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Friesland is koploper met kwart miljoen meer vakanties  
 
LEEUWARDEN – Friesland zag het afgelopen jaar het aantal Nederlandse vakantiegangers 
toenemen met bijna 250.000 ten opzichte van 2019. Daarmee groeide het toerisme in Friesland het 
sterkst ten opzichte van alle andere provincies in Nederland. In de zomer van 2020 brachten meer 
Nederlanders hun vakantie door in eigen land. De accommodaties voor deze vakanties werden vaker 
dan in 2019 al van tevoren geboekt en daarnaast ook vaker kort voor vertrek. Dit meldt het CBS op 
basis van de nieuwste cijfers uit het vakantieonderzoek CVO.  

‘Ook dit jaar maken mensen (veel) minder buitenlandse vakanties. En hebben veel Nederlanders 

gekozen voor een vakantie in Fryslân. Positief is ook dat de redenen waarvoor men juist Fryslân 

bezocht goed aansluiten bij de uitgangspunten voor waardevol toerisme. Blijkbaar zien bezoekers dat 

het leven in Fryslân goed is; de rust, ruimte en het goede leven in onze provincie spreekt mensen 

aan’, aldus Martin Cnossen, directeur Merk Fryslân. 

Vaker op zomervakantie in eigen land én dichter bij huis  
Het aantal zomervakanties in Nederland steeg in 2020 ruim 6 procent ten opzichte van 2019, van 9,9 
naar 10,5 miljoen. Het aantal vakanties in Friesland steeg met 35% naar 928.000.  

Vaker in hotel en vakantiehuis  
Tijdens hun zomervakantie van 2020 in eigen land overnachtten Nederlanders 30 procent vaker in 
een hotel (660 duizend vakanties meer) en 11 procent vaker in een vakantiehuis (290 duizend 
vakanties meer) dan een jaar eerder. Het aantal vakanties met een camper lag in 2020 zelfs 68 
procent hoger dan in 2019, dat zijn ruim 140 duizend vakanties. Daarentegen daalde het aantal 
vakanties in een stacaravan met 17 procent en werd er 11 procent minder gekampeerd met de tent 
of toercaravan. In verband met de COVID voorschriften daalde het aantal verblijven in 
groepsaccommodaties met gemiddeld 70 procent. Let wel: overnachtingen in de boot zijn in het 
onderzoek van CVO niet meegenomen. ‘Vanuit de sector weten we dat de bootverhuur vorig jaar ook 
enorm in trek is geweest’, zegt Martin Cnossen. 

Accommodatie vaker vooraf en korter voor vertrek geboekt  
In de zomer van 2020 boekten Nederlanders 7,5 miljoen keer vóór vertrek de accommodatie waar zij 
tijdens hun vakantie in Nederland verbleven. Dat is ruim 1 miljoen keer vaker dan in 2019, toen het 
verblijf 6,4 miljoen keer vooraf werd geboekt. Het moment van boeken lag in 2020 ook dichter bij het 
moment van vertrek: bijna twee derde van deze vakanties (64 procent) werd binnen een maand voor 
vertrek geboekt, terwijl dit in 2019 nog 43 procent was.  

Bronnen  
Maatwerk – Vakanties van Nederlanders  
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/31/aantal-vakanties-van-nederlanders-in-2020  

Toelichtingen  

Vakanties  
Het Continu Vakantieonderzoek (CVO) is een jaarlijks onderzoek dat het CBS gebruikt om cijfers over 



het vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking samen te stellen. Het CVO is een panelonderzoek, 
waarvan de leden elke drie maanden worden bevraagd over hun vakanties in het voorafgaande 
kwartaal. De jaarlijkse cijfers die op basis van het CVO worden gepubliceerd, zijn gebaseerd op 
deelnemers die bij alle vier de metingen van het betreffende vakantiejaar hebben gerespondeerd. 
Vanaf 2017 zijn dit ongeveer 8 000 personen.  

Over Merk Fryslân   
Merk Fryslân is de Destinatie Management Organisatie van de Provinsje Fryslân en werkt vanuit een 
overkoepelende visie aan de toeristische ontwikkeling, positionering en het vermarkten van Friesland 
(Visit Friesland), De Wadden (Visit Wadden) en de zakelijke markt (Meet in Friesland).   
  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EINDE BERICHT 

Voor meer informatie over dit persbericht en interviewaanvragen kunt u contact opnemen met 

Siebrig Burggraaff 06-13933040 

Bij gebruik van foto in bijlage het volgende vermelden: 
Fochteloërveen – © Marcel van Kammen 

 

 


