Bootvakanties van Nederlanders - Samenvatting
Inleiding
Gedurende 2009 heeft NBTC-NIPO Research onderzoek gedaan naar bootvakanties van
Nederlanders met als doel een volledig beeld te krijgen van deze markt. Het onderzoek brengt
kenmerken van de jachten in kaart en gaat dieper in op kenmerken van vakanties en dagtochten
die met deze jachten zijn ondernomen. Onder een bootvakantie wordt in dit onderzoek verstaan:
“een verblijf op een kajuitjacht voor ontspanning of plezier met ten minste één overnachting in
binnen- en/of buitenland. Ook een verblijf met overnachting op een kajuitjacht zonder daarbij de
haven uit te varen wordt tot een vakantie gerekend”.
Het onderzoek - dat als multi-client onderzoek is uitgevoerd - bestaat uit twee delen. In het
vaarseizoen van 2009 zijn Nederlanders in het bezit van een eigen kajuitjacht middels drie
metingen ondervraagd naar de ondernomen vakanties en dagtochten met het eigen jacht.
Voorwaarde hierbij was dat het kajuitjacht de mogelijkheid biedt om op te overnachten en deze
een vaste ligplaats in Nederland heeft. Op deze manier zijn gegevens verzameld van 1.631
vaarvakanties.
Eind 2009 zijn in een losse meting Nederlanders die een of meerdere vakanties hebben
ondernomen met een kajuitjacht niet in eigen bezit ondervraagd naar kenmerken van het jacht en
de vakantie(s). In totaal zijn er op deze manier van 1.646 vaarvakanties met een jacht niet in
eigen bezit gegevens verzameld.

Meeste vakanties en bestedingen voor eigen kajuitjachten
In 2009 zijn er 670.000 vakanties met een kajuitjacht ondernomen, waarvan verreweg het
grootste deel op eigen kajuitjachten. Daarnaast zijn er ruim een miljoen dagtochten ondernomen
met eigen kajuitjachten. Dagtochten op een kajuitjacht niet in eigen bezit zijn in het onderzoek
buiten beschouwing gelaten.
Totaal aantal bootvakanties, dagtochten en bestedingen hieraan*
Eigen bezit

Geen eigen
bezit

Totaal

Aantal vakanties

576.000

94.000

670.000

Aantal dagtochten

1.080.000

-

1.080.000

Friesland populairste vaarbestemming
Van de 576.000 vakanties met een eigen kajuitjacht zijn verreweg de meeste in Nederland
ondernomen . Friesland is hierbij de meest populaire provincie om doorheen te varen. In totaal
zijn er in 2009 200.000
Belangrijkste provincies die zijn aangedaan tijdens vakantie
Provincie

Aantal vakanties

Aantal vakanties

(eigen bezit)

(geen eigen bezit)

1.

Friesland

200.000

37.000

2.

Noord-Holland

177.000

21.000

3.

Zuid-Holland

157.000

12.000

4.

Zeeland

73.000

10.000

5.

Flevoland

72.000

8.000

Noord-Brabant

72.000

7.000

vakanties met een eigen
kajuitjacht ondernomen
waarbij Friesland werd
aangedaan. Ook Noord(177.000) en Zuid-Holland
(157.000) worden veel
aangedaan tijdens een bootvakantie.
In 2009 zijn er 94.000
vakanties door Nederlanders

ondernomen met een kajuitjacht dat niet in eigen bezit is. Het kan hierbij gaan om een
gehuurd/geleend kajuitjacht of om vakanties waarbij men is meegevaren op een kajuitjacht van
een ander. Ook hier is Friesland de grootste vaarprovincie (37.000 vakanties waarbij Friesland
aangedaan wordt), gevolgd door Noord- (21.000) en Zuid-Holland (12.000).

Jachtbezitter langer op vakantie
Een gemiddelde bootvakantie met een eigen kajuitjacht heeft een duur van 7,9 dagen.
Vermenigvuldigd met het totaal aantal bootvakanties levert dit een totaal aantal vaardagen op van
ruim 4,5 miljoen. Uit een inventarisatie onder enkele provincies, HISWA Vereniging en
Waterrecreatie Advies blijkt een totaal van zo’n 120.000 eigen kajuitjachten van Nederlanders in
Nederlandse jachthavens. Doorrekenend met bovengenoemde aantallen levert 38 vaardagen per
boot per jaar op.
Totaal aantal vaardagen met overnachting per eigen boot
Aantal vakanties
Gemiddeld aantal vaardagen per vakantie
Totaal aantal vaardagen
Totaal aantal eigen kajuitjachten
Aantal vaardagen per eigen boot

576.000
7,9 x
4.550.400
120.600 ÷
38

Een gemiddelde bootvakantie met een jacht niet in eigen bezit heeft een duur van 5,3 dagen,
waarmee bootvakanties met een eigen jachten gemiddeld meer dagen in zich hebben.

Bootbezitters geven minder uit per vakantie
De totale bestedingen die worden gedaan tijdens bootvakanties op een eigen kajuitjacht in binnenen buitenland (uitgaven voor vervoer naar de boot, boodschappen, uit eten, recreatie, brandstof,
havengelden, brug- en sluisgelden, exclusief vaste kosten) bedragen 76 miljoen euro. Omgerekend
naar bestedingen per persoon betekent dit een besteding van 132 euro per verblijf en 17 euro per
dag. In vergelijking met binnenlandse kampeervakanties op een vaste standplaats en vakanties in
een tweede woning liggen de bestedingen per persoon per vakantie en per dag tijdens een
bootvakantie aanzienlijk hoger.

De totale bestedingen die worden gedaan tijdens bootvakanties op een gehuurd/geleend
kajuitjacht of een vakantie waarbij men meegevaren is op een kajuitjacht in binnen- en buitenland
(uitgaven voor vervoer naar de boot, huur, boodschappen, uit eten, recreatie, brandstof,
havengelden, brug- en sluisgelden, exclusief vaste kosten) bedragen 20,5 miljoen euro.
Omgerekend naar bestedingen per persoon betekent dit een besteding van 216 euro per verblijf en
41 euro per dag. In vergelijking met toeristische binnenlandse kampeervakanties wordt er tijdens
bootvakanties 58 euro meer per verblijf uitgegeven.
In 2009 zijn er gemiddeld 9 dagtochten per jaar met een eigen kajuitjacht ondernomen. Naast de
576.000 vakanties met een eigen kajuitjacht worden er hiermee ruim 1 miljoen dagtochten met
een eigen jacht ondernomen. Per persoon per dagtocht wordt 29 euro uitgegeven, wat maakt dat
de totale bestedingen tijdens dagtochten met een eigen kajuitjacht 31 miljoen euro bedragen.
De totale bestedingen die gedaan worden tijdens vakanties en dagtochten van Nederlanders op
kajuitjachten in binnen- en buitenland bedragen 127,5 miljoen euro. 60% hiervan wordt
uitgegeven tijdens vakanties op een eigen kajuitjacht, 16% tijdens vakanties op een
gehuurd/geleend kajuitjacht of waarmee wordt meegevaren. Bijna een kwart wordt besteed tijdens
dagtochten op een eigen kajuitjacht.
Totale bestedingen aan bootvakanties/dagtochten, excl. vaste kosten (in mln. euro)*
Vakanties
Dagtochten
Vakanties
eigen
eigen
kajuitjacht
Totaal
kajuitjacht
kajuitjacht
niet in bezit
Bestedingen p.p.p.v.

132 euro

-

216 euro

-

Bestedingen p.p.p.d.

17 euro

29 euro

41 euro

-

Totale bestedingen

76 mln euro

31 mln euro

20,5 mln euro

127,5 mln euro

Meer weten?
Meer gedetailleerde informatie over bootvakanties, kenmerken van de jachten, een demografisch
en mediaprofiel van bootbezitters en vakantiegangers vindt u in de factsheet op
www.nbtcniporesearch.nl. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met:
Kees van der Most
Directeur NBTC-NIPO Research
T: 070-370 5294
E: kvandermost@holland.com
F: 070-320 1654
*De vakantiebestedingen hebben alleen betrekking op uitgaven die zijn gedaan tijdens vakanties/dagtochten op
kajuitjachten van Nederlanders, het inkomend toerisme is derhalve niet meegenomen in dit onderzoek. De
totale economische waarde van de sector gaat daarnaast verder dan alleen kajuitbootvakanties: bestedingen
aan vaste ligplaatskosten, de jachtbouw, zeilscholen en overige watersporten als kanoën, onderwatersport e.d.
zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten

