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Circulair en gastvrij beperkt verbonden 
Op het snijvlak van circulaire economie en de 
gastvrijheids/vrijetijdssector liggen veel kansen, 
raakvlakken en mogelijkheden. De twee 'werelden' staan 
echter nog niet goed met elkaar in verbinding.  

Vraag is: Wat is nodig en wenselijk om de circulaire 
economie binnen de drie grote onderdelen van de 
sector; vervoer, verblijf, vermaak tot ontwikkeling te 
brengen? Is integratie mogelijk in bestaande systematiek, 
aanpak of lopende Transitie-DOE- Agenda’s? Of vraagt 
het meer  maatwerk voor de toeristisch-recreatieve 
sector? 

Eerst meer inzicht voor focus 
De provincie wil daarvoor graag eerst inzicht hebben in 
waar staan we nu en wat is nodig voor het eventueel 
opstellen een Transitie-Doe-Agenda rond R&T.  

Te beantwoorden vragen zijn: 
• Waar zit raakvlak en overlap met de prioritaire opgaven 

van de Position Paper en met de negen thema’s binnen 
Circulair Fryslân? 

• Waar zit dynamiek en behoeften bij ondernemers en 
waar zijn consumenten gevoelig voor?  

• Welke focus is wenselijk en welke stappen zijn nodig? 

Korte verkenning 
Om deze vragen te beantwoorden is een korte 
verkenning uitgevoerd. De bevindingen staan 
weergegeven in dit document. Deze rapportage is 
nadrukkelijk geschreven ter informatie en richtinggevend 
voor een nadere uitwerking aan betrokken personen bij 
de provincie en Vereniging Circulair Fryslân. Daarmee is 
deze rapportage zeker niet allesomvattend met 
betrekking tot circulariteit en de sector. Er is gekozen voor 
een beknopte bulletsgewijze weergave. Daarbij is 
uitgegaan van een zekere basiskennis van de lezer 
omtrent terminologie, sector en regio. 

Aanleiding en vraag 
W E L K E  F O C U S  B I J  C I R C U L A I R E  G A S T V R I J H E I D S E C O N O M I E ?
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Beleidsbrief en jaarplan 2019 Circulaire 
Economie Provincie Fryslân

Doelstellingen 
• In 2025 behoort onze regio tot de top drie van ontwikkelregio’s in Europa 

• In 2020 is het aantal bedrijven dat verdient aan de circulaire economie met 
100% gestegen ten opzicht van 2018 

• In 2025 koopt de provincie Fryslân maximaal circulair in.  

De roadmap 
• Samenwerken ondernemers, overheden en onderwijs. 

• Doen, leren, vertellen in jaarplannen met concrete projecten en einddoelen 

• 7 karakteristieken de richtlijn; verdienen en innovatie de rode draad; 
icoonprojecten de focus 

• Zelf launching customer zijn & verweven in bedrijfvoering 

• Vereniging Circulair Friesland als uitvoerende en aanjagende partij 

De uitdaging 
• Wat hebben we nodig om experimenteerregio/koploper te zijn? 
• Sterker bundelen thema’s en kennis —> Van project naar impact —> Echt 

stappen zetten. 

Circulaire Economie Fryslân 
I N S P I R E R E N ,  V E R T E L L E N  E N  K E N N I S  &  K R A C H T E N  B U N D E L E N

Jaarplan 2019  
Circulaire Economie

Inspireren en vertellen
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Gastvrij Fryslân: bouwsteen in de 
koersbepaling van de positie van de Friese 
Gastvrijheidseconomie.

Perspectief 2030 
In 2030 heeft elke inwoner van Fryslân profijt van de gastvrijheidseconomie en 
heeft de sector bijgedragen aan een prettige woon- en werkomgeving. Het behoud 
van natuur- en cultuurerfgoed en toekomstigbestendige banen voor de 
beroepsbevolking. 

7 opgaves & uitdagingen/koppelkansen met Circulaire Economie 
• Slimme groei —> Cultuur/kwaliteitstoerist vraagt kwalitatieve product, 

Icoonprojecten circulair ontwikkelen. 
• Toekomstbestendige banen —> Aandacht voor goed en gezond personeel. 

Tekort aan kwalitatief personeel opheffen en in toekomst voor regio behoud 
werkgelegenheid van groot belang. 

• Destinatiemarketing —> Waar moet goede destinatie aan voldoen in product en 
in vermarkting. Wat is een goede meetlat? 

• Vitale Waterrecreatie —> Welke onderdelen dragen het meeste bij aan circulaire 
economie? Schoon varen en schoon water zijn belangrijk. 

• Vitale Logiesaccommodaties —>Hergebruik bestaande gebouwen (erfgoed als 
duurzame verblijfsaccommodatie), circulair bouwen is kans voor veeleisende 
consument die steeds iets nieuws wil. 

• Dagrecreatieve netwerken —> circulaire grondstoffen bij infra (al veel aandacht 
in deze context niet de focus op leggen) 

• Toeristische data —> Essentieel om adequaat in te spelen op ontwikkelingen.

Position Paper Gastvrijheidseconomie 
V I TA L E  S E C TO R  M I D D E L  V O O R  V E R G R OT E N  F R I E S E  W E LVA A R T  &  W E L Z I J N

�5



CIRCULAIR
FRYSLÂN:

NIEUWE BANEN VOOR EEN VEERKRACHTIG
EN INNOVATIEF FRYSLÂN

2015

SAMEN SNELLER DUURZAAM

Basis van de Friese Circulaire Economie aan 
de hand van grondstromen.

De Vereniging Circulair Friesland (VCF) zet als samenwerkingsverband van 
overheden, bedrijfsleven, onderwijs  en maatschappelijke organisaties zich actief in 
om een circulaire economie te realiseren. De overgang naar een nieuwe economie 
versnellen via aanjagen op 9 thema’s met Transitie-Doe-Agenda’s en 
Icoonprojecten.  

Bij de themaoverstijgende projecten en activiteiten als producten-catalogus, 
inkoop, wet- en regelgeving en circulaire café’s liggen veel cross overs met 
gastvrijheidssector. Navolgend enkele directe aanknopingspunten en 
koppelkansen tussen projecten van de aanjagers en de gastvrijheidssector. 

Landbouw 

• Natuurinclusieve landbouw  —>  Leerervaringen doorgeven en doorvertalen 
naar natuurinclusieve recreatie. 

• Nutriënten uit humane stromen (Tour du Poep)  —> Schoonwater ambitie 
provincie in samenwerking met Marrekrite Hûskes/bewustwording. 

• Afzet van circulaire en natuurinclusieve producten —> dag- en 
verblijfsrecreatie als afzetmarkt. 

Biomassa 
• Meer ketensamenwerking —> zowel terreinbeherende organisaties als 

recreatieondernemers betrekken. Lokale verwerking en toepassingen.  

• Olifantsgras en bermgras —>  Toepassingen en experimenteerruimte zoeken bij 
dag- en verblijfsrecreatieterreinen. 

Vereniging Circulair Fryslân 
A A N J A G E N  O P  9  T H E M A’ S  M E T  T R A N S I T I E - D O E - A G E N D A’ S  E N  I C O O N P R OJ E C T E N
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T H E M A’ S  E N  A A N K N O P I N G S P U N T E N  &  KO P P E L K A N S E N

Mobiliteit 
• Dekkende laadpunten structuur—> slim combineren water en land 
• Autotestdagen —> ook openstellen voor recreanten en toeristen zodat ze 

‘proeven’ in vrije tijd. In aanvulling elektrische ‘vaartest’ dagen organiseren. 
• Deelauto’s stimuleren—> combinatie mogelijkheden met recreatiemobiliteit 

zoals Ameland en in weekend beschikbaar stellen gemeente auto voor 
toeristen. 

Voeding 

• Dutch Cuisine —> cultuur, gezond, natuur, kwaliteit en winst integreren in 
gastvrijheidssector.  

• Voedselverspilling 2.0 —> Aandacht voor proportioneren en andere 
verhouding vlees/groenten) lopen initiatieven via Stenden en 
horecaondernemers. Kennis delen en inspireren.  

• Lokaal voedsel stimuleren —> permacultuur; pluktuin voor gasten, 
streekproducten breed toepassen in horeca en dag- en verblijfsrecreatie .  

Bouw 
• Circulair bouwen; interessant bij veeleisende gast die steeds nieuw product 

wil. Voorbeeld Vliehuis Modulaire vakantiehuizen op Vlieland. 
• Materialen en producten in kaart —> delen met sector (innovaties als met verf, 

vuilafstotende verf reduceert gebruik van schoonmaakmiddelen) en stimuleren 
toepassen. 

• Circulaire gebiedsontwikkeling —> Holwerd aan Zee als nieuwe bestemming 
circulair ontwikkelen. �7



T H E M A’ S  E N  A A N K N O P I N G S P U N T E N  &  KO P P E L K A N S E N

Energie 
• Besparen en duurzaam opwekken —> nog veel winst te halen in de 

gastvrijheidssector met kennis uitwisseling en toepassen bestaande technieken.  

Kunststoffen & afval 
• Plastic vrije waddenzee —> wegwerpplastic vrije horeca- en dag- en 

verblijfsrecreatie.  
• Initiatieven rond horeca plastic vrij  —> Into the Great Wide Open (Vlieland) 

en Green is the new black (Leeuwarden) 
• Afval —> Recreatieafval aangemerkt als bedrijfsafval en consument wil 

bronscheiding.  Ambitie ook op eilanden. Wat op eiland kan blijven op eiland 
laten. 

Water 
• Cross overs —> water is thema van de toekomst zowel verbruik, als opslag bij 

droogte als kwaliteit. Bijvoorbeeld droge en natte periodes maakt economische 
interessant goed terrein in te richten met meer natuurlijke buffers om 
groenschade te voorkomen. Waterkwaliteit van essentieel belang voor Fryslân 
zeker in relatie tot imago en toeristisch-recreatief product.  

Onderwijs 
• Innovatie —> innovatiekracht toeristische sector is beperkt. Onderwijs kan daar 

een goede bijdrage aan leveren met gerichte projecten op maat.  
• Kennisuitwisseling & valorisatie—> veel onderzoek, deel en pas deze kennis 

toe bij ondernemers maar ook bij overheden.  
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De gastvrijheissector is zeer beperkt vertegenwoordigd onder de leden van VCF.  

L E D E N
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De Sector 
• De sector groeit; Wereldwijd, in Nederland en in Fryslân. 

De impact zal sterk toenemen. De voetafdruk van de 
gastvrijheidssector bevindt zich in drie grote noemers: 
verkeer, vervoer en vermaak.  

• Gastvrijheidssector en circulair zijn sterk met elkaar 
verbonden. Een florerende gastvrijheidssector is sterk 
afhankelijk van een aantrekkelijke omgeving. De druk op 
natuurlijke elementen en sociale uitdagingen vormt 
bedreiging voor de sector. Tegelijkertijd is 
gastvrijheidssector een belangrijke speler in behoud van 
waarde van natuurlijk kapitaal. 

• Gastvrijheidssector is consumentgerichte sector met 
dubbelrol; als afnemer kunnen eisen gesteld worden aan 
producten en diensten. Daarnaast hebben ze 
gelegenheid om consumenten te inspireren en 
informeren.  

• Pluriform en versnippert, geen sterke 
vertegenwoordiging of eenduidig aanspreekpunt. 
Daardoor ondernemers lastig te bereiken om te 
betrekken en te informeren. 

• Arbeidsintensief; uitdaging voldoende goed personeel 
te vinden. Werknemers wensen meer luxe. Goede 

faciliteiten en voorwaarden belangrijk.  Mn bij verblijf op 
eiland. Achteraf in donker kamertje dan komt personeel 
niet meer. 

• Trendgevoelig en sterke regeldruk; consument is 
grillig en veeleisend vraagt om een bijzonder en 
kwalitatief product, ondernemer die wil inspelen op 
veranderende markt wordt beperkt door wet-en 
regelgeving. 

De ondernemers 
• Veel kleinschalige bedrijven; ondernemersleven 

gevuld met dagelijkse werkzaamheden, weinig tijd en 
ruimte voor andere zaken als verdieping. Beperkte 
innovatieve slagkracht. In hotels en restaurants wordt het 
meeste geld verdient. 

• Kleine groep echte bevlogen innovators —> beperkte 
groep early adapters 

• Nog niet alle ondernemers voelen een urgentie gevoel. 
Duurzaam en circulair wordt vooral gezien als kostenpost 
nog niet dat  dat rendement (klandisie) oplevert.  

• In toenemende mate voelen meer ondernemers wel: 
“we moet er iets mee, maar wat?” Zijn zoekende. 

Gastvrijheidssector 
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L E I S U R E  B E L E V I N G S E C O N O M I E  B I E DT  C I R C U L A I R E  K A N S E N  

Als Nederland haar ambitie van een volledig 
circulaire economie wil waarmaken is de 
vrijetijdssector cruciaal.  
• Sector heeft positie als afnemer en daarmee 

in staat eisen te stellen aan product of dienst.  
• Sector staat dicht bij consument en kan 

daarmee op sleeptouw nemen naar een 
circulaire economie. 

Leisure: Belevingeconomie biedt vrijetijdssector circulaire kansen | ABNAMRO �11



G R O E N E  R E C R E AT I E  E S S E N T I E E L  O N D E R D E E L  VA N  N AT U U R L I J K  K A P I TA A L

Natuurlijk Kapitaal naar Waarde geschat | Planbureau voor Leefomgeving 2016
�12

De laatste jaren neemt de aandacht 
voor de waarde van natuur toe. De 
waarde en het duurzaam benutten 
van natuur worden wel samengevat 
in de metafoor van ‘natuurlijk 
kapitaal’. Natuur is van grote waarde 
omdat ze allerlei diensten levert aan 
de mens. Hoe zijn die diensten zo 
goed mogelijk te benutten zonder 
het natuurlijk kapitaal uit te putten?  

Het Planbureau voor de 
Leefomgeving heeft de 
mogelijkheden hiertoe onderzocht in 
Nederlandse projecten. 
Eén van de bevindingen is dat 
recreatie essentieel onderdeel 
uitmaakt van het ecosysteem van 
natuurlijk kapitaal. Eén van de 
conclusies luidt dat duurzaam 
benutten van natuurlijk kapitaal 
bijdraagt aan een breder scala van 
doelen en een middel is om functies 
met elkaar te verweven. 

‘We use nature 
because it’s valuable, 

but we lose it 
because it’s free.’  
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Watersport-
camping  Heeg

Watersportcamping Heeg,  
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8621 JX  Heeg

T +31 515 442328
E wch@watersportcampingheeg.nl
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O N T W I K K E L I N G E N  &  P R A K T I S C H E  V O O R B E E L D E N

Energie 
• Reductiemaatregelen hebben overduidelijk en direct effect. Nog 

veel te winnen bij recreatiebedrijven.  
• Gebruik zonneboiler in horeca. Hoog warmwater gebruik in 

keuken. 

Circulaire producten 
• Andere financieringsconstructies; Product-as-a-service. Focus 

komt op kwaliteit en levering van het product in plaats van het 
product.  

• Als bedrijven verdienen aan gebruik voor product gaan ze anders 
produceren. Meer design for repair; hoe kunnen we het zo lang 
mogelijk mee laten gaan.  

• Meer producten digitaal gestuurd, daardoor veel feedback loop 
en ook inzicht in verkeerd gebruik apparaten als ook met juist 
gebruik gaan langer mee. (bijv. teveel waspoeder gebruik) 

• Betere kwaliteit is minder repareren is minder 
vervoersbewegingen. 
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O N T W I K K E L I N G E N  &  P R A K T I S C H E  V O O R B E E L D E N

Afval & Verpakkingen 
• Veel in beweging rond afval. Door toenemende aandacht 

afvalscheiding bij huishoudens willen ook meer bedrijven PMD 
scheiden. Pilot bij Landal Green Parks voor kostenefficiënter maken 
van inzameling en recycling van PMD verpakkingen.  

• Uitdaging is vooral logistiek door grote verspreiding van bedrijven. 
Eilanden hoge concentratie bedrijven bij elkaar dus mooie proeftuin. 

• Interessant te verkennen welke tracties er bij recreatiebedrijven zijn 
en waar waarde op zit. GF en etensresten is circa 50% van het afval 
van recreatiebedrijven. Dit verstoord de fractie en bevat veel water 
wat je gaat verbranden. Is ook haakje om ondernemers te kietelen. 
Want afval inleveren is duur. (Landal kan circa 20% besparen op 
restafval.  GFT levert ook nog biogas en compost . 

• En soms zit in kleine dingen: metaaldetector bij prullenmand scheelt 
bizar veel bestek. Sinaasappelschillen en koffiedrab grote stroom; 
kan je etherische olieden voor schoonmaak- en beautyproducten 
maken. 

• Ook veel aandacht voor recyclebaar/composteerbaar op festivals en 
in horeca. Op waddeneilanden Madness, Into the Great Wide Open 
en in Leeuwarden veel aan experimenteren.  
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O N T W I K K E L I N G E N  E N  P R A K T I S C H E  V O O R B E E L D E N

Natuurinclusieve recreatie  
• Aangepast maaibeheer is goedkoper want maaien en afvoeren is duur.  
• Biodiversiteit neemt toe —> praktische bijvangst muizen vluchten niet meer huisjes in en betere natuurlijke bestrijding 

bijvoorbeeld tegen insecten  
• Verhaal vertellen en uitleggen aan de gast verhoogt de beleving. Gast staat daar in toenemende mate open voor. En 

overlast als eikenprocessierups maakt zichtbaar en tastbaar dat beperkte biodiversiteit problemen met zich meebrengt.   
• Goed terrein inrichten met ligging van huisjes en infra scheelt ook in energiegebruik  
• Goed natuurbeheerplan wordt noodzaak om schadepost te voorkomen/minimaliseren bij droge en natte periodes 

(waterhoudende soorten, droogte- en hittebestendige planten) 
• Uitdaging: natuurinclusies is meer ‘rommel’ dan we gewend zijn. Gasten vinden wel prima. Beheerders overtuigen dat 

gladde percelen niet nodig is. 
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O N T W I K K E L I N G E N  &  P R A K T I S C H E  V O O R B E E L D E N

Schoonmaakmiddelen 
• Het zit soms in kleine dingen; een bloemetje op toilet; blijft schoner, 

minder schoonmaakmiddelen en minder personeelsinzet.  
• Een zeepdispenser scheelt substantieel verbruik op jaarbasis. 

Lokaal voedsel 
• Meer aandacht bij consument wat ligt op mijn bord.  
• Ondernemers willen op inspelen met lokaal voedsel. In praktijk lastig waar 

haar haal je, hoe bereid je. 
• Veel initiatieven die cross over kunnen hebben met gastvrijheidssector 

Streekweek en World Food Week  

Water 
• Thema van de toekomst; recreatiebedrijven echt op zoek naar 

natuur die functioneert bij weinig of juist veel water. Diverse 
gewassen bij elkaar om groenschade te voorkomen.  

• En soms zit het in kleine dingen: een baksteen in stortbak scheelt 8 
liter per 3 minuten in een drukke horecagelegenheid. Directe 
besparing want scheelt ook in rioolheffing.  
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O N D E R N E M E R S  LO P E N  T E G E N  Z A K E N  A A N

Wet- en regelgeving 
• Afval op recreatiebedrijf valt onder bedrijfsafval. Geen 

gescheiden inzameling mogelijk —> Terwijl consument 
er wel om vraagt.  

• Opwekken energie op verblijfsaccommodatie wordt 
gezien als energieleverancier naar gasten met 
bijbehorende wet- en regelgeving. 

• Waterrecyclen brengt veel veiligheidsvoorschriften met 
zich mee. 

• Duurzame terrasverwarming is aandachtspunt; dekens 
en afschermen is optie maar botst weer met regels over 
schermhoogte van terrasbeleid 

Kennis & Handelingsperspectief 
• In praktijk vinden veel ondernemers lastig om het ‘beet’ 

te pakken en om te zetten naar betaalbaar 
handelingsperspectief.  

• Doordat sector niet sterk verenigd is maakt kennisdeling 
lastig en beperkt  

Tijd & middelen 
• Tijd om uit te zoeken en tijd om te doen. 
• Aanvragen van subsidies is tijdrovend en vraagt veel 

voorinvestering. 
• Regelingen (criteria vouchers) sluiten niet goed aan.  

�19



W A A R  L I G G E N  K A N S E N

Kennis & informatie 
• ‘What’s in it for me’ is leidend. Dit kan zijn direct 

economisch voordeel (terugverdientijd, reductie kosten) 
of indirect USP naar gasten toe waardoor meer tafels en 
bedden gevuld. Duidelijk maken wat het oplevert. 

• Duidelijk maken wat al is en kan. In praktijk wordt snel 
gegrepen naar vertrouwde middelen. Terwijl veel 
innovaties al beschikbaar en geschikt zijn voor 
toepassing in de sector. 

Maak van noodzaak een stimulans 
• De energieinformatie plicht is een stok, combineer met 

informatie en kennis overdracht en maatwerk zodat 
ondernemers geprikkeld worden.  

• Consument die vraagt om duurzaam —> coaching hoe 
ondernemers hier invulling aan geven.  
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Bron: www.nrit.nl 

Consumenten 
W O R D E N  L A N G Z A A M  B E W U S T E R ;  O O K  O P  VA K A N T I E

Gedragsverandering en 
kwaliteitsproducten 
• Consumenten meer bewust. Waar komt mijn 

eten vandaan, wat gebeurt er met de 
biodiversiteit, kritischer op verspilling. Stoffige 
imago is eraf. 

• Daarmee verandert het gedrag van de gast 
2010  “ Ik ben op vakantie dan ga ik niet 
nadenken over het milieu en wat een gedoe 
afvalscheiden.  
2019: ?? ik heb mijn afval gescheiden en moet 
ik het nu in één bak doen?’  

• Betrokken op vakantie: toename 
vrijwilligerstoerisme; massale hulp bij 
containerramp 

• Kwaliteitstoerist zoekt kwaliteitsproduct —> 
Echte beleving; er is al plastic genoeg. 

• Uit divers onderzoek in China, Nederland en 
Italië blijkt generatie Y/Z (18-29) jaar meest 
geld uit te geven als ze op reis gaan. En zoeken 
rust en verbinding. Voor destinatie interessant 
hoe die groep te trekken (marketing) en te 
bedienen (product).

�21
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D U U R Z A A M  S TA AT  H O O G  I N  D E  T R E N D S

Bron: www.kampeermeneer.nl

Bron: Monitor Duurzaamheid 2019 tweede kwartaal in www.nrit.nl

Bron: Thomas Cook onderzoek vakantiegedrag 2019 �22



P R O E F T U I N E N  O M  E R VA R I N G  O P  T E  D O E N  E N  B R E D E R  T E  D E L E N

1

HANDBOEK VOOR EEN

AFVALVRIJ FESTIVAL

Op weg naar 
een circulaire 
economie

Building a 
sustainable 
economy

Leisure: Belevingeconomie biedt vrijetijdssector circulaire kansen | ABNAMRO 
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E R VA R I N G  O P D O E N  O P  VA K A N T I E ;  M E E N E M E N  N A A R  H U I S  

De consument staat op vakantie , meer 
dan gemiddeld open voor nieuwe 
ervaringen. Goed moment voor 
ervaren en informeren. Op een fijne 
manier onderdompelen. Gast neemt 
deze ervaring mee naar huis. En past 
mogelijk ook toe in dagelijks leven.  
 

Bijvoorbeeld: 
- een eerste ritje in een e-auto 
- verblijven in een nul op de meter 

woning 
- een hooimadam gebruiken bij het 

koken
Gasten delen ervaringen bij Nul op de Meter vakantiehuisje. Leveren niet in aan comfort en zet aan 
tot nadenken. “Nu denk ik wel die afwasmachine is maar half vol is ook zonde van de stroom om nu 
te draaien. Ook wekken we wel zelf op”.
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Blauwe vlag met groene wimpel (voldoen aan 
extra MVO en duurzame criteria).

Waarom een keurmerk 
• Onderscheidend willen zijn. 
• Noodzakelijk: MICE markt vraagt om keurmerk bij duurzaam inkopen. 
• Wortel (bij keurmerk verlagen informatieplicht), stok (onderdeel vergunningen), 

spiegel (hoe doen we het). 
• Nodigt uit tot blijven verbeteren. Enerzijds aanstekelijk omdat rendement 

oplevert. Anderzijds gezonde competitie omdat uit benchmark blijkt dat het nog 
beter kan. 

Middel of doel 
• Als een keurmerk insteekt als doel en je gaat keurmerk halen zonder motivatie tot 

innoveren is het een harnas. 
• Als gebruikt als inspiratiebron en benut als praktisch instrument (toolbox) dan een 

goed middel om concreet handen en voeten te geven en kwaliteitsslag te maken. 

Consument 
• Keurmerken niet goed bekend bij consumenten.  
• In zekere mate behoefte aan gecontroleerd duurzaam. Bedrijf kan wel zeggen dat 

duurzaam maar is het ook echt duurzaam. Duitse gasten meer controlegericht.  

Onderzoek 
• Diverse onderzoeken naar effectiever inzetten duurzaamheidskeurmerken. Welke 

waardecongruenten bij ondernemer; geld verdienen, intrinsieke motivatie of 
concurrentievoordeel?  Bij consumenten hoe te prikkelen tot duurzame keuzes?

Keurmerken 
I N S T R U M E N T  O M  K W A L I T E I T S S L A G  T E  M A K E N
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V L A G G E N ,  LO K A L E  K E U R M E R K E N  M E E R  I N Z E T  O P  B E L E V I N G
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Waarom Circulair kansrijk op de Wadden 
• Heeft koplopers onder ondernemers zowel op de eilanden als de 

wal. ‘Manifest van Lauwersmeer/Energieke ondernemers op de 
Wadden/Holwerd aan Zee/festivals met duurzame ambities en 
uitingen’ Hierdoor zichtbare resultaten en voorbeelden als ambitie 
binnen handbereik. 

• Gemeenten actief en hoge ambities. 
• Grote concentratie toeristisch-recreatieve bedrijven daardoor 

praktische proeftuin met voldoende volume voor logistiek en 
uitwisseling 

• Waddengast is grote groep bovengemiddeld ‘bewuste’ 
consument. 

• Op wadden is toerisme sector van belang en wordt geld 
verdiend, waardoor de bedrijven wat meer investeringsruimte 
hebben. 

• Op de Wadden komen alle circulaire thema’s op klein 
oppervlakte bij elkaar. 

• Circulair op Wadden is kansrijk maar ook op noodzaak. Kwaliteit 
vormt de bestaansbasis en de eilanden zijn kwetsbaar.  

• Slim coördineren is nodig want het toeristisch seizoen is lang (10-
maands economie). Weinig tijd om te (ver)bouwen en verdiepen. 

Waddenregio 
K A N S E N  V O O R  E I L A N D E N  &  K U S T
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C I R C U L A I R E  DY N A M I E K  I N  D E  W A D D E N R E G I O

Manifest Lauwerskust | mei 2019



• De circulaire economie en de gastvrijheidssector zijn met 
elkaar verbonden. Deze sterk groeiende sector is 
afhankelijk van omgeving en natuurlijk kapitaal. De druk 
op natuurlijke elementen en sociale uitdagingen 
verhogen urgentie.  

• De sector biedt kansen voor de circulaire economie. Dit 
omdat de gastvrijheidssector een consumentgerichte 
sector is die enerzijds als afnemer wensen/eisen kan 
stellen aan producenten over producten en diensten. 
Anderzijds biedt sector goede gelegenheid om 
consumenten te inspireren en informeren.   

• Belangrijk vertrekpunt om stappen te maken is uitgaan 
van het belang. Bij ondernemers ligt het belang primair 
op het eigen bedrijf.  

• Op groter schaalniveau ligt het belang in het realiseren 
van een omslag in systemen. Daarvoor is samenwerking 
en aanjagen nodig. Kennis delen en samen de 
schouders eronder zetten. Als sector zich verbindt 
kunnen ze een vuist maken. Bijv naar producenten en 
daarmee impact vergroten.  

• Uitdaging van de sector is deze direct mee te koppelen 
aan ambities van andere beleidssectoren 
(energietransitie, circulair, omgevingswet).  

Echte impact kan worden bereikt als de sector 
substantieel onderdeel is van deze beleidssectoren en 
direct meegenomen wordt in de uitvoering.  

• Veel onderwerpen die door de aanjagers van VCF 
worden opgepakt zijn direct relevant of toepasbaar voor 
de toeristisch-recreatieve sector. Op slimme manier zijn 
makkelijk cross overs te maken. Dit vraagt wel tijd & 
aandacht. 

• Kwaliteitstoerist zoekt kwaliteitsproduct.  Wil je groeien in 
kwaliteitstoerisme dan moet je daar effort op zetten 
zowel in het product als de marketing. Circulariteit is 
een belangrijk aspect bij een kwaliteitsproduct.  

• Consumenten/burgers staan op vakantie meer open 
voor nieuwe ervaringen. De gast op ludieke manier 
betrekken en laten proeven en ervaren. Vrijetijd is een 
goed moment voor bewustwording en inzetten van 
gedragsverandering 

• Festivals/evenementen zijn mooie manier voor eerste 
kennismaking, leerervaringen op te doen, feed back te 
verzamelen en snel door te geven naar bredere groep. 

Bevindingen en conclusies 
C I R C U L A I R  E N  G A S T V R I J H E I D  Z I J N  VA N Z E L F S P R E K E N D E  PA R T N E R S
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Meerwaarde voor provincie en VCF 
• De gastvrijheidssector bevat in haar essentie alle 7 

karakteristieken van de circulaire economie. Dit maakt 
de sector een interessant vehikel om de integraliteit 
binnen circulaire economie zichtbaar tot uiting te 
brengen.  

• De sector biedt een mooi haakje om thema’s te 
bundelen. De lijnen bij elkaar brengen en kennis en 
inspiratie over en weer delen. 

• De sector biedt goede mogelijkheden voor creëren van 
tijdelijke omstandigheden voor producenten voor 
testen innovatieve concepten en consumenten om 
ervaringen op te doen. Hierdoor veel input vanuit 
sector voor de circulaire thema’s en inkoop.  

• Voor propositie van Fryslân als circulaire provincie is 
sector van groot belang: sterk zichtbaar en 
imagobepalend.  

• VCF en haar leden kunnen met bestaande producten 
een nieuwe doelgroep aanboren.   

• Sector is bron voor potentiële nieuwe leden van VCF. 

Ondernemers hebben interesse; 
• als het financieel wat oplevert in hun bedrijf; kan door 

meer besparing of door meer gasten; 
• als het direct praktische toepasbaar is;  
• als ze meer gedaan krijgen bij overheden; 

Ga bij ondernemers uit van waardecreatie in plaats van 
duurzaam. Duurzaam is minder, waardecreatie is meer. 

Inhoudelijke aandacht bij ondernemers voor; 
• Energieverbruik terugdringen 
• Omgaan met praktische vraagstukken; duurzame 

terrasverwarming, afvalvrije horeca, lokaal voedsel 
toepassen. 

• Hoe kunnen we kwaliteitsgast beter bedienen; wie is 
de kwaliteitsgast, wat zijn de wensen en behoeften en 
hoe nut je dit uit in je bedrijf. 

M E E R W A A R D E  V O O R  P R O V I N C I E ,  V C F  E N  O N D E R N E M E R S
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Inhoudelijke thema’s en onderwerpen om op te focussen of 
om nader uit te werken.  

Energie  
• Veel impact en nog veel te winnen met bestaande 

technieken energiebesparing en duurzame 
energiewinning.  

• Is een stok achter de deur met Energie informatieplicht 
• Reductiemaatregelen sorteren direct economisch effect 

voor ondernemers. 

Afval 
• Rond afval en plastic vrij is veel in beweging bij 

ondernemers en consumenten.  
• Biedt momentum voor bewustzijn en stimuleren 

gedragsverandering. Via festivals en horeca impact en 
aandacht voor wegwerp plastic vrij vergroten.  

• Verkennen welke afvalfracties aanwezig bij t/r bedrijven, 
met welke waarde en welke mogelijkheden verwerken 
op locatie.  

• Restafval reduceren is substantieel besparingspost voor 
ondernemers. 

• Op Ameland dynamiek voor onderwerp bij ondernemers 
en overheid. 

Inhoudelijke focus 
C O M B I N E R E N  &  U I T B O U W E N  B E S TA A N D E  T E C H N I E K E N  E N  I N N O VAT I E S
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Voeding 
• Lokaal en anders eten heeft interesse en besef 

ondernemers en consument; het kan en moet anders. 
• Met initiatieven als Dutch Cuisine zijn concrete 

handvatten en tools om uit te dragen en toe te passen. 
• Via proeftuin van gastvrijheidssector bewustwording en 

impact vergroten. 

Natuurlijk kapitaal 
• Het landschap staat met de energie- en de 

landbouwtransitie voor grote opgaven. De casco 
benadering; ieder (landbouw, natuur, recreatie, wonen) 
doet apart zijn ding op zijn terrein is niet houdbaar. 
Samen de uitdaging aangaan voor integrale 
oplossingen voor het landschap van de toekomst.  Dit 
zijn ook speerpunten in Geluk op 1 en Blue Delta. 

• De Gastvrijheidssector is in deze transities in het 
landschap en behouden van het natuurlijk kapitaal een 
essentiële speler. Natuurinclusieve recreatie is een 
eerste opmaat.   

C O M B I N E R E N  &  U I T B O U W E N  B E S TA A N D E  T E C H N I E K E N  E N  I N N O VAT I E S

�32



Water 
• Waterkwaliteit is een belangrijk item voor Fryslân.  
• Thema van de toekomst. Voorheen speelde vooral de 

vraag: hoe raken we kwijt? Nu ook door hitte en droogte 
steeds relevanter hoe houden we vast. 

• Hoe gaan we zorgvuldig met ons drinkwater om. Veel 
toepassingen en innovaties nu verkent door Wetsus en 
bedrijven zijn goed toepasbaar in gastvrijheidssector. 
Deze producten en kennis- en info verspreiden 

• Mbt tot wet- en regelgeving zijn in toeristisch-
recreatieve sector nog hobbels te overwinnen. 

C O M B I N E R E N  &  U I T B O U W E N  B E S TA A N D E  T E C H N I E K E N  E N  I N N O VAT I E S
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Integreren,  informeren & inspireren 
Belangrijk is kennis delen, informeren en inspireren. Dat is 
ook een kerntaak van VCF en doen de aanjagers van de 
thema’s. Door met extra aandacht en tijd de sector sterker 
te integreren in de bestaande thema’s en bij de aanjagers is 
direct de nodige impact te realiseren. 

• Brug slaan tussen thema’s en sector. Bijvoorbeeld bij 
ronde tafels, ervaardagen, catalogus; expliciet de sector 
uitnodigen en als doelgroep voor ogen houden.  

• Informatie & kennis delen. Duidelijke wegwijzers 
gericht voor sector: waar kan ik wat vinden. Eenvoudige 
simpele tastbare cases met direct handelingsperspectief. 
Uitleggen wat al is en kan. In praktijk snel vertrouwde 
middelen aanreiken, ontzorgen en verduidelijken wat 
oplevert. Koplopers het podium geven en gunnen. 

• Leren en ervaren op locatie 
Consument tijdens verblijf, proeft ervaart en neemt mee 
naar huis. Stimuleer circulaire toepassingen op bedrijven 
Ondernemers van elkaar in de buurt; circulaire café bij 
elkaar op bedrijf. Meer uitwisseling en inspiratie via 
koplopers naar groep volgers.  

Maatwerk & aanpakken 
Om echt de doelstelling te halen om in 2025 de meest 
circulaire regio van Europa te zijn zal meer effort nodig zijn 
in de toeristisch-recreatieve sector. Het vraagt om meer dan 
aanjagen; er is behoefte aan concreet door- en aanpakken. 
Enerzijds ondernemers gericht te ondersteunen om 
daadwerkelijk te handelen en over te gaan naar een 
circulaire bedrijfsvoering. Anderzijds door faciliteren en 
coördineren van projecten die niet op individueel 
bedrijfsniveau of binnen één thema beslecht kunnen 
worden. Dit vraagt meer een project- of programmaleider 
dan een aanjager. Iemand die initiatieven aan elkaar kan 
verbindt en ideeën daadwerkelijk naar uitvoering kan 
begeleiden.  
• Support en ondersteuning: na kennisdelen ook gericht 

tools en support. Hoe nu verder, waar zijn middelen te 
verkrijgen. Hoe concreet doorpakken op bedrijven. De 
uitdaging bij veel ondernemers gelijk. Daardoor met een 
goede aanpak snel resultaten boeken mogelijk. 

• Projectmatige of programmatische aanpak daar waar 
bedrijfs-, thematisch of gebiedsoverstijgend vraagstuk is. 

Wat is nodig & wenselijk 
I N T E G R E R E N ,  I N F O R M E R E N  &  I N S P I R E R E N ,  D O O R  &  A A N PA K K E N

�34



Stappen zetten in verbinden en doen 
1. Gastvrijheidssector sterker onder de aandacht bij 

de leden en bij activiteiten & projecten van de 
aanjagers. 

2. Circulaire Economie sterker onder de aandacht bij 
gastvrijheidssector via Ynbusiness, TAF, Merk Fryslân, 
Regioaanjagers en leden. 

3. Inbedden projecten specifiek gericht op 
gastvrijheidssector bij bestaande thema’s en aanjagers. 
Te denken valt aan: 

• Circulair inkoop: catalogus verspreiden met menukaart op 
maat van relevante items voor gastvrijheidssector.  

• Belemmerende wetgeving voor circulaire bedrijfsvoering in 
beeld 

• Mobiliteit: rond 11-wegentocht toeristisch programma 
ontwikkelen. Twee weken elektrisch fietsen & varen in Frl. 

• Bouwen: Circulaire en ludieke unieke projecten stimuleren 
zoals ‘levend huis’ verblijfsaccommodaties of daken met 
bermgras of  CO2 opvangende soorten bij recreatiewoningen. 

• Voeding: Lopende initiatieven nadrukkelijk uitrollen in 
gastvrijheidssector: naast horeca- ook dag- en 
verblijfsrecreatie. Bijvoorbeeld een Road Truck met studenten 
die circulair koken op locatie (campings, bij B&B, festivals).  
Safaritour langs best practices van circulaire horeca binnen en 
buiten de provincie.  

• Kunststof/Afval; verkennen welke fracties met welke waarde op 
recreatieve bedrijven en welke uitdagingen daarbij te slechten. 

4. Gerichte ondersteuning aan bedrijven naar 
circulaire bedrijfsvoering. In overleg en 
samenwerking met Ynbusiness verkennen en 
uitwerken. Wellicht via een NORT consulent achtige 
opzet komen tot een professionele 
verduurzamingsslag in de sector (zie bijlage 1) 

5. Pilot, bedrijfsoverstijgende- of icoonprojecten 
faciliteren of opzetten waarbij gastvrijheidsector 
centraal staat of grote partij is. Te denken valt aan: 

• Afval op Ameland; What happens on the island, stays on the 
island.  Aansluitend bij de dynamiek van Wadden plastic vrij. 

• Icoonproject Holwerd aan Zee; hoe ontwikkel je een circulaire 
destinatie? Wat is de meetlat, hoe gebruik je daarbij variabelen 
als brede welvaart. 

• Project Natuurlijk ondernemen; groen, natuur en lokaal in de 
bedrijfsvoering inbedden 

• PaaS- model in de gastvrijheidssector; product-as-a-service in 
gebied- of samenwerkingsverband concreet uitwerken en doen. 

• Verkenning welke doelgroepen bedien je met circulair en hoe 
kan je dit uitnutten in product (dag-, verblijfsrecreatie)? 

De Wadden is bij pilots en icoonprojecten nadrukkelijk in 
beeld. Op de Wadden komt veel samen en zit veel 
dynamiek. Dat maakt het zowel een interessante 
experimenteerregio als een geschikte entiteit om tastbaar 
en zichtbaar te maken waar wat nodig is om in de totaliteit 
van circulariteit stappen te maken. 

S TA P P E N :  V E R B I N D E N  E N  D O E N !
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In deze verkenning zijn onderstaande personen op diverse wijze benaderd en geconsulteerd, van kort telefonisch, 
gesprekken in het veld tot diepte interviews op locatie. 

• Aanjagers & directeuren VCF 
• Aly Meindertsma - KHN 
• Elena Cavagnaro - Stenden/NHL 
• Elizabeth Pilat - Pilat Advies | Regioaanjager ZO Fryslân 
• Erik van Dijk - Green Key/Blauwe vlag 
• Floris Oud - Strandtent Sjoerd | Camping de Kiekduun | organisator Madness  
• Gertjan Elsinga - Provincie Fryslân 
• Jochem Bierema - Puur Terschelling 
• Karin Veldhuizen - Watersportcamping Heeg 
• Klaas Sietse Spoelstra - Nijsicht | Blue Delta 2028 
• Liesbeth Schievink - Zaak van Interactie | Regioaanjager NO Fryslân 
• Luc van Tiggelen - Gemeente Ameland 
• Marjan Soepboer - Ynbusiness 
• Rene van der Duim - WUR 
• Tanja Roeleveld - Programmamanager Duurzaamheid Landal Greenparks 

Gesprekspartners
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NORT (Noordelijke Nederlandse Ondernemers in 
Recreatie en Toerisme op weg naar 2000) was een 
initiatief van RECRON, HISWA en later ook Koninklijke 
Horeca Nederland. Het initiatief betrof een 
projectorganisatie waarin brancheverenigingen en 
overheden aan ondernemers een vehikel boden voor 
kwaliteitsverbetering of vernieuwing.   

Voor de doelstelling: het ondersteunen en verder 
professionaliseren van de toerisme en recreatie sector 
werden NORT stichtingen opgericht. Vanuit de 
stichtingen gingen NORT consulten op pad om 
ondernemers in de vrijetijdssector en 
samenwerkingsverbanden te ondersteunen.  
Dit door partijen aan elkaar te verbinden, initiatieven te 
concretiseren en uit te werken, subsidiemogelijkheden uit 
te zoeken en kennisuitwisseling te stimuleren. NORT 
consulenten pakten alleen vraag-gestuurde zaken op 
waarin nog niet werd voorzien.  
Doel was het geven van een tijdelijke impuls om het 
bedrijf of samenwerkingsverband naar een volgende fase 
te helpen. Het laatste project NORT Gelderland werd in 
2012 afgesloten.   

Het NORT project voorzag in een behoefte bij 
ondernemers in advies, ondersteuning en hulp bij contact 
met overheden. Belangrijkste succesfactoren was de 
kwaliteit van de consulent die één op één in ondernemers 
investeerde en daarbij de beschikking had over een 
flexibel werkbudget om direct stappen te kunnen zetten.  

Bijlage 1: NORT
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Inspirerende 
voorbeelden



N AT U U R L I J K  K A P I TA A L



C U LT U R E E L  E R F G O E D  &  R E C R E AT I E



V O E D I N G



K A M P E R E N



B O U W E N ;  L E V E N D  H U I S  &  C I R C U L A I R



P E R S O N E E L  



H OT  E N  N OT  I N  R E I Z E N  I N  2 0 1 9  

ç

Hot

Cold

N E D E R L A N D S E  &  E U R O P E S E  T R AV E L  T R E N D S  

W H AT ’ S  H O T  &  W H AT ’ S  N O T  
I N  2 0 1 9 ?

Wist-je-datje
In 2018 deden 32.000 mensen mee aan 
de eerste editie van de Nationale Week 
Zonder Vlees. In 2019 was dit aantal al 

57.600. 47% geeft aan dat zij 6 maanden 
ná de Week Zonder Vlees nog steeds 

structureel minder vlees eten.

Wist-je-datje 
De restaurants van Casa Cook 
Kos en Rhodos zijn zó hip dat 
zelfs de lokale bevolking en  

niet-hotelgasten er willen eten. 

Wist-je-datje 
Neckermann organiseert vanaf 

deze zomer ‘Love Local’ excursies 
op tal van zuiderse bestemmingen 

die bijdragen aan de lokale 
gemeenschap en economie.  

In 2020 biedt Thomas Cook Group 
70 Love local excursies aan. 

Wist-je-datje 
Met ‘Kies je Ligbed’ kun je bij 
geselecteerde hotels zelfs je 

eigen ligbedje aan het zwembad 
reserveren.

Wist-je-datje 
Het zilver gaat naar Turkije en  
brons naar Griekenland. En laat  
nu maar het Spaanse volkslied,  
La Marcha Real, weerklinken!

Wist-je-datje
Ligt er nog een half flesje zonnebrand 
in de kast van vorig jaar? Wees dan 

extra voorzichtig, want dan is de 
daadwerkelijke factor afgenomen.  

Wat vaker smeren, maar in de 
prullenbak hoeft hij nog niet. 

Wist-je-datje 
Je hoeft niet buiten je hotelmuren 

te gaan voor een opzwepende 
beat. In onze Cook’s Club hotels 

zorgen dj’s elke dag voor de 
perfecte achtergrondmuziek van 

jouw vakantie.

15,9% 
VAN DE NEDERLANDERS VOND DE LOKALE KEUKEN VROEGER 

EEN ABSOLUTE MUST-HAVE TIJDENS EEN VAKANTIE.  

VANDAAG IS DAT AL  

21,6%  VAN DE NEDERLANDERS.

CIRCA 22% 
VAN DE NEDERLANDERS EET NU MEER VEGETARISCHE GERECHTEN OP VAKANTIE  

DAN 5 JAAR GELEDEN. 

EN WE DOEN ER NOG EEN SCHEPJE BOVENOP!  

MAAR LIEFST

                      82,4%   VAN DE NEDERLANDERS 

VINDT HET AANBOD AAN ETEN EEN (HEEL) BELANGRIJKE FACTOR IN DE

KEUZE VAN HET VAKANTIEVERBLIJF. MAAR LIEFST 72% VINDT HET 

DAARBIJ BELANGRIJK DAT ER GEZONDE OPTIES BESCHIKBAAR ZIJN.

31% 
VAN DE NEDERLANDERS GEEFT AAN DAT 

HIJ NU MEER EXCURSIES BOEKT DIE 

BIJDRAGEN AAN DE LOKALE BEVOLKING 

DAN 10 JAAR GELEDEN. 

TEGENWOORDIG IS DE VLUCHTTIJD VOOR 

34,9% VAN DE NEDERLANDERS 

BELANGRIJK BIJ HET BOEKEN VAN EEN VAKANTIE.  

5 JAAR GELEDEN WAS DIT SLECHTS

13% 

NAAST DE ZONNIGE STEDENTRIPS, 

ZIJN ER NOG 3 POPULAIRE 

BESTEMMINGEN VOOR SHORT 

BREAKS NAAR DE ZON:

1. MALLORCA

2. KOS

3. IBIZA

STEEDS MEER REIZIGERS KIEZEN VOOR VERTREK VANAF 

EEN REGIONALE LUCHTHAVEN. HET AANTAL REIZIGERS 

DAT MET NECKERMAN VANAF EINDHOVEN VERTREKT IS 

IN 5 JAAR MET 56%  GESTEGEN

BIJNA DE HELFT 

VAN DE NEDERLANDERS OVERWEEGT 

EEN MULTIGENERATIE VAKANTIE, OF 

HEEFT DIT AL EENS GEDAAN EN ZOU  

HET OPNIEUW DOEN.

VROEGER GING 34,9% VAN DE NEDERLANDERS OP 

VAKANTIE OM BRUIN TE WORDEN. VANDAAG IS DAT NOG MAAR

9,1%

65% VAN DE EUROPESE MILLENNIALS HEEFT GEEN INTERESSE MEER IN EEN VAKANTIELIEF.

VROEGER WAS EEN STEVIG FEESTJE OP VAKANTIE VOOR 18,3% 
VAN DE NEDERLANDERS CRUCIAAL IN HUN VAKANTIEKEUZE.

VANDAAG GELDT DAT VOOR SLECHTS 0,6%

36,1%
VAN DE NEDERLANDERS IS 

GEÏNTERESSEERD IN EEN EXCURSIE 

DIE POSITIEF BIJDRAAGT AAN DE 

LOKALE BEVOLKING EN DE OMGEVING. 

SLECHTS 6,1% VAN DE 

NEDERLANDERS REIST REGELMATIG ALLEEN. 

PER JAAR WORDEN CA. 51.000 
OPBLAASBARE ITEMS ACHTERGELATEN IN 
HOTELS & RESORTS VAN THOMAS COOK.

83,7%   
VAN DE NEDERLANDERS IS BEREID OM HET  

GEBRUIK VAN WEGWERPPLASTIC OP VAKANTIE  

TE BEPERKEN. 

LA VIDA LOCAL

Dagelijkse bezoekjes aan het 

waterpark zitten er niet meer 

in; Nederlanders willen een 
Mayaceremonie in Yucatan, een bezoek 

aan een lokale bananenplantage 

op La Palma of een bezoek aan een 

familieboerderij in Spanje. Reizigers 

willen la vida local op  
vakantie zelf ervaren én bijdragen 

aan de lokale economie. 

4

 
 
GENIETEN VAN 
SNIPPERDAGEN

Cheers to the weekend! Vooral als 
je die nog een paar dagen kunt 
verlengen. Wie goed puzzelt met vrije 
dagen en feestdagen, kan er vaker op 
uit voor korte trips en dat doen we 
dan ook steeds vaker. 

6

 
 
SPANJE, SI SI! 

 
Wat rijmt er op siësta, tapa en paella? 

España natuurlijk! Spanje gaat er dit 

jaar weer met de gouden medaille 

vandoor voor ‘Populairste Last 

Minute bestemming’. Zo wordt op de 

Canarische Eilanden, de Balearen en 

aan de Spaanse costa’s je middagdutje 

een heerlijke siësta en je dagelijkse 

koffie een sangria. ¡Ay caramba!

7

HIPPE  
HOTELRESTAURANTS 

 
Gedaan met die saaie buffetten en 

sfeerloze eetzalen. Hotel-restaurants 

zijn vandaag hipper dan ooit én the 

place to be voor een gezond ontbijt, 

een verfrissende lunch of een 

romantisch diner in een trendy en 

sfeervolle omgeving. 37,3% kiest zijn 

hotel regelmatig uit op basis van  

het restaurant. 

3

 
 
OMA’S EN OPA’S AAN 
DE TOP 

Het is misschien wel het mooiste wat 
er is: meerdere generaties die op een rij 
naast elkaar zitten. Nederlanders hechten 
steeds meer waarde aan deze momenten 
en leggen die maar al te graag vast.

8

 
HET IS UIT MET DE 
VAKANTIELIEFDE

Liefdesverdriet en met een gebroken 

hart naar huis zijn niet meer van deze 

tijd. 65% van de Europese 18- tot 35-ja-

rigen heeft helemaal geen interesse 

in een vakantieliefde. Het tijdperk van 

Dirty Dancing zomerromances is offici-

eel verleden tijd. 

10

FEESTEN TOT  
IN DE VROEGE 
UURTJES 
 

Party all night long in de omgeving 

van je hotel? Neen bedankt! Feesten 

tot in de vroege uurtjes is in 2019 

geen must meer voor Nederlanders. 

Voor de huidige generatie millen-

nials is het voor slechts 5% een 

prioriteit.

11

NIET DRONKEN, MAAR LONKEN  
(NAAR DE BARMAN) 

 
Drinken doen Nederlanders steeds minder om dronken te 

worden. We vinden het veel belangrijker om te genieten van 

een écht lekker, kwalitatief drankje. Dit is ook terug te zien 

in het aanbod in de horeca, die steeds meer met lokale en 

biologische ingrediënten aan de slag gaan. En met een beetje 

geluk is het resultaat ook nog ‘Instagramable’. Hé, barman!

1

WEEK ZONDER 
VLEES, OOK OP  
VAKANTIE

Met een groeiend aantal veganisten 
in Nederland en tienduizenden die 
meedoen aan de Nationale Week Zon-
der Vlees verwachten meer en meer 
Nederlanders tegenwoordig ook op 
vakantie hun portie veganistische en 
vegetarische gerechten. 

2

REÏNCARNATIE VAN DE PAKKETREIS 
 
Wil je dat ene kamernummer met jouw geluksgetal? Wil je een dag 

op pad met een huurauto die voor de deur wordt afgeleverd, of ga je 

liever voor de bustransfer zodat je niet hoeft na te denken? En heb 

je ook al nagedacht over je verzekering? Nederlanders houden van 

flexibiliteit en willen zelf kiezen wat ze wel of niet bijboeken. Van de 

traditionele pakketreis is bijna geen sprake meer!

5

 
 
 
LUIEREN AAN HET ZWEMBAD 

 
Terwijl ontspanning aan het zwembad nog steeds boven aan de to-do lijst op vakantie 

staat, zijn Nederlanders in 2019 meer geïnteresseerd om de lokale cultuur buiten hun 

hotelmuren te ontdekken. Ten opzichte van 5 jaar geleden gaat 1 op de 3 Nederlanders 

eropuit voor een lokale excursie. 

12

 
BAKKEN IN DE ZON 
 

Bruin, bruiner, bruinst. Dagenlang 

bakken in de zon is niet alleen onge-

zond, maar ook zó 1995. Het aantal 

Nederlanders dat puur op vakantie 

gaat voor een paar tinten bruiner, 

is in de afgelopen jaren enorm 

gedaald. De kleine 10% die nog over 

blijft, smeert inmiddels ook al vaker 

om onbezorgder te genieten op een 

ligbedje…

9

 
 
ALLEEN OP 
VAKANTIE? NÈH …

Alleen op vakantie. Voor sommigen is 

het totale vrijheid, voor anderen één 

potje eenzaamheid. De solotoerist is 

vandaag niet meer zo populair onder 

de jongere generatie. Ruim 93% van de 

Nederlanders krijgt al klamme handjes 

van het idee alleen… 

13

 
 
INFLATABLES

Elk jaar laten Europeanen 51.000 

opblaasbare vrienden achter in onze 

Thomas Cook Hotels & Resorts. Een 

opblaasbare flamingo of eenhoorn is 

een leuke rage, maar deze rubberen 

reisgenoten verlangen op het einde 

van hun vakantie ook naar thuiskomst. 

14

#NOPLACEFORPLASTIC 
  
Meer dan 8 miljoen stukjes plastic vinden elke dag hun weg naar 

de oceanen. We staan er niet altijd bij stil, maar ook op vakantie is 

een plastic wegwerpbeker of een rietje in een cocktail absoluut niet 

meer ‘in’. 

15

Wist-je-datje 
Alleen reizen heeft ook zijn 

voordelen. In het vliegtuig naar de 
laatste plaat van Kendrick Lamar 
luisteren? Steek die oortjes snel 
in je oren en geniet in je eentje! 

Terrasje doen op vakantie?  
Zeker! En die borrelnootjes?  

Die hoef je niet te delen. 

Wist-je-datje 
#noplaceforplastic,  

dat is de belofte van Neckermann 
tegen 2020. We verwijderen 

maar liefst 70 miljoen 
plastic voorwerpen op onze 

vakantiebestemmingen, in hotels, 
in vliegtuigen, op luchthavens en 

in onze kantoren.

Wist-je-datje 
Thomas Cook Group werkt 

samen met het duurzame Britse 
designduo Wyatt and Jack. Zij 
vormen de inflatables om tot 
hippe rug- en strandtassen. 

Check it out op  
https://www.wyattandjack.com/

»

»

»

»

»

Bron cijfers: 
> Thomas Cook Holiday Report, een enquête van de Thomas Cook Group bij 1500 Nederlanders en circa 32.500 Europeanen in maart 2019.
> Resultaten van Nationale Week Zonder Vlees https://weekzondervlees.nl/resultaten-week-zonder-vlees/
> https://www.purposelabamsterdam.com/
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Wist-je-datje
In 2018 deden 32.000 mensen mee aan 
de eerste editie van de Nationale Week 
Zonder Vlees. In 2019 was dit aantal al 

57.600. 47% geeft aan dat zij 6 maanden 
ná de Week Zonder Vlees nog steeds 

structureel minder vlees eten.

Wist-je-datje 
De restaurants van Casa Cook 
Kos en Rhodos zijn zó hip dat 
zelfs de lokale bevolking en  

niet-hotelgasten er willen eten. 

Wist-je-datje 
Neckermann organiseert vanaf 

deze zomer ‘Love Local’ excursies 
op tal van zuiderse bestemmingen 

die bijdragen aan de lokale 
gemeenschap en economie.  

In 2020 biedt Thomas Cook Group 
70 Love local excursies aan. 

Wist-je-datje 
Met ‘Kies je Ligbed’ kun je bij 
geselecteerde hotels zelfs je 

eigen ligbedje aan het zwembad 
reserveren.

Wist-je-datje 
Het zilver gaat naar Turkije en  
brons naar Griekenland. En laat  
nu maar het Spaanse volkslied,  
La Marcha Real, weerklinken!

Wist-je-datje
Ligt er nog een half flesje zonnebrand 
in de kast van vorig jaar? Wees dan 

extra voorzichtig, want dan is de 
daadwerkelijke factor afgenomen.  

Wat vaker smeren, maar in de 
prullenbak hoeft hij nog niet. 

Wist-je-datje 
Je hoeft niet buiten je hotelmuren 

te gaan voor een opzwepende 
beat. In onze Cook’s Club hotels 

zorgen dj’s elke dag voor de 
perfecte achtergrondmuziek van 

jouw vakantie.

15,9% 
VAN DE NEDERLANDERS VOND DE LOKALE KEUKEN VROEGER 

EEN ABSOLUTE MUST-HAVE TIJDENS EEN VAKANTIE.  

VANDAAG IS DAT AL  

21,6%  VAN DE NEDERLANDERS.

CIRCA 22% 
VAN DE NEDERLANDERS EET NU MEER VEGETARISCHE GERECHTEN OP VAKANTIE  

DAN 5 JAAR GELEDEN. 

EN WE DOEN ER NOG EEN SCHEPJE BOVENOP!  

MAAR LIEFST

                      82,4%   VAN DE NEDERLANDERS 

VINDT HET AANBOD AAN ETEN EEN (HEEL) BELANGRIJKE FACTOR IN DE

KEUZE VAN HET VAKANTIEVERBLIJF. MAAR LIEFST 72% VINDT HET 

DAARBIJ BELANGRIJK DAT ER GEZONDE OPTIES BESCHIKBAAR ZIJN.

31% 
VAN DE NEDERLANDERS GEEFT AAN DAT 

HIJ NU MEER EXCURSIES BOEKT DIE 

BIJDRAGEN AAN DE LOKALE BEVOLKING 

DAN 10 JAAR GELEDEN. 

TEGENWOORDIG IS DE VLUCHTTIJD VOOR 

34,9% VAN DE NEDERLANDERS 

BELANGRIJK BIJ HET BOEKEN VAN EEN VAKANTIE.  

5 JAAR GELEDEN WAS DIT SLECHTS

13% 

NAAST DE ZONNIGE STEDENTRIPS, 

ZIJN ER NOG 3 POPULAIRE 

BESTEMMINGEN VOOR SHORT 

BREAKS NAAR DE ZON:

1. MALLORCA

2. KOS

3. IBIZA

STEEDS MEER REIZIGERS KIEZEN VOOR VERTREK VANAF 

EEN REGIONALE LUCHTHAVEN. HET AANTAL REIZIGERS 

DAT MET NECKERMAN VANAF EINDHOVEN VERTREKT IS 

IN 5 JAAR MET 56%  GESTEGEN

BIJNA DE HELFT 

VAN DE NEDERLANDERS OVERWEEGT 

EEN MULTIGENERATIE VAKANTIE, OF 

HEEFT DIT AL EENS GEDAAN EN ZOU  

HET OPNIEUW DOEN.

VROEGER GING 34,9% VAN DE NEDERLANDERS OP 

VAKANTIE OM BRUIN TE WORDEN. VANDAAG IS DAT NOG MAAR

9,1%

65% VAN DE EUROPESE MILLENNIALS HEEFT GEEN INTERESSE MEER IN EEN VAKANTIELIEF.

VROEGER WAS EEN STEVIG FEESTJE OP VAKANTIE VOOR 18,3% 
VAN DE NEDERLANDERS CRUCIAAL IN HUN VAKANTIEKEUZE.

VANDAAG GELDT DAT VOOR SLECHTS 0,6%

36,1%
VAN DE NEDERLANDERS IS 

GEÏNTERESSEERD IN EEN EXCURSIE 

DIE POSITIEF BIJDRAAGT AAN DE 

LOKALE BEVOLKING EN DE OMGEVING. 

SLECHTS 6,1% VAN DE 

NEDERLANDERS REIST REGELMATIG ALLEEN. 

PER JAAR WORDEN CA. 51.000 
OPBLAASBARE ITEMS ACHTERGELATEN IN 
HOTELS & RESORTS VAN THOMAS COOK.

83,7%   
VAN DE NEDERLANDERS IS BEREID OM HET  

GEBRUIK VAN WEGWERPPLASTIC OP VAKANTIE  

TE BEPERKEN. 

LA VIDA LOCAL

Dagelijkse bezoekjes aan het 
waterpark zitten er niet meer 
in; Nederlanders willen een 
Mayaceremonie in Yucatan, een bezoek 
aan een lokale bananenplantage 
op La Palma of een bezoek aan een 
familieboerderij in Spanje. Reizigers 
willen la vida local op  
vakantie zelf ervaren én bijdragen 
aan de lokale economie. 

4

 
 
GENIETEN VAN 
SNIPPERDAGEN

Cheers to the weekend! Vooral als 
je die nog een paar dagen kunt 
verlengen. Wie goed puzzelt met vrije 
dagen en feestdagen, kan er vaker op 
uit voor korte trips en dat doen we 
dan ook steeds vaker. 

6

 
 
SPANJE, SI SI! 

 
Wat rijmt er op siësta, tapa en paella? 
España natuurlijk! Spanje gaat er dit 
jaar weer met de gouden medaille 
vandoor voor ‘Populairste Last 
Minute bestemming’. Zo wordt op de 
Canarische Eilanden, de Balearen en 
aan de Spaanse costa’s je middagdutje 
een heerlijke siësta en je dagelijkse 
koffie een sangria. ¡Ay caramba!

7

HIPPE  
HOTELRESTAURANTS 

 
Gedaan met die saaie buffetten en 
sfeerloze eetzalen. Hotel-restaurants 
zijn vandaag hipper dan ooit én the 
place to be voor een gezond ontbijt, 
een verfrissende lunch of een 
romantisch diner in een trendy en 
sfeervolle omgeving. 37,3% kiest zijn 
hotel regelmatig uit op basis van  
het restaurant. 

3

 
 
OMA’S EN OPA’S AAN 
DE TOP 

Het is misschien wel het mooiste wat 
er is: meerdere generaties die op een rij 
naast elkaar zitten. Nederlanders hechten 
steeds meer waarde aan deze momenten 
en leggen die maar al te graag vast.

8

 
HET IS UIT MET DE 
VAKANTIELIEFDE

Liefdesverdriet en met een gebroken 
hart naar huis zijn niet meer van deze 
tijd. 65% van de Europese 18- tot 35-ja-
rigen heeft helemaal geen interesse 
in een vakantieliefde. Het tijdperk van 
Dirty Dancing zomerromances is offici-
eel verleden tijd. 

10

FEESTEN TOT  
IN DE VROEGE 
UURTJES 
 

Party all night long in de omgeving 
van je hotel? Neen bedankt! Feesten 
tot in de vroege uurtjes is in 2019 
geen must meer voor Nederlanders. 
Voor de huidige generatie millen-
nials is het voor slechts 5% een 
prioriteit.

11

NIET DRONKEN, MAAR LONKEN  
(NAAR DE BARMAN) 

 
Drinken doen Nederlanders steeds minder om dronken te 
worden. We vinden het veel belangrijker om te genieten van 
een écht lekker, kwalitatief drankje. Dit is ook terug te zien 
in het aanbod in de horeca, die steeds meer met lokale en 
biologische ingrediënten aan de slag gaan. En met een beetje 
geluk is het resultaat ook nog ‘Instagramable’. Hé, barman!

1

WEEK ZONDER 
VLEES, OOK OP  
VAKANTIE

Met een groeiend aantal veganisten 
in Nederland en tienduizenden die 
meedoen aan de Nationale Week Zon-
der Vlees verwachten meer en meer 
Nederlanders tegenwoordig ook op 
vakantie hun portie veganistische en 
vegetarische gerechten. 

2

REÏNCARNATIE VAN DE PAKKETREIS 
 
Wil je dat ene kamernummer met jouw geluksgetal? Wil je een dag 
op pad met een huurauto die voor de deur wordt afgeleverd, of ga je 
liever voor de bustransfer zodat je niet hoeft na te denken? En heb 
je ook al nagedacht over je verzekering? Nederlanders houden van 
flexibiliteit en willen zelf kiezen wat ze wel of niet bijboeken. Van de 
traditionele pakketreis is bijna geen sprake meer!

5

 
 
 
LUIEREN AAN HET ZWEMBAD 

 
Terwijl ontspanning aan het zwembad nog steeds boven aan de to-do lijst op vakantie 
staat, zijn Nederlanders in 2019 meer geïnteresseerd om de lokale cultuur buiten hun 
hotelmuren te ontdekken. Ten opzichte van 5 jaar geleden gaat 1 op de 3 Nederlanders 
eropuit voor een lokale excursie. 

12

 
BAKKEN IN DE ZON 
 

Bruin, bruiner, bruinst. Dagenlang 
bakken in de zon is niet alleen onge-
zond, maar ook zó 1995. Het aantal 
Nederlanders dat puur op vakantie 
gaat voor een paar tinten bruiner, 
is in de afgelopen jaren enorm 
gedaald. De kleine 10% die nog over 
blijft, smeert inmiddels ook al vaker 
om onbezorgder te genieten op een 
ligbedje…

9

 
 
ALLEEN OP 
VAKANTIE? NÈH …

Alleen op vakantie. Voor sommigen is 
het totale vrijheid, voor anderen één 
potje eenzaamheid. De solotoerist is 
vandaag niet meer zo populair onder 
de jongere generatie. Ruim 93% van de 
Nederlanders krijgt al klamme handjes 
van het idee alleen… 

13

 
 
INFLATABLES

Elk jaar laten Europeanen 51.000 
opblaasbare vrienden achter in onze 
Thomas Cook Hotels & Resorts. Een 
opblaasbare flamingo of eenhoorn is 
een leuke rage, maar deze rubberen 
reisgenoten verlangen op het einde 
van hun vakantie ook naar thuiskomst. 

14

#NOPLACEFORPLASTIC 
  
Meer dan 8 miljoen stukjes plastic vinden elke dag hun weg naar 
de oceanen. We staan er niet altijd bij stil, maar ook op vakantie is 
een plastic wegwerpbeker of een rietje in een cocktail absoluut niet 
meer ‘in’. 

15

Wist-je-datje 
Alleen reizen heeft ook zijn 

voordelen. In het vliegtuig naar de 
laatste plaat van Kendrick Lamar 
luisteren? Steek die oortjes snel 
in je oren en geniet in je eentje! 

Terrasje doen op vakantie?  
Zeker! En die borrelnootjes?  

Die hoef je niet te delen. 

Wist-je-datje 
#noplaceforplastic,  

dat is de belofte van Neckermann 
tegen 2020. We verwijderen 

maar liefst 70 miljoen 
plastic voorwerpen op onze 

vakantiebestemmingen, in hotels, 
in vliegtuigen, op luchthavens en 

in onze kantoren.

Wist-je-datje 
Thomas Cook Group werkt 

samen met het duurzame Britse 
designduo Wyatt and Jack. Zij 
vormen de inflatables om tot 
hippe rug- en strandtassen. 

Check it out op  
https://www.wyattandjack.com/

»

»

»

»

»

Bron cijfers: 
> Thomas Cook Holiday Report, een enquête van de Thomas Cook Group bij 1500 Nederlanders en circa 32.500 Europeanen in maart 2019.
> Resultaten van Nationale Week Zonder Vlees https://weekzondervlees.nl/resultaten-week-zonder-vlees/
> https://www.purposelabamsterdam.com/
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Wist-je-datje
In 2018 deden 32.000 mensen mee aan 
de eerste editie van de Nationale Week 
Zonder Vlees. In 2019 was dit aantal al 

57.600. 47% geeft aan dat zij 6 maanden 
ná de Week Zonder Vlees nog steeds 

structureel minder vlees eten.

Wist-je-datje 
De restaurants van Casa Cook 
Kos en Rhodos zijn zó hip dat 
zelfs de lokale bevolking en  

niet-hotelgasten er willen eten. 

Wist-je-datje 
Neckermann organiseert vanaf 

deze zomer ‘Love Local’ excursies 
op tal van zuiderse bestemmingen 

die bijdragen aan de lokale 
gemeenschap en economie.  

In 2020 biedt Thomas Cook Group 
70 Love local excursies aan. 

Wist-je-datje 
Met ‘Kies je Ligbed’ kun je bij 
geselecteerde hotels zelfs je 

eigen ligbedje aan het zwembad 
reserveren.

Wist-je-datje 
Het zilver gaat naar Turkije en  
brons naar Griekenland. En laat  
nu maar het Spaanse volkslied,  
La Marcha Real, weerklinken!

Wist-je-datje
Ligt er nog een half flesje zonnebrand 
in de kast van vorig jaar? Wees dan 

extra voorzichtig, want dan is de 
daadwerkelijke factor afgenomen.  

Wat vaker smeren, maar in de 
prullenbak hoeft hij nog niet. 

Wist-je-datje 
Je hoeft niet buiten je hotelmuren 

te gaan voor een opzwepende 
beat. In onze Cook’s Club hotels 

zorgen dj’s elke dag voor de 
perfecte achtergrondmuziek van 

jouw vakantie.

15,9% 
VAN DE NEDERLANDERS VOND DE LOKALE KEUKEN VROEGER 

EEN ABSOLUTE MUST-HAVE TIJDENS EEN VAKANTIE.  

VANDAAG IS DAT AL  

21,6%  VAN DE NEDERLANDERS.

CIRCA 22% 
VAN DE NEDERLANDERS EET NU MEER VEGETARISCHE GERECHTEN OP VAKANTIE  

DAN 5 JAAR GELEDEN. 

EN WE DOEN ER NOG EEN SCHEPJE BOVENOP!  

MAAR LIEFST

                      82,4%   VAN DE NEDERLANDERS 

VINDT HET AANBOD AAN ETEN EEN (HEEL) BELANGRIJKE FACTOR IN DE

KEUZE VAN HET VAKANTIEVERBLIJF. MAAR LIEFST 72% VINDT HET 

DAARBIJ BELANGRIJK DAT ER GEZONDE OPTIES BESCHIKBAAR ZIJN.

31% 
VAN DE NEDERLANDERS GEEFT AAN DAT 

HIJ NU MEER EXCURSIES BOEKT DIE 

BIJDRAGEN AAN DE LOKALE BEVOLKING 

DAN 10 JAAR GELEDEN. 

TEGENWOORDIG IS DE VLUCHTTIJD VOOR 

34,9% VAN DE NEDERLANDERS 

BELANGRIJK BIJ HET BOEKEN VAN EEN VAKANTIE.  

5 JAAR GELEDEN WAS DIT SLECHTS

13% 

NAAST DE ZONNIGE STEDENTRIPS, 

ZIJN ER NOG 3 POPULAIRE 

BESTEMMINGEN VOOR SHORT 

BREAKS NAAR DE ZON:

1. MALLORCA

2. KOS

3. IBIZA

STEEDS MEER REIZIGERS KIEZEN VOOR VERTREK VANAF 

EEN REGIONALE LUCHTHAVEN. HET AANTAL REIZIGERS 

DAT MET NECKERMAN VANAF EINDHOVEN VERTREKT IS 

IN 5 JAAR MET 56%  GESTEGEN

BIJNA DE HELFT 

VAN DE NEDERLANDERS OVERWEEGT 

EEN MULTIGENERATIE VAKANTIE, OF 

HEEFT DIT AL EENS GEDAAN EN ZOU  

HET OPNIEUW DOEN.

VROEGER GING 34,9% VAN DE NEDERLANDERS OP 

VAKANTIE OM BRUIN TE WORDEN. VANDAAG IS DAT NOG MAAR

9,1%

65% VAN DE EUROPESE MILLENNIALS HEEFT GEEN INTERESSE MEER IN EEN VAKANTIELIEF.

VROEGER WAS EEN STEVIG FEESTJE OP VAKANTIE VOOR 18,3% 
VAN DE NEDERLANDERS CRUCIAAL IN HUN VAKANTIEKEUZE.

VANDAAG GELDT DAT VOOR SLECHTS 0,6%

36,1%
VAN DE NEDERLANDERS IS 

GEÏNTERESSEERD IN EEN EXCURSIE 

DIE POSITIEF BIJDRAAGT AAN DE 

LOKALE BEVOLKING EN DE OMGEVING. 

SLECHTS 6,1% VAN DE 

NEDERLANDERS REIST REGELMATIG ALLEEN. 

PER JAAR WORDEN CA. 51.000 
OPBLAASBARE ITEMS ACHTERGELATEN IN 
HOTELS & RESORTS VAN THOMAS COOK.

83,7%   
VAN DE NEDERLANDERS IS BEREID OM HET  

GEBRUIK VAN WEGWERPPLASTIC OP VAKANTIE  

TE BEPERKEN. 

LA VIDA LOCAL

Dagelijkse bezoekjes aan het 
waterpark zitten er niet meer 
in; Nederlanders willen een 
Mayaceremonie in Yucatan, een bezoek 
aan een lokale bananenplantage 
op La Palma of een bezoek aan een 
familieboerderij in Spanje. Reizigers 
willen la vida local op  
vakantie zelf ervaren én bijdragen 
aan de lokale economie. 

4

 
 
GENIETEN VAN 
SNIPPERDAGEN

Cheers to the weekend! Vooral als 
je die nog een paar dagen kunt 
verlengen. Wie goed puzzelt met vrije 
dagen en feestdagen, kan er vaker op 
uit voor korte trips en dat doen we 
dan ook steeds vaker. 

6

 
 
SPANJE, SI SI! 

 
Wat rijmt er op siësta, tapa en paella? 
España natuurlijk! Spanje gaat er dit 
jaar weer met de gouden medaille 
vandoor voor ‘Populairste Last 
Minute bestemming’. Zo wordt op de 
Canarische Eilanden, de Balearen en 
aan de Spaanse costa’s je middagdutje 
een heerlijke siësta en je dagelijkse 
koffie een sangria. ¡Ay caramba!

7

HIPPE  
HOTELRESTAURANTS 

 
Gedaan met die saaie buffetten en 
sfeerloze eetzalen. Hotel-restaurants 
zijn vandaag hipper dan ooit én the 
place to be voor een gezond ontbijt, 
een verfrissende lunch of een 
romantisch diner in een trendy en 
sfeervolle omgeving. 37,3% kiest zijn 
hotel regelmatig uit op basis van  
het restaurant. 

3

 
 
OMA’S EN OPA’S AAN 
DE TOP 

Het is misschien wel het mooiste wat 
er is: meerdere generaties die op een rij 
naast elkaar zitten. Nederlanders hechten 
steeds meer waarde aan deze momenten 
en leggen die maar al te graag vast.

8

 
HET IS UIT MET DE 
VAKANTIELIEFDE

Liefdesverdriet en met een gebroken 
hart naar huis zijn niet meer van deze 
tijd. 65% van de Europese 18- tot 35-ja-
rigen heeft helemaal geen interesse 
in een vakantieliefde. Het tijdperk van 
Dirty Dancing zomerromances is offici-
eel verleden tijd. 

10

FEESTEN TOT  
IN DE VROEGE 
UURTJES 
 

Party all night long in de omgeving 
van je hotel? Neen bedankt! Feesten 
tot in de vroege uurtjes is in 2019 
geen must meer voor Nederlanders. 
Voor de huidige generatie millen-
nials is het voor slechts 5% een 
prioriteit.

11

NIET DRONKEN, MAAR LONKEN  
(NAAR DE BARMAN) 

 
Drinken doen Nederlanders steeds minder om dronken te 
worden. We vinden het veel belangrijker om te genieten van 
een écht lekker, kwalitatief drankje. Dit is ook terug te zien 
in het aanbod in de horeca, die steeds meer met lokale en 
biologische ingrediënten aan de slag gaan. En met een beetje 
geluk is het resultaat ook nog ‘Instagramable’. Hé, barman!

1

WEEK ZONDER 
VLEES, OOK OP  
VAKANTIE

Met een groeiend aantal veganisten 
in Nederland en tienduizenden die 
meedoen aan de Nationale Week Zon-
der Vlees verwachten meer en meer 
Nederlanders tegenwoordig ook op 
vakantie hun portie veganistische en 
vegetarische gerechten. 

2

REÏNCARNATIE VAN DE PAKKETREIS 
 
Wil je dat ene kamernummer met jouw geluksgetal? Wil je een dag 
op pad met een huurauto die voor de deur wordt afgeleverd, of ga je 
liever voor de bustransfer zodat je niet hoeft na te denken? En heb 
je ook al nagedacht over je verzekering? Nederlanders houden van 
flexibiliteit en willen zelf kiezen wat ze wel of niet bijboeken. Van de 
traditionele pakketreis is bijna geen sprake meer!

5

 
 
 
LUIEREN AAN HET ZWEMBAD 

 
Terwijl ontspanning aan het zwembad nog steeds boven aan de to-do lijst op vakantie 
staat, zijn Nederlanders in 2019 meer geïnteresseerd om de lokale cultuur buiten hun 
hotelmuren te ontdekken. Ten opzichte van 5 jaar geleden gaat 1 op de 3 Nederlanders 
eropuit voor een lokale excursie. 

12

 
BAKKEN IN DE ZON 
 

Bruin, bruiner, bruinst. Dagenlang 
bakken in de zon is niet alleen onge-
zond, maar ook zó 1995. Het aantal 
Nederlanders dat puur op vakantie 
gaat voor een paar tinten bruiner, 
is in de afgelopen jaren enorm 
gedaald. De kleine 10% die nog over 
blijft, smeert inmiddels ook al vaker 
om onbezorgder te genieten op een 
ligbedje…

9

 
 
ALLEEN OP 
VAKANTIE? NÈH …

Alleen op vakantie. Voor sommigen is 
het totale vrijheid, voor anderen één 
potje eenzaamheid. De solotoerist is 
vandaag niet meer zo populair onder 
de jongere generatie. Ruim 93% van de 
Nederlanders krijgt al klamme handjes 
van het idee alleen… 

13

 
 
INFLATABLES

Elk jaar laten Europeanen 51.000 
opblaasbare vrienden achter in onze 
Thomas Cook Hotels & Resorts. Een 
opblaasbare flamingo of eenhoorn is 
een leuke rage, maar deze rubberen 
reisgenoten verlangen op het einde 
van hun vakantie ook naar thuiskomst. 

14

#NOPLACEFORPLASTIC 
  
Meer dan 8 miljoen stukjes plastic vinden elke dag hun weg naar 
de oceanen. We staan er niet altijd bij stil, maar ook op vakantie is 
een plastic wegwerpbeker of een rietje in een cocktail absoluut niet 
meer ‘in’. 

15

Wist-je-datje 
Alleen reizen heeft ook zijn 

voordelen. In het vliegtuig naar de 
laatste plaat van Kendrick Lamar 
luisteren? Steek die oortjes snel 
in je oren en geniet in je eentje! 

Terrasje doen op vakantie?  
Zeker! En die borrelnootjes?  

Die hoef je niet te delen. 

Wist-je-datje 
#noplaceforplastic,  

dat is de belofte van Neckermann 
tegen 2020. We verwijderen 

maar liefst 70 miljoen 
plastic voorwerpen op onze 

vakantiebestemmingen, in hotels, 
in vliegtuigen, op luchthavens en 

in onze kantoren.

Wist-je-datje 
Thomas Cook Group werkt 

samen met het duurzame Britse 
designduo Wyatt and Jack. Zij 
vormen de inflatables om tot 
hippe rug- en strandtassen. 

Check it out op  
https://www.wyattandjack.com/

»

»

»

»

»

Bron cijfers: 
> Thomas Cook Holiday Report, een enquête van de Thomas Cook Group bij 1500 Nederlanders en circa 32.500 Europeanen in maart 2019.
> Resultaten van Nationale Week Zonder Vlees https://weekzondervlees.nl/resultaten-week-zonder-vlees/
> https://www.purposelabamsterdam.com/
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W H AT ’ S  H O T  &  W H AT ’ S  N O T  
I N  2 0 1 9 ?

Wist-je-datje
In 2018 deden 32.000 mensen mee aan 
de eerste editie van de Nationale Week 
Zonder Vlees. In 2019 was dit aantal al 

57.600. 47% geeft aan dat zij 6 maanden 
ná de Week Zonder Vlees nog steeds 

structureel minder vlees eten.

Wist-je-datje 
De restaurants van Casa Cook 
Kos en Rhodos zijn zó hip dat 
zelfs de lokale bevolking en  

niet-hotelgasten er willen eten. 

Wist-je-datje 
Neckermann organiseert vanaf 

deze zomer ‘Love Local’ excursies 
op tal van zuiderse bestemmingen 

die bijdragen aan de lokale 
gemeenschap en economie.  

In 2020 biedt Thomas Cook Group 
70 Love local excursies aan. 

Wist-je-datje 
Met ‘Kies je Ligbed’ kun je bij 
geselecteerde hotels zelfs je 

eigen ligbedje aan het zwembad 
reserveren.

Wist-je-datje 
Het zilver gaat naar Turkije en  
brons naar Griekenland. En laat  
nu maar het Spaanse volkslied,  
La Marcha Real, weerklinken!

Wist-je-datje
Ligt er nog een half flesje zonnebrand 
in de kast van vorig jaar? Wees dan 

extra voorzichtig, want dan is de 
daadwerkelijke factor afgenomen.  

Wat vaker smeren, maar in de 
prullenbak hoeft hij nog niet. 

Wist-je-datje 
Je hoeft niet buiten je hotelmuren 

te gaan voor een opzwepende 
beat. In onze Cook’s Club hotels 

zorgen dj’s elke dag voor de 
perfecte achtergrondmuziek van 

jouw vakantie.

15,9% 
VAN DE NEDERLANDERS VOND DE LOKALE KEUKEN VROEGER 

EEN ABSOLUTE MUST-HAVE TIJDENS EEN VAKANTIE.  

VANDAAG IS DAT AL  

21,6%  VAN DE NEDERLANDERS.

CIRCA 22% 
VAN DE NEDERLANDERS EET NU MEER VEGETARISCHE GERECHTEN OP VAKANTIE  

DAN 5 JAAR GELEDEN. 

EN WE DOEN ER NOG EEN SCHEPJE BOVENOP!  

MAAR LIEFST

                      82,4%   VAN DE NEDERLANDERS 

VINDT HET AANBOD AAN ETEN EEN (HEEL) BELANGRIJKE FACTOR IN DE
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31% 
VAN DE NEDERLANDERS GEEFT AAN DAT 

HIJ NU MEER EXCURSIES BOEKT DIE 

BIJDRAGEN AAN DE LOKALE BEVOLKING 

DAN 10 JAAR GELEDEN. 

TEGENWOORDIG IS DE VLUCHTTIJD VOOR 

34,9% VAN DE NEDERLANDERS 

BELANGRIJK BIJ HET BOEKEN VAN EEN VAKANTIE.  

5 JAAR GELEDEN WAS DIT SLECHTS

13% 

NAAST DE ZONNIGE STEDENTRIPS, 

ZIJN ER NOG 3 POPULAIRE 

BESTEMMINGEN VOOR SHORT 

BREAKS NAAR DE ZON:

1. MALLORCA

2. KOS

3. IBIZA

STEEDS MEER REIZIGERS KIEZEN VOOR VERTREK VANAF 

EEN REGIONALE LUCHTHAVEN. HET AANTAL REIZIGERS 

DAT MET NECKERMAN VANAF EINDHOVEN VERTREKT IS 

IN 5 JAAR MET 56%  GESTEGEN

BIJNA DE HELFT 

VAN DE NEDERLANDERS OVERWEEGT 

EEN MULTIGENERATIE VAKANTIE, OF 

HEEFT DIT AL EENS GEDAAN EN ZOU  

HET OPNIEUW DOEN.
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VAKANTIE OM BRUIN TE WORDEN. VANDAAG IS DAT NOG MAAR

9,1%

65% VAN DE EUROPESE MILLENNIALS HEEFT GEEN INTERESSE MEER IN EEN VAKANTIELIEF.
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LOKALE BEVOLKING EN DE OMGEVING. 

SLECHTS 6,1% VAN DE 

NEDERLANDERS REIST REGELMATIG ALLEEN. 

PER JAAR WORDEN CA. 51.000 
OPBLAASBARE ITEMS ACHTERGELATEN IN 
HOTELS & RESORTS VAN THOMAS COOK.
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op La Palma of een bezoek aan een 
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willen la vida local op  
vakantie zelf ervaren én bijdragen 
aan de lokale economie. 
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Bron cijfers: 
> Thomas Cook Holiday Report, een enquête van de Thomas Cook Group bij 1500 Nederlanders en circa 32.500 Europeanen in maart 2019.
> Resultaten van Nationale Week Zonder Vlees https://weekzondervlees.nl/resultaten-week-zonder-vlees/
> https://www.purposelabamsterdam.com/
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Perspectief 2030: Een nieuwe visie op bestemming Nederland
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