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Samenvatting

Op vakantie in coronatijd? Helft blijft thuis deze zomer:  
'Hier heb ik controle over de risico's'
We blijven deze zomer massaal thuis of vieren vakantie in eigen land. Veel 
thuisblijvers vinden het in coronatijd een stuk veiliger om dichtbij huis te blijven 
(36 procent). Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 29.000 mensen. 

De helft (48 procent) is niet van plan deze zomer op vakantie te gaan. Thuisblijvers zijn 
minder bang voor besmetting, omdat ze de regels en risico's beter kennen. Een derde 
van de ondervraagden (33 procent) gaat wél op zomervakantie: een op de vijf heeft 
zelfs al geboekt (22 procent) en 11 procent is van plan te gaan. Vooral mensen tussen 
de 35 en 55 jaar, gezinnen met kinderen en werkenden popelen om eropuit te trekken 
na maandenlang voornamelijk thuiszitten. 

Nederland favoriete vakantieland  
Bij de vakantiegangers is Nederland favoriet: 42 procent is van plan in eigen land te 
blijven. "Dit voelt toch veiliger. Dichter bij huis, we spreken de taal en geen moeite met 
thuiskomen als er een tweede golf komt", zegt een deelnemer aan het onderzoek. 

Het kabinet versoepelde vorige week het reisadvies voor twaalf Europese landen. Een 
op de vijf (20 procent) gaat naar zo'n land waarvan de risico's vergelijkbaar zouden zijn 
met die in Nederland. Mensen die hier naartoe gaan, maken zich over het algemeen 
weinig zorgen over een nieuwe corona-uitbraak (9 procent). Van deze landen lijkt 
Duitsland het meest in trek: 9 procent wil hier in de zomer naartoe. Ook naar het zwaar 
getroffen Italië kunnen we op vakantie volgens dit reisadvies, als we goed op de 
risico's letten. 4 procent zegt dit land te gaan bezoeken. 

Ook boeken ondanks onduidelijk reisadvies  
Voor veel landen in Europa wordt pas na 15 juni besloten of Nederlandse toeristen 
daar welkom zijn, zoals Frankrijk, Spanje, Griekenland en Oostenrijk. Een kwart (26 
procent) van de vakantiegangers is al voordat er een positief advies is gegeven van 
plan om naar deze populaire bestemmingen toe te gaan. Eén op de tien (9 procent) 
kiest voor Frankrijk, daarna volgen Griekenland (7 procent), Spanje (6 procent) en 
Oostenrijk (4 procent).

Veel mensen doen dit uit gewoonte of ze zien geen reden hun eerder gemaakte 
plannen te wijzigen: "Daar hadden we al voor gekozen en die keuze blijft. Na een jaar 
hard werken hebben wij vakantie nodig. Als wij naar Frankrijk kunnen, dan gaan wij 
naar Frankrijk." 

Eén op de vijf stapt in het vliegtuig 
In coronatijd is de auto veruit het populairste vervoermiddel. Driekwart (72 procent) 
gebruikt de auto om naar zijn vakantiebestemming te rijden. Dat is een stuk meer dan 
voor de coronacrisis uitbrak: toen was de helft (51 procent) dit van plan. 

Veel mensen zien het vliegtuig toch als een risico op besmetting. Voor de coronacrisis 
was nog vier van de tien vakantiegangers van plan te vliegen (39 procent). In de huidige 
vakantieplannen is dat gedaald naar 20 procent. Het gaat dan vooral om zonvakanties 
naar Zuid-Europese landen als Griekenland, Portugal en Spanje. 

Verdeeldheid over buitenlandse toeristen in Nederland 
Nu wij weer wat gemakkelijker naar het buitenland kunnen reizen, mogen er ook 
toeristen naar Nederland komen. Dit roept gemengde gevoelens op: 45 procent vindt 
het een goede zaak. Ze gunnen het iedereen om lekker vakantie te vieren en hopen dat 
de economie, en vooral de toeristische sector, hiervan kan profiteren. 

Maar 37 procent is er niet blij mee en 18 procent twijfelt. Zij maken zich vooral zorgen 
(55 procent) dat mensen uit landen waar ze minder strikt zijn het virus meenemen naar 
Nederland. "Als contactonderzoek in Nederland al haast onmogelijk is, dan is het 
helemaal onmogelijk om heel Europa in kaart te brengen. Ik persoonlijk vind het risico 
van een buitenlandse vakantie nog te groot", legt een deelnemer uit. 

https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/op-vakantie-in-coronatijd-helft-blijft-thuis-deze-zomer-hier-heb-ik-controle-over-de-risicos/
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Vakantie

Veel vakanties (nog) niet  
geannuleerd

Vakantie

Plannen tijdens en na de crisis

 
Vind je het een goede of slechte zaak dat het vanaf 15 juni weer mogelijk wordt 
om naar de toegestane landen op vakantie te gaan?  
Goede zaak: 51% 
Slechte zaak: 30% 
Weet niet / geen mening: 18% 
 
Was jij voor de coronacrisis van plan om deze zomer op vakantie te gaan? Wat is op 
jou van toepassing: 
Met vastgelegd bedoelen we ook een geplande vakantie naar een vaste plaats op een camping of vakantiepark, een 
eigen vakantiehuis of boot.   
Ik had al iets geboekt / vastgelegd voor de zomervakantie: 30%  
Ik was wel van plan om op zomervakantie te gaan: 26%  
Ik wist nog niet of ik op zomervakantie zou gaan: 30% 
Ik was niet van plan om op zomervakantie te gaan: 30%  
Geen antwoord: 1% 

Deelnemers die hebben aangegeven dat ze voor de coronacrisis al een zomervakantie 
geboekt of vastgelegd hadden: 
Wat heb je met die vakantie gedaan? 
Verplaatst naar andere locatie: 3% 
Verplaatst naar later tijdstip: 14% 
Geannuleerd: 25% 
Door laten gaan: 39% 
Anders, namelijk: 19% 
Weet niet / geen mening: 1% 

Wat is nu op jou van toepassing als het gaat om de zomervakantie? 
Met vastgelegd bedoelen we ook een geplande vakantie naar een vaste plaats op een camping of vakantiepark, een 
eigen vakantiehuis of boot.  
Ik heb iets geboekt/vastgelegd voor de zomervakantie en ik ben van plan te gaan: 22% 
Ik heb geboekt/vastgelegd voor de zomervakantie maar ik ga niet: 2%  
Ik ben wel van plan om op zomervakantie te gaan: 11%  
Ik weet nog niet of ik op zomervakantie ga: 15%  
Ik ben niet van plan om op zomervakantie te gaan: 48% 
Geen antwoord: 1% 

Waar ben je van plan naartoe te gaan in de zomervakantie?  
Nederland: 42% 
Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden: 1% 
België: 2% 
Duitsland: 9% 
Frankrijk: 9% 
Griekenland: 7% 
Italië: 4% 
Kroatië: 2% 
Luxemburg: 1% 
Oostenrijk: 4% 
Portugal: 1% 
Spanje: 6% 
Ander Europees land: 6% 
Turkije: 1% 
Land buiten Europa: 2% 
Dat weet ik nog niet: 3% 
Andere situatie: 0% 
Geen antwoord: 0% 

Daar hadden we al voor 
gekozen en die keuze blijft. Na 
een jaar hard werken hebben 
wij vakantie nodig. Als wij naar 
Frankrijk kunnen, dan gaan wij 
naar Frankrijk.
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Vakantie

Wie gaan er wél op vakantie?
Vakantie

Wie gaan er wél op vakantie?

Wat is nu op jou van toepassing als het gaat om de zomervakantie?  
Met vastgelegd bedoelen we ook een geplande vakantie naar een vaste plaats op een camping of vakantiepark, een 
eigen vakantiehuis of boot.  

18-35 jaar 35-55 jaar 55-plus

Ik heb iets geboekt / vastgelegd voor de 
zomervakantie en ik ben van plan te gaan

23% 27% 17%

Ik heb geboekt / vastgelegd voor de zomervakantie 
maar ik ga niet

1% 2% 2%

Ik ben wel van plan om op zomervakantie te gaan 15% 14% 14%

Ik weet nog niet of ik op zomervakantie ga 19% 15% 16%

Ik ben niet van plan om op zomervakantie te gaan 41% 41% 50%

Geen antwoord 0% 0% 1%

Met 
kinderen

Zonder 
kinderen

Andere 
situatie

Ik heb iets geboekt / vastgelegd voor de 
zomervakantie en ik ben van plan te gaan

30% 17% 12%

Ik heb geboekt / vastgelegd voor de zomervakantie 
maar ik ga niet

2% 2% 1%

Ik ben wel van plan om op zomervakantie te gaan 14% 14% 9%

Ik weet nog niet of ik op zomervakantie ga 15% 16% 18%

Ik ben niet van plan om op zomervakantie te gaan 38% 50% 58%

Geen antwoord 0% 1% 1%

Ik heb iets 
geboekt / 
vastgelegd 
voor de 
zomer 
vakantie en 
ik ben van 
plan te 
gaan

Ik heb 
geboekt / 
vastgelegd 
voor de 
zomer 
vakantie 
maar ik ga 
niet

Ik ben wel 
van plan 
om op 
zomer 
vakantie 
te gaan

Ik weet nog 
niet of ik op 
zomer 
vakantie ga

Ik ben 
niet van 
plan om 
op zomer 
vakantie 
te gaan

Geen 
antwoord

Betaald werk in 
loondienst

27% 2% 16% 17% 38% 0%

Ondernemer / 
zelfstandige  
met personeel

20% 2% 19% 15% 42% 1%

Ondernemer / 
zelfstandige  
zonder personeel 
(ZZP'er) 

20% 2% 16% 17% 44% 1%

Werkzoekend 15% 1% 10% 16% 57% 1%

(Gedeeltelijk) 
arbeidsongeschikt

12% 2% 6% 13% 66% 1%

Scholier / student 26% 2% 14% 20% 38% 0%

Huisvrouw / 
huisman

16% 1% 10% 13% 59% 1%

(Vervroegd) 
gepensioneerd

15% 2% 13% 17% 52% 1%

Andere situatie 15% 3% 12% 15% 54% 2%
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Vakantie

Veel vaker met de auto, minder  
Met het vliegtuig

Vakantie

Vakanties in Nederland

 
Hoe ben je van plan te overnachten tijdens je zomervakantie?  
Kamperen: tent, caravan, camper of andere  
overnachtingsplek zonder eigen wc, douche: 11%  
Kamperen: tent, caravan, camper of andere  
overnachtingsplek met eigen wc, douche: 7%  
Camper of caravan: 5% 
Vakantiehuis(je): 34% 
Appartement: 7% 
Hotel of Bed and Breakfast: 26%  
Airbnb: 2% 
Boot: 2% 
Anders, namelijk: 5% 
Dat weet ik nog niet: 1% 
Geen antwoord / niet van toepassing: 0% 

Op welke manier ben je van plan naar je zomervakantie bestemming te reizen?  
Als je meerdere vervoermiddelen gebruikt, kies dan degene waar je de meeste 
kilometers mee aflegt. 

Deelnemers die hebben aangegeven in Nederland op vakantie te gaan: 

Waarom kies je voor een zomervakantie in Nederland?  
Dat doe ik meestal: 27% 
Dat was ik dit jaar ook zonder corona van plan: 29%  
Dat vind ik veiliger vanwege corona: 47%  
Om financiële redenen: 6% 
Om lokale ondernemers te steunen: 14% 
Andere reden: 13% 
Weet niet / geen mening: 0% 

In hoeverre maak je je zorgen over een grote uitbraak van het coronavirus in 
Nederland tijdens jouw vakantie? 
Veel zorgen: 1% 
Redelijk wat zorgen: 19% 
Niet zoveel zorgen: 65% 
Geen zorgen: 14% 
Weet niet / geen mening: 1% 

In hoeverre maak je je zorgen over plaatsen met grote drukte tijdens jouw 
vakantie? 
Veel zorgen: 5% 
Redelijk wat zorgen: 30% 
Niet zoveel zorgen: 52% 
Geen zorgen: 12% 
Weet niet / geen mening: 0% 

Auto Vliegtuig
Openbaar 

vervoer
Boot

Fietsen, 
wandelen

Anders
Weet ik 
nog niet 

Geen 
antwoord/

nvt

Voor 
de 

crisis
51% 39% 2% 2% 1% 4% 1% 0%

Tijdens 
de 

crisis
72% 20% 2% 2% 1% 3% 1% 0%
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Vakantie

Vakantie naar de 'gele' landen
Vakantie

Weinig zorgen over de vakantie

 
In hoeverre maak je je zorgen dat je vakantie niet door kan gaan vanwege een 
nieuwe grote corona-uitbraak in jouw vakantieland?  
Veel zorgen: 1% 
Redelijk wat zorgen: 13% 
Niet zoveel zorgen: 66% 
Geen zorgen: 20% 
Weet niet / geen mening: 1% 

In hoeverre ben je al op de hoogte van de coronaregels die gelden in jouw 
vakantieland? 
Heel goed: 24% 
Redelijk goed: 48% 
Niet zo goed: 21% 
Helemaal niet goed: 6% 
Weet niet / geen mening: 0% 

In hoeverre maak je je zorgen over een grote uitbraak van het coronavirus in jouw 
vakantieland tijdens jouw vakantie?  
Veel zorgen: 0% 
Redelijk wat zorgen: 9% 
Niet zoveel zorgen: 67% 
Geen zorgen: 23% 
Weet niet / geen mening: 1% 

In hoeverre maak je je zorgen over plaatsen met grote drukte tijdens jouw 
vakantie? 
Veel zorgen: 3% 
Redelijk wat zorgen: 14% 
Niet zoveel zorgen: 56% 
Geen zorgen: 26% 
Weet niet / geen mening: 1% 

De volgende vraag is gesteld aan mensen die hebben aangegeven naar één van 
de twaalf Europese landen met gezondheidsrisico's vergelijkbaar met die in 
Nederland, of naar het Caribische deel van het koninkrijk. In deze 
vakantielanden gelden op dit moment beperkte veiligheidsrisico's ten aanzien 
van corona en wordt reizen als verantwoord gezien. Het reisadvies kan wel weer 
negatief worden als er een grote coronauitbraak in deze landen komt. 

Het gaat om België, Duitsland, Luxemburg, Estland, Letland, Litouwen, Portugal, 
Italië, Slovenië, Kroatië, Bulgarije, Tsjechië.

Ik had een vakantie naar 
Griekenland geboekt, 
maar vanwege de 
veiligheid ga ik toch maar 
naar Duitsland. 
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Vakantie

Vakanties naar de onzekere landen
Vakantie

Weinig zorgen, maar ook minder  
ontspannen

In hoeverre maak je je zorgen dat je vakantie niet door kan gaan vanwege een 
nieuwe grote corona-uitbraak in jouw vakantieland?  
Veel zorgen: 14% 
Redelijk wat zorgen: 19% 
Niet zoveel zorgen: 51% 
Geen zorgen: 16% 
Weet niet / geen mening: 1% 

In hoeverre ben je al op de hoogte van de coronaregels die gelden in jouw 
vakantieland? 
Heel goed: 18% 
Redelijk goed: 41% 
Niet zo goed: 25% 
Helemaal niet goed: 16% 
Weet niet / geen mening: 1% 

 
In hoeverre maak je je zorgen over een grote uitbraak van het coronavirus in jouw 
vakantieland tijdens jouw vakantie?  
Veel zorgen: 1% 
Redelijk wat zorgen: 12% 
Niet zoveel zorgen: 47% 
Geen zorgen: 27% 
Weet niet / geen mening: 13% 

In hoeverre maak je je zorgen over plaatsen met grote drukte tijdens jouw 
vakantie? 
Veel zorgen: 14% 
Redelijk wat zorgen: 10% 
Niet zoveel zorgen: 55% 
Geen zorgen: 21% 
Weet niet / geen mening: 0% 

De volgende vraag is gesteld aan deelnemers die hebben aangegeven op vakantie te gaan. 

Verwacht jij dat deze zomervakantie in coronatijd meer, minder of ongeveer even 
ontspannen wordt als je zomervakantie van vorig jaar? 
Meer ontspannen: 6% 
Ongeveer even ontspannen: 52% 
Minder ontspannen: 35% 
Weet niet / geen mening / niet van toepassing: 7%

De volgende vraag is gesteld aan mensen die hebben aangegeven naar één van 
de landen te reizen die de overheid (nog) afraadt. Na 15 juni komt duidelijkheid 
over landen binnen de EU, buiten de twaalf landen die eerder genoemd zijn. 
Voor reizen buiten de EU blijft een negatief reisadvies gelden, net als voor 
Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Volgens premier Rutte wordt de zomervakantie van 2020 er één van 'wel 
ontspannen, niet verslappen.'
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Vakantie

Niet op vakantie vanwege corona
Vakantie

Buitenlandse toeristen in Nederland

De volgende vraag is gesteld aan deelnemers die hebben aangegeven niet op vakantie te 
gaan, of nog niet te weten of ze op vakantie gaan. 

Waarom twijfel je of ga je niet? 
Ik ga normaal ook niet op vakantie: 18%  
Ik boek meestal laat: 8% 
Ik ga voor of na de zomer op vakantie: 16%  
Ik was dit jaar ook zonder corona van plan om niet te gaan: 15%  
Ik vind het veiliger om thuis te zijn vanwege corona: 36%  
Ik ben bang om besmet te raken in het buitenland: 15% 
Ik ben bang dat ik niet meer naar huis kan als er een grote corona uitbraak is: 20%  
Ik ben bang dat mijn vakantie geannuleerd wordt vanwege corona: 7% 
Om financiële redenen: 14% 
Andere reden: 19% 
Weet niet / geen mening: 1% 

Vind je het een goede of slechte zaak dat na 15 juni buitenlandse toeristen uit 
deze landen weer welkom zijn in Nederland?  
Goede zaak: 45% 
Slechte zaak: 37% 
Weet niet / geen mening: 18% 

In hoeverre maak je je zorgen over een nieuwe grote uitbraak van het coronavirus 
in Nederland door de komst van buitenlandse toeristen?  
Veel zorgen: 11% 
Redelijk wat zorgen: 44% 
Niet zoveel zorgen: 34% 
Geen zorgen: 7% 
Weet niet / geen mening: 4% 

Zijn buitenlandse toeristen wat jou betreft welkom in jouw woonplaats?  
Ja: 56% 
Nee: 30% 
Weet niet / geen mening: 14% 

Ben je door de coronacrisis anders gaan denken over de manier waarop je normaal 
op vakantie gaat?  
Ja: 40% 
Nee: 54% 
Weet niet / geen mening / niet van toepassing: 6% Vanaf 15 juni is het ook weer mogelijk voor buitenlandse toeristen om in 

Nederland op vakantie te gaan. Reizigers uit landen waarvan de 
gezondheidsrisico's vergelijkbaar zijn met Nederland zijn welkom, 
zoals Duitsland, België, Italië en Kroatië. 
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Het onderzoek is gehouden van 5 tot 9 juni 2020. Aan het onderzoek deden 29 266 
leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging 
representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke 
staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2017.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Petra Klapwijk: 
petra.klapwijk@eenvandaag.nl 

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 70.000 mensen. Zij beantwoorden 
vragenlijsten op basis van een online onderzoek. Panelleden krijgen ongeveer één keer 
per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen.

mailto:petra.klapwijk@eenvandaag.nl

