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BELANG VAN ETEN EN DRINKEN

Eten en drinken tijdens vakantie
steeds belangrijker
De belangstelling voor eten en drinken neemt toe. Ook tijdens
vakanties en dagjes uit speelt dit een steeds belangrijkere rol.
Zo heeft circa 1 op de 6 Nederlanders al eens een vakantie
ondernomen die grotendeels in het teken van culinaire
activiteiten staat.
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Voor ruim 85% van de Nederlanders is
eten en drinken (zeer) belangrijk tijdens
vakanties. Voor jongeren (18-34 jaar) en
10%hoogopgeleiden ligt dit percentage
voor
nog hoger (91%). Voor 59% van de
Nederlandse bevolking is het ook één
van de aspecten waarop gelet wordt bij
0%
het kiezen van een bestemming.

Circa 45% van de Nederlanders weet een associatie te noemen bij eten/drinken in
de Achterhoek. De meest genoemde associaties zijn Bier, Wild, Vlees, Kaas en
Pannenkoeken. Gemiddeld vindt 39% van de Nederlanders dat lekker eten en drinken
een sterk punt is van deze regio. Opvallend hierin is het verschil tussen bezoekers
(52%) en niet-bezoekers (24%) van de Achterhoek.
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CULINAIRE ACTIVITEITEN
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ACTIVITEITEN

1.

Streekgerechten eten in een restaurant

2.

Bezoek van een lokale markt met streekproducten

3.

Kopen van streekproducten in een winkel

4.

Bezoek van een boerderijwinkel

5.

Bezoek van een brouwerij
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65%
56%
44%
43%

Van alle culinaire activiteiten die tijdens
een vakantie ondernomen kunnen
worden, wordt het eten van streekgerechten in een restaurant en een bezoek
aan een lokale markt met streekproducten meest aantrekkelijk gezien.
Dit blijkt ook uit het gedrag. Circa 35%
van de Nederlanders heeft de afgelopen
3 jaar tijdens een binnenlandse vakantie
wel eens streekproducten gekocht, een
streekgerecht gegeten in een restaurant
of een lokale markt met streekproducten bezocht.
% voor wie activiteit zeer aantrekkelijk is
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Wandelen/fietsen, natuur en
muziek worden gezien als
aantrekkelijkste thema’s om
culinaire activiteiten mee
te combineren.
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STELLINGEN OVER ETEN EN DRINKEN

36%

Ik hecht meer waarde aan eten en drinken tijdens vakanties dan 5 jaar geleden

23%

Als ik uit eten ga, maak ik foto’s van eten en plaats deze op social media

45%

Ik vind het leuk om iets te leren over eten en drinken tijdens vakanties en dagjes uit

41%

Eten en drinken is voor mij een manier om de lokale cultuur beter te begrijpen

19%

Ik volg graag mensen op sociale media die foto’s van eten en drinken maken

32%

Als ik ergens ben geweest neem ik altijd lokale producten mee naar huis om zelf
van te genieten of weg te geven

40%

Thuis maak ik wel eens gerechten die ik op vakantie voor het eerst ontdekte

56%

 rvaringen rond eten en drinken dragen bij aan een blijvende herinnering aan en
E
bestemming

39%

Als ik ergens op vakantie ben, kies ik in een restaurant vrijwel altijd voor lokale
streekgerechten

56%

Ik vind het leuk om nieuwe gerechten / drankjes te proberen

26%

Ik vind het belangrijk dat eten en drinken biologisch geproduceerd is

33%

 ij het kiezen van eten en drinken tijdens vakanties en dagjes uit let ik erop dat
B
het gezond is

// HORECAFEITEN; WIST U DAT...
•	Nederlanders tijdens een binnenlandse vakantie gemiddeld 9 euro per dag aan
horeca uitgeven
•	Bijna één op de drie Nederlandse consumenten minimaal 1x per maand uit eten
gaat? De grootste groep (40 %) gaat een enkele keer per jaar.
•	Nederlanders gemiddeld 23,6 km afleggen om uit eten te gaan?
•	Gasten in de horeca steeds vaker met pinpas betalen en meer dan de helft van de
pintransacties contactloos is?
•	73% van de horecaondernemers is al volop bezig om zijn aanbod van eten en
drinken gezonder te maken. Dat doen ze door het gebruik van dagverse, lokale
producten, vloeibare vetten, minder zout en door meer vegetarische gerechten op
de menukaart aan te bieden.
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% van de Nederlandse bevolking dat het meer dan gemiddeld (helemaal) eens is met de volgende stellingen:

