd of de  
meeste dagen afwezig waren.” (CBS Statline). 

In het MPN hebben we de respondenten gevraagd naar 
vakanties: “Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden 
op vakantie geweest? Denk hierbij ook aan korte 
vakanties, zoals weekendjes weg en stedentrips.”  
De respondenten hebben bezoek aan familie en  
vrienden in ieder geval deels ook als vakantie beschouwd. 
Voor reizen binnen Europa, buiten Nederland, blijkt 
immers dat voor 11% van de respondenten het bezoek 
aan familie, vrienden of bekenden een van de redenen  
is voor de vakantie. Voor vakanties buiten Europa geldt  
dit voor 21% van de respondenten. 

Met de gebruikte definitie van vakantie wijken we in  
deze studie af van de definitie zoals die gebruikelijk is  
in de luchtvaart literatuur, waaronder enkele KiM 
onderzoeken zoals op de ‘Groene Tour’. In luchtvaart
onderzoeken wordt namelijk een expliciet onderscheid 
gemaakt tussen vakanties en bezoek aan familie en 
vrienden. Hier hebben we ervoor gekozen om ze samen  
te nemen omdat er veel reizen zijn waarbij het onder
scheid tussen vrienden of familiebezoek en vakantie 
vieren klein is. Daarnaast gebruiken we voornamelijk  
de CVO database als databron en sluiten we daarom  
ook aan bij de CVO definitie van vakantie. 

Definitie 2: Sociale klasse
In Hoofdstuk 5 van de brochure nemen we de sociale 
klasse op als een van de kenmerken van de reizigers.  
De sociale klasse is gedefinieerd door het Sociaal  
Cultureel Planbureau (SCP) (Verbeek en de Haan, 2011)  
en komt voort uit twee criteria:
•  Beroepsgroep hoofdkostwinner
•  Opleidingsniveau hoofdkostwinner

Er worden vijf sociale klassen onderscheiden, namelijk  
A (hoog), Bboven (bovengemiddeld), Bonder (onder
gemiddeld), C (tamelijk laag) en D (laag). In deze studie 
worden C en D samengenomen in een categorie (laag). 

Bijlage: Technische verantwoording



Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | De mobiliteit bij vakanties naar het buitenland 26

Het onderstaande schema geeft een globale omschrijving 
van de afzonderlijke klassen volgens het SCP:  

 

 
 

Methoden
We lichten de volgende methoden toe die zijn toegepast 
in de brochure: 
•  Methode A: ANOVA analyse  

(toegepast in Hoofdstuk 2 en 5 van de brochure)
•  Methode B: Van reizen naar reisafstand  

(toegepast in Hoofdstuk 4)
•  Methode C: Latente klasse analyse  

(toegepast in Hoofdstuk 7)
•  Methode D: Relatie vervoermiddelkeuze en  

dagelijkse mobiliteit (toegepast in Hoofdstuk 8)

Hiernaast zijn diverse beschrijvende statistieken  
opgenomen in de brochure. 

Methode A: ANOVA analyse
In deze brochure hebben we verschillende keren een 
ANOVA analyse toegepast om groepen met elkaar te 
vergelijken. Bijvoorbeeld om te zien of de groep mensen 
die het afgelopen jaar met het vliegtuig op vakantie is 
gegaan naar het buitenland, verschilt van de groep die 
niet gevlogen heeft. Hierbij kijken we bijvoorbeeld het 
gemiddelde opleidingsniveau of leeftijdsverdeling van  
een groep (bijv. de vliegers) significant afwijkt van de 
andere groep (bijv. de niet-vliegers). Voor het significantie
niveau gebruiken we een van 0,05. Dit betekent dat we 
met minimaal 95% zekerheid kunnen zeggen dat het 
waargenomen verschil tussen de groepen niet op  
toeval berust. 

Opleidingsniveau HW HB HA MB MA LB LA Onbekend

Beroep 

Bedrijfshoofd 10+ werknemers A A A A A A A A

Bedrijfshoofd 9 werknemers A A A A Bb Bo Bo Bo

Vrije beroepen A A A A Bb Bo Bo Bo

Boeren en tuinders A A A A Bb Bo Bo Bo

Hogere employé(e)s A A A A Bb Bo Bo Bo

Middelbare employé(e)s A Bb Bb Bb Bo C C C

Lagere employé(e)s A Bo Bo Bo Bo C C C

Geschoolde arbeiders A Bo C C C C C C

Ongeschoolde arbeiders A Bo C C C C D D

Geen opgave (zonder beroep) Bo Bo C C C D D D

Huisvrouw en studenten Bo Bo C C C D D D

Toelichting van gebruikte afkortingen voor opleiding 
HW:  Wetenschappelijk onderwijs (doctoraal) 
HB:   Hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs  
HA:   Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
MB:  Middelbaar beroeps onderwijs 
MA:  Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 
LB:   Lager beroeps onderwijs 
LA:   Lager onderwijs
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Bij een ANOVA analyse kijken we univariaat. Dat wil 
zeggen dat we de verschillen in reisgedrag steeds op basis 
van verschillen in één persoonskenmerk (bijv. leeftijd, 
opleidingsniveau, stedelijkheidsgraad) verklaren, en niet 
op basis van meer kenmerken tegelijkertijd. Kenmerken 
kunnen echter gecorreleerd zijn, zo kunnen er veel 
jongeren in stedelijke gebieden wonen zodat de invloed 
van leeftijd en stedelijkheidsgraad op reisgedrag minder 
goed kunnen worden onderscheiden. We hebben ervoor 
gekozen om deze correlaties in de brochure niet te 
behandelen. Dit maakt de resultaten ten eerste gemakke
lijker om te interpreteren. Ten tweede kan het makkelijker 
zijn om een grote groep te benaderen (zoals 65plussers) 
voor eventuele gedragsbeïnvloeding dan kleine groepen 
(zoals hoogopgeleide 65plussers die woonachtig zijn in 
ruraal gebied). Ook kan het bijvoorbeeld wel mogelijk zijn 
om in de benadering onderscheid te maken naar leeftijd, 
maar niet naar het woongebied, of vice versa. Wanneer 
analyses opgesteld zouden worden om gedrag te 
voorspellen, is het wel van belang om een multivariate 
analyse uit te voeren. Dat is echter niet het doel van de 
analyses in deze brochure, waar het doel enkel is om  
aan te geven dat er verschillen zijn in reisgedrag tussen 
groepen mensen.

Methode B: Van reizen naar reisafstand
In het CVO staan voor alle vakanties gegevens over de 
bestemming, maar er zijn geen afstanden gegevens naar 
deze bestemming. Voor de 14 populairste bestemmingen 
staan er gegevens op provincieniveau, terwijl alle andere 
bestemmingen op landniveau zijn gegeven. Op basis van 
deze gegevens is een (ruwe) inschatting gemaakt over de 
afgelegde afstand naar iedere bestemming en de totale 
afgelegde afstand per vervoersmiddel voor vakanties  
naar het buitenland. Deze inschatting is een benadering. 

6 De grootcirkelafstand is de kortste afstand tussen twee punten gelegen op een bol. Dit betekent dat er gereisd wordt langs  
de grootcirkel. De grootcirkelafstand wordt vooral toegepast voor navigatie bij langere afstanden zoals vliegreizen.

Vooral voor grote landen (zoals China en Australië)  
maakt het voor de afstandsinschatting uit of je in het 
oosten of westen verblijft. Hierover zijn echter geen 
gegevens en er wordt één afstand aangenomen voor  
deze landen.  

De afstanden tot de nabijgelegen landen (België, 
Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, 
Oostenrijk en Zwitserland) zijn gebaseerd op autoritten. 
Voor bestemmingen die verder weg gelegen zijn, is  
de afstand gebaseerd op de grootcirkelafstand.6 Alle 
afstanden worden naar boven afgerond. Hoe verder 
weggelegen de bestemming en hoe groter het land,  
des te grover de afronding wordt. De verkregen  
afstanden worden gebruikt voor alle vervoerswijzen;  
ook al zijn er bestemmingen waarbij de vliegafstand 
bijvoorbeeld een stuk korter zal zijn dan de treinafstand. 

De verschillende aannames en afrondingen leiden tot  
een relatief grote onnauwkeurigheid. De resultaten  
met betrekking tot reisafstand moeten dan ook  
geïnterpreteerd worden als eerste indicatie. 

Methode C: Methode latente klasse analyse
Om verschillende groepen reizigers te identificeren,  
wordt gebruikt gemaakt van een latente klasse analyse. 
Met deze analyse worden mensen op een dusdanige 
manier geclusterd dat de verschillen in een bepaalde 
groep zo klein mogelijk zijn en de verschillen tussen de 
groepen zo groot mogelijk. Om mensen te groeperen 
wordt in deze studie gekeken naar het vakantiegedrag  
van circa 7.000 mensen in 2018. Daarnaast worden 
sociaaleconomische kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, 
sociale status en huishoudsamenstelling gebruikt, om 
mensen te groeperen. Vervolgens kunnen we deze 
kenmerken gebruiken om de groepen te beschrijven. 

Figuur 1 toont het conceptueel model dat gebruikt is  
in deze studie. In deze studie is de frequentie voor 
binnenlandse vakanties en de frequentie van  
buitenlandse vakanties met de auto, het vliegtuig of  
met een ander vervoersmiddel opgenomen als  
indicatoren. De indicatoren worden gebruikt om de 
latente klassen te definiëren. Ondanks dat we vooral 
geïnteresseerd zijn in de vervoermiddelkeuze en de 
frequentie van buitenlandse vakanties, nemen we ook  
de frequentie op voor binnenlandse vakanties. Dit geeft 
bijvoorbeeld inzicht in hoeverre mensen buitenlandse  
en binnenlandse vakanties afwisselen.  

Geslacht Leeftijd
Sociale 
status

Woon 
omgeving

Huishoud 
samenstelling

Aantal vakanties naar  
het buitenland met het vliegtuig

Aantal vakanties naar  
het buitenland met de auto

Reizigersprofielen

Aantal vakanties naar  
het buitenland met overige  

vervoersmiddel 
(bus, trein, boot etc)

Aantal vakanties  
binnen Nederland

Actieve covariaten

Latente variabele

Indicatoren

Figuur 1: Conceptueel model latente klasse analyse
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Bij het aantal binnenlandse vakanties was het opvallend 
dat er mensen zijn die heel vaak op vakantie gingen in 
Nederland. Zo waren er verschillende mensen die meer 
dan 10 of zelfs 20 keer per jaar op vakantie zijn geweest  
in Nederland. Deze respondenten hebben waarschijnlijk 
alle nachten geteld die ze niet thuis sliepen maar 
bijvoorbeeld bij hun ouders of partner. Om te voorkomen 
dat deze respondenten de analyse beïnvloeden, is het 
aantal binnenlandse vakanties afgekapt op 5. De keuze 
voor deze afkapping is arbitrair, maar is een evenwicht 
tussen een z’n klein mogelijke groep afkappen maar niet 
de resultaten laten beïnvloeden door een groep die de 
vraag wellicht verkeerd heeft begrepen (bezoek aan 
familie en vrienden in Nederland valt immers niet onder 
de hier gehanteerde definitie van vakantie). Een afkapping 
op 5 levert dit compromis; het heeft consequenties voor 
minder dan 1% van de respondenten.  

Actieve covariaten zijn exogeen aan de reizigersprofielen 
maar ze worden wel geacht een voorspeller te zijn van  
het reisgedrag van mensen. De actieve covariaten worden 
ook gebruikt om de latente klassen te beschrijven. In deze 
studie zijn de sociaaleconomische en geografische 
kenmerken, zoals geslacht, leeftijd en woonomgeving, 
opgenomen als actieve covariaten.

De latente klasse analyse in deze studie is uitgevoerd  
met het statistische software pakket Latent Gold 
(Vermunt & Magidson, 2005). Het blijkt dat een model 
met zes verschillende groepen het best bij de data past  
op basis van het Bayesiaanse Informatie Criterium (BIC).7 
Dit betekent dat er dus sprake is van zes verschillende 
groepen reizigers en de profielen daarvan zijn weerge
geven in de brochure. Analyses zijn uitgevoerd met meer 
en minder clusters. 

7 BIC wordt gebruikt om een keuze te maken tussen verschillende modellen, waarbij het model met de laagste BIC de voorkeur geniet.  
BIC is gebaseerd op de likelihood van het model en geeft strafpunten voor het toevoegen van extra model parameters.

Zes clusters leidt tot de laagste BIC waarde, wat een 
indicatie is dat dit het optimale aantal clusters is. 
Daarnaast levert een extra cluster, nauwelijks een 
verbetering op in de loglikelihood (< 0,5%) en leidt dit  
ook niet tot veel nieuwe informatie. Bij één cluster minder 
wordt de groep “Frequente autolovers” vrijwel samen 
genomen met de groep “Naar het buitenland met de 
auto”. Vijf clusters leidt dus tot minder informatie dan  
zes clusters.

Naast de zes clusters is er nog een groep mensen  
(circa 17% van de Nederlanders) die niet op vakantie 
is gegaan in het buitenland of in Nederland. Deze groep 
zou kunnen worden beschouwd als een zevende cluster. 

Methode D: Relatie vervoermiddelkeuze en  
dagelijkse mobiliteit
Om een relatie te leggen tussen de vervoermiddelkeuze 
voor buitenlandse vakantiereizen en dagelijkse mobiliteit 
gebruiken we twee matrixvragen uit de MPN enquête.  
In de eerste matrixvraag vragen we of mensen de 
afgelopen 3 jaar een bepaald vervoermiddel (vliegtuig, 
auto, trein, bus/touringcar, fiets) hebben gebruikt voor 
een buitenlandse vakantie (met daarbij ja en nee als 
antwoordkeuze). Op basis van deze vraag kunnen we  
het aandeel mensen berekenen dat een bepaald vervoer
middel heeft gebruikt om naar het buitenland te reizen  
de afgelopen 3 jaar. Hierbij moet worden opgemerkt  
dat dit aandeel niets zegt over de frequentie van gebruik;  
1 keer een vervoermiddel gebruikt hebben in drie jaar  
telt even zwaar als 3 maal per jaar een vervoermiddel 
gebruiken voor vakanties naar het buitenland. 

In de tweede matrix vraag vragen we hoe vaak mensen 
gemiddeld een vervoermiddel gebruiken in hun dagelijks 
leven, waarbij de antwoordmogelijkheden (bijna) nooit,  
1 tot 5 dagen per jaar, 6 tot 11 dagen per jaar, 1 tot 3 
dagen per maand, 1 tot 3 dagen per week en 4 of meer 
dagen per week zijn. Een moeilijkheid hierbij is dat er in de 
enquête zowel wordt gevraagd naar de frequentie van het 
gebruik van een gewone fiets als van een elektrische fiets. 
We nemen hierbij de hoogste frequentie die men bij één 
van de twee opgeeft. Dit is een onderschatting van  
de fietsfrequentie, aangezien circa 5% van de respon
denten aangeeft zowel de elektrische als de gewone  
fiets wekelijks te gebruiken. 

De frequentiecategorieën zetten we voor de analyse om  
in het aantal dagen per jaar dat men een vervoermiddel 
gebruikt, zie Tabel 1. Hierbij wordt bijvoorbeeld (bijna) 
nooit gelijk verondersteld aan 1 dag per jaar en 4 of  
meer dagen per week omgezet naar 260 dagen per jaar. 

Het aantal dagen per jaar is een proxy, maar deze proxy 
maakt het mogelijk om te kijken of er een verband is 
tussen het aantal dagen per jaar dat men een  
vervoermiddel gebruikt in het dagelijks leven en de 
vervoermiddelkeuze voor buitenlandse vakanties.  
Dit was niet mogelijk met de categorisering omdat het 
verschil tussen bijna nooit en 1 tot 5 dagen per jaar veel 
kleiner is dan het verschil tussen 1 tot 3 dagen per  
maand en 1 tot 3 dagen per week.
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Met behulp van een probit model in R (versie 3.6.0)  
wordt er gekeken of er een verband is tussen dagelijks 
vervoermiddelgebruik en de mensen die een bepaald 
vervoermiddel gebruikt hebben voor buitenlandse 
vakantiereizen.8  Daarbij is het wel of niet gebruik van een 
vervoermiddel voor buitenlandse vakantiereizen de binaire 
afhankelijke variabele en het aantal dagen dat mensen een 
vervoermiddel gebruiken in het dagelijks leven een 
continue, onafhankelijke variabele. Als de coëfficiënt van  
de onafhankelijke dagelijkse mobiliteitsvariabele verschilt 
van 0 (met 95% zekerheid), spreken we van een  
significant verband tussen beide variabelen.3

 
Deze analyse houdt rekening met het aantal waarne
mingen in een categorie. Hierdoor heeft een categorie 
met veel waarnemingen, zoals meer dan 4 keer per week 
auto- of fietsgebruik, relatief veel invloed ten opzichte 
van een categorie met weinig waarnemingen, zoals de 
bijna nooit auto- en fietscategorie.

8 Hiervoor wordt de glm functie gebruikt (RDevelopment Core Team, 2010).

Referenties
Development Core Team (2010). A Language and 
Environment for Statistical Computing. Foundation  
for Statistical Computing, Vienna, Austria.  
ISBN 3900051070, URL: http://www.Rproject.org/ 

Verbeek, D., de Haan, J. (2011). Bijlagen Eropuit!  
Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.  
Vermunt, J., & Magidson, J. (2005). Latent GOLD 4.0 
User’s Guide. Belmont, MA: Statistical Innovations Inc.

Categorieën Dagen per jaar

(bijna) nooit 1

1 tot 5 dagen per jaar 3

6 tot 11 dagen per jaar 9

1 tot 3 dagen per maand 24 (= 2 * 12)

1 tot 3 dagen per week 104 (= 2 * 52)

4 of meer dagen per week 260 (= 5 * 52)

Tabel 1:  Omvormen van categorieën naar dagen per jaar  

en visa versa.

http://www.R-project.org/
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