
In 2001 is 78 procent van de stedelingen, dat wil zeggen in-

woners van zeer sterk stedelijke gemeenten, minimaal één keer

op vakantie geweest. Van de inwoners van niet-stedelijke

gemeenten, hierna: 'niet-stedelingen' genoemd, heeft bijna drie-

kwart een vakantie genoten. Stedelingen zijn echter vaker op

vakantie geweest dan inwoners van niet-stedelijke gemeenten.

Stedelingen trokken er in 2001 gemiddeld drie keer op uit,

inwoners van niet-stedelijke gemeenten 2,3 keer. Mede daar-

door waren stedelingen gemiddeld bijna een week langer van

huis dan inwoners van niet stedelijke gemeenten, 26 dagen

tegenover 20 dagen. De inwoners van gemeenten die tussen

deze twee categorieën in zitten, waren voor gemiddeld 2,7

vakanties in totaal 24 dagen van huis. Deze 'middengroep' blijft

in dit artikel verder buiten beschouwing.

Vakantie-uitgaven 
Inwoners van zeer sterk stedelijke gemeenten gaven aan hun

vakantie(s) in 2001 gemiddeld 1 072 euro uit, bijna anderhalf

keer zo veel als mensen uit niet-stedelijke gemeenten. 

Stedelingen besteden vooral aan buitenlandse vakanties meer

geld, gemiddeld 60 euro per persoon per dag. Voor niet-

stedelingen blijft dit bedrag beperkt tot 47 euro. Stedelingen

geven per buitenlandse vakantiedag meer uit omdat ze van

duurdere vormen van vervoer en logies gebruikmaken. Zij

nemen vaker het vliegtuig en overnachten vaker in hotels dan

niet-stedelingen. Bovendien maken zij wat vaker verre reizen. 

Aan binnenlandse vakanties geven stedelingen daarentegen per

dag iets minder uit dan niet-stedelingen, 19 euro tegenover 

20 euro. Stedelingen zijn doorgaans goedkoper uit, omdat ze

relatief vaker in een eigen onderkomen (stacaravan, tweede

woning) verblijven dan inwoners van niet-stedelijke gemeenten. 

Zee, bos en heide
Zowel stedelingen als niet-stedelingen brengen ongeveer tach-

tig procent van hun korte vakanties in eigen land door. De

gemiddelde duur van deze vakanties is ruim drie dagen. Lange

vakanties worden door beide groepen in drie van de vijf gevallen

in het buitenland doorgebracht. Lange vakanties omvatten ten

minste vier opeenvolgende overnachtingen.

Bij binnenlandse vakanties zijn voor stedelingen de Noordzee-

badplaatsen de grootste trekpleister. Daarnaast gaan ze veel

naar de Veluwe en West- en Midden-Brabant. Inwoners van

niet-stedelijke gemeenten hebben een voorkeur voor bos en hei

op de zandgronden van Groningen, Friesland en Drenthe.

Daarna volgen de Noordzeebadplaatsen, want ook voor de niet-

stedelingen trekt de zee. 

Frankrijk of Spanje 
Bij de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk onbetwist

vakantieland nummer één voor zowel stedelingen als niet-

stedelingen. Nummer twee voor de stedelingen is Spanje. Voor

inwoners van niet-stedelijke gemeenten is dat België. 

Wat betreft lange vakanties blijkt bij de stedelingen Spanje de

meest populaire bestemming. Bijna één op de vijf stedelingen

gaat voor een lange vakantie naar Spanje. Frankrijk komt op de

tweede plaats met zeventien procent. De voorkeur voor strand-

vakanties komt ook tot uitdrukking in het feit dat stedelingen

wat meer naar landen als Griekenland en Turkije gaan dan niet-

stedelingen. Verder valt op dat stedelingen relatief iets vaker

vakanties buiten Europa doorbrengen.

Van de niet-stedelingen gaat slechts zeven procent naar Spanje.

Zij houden het meer bij Frankrijk en België met een aandeel van

respectievelijk negentien en vijftien procent. Daarnaast gaan

niet-stedelingen relatief vaak naar Oostenrijk of Tsjechië. 

Bij de korte vakanties gaat veertig procent van de stedelingen

naar Frankrijk. België is de op één na populairste bestemming.

Bij de niet-stedelingen is de volgorde van deze landen precies

omgekeerd. Zij brengen eenderde van al hun korte buitenlandse

vakanties in België door. 

Hotel of tent
In Nederland wordt sinds jaar en dag een belangrijk deel van de

vakanties in zogenoemde seizoenrecreatieve logiesvormen

doorgebracht. Dit zijn logies op een vaste stand- of ligplaats,

zoals bijvoorbeeld stacaravans, tweede woningen en kajuit-

boten. Vooral de stedelingen vertoeven vaak in eigen accommo-

daties, namelijk 45 procent. Van de niet-stedelingen verblijft 21

procent in eigen logies. De overige vakantiegangers verblijven

in toeristische logiesvormen zoals hotel, zomerhuisje, tour-

caravan of tent. Opvallend is het verschil tussen stedelingen en

Vliegvakantie meest populair bij stedeling

Stedelingen vakantiegangers bij uitstek

Inwoners van zeer sterk stedelijke gemeenten gaan vaker op vakantie dan inwoners van niet-
stedelijke gemeenten. Bovendien gaan ze langer en geven ze meer geld uit aan vakanties. 
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niet-stedelingen in het kampeergedrag. Inwoners van niet-

stedelijke gemeenten kamperen in Nederland vaker zonder een

vaste stek, terwijl stedelingen dikwijls kamperen op een vaste

standplaats. Bijna een derde van de stedelingen brengt de vakan-

tie door in een stacaravan, terwijl dat voor niet-stedelingen

zeventien procent is. 

Buitenlandse vakanties worden ongeacht de duur vrijwel uit-

sluitend in toeristische logiesvormen doorgebracht. Ruim 45

procent van de stedelingen slaapt tijdens de buitenlandse

vakanties in een hotel, tegen ruim 30 procent van de inwoners

van de niet-stedelijke gemeenten. Laatstgenoemde groep gaat

daarentegen wat vaker kamperen, bijna één op de vijf zoekt de

camping op. Bij stedelingen is dat ruim één op de tien.

Stedelingen vliegen meer
In eigen land neemt bijna iedereen voor een korte of lange

vakantie de auto om op pad te gaan. Dat geldt zeker voor de

niet-stedelingen. Stedelingen maken naast de auto ook nog wel

eens gebruik van de trein. Voor lange vakanties in het buiten-

land neemt bijna de helft van de stedelingen het vliegtuig en

eenderde de auto. Inwoners van niet-stedelijke gemeenten

nemen daarentegen slechts bij één op de vier lange buitenlandse

vakanties het vliegtuig, terwijl bijna tweederde van hen per

auto naar een buitenlands vakantieadres reist. Bij korte 

vakanties is het vliegtuiggebruik bij beide groepen een stuk

minder. Zelfs voor stedelingen is de auto dan het meest 

geëigende vervoermiddel. �

André Mares en Theo van Miltenburg
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Stedelijkheid 

In 2001 waren er in Nederland twaalf zeer sterk stedelijke

gemeenten. Dit zijn gemeenten met een omgevingsadressen-

dichtheid van 2 500 adressen of meer per km2. Op volgorde

van het inwoneraantal zijn het Amsterdam, Rotterdam, 

's-Gravenhage, Utrecht, Groningen, Haarlem, Leiden, Delft,

Schiedam, Vlaardingen, Rijswijk en Voorburg. Van de 2,5 

miljoen inwoners uit deze gemeenten komt twee derde uit de

vier grote steden. Hiertegenover staan de 2,1 miljoen inwoners

uit 168 verspreid liggende niet-stedelijke gemeenten. Van hen

woont bijna 70 procent in een gemeente met minder dan 20

duizend inwoners. Niet-stedelijke gemeenten hebben een

omgevingsadressendichtheid van minder dan 500 adressen per

km2.

In de zeer sterk stedelijke gemeenten zijn alleenstaanden, per-

sonen met een hoog opleidings- en/of inkomensniveau en

bezitters van een recreatief onderkomen met een vaste stand-

of ligplaats oververtegenwoordigd. In de niet-stedelijke ge-

meenten treft men relatief veel gezinnen met kinderen aan. 
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