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1. Degrilligetoerist endevluchtige moment-consument bestaan vooral indehoofden vande
professionals.
(ditproefschrift)
2. Omdathet menselijk gedrag meerbouwstenen kent dandat eraminozuren zijn, isde 'multiple
sequence alignment' methode nietzonder meer geschikt vooreen toepassing inde sociale
wetenschappen.
(ditproefschrift)
3. Vooreen goed 'visitor management', dat gericht isophetbeter intijd enruimte spreiden van
toeristen, isinzage incomplexvorming noodzakelijk.
(ditproefschrift)
4. Hetweiniggevarieerde gedrag van mensenbewijst dathetindividuele streven naar uniciteit zich
hoofdzakelijk indegeest afspeelt.
(ditproefschrift)
5. Denogsteeds groeiendepopulariteit vanwandelen enfietsen inonslandbewijst dathet
'zapgedrag' vanrecreanten langniet alledomeinen van devrijetijd beslaat.
6. Datdeverschuiving vandelees-naardebeeldcultuurnietaandewetenschapvoorbij gaat,bewijst het
feit datdestriptekeningzijn intredeheeft gedaan inhethedendaagseproefschrift. Hetwachtenisnu
opdedissertatie-clip.
(Volkskrant, zaterdag 10november)
7. Depopulariteit vanMaxima onderstreept dathetgedrag vanvaderserniettoe doet.
8. Door de landbouw meer regionaal te organiseren, wordt wereldwijd de milieuvervuiling als gevolg
vanvoedselversleping aangepakt.
9. Inonzegeindividualiseerdesamenlevingdraagteenassertieve levenshouding bij aaneentoenamevan
'zinloosgeweld'.
10. Het gegeven dat inurbane samenlevingen bossen alstopattractie worden beschouwd, maakt een
intensieve samenwerking tussen devakgebieden natuurbeheer entoerisme&recreatie
noodzakelijk.
11. WatdeEland-test isvooreen opdemarkttebrengen auto,isdepromotie voor de debuterende
wetenschapper: hetiseenkunst dezete doorstaan.
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Voorwoord

Het proefschrift is af. Een mijlpaal is bereikt!De weg er naar toe is niet eenvoudig geweest.
Primair staathet AlO-schapinhetteken van eenwetenschappelijke uitdaging,het gefundeerd
en innovatief oplossen van een wetenschappelijk vraagstuk. Daarvoor krijg je veel vrijheid
omdingen teondernemen en onbekende wegen teexploreren. Dekeerzijde van deze vrijheid
is echter vrijblijvendheid en ontworteling. Telkenmale werd mij duidelijk gemaakt dat het
'mijn onderzoek was' en dat 'ik zelf voor de inhoud verantwoordelijk was'. Tijdens mijn
promotie stond dan ook de vraag centraal: 'gevecht met wetenschap of met zelfdiscipline'?
Beide gevechten zijn op mij van toepassing geweest. De zucht naar kennis stond haaks op
mijn hang naar socialiteit en gezamenlijkheid. Het schrijven van een proefschrift blijft nu
eenmaal een solitaire aangelegenheid. De afronding staat voor mij symbool voor een nieuwe
toekomst.
Promoveren betekent natuurlijk ook enerverende discussies voeren met vakgenoten, papers
presenteren op congressen en symposia, (inter)nationale collega's ontmoeten en vrienden
maken. Daarnaast heb ik voor mijn veldwerk regelmatig uitstapjes gemaakt naar de Euregio
Maas-Rijn, waar ik veel heb gewandeld en genoten van het heuvelachtige Limburgse
landschap, deBelgische dorpjes, enhetnatuurgebied deHogeVenen.Deprachtigenatuur, de
vogelpracht, de exotische stranden en de vriendelijke bevolking maken ook een toeristisch
verblijf in Costa Rica zeer aangenaam. Het verblijf in beide gebieden maakt de promotietijd
toteenonvergetelijke tijd. Hierdoor voeljeje alspromovenduseenbevoorrechtmens.
Mijn promotor, Adri Dietvorst, wil ik bedanken voor het feit dat hij mij, ondanks mijn
langdurige worstelingen, isblijven steunen zowelinwetenschappelijk alspersoonlijk opzicht.
Mijn laatste eindsprint heeft hij -ondanks zijn emeritaat- met enthousiasme begeleid. Ook
Sjerp de Vries, mijn co-promotor, wil ik bedanken voor zijn kritische opmerkingen en
nauwgezetheid bijhetbecommentarieren vande hoofdstukken.
Precies eenjaar geleden gingen Mariska en ik uit eten met Renze en Joke Brouwer. Tijdens
ditetentje werden demessendoormijn tafelgenoten geslepen. BedanktJokeenRenze:zonder
jullie aansporingen tijdens een genoeglijk etentje en de strenge regie die hierop volgde zou ik
waarschijnlijk nu nog met een molensteen om mijn nek rondlopen. Renze wil ik tevens
bedanken voor het kritisch meelezen van alle hoofdstukken. Ik ben er trots op dat hij mijn
paranimf wil zijn. Ik wil mijn ouders bedanken voor het feit dat zij het mij en mijn broers
mogelijk hebben gemaakt om te studeren en mijn keuze voor een wetenschappelijke carriere
altijd hebben gesteund. Mijn vader was tijdens de promotie van mijn oudste broer in 1989
reeds paranimf. Ikheb mijn moedertoen beloofd: "mam,ikga ookpromoverenendanword
jij mijnparanimf". Datmomentisnugekomen.

Veelcollega's hebben opdeeen of andere manierbijgedragen aan de totstandkoming van dit
proefschrift. Allereerst zijn dat de collega's van de leerstoelgroep Recreatie en Toerisme. Zij
hebben gezorgd voor een inspirerende werkomgeving waarin, behalve veel gezelligheid, ook
veel aandacht was voor de mens achter de wetenschapper. In het bijzonder wil ik Jan
Philipsen, Rene van der Duim en Jaap Lengkeek bedanken voor het lezen van enkele
hoofdstukken, dan wel het expliciet bijdragen aan de vorming van het theoretisch
gedachtegoed. Verder wil ik mijn mede AIO's, Janine Caalders, Femke Delen, Lianne
Boomars enWimvander Knaap,bedanken voor dedebatten die wehebben gevoerd alsmede
voor devele gezellige koffiepauzes enmoreleondersteuning. Wim wil ik ook bedanken voor
het gezamenlijk werken aan de netwerkanalyses in GIS, die ook in zijn proefschrift aan bod
kwamen.Ook Chris Baltjes enAlexander van Stam zijn hierin eenbelangrijke steun geweest.
Hans Sandbrink van het CPRO wil ik bedanken voor zijn hulp bij het gebruik van de DNAmultiple sequence alignment technieken en zijn niet aflatende enthousiasme om deze
technieken experimenteel toe te passen op toeristisch gedrag. De figuren zijn gemaakt door
Adrie van het Veer van de 'tekenkamer'. Karin Koevoet heeft gezorgd voor het ontwerp van
de omslag van het proefschrift. Voor deze artistieke afwerking van het proefschrift wil ik
beiden bedanken. Mijn collega's vandeleerstoelgroep Bos-enNatuurbeleid, inhet bijzonder
HeinerSchanzenFreerkWiersum,benikdankbaaromdatzijmijhetafgelopenjaarderuimte
hebbengegeven omhetproefschrift afteronden.
Ook de steun van (schoon-)familie is belangrijk geweest. Ik denk dan met name aan Pa
Droog. Velejaren heeft hij zijn nette pak en schoenen uit de kast gehaald als ik hem zei dat
mijn proefschrift nu edit bijna klaar was. Even zovele jaren heeft hij ze vervolgens weer
zorgvuldig op moeten bergen. Ik zie uit naar het moment dat pak en schoenen nu werkelijk
kunnenworden gedragen.
Het onderzoek zelf is uitgevoerd met hulp van een groot aantal studenten. Zij hebben
geholpen bijhetenqueteren,hetcoderen,hetinterviewen,hetopbouwen van eenGIS-bestand
en het uitvoeren van de netwerkanalyses. Ik wiljullie hiervoor bedanken. Enkele studenten
wil ik in het bijzonder noemen omdat ik gebruik heb kunnen maken van het materiaal dat zij
hebben verzameld in het kader van hun afstudeervak: Judith Heykers, Rian Verkooijen en
Eugenie Savrij Droste. Tenslotte wil ik de toeristen die hebben meegewerkt aan dit
onderzoek, zowel in de Euregio Maas-Rijn als in Costa Rica, bedanken omdat zij voor de
zwaretaak stonden omtijdens devakantie eendagboekje bij tehouden, die zij desalniettemin
hebben volbracht.
Dit boek draag ik op aan Mariska, sinds zeer lange tijd mijn levenspartner. Mijn worsteling
heeft zij in alle facetten meebeleefd. Cliches bevatten altijd een kern van waarheid. In mijn
promotie isdit zeker het geval. Zonder haar onvoorwaardelijke liefde, niet aflatende steun en
ontelbare aansporingen zou dit proefschrift nooit, maar dan ook echt nooit, zijn afgekomen.
Tijdens klaagpartijen enemotionelebuien stond zij voormeklaaren moedigde meaanomde
promotie af teronden. Deben haardaarvoor ontzettend dankbaar. Debesef dat ik heel wat heb
goed te maken. Onze toekomstdromen gaan over alle facetten van het menselijk leven. Aan
ons samenzijn kannieuweinhoudworden gegeven.
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1. Inleiding

1.1

Deongrijpbare toerist

Hetsuccesvantoerisme
Op vakantie gaan we bijna allemaal. Iedereen viert vakantie op zijn of haar eigen wijze. De
eengeeft devoorkeur aaneenluievakantie,voordeanderkan eenvakantienietactief genoeg
zijn.Alnaargelangdeomgevingwaarmenzichinbegeeft, kandeinvullingvande vakantietijd
zeer gevarieerd zijn. Zo kan een vakantiedag varieren van het maken van een zomerse
fietstocht door een afwisselend en kleinschalig landschap, gecombineerd met een picknick in
een weiland, en 's avonds het bereiden van een eenpansmaaltijd voor de tent op een
Nederlandse boerderijcamping tot het volgen van een begeleide natuurexcursie in een
Midden-Amerikaans tropischregenwoud, omdaarnaopeenterrasje eenverkoelend drankje te
nuttigen,vervolgenseenduiktenemenindezeeen 's avondsineendiscotheek aanhet strand
tot indevroege ochtenduren uit tegaan.Het is slechts een greepuit de activiteiten die tijdens
vakanties doortoeristen wordenondernomen.
Het plezier dat we aan vakanties ontlenen, draagt ertoe bij dat vakanties voor steeds meer
mensen een jaarlijks terugkerend fenomeen is geworden. Toerisme is de grootste
volksverhuizing aller tijden en de piek is nog niet bereikt. Waren er in 1950 over de hele
wereld nog 25 miljoen international toeristische verplaatsingen, in 1999 was dit opgelopen
tot meer dan 657 miljoen (NRIT, 2000). Bovendien is de afstand, die door toeristen1 wordt
overbrugd om op hun bestemming te komen, sterk gestegen; werden in 1992 ongeveer 0,9
miljoen lange vakanties2 door Nederlanders op een intercontinentale bestemming
doorgebracht, in 1998 is dit gestegen tot 1,6 miljoen (CBS, 1994, 2000). Ook de jaarlijkse
frequentie van het op vakantie gaan neemt toe. Werd in het recente verleden steevast de
zomerperiode van het jaar gekozen als de tijd van het jaar om er enkele weken op uit te
trekken, tegenwoordig wordt in de andere seizoenen ook volop gereisd en drie keer perjaar
opvakantie gaanis zeker geenuitzondering meer. Verplaatsingen vanmensen inhun vrijetijd
gaan gepaard met consumptief gedrag, zoals onder andere het gebruik van transport en
accommodatie, de aanschaf van goederen en het gebruik van diensten. Hierdoor is toerisme
toteenvandemeestvitaleeconomische sectoren vandewereld gaanbehoren.Doordekomst
1
Onder toerist wordt inditproefschrift verstaan een persoon die tijdelijk verblijft ineen omgeving die zich
kenmerkt dooreen zekereruimtelijke en sociale afstand ten opzichte van dethuisomgeving (Lengkeek, 1994).
Veelal wordt er vanuit gegaan dat toeristen minimaal een nacht op een ander adres dan hetthuisadres verblijven.
2
Het Centraal Bureau voorde Statistiek definieert een vakantie als "een verblijfbuiten deeigen woning voor
ontspanning ofplezier mettenminste eenen ten hoogste drieopeenvolgende overnachtingen" (korte vakantie)of

2

Hoofdstuk 1

van toerisme kunnen tal van bezienswaardigheden, cultuur-historische monumenten en
natuurlijke hulpbronnen (bv.tropischeregenwouden)wordenbehouden en gereconstrueerd3.
Toerisme heeft echter ook zijn keerzijde. Met name de massaliteit leidt tot een onwenselijke
ontwikkeling, waarbij negatieve effecten, als het dichtslibben van steden en wegen,
geluidsoverlast, stank, onderlinge hinder en irritaties tussen toeristen vanwege te lange
wachttijden bij attracties de positieve effecten overschaduwen. Naast deze direct in het oog
springendenegatieveeffecten, kaneentemassaleontwikkelingook leidentoteengroteinbreuk
opde lokale identiteit van bijvoorbeeld monumentale steden of strandbestemmingen (Brouwer,
1999).Bovendienkantoerismenadelige ecologischeeffecten hebben: erosievorming, verstoring
van het dierenleven en verstening van natuurlijke landschappen zijn enkele gevolgen van
grootschalige toeristische ontwikkelingen (Philipsen, 1998). Om een goede balans te creeren
tussen economisch profijt enerzijds en duurzaamheid en continuiteit anderzijds is het
noodzakelijk toeristischeontwikkelingentesturen.
Deonvoorspelbare engrilligetoerist
Om deze balans als toeristisch ondernemer of beleidsmedewerker te volbrengen, is het zaak
ominzichttehebbeninhetreisgedragendebelevingswereld vanvakantiegangers.Leekditin
het recente verleden nog een eenvoudige zaak, tegenwoordig blijkt de leidraad voor gedrag
niet gemakkelijk traceerbaar. Waar mensen voorheen iederjaar naar dezelfde camping op de
Veluwegingen ofnaarhetvastevakantieadres indeAlpen,gaan zenuhet liefste elkjaar naar
een nieuwe bestemming. Bovendien bleven destijds de vakanties beperkt tot twee of drie
weken in het hoogseizoen, terwijl de meeste mensen jaarlijks nu twee tot drie keer op
vakantiegaan.
Door velen wordt verzucht dat dehedendaagse consument onvoorspelbaar, grillig en vluchtig
in zijn gedrag is.Go (1997) geeft in zijn inaugurele rede aan dat naast een absolute toename
van devakantieparticipatie en dekortevakanties,het vakantiegedrag in haar verscheidenheid
enachterliggende motieven complexer isgeworden. Mommaas(2000a: 16-17)spreektvaneen
consument die 'wispelturiger en mobieler' wordt en wiens 'consumptieve koopkracht zich
verspreidt opeen grillige manier over grotere afstanden'. Het Sociaal en Cultured Planbureau
constateert "een zekere vervluchtigingvan de vrijetijdsbesteding: er zijn meeractiviteiten
waaraan menslechts 'zonuendan' deelneemt"(SCP, 1998:698).Volgens Mommaas (2000a:
51) wijst dit op het feit dat, als gevolg van een ruimer vrijetijdsaanbod en een beperkter
tijdbudget, mensen sneller lijken te zijn afgeleid, zich minder tijd gunnen om zich ergens in te
verdiepen, waardoor ze gevoeliger worden voor de laatste mode of 'hype'. Het vrijetijdsgedrag

"tenminstevieropeenvolgende ovemachtingen (lange vakantie), "andersdan bijfamilie ofkennissen
doorgebracht" (CBS, 1994,2000).
3
Toerisme draagtvooreen substantieel bij inhet bestaan van deprivate natuurreservaten van Costa Rica. De
150private natuurreservaten, die gezamenlijk zo'n 5%van hetCostaricaanse land beslaan, verdienen aan de
'toeristische eco-lodges' zo'n 50%van hun inkomen. In hetNatuurreservaat Monteverde in Costa Rica vormt
toerisme zelfs debelangrijkste inkomstenbron (98%van de inkomsten), hetgeen onder andere wordt gebruikt
voor de ontwikkeling enonderhoud vanhet reservaat en als inkomstenbron voor delokalebevolking (Caalders
et al., 1999).
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kenmerkt zich door een grote onrust en ongeduld: de 'zappende' of 'hoppende' consument
switchtvanactiviteitnaaractiviteit.
Deze heterogeniteit in consumentengedrag kent verschillende oorzaken. De economen
Antonides en van Raaij (1996) verklaren dat, doordat mensen beschikken over een ruimer
budget van tijd en geld dan in het verleden het geval was, meer mogelijkheden tot een ieders
beschikking zijn gekomen. Ook is het bereik aan potentiele vakantiemogelijkheden sterk
gegroeid door de sterk toegenomen mobiliteit en de ontwikkelingen in de informatie- en
communicatietechnologie. Als gevolg van de toegenomen mobiliteit en snelheid van
vervoersvormen, is het tijd-ruimtelijk bereik van de westerse vakantieganger werelddekkend
geworden. Omdat tevens de hoeveelheid beschikbare informatie over en de directe
communicatiemogelijkheden met vakantiebestemmingen zijn vergroot, is bijvoorbeeld het
bezoeken van voorheen haast onbereikbare vakantieoorden in de binnenlanden van Afrika
mogelijk geworden. Er is aldus een steeds breder repertoire van mogelijke
vrijetijdsbestedingen ontstaan (Mommaas,2000b).
Een tweede ontwikkeling die bijdraagt aan het grillige consumentengedrag is het feit dat
traditionele kaders (religie, klasse, et cetera); waaraan een individu zijn identiteit en vaste
gewoonten ontleende, zijn weggevallen (Urry, 1990; Mommaas, 1991;Beckers en van den
Heuvel, 1997; Mommaas, 2000b). Daarvoor in de plaats is een flexibele identiteit gekomen
die al naar gelang tijd, plaats en sociale groep kan worden aangepast .Met name de vrijetijd
heeft een identiteitsverlenende functie gekregen. Het etaleren van dejuiste smaak is daarbij
belangrijk: een design bank aanschaffen, naar spraakmakende concerten gaan, en tenslotte,
overnachten in dat ene authentieke hotelletje tijdens je vakantie en de oorspronkelijke, nog
nietdoorandere toeristen aangetaste,plekjes ontdekken. Door de aanschaf van of participatie
in vrijetijdsproducten creeren consumenten hun eigen flexibele identiteit5.
Smaakonderscheidingen hebben meerplaats in sociale netwerken waarin mensen participeren
daninmaatschappelijke hierarchische structuren (Mommaas,2000a).
Het ontstaan van deze onvoorspelbaarheid en vluchtigheid wordt veelal gezocht in de
kapitalistische productiewijze die onlosmakelijk is verbonden met expansie. Getracht wordt
wereldwijd nieuwe markten aan te boren voor de afzet van producten (schaalvergroting) of
hetverhogen van deomloopsnelheid vanproducten (versnelling)(Harvey, 1989;Dietvorst en
Ashworth, 1995; Caalders en Philipsen, 1998). Een van de gevolgen hiervan is
standaardisering van het toeristische aanbod. Doordat hotelketens, bungalowparken en fast
food bedrijven zijn gemondialiseerd, kan de consument zich overal in een vertrouwde wereld
4

In dit verband wordt veelal het begrip leefstijl gebruikt, in navolging van Bourdieu (1988), waarbij het
individuele bezit van cultureel, economisch en sociaal kapitaal het uitgangspunt vormt voor deelname aan en
plaatsbepaling in de maatschappij.
5
Door verschillende auteurs worden processen van betekenisgeving als een belangrijk principe van de
postmoderne cultuur aangegeven (Urry, 1990; Featherstone, 1991; Lagopoulos, 1993). Consumptie van
commoditeiten wordt in belangrijke mate bepaald door de tekenwaarde; de gebruikswaarde en ruilwaarde van
producten zijn van ondergeschikt belang. De consumptie van tekens dient als middel tot distinctie en
overeenkomst tot bepaalde groepen in de samenleving. Sociale identiteiten worden geconstrueerd door de
uitwisseling van tekenwaarden (Urry, 1990).
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wanen. Hij kan zich koesteren in zijn 'environmental bubble' (Cohen, 1972) en vanuit zijn
veilige en comfortabele onderkomen de tropische natuur en inheemse leefwijzen
aanschouwen (veiligavontuur)6.
Tegelijkertijd worden het aanbieden van onderdelenvanreizenindevormvanmodules steeds
gangbaarder.Alsgevolgvandezemodules,diealnaargelangdeindividuele smaakenvoorkeur
aan elkaar kunnen worden verbonden, ontstaan minder vaststaande vakantiepatronen. Van der
Poel (1993) spreekt in dit verband van een modularisering van het dagelijks leven.
Modularisering heeft volgens van der Poel (1993: 214) betrekking op de mogelijkheid om
producten, diensten of activiteiten op grote schaal en in gestandaardiseerde vorm aan te
bieden met individuele variatie in het gebruik daarvan. Voorgefabriceerde versmaaltijden en
gecombineerde boodschappen-hondenuitlaatservice zijn gemaksproducten die de tijdsdruk
'verlichten'. Het proces van modularisering gaat geleidelijk, omdat de consumenten niet
verplicht zijn om dergelijke producten af te nemen,maar onder gevoelde 'tijdsdruk en stress'
hiertoch toeverleid worden door een creatieveindustrie die zich opiederemarktniche werpt.
Modularisering leidt ook tot efficienter, snellerenintensiever consumeren (Peeters, 1997).Er
is minder tijd nodig om de vakantie voor te bereiden, hetgeen last-minute boekingen enjustin-timeaankopen vereenvoudigt.
Het voorgaande maakt duidelijk dat het vrijetijdsaanbod in het algemeen sterk is vergroot.
Tevens ishettijd-ruimtelijk enfinancieel bereik vandeconsumentenvraag sterk toegenomen.
Hierdoor is een diverser vrijetijdsgedrag, zowelqua schaal, dynamiek als substantie mogelijk
geworden. Dit heeft volgens Mommaas (2000a: 10) verschillende consequenties: enerzijds
leidt dit,medevanuit het licht van een stagnerend/dalend vrijetijdsbudget en een toegenomen
tijdsdruk gezien, tot een toename van 'doelgerichte' vrijetijdsbestedingen en anderzijds tot
een grilligere en vluchtigere consument die gevoelig is voor hypes.Met andere woorden een
consument die calculerend zijn keuze maakt uit het brede repertoire aan
vrijetijdsbestedingsmogelijkheden en daarbij nauwlettend de laatste trends in de wereld van
de vrijetijd volgt. In dit proefschrift worden hierbij enkele kanttekeningen gemaakt. Het is
onduidelijk of de geschetste ontwikkelingen in de vrijetijd ook van toepassing zijn op de
wereld van toerisme: is het gedrag van de toerist dusdanig divers geworden dat deze een
grilligeenvluchtige tijdsbesteding heeft of wordthet gedragvandetoerist nog altijd gestuurd
door motieven die voortkomen uit te vervullen, vaak existentiele, behoeften? In hoeverre
bepalen doelgerichte oftewel geplande vrijetijdsbestedingen de invulling van de vakantie of
spelen dagelijkse rituelen en vaste gewoonten een groterol? In dit proefschrift zal het gedrag
van zowel de intentioneel dan wel grillig en vluchtig handelende toerist als ook de
doelgerichte danweldegewoontegetrouwe toerist naderonderdeloepworden genomen.

Hajer (1996: 11)steltdat "mensen vooral mobielzijn omhun eigen wereldjesovereind tehouden". Mensen
zoeken bij hetreizen omgevingen en situaties opdie bij depersoonlijke identiteit passen. Omdat dit volgens
Hajer ook geldtvoor verrereizen, spreekthij van een mobiliteitsparadox.
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1.2

Kennisovertoeristischgedrag noodzaak voorbeleid en beheer

Kwaliteitsbewaking onontbeerlijk
Toeristische producenten zien zich geplaatst voor een complex probleem. Het anticiperen op
de dynamische toeristische vraag is in termen van de productlevenscyclus noodzakelijk om
aantrekkelijk indeogen van debezoeker teblijven. In 'normale' economische processen zalde
ondememerdiehetbesteinstaatiszijnproductaandeheersendesmaakaantepassenoverleven.
VolgensMommaas(2000b:8),echter,is"hettrekken vandeaandachtvanconsumenten meer
dan ooitde kritischefactor" geworden "in de toegenomenconcurrentieom een stagnerende
hoeveelheid vrije tijd". Door de (vermeende) versnelling in consumentenpreferenties zien
producenten zich gedwongen steeds sneller tereageren op de veranderingen in de markt. Dit
kan bijvoorbeeld door vluchtigere (instant-)producten te creeren, door het vermarkten van
inwisselbare immateriele waarden of doorhet productieproces teflexibiliseren (VanderPoel,
1993). Daarnaast worden in toenemende mate processen als 'spectacularisering' en
'thematisering' ingezet om de attractiviteit van het aanbod te verhogen. Beide processen
trachten zo goed mogelijk aan te sluiten op de belevingswereld van de moderne consument,
die 'vraagt' om een gethematiseerd belevingsarrangement, met zowel aandacht voor een
versnelling als een vertraging van ervaringen (Mommaas, 2000b). Uiteindelijk zullen al deze
ontwikkelingen zichzelfinhalen:nieuweproductenzijn alweerachterhaald ophetmomentdatze
op de markt worden gebracht. Grip houden op de toeristische vraag lijkt daarmee een
onbegonnenzaakvooraanbiedersvantoeristisch-recreatieve voorzieningen.
Het anticiperen op de toeristische vraag creeert een specifiek probleem voor de toeristischrecreatieve sector. Indien een toeristische bestemmingalsproduct wordt beschouwd, dandient
dezebestemmingzijntoeristischaanbodcontinuaantepassenoftevernieuwen.Het toeristische
product is echter slechts in beperkte mate een transformeerbaar product. Aanpassingen en
vernieuwingen kunnen tot op zekere hoogte gestalte krijgen, maar wanneer het gaat om
natuurlijke of cultuur-historische hulpbronnen die veelal de kern van het toeristische product
behelzen, zoalsbergen,tropischregenwoud,rivieren,kastelenofhistorischebinnensteden wordt
het een ander verhaal. Deze zijn minder gemakkelijk inwisselbaar of transformeerbaar. Omdat
voor de meeste gebruiksvoorzieningen, zoals infrastructuur, accommodaties, attracties en
zwembaden, groteinvesteringen zijn gepleegd, zijn zedus ook bedoeld voorlangdurig gebruik.
Veelelementenvanhettoeristischeproductkunnennietzondervergaandeconsequenties worden
gewijzigd. De geschetste economische wetmatigheden zijn dus niet zomaar toepasbaar op het
toeristisch product. Vanuit de optiek van de producent is een duurzaam gebruik van het
bestaandeproduct wenselijk.
Sturingvantoeristischgedragintijdenruimte
In dit spanningsveld tussen enerzijds een ontwikkeling waarin de toeristische sector op de
kortetermijn marktconforme investeringen kanplegen enhaarproduct volledig opde wensen
van de bezoeker kan inrichten en anderzijds het nastreven van een duurzame product op de
lange termijn beweegt het toeristisch-recreatieve beleid zich. Beleidsnota's en -plannen zijn
daarom doordrenkt van begrippen als kwaliteitsverbetering, integrale productontwikkeling,
geleide groei en het verbeteren van de onderlinge samenhang tussen de elementen uit het
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toeristisch-recreatief product. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren. Zo spreekt de VVV
Amsterdam inhaartoekomstvisie dewensuit vaneen '4%geleidegroei'. Dit wilzebereiken
door middel van een 'betere spreiding in tijd en ruimtewaarmeede beschikbare capaciteit
beter wordt benut' (Recreatie & Toerisme, 1998). De gemeente Rotterdam beoogt haar
voorzieningen tijd-ruimtelijk op elkaar af te stemmen zodat zowel stedelingen als
stadsbezoekers hun eigen programmakunnen samenstellen (Van Eijck, 2000: 62). Het wordt
evenwel nietduidelijk of deze spreidingdanwelafstemmingtot stand zalworden gebrachtop
basis van feitelijke of veronderstelde kennis overhet toeristisch-recreatieve gebruik in tijd en
ruimte.Ookwordt deroepomtijd-ruimtelijke samenhang vanbinnenstedelijke voorzieningen
steeds groter. Weyers (1998) pleit voor een visuele clustering van het cultuurhistorisch
stedenlandschap. De gemeente Arnhem gaat haar historische kelders ruimtelijk met elkaar
verbinden en herinrichten (Jansen Venneboer, 1997). Men veronderstelt dat de voorgestelde
samenhang leidt tot een toename van bezoekersstromen en daarmee tot een duurzamer
gebruikvan deArnhemsebinnenstad. Wat onderdeze samenhang wordt verstaan enhoedeze
isgerelateerd aanduurzaamheidblijft onvermeld.
Kennis over het functioneren van het huidige product ontbreekt in de meeste situaties. Er
wordt vaak impliciet vanuit uitgegaan dat het door de beleidsmakers en politici wenselijke
integrate, samenhangende enduurzame karakter van toeristisch-recreatieve ontwikkeling ook
die van de toerist is. Het is daarom wonderlijk dat beleidsmakers en productontwikkelaars
slechts in weinig gevallen onderzoek verrichten naar een van de weinige zekerheden die men
heeft, namelijk het huidige gedrag in tijd en ruimte van toeristen en de samenhang die zij
aanbrengen tussen bestaande toeristisch-recreatieve voorzieningen. Om de aandacht van de
consument vast te houden, is het noodzakelijk 'nauwkeuriger, persistenter, maar ook flexibeler
met het eigen aanbod aan te sluiten op de gedragsketens van consumenten, aldus Mommaas
(2000a: 115). Welke activiteiten worden veel ondernomen en welke weinig, welke
voorzieningen worden achtereenvolgens bezocht en welke combinaties van voorzieningen
worden door bezoekers gemaakt? Antwoord op deze vragen is noodzakelijk voor de
ontwikkelingvanhettoeristisch-recreatieve aanbod.

1.3

Toeristisch-recreatief complex

Samenhang alsbasisvooreentoeristisch-recreatief complex
Gezien de zojuist geschetste dynamiek in consumentengedrag is er behoefte aan het bepalen
van stabiele elementen in toeristisch gedrag die als basis kunnen dienen voor een meer
duurzame productontwikkeling7. Het begrip 'stabiel' verwijst naar het duurzame toeristische
gebruik van stedelijke en landschappelijke voorzieningen. Duurzaam heeft in dit verband
betrekking op de duur en intensiteit van het gebruik. lets kan nooit duurzaam zijn indien het
nietineengroter, samenhangend geheelisingebed. Samenhang heeft betrekking op "de mate
waarin verschillende zaken met elkaar in verband staan"; dingen zijn samenhangend
7
Productontwikkeling ishetproces waarbij detoeristisch-recreatieve resourcewordtgetransformeerd ineenvoorde
marktgeschiktproduct. Hierbij spelenzowelmateriele alsimmateriele elementen eenrol(Dietvorst, 1992).
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wanneer ze "tot een logischgeheelverenigdzijn en eengeregeldeordekennen" (Van Dale,
1992).Erligtduseen verenigend principe aanten grondslag. Voor samenhang hebje 'zaken'
nodig. De voorzieningen die door toeristen worden geassembleerd en een al dan niet
essentiele rol spelen in de vrijetijdsbeleving zouden in belangrijke mate richtinggevend
kunnen en moeten zijn voor de ontwikkeling van een samenhangend toeristisch-recreatief
product. Een dergelijke assemblage van toeristisch-recreatieve productelementen wordt door
Dietvorst(1989)eentoeristisch-recreatiefcomplexgenoemd,waarbijhijsteltdat:
"het kenmerkende is dat de elementen ervan niet willekeurigover de ruimte verspreid zijn, maar juist een
onderlingesamenhangvertonen, elkaarsaanwezigheidnoodzakelijkachtenenalsgeheelaantrekkelijkerzijndan
elkevoorzieningafzonderlijk" (Dietvorst, 1989:15).

Indien het toeristisch-recreatief complex vanuit een vraaggericht perspectief wordt
gedefinieerd is het tijd-ruimte gedrag van toeristen en recreanten maatgevend voor de
samenstelling van een toeristisch-recreatief complex (Dietvorst, 1989, 1992, 1995). Door
middel van het feitelijk gedrag in tijd en ruimte brengen toeristen samenhang aan tussen
productelementen, die door hen -al dan niet bewust- zijn geselecteerd uit een groot aantal
vrijetijdsbestedingsmogelijkheden in een stad of regio. Deze door toeristen gevormde
complexen vormen ijkpunten in consumentengedrag die kunnen dienen als houvast voor
productontwikkeling. Welke ontwikkeling wenselijk is, hangt vervolgens af van wat
belanghebbende actorenbeogenmethetgebiedc.q.product.
Naast het vraaggerichte complex onderscheidt Dietvorst ook een aanbodsgericht toeristischrecreatief complex. Dit complex is niet geent op door toeristen gecreeerde assemblages van
voorzieningen, maarbijvoorbeeld op samenhangende netwerken van toeristische actoren. Dit
kan bijvoorbeeld een regionaal samenwerkingsverband zijn, waarin alle toeristische actoren
betrokken zijn, dat door ketenbeheer de samenhang tussen allerlei productelementen tracht te
versterken (Teeuwen en Borgstein, 1998a) .De ketenbenadering als aanbodsgericht complex
onderkent hetbelang vandewensen vandeconsument.Desondankskomentotnutoetoeristen
en recreanten in de ketenbenadering alleen via ervaringskennis en signalementen van
netwerkactoren aanbod(Teeuwen enBorgstein, 1998b).Hetaanbodsgerichte complexkomtin
dezestudienietverderaanbod.
Tijd-ruimte onderzoek
Wetenschappers pleiten sinds enige tijd voor meer fundamenteel vrijetijdsonderzoek vanuit
een tijd-ruimte perspectief, waarmee tevens aansluiting zou worden gevonden op
ontwikkelingen in de sociale theorie9 (Dietvorst et al., 1984; Beckers en Raaijmakers, 1991;

Deonderzoekers onderscheiden drieketenstrategieen: (1) ketendifferentiatie, samenwerking omflexibiliteit en
innovatiekracht vanketenste verhogen, omdatdeconsumentenwensen zeer divers zijn en vragen om
doelgroepgericht productaanbod; (2) integrate ketenzorg,optimaleafstemming in samenwerking is noodzakelijk
omproductkwaliteit tegaranderen enhet vertrouwen van deconsument tebehouden; (3) ketenoptimalisatie,
samenwerking omredenen van efficientie en effectiviteit (Teeuwen en Borgstein, 1998a, 1998b).
9
Dit heeft geresulteerd inhetNWO-werkprogramma Futro, een samenwerkingsverband vanWageningen
Universiteit, de Katholieke Universiteit Brabant en deTechnische UniversiteitEindhoven. Futro staat voor
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Dietvorst en Spee, 1991). Beoogd wordt meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de
menselijke omgangmettijd enruimteopdeorganisatie van toerisme enrecreatie (Breedveld,
1999a). Tevens wordt in toenemende mate erkend dat de complementaire coordinaten tijd en
ruimte van menselijk handelen in samenhangend verband moeten worden geanalyseerd. Het is
immers evident dat het ruimtelijk bereik van een individu onder meer afhankelijk is van de
verplaatsingstijd die nodig is om op een bestemming te komen. Het afzonderlijk bestaan van
een ruimtelijke ordening, zonder een verband te leggen met tijdsdimensies is door vele
wetenschappers albediscussieerd (Vidakovic, 1988,1990;BeckersenRaaijmakers, 1991;Dijst,
1995; Mey en Ter Heide, 1997). Tenslotte is ons handelen ook in hoge mate temporeel
georganiseerd; winkels hebben bepaalde openingstijden en ons werk is aan tijdstippen
gebonden. Indien we boodschappen willen doen na het werk, dienen we hiermee rekening te
houdenbij dekeuzevandewinkellocatie,tenslotteisnietelkelocatie 'optijd' bereikbaar.
Ook met betrekking tot toerisme zijn tijd en ruimte onlosmakelijk verbonden. Niet alle
campingszijn -vanwegeeen sluitinginhetwinterseizoen- gedurendehethelejaar toegankelijk.
Bovendien zijn gezinnen met kinderen genoodzaakt op vakantie te gaan gedurende de
schoolvakanties. Ook in de beleving van de vrijetijd spelen beide aspecten een rol. Een
onvergetelijke vakantie-ervaring kan ontstaan doordat net op het moment dat een
bergwandelaar debergtop bereikt de zon door de ochtendnevel opkomt. Het tegengestelde kan
ook gebeuren: een voorgenomen bezichtiging van het Rijksmuseum kan op een teleurstelling
uitlopenindienhetwegensrestauratiewerkzaamhedenisgesloten.
Alhoewel detijd-ruimtelijke implicaties vantoerismegrootzijn, isertotnutoeingeringemate
geintegreerd onderzoek naarhet tijd-ruimte gedrag van toeristen verricht. Er is veel onderzoek
naar toeristenstromen verricht, waarin echter detemporele dimensie meestal onderbelicht blijft
(Forer en Pearce, 1984; Opperman, 1992; Jansen-Verbeke en Spee, 1994; Opperman, 1994;
Coshall, 2000). Ook worden er regelmatig tijdbudget studies gehouden, waarbij de ruimtelijke
dimensie van handelen zijdelings ter sprake komt (De Hart, 1995; SCP, 1998). Toeristische
studies zijn vaak weinig gericht op de analyse van de dynamiek in tijd en ruimte in het gedrag
vanindividuen, waarbij tevens aandachtisvooreeninterpretatie vanuit hethandelend individu,
zijn motieven, voorkeuren, persoonskenmerken, en dergelijke. De samenhang die een toerist
aanbrengt in een bepaald gebied, juist door het gedrag in tijd en ruimte, blijft dus veelal
onderbelicht in onderzoek. Een van de eerste studies op dit terrein is het onderzoek naar
ruimtelijke en temporele patronen in het vakantiegedrag van bezoeker van Jersey, een eiland
voor de Engelse kust (Cooper, 1981).Later volgen meer studies, zoals de studie van Debbage
(1991) naar het tijd-ruimtelijk gedrag van toeristen op de Bahama's, de studie van Fennell
(1996) naar het tijd-ruimte budget van toeristen op de Shetland-eilanden, en de studie van
Thornton etal.(1997)naartoeristischtijd-ruimte gedraginCornwallinEngeland.Opdelaatste
studiena is altijd voor een eilandlocatie gekozen, omhet gedrag van dete bestuderen toeristen
te begrenzen. Uitzonderingen zijn ook de Wageningse studies naar toeristisch-recreatieve
complexvorming in Enkhuizen (Elands en Jansen, 1990; Jansen, 1991), de Efteling (Spee,
1992), Valkenburg (Bergmans et al., 1994) en Nationaal Park de Hoge Veluwe (Jansen et al.,

Fundamenteel Onderzoek naarTijd enRuimte inToerisme en Recreatie.Dit promotie-onderzoek maaktdeeluit
vanFutro. Andere studies zijn verricht door Van der Knaap(1997),Breedveld (1999a) en Kemperman (2000).
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1996). Deze studies brengen alle de samenhang tussen productelementen binnen minder
duidelijk begrensbare ruimtelijke entiteiten in beeld. Deze promotiestudie zet de Wageningse
traditie voort enrichtzich op de interpretatie van de gedragsdynamiek van toeristen tijdens de
vakantie.
Complexiteit tijd-ruimte onderzoek
Hetfeit daterweinigempirisch onderzoek heeft plaatsgevonden, wordtmedeveroorzaakt door
demethodologischecomplexiteit (Pearce, 1988;ElandsenJansen, 1990;VanderKnaap, 1997;
Thornton et al., 1997).Tijd-ruimte onderzoek is watbetreft deverzameling, de codering ende
analysevande gegevens complex entijdrovend. Het groteprobleem van tijd-ruimte onderzoek
is het vinden van een goedebalans tussen te veel informatie verzamelen, waardoor de analyse
onoverzichtelijk en onnodig complex wordt, ente weiniginformatie verzamelen, waardoor het
onderzoek een te geringe diepgang krijgt. Daarnaast heeft een onderzoeker te maken met
ongelijke grootheden: de activiteiten die mensen venichten en de voorzieningen die worden
bezocht zijn discrete categorieen, terwijl tijd en ruimte continue begrippen zijn. Dit betekent
dat, alvorens uitspraken kunnen worden gedaan over tijd-ruimtelijke samenhang in toeristischrecreatieve complexen, de diverse onderzoeksmethoden en technieken dienen te worden
beschrevenengetoetstophunbruikbaarheid.

1.4

Complexen:eenbetekenisvolleexpressievandevakantie-ervaring

Zoektochtnaarervaringen geeft richtingaantijd-ruimte gedrag
Hetisduidelijk datkennisovergedragspatronen vantoeristen inzagegeeft inhet tijd-ruimtelijk
functioneren van een stad, regio of land. Tevens geeft het een goed overzicht van de tijdruimtelijke dimensies van sociale praktijken. Tijd-ruimte onderzoek sec geeft echter geen
inzageindeachtergronden en oorzakelijke verbanden vantoeristisch gedrag.Volgens Buttimer
(1983)enHarvey (1989)levert het verzamelen vanenormehoeveelheden empirische dataover
tijd-ruimte biografieen onvoldoende antwoordopbrederevragenzoals 'opwelkewijze mensen
betekenissen toekennen aan plaatsen, ruimtes, geschiedenis en tijd' en 'welke motieven en
beperkingen aanleiding geven tot een specifiek gedrag'. Daarom dient het opsporen van
oorzakelijke relatiesmetbetrekkingtothethandelenvanmensencentraaltestaan.
Inhetgevalvanrecreatieentoerismedienenweonsaftevragen 'watmensenbeweegtomhuis
en haard te verlaten en te reizen naar een vaak onbekende bestemming en daar allerhande
activiteitenteondernemen'? Ishet 'omgewoon evenuitdealledaagsesleurtezijn', 'omnieuwe
ervaringen op te doen' of 'om onszelf onder te dompelen in uitheemse culturen in ver weg
gelegen gebieden'? Dat recreatie en toerisme een tijdelijke en ruimtelijke breuk met de
alledaagse verplichtingen en routines betekenen, is een algemeen geaccepteerde 'waarheid',
die in het gewone spraakgebruik zijn weerklank vindt: er op uit gaan, weg zijn, even niks
hoeven of de zon opzoeken, zijn daar gebruikelijke uitdrukkingen voor. Toch is het voor de
wetenschap steeds een vraagstuk geweest wat precies deze breuk met de alledaagse
werkelijkheid inhoudt en waaruit zowel de alledaagse als de toeristische werkelijkheid zijn
opgebouwd. Wat zoekt men, wat ontvlucht men? Zoekt men compensatie voor of een
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aanvulling op hetgeen het gewone alledaagse leven te bieden heeft? Het is belangrijk hier
inzicht in te krijgen omdat verondersteld mag worden dat de drijfveren van mensen om op
vakantie te gaan richtinggevend zijn voor de activiteiten die tijdens hun vakantie worden
ondemomen.
Doorveelonderzoekerswordtkennisovermotievencruciaalgeachtvooreenbeterbegripvande
ervaringswereld vantoeristentijdens devakantie(Pearce, 1988;Jacobs, 1999).Hetbegripmotief
isechtergeeneenduidigconcept.Verschillendedisciplinesconceptualiseren hetopverschillende
wijzen. In Maslow's behoeftehierarchie bijvoorbeeld, veel gebruikt binnen de psychologie,
dienen veelal behoeften op lagere niveaus eerst in belangrijke mate te worden bevredigd,
alvorens de hoger gelegen behoeften kunnen worden bereikt. Vanuit de geografie worden
motieven vaak gekoppeld aan imagovormende gebiedskenmerken (Dietvorst et al., 1987;
Echtner en Ritchie, 1993). Volgens Urry (1990) is het bijzondere van de toeristische
werkelijkheid dathetzichonderscheidt vanhetalledaagseleven,hetgeen doorLengkeek(1994)
contrastructuur wordt genoemd. Toerisme voldoet in een behoefte om even afstand te nemen,
zowel letterlijk en figuurlijk, van ons dagelijkse beslommeringen. De socioloog Cohen (1979)
heeft de toeristische zoektocht naar de andere werkelijkheid uiteengerafeld in ervaringen
gerelateerd aan de mate waarin men zich losmaakt van de eigen, alledaagse wereld en zich
aan een andere, voorgestelde of geidealiseerde, wereld zou willen binden. Elands en
Lengkeek (2000) hebben deze fenomenologische zoektocht theoretisch en empirisch
onderbouwd enverfijnd toteenherzienetypologie vantoeristisch-recreatieve ervaringen.
Deze zoektocht naar toeristisch-recreatieve ervaringen wordt aangestuurd door specifieke
drijfveren ofbehoeften, dieookwelalsmotieven kunnen wordenbeschouwd.Inditonderzoek
zullen motieven als drijfveren om wenselijke vakantie-ervaringen op te doen een centrale rol
spelen. In deze zoektocht naar ervaringen is de omgang met tijd en ruimte een belangrijke
dimensie.Immers,doormiddelvanhettijd-ruimte gedragervaartdetoeristzijn vakantie.

1.5

Opzet vande studie

Uit het voorgaande is helder geworden dat een toeristisch-recreatief complex de tijdruimtelijke dynamiek in een gebied karakteriseert. Het gedrag van toeristen en recreanten is
daarvoor bepalend. Inzage in het tijd-ruimtelijk gebruik van voorzieningen en faciliteiten
geeft ondernemers, beleidsmakers, natuurorganisaties en andere relevante actoren de
mogelijkheid te sturen en biedt handvatten voorbeleid en productontwikkeling. Daarom richt
dit onderzoek zich op het analyseren van de tijd-ruimtelijke samenhang in toeristisch gedrag.
Het onderzoek zal ook de oorzaken van dit gedrag trachten te doorgronden. Er wordt
verondersteld dat gedrag een uiting is van doelmatig handelen en dat motieven daarin een
belangrijke rol spelen. Specifieke aandacht gaat uit naar deervaringen die toeristen zoeken in
deanderewerkelijkheid vanvakantie.

Inleiding

Ditleidttotdeeerste probleemstelling:
• Welke tijd-ruimtelijke samenhang kanwordenonderkendintoeristischgedragenin welke
mate kan deze samenhang worden verklaard door een zoektocht naar toeristische
ervaringen?
Deze probleemstelling veronderstelt allereerst dat inzicht wordt verkregen in de zoektocht
naar toeristische ervaringen. Daarbij wordt expliciet ingegaan op de drijfveren van mensen
omzich tijdelijk teonttrekken aanhet alledaagse leven, waarbij differentiatie in onder andere
ruimte en tijd kernbegrippen zijn. Naast motieven zal ook de doelgerichtheid van het gedrag
wordenbehandeld, waarbij de aandacht specifiek uitgaat naar de wijze waarop de vakantie is
voorbereid dan wel georganiseerd. Omdat niet zonder meer wordt aangenomen dat al het
toeristisch gedrag vluchtig is, gaat de aandacht tevens uit naar de routinematige aspecten van
gedrag.Zowelhetdoelmatighandelen alshetroutinematig handelen makentoeristisch gedrag
transparant ennietzogrilligenongrijpbaar alsdoorvelenwordtbeweerd.
Gewezen is op het belang van kennis omtrent samenhangend toeristisch gedrag en de relatie
tot doelmatig handelen. Het uiteindelijke doel hiervan is kennis te ontwikkelen over de
stabiele elementen van het toeristisch gedrag teneinde handvatten voor een duurzame
ontwikkeling van toerisme te kunnen bieden aan belanghebbenden in de toeristischrecreatieve sector(beleidsmakers,natuurorganisaties,productontwikkelaars, en dergelijke).
Eentweede aspectbinnen deze studieishet toeristisch gedragintijd enruimte.Verschillende
benaderingswijzen in de tijd-ruimte geografie nopen tot een nadere afbakening van de
begrippen tijd en ruimte in dit onderzoek. Daarnaast staat het begrip samenhang centraal. De
operationalisatie van het begrip tijd-ruimtelijke samenhang krijgt speciale aandacht. Door
vele onderzoekers is de bewerkelijkheid en complexiteit van tijd-ruimte onderzoek als een
van de belangrijkste oorzaken voor een beperkte empirische toepassing benadrukt (Pearce,
1988; Thornton et al., 1997). Om deze complexiteit te doorgronden, dient het onderzoek
gericht te zijn op het vinden van een adequate methodologie. Dit heeft ertoe geleid dat voor
het methodologische vraagstuk van het bepalen van tijd-ruimtelijke samenhang een tweede
probleemstelling is geformuleerd:
• Op welke wijze kan tijd-ruimtelijke samenhang in toeristisch gedrag methodologisch
worden bepaald?
Deze methodologische verkenning valtin drie stappen uiteen. Allereerst wordt het toeristisch
gedrag uiteengelegd in verschillende dimensies die operationaliseerbaar zijn. Vervolgens
moet ook duidelijk worden op basis van welke ordenende principes de tijd-ruimtelijke
samenhang ingedragkanwordenbepaald.Pasdankan gezochtworden naarwaarnemings-en
analysemethoden diedeze samenhangdaadwerkelijk kunnen identificeren.
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Het uiteindelijk doel van deze verkenning is de presentatie van een methodologisch
conceptueel kader voor de identificatie en analyse van tijd-ruimtelijke samenhang in
toeristisch gedrag.
Voorhet beantwoorden vanbeideprobleemstellingen isgebruik gemaakt van literatuurstudie,
een survey in de vorm van een gecombineerde enquete met een tijd-ruimte dagboek en
kwalitatieve interviews. De onderzoeksgegevens zijn afkomstig uit de grensoverschrijdende
EuregioMaas-Rijn enhetMidden-AmerikaanselandCostaRica.

1.6

Leeswijzer

Het boek is als volgt opgebouwd. In het tweede hoofdstuk komen de achtergronden van
toeristisch gedrag aan bod. Er is aandacht voor de zoektocht naar toeristische ervaringen,
alsmede voor de doelmatige en routinematige aspecten van het handelen. Het begrip
toeristisch-recreatief complex wordt in hoofdstuk 3nader beschouwd. In dit hoofdstuk wordt
tevens een conceptueel kader voor het onderzoek naar tijd-ruimtelijke samenhang in
complexen gepresenteerd. Vervolgens staat in hoofdstuk 4 de methodologische verkenning
centraal en worden methoden van tijd-ruimte onderzoek en technieken om tijd-ruimtelijke
samenhang te bepalen aangedragen. Hoofdstuk 5 behandelt de onderzoeksopzet. Er is
onderzoek gedaan in twee studiegebieden, namelijk de Euregio Maas-Rijn en Costa Rica. In
beide gebieden hebben zowel een kwantitatief survey, waarin onder meer gebruik is gemaakt
van dedagboekmethode, alskwalitatieve interviews plaats gehad. Hoofdstuk 6presenteert de
resultaten voorhetEuregionale studiegebied. DeCostaricaanseresultaten volgenin hoofdstuk
7.Inbeidehoofdstukken gaat de aandacht uitnaar deidentificatie van toeristische complexen
en de relatie tot de zoektocht naar vakantie-ervaringen. In het slothoofdstuk, hoofdstuk 8,
wordt aan de hand van de onderzoeksresultaten een antwoord geformuleerd op beide
probleemstellingen. Tevens wordt ingegaan op de betekenis van dit onderzoek voor
toeristisch-recreatief beleid en productontwikkeling.

13

2.Betekenisvoltoeristischgedrag

Voor de meeste mensen vormen vakanties een belangrijke onderbreking van dagelijkse
routines. Bij thuiskomst en weer terug in de dagelijkse realiteit resteren de mooie
herinneringen aan de leuke accommodatie, de spannende of ongewone dingen die zijn
beleefd, de bijzondere plekken die zijn aanschouwd en de contacten die met andere mensen
zijn gelegd. Deze herinneringen zijn het resultaat van de vakantie als zoektocht naar het
bijzondere, het afwijkende of het andere. Dit betekent echter niet dat een vakantie per
definitie spectaculair of hyperactief moet zijn: voor de een krijgt de vakantie een bijzondere
betekenis door hem luierend door te brengen op het strand of in een luxueuze zetel voor het
vakantiehuisje, terwijl een ander daarvoor van attractie naar attractie moet hollen of zich
dagelijks op de racefiets in het zweet moet werken. Ondanks de grote uiterlijke verschillen
gaat het in beide situaties ran betekenisvol gedrag. Het voorbeeld maakt duidelijk dat een
vakantie moet voldoen aan specifieke behoeften en dat achter elk gedrag verschillende
motieven schuilgaan.
Uitgaande vanhet intentionele gedrag van toeristen, ze zijn immersdoelgericht opzoek naar
niet-alledaagse, betekenisvolle ervaringen, wordt verondersteld dat overeenkomsten en
variaties intijd-ruimte gedragkunnen worden verklaard. Indit hoofdstuk wordtdaarop dieper
ingegaan. Omdat de tijd-ruimte geografie het theoretisch raamwerk vormt waarbinnen deze
studie plaats heeft, wordt in §2.1 toegelicht welkebenadering door mij wordt gehanteerd. In
§ 2.2 werk ik de zoektocht naar ervaringen uit in een typologie van toeristische ervaringen.
Dezeervaringstypologie geeft inzageindedrijfveren -motieven- waarommensen op vakantie
gaan. Het aansturen van vakantiegedrag door motieven komt in § 2.3 aan bod. Doelgerichte
handelen heeft plaats als de activiteit het bijzondere, het afwijkende of het andere
representeert. Als tegenhanger hiervan fungeert het routinematig handelen, dat ook een
onderdeelvormtvantoeristisch gedrag.Omdathettijd-ruimte gedragobject vanonderzoekis,
wordt in §2.4 specifiek ingegaan op de betekenis van de dimensies 'tijd' en 'ruimte' tijdens
devakantie:hoe wordentijd enruimtebeleefd enhoe structureren zegedrag?Tenslotte wordt
in §2.5debelangrijkste bevindingen uit dithoofdstuk opeenrijtjegezet.

2.1 Tijd-ruimte geografie
Er bestaan verschillende theoretische modellen die het handelen van de mens in zijn tijdruimtelijke omgeving verklaren: actorcentrische, structuurcentrische en structurationistische
theorieen. De actorcentrische theorieen beschouwen het handelen vanuit het individu met zijn
behoeften en ervaringen, structuurcentrische theorieen benadrukken het handelen vanuit de
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beperkingen die voortvloeien uit dwingende maatschappelijke structuren, en in
structurationistische modellen wordt juist het individuele niveau met het structuurniveau
verbonden door ze niet als tegengestelde, maar elkaar wederzijds beinvloedende grootheden te
zien (Blaas, 1989; Beckers en Raaijmakers, 1991; Karsten, 1992). Omdat het tijd-ruimtelijk
handelen van toeristen tijdens de vakantie het uitgangspunt is van mijn studie, heb ik gekozen
voor een actorcentrische benadering en meer zoals die in de behaviourale geografie is
uitgewerkt. Het behaviouralisme beschouwt tijd-ruimte gedrag als een expressie van een
handelendeactormeteenindividuelekeuze-enhandelingsvrijheid, wienshandelen gebaseerdis
opwaarden,behoeften, opvattingen enverlangens enplaatsheeft binnen een sociaal-ruimtelijke
context(Huigen, 1986;BeckersenVanderPoel, 1990;WalmsleyenLewis,1993).
InnavolgingvanThrift (1981)onderscheidtHuigenbinnendebehaviouralegeografie gerichtop
tijd-ruimte gedrag enerzijds een 'activedecision-making' richting, waarin het gedrag van een
individu de uitkomst vormt van een intern besluitvormingsproces, en anderzijds een 'reactive
decision-making' richting, waarin het gedrag van een individu mede wordt bepaald door
beperkende sociaal-ruimtelijke factoren (Huigen, 1986: 22). De laatste richting wordt veelal
weer ingedeeld in een 'choice-optiek', waarin keuzen worden benadrukt, en een 'constraintoptiek' waarin inperkingen van gedrag worden benadrukt. Een belangrijke vertegenwoordiger
van de choice-benadering is Chapin. Om te begrijpen hoe patronen van menselijke activiteiten
zichontwikkelen, ishetnoodzakelijk omallereersthet gedragvanindividuen vandagtotdagte
bestuderen (Chapin, 1978). Inzicht verkrijgen in het feitelijk gedrag in tijd en ruimte van
individuenishetuitgangspuntvande 'choice-benadering'.
In de 'constraint-optiek' ligt het accent op de restricties waaraan menselijk handelen
onderworpen is. Alhoewel restrictieve omstandigheden een rol kunnen spelen in
behaviouralistisch onderzoek, staatmeestal dewijze waaropdebeperkingen door de individuen
worden ervaren bij het ondernemen van activiteiten centraal (Hoekstra, 1984; Floor, 1990).
Huigen (1986)beschouwt Hagerstrand als debelangrijkste vertegenwoordiger van deze tweede
benadering. De laatstgenoemde optiek, echter, wordt veelal ook onder de structuurcentrische
theorieengeschaard(Blaas,1989;BeckersenRaaijmakers, 1991;Karsten, 1992)1.Centraalinde
tijd-geografie van Hagerstrand (1979)staathetpad-concept. Iederindividu doorloopt gedurende
zijn leveneenpad intijd enruimte,datindetijd geanalyseerd kan worden (dagpad,levenspad).
Omdat individuen slechts beschikken over 24 uur per dag, maar op een plek tegelijkertijd
aanwezig kunnen zijn (zichzelf niet kunnen splitsen), en maar een beperkt aantal activiteiten
tegelijkertijd kunnen uitoefenen is het tijd-ruimte budget per definitie beperkt. Het manifest
gedragwordt daaromalsmisleidendbeschouwd omdat ditgedrag deresultante is van eengroot
aantal beperkingen van zowel menselijke als maatschappelijke aard (Floor, 1990). De
beperkingen hebben betrekking op (i) de biologische aard en de ondeelbaarheid van de mens
{capability constraints),(ii)opdenoodzakelijke aanwezigheid van anderen omeen handeling
mogelijk te maken {coupling constraints), (iii) en op de beperkte zeggenschap over de
omstandigheden waarin een bepaalde activiteit doorgang kan vinden {authority constraints)

Het onderscheid intwee behaviourale richtingen isoverigens, zoals door Huigen zelf wordt opgemerkt, niet
scherp;eerder is sprake van een continuum (Huigen, 1986:22).
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(Hagerstrand, 1979;Peet, 1998).Demanifeste tijd-ruimte paden zijn alduseencompromisvan
oftegemoetkoming aandewaargenomen beperkingen.
Het descriptieve karakter van de benadering en het feit dat het geen bredere maatschappelijke
vragen stelt ten aanzien van enerzijds de structurele beperkingen en anderzijds de beleving en
betekenis van tijd-ruimte gedrag, heeft ertoe geleid dat er veel kritiek op is gekomen (Harvey,
1989:211-213,Buttimer, 1983in:Karsten,1992).
Restricties die potentieel tijd-ruimtelijk gebruik van de omgeving uitsluiten, worden in mijn
studie niet in ogenschouw genomen. Het feitelijk tijd-ruimte gedrag van toeristen tijdens de
vakantie en de wijze waarop dit gedrag tot stand komt vanuit een zoektocht naar ervaringen
wordtbenadrukt.Alszodanigbehoorthetonderzoektotdechoice-benadering.

2.2 Vakantie:zoektochtnaar het 'andere' 2
De ongekende populariteit van toerisme doet menigeen afvragen waardoor het wordt
veroorzaakt dat mensenvoorkortereof langeretijd huisenhaard verlaten. Zoekt menrust na
een jaar hard werken of wil men 'er gewoon even uit' zijn? Is de nieuwsgierigheid naar
andere landen en mensen een belangrijke drijfveer ofjuist een onderdompeling in uitheemse
culturen? De massalejaarlijkse uittocht kan niet worden verklaard zonder een link te leggen
met het 'normale' leven. In deze paragraaf wordt ingegaan op de achtergronden van de
toeristischeervaringendewijze waaropdezetotuitingkomtinconcreet vakantiegedrag3.
Opafstand vanhet alledaagse
De toeristische ervaring kan worden beschouwd als een vrijetijdservaring. Goossens
definieert debelevingvanvrijetijd -hij spreektvan 'leisureexperience'-alsvolgt4:

In hunboek 'Typical Tourists;Research intothe theoretical and methodologicalfoundations ofa typologyof
tourism and recreation experiences' doen Elands enLengkeek (2000) verslag vaneen meerjarig
onderzoeksproject, waarin Cohen's fenomenologie vantoeristische ervaringen theoretisch isgeanalyseerd en
empirisch getest. Op grond van deresultaten vandit project ende ideeen van Schutz (1990) enLengkeek (1994,
1996, 1998)iseen nieuwe toeristisch-recreatieve ervaringstypologie opgesteld. Dit onderzoek heeft deel
uitgemaakt vanditproject. Deze paragraaf ismedegebaseerd opdit boek.
3
Mannell enIso-Ahola (1987) onderscheiden drie tradities inhetonderzoek naar vrijetijdservaringen: (i)
onderzoek naar dedeterminanten vande ervaring,de ervaring zelf staat niet centraal, (ii) onderzoek, waarbij het
accent ligtopderelatie tussen het motief c q . d e verwachte ervaring en de satisfactie vande uiteindelijke
ervaring, (iii)onderzoek naarde actueleervaring tijdens devrijetijdsbesteding, gericht opdeinhoud van de
ervaring zelf. Alhoewel dit onderscheid inbeperkte materecht doet aandecomplexiteit van de toeristische
ervaring (immers:dedeterminanten vande ervaring kleuren tevens de inhoud van deervaring),kan echter
grofweg worden gesteld datindezeparagraaf met namedeeerst genoemde onderzoekstraditie aan deorde komt.
Beleving enervaring zijn overeenkomstige begrippen diebetrekking hebben opdegemoedstoestand van
mensen. DeEngelse taalhanteert66nbegrip:experience. IndeNederlandse taalzijn erechter verschillende
betekenissen. VolgensMommaas (2000a: 43)verwijst ervaring naar 'afstand, contemplatie, asceseen uitgestelde
behoeftenbevrediging' enbelevenis daarentegen naar 'kortstondigheid, onmiddelijkheid en zintuigelijkheid'.
Beleving richt zich meerophet moment zelf van de gewaarwording ende ervaring is indetijd gezien hierop
volgend. Indit proefschrift wordtervaring niet alleen cognitief beschouwd, maarook affectief en worden alle
zintuigelijke ervaringen hierin meegenomen. Tegelijkertijd richt hetonderzoek zich niet ophet analyseren van
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"Een gemoedstoestand vanpositieve gevoelens en betrokkenheid bij intrinsiek (en extrinsiek) gemotiveerd
gedrag. Deze emotionele beleving treedt alleen op tijdens momenten waarop het individu zich door niets
belemmerd ofbedreigd voelf (Goossens, 1993: 133)

De optimale vrijetijdservaring kan worden gekarakteriseerd aan de hand van cognitieve
aspecten, zoals gedachten en beelden, en affectieve aspecten, zoals gevoelens en sensaties.
Equivalente begrippen zijn peak leisure(Neulinger, 1974),peak experience(Maslow, 1970)
of flow (Csikszentmihalyi, 1990). Ze verwijzen naar een aantal kenmerken die vanuit de
psychologie worden toegekend aan vrijetijdsbeleving, zoals een verrijkte waarneming, het
ontbreken van bewustzijn van tijd en plaats, een gevoel van zorgeloosheid, een sterke
persoonlijke betrokkenheid bij de situatie en een aangenaam of plezierig gevoel (Tinsley en
Tinsley, 1986;Goossens, 1991).
Dat de toeristische ervaring een tijdelijke of ruimtelijke breuk met de alledaagse
werkelijkheid betekent, is algemeen geaccepteerd. Toch roept dit de vraag op naar het
werkelijkheidsgehalte van de toeristische ervaring. Zowel Boorstin (1963) als MacCannell
(1976)constateren dat demoderne samenlevingtotvervreemdingleidt.Boorstin meentdatde
moderne samenleving vooral 'pseudo-events' genereert, die de menselijke ervaring
confronteren met beeldvorming en voorstellingen, die niet langer door werkelijkheid worden
gedekt. MacCannell is daarentegen van mening dat de van de eigen alledaagse moderne
wereld vervreemdeinternationale middenklasse het authentiekezoekt, waardat nog aanwezig
is in de wereld van de ander. In het artikel 'Aphenomenology of touristexperiences' (1979)
verbindt Cohendeideeen vanBoorstin (het 'illusoire') enMacCannell ('de zoektocht naarhet
authentieke') met de beschouwing van de antropoloog Turner over de pelgrimstocht aan het
toerisme-debat (zieookCohen, 1988).Hij laat zien hoe overde grenzen vanhetbekende(the
centre)heen het 'andere' wordt gezocht en aanschouwd (thecentre-out-there). Men verkeert
tijdelijk in een gemeenschap van mede pelgrims waarbinnen gebruikelijke structuren van
menselijke contact vervagen, waarna men gelouterd of verrijkt terugkeert in de eigen,
bekende wereld. Cohen heeft deze zoektocht naar de andere werkelijkheid uiteengerafeld in
ervaringen die gerelateerd zijn aan de mate waarin men zich losmaakt van de eigen,
alledaagse wereld en zich aan een andere, voorgestelde of geidealiseerde, wereld zou willen
binden. De eerste modaliteit (recreationalmode) is een oppervlakkige verwijdering van het
alledaagse, een onproblematische afwisseling waarbij het gaat om ervaringen die zijn gericht
op ontspanning en plezier. In de tweede modaliteit (diversionarymode) werkt het dagelijks
bestaan stressverwekkend en vervreemdend dat het eropuit gaan nodigis ombij tekomenen
hernieuwde energieoptedoen. Indederde modaliteit (experientialmode)ismen zichbewust
van een onherstelbaar verlies in de eigen wereld en gaat op zoek naar omgevingen die nog
nostalgie en authenticiteit uitstralen. Dat de toeristische ervaringen vaak op een
geconstrueerde authenticiteit betrekking hebben wordt minder belangrijk gevonden. In de
experimental mode fungeert toerisme als een middel om de authentieke kanten van de eigen
persoon terug te vinden, zowel in geestelijk als fysiek opzicht. De tocht is een confrontatie
de 'onmiddellijkheid' van degevoelens die ontstaan bij het uitoefenen van eentoeristische activiteit. Derhalve
worden beide begrippen identiek gebruikt.
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met het andere. Maar ook na deze diepe ervaring keert men terug naar het oorspronkelijke
centre.Delaatste modaliteit {existentialmode)brengt een werkelijke verwisseling vancentre
en centre-out-there met zich mee. De toerist raakt gevoelsmatig onthecht van de eigen
omgeving en zal proberen zoveel mogelijk te verkeren in deze ware wereld (Lengkeek en
Elands,2001).
Cohen's 'modes of experience' spreken tot de verbeelding en zijn van toepassing op allerlei
vormen van toeristische en recreatieve ervaringen in verschillende settings. Een belangrijke
beperking van Cohen's theorie is dathet centre-out-there sterk gerelateerd is aan een sociaalruimtelijke context dieeldersisgelegen.Devrijetijdservaring omvatechterveelmeerdaneen
wereld van ruimtelijk gebonden waarden, die men in een andere samenleving zoekt. De
postzegelverzamelaar kangeobsedeerd zijn doordehobby,zonderdatdezeldzamepostzegels
een centrum-daarbuiten vormen. Ook iemand die de zon opzoekt om zich over te geven aan
het lichamelijke genot van door de zon beschenen te worden zoekt geen centrum-daarbuiten,
maar een speciale lichamelijke ervaring. De toeristische ervaring behelst meer dan alleen een
verandering inhet sociaal-ruimtelijke centre-out-there (Elands en Lengkeek, 2000; Lengkeek
enElands,2001).
Constructievande werkelijkheid
Lengkeek (1994) gaat in zijn sociologisch-filosofisch essay in op het werkelijkheidsgehalte
vandetoeristische ervaring.Hij beschouwt vrijetijd alseenvandewerkelijkheden waarin wij
leven. In deze andere werkelijkheid wordt de alledaagse werkelijkheid even tussen haakjes
geplaatst:
"Vrijetijd, recreatie en toerisme worden opgevat als vormen van werkelijkheid, waarmee op een of andere
manierafstandwordtgenomen van het vanzelfsprekende, alledaagse." (Lengkeek, 1994: 194).

Lengkeek gebruikt hetbegrip 'contrastructuur' omdewereld vandevrijetijd te onderscheiden
vandealledaagse leefwereld:
"Contrastructuur als werkelijkheid heeft een georganiseerde vorm en stoat, die enerzijds een distantie ten
opzichte van de alledaagse wereld creeert en anderzijds voor een groot deel over de alledaagse wereld
heenvalt, als een laagopeen laag." (Lengkeek, 1994:56).

Als tijdens momenten van vrijetijd de alledaagse werkelijkheid even wordt opgeschort,
ontstaat volgens Lengkeek de vrijheid van vrijetijd. Deze vrijheidsbeleving die essentieel
wordt geacht voor 'echte' vrijetijd ontstaat niet zomaar,daarvoor dient een aantal condities te
zijn vervuld. Belangrijk is dat mensen een zekere vrijheid van keuze ervaren bij uitoefening
van de activiteit, het gedrag dient intrinsiek gemotiveerd te zijn, er zal een optimaal
spanningsniveau aanwezig zijn, geen stress en geen verveling, en tenslotte moet het individu
een zekere binding met de activiteit hebben (Neulinger, 1974; Tinsley en Tinsley, 1986;
Goossens, 1993)5.
5

De intrinsieke motivatie-conditie zou impliceren datbij bepaalde gedragingen, dieinhogemate afhankelijk
zijn vanbeloningenerkenning vanreferentiegroepen of andere belangrijke personen, geen sprakeis van
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Als vrijetijd een breuk is met de alledaagse werkelijkheid, dan dient nader te worden
geanalyseerd waaruit zowel de alledaagse als de niet-alledaagse werkelijkheid zijn
opgebouwd enhoe eenbreukdan welafstand tussenbeideontstaat. Gei'nspireerd door Schutz
stelt Lengkeek (1994, 1996) dat de alledaagse werkelijkheid kan worden opgespannen rond
een zestal parameters (zie ook Lengkeek en Philipsen, 1998;Elands en Lengkeek, 2000): (i)
bewustzijnsspanning: eenhogematevan attentiviteit isnoodzakelijk ominhet dagelijks leven
te kunnen functioneren; (ii) opschorting:in het zingevende en ordenende kader van de
alledaagse werkelijkheid is weinig of geen plaats voor ervaringen, die deze constructie
bedreigen of ermee in strijd zijn (zoals angsten en driften); (iii) proprioceptie:het fysieke
'zelf wordt van binnenuit als vanzelfsprekend ervaren en alle aandriften en angsten, die
daarbij horen, zoals het besef van de eigen eindigheid en seksualiteit, worden deels
toegelaten, deels gecontroleerd en deels opgeschort; (iv) socialiteit:het zelf wordt extern
gespiegeld aan de sociale context waarin men leeft en van wiens taal men zich bedient. Dat
leverteen 'wereldbeeld' opdat zowel een normatieve (wat normaal isen als waar beschouwd
wordt) als een morele (wat goed is) en een expressieve waarde (wat waarachtig is) heeft; (v)
tijd: onontkoombaar is de ervaring dathet enemoment niet hetzelfde is alshet andere,welke
in de moderne tijd is verbonden met deklok; (vi) ruimte:de alledaagse leefomgeving is een
bekende, voornamelijk functionele ruimte, waarin we ons verplaatsen van plek naar plek.
Doordat de werkelijkheidsparameters verschillende waarden kunnen aannemen, ontstaat een
diversiteit aan werkelijkheden. Omdat in dit proefschrift het toeristisch gedrag in tijd en
ruimtewordtbenadrukt, wordtopdezebeideparameters in §2.4naderingegaan.

niet-alledaagsewerkelijkheid

alledaagsewerkelijkheid
socialiteit

proprioceptie

socialiteit

tijd

proprioceptie

_,

tijd

/ •

V-,.
!
opschorting

.'•'.

.--''' 1 "•••
ruimte

bewustzijnsspanning

opschorting

ruimte

bewustzijnsspanning

Figuur 2.1 Hypothetische alledaagse ende niet-alledaagse werkelijkheid opgespannen door de
parameters

vrijetijd. Integendeel, extrinsieke motivatie speelt een belangrijke rol, zolanghet maar niet deenige motiverende
factor is (Pearce, 1993).
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Toerisme:niet-alledaagsewerkelijkheid
Tijdens toeristische momenten varieren mensen hun werkelijkheidservaring op de zes
parameters (figuur 2.1). De bewustzijnsspanning wordt verlaagd door te relaxen, of juist
verhoogd, om de complexiteit van de werkelijkheid te reduceren tot een activiteit waarvoor
volledige overgave nodig is alvorens de activiteit met succes kan worden volbracht (bv.
bergbeklimmen). De normaleopschortingen kunnen ook zelf opgeschort worden: dit gebeurt
alsmengevoelens enoverwegingen toelaat diemen gewoonlijk verweghoudt.Dituit zich in
de vorm van het nadenken over de zin van zichzelf of van het bestaan. Men wordt zich weer
bewust van het eigen lichaam, bijvoorbeeld tijdens inspannende wandeltochten of aan het
strand. Risicovolle tochten worden bewaard tot de vakantie. Het spelen met de dood en de
eigen eindigheid is een thematiek die in veel recreatieve activiteiten opduikt;
overlevingstochten maken, klimmen, bungi-jumpen, etc. De sociale context krijgt een andere
invulling dan normaal. De spiegeling van zichzelf kan ook op de sociale context worden
gericht, anders dan normaal.De vakantie is detijd om weer 'met elkaar' te zijn of om ineen
andere sociale wereld te verkeren van mensen met een andere taal, een ander uiterlijk en
andere gewoonten. De vakantiebiedt ontegenzeggelijk eenbreuk methet gewone tijdregime:
hij duurt eindeloos of vliegt om afhankelijk van de invulling ervan. En tot slot, het erop uit
gaan is per definitie een ruimtelijke variatie: men is waar men gewoonlijk niet is. Op
overeenkomstige wijze kanooknaaranderevrijetijdsactiviteiten worden gekeken.

bewustzijnsspanning
ALLEDAAGSE
WERKELIJKHEID
opsehorling

ailedaagse
ervaring

propriocaptie

socialitett

NIETALLEDAAGSE
WERKELIJKHEID

ervanngsmodaliteiten
amusement
verandering
interesse

tijd

vervoering
toewijding

niimte

Figuur 2.2 Ervaringsmodaliteiten opnieuw geformuleerd (Elands enLengkeek, 2000)

Ervaringsmodaliteiten
Geconcludeerd kan worden dat toeristische ervaringen niet alleen zijn gebaseerd op een
wijziging van de ruimtelijke situatie, zoals Cohen in sterke mate impliceert, maarook opeen
verandering vanbewustzijnsspanning, opschorting,proprioceptie,tijd en socialiteit. Omdatde
parameters verschillende waarden kunnen aannemen en deze waarden van individu tot
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individu kunnen verschillen, bestaan er verschillende individuele ervaringswerelden naast
elkaar. De in figuur 2.1 gevisualiseerde ervaringswerelden vormen slechts een voorbeeld.
Ondanks het individuele karakter van de toeristische ervaring veronderstellen we dat er
overeenkomstige werkelijkheidservaringen zijn. De ervaringsmodaliteiten van Cohen bieden
een duidelijk raamwerkvan waaruit dezoektocht naar niet-alledaagseervaringen vorm krijgt.
Deconceptuele verbreding van het 'andere' impliceert echter ookeenandereinvulling vande
toeristische ervaringsmodaliteiten. Elands en Lengkeek (2000) hebben de
ervaringsmodaliteiten opnieuw geformuleerd (figuur 2.2); de vijf door hen onderscheiden
modaliteiten zijn inhoudelijk geinspireerdopde 'modesof experience' vanCohen :
• Amusement: dewereldvandevrijetijd speeltzichdichtbijhetalledaagselevenaf, alhoewel
nietgeheel vanzelfsprekend. Iederindividu moetzichtochinzekeremateconformeren aan
de eisen die de maatschappij aan hem stelt. Toerisme en recreatie functioneren als een
tijdelijke omkering van het leven van alledag. Om verwarring met de term recreatie te
voorkomen, prefereren Elands en Lengkeek de term 'amusement', waarmee tevens het
onproblematische karakter vanhet genietenvanplezier en gezelligheid wordt benadrukt.
• Verandering: het verschil met de alledaagse leefwereld is sterker voelbaar. Het gewone
leven wordt als stressvol en gejaagd ervaren, men wil zijn (mentale en fysieke) krachten
herwinnen door er 'even-tussen-uit' te gaan. Het erop uit gaan werkt min of meer als
therapie. De opschorting van de werkelijkheid is niet langer ingebed in het
vanzelfsprekende en bekende, maar er wordt niet bewust gezocht naar de niet-alledaagse
werkelijkheid, diederhalvenauwelijks vorm ofinhoud heeft.
• Interesse:men wordt zich bewust van een onherstelbaar verlies in de eigen wereld dat
mogelijk wordt opgevangen door participatie in een andere, meer waarachtig gedachte
wereld, het gewone leven is niet het enige dat bestaat en er toe doet. Buiten de alledaagse
horizon liggen interessante dingen die men wil zien enbeleven. De fantasie wordt gevoed
door tekens, cliches en reisgidsen, die enerzijds een enorme attractiviteit hebben en
anderzijds het mystieke niet volledig kunnen onthullen, waardoor het 'andere' nooit
volledig kan worden begrepen. Verrijkt met deze ervaringen kan men terugkeren naar het
bestaanvanalledag.Menvereenzelvigt ofidentificeert zichnietmetde vrijetijdsomgeving.
• Vervoering. In deze modaliteit bereikt de spanning tussen de opschorting van het
alledaagse en deontoegankelijkheid van de andere wereldeenhoogtepunt. Niet (helemaal)
voorziene confrontaties met het 'andere' veroorzaken een schok Gevoelens van
verwondering en vervoering worden ervaren; de verbeelding schiet even te kort bij wat
men ziet. Deze confrontatie met zichzelf maakt het individu zich bewust van zijn
beperkingen en maakt het mogelijk de authentieke kanten van de eigen persoon terug te
vinden, zowel in geestelijk als fysiek opzicht. Desalniettemin is deze modaliteit ook
verbonden met ruimte (onbegrensdheid), tijd (eeuwigheid), socialiteit (verloren paradijs) en
bewustzijnsspanning(contemplatie).
Deverschillen tussen debenaderingen van Elands en Lengkeek (2000) enCohen (1979) zijn: Cohen plaatst de
zoektocht naar authenticiteit inde 'experiential mode', terwijl Elands en Lengkeek deze inde 'toewijdingsmodaliteit' plaatsen. Hun derde modaliteit verwijst naar depostmodernetoerist, diezich geen zorgen maakt of
hetecht isof eenrepresentatie zolang alshetmaar interessant isenprikkelend genoeg (Urry, 1992).De vierde
modaliteit vanElands enLengkeek isbreder geinterpreteerd enheeft niet alleen betrekking op hetontdekken van
degrenzen van het uithoudingsvermogen.
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• Toewijding.Men heeft toegang verworven tot het onbekende en het onbereikbare. Het
andere moet worden binnengehaald in de alledaagse wereld, gekend worden als een
nieuweverworvenheid ofdaarnaast eenvasteplekworden gegeven.
Teneinde de ervaringsmodaliteiten empirisch te kunnen toetsen hebben Elands en Lengkeek
(2000:19)karakteristieken vooriederemodaliteitgedefinieerd (figuur2.3).

Modaliteit

Kenmerken

Amusement

Plezier
Centrum-waarden: vertrouwde omgeving,je eigentaal,gemak
Tijdelijkheid: een korteonderbreking

Verandering

Vlucht:weg van deverveling, stress ende alledaagse routines
Ontspanning
Herstel:opladen van de accu
Deomgevingscontextdoetweinigter zake

Interesse

Speurtocht naar interessante vergezichten en verhalen
Variatie ontleend aan hetverkeren in'elders'of 'ooif
Stimulering van deverbeelding: niet noodzakelijk doorauthentieke prikkels,wil graag
geVnformeerdworden

Vervoering

Zelfontdekking:een (her)nieuw(d) bewustzijn van eigen identiteit
Onverwacht: openheid voor hetonbekende of het onverwachte
Grenzen verleggen:grensoverschrijdende (liminale) ervaringen

Toewijding

Speurtochtnaar authenticiteit: zoeken naaronverdachte authenticiteitvan het'andere'
Toeeigeningentoewijding:geabsorbeerd raken doorde 'back-stageworld'
Tijdloosheid:verlangen naar een permanent verblijf

Figuur 2.3 Kenmerken perervaringsmodaliteit (ElandsenLengkeek, 2000;Lengkeek en Elands, 2001)

De modaliteit is contextgebonden. Hiermee wordt bedoeld dat de persoon, afhankelijk van de
levensfase waarin hij verkeert, de recreatieve omgeving en het gezelschap, kan varieren in het
typeervaringwaamaarhijopzoekis:
"Any individual tourist may experience several modes on a single trip; a changefrom one mode to another
may alsooccur inthe 'touristicbiography' ofany individual traveller" (Cohen, 1979: 192).

Desondanks stelt Cohen (1979) dat bij ieder individu een bepaalde modaliteit gedurende een
langereperiodedominantis.
Het spanningsveld tussen de alledaagse werkelijkheid en de 'andere' werkelijkheden geeft
richting aandezoektocht naarervaringen. De modaliteit vormteendrijfveer, een motief, omer
'tussenuit' tegaan.Deonderzoekers YiannakisenGibson (1992),diealseenvandeeerstende
door Cohen geformuleerde toeristische rolpatronen in de praktijk hebben onderzocht, betogen
dat de modi gei'nterpreteerd dienen te worden als stabiele motivatiepatronen die inhoud en
richting geven aan toeristisch-recreatieve activiteiten om zo de gewenste ervaring op te
roepen.Als zodanig kan ook detypologie van ervaringsmodaliteiten van Elands en Lengkeek
(2000)worden beschouwd.
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2.3 Toeristisch gedrag:intentionele enroutinematige handelingen
In de voorgaande paragrafen is het duidelijk geworden op welke wijze de drijfveren voorhet
opvakantie gaan -de ervaringsmodaliteiten- gestructureerd kunnen worden. In deze paragraaf
komt het feitelijk toeristisch gedrag tijdens de vakantie aan bod en de mate waarin dit
handelen wordt aangestuurd door motieven (intentioneel handelen) dan wel routines
(routinematighandelen).
Motieven geven richtingaantoeristischgedrag
Een motief kan worden gezien als een drijfveer om iets te ondernemen, waar te nemen en
daarmee iets te ervaren. Het vormt de sleutel in het verklaren van feitelijk toeristisch gedrag
(Pearce, 1993). Pearce (ibid.) beschouwt motivatie als een soort raamwerk, waarbinnen
culturele enbiologischekrachten worden gei'ntegreerden getransformeerd tot vakantiekeuzen,
gedrag en ervaringen. Toeristische motivatie studies kunnen zich op verschillend niveau
afspelen, van beperkt in schaal en tijd (dorst hebben als motief voor terrasbezoek) tot
uitgebreid in schaal en tijd (zoektocht naar authentieke gebieden als motief voor een
rugzakvakantie door Afrika).
In verschillende toeristische tijd-ruimte onderzoeken is het motief concept gehanteerd ter
verklaring van gedragspatronen. In het onderzoek van Fennell (1996) onder toeristen van de
Shetland-eilanden bleek dat toeristen die de eilanden bezoeken met een specifiek oogmerk,
zoals het observeren van vogels of het hebben van een diepgaande interesse in de natuurlijke
ontstaanswijze, veel vaker en veel langer de meer perifeer gelegen eilanden bezoeken. De
bezoekers met een algemene belangstelling voor de eilanden verblijven meer op het
hoofdeiland. Debbage(1991)heeft onderzoek gedaan naarhetruimtelijk gedragvantoeristen
op de Bahama's. Hij onderscheidt, in navolging van Plog (1974), 'allocentric' toeristen,
ondernemende vakantiegangers, en 'psychocentric' toeristen, vakantiegangers die
vertrouwdheid prefereren. De toeristentypen zijn afgeleid van het aantal tochten dat wordt
ondernomenenbezienswaardigheden diewordenbezochtdooropverschillendeeilandenvande
Bahama's. Alhoewel het primair een gedragstypologie is, worden motivationele achtergronden
vandoorslaggevendbelanggeachtbijhetfeitelijk tijd-ruimte gedrag.
Doelmatighandelen: vakantievoorbereiding
Motievenvormenmeestaleen startpuntinbesluitvormingsmodellenrandomdevakantie.Vanuit
eenbepaaldemotivatiewordt een aantalkeuzemogelijkheden overwogen en geevalueerd, aldan
niet gebaseerd op ingewonnen informatie en wordt uiteindelijk een keuze gemaakt (Goodall en
Ashworth, 1988; Boerwinkel, 1992; Lee en Crompton, 1992; Echtner en Ritchie, 1993;
Bargeman, 2001). Hieruit blijkt dat motieven of behoeften altijd een startpunt zijn in
(toeristische) besluitvorming. Omdat in de meeste gevallen toeristen een plaats en tijdstip
voor hun vakantie vaak geruime tijd van tevoren selecteren, moet er vanuit het motief gezien
'vooruit' worden gedacht. Daarom vormt dit 'anticiperend motiveren' een belangrijk
onderdeel van de toeristisch ervaring (Pearce, 1993). Dit vooruit denken hangt nauw samen
met de wijze waarop toeristen hun vakantie voorbereiden. Alvorens mensen op vakantie gaan,
vindt er veelal wel een vorm van voorbereiding op de vakantie plaats. Dit zal sterk varieren
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per toerist. De een schept er genoegen in maanden,zo niet eenjaar, van tevoren bezig te zijn
met het lezen van reisverhalen, reisgidsen en beelden van de vakantiebestemming tot zich
nemen.Dit heeft vaak tot doel zich een mentaal beeld tevormen van de vakantiebestemming
en eventueel reeds activiteiten te plannen. Zo concludeert Cooper (1981) dat toeristen zeer
doelgericht attracties en bezienswaardigheden op hun vakantie bezoeken: de attracties
waarvan men de grootste satisfactie verwacht worden het eerst bezocht endeminder groteen
onbekende attracties worden alslaatstebezocht.Volgens deonderzoekerkomtditvoortuit de
behoefte om zo min mogelijk teleurstellingen en risico's te lopen (onzekerheidsreductie).
Risicoreductie isechter niet deenige reden ominformatie in tewinnen en te bestuderen. Ook
hetfantaseren overdevakantieenhetreeds thuisbelevenvanplezier overdatgenewat ergaat
komen zijn belangrijke aspecten (Goossens, 1993). Een andere belangrijke reden kan een
beperkt tijdbudget zijn. Een beperkt aantal vakantiedagen in combinatie met een druk en
overvol bestaan in het dagelijks leven kan ertoe leiden dat men een belangrijk deel van de
vakantie door de reisbranche laat arrangeren. Er is echter ook een groep toeristen die
principieel weigeren iets aan vakantievoorbereiding te doen omdat men vindt dat dit het
vakantieplezier in de weg staat. Richards (1996, in: Bargeman, 2001) stelt dat het in de
thuissituatie anticiperen opde vakantie maakt dat devakantie zelf uiteindelijk niet langer een
breuk is met, maar eenuitbreiding opde alledaagse wereld. Er vindt een integratie van beide
werelden plaats. Hierdoor ontstaat het risico dat uiteindelijk de niet-alledaagse ervaring
alledaags wordt, waardoor opnieuw gezocht moet worden naar een niet-alledaagse
werkelijkheid.
De intensiteit van de vakantievoorbereiding kan sterk varieren: men kan weinig of veel
informatiebronnen raadplegen, kort of lang van tevoren, etc. (Fodness en Murray, 1997).Dit
is sterk gerelateerd aan de wijze waarop de besluitvorming rondom de vakantie plaats heeft.
Bargeman (2001, naar Howard en Sheth, 1969) onderscheidt hierin drie vormen (i) een
'extended problem solving' proces: deze toeristen winnen veel externe informatie in; (ii) een
'limited problem solving' proces: deze toeristen zijn slechts in beperkte mate bezig met het
vakantiekeuzeproces; en een 'routinized problem solving' proces: eigen ervaringen is de
belangrijkste informatiebron en jaarlijks gaat men naar dezelfde vakantiebestemming toe.
Naarmate toeristen meer neigen naar een routinematig vakantiekeuzeproces wordt het
gewoontegedrag steeds sterker (Bargeman, 2001).Volgens Fodness en Murray (1997)kan de
informatiezoektocht, als specifieke uiting van de vakantievoorbereiding, niet worden
beschouwd als een belangrijke voorspeller van vakantiegedrag, maar heeft het meer een
bemiddelende rol in het vakantiekeuzeproces. Motieven worden door de onderzoekers van
doorslaggevender belang geacht. De gepresenteerde typologie van ervaringsmodaliteiten
maaktduidelijk dattoeristen inmeer ofmindere matebreken met dealledaagse werkelijkheid
tijdens de vakantie. Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat de verschillende
ervaringstypen verschillen in de routinematigheid en intensiteit waarmee ze hun vakantie
voorbereiden.
Routinematig handelen
Een groot deel van ons dagelijks handelen voltrekt zich 'automatisch'. Het opstaan, het
aankleden, het ontbijten: over het algemeen gaan we niet bij onszelf te rade of we deze
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activiteiten wel of niet moeten doen. Verreweg de meeste dagelijkse handelingen voltrekken
zich routinematig. Zonder routines zou de mens zich verliezen in een overdadige hoeveelheid
keuzes (Breedveld, 1999b). Tevens zouden de gebruikelijke handelingen dan om evenveel
attentie vragen als de ongebruikelijke handelingen, hetgeen om een permanente hoge
bewustzijnsspanning zou vragen. Bijzondere, niet-alledaagse activiteiten die om onze
nadrukkelijke aandacht vragen kunnen alleen zorgvuldig worden uitgevoerd bij de gratie van
veelroutinematigeactiviteiten.
Volgens Giddens kunnen motieven worden beschouwd als bijzonderheden in het doorgaans
routinematige patroon van handelen. Ook kunnen ze worden beschouwd als uitingen van de
'reflexieve sturing' van het gedrag door competente actoren (Giddens, in: Munters en
Spaargaren, 1991).Het discursieve bewustzijn stelt ons in staat het intentionele handelen aan
te sturen: we kunnen onze activiteit motiveren. De routinematige activiteiten, daarentegen,
voltrekken zich vanuit het praktisch bewustzijn, dat verwijst naar kennis die wordt gekend
zonder dat men deze goed onder woorden kanbrengen. Er bestaat geen absolute grens tussen
beideniveaus vanbewustzijn; eerderis sprakevaneen verwevenheid.
Veel van de routinematige handelingen, zoals slapen, drinken en eten, komen voort uit de
biologische behoeften van de mens (vergelijk 'capability constraints' van Hagerstrand). Het
biologisch gereguleerd gedrag heeft niet op vrijwillige basis plaats en is universeel voor elk
individu (Chapin, 1978: 16). Daarnaast bestaat er ook aangeleerd gedrag. Aangeleerd gedrag
betreft geconditioneerde uitingen van keuzes en het vertoont -naarmate de vrijwilligheid
toeneemt-eengroterevariabiliteittussenmensen.Dezeoplopendevariabiliteitlooptparallelmet
debehoeftehierarchie van Maslow: activiteiten die debehoefte aan 'veiligheid' bevredigen zijn
minder divers dan activiteiten die de behoefte aan 'self-fulfilment' bevredigen (Chapin, 1978).
Volgens deze opvatting speelt het discursief bewustzijn en daarmee de mate van intentioneel
handeleneengrotererolnaarmatehetindividueen 'hogere' behoefte wilbevredigen.
Op het moment dat we even afstand nemen van het leven van alledag, zoals dat gebeurt
tijdens vakanties, vallen sommige routinematige activiteiten weg. Chapin (ibid.) stelt dat
mensen buiten de werktijden afwisseling en diversiteit in hun activiteiten zoeken om te
ontsnappen aandemonotonievan deroutine.Demate waarinmensen hierbehoefte aanhebben
en de mate waarin sprake is van intentioneel handelen tijdens de vakantie zal van individu tot
individu varieren. Dit komt onder andere tot uiting in het eerder genoemde
besluitvormingsproces. Omdat de betrokkenheid met de vakantie over het algemeen groot is,
behoort de vakantiebeslissing tot het complexe aankoopgedrag. De betrokkenheid is meestal
hoog, indien het product bijdraagt aan het wenselijke zelfbeeld van de consument, het onder
invloed van een sociale referentiegroep wordt afgenomen, er een hogere onzekerheid bestaat
over de uitkomst, en aan de consumptie een hoog risico is verbonden (Goossens, 1993).
Afhankelijk van de ervaringen met het 'aangekochte' product en een geringe behoefte van de
consument aan alternatieve vakantieproducten, kan gewoontevorming optreden en vindt er
dusgeenbesluitvorming meerplaats.Toeristen die sindsjaar endagterugkeren naar dezelfde
accommodatieendaaropdezelfde plekhuncaravan willen neerzetten en aanhet eindevande
vakantie deze plek reserveren voor het volgend jaar, handelen in hoge mate routinematig.
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Vertrouwd op vakantie gaan is belangrijk voor deze groep toeristen. Het vermijden dan wel
opzoeken van stimuli tijdens de vakantie wordt veelal geconceptualiseerd in het 'arousal
avoiding-seeking' continuum, 'novelty avoiding-seeking' of 'novelty-familiarity seeking'
(Snepenger, 1987;LeeenCrompton, 1992;Yiannakis enGibson, 1992;Moetal., 1993).
Daarnaastzullenooktijdens devakantiebepaalderoutinematigactiviteitenworden gehandhaafd
of worden nieuwe routines ontwikkeld. Uit onderzoek van Gaviria (1975) blijkt dat
strandtoeristen 30% van de tijd dat ze niet slapen in en random de accommodatie vertoeven.
Hiervan wordt een aanzienlijk deel door biologisch gereguleerde activiteiten ingenomen. Een
tijdbudget onderzoekinCornwallweesuitdateenkwartvandetijdtussen9uur 'sochtendsen9
uur 's avonds door toeristen werd besteed aan 'eten/drinken' en 'verzorging van de kinderen'
(Thornton et al., 1997).Hiermee is echter niet nog niet duidelijk welke (nieuwe) routinematige
handelingen, die niet tot het biologisch gereguleerd gedrag behoren, een rol spelen tijdens de
vakantie.
Ervaringsmodaliteiten, intentioneel enroutinematig handelen
De typologie van ervaringsmodaliteiten kan worden gezien als een operationalisatie van het
intentioneel handelen van toeristen. Verwacht wordt dat naarmate de zoektocht naar ervaringen
meer gericht is op toewijding het intentioneel handelen toeneemt en toeristen doelbewust op
zoekgaan naar omgevingen en bezienswaardigheden die een bijdrage kunnen leveren aan deze
zoektocht. Naarmate de zoektocht naar ervaringen meer gericht is op vertrouwdheid en
amusement is de afstand tot de alledaagse werkelijkheid beperkt en zal derhalve het
routinematige handelen van toeristen toenemen. Het doelgerichte handelen van toeristen
(planmatig voorbereiden van de vakantie) zal naar verwachting het meest expliciet naar voren
komen bij het type dat zeer gei'nteresseerd is in zijn vakantiebestemming en voor wie de
authentiekeverhalenenbeeldenvangrootbelang zijn.

2.4

Omgangmettijd en ruimte

Het gedrag in tijd en ruimte construeert de vakantie als zoektocht naar betekenisvolle
ervaringen. De werkelijkheidsparameters tijd en ruimte vormen daarmee essentiele
componenten van de toeristische ervaring. De omgang met tijd enruimte zal van individu tot
individu en van ervaringsmodaliteit tot ervaringsmodaliteit verschillen. Wil men de
alledaagse tijd vasthouden ofjuist loslaten gedurende de vakantie? Gaat men opzoek naar de
'ongeordende' ruimte ofjuist een veilige, geordende omgeving? Is men zich bewust van de
ruimtelijke context of verplaatst men zich van attractie naar attractie zonder alteveelnotiete
nemen van de omgeving? De wijze waarop de parameters zowel de alledaagse als de andere
werkelijkheid structureren enbetekenisverlenenwordtindezeparagraaf behandeld.
Tijd
Het menselijk handelen is uitermate temporeel van karakter en sterk gebonden aan tijdstippen.
We maken afspraken met vrienden om bij elkaar te komen op een bepaald tijdstip, onze
werkgever verwacht een aanwezigheid tussen bepaalde tijdstippen, reizen met het openbaar
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vervoerbetekentafstemmenophetritschemavandetreinofbus.Demodememaatschappij kent
een sterke standaardisering van tijd, die het mogelijk maakt wereldwijd handelen in tijd en
ruimteopelkaaraftestemmen.Hetiseenlineairtijdsbesef, waarinhetvoortschrijdende karakter
van de tijd en de onomkeerbare verandering centraal staat. Dit tijdgevoel is aan voortdurende
versnelling onderhevig. Bovendien wordt ons tijdsbesef steeds meer opgeknipt. De
maatgevende kloktijden van 8uur slapen, 8uur werken en 8uur vrije tijd en verzorging zijn
versplinterd tot 'instant-tijden': nieuwsflitsen van drie minuten, deeltijdbanen, flexibilisering
van arbeidstijd of wegwerken van fastfood (Dietvorst, 1996). Door de eeuwen heen is ons
begrip van tijd abstracter geworden; ontwikkelingen als schaalvergroting, functionele
differentiatie en een utilitaristisch tijdsbesef uniformeren en rationaliseren onze omgang met
tijd (Breedveld, 1999a:52).Naast delineairetijd,bestaat ereentijd waarinhetcyclischeritme
en repetitie centraal staan; het gaat dan om zaken die te maken hebben met het menselijk
bioritme,hetdag-ennachtritmeendeafwissehng vandeseizoenen (VanderPoel, 1988;Lynch,
1972). Oorspronkelijk stond een cyclisch-concreet tijdsbesef centraal, maar als gevolg van de
industrialisering ishetlineair-abstract tijdsbesef gaandomineren.Mommaas (1988)concludeert
dattijd alleenistebegrijpen inrelatietotietsanders(bv.eenactiviteit) envanuit hetperspectief
van de continuiteit en de wederkerigheid van het moment-in-wording. In navolging van
Heidegger,definieert hijtijdals:
"Eenproces (...) nietzozeeralseenopeenvolgingvanopzichzelfstaandemomenten,maar als een 'becomingof-the-possible' (...) een opeenvolging van gebeurtenissendie, in hun voortbestaan,naar elkaar verwijzenin
termenvanverleden, hedenentoekomst" (Mommaas, 1988: 42).

De toeristische ervaring is een continu proces van waarneming, registratie en zingeving, dat
zowelterug als vooruit werkt. Elands en Lengkeek (2000) stellen dat de toeristische ervaring
niet alleen bestaat uit het moment van de zintuiglijke ervaring, maar wordt mede vorm
gegeven door eenprojectief bewustzijn(intentie tot een bepaalde activiteit), eenprospectief
bewustzijn(anticipatie) en een retrospectiefbewustzijn(herinnering en reflectie) (Elands en
Lengkeek, 2000). Vakantie-ervaringen overschrijden dus de tijdsgrenzen van het
vakantiemoment zelf (Ryan, 1997).
Onzetijdsbesefissterk afhankelijk van dewerkelijkheid waarin weverkeren. Kloktijd reguleert
ons dagelijkse handelen en maakt sociale coordinatie mogelijk, hetgeen noodzakelijk is in de
alledaagse werkelijkheid, dieformeler is enmeer aan tijd gebonden.Tijdens devakantie maakt
tijdelijk het dagelijkse sterk gereguleerde leven plaats voor een minder strakke en cyclisch
georienteerde leefwijze: we vergeten de tijd, raken ieder gevoel voordedag van de week kwijt
en worden meer geleefd door ons bioritme en het ritme van de natuur. In het vrijetijdsdomein
pogen wedetijd uit tebannen ('gezelligheid kent geen tijd') ofjuist te accentueren ('vakanties
zijn detijd vanje leven').Desubjectieve beleving vandetijd hoeft nietparalleltelopenmetde
objectieve tijd. De mooiste vakantiebelevenis kan slechts een enkel moment duren en toch
onvergetelijk zijn. Daarmee staatdekwaliteit van devrijetijdservaring losvan detijdsduur.Als
gevolg van de subjectieve beleving van tijd, is tijd een elastisch begrip; bij een identieke
activiteitgeldtvoordeenepersoondatdetijd 'voorbij isgevlogen',terwijl deanderverzuchtdat
detijd 'voorbij kroop'.
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Tijdsordening
De manier waarop wordt omgegaan met tijd heeft alles te maken met ordening van tijd. We
ordenen onzewerkweek, voorvakanties reserveren weeenbepaalde tijd inhetjaar, tijdens de
vakantie plannen we wanneer we opstaan, of we spreken af elke ordening van de tijd af te
schaffen. De ordening van de tijd in de sociale werkelijkheid kent volgens Giddens (1981)
verschillende niveaus, die onderling inherent met elkaar zijn verbonden. Naast de
temporaliteit van deonmiddellijke ervaring, van de continuiteitvan alledaagse activiteiten en
praktijken ('Duree'), onderscheidt hij de temporaliteit van de levensloop (Dasein) en van de
institutionele context ('Longue Duree') (zie ook Van derPoel, 1991).Detemporaliteit vande
activiteitenvan alledag,diedirectwordtbeleefd staatcentraal indeze studie.Daarnaast kunnen
gebeurtenissen ofactiviteitenindetijd wordengeordendenwordenbeschrevenaandehandvan
eenaantaltemporeledimensies(Szalai, 1972;Mommaas,1988):
• momentof timing: het tijdstip of de locatie van de dag waarop een activiteit aanvangt of
wordt beeindigd. Hetis het moment in deweek of tijdens de vakantie. Activiteiten zijn ten
opzichtevanelkaargelokaliseerdindetijd.
• duur: elkeactiviteitofhandelingspraktijk heeft eenbepaaldetijdsduur,diesterkinlengtekan
varieren. Een bezoek aan eendierentuin duurt vaak dehele dag,terwijl debezichtiging van
eenkerk 'slechts'5minutenduurt.
• sequentie: deopeenvolgingvanactiviteitenindetijd. Somsisdeopeenvolgingniettoevallig,
en blijkt de ene activiteit afhankelijk te zijn van de andere activiteit. Zo zal men over het
algemeen eerst ontbijten, alvorens erop uit te gaan. Indien de volgorde van af te handelen
activiteitenvanzelfsprekend lijkt,kanvaneengereguleerde sequentiewordengesproken.
Ervaringsmodaliteiten entijd
De beleving van tijd hangt samen met de zoektocht naar betekenisvolle ervaringen. Uit een
onderzoek onder leden van een vereniging van natuurkampeerders (NTKC) is gebleken dat
met name de toeristen die op zoek zijn naar verandering of vervoering het lineaire tijdsbesef
loslaten en het dagelijks vakantieritme laten bepalen door de natuur: -opstaanals de zon
schijnt, eten als ik honger heb en slapen als ik moe ben". De amusements- en
toewijdingstypen daarentegen blijven ook tijdens de vakantie leven volgens deklok: "ikheb
vaste tijden waarop ik 's ochtends opsta en 's avonds eet" (Van der Kooij en Lengkeek,
1998; Elands en Lengkeek, 2000). Voor het amusementstype ligt de niet-alledaagse wereld
dichtbij de alledaagse wereld, terwijl het toewijdingstype dat 'thuis' komt in de nietalledaagse wereldtransformeert totalledaagse wereld.
Ruimte
Recreatie en toerisme zijn ontegenzeggelijk verbonden met ruimte en verplaatsingen door
ruimte. Tijdens momenten van vrijetijd wisselen we onze alledaagse leefomgeving in voor
een niet-alledaagse leefomgeving. De wisseling van de ruimte tijdens vakantie is het meest
uitgesproken. We zoeken berglandschappen, kusten, steden of gebieden waar van alles wel
eenbeetje aanwezig is.Erbestaan verschillende ruimtebegrippennaast elkaar. Allereerstis er
de fysieke ruimte, de ruimte van de natuurlijke omgeving. Deze ruimte is objectiveerbaar en
meetbaar.Hetresultaatvanmenselijk handelen kanfysiek-ruimtelijk worden weergegeven.
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Toeristen reageren echter niet op deze fysieke ruimte, maar op de met betekenis geladen
omgeving (Pennartz, 1989). We zijn niet in staat de 'objectieve' ruimte te kennen. We
percipieren en interpreteren de omgeving, die gecodeerd is met symbolen, tekens en
informatie. Voorafgaand aan,maar ook tijdens, het bezoek aan mergelgrotten, een kathedraal
of dewandelingineennatuurgebied, spelen de waarneming en verbeelding van deruimteeen
belangrijke rol.Mensenhebben eencognitief beeldvandehenomringende omgeving,dateen
persoonlijke interpretatie is van de fysieke ruimte en gekleurd is door tekens, verhalen,
symboliek en eerdere ervaringen. Deze mentale verbeelding van de ruimte bestaat enerzijds
uit een patroon van objecten (paden, randen, districten, knooppunten en beeldbepalende
elementen) en vormt onder andere een leidraad voor actie (Lynch, 1960). Anderzijds bestaat
het uit emoties, gevoelens en sferen en beinvloedt het onze ervaringswereld. De verbeelding
van toeristische en recreatieve producten wordt in toenemende mate door overheidszorg,
marketing en promotie geregisseerd. De toenemende codering van de toeristische ruimte
beperkt toeristen in hun vrijheid van verbeelding. Brouwer (1999) spreekt van
betekenisverdichting.
Ordeningvanruimte
De ruimte waarin individuen zich bewegen, activiteiten ontplooien en andere mensen
ontmoeten is de sociale handelingsruimte. In deze ruimte, die ook wel wordt geduid met het
begrip actieruimte ('action space'), coordineren en ordenen individuen hun handelen. De
activiteitenruimte ('activity space') is de ruimte waarbinnen het uiteindelijk handelen van
individuen plaatsheeft (Walmsley enLewis, 1993).Hetlaatsteruimtebegripisvan toepassing
op dit onderzoek. Equivalent aan de temporele dimensies kunnen gebeurtenissen of
activiteiten in de ruimte worden geordend en beschreven aan de hand van een aantal
ruimtelijke dimensies (Nystuen, 1996):
• Positie: iedereactiviteit vindtopeenbepaalde geografische locatieplaats.Dezeplaatskan
absoluut (in geografische coordinaten) worden geduid, maar ook relatief (hoe ligt de
locatietenopzichtevanstedelijke centra).
• Afstand: sommige activiteiten voltrekken zich op de accommodatie, voor andere
activiteiten moet eerst worden gereisd. De vervoerwijzen die de toerist ter beschikking
staan bepalen in belangrijke mate de afstand die potentieel kan worden afgelegd. Afstand
kan op verschillende manieren worden benaderd: bijvoorbeeld de werkelijk afgelegde
afstand, dehemelsbrede afstand endepsychische afstand.
• Patroon: hoe zijn activiteiten ten opzichte van elkaar gepositioneerd in de ruimte. Hoe
bewegentoeristen zichdooreenruimte,hebben zedevoorkeur vooreenbepaalderichting
ofbewegen zezichconcentrisch rondomeen accommodatie
Ervaringsmodaliteiten enruimte
Net zoals bij de parameter tijd hangt de beleving van ruimte samen met de zoektocht naar
betekenisvolle ervaringen. Toeristen die op zoek zijn naar verandering, authenticiteit
(interesse) en vervoering wanen zich in een andere wereld, waarin de mens nog dicht bij de
natuur staat. Zebivakkeren het liefst inzoprimitief mogelijke ruimtes: "hetdichtbijde grond
liggen en de aarde kunnen ruiken maakt kamperen zo speciaal". De amusements- en
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toewijdingstypen daarentegen prefereren een geordende ruimte: "ik heb graag een duidelijk
afgebakendstukje kampeerterrein zodat ikprecies weet tot waar het van mij is" (Van der
Kooij enLengkeek, 1998;ElandsenLengkeek,2000).
Tijdenruimte
Volgens Harvey (1989) zijn zowel tijd als ruimte elementaire categorieen van het menselijk
bestaan. Ze structureren en verlenen betekenis aan ons handelen. Ze zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden: iedere gebeurtenis of activiteit heeft plaats opeen moment in detijd en op
een positie in de ruimte. Afhankelijk van de ervaringsmodaliteit waartoe toeristen 'behoren',
zullen zehuntijd-ruimtelijk handelen anders ordenen enbeleven.Deervaring van toeristische
plekken heeft echtertegelijkertijd allesmetdetijd-ruimtelijke context van deplektemaken7.
Derhalve wordt verwacht dat de -op basis van de ervaringsmodaliteiten onderscheidentoeristentypentijd-ruimte specifieke plekken zullenbezoeken.

2.5 Conclusies
De vakantie kan worden beschouwd als een contrastructurele werkelijkheid waarin mensen
afstand nemen van het alledaagse leven. De mate waarin toeristen afstand nemen van hun
centre en willen opgaan in het centre-out-there varieert van individu tot individu. Het
raamwerk van de vijf ervaringsmodaliteiten structureert deze zoektocht naar toeristische
ervaringen.Deervaringsmodaliteiten worden gezien alsstabielemotivatiepatronen dieinhoud
enrichting geven aanhet toeristisch gedrag intijd enruimte.Motieven gevenrichting aanhet
intentioneel handelen van individuen. Daarnaast krijgt het intentioneel handelen vorm door
een zekere mate van doelgerichtheid, welke wordt geoperationaliseerd in de wijze waarop
toeristen hun vakantie voorbereiden. Naast intentionele handelingspraktijken zijn ook
routinematige handelingspraktijken onderscheiden. De veronderstelling is dat naarmate de
ervaringen van toeristen meer op vervoering en toewijding zijn gericht, het handelen steeds
intentioneler en minder routinematig van aard is. Tenslotte zijn de werkelijkheidsdimensies
tijd en ruimte nader uitgewerkt, enerzijds om het toeristisch gedrag in tijd en ruimte te
ordenen,anderzijds omdebelevingswereld perervaringsmodaliteit toetelichten.

7
CaaldersenPhilipsen (2001) onderscheiden indezetijd-ruimte specificiteit zesdimensies: de tijddimensies
ouderdom(specifieke tijdsperiode), continui'teit(ontwikkeling vaneenplek), snelheid (versnelling versus
traagheid) en deruimtedimensies materie (oorspronkelijke materialen),context (situering van deplek) en functie
(ruimtelijke ontwikkeling). Deze dimensies kunnen worden ingezet bij toeristische productontwikkeling,die
doorhen dan ook tijd-ruimte specifiekeproductontwikkeling wordt genoemd.
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3.Vakantiecomplexen:samenhangin
activiteiten,tijdenruimte
De achtergronden van toeristisch gedrag zijn in het vorige hoofdstuk aan de orde gekomen.
Dit hoofdstuk gaat nader in op het gedrag zelf in de vorm van vraaggerichtecomplexen1.
Allereerst wordt in § 3.1 duidelijk gemaakt dat vraaggerichte complexen betrekking kunnen
hebben op het tijd-ruimtelijk functioneren van toeristen en van gebieden en/of regio's.
Centraalbinnendecomplex-theorie staandetoeristisch-recreatievevoorzieningen, diedetoerist
door middel van zijn tijd-ruimte gedrag met elkaar verbindt; in § 3.2 wordt hiervoor een
classificatieschema gepresenteerd. Om samenhang eenduidig te kunnen typeren worden
vervolgens twee zaken nader verkend: de substantiele, temporele en ruimtelijke aspecten en
de tijd-ruimtelijke schaal van samenhang. Het eerste onderdeel wordt aan de hand van een
conceptueel kader behandeld in §3.3.Tevens worden diverse onderzoeksterreinen besproken
die de samenhang tussen toeristisch-recreatieve voorzieningen en gebieden analyseren. Het
tweede onderdeel, het schaalniveau, komt in § 3.4 aan bod. Het hoofdstuk wordt afgesloten
metconclusies (§3.5).

3.1 Toeristisch-recreatieve complexen
Tijdens de vakantie ondernemen toeristen een scala aan activiteiten: soms blijven ze bijna
continu op de accommodatie en maken gebruik van de jungle dome, het bubbelbad en het
familierestaurant; soms staan ze voor dag en dauw op om hun langeafstandswandeling te
vervolgen, die pas laat in de avond eindigt op de volgende accommodatie. Vakantiegangers
brengen samenhang aan tussen de verschillende voorzieningen van een toeristische regio.
Voorzieningen zoals accommodaties, attracties, themaparken, natuurgebieden, restaurants,
kastelen en ijscokarretjes worden door een of meerdere toeristen met elkaar verbonden door
hun gedrag in tijd en ruimte. Deze combinaties van tijd-ruimtelijk aan elkaar gerelateerde
productelementen worden toeristisch-recreatieve complexen genoemd (Dietvorst, 1989).
Aangezien mensen verschillen in interesses en motieven, er verschillende dagindelingen en
routines op na houden en op geheel andere accommodaties verblijven, ontstaat er een grote
varieteit aan complexen.
De identificatie van toeristisch-recreatieve complexen geeft ondernemers en beleidsmakers
inzage in het functioneren van een gebied: sommige productelementen trekken specifieke

Daarnaast worden aanbodgerichte complexen onderscheiden, welkezijn gebaseerd op samenhangende
elementen uithet aanbod (financiele stromen, communicatieve stromen, etc.) anders dan gedrag van toeristen
(zie ookhoofdstuk 1).

32

Hoofdstuk 3

bezoekers, andere worden door elke toerist bezocht en weer andere worden nauwelijks
bezocht. Daarnaast geeft de identificatie van complexen ondememers en beleidsmakers
inzage in het functioneren van toeristen: de gasten op vaste jaarplaatsen komen niet of
nauwelijks van de camping af, de natuurfreaks bezoeken alleen natuurgebieden, en de
vermaakzoekers zoeken hunvertier in attracties enevenementen. Deze voorbeelden maken
duidelijk datcomplexen optweeniveauskunnen worden gedefinieerd (figuur 3.1):
• hettijd-ruimtelijk functioneren vaneentoeristisch-recreatief gebiedof product;
• hettijd-ruimtelijk functioneren vangebruikersgroepen oftoeristentypen.
Detweeniveausvan complexvorming staan niet losvan elkaar;per slot van rekening zijnze
beiden gebaseerd op het tijd-ruimte gedrag van de bezoekers. Ze kunnen worden beschouwd
als twee uitersten vaneencontinuum. Beide niveaus dragen bijaaneenbeter zicht op het
gebruik vanhetbestaande product voor debestaande markt. Ditiseeninformatieve basis
voor een productontwikkeling die gericht is op een duurzaam en langdurig gebruik van
toeristisch-recreatieve voorzieningen inhunonderlinge samenhang. Zeworden hierna kort
toegelicht.

Regionaaltoerlstischcomplexgebaseerdopindlvlduelecomplexen

Indivlduele toeristische complexen A, B,C,en D
Figuur 3.1 Voorbeeld vancomplexen opindividueel engebiedsniveau (Vander Knaap, 1997:41)

Niveau 1:tijd-ruimtelijk functioneren vaneentoeristisch-recreatief gebiedofproduct
Een toeristisch-recreatief gebied of product kan worden beschouwd als een systeem
(Dietvorst, 1989, 1995). Eensysteem bestaat uit gekenmerkte elementen en relaties tussen
deze elementen (zie figuur 3.2).In een toeristisch-recreatief systeem vormen toeristischrecreatieve voorzieningen deelementen en worden derelaties gevormd door bezoekersstromen.
De kenmerken van de productelementen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de
natuurlijke of de artificiele oorsprong van een attractie, op de uniciteit van een
bezienswaardigheid of op meer praktische zaken als openingstijden en toegangsprijzen.
Wijzigingen in de kenmerken van elementen of relaties leiden tot veranderingen inhet
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systeem.Ditbetekent datalseendierentuin zijn entreeprijzen verdubbelt, ditleidttoteendaling
van het aantal bezoekers, en dat een andere attractie -bv. een kinderboerderij- meer bezoekers
trekt.Het systeembegrip isgeschikt voordebeschrijving enanalysevan gehelen omdathetde
tijd-ruimtelijke dynamiek van een regio of product helder maakt (Dietvorst, 1979). Het kan
worden gebruikt om het gebruik van toeristisch-recreatieve voorzieningen en de onderlinge
interactietussenvoorzieningen ineenbepaald gebiedtemonitoren.

De systeemleer biedt een raamwerk vanwaaruitdecomplexewerkelijkheid kanworden bestudeerd. Een systeem bestaat
uit(i)eenverzametingelementenwaarvande identiteit bepaald wordt dooreen of meer kenmerken, (ii)een verzameling
relaties tussen de elementen,en (iii)eenverzameling relatlestussen de elementen en de omgevingvan het systeem
(Dietvorst, 1979;Johnston, 1997). Dietvorst (1979) gebruikt de begrippen structuur en functie omde eigenschappenvan een
systeem te beschrijven.Structuur heeft betrekking op het geheel aanelementen enfunctie op de relaties tussen de
gekenmerkte elementen in hetsysteem. Een relatie krijgtvorm door gerealiseerde stromenvangoederen,personen,
informatie, en dergelijke,tussen de produktelementen van het systeem. Deze relaties dragen bij aan de instandhouding van
hetsysteem: "het met functie aangeduide verschijnsel levert een bijdrage voor de instandhouding van bepaalde kenmerken
ofcondities vanhet systeem" (Dietvorst, 1979:17).
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De structuur- (kenmerken) en functie- (interactie) matrix gedurende een zekere
tijdsperiode (Bron: Berry, 1968,in: Dietvorst, 1979;Berry, 1969, in: Johnston, 1997)
Eensysteem is nietstatisch.Onder invloed vanveranderingen inof buiten het systeem zalde samenstellingzichwijzigen.
Deze onderlinge afhankelijkheidvormt de essentievan de geografischeveldtheorie,geformuleerd door degeograaf Berry
ineen poging het onderscheid tussen formele enfunctionele regionalisaties teoverbruggen ente komentot een algemene
theorie vanruimtelijk gedrag (Johnston, 1997). Degeograaf Berry zegt daarover: "A mutual equilibration of spatial structure
and spatial behaviour in a state of complex interdependence Thus in the context of ongoing spatial processes behavioural
changes may call forth structural changes as well as the converse" (Berry, 1968:42, in:Dietvorst, 1979:21). De geografische
veldtheorie verklaart de longitudinals ontwikkelingvan een systeem onder invloedvan veranderende omstandigheden.
Desysteemtheorie is met name sterk inhet modelleren van toekomstige situaties en hetverrichten van longitudinale
analyses (Dietvorst et al., 1984). Dietvorst (1979) heeftde geografische veldtheorie toegepast ineen longitudinale studie naar
de interdependentie tussen de economischestructuur van regio's inNederland en de omvangvan hettelefbonverkeer tussen
deze regio's.
Detoeristisch-recreatieve toepassing van systemen is niet eenvoudig.Teneerste, omdat de begrenzingtamelijkarbitrair is.
Het vindt meestal plaats vanuit een spedfiekefunctionele eenheid,waardoor de beinvloeding van andere functies, die
geheel andere begrenzingen kunnen hebben,niet meetbaar is (Dietvorst et al.,1984). Daarbij zijn relaties niet gebonden
aan elementen uit eensysteem:toeristen dieverblijven opde Veluwe zullenveelal indeze regio activiteiten ondernemen,
terwijl een rondtrekkende Amerikaansetoerist Europa alszijnvakantiegebied beschouwt. De schaalwaarop toeristischrecreativecomplexen functioneren zal duszeer gevarieerd zijn. Het systeembegrip zal minstensvanuit de optiek van
specifiekedoelgroepen dienenteworden gedefinieerd.Tenslottewordt hetsysteembegrip vaak gebruikt als representant van
en als verklarend kader voor processen indesamenleving,van waaruit elk onderdeeltje aanstuurbaar is (von Bertalanffy, 1950,
in:Johnston, 1997).Alleen bijeen langdurige monitoring van bezoekersstromen ineen toeristisch-recreatief gebiedkan de
geografische veldtheorie een hulpmiddel bieden bijdeverklaring van de produktlevenscyclus.

Figuur 3.2 Toelichting opde systeemleer engeografische veldtheorie

34

Hoofdstuk 3

Intoeristischeonderzoekenisditniveaubeperktempirischtoegepast2.Spee(1992)heeft hettijdruimtelijk functioneren van deEfteling, het grootste sprookjes- en attractiepark vanNederlands,
onderzocht. Een van de belangrijkste conclusies was dat een stijgend aantal bezoekers in het
park, een -qua tijdsbesteding- dalend attractiebezoek betekende en hiermee samenhangend een
stijgend aantalverplaatsingen. Topdagen voorhetparkmetbetrekking totbezoekersaantallen en
inkomsten dragen dusniet bij aan de recreatieve ervaring van de gasten. In het Nationale Park
De Hoge Veluwe, een natuurgebied waarin ook culturele voorzieningen zijn gelegen, zijn
bezoekpatronen vastgesteld opbasis van hettijd-ruimte gedragvan debezoekers (Jansen et al.,
1996).Geconcludeerd werd dat slechts inbeperktemate een gemeenschappelijke volgorde van
bezoek aan de belangrijkste voorzieningen, waaronder het Kroller-Muller museum, het
Museonder en de natuur, kon worden vastgesteld, alhoewel uiteindelijk blijkt dat vrijwel
iedereen dezelfde voorzieningen heeft bezocht. Omdat het in beide studies gaat om omheinde
attracties met een beperkt aantal voorzieningen, bleek de begrenzing en de analyse van het
systeemgeenprobleem.Longitudinaleanalyseszijn (nog)niettoegepast.
Niveau2:tijd-ruimtelijk functioneren vangebruikersgroepen of toeristentypen
In systeemanalyses blijven de achtergronden van de relatiedragers, in dit geval de toeristen,
vaak onderbelicht. Eerder iserop gewezen dat toeristisch gedrag in tijd en ruimte een ijkpunt
kan zijn voor productontwikkeling. Complexen op dit niveau segmenteren toeristen op
gedragskenmerken. Om dit gedrag te sturen moet ook kennis aanwezig zijn over de
achtergronden die dit gedrag tot stand brengen. Een van deze achtergronden kunnen de
beweegredenen van toeristen zijn waarmee ze hun vakantie en hun activiteiten motiveren.
Getracht wordt om de geidentificeerde complexen te verklaren vanuit de motieven waarmee
toeristen opvakantiegaan.Ditzalaandehandvan enkelevoorbeelden wordengeillustreerd.
Elands en Jansen (1990) hebben onderzocht wat de uitstralingseffecten zijn van het
Zuiderzeemuseum, gelegen in de voormalig Zuiderzeestad Enkhuizen, op de binnenstad van
Enkhuizen. Daartoe hebben ze bezoekers geenqueteerd en hen gevraagd het
activiteitenpatroon gedurende hun eendaagse bezoek aan Enkhuizen in een dagboek in te
vullen. Op basis van het tijd-ruimte gedrag onderscheiden zij drie bezoekerstypen: toeristen
die alleen het Zuiderzeemuseum bezoeken, toeristen die alleen de binnenstad van Enkhuizen
bezoeken en de Combinatiebezoekers. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat 80% van de
bezoekers die met het openbaar vervoer naar het Zuiderzeemuseum komen of hun auto in de
binnenstad parkeren ook een bezoek brengt aan de binnenstad. Museumbezoekers die hun
auto parkeren op de belangrijkste decentraal gelegen parkeerplaats van het museum, verlaten
Enkhuizen na dit bezoek, waardoor de binnenstad vele duizenden bezoekers misloopt. Door
detijd-ruimtelijke samenhang van debinnenstad en hetZuiderzeemuseum te verbeteren, kan
de gemeente Enkhuizen economisch meer profijt halen uit het toerisme (Jansen, 1991). Dit
voorbeeld laat zien dat op basis van gedrag van gebruikersgroepen ook conclusies kunnen
worden getrokken ophet systeemniveau.

2

Leiper (1990) verwijst naar de systeemtheorie inzijn attractietheorie enJansen-Verbeke (1988) hanteert in haar
dissertatie over stedelijk toerisme het systeem-begripalstegenhanger van het actor-begrip.Beiden gebruiken het
begrip enkelinconceptuele zin.

Vakantiecomplexen: samenhang inactiviteiten, tijden ruimte

35

Dietvorst et al. (1987) hebben een zelfde problematiek onderzocht in de onderlinge relatie
tussen de dierentuin Burgers'Zoo, het Openluchtmuseum en de Arnhemse binnenstad. De
onderzoekers hebben in beide gevallen de bezoekers gesegmenteerd op basis van hun
gedragskenmerken.
Onderzoek naar het tijd-ruimte gedrag van campinggasten in Valkenburg, een toeristisch
stadje in het heuvelachtige Limburgse landschap, bracht een dermate divers
activiteitenpatroon aan het licht dat de onderzoekers zich genoodzaakt zagen de
campinggasten te segmenteren op het beelddat zij van Valkenburg hebben in plaats van op
hetvakantiegedrag (Bergmans etal., 1994).Zij makeneen onderscheid indrie toeristentypen:
het 'natuurtype', dat de mooie omgeving (natuur en landschap) belangrijk vindt, het
'gezelligheidstype', dat deterrassen, hetuitgaansleven ende gezelligheid belangrijk vindt, en
het 'veelzijdigheidstype', dat beide aspecten beeldbepalend vindt. De activiteiten van het
'gezelligheidstype' beperken zich voornamelijk tot de kern van Valkenburg (bezoek aan
attracties, horeca bezoek en winkelen). Het 'natuurtype' richt zich daarentegen meer op de
regio Zuid-Limburg; zij besteden hun vakantietijd aan wandelen, fietsen, horecabezoek en
winkelen. Het 'veelzijdigheidstype' is ook qua gedrag een tussenvorm van beide andere
typen. Aangezien een complex primair een neerslag is van activiteiten dient op dit aspect
gesegmenteerd te worden. Het zoeken naar overeenkomstig tijd-ruimte gedrag aan de hand
van een segmentatie op basis van motieven, imago of andere persoonsgebonden kenmerken
heeft derhalvenietstemakenmetdeidentificatie vancomplexen.
In dit onderzoek wordt verondersteld dat toeristen met een gelijkgestemde zoektocht en
motieven overeenkomstig gedrag vertonen. Inzicht krijgen in de complexen van toeristen is
het centrale uitgangspunt (niveau 2).Complexen op regionaal- of productniveau worden dus
buiten beschouwing gelaten. In de volgende paragraaf worden de samenstellende delen van
complexen, deproductelementen, nader toegelicht.

3.2 Een attractieve omgeving
Attractiesenbezienswaardige plekken
Attracties en bezienswaardigheden, zoals een museum, een speeltuin, een restaurant, een
toeristische autorouteen eentraditioneel agrarisch landschap,vormendekernvantoerisme.Het
zijn de plekken waar de toeristische blik zich op richt en waar men niet-alledaagse ervaringen
hoopt op te doen. De toeristische blik kan zich richten op culturele objecten (Colosseum in
Rome), op ongewone beelden (molens in het Nederlandse polderlandschap), op belangrijke
gebeurtenissen (viering van Koninginnedag), op vermaaksomgevingen (Efteling), op
handelingen uithet alledaagse sociale levenmaardan van onbekende mensen in een ongewone
omgeving (vissers in een haven), of simpelweg ophet zijn in een niet-alledaagse omgeving en
daar alledaagse activiteiten verrichten (Urry, 1990).Datgenewat eentoeristische attractie wordt
genoemd, is een afspiegeling van ideeen en beelden die zich in de maatschappij ontwikkelen
zowelquavormgeving alsinhoud.Brouwer (1999: 19)steltdat "attracties zijngebaseerdopin
de maatschappijheersende ideeen met betrekkingtot datgene wat als mooi, enerverend of
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interessant wordtbeschouwd". Attracties ontstaan niet zomaar toevallig. Bepaalde plaatsen
krijgen pas een bijzonder karakter, nadat er een accentuering van elementen door verfraaiing
of informatieverschaffing heeft plaatsgevonden. Het transformeren van objecten of omgevingselementen tot culturele ervaringen kan gebeuren met behulp van aanwijzingen, zoals
richtingaanwijzers, reclamebeelden, informatieborden, souvenirs en brochures (Brouwer en
Elands, 1996). MacCannell (1976) noemt dergelijke aanwijzingen die het bewustzijn van
bezoekers attenderen ophet unieke van de plek 'markers'3. Het zijn stukken informatie over
eenbezienswaardigheid. Volgens MacCannell (1976) bestaat een toeristische attractieuit drie
onderling samenhangende elementen: eenbezienswaardige plek,eentoerist eneenmarkering.
Lew (1987: 554) tekent protest tegen deze open definitie omdat "thesecriteria could enable
virtually anything tobecome a touristattraction".Hiermee snijdt Lew een belangrijk kenmerk
van attracties aan: producenten spelen een belangrijke rol in de vorming van attracties.Het feit
dat het bezienswaardige van het ongebruikelijke mede wordt gecreeerd en gearticuleerd door
producenten van attracties is een aspect dat in MacCannell's theorie van attractievorming
onderbelicht blijft (Odermatt, 1991; Brouwer, 1999). Uit het voorgaande kan worden
geconcludeerd dat een attractie meeris dan alleen een fysiek-materiele voorziening; symbolen,
cultuurgeschiedenis entraditiesgevenbetekenisaaneenbezienswaardigeplek.
Classificatie vantoeristisch-recreatieve productelementen
Attracties en bezienswaardige plekken maken deel uit van een groter geheel, een toeristischrecreatief gebiedofomgeving,doorsommigenookwel 'toeristisch-recreatief product' genoemd:
"Hetgeheelvan elementenen voorzieningenin een regio,die een recreatieveen/oftoeristischefunctie hebben
voor de bezoekers en de bewoners; het omvat zowel specifieke marktgoederenals ook collectieve goederen"
(Jansen-Verbeke, 1987).

Bezienswaardigheden worden vanuit dit perspectief productelementen genoemd. Teneinde de
diversiteit aan productelementen te ordenen wordt vaak een classificatieschema opgesteld. Een
veelgehanteerde benadering is het idiografische perspectief, waarin een bezienswaardigheid
wordtbeschreven aandehand van specifieke of bijzondere omgevingskenmerken (Lew, 1987).
Dit perspectief is van belang voor deze studie omdat het de onderzoeker in staat stelt de
productelementen tedefinierenopbasisvanruimtehjk-substantielekenmerkenente classificeren
ineenschema.

3
Lengkeeket al. (1996) noemen dit verhalende aspect van toeristische omgevingen ook wel de narratieve
waarde vaneen omgeving, welke wordt bepaald door verhalen ofboodschappen die aande omgeving worden
verbonden, informatie die nietdirectafleesbaar isuit deomgeving.Daarnaast onderscheiden zenog drie
omgevingswaarden die relevant zijn in detoeristische zoektocht naar niet-alledaagseervaringen: de gebruikswaarde,het gebruiksdoel endebetekenis daarvan bepalen derelevantie vande omgeving; de belevingswaarde,
aangevend inhoeverre deomgeving aanleiding geeft tot aanduidingen alsaangenaam,rustig, mooi,ruigetc;en
tenslotte de toeeigeningswaarde, demate waarin mensen zich persoonlijk betrokken voelen bij een omgeving.
Lew (1987)onderscheidt naast ditperspectief ook een organisatorisch perspectief, dat meer logistieke
kenmerken vanelementen beschrijft (schaal, capaciteit, openingstijden), eneen cognitiefperspectief,waarin de
percepties enervaringen van debezoekers het uitgangspunt vormen.
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Classificatie vanbinnenstedelijke productelementen
Een veel in de wereld van stedelijk toerisme en recreatie toegepaste classificatie van
productelementen is ontwikkeld door Jansen-Verbeke (1987, 1988). De binnenstedelijke
omgeving trekt toeristen vanwege zowel de activityplace als de leisuresetting.De 'activity
place', oftewel activiteitenruimte, verwijst naar specifieke faciliteiten die de bezoekers
uitnodigen deel te nemen aan tal van recreatieve activiteiten. Gedacht dient te worden aan
culturele voorzieningen (bv. theater, musea), festiviteiten en evenementen (bv. jazzfestival,
boerenmarkten) en vermaakfaciliteiten (bv. attracties, gokhallen, casino's). De 'leisure
setting', oftewel vrijetijdsomgeving, is het cultuur-historisch en natuurlijk raamwerk
waarbinnen het stedelijk leven plaats heeft. Het betreft historische gebouwen, stratenpatroon,
parken, natuur, landschappelijke setting, maar ook de sociaal-culturele gewoonten zoals
dialect, gastronomie, traditionele kleding en gebruiken. Zij vormen veelal het decor voor
routegebonden activiteiten, de omgeving waar de toeristische blik zich op richt en waar
sightseeing de belangrijkste bezigheid is. Zowel de 'activity place' als de 'leisure setting'
behoren tot de primaire elementen, die aantrekkingskracht hebben op potentiele bezoekers.
Het vormen detrekkers van een stad of gebied enbepalen in belangrijke mate het imago wat
door de producenten wordt uitgedragen en bij toeristen leeft. Het zijn de symbolen van een
stad, de must-see-sights van een gebied, die je gezien moet hebben als bezoeker (zie ook
Echtner en Brent Ritchie, 1993). De specifieke combinatie van primaire productelementen
bepaalt deuniciteit vaneen stadof gebied.Hetiseenrelatief concept omdatdeuniciteit wordt
bepaald aan de hand van maatschappelijke voorkeuren en het voorkomen ervan in andere
concurrerende regio's. De secundaireelementenvormen het afgeleid toeristisch product; zij
vormenzeldenhetdirectebezoekmotief, maarveraangenamenhetbezoekwelenzijnrelevantin
bestedingen. Omdat bezoekers over het algemeen komen voor de 'trekkers' worden winkels,
restaurants en terrassen ook wel parasitaire voorzieningen genoemd. Desondanks kunnen
secundaire voorzieningen wel degelijk het hoofdmotief vormen voor een recreatief bezoek. Zo
zijn sommige steden beroemd om hun winkelaanbod. Ook creeren bungalowparken in
toenemende mate zelf een uitgebreid thematisch aanbod aan faciliteiten op hun terrein (zieook
Brouwer, 1999).Toeristen kiezen primair voor een vakantie op dit park, waarbij de omgeving
waarin dit park ligt niet of nauwelijks ter zake doet. Dergelijke secundaire elementen zijn dan
ook niet langer ondersteunend te noemen, maar vormen zelf een toeristische bestemming.
Tenslotte onderscheidt Jansen-Verbeke additionele elementendie randvoorwaardelijk zijn om
een bezoek mogelijk te maken. Het betreft zaken als infrastructuur, toegankelijkheid en
informatievoorziening. Hoewel dergelijke objecten geen wervingskracht hebben, zijn ze vaak
welrandvoorwaardelijk vooreensuccesvoltoeristisch-recreatief functioneren vanobjecten.
HetdoorJansen-Verbeke gemaakte onderscheid vanprimaireelementen inactiviteitenruimte en
vrijetijdsomgeving isrelevantomdathetdemateaangeeft waarin eenvoorziening c.q.omgeving
isgetransformeerd voortoeristisch-recreatief gebruik. Alseenelement of omgeving specifiek is
bedoeld voor toeristisch-recreatief gebruik (monofunctioneel karakter), behoort deze tot de
activiteitenruimte. Indien dit niet het geval is en een element of omgeving daarmee andere
gebruiksdoelen niet uitsluit (multifunctioneel karakter) behoort deze tot de vrijetijdsomgeving.
Omdat dezeproductelementenclassificatie primair is ontwikkeld voor de stedelijke omgeving is
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deze in mindere mate bruikbaar voor andere ruimtelijke entiteiten en schaalniveaus (landen,
regio's,landelijkgebied).
Toeristische attractietypologie
Een tweede veel geciteerde classificatie van toeristisch-recreatieve productelementen is
ontwikkelddoorLew(1987).Zijn attractietypologieisgebaseerdoptweeassen:
• dematewaarindeelementeneennatuurlijke danwelmenselijke oorspronghebben;
• het zogenaamde attractieniveau: naast de omgeving in het algemeen onderscheidt hij
specifieke, beeldbepalende kenmerken van deze omgeving en 'inclusive environments', de
opactiviteitengerichteomgeving.
Deopbasisvandezetweeassenontwikkelde typologievantoeristisch-recreatieve attractieskan
worden toegepast op iedere toeristisch-recreatieve setting. Het gaat in dit geval om een
classificatie die alleen betrekking heeft op de primaire elementen. Beide assen zijn sterk met
elkaar verweven en zijn gei'ntegreerd vergelijkbaar aan het door Jansen-Verbeke (1987)
gemaakte onderscheid invrijetijdsomgeving en activiteitenruimte. Naarmate deelementen meer
van menselijke oorsprong zijn en het attractieniveau specifieker wordt, zijn de voorzieningen
steeds meer ingericht of lenen zich beter voor specifiek toeristisch-recreatief gebruik. De
operationalisatie vanhet attractieniveau issomsenigszins geforceerd. Hetonderscheid tussende
'specifieke omgeving' (bijvoorbeeld natuurgebied) en de 'op activiteiten gerichte omgeving'
(bijvoorbeeld wandelen in dit natuurgebied) is kunstmatig omdat het verwijst naar hetzelfde
productelement. Daarnaast ishet onderscheid dat Lew (1987) maakttussen natuurlijke dan wel
door de mens gecreeerde omgevingen niet per definitie gelijk aan een natuurlijke versus
stedelijke omgeving. Dit onderscheid is echter wel van belang voor de toeristische beleving.
Ondanksdetoenemende functionele enmorfologische verweving van stad,platteland ennatuur
wordt het beleven van 'stedelijkheid', 'landelijkheid' en 'natuurlijkheid' voor consumenten, en
daarmeeookvoortoeristen,steedsbelangrijker (Mommaas,2000a)5.
Classificatie: natuurlijk-stedelijk envrijetijdsomgeving-activiteitenruimte
Opgrondvanhetvoorgaandewordenindezestudietweebegrippenparen centraalgesteldineen
toeristisch-recreatieve classificatie van productelementen (figuur 3.3), te weten natuurlijkestedelijke omgeving en vrijetijdsomgeving-activiteitenruimte. Deze worden achtereenvolgens
toegelicht.
In het onderscheid 'natuurlijke versus stedelijke omgeving' gaat het om een glijdende schaal
lopend van primitieve omgevingen, waarin demenselijke invloed opde omgeving nihil tot zeer
gering is, tot en met moderne veelal urbane gebieden waarin de menselijke invloed alom
aanwezigis(Driveretal., 1987).Driehoofdcategorieen worden onderscheiden:
• natuurlijkgebied, waarin natuurgebieden, bossen, meren,rivieren,berggebieden en 'woeste
gronden' domineren;
5

Mommaas (2000a: 143-144) zegthierover het volgende: "juistcontexten vanstedelijkheid en landelijkheid
nemen eenvooraanstaandepositie inde rangorde vandagtochten. Inde verhoudingtussen stad en landzijn
aldussymbolische onderscheidingen vanmeer belanggeworden danfunctionele en/ofmorfologische. (...) Die
onderscheidingen lijkenzelfseerder van meerdan minder betekenis tezijngeworden inde onderlinge
vormgeving enpositionering van vrijetijdsomgevingen".
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landelijk gebied, waarin primaire productieprocessen het landschapsbeeld grotendeels
bepalen,danwelgemengdenatuurlijke-stedelijke omgevingen.
stedelijkgebied, waaronder stedenendorpen wordenverstaan,maarookbuiten debebouwde
komgelegen shoppingmallsensuburbanecentra;

Vrijetijdsomgeving
(multifunctionele ruimte)

Stedelijkeomgeving
(toenemende
menselijkeinvtoed)

Natuurlijke
omgeving

Activiteitenruimte
(monofunctioneleruimte)
(toenemend toeristisch-rvcreatietdoel)

Figuur 3.3Assen classificatie toeristisch-recreatieve productelementen

Inhetonderscheid 'vrijetijdsomgeving versus activiteitenruimte' gaathet omeen faciliterende
omgeving versus een op toeristisch-recreatieve consumptie gerichte omgeving. Een
faciliterende omgeving is meestal ingericht op recreatief medegebruik en multifunctioneel in
gebruik, terwijl een omgeving die specifiek is geconstrueerd voor toerisme en recreatie, sterk
consumptief van karakter is en monofunctioneel in gebruik. Wederom worden drie
hoofdcategorieen onderscheiden:
• vrijetijdsomgeving, het cultuur-historisch en natuurlijk raamwerk waarbinnen activiteiten
kunnenwordenontplooid;
• activiteitenruimte, dittypeomgevingheeft voorzieningen diedebezoekersuitnodigen deelte
nemen aan tal van toeristisch-recreatieve activiteiten. Deze voorzieningen hebben geen
specifieke verbinding met defysiek-ruimtelijke omgeving ('foot loose') waarinze gesitueerd
zijn;
• activiteitenruimte gebaseerdop de vrijetijdsomgeving, in deze omgeving zijn toeristischrecreatieve voorzieningen gekoppeld aan bijzondere, unieke kenmerken van de
vrijetijdsomgeving. Eenvoorbeeldiseenmuseumdatombestaandegrottenisheen gebouwd.
Hetbetreft toeristisch-recreatieve voorzieningen dieniethaddenkunnen bestaan zonder de
natuurlijke danwelcultuurlijke context.
Indien dehoofdcategorieen vanbeideassenineenclassificatieschema worden gezet,ontstaathet
beeldzoalsinfiguur 3.4isweergegeven:
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Classificatie Productelementen

Vrijetijdsomgeving

Activiteitenrulmte
gebaseerdop
vrljeujdsomgsving
ActiviteKenrulmte

Natuurlijkeomgeving

Natuurlijke - stedelljke
omgeving

Stedelljke omgeving

Algemeen
Nationaal Park
Natuurgebied met beschemide
status
Bossen

Algemeen
Dominant agrarisch gebied
Gemengdagrarisch/natuur
Bos-ennatuurrijk platteland

Algemeen
Steden metlandelijkeof
mondlalefunctie
Steden/dorpenreglonaleof
toenstischefunctie
Dorpen/kleine kemen

Speciflekeelementen
Bergtoppen
Meer,rivier,kanaal,watervat

Specifiekeelementen
Cultuur-historischeelementen

Specifiekeelementen
Cultuur-historischeeiementen

Steenkolenmijn,grotten,
bezoekerscentrum, canopywalk,
aerialtram,trimbaan,
excursiesmetgids

Kaasboerderij,streekwinkels,
poldersport

Monument,fontein,park,
gedenksteen

Attracties, horeca,sportvoorzieningen,musea,winkels,culturelevoorzieningen, etc.

Figuur 3.4 Classificatieschema toeristisch-recreatieve productelementen

Een classificatieschema heeft altijd zijn beperkingen. Het wordt duidelijk dat naarmate we
dichter de activiteitenruimte naderen, het onderscheid natuurlijke-stedelijke omgeving steeds
minder houdbaar wordt en in het uiterste geval weinig voorkomend is (combinatie van
natuurlijke omgeving en activiteitenruimte). Daarnaast bepaalt hettijd-ruimtelijk schaalniveau
de classificatie van productelementen. De mate van detaillering neemt af naarmate de schaal
toeneemt.Ditaspectkomtin§3.4naderaanbod.

3.3 Tijd-ruimtelijke samenhang
Dimensies vanhandelen
Inditproefschrift staatdesamenhangdiedegebruikerdoormiddelvanzijn handelentijdens zijn
vakantie of dagje uit aanbrengt tussen de toeristisch-recreatieve productelementen van een
bepaald gebied centraal.Devolgendevragenkomenaandeorde:welkeattracties worden altijd
in combinatie met elkaar bezocht en in welke volgorde? Worden aan het begin van de
vakantie anderetypen voorzieningenbezocht dan aanhet einde? Recreeren sommige toeristen
indenabije omgevingvandeaccommodatie,terwijl anderetoeristen groteafstanden afleggen
omdemeestopvallende bezienswaardigheden tebezoeken? Dezevragen maken duidelijk dat
het handelen van de mens in tijd en ruimtekan worden beschreven aan de hand van tenminste
drie dimensies (Knulst en Schoonderwoerd, 1983; Hoekstra, 1984; Huigen, 1986; Van der
Knaap, 1997; ziefiguur 3.5)6:
Veelal wordt ook een sociale component van het handelen (met wie?) onderscheiden. Deze wordt buiten
beschouwing gelaten omdat het geen onlosmakelijk onderdeel vormtvan het gemanifesteerde gedrag.
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• substantiatedimensie: watwordtergedaan,welkeactiviteitwordtondemomen?
• temporeledimensie:wanneer, hoelangenhoevaak?
• ruimtelijkedimensie: waarvindthetplaatsenwelkeafstand wordt afgelegd?

activiteit
it

ruimte

tijd

Figuur 3.5 De dimensies vantijd-ruimtelijk handelen

Samenhang tussen productelementen in een vakantieregio kan dus ook op basis van deze
dimensieswordenbeschreven.Dedimensieszijn echternietvangelijke orde.Tweeaspecten zijn
daarbijvanbelang.Beideaspectenwordenachtereenvolgenskorttoegelicht.
Activiteitonlosmakelijk verbondenmettijd-ruimte
Tijd en ruimte zijn als elementaire categorieen van het menselijk bestaan onlosmakelijk
verbonden methethandelen vanindividuen.Waartijd enruimteeenbestaaninzichzelf hebben,
is het bestaan van activiteiten afhankelijk van de vervulling van menselijke behoeften.
Activiteiten vormendeinhoud vanhet handelen en zijn niet loste zien van de tijd-ruimtelijke
context waarin zeplaatshebben. Huigen (1986:44)onderscheidt daaromtweekenmerken aan
activiteiten: enerzijds isheteenindividuele bezigheid, zoalsfietsen en ontbijten en anderzijds
is het een 'gelokaliseerde actie in de zin van gelokaliseerde voorzieningen', zoals een
attractie, het buitengebied van een dorp en een accommodatie. In dit proefschrift wordt
gesproken vanactiviteitenlocaties.
Naast de ruimtelijke dimensie van activiteiten is er ook de temporele dimensie. Iedere
activiteit is namelijk in de tijd geplaatst ('gemomenteerd'). Het handelen is wat je doet
gedurende eendag,eenvakantie of eendeelvanje leven.Hagerstrand (1979)spreekt vaneen
pad dat een individu doorloopt gedurende een dag, een vakantie of zijn leven. In navolging
van Hagerstrand's pad-concept wordt het bezoeken van toeristisch-recreatieve
productelementen in een regio door een toerist gedurende de duur van de vakantie in dit
proefschrift eenvakantiepadgenoemd.
In de tijd-geografie besteedt Hagerstrand (ibid.) expliciet aandacht aan de tijd-ruimtelijke
context van het handelen. Een individu passseert tal van stations, plekken waar activiteiten
kunnen plaats hebben, gedurende zijn levenspad of vakantiepad. Als meerdere individuele
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paden samenkomenopeen station kan worden gesproken van 'gebundelde activiteiten in tijd
en ruimte'. Een dergelijke groepering intijd en ruimte van deelementen methun verbindingen
en activiteiten vomit de materiele tijd-ruimte structuur van een gebied (Huigen en Van Dam,
1990). De concepten tijd en ruimte zijn in de handelingspraktijk onverbrekelijk met elkaar
verbonden. Volgens Giddens (in:Munters en Spaargaren, 1991)gaathetnietomtijd enruimte,
maaromtijd-ruimte (zieookVanderPoel,1991).
Discretecategorieencontinuegrootheden
Een tweede aspect datdedimensiesactiviteit, tijd en ruimte van ongelijk ordemaakt,ishet feit
dat activiteit een discrete categorie is, terwijl tijd en ruimte continue grootheden zijn. Dit
impliceert dat de dimensies tijd en ruimte niet duidelijk zijn af te bakenen, maar dat ze het
resultaat en vormgever zijn van relaties tussen elementen. Een absoluut perspectief op tijd en
ruimte maakt ze tot objectiveerbare grootheden, die gemeten en geregistreerd kunnen worden.
Daartoe wordenzegewoonlijk opgedeeld indiscrete eenheden van uniforme of variabelelengte
(Peuquet, 1994). Door bevriezing van beide dimensies ontstaan locaties in de ruimte en
momenten in de tijd. Geinspireerd door Holly (1978) is een schema opgesteld waarin deze
twee perspectieven op tijd en ruimte (absoluut en continu perspectief) in relatie tot het
toeristisch handelen worden gebracht (figuur 3.6). Het absolute perspectief verwijst naar een
fixatie intijd enruimte en wordtin ditproefschrift geduid als destatischecomponentvan tijd
en ruimte. In het continue perspectief van tijd en ruimte staan de temporele en ruimtelijke
interacties (verschillen en overeenkomsten) tussen de elementen centraal. Dit kenmerk wordt
deinteractionele componentvantijd enruimtegenoemd. Deverschillende dimensies van tijdruimtelijke samenhangworden achtereenvolgens toegelicht.

RUIMTE
Statischecomponent
(posltle,afstand)

D
Substantiele
samenhang

Statische
component
(moment,
duur)

TIJD

El
Interactionele
component
(sequentie,
temporele
verschillen)

Temporeel-substantiele
samenhang

Interactionelecomponent
(patroon,ruimtelijkeverschillen)

a
Ruimtelijk-substantiele
samenhang

D
Temporeel-ruimtelijk
substantiele
samenhang

Figuur3.6 Eenconceptuelebenadering vantijd-ruimtelijke samenhang
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Ad1.Substantiatesamenhang
Primair gaat het in dit geval om het al dan niet bezoeken van bepaalde productelementen of
activiteitenlocaties (de substantiate dimensie van gedrag). De combinatie van bezochte
productelementen gedurende een bepaalde periode en binnen een bepaalde ruimte bepaalt de
samenhang.Tijd enruimte worden statischbeschreven (moment van de dag, verblijfsduur en
geografische locatie, afstand).
Dit type samenhang staat centraal in het onderzoek naar combinatiebezoek (Lue et al., 1993,
Pearce, 1998). Deze studies richten zich op bestemmingen die in combinatie met elkaar
wordenbezocht of opdeuitstralingseffecten vanbelangrijke attracties opvoorzieningen in de
directe omgeving. In hun studie naar het gebruik van (binnen)stedelijke voorzieningen
onderscheiden AshworthenJansen-Verbeke (1989)driesoortenbezoekcombinaties:
• Enkelvoudigbezoek, waarineenvoorzieningwordtbezocht ofeentripwordtondernomen.
Ditisvolgensbeidegeografen eenweinigvoorkomende situatiein steden;
• Bezoekcombinaties van gelijksoortige voorzieningen, zoals een museum en historische
gebouwen of een restaurant en bioscoop. Veelal brengt dit in het aanbod ruimtelijke
clustering met zich mee (Museumplein in Amsterdam, meubelboulevard). Ten Tuynte en
Dietvorst (1988) hebben onderzocht wat de uitstralingseffecten zijn van een gepland
bezoekaaneenvandeNijmeegse museaop-onder andere-deandereNijmeegse musea;
• Bezoekcombinatie van ongelijksoortige voorzieningen (horeca, hotel, winkelgebied en
museum).De studies van Dietvorst et al. (1987) in Arnhem enElands en Jansen (1990) in
Enkhuizen zijn hiervoorbeelden van(zieookbiz.34).
Als gevolg van het tijd-ruimte gedrag van bezoekers ontstaan relaties tussen
productelementen die geduid kunnen worden als complementair, neutraal, parasitair,
conflicterend en ontbrekend. Bijvoorbeeld, twee elementen kunnen conflicterend zijn omdat
ze beiden op hetzelfde marktsegment zijn gericht, en toeristen maar de gelegenheid hebben
om een element te bezoeken. Een ander voorbeeld: omdat een in de nabijheid van een
toeristische bezienswaardigheid gelegen cafe in hoge mate afhankelijk kan zijn van de
bezoekers van deze trekpleister, onderhoudt het cafe een parasitaire relatie met de
bezienswaardigheid. Ashworth en Jansen-Verbeke (1989) pleiten voor een taxonomie van de
meest voorkomende relaties tussen productelementen, waarbij het tijd-ruimtelijk karakter
centraal staat. Zij stellen dat onderkenning van de aard van de relaties bijdraagt aan
ontwikkeling eninrichting vanhettoeristisch-recreatief product.
Ad2.Ruimtelijk-substantietesamenhang
Bij de ruimtelijk-substantiele samenhang komt, naast de inhoudelijke, de ruimtelijke
samenhang van complexen aan bod. Inhoudelijk kunnen de gevonden complexen worden
gekarakteriseerd aan de hand van ruimtelijke kenmerken. De soort vragen die hierbij horen,
zijn: zijn er ruimtegebruikverschillen wat betreft aantallen regio's of clusters die benodigd
zijn voor complexen? Blijven de meeste complexen binnen een regio of cluster? Worden
complexen gedomineerd door specifieke regio's? Zit er een ruimtelijk repeterend element in
decomplexen?
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De ruimtelijke samenhang tussen landen, regio's en/of gemeenten komt aan bod in het
herkomst-bestemmingsonderzoek.Het Continu Vakantie Onderzoek registreert wat de
belangrijkste binnen- en buitenlandse vakantiebestemmingen zijn van Nederlanders (NRIT,
2000). De World Tourism Organization doet hetzelfde op wereldniveau op basis van
internationale aankomsten. Binnen de context van noordwest Europa zijn de interregionale
toeristenstromen aaneen nadere analyse onderworpen (Jansen-Verbeke en Spee, 1994).Daartoe
zijn denatiestaten eerst in een aantalregio's verdeeld. Inditonderzoek wordt geconstateerd dat
het wtfraregionale toerisme dominant is, hetgeen betekent dat de eigen (regio-)inwoners
kwantitatiefhetbelangrijkste marktsegmentvormen.
Omdebereikbaarheid en leefbaarheid van gebieden te vergroten en de overbelasting tegen te
gaan dan wel te voorkomen, wordt er vaak onderzoek gedaan naar de routes die mensen
nemen om van herkomstlocatie 'a' naar bestemmingslocatie 'b' te komen. In de eerder
genoemde studie naar het tijd-ruimtelijk gebruik van de Efteling was het opsporen van
mogelijke congestievorming in het park een belangrijk aandachtspunt (Spee, 1992). Daartoe
hebben bezoekers op een kaart hun gelopen route ingetekend. In combinatie met het
dagboekje waarin stond opgeschreven welke attracties op welk tijdstip van de dag zijn
bezocht, konden de bezoekersstromen ruimtelijk in een Geografisch Informatie Systeem
worden gevisualiseerd. Tevens kan de tijd-ruimte data worden gebruikt om bezoekersstromen
te optimaliseren.
Ad3.Temporeel-substantiele samenhang
Bij temporeel-substantiele samenhang wordt, in aanvulling op de substantiate samenhang,
bestudeerd wat de temporele dynamiek is van vakantiegedrag. Indien de tijd als aparte
dimensie in de analyses wordt meegenomen, wordt met name de onderlinge afhankelijkheid
van productelementen door de tijd heen beschouwd. Tijd-ruimte gedrag wordt als een
sequentiele aaneenschakeling van productelementen of activiteiten gezien: een keten of een
patroon. Het soort vragen dat hierbij hoort is: kunnen eenvoudige en complexe patronen
worden onderscheiden? Zijn er intensiteitverschillen wat betreft aantallen bezochte
productelementen of regio's in de patronen? Komen alle typen productelementen in ieder
patroon voor (afwisseling)? Worden patronen gedomineerd door een specifiek type
toeristisch-recreatieve bestemming? Zit er een repeterend element in de vakantiepaden?
Worden sommige voorzieningen altijd in een specifieke sequentie bezocht? In hoeverre
wordenaanhetbeginvaneenvakantie(dag) anderevoorzieningen bezocht danaanheteinde?
De temporele bepaaldheid van gedrag komt tot uitdrukking in het tijdbudgetonderzoek.Dit
type onderzoek heeft reeds een lange traditie in het registreren van tijdsbestedingen aan
bepaalde activiteiten (Szalai, 1972; Knulst en Schoonderwoerd, 1983, Knulst en Van Beek,
1990; SCP, 1998). Uit de longitudinale studies van het Sociaal en Cultured Planbureau (De
Hart, 1995) blijkt dat er een verschuiving valt waar te nemen van tijdsintensieve naar
kapitaalintensieve vormen vanvrijetijdsbesteding, terwijl bijvoorbeeld het percentage vrijetijd
datbuitenshuis wordtdoorgebracht tussen 1975en 1990nietis gewijzigd.
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Ad4.Temporeel-ruimtelijke substantiatesamenhang
Er kan dus worden geconstateerd dat in de meeste studies naar activiteitenpatronen hetzij de
ruimtelijke, hetzij de temporele dimensie wordt meegenomen. Wanneer de temporele en de
ruimtelijke organisatie van activiteiten of gebeurtenissen gelijktijdig aanbodkomenis sprake
vaneengeintegreerdebenaderingvantijd-ruimte gedrag.
Longitudinale analyses in het eerder genoemde herkomst-bestemmingsonderzoek geven inzage
in de lange termijn ontwikkelingen in de populariteit van vakantiebestemmingen. Zo blijkt dat
Nederlanders in toenemende mate kiezen voor exotische bestemrningen op andere continenten,
welkeveelal buiten het hoogseizoen plaats hebben, en dat dekorte vakanties in eigen land aan
populariteit winnen. Inzage in veranderingen en trends in het reisgedrag van Nederlanders kan
worden aangewend ten behoeve van toeristische promotie van bestemrningen en
productontwikkeling.
Activiteitenstudies (activity basedapproaches) vormen eengoed voorbeeld vooreen integrale
benadering van activiteit, tijd en ruimte. Traditioneel was de aandacht binnen de verkeer- en
vervoersector sterk gericht op analyse van verplaatsingen intijd enruimte. Sinds enkelejaren
is de aandacht gericht op analyse van activiteitenpatronen, omdat verplaatsingen slechts een
afgeleide vormen van de activiteit. Deze activiteitgerichte optiek is een overkoepelend begrip
voor studies die zich op enigerlei wijze bezighouden met welke activiteiten, op welke
locaties,opwelktijdstip en inwelkevolgordeplaats vinden, gegeven debeschikbare locaties,
transport mogelijkheden, de institutionele context en persoonlijke en huishoudelijke
karakteristieken (Ettema en Timmermans, 1997). De studies kennen veelal een sterk
kwantitatieve uitwerking gericht op het ontwikkelen van 'modellen' die de tijd-ruimtelijke
consequenties doorrekenen van wijzigingen in activiteitenpatronen. In dit type onderzoek
worden zowel de temporele als de ruimtelijke dimensies meegenomen, maar doordat ze aan
eenbeperkt aantal verklarende variabelenruimtebiedenbeperkt toepasbaar.

3.4

Schaalniveau

Het is niet juist te veronderstellen dat al het menselijk gedrag op een schaal gebeurt: het
dagelijks activiteitenpatroon beweegtzichopeenanderniveaudanzakendiebetrekkinghebben
opdemenselijkelevenscyclus.Hetschaalniveau waaropdedimensiesvanhethandelen worden
gedefinieerd is volgens Holly (1978) een van de grootste problemen binnen tijd-ruimte
onderzoek. Hij heeft daartoeeen schaalmodel ontwikkeld waarin dedimensies activiteit,ruimte
en tijd zijn gepositioneerd ten opzichte van elkaar. De onderlinge relaties tussen de discrete
categorieen van activiteiten enhet continuekarakter van detemporeleenruimtelijke dimensies
worden zichtbaar in ditmodel.De positie van deelementen langselkeas moetrelatief worden
beschouwd. Holly (1978) stelt dat er een zekere overeenstemming moet zijn tussen de
gehanteerde abstractieniveaus van de dimensies. Zo is het onzinnig nationale gebeurtenissen
per minuut en per huis te registeren en dagelijks routinegedrag uit te drukken in jaren en
continenten. Een centraal uitgangspunt vormt de gebeurtenis ('event') die geanalyseerd dient
teworden.Inditproefschrift isdatdecontext vandevakantie.
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Figuur3.7Eenschaalmodelwaarinderelatiestussendediscreteactiviteitsdimensieende
continuiteitvandetemporeleenruimtelijkedimensieszichtbaarzijn(Holly,1978:13)

Het temporele schaalniveauwaarop tijd-ruimtelijk handelen wordt geregistreerd kan varieren
van een dag tot een vakantie die bijvoorbeeld drie weken duurt. Naarmate de
waarnemingsperiode langer wordt, dient de substantiate dimensie op een hoger
abstractieniveau te worden geregistreerd. Op het niveau van een vakantie is het
aanbevelenswaardig bestemmingen te definieren op een bovenlokaal niveau, zoals een
historischestad,eennationaalparkofeengrootschalige attractie.Hetisweinigzinvol omineen
bepaalde stad een historisch museum, dat niet van bovenstedelijk belang is, als apart
productelement op te nemen. Ook lijken secundaire en additionele elementen weinig toe te
voegen.Daarentegenkanditophetniveau vaneenvakantiedag welrelevant wordengeacht.Het
classificatieniveau betreft dan voorzieningen en faciliteiten, inclusief secundaire elementen en
additionele elementen. Het ruimtelijk schaalniveau of het object waarop beschouwingen
plaatsvinden, kan de gehele wereld zijn, een bepaald continent, een verzameling landen of
regio's.Afbakening dient nog steedsplaats te vinden. Iedereafbakening impliceert willekeur;
veelal wordt de accommodatie als kleinste eenheid beschouwt, dit terwijl in sommige
bungalowparken wordtgetrachtdebezoekeronderdaktehouden,waarvoordusweleenvarieteit
aan voorzieningen wordt gecreeerd. Geconcludeerd kan worden datde dimensiestijd, ruimteen
activiteit op een vergelijkbaar schaalniveau moeten worden gedefinieerd. In onderzoek naar
toeristischecomplexvormingmoethiermeerekeningwordengehouden.
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Conclusies

Het complexbegrip kan -conceptueel gezien- betrekking hebben op zowel vraaggerichte als
aanbodsgerichte complexen. In dit proefschrift staat het vraaggerichte complex centraal. Een
overzicht vandebelangrijkste aspectenhiervan staatinfiguur 3.8.

Vraaggerichte complexen
Niveau

Tljd-ruimtelijkfunctionerengebied/product
Tijd-ruimtelijkfunctionerengebruikersgroepen/toeristentypen

Elementen

Classificatietoeristisch-recreatiefproduct
• Natuurlijke-stedelijkeomgeving
• Vriietijdsomgeving-activiteitenruimte

Typesamenhang

Substantiele samenhang
Ruimteli|k-substantielesamenhang
Temporeel-substantiele samenhang
Temporeel-ruimtelijksubstantielesamenhang

Schaal

Ruimte
Continent,land,regio,stad,dorp,wijk,straat,woning
Tijd
Meerderejaren,vakantie,week,eendag,intradiurnal
Actlviteit/gelokaliseerdeactiviteit
Activiteitenklassen/Uniekeoftypologischekarakteriseringvan
landen,regio's,bestemmingen,voorzieningenofattracties

Figuur 3.8 Overzicht vraaggerichte complexen

Kennis over het gedrag van toeristen in tijd en ruimte in een bepaalde regio kan leiden tot
conclusies optwee niveaus.Allereerst kan het functioneren van eentoeristische regio worden
geanalyseerd door middel van een analyse van de samenhang en dynamiek tussen
productelementen. De systeemanalyse in het algemeen en de geografische veldtheorie in het
bijzonder zijn gericht op het analyseren hiervan. Daarnaast kunnen complexen worden
gedefinieerd op basis van gedragskenmerken. Deze analyse leidt tot een differentiatie van
gebruikersgroepen oftewel toeristentypen. Dit proefschrift heeft betrekking op het laatste
niveau, het systeemniveau wordt buiten beschouwing gelaten. Deze keuze is ingegeven door
het uiteindelijke doel,namelijk het vinden van aanknopingspunten intoeristisch gedragen de
aansturing daarvanopgrondvaneigenschappen vantoeristen.
De tijd-ruimtelijke samenhang tussen productelementen die in een gebied tot stand wordt
gebracht door toeristisch-recreatief gedrag staat centraal bij vraaggerichte complexen.
Productelementen worden gedefinieerd opbasis van twee classificaties: natuurlijke-stedelijke
omgeving en vrijetijdsomgeving-activiteitenruimte. Om samenhang eenduidig te kunnen
typeren, worden twee zaken nader verkend: (i) het karakter van de samenhang en (ii) het
schaalniveau. Samenhangis gebaseerd op de substantiele, temporele en ruimtelijke relaties
tussen bezochte toeristisch-recreatieve voorzieningen. De substantiele relaties hebben
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betrekking op het gecombineerd bezoek aan toeristische productelementen. Temporele en
ruimtelijke relaties hebben behalve een 'inhoudelijk, onveranderlijk' aspect, ook een
'coordinationeel' aspect. In een conceptueel raamwerk worden de dimensies activiteit, tijd en
ruimte in relatie tot elkaar gepresenteerd. De schaal die voor de discrete substantiate
categorieen van toeristisch-recreatief productelementen wordt gebruikt dient in
overeenstemmingtezijn metdecontinuedimensies tijd enruimte.
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4. Tijd-ruimtelijkesamenhang: methoden
entechnieken
In dit hoofdstuk staan de methoden en technieken die kunnen worden aangewend voor de
bestudering van toeristisch-recreatieve complexen centraal. Inzage in het feitelijk gedrag in
tijd enruimtevantoeristen iseeneerstevoorwaarde omcomplexen tekunnen bestuderen.Het
bepalen van samenhangende gedragspatronen is een tweede stap. Daartoe worden de
individuele gedragspatronen geanalyseerd op overeenkomsten en verschillen. Tijd-ruimte
onderzoek onderscheidt zich van gangbaar sociaal-wetenschappelijk onderzoek vanwege de
methodologische complexiteit. De onderzoeker moet een groot aantal keuzes maken met
betrekking tot de waarneming, registratie, codering en analyse van tijd-ruimte gedrag. Dit
wordt nader toegelicht in § 4.1. Tevens wordt hier een keuze gemaakt voor de methode
waarmee gewerkt zal worden. De vertaling van het conceptuele raamwerk voor 'tijdruimtelijke samenhang in complexen', zoals gepresenteerd in het vorige hoofdstuk, in
mogelijke analysetechnieken komt in § 4.2 aan bod. Twee technieken worden vervolgens
uitgewerkt. Voor het bepalen van raimtelijk samenhang in gedrag gaat § 4.3 in op
'morfologische netwerkanalyse met behulp van Geografische Informatie Systemen'. Het
bepalen vantemporeel samenhangend gedrag staat centraal in §4.4,waar wordtingegaan op
technieken voor de analyse van sequenties ('multiple sequence alignment'). Conclusies (§
4.5) sluitenhethoofdstuk af.

4.1 Methodologische aspecten
Dewaarneming vantijd-ruimte gedrag
Het onderzoek naar het feitelijk gedrag in tijd en ruimte kan worden geschaard onder de
traditionele tijdbudgetstudies. Deze studies registreren de activiteiten van individuen
gedurende een bepaald tijdsbestek, waarvan het moment en de duur van activiteiten een
onderdeel vormen (Szalai, 1972; Knulst en Schoonderwoerd, 1983;Pearce, 1988; Knulst en
VanBeek, 1990;Thornton et al., 1997;Breedveld, 1999a).Tijd-ruimte budgetstudies zijn een
logische uitbreiding hierop: behalve voornoemde tijdsdimensies worden ook de ruimtelijke
dimensies geregistreerd, zoals de locatievan activiteiten en de afstanden die worden afgelegd
(Pearce, 1988;Thornton et al., 1997).Grofweg zijn er drie mogelijkheden om het tijd-ruimte
gedragvanindividuen teregistreren:
• observatie: direct door middel van aanwezigheid onderzoeker of indirect door middel van
registratieviasatellietverbindingen (GPS=GlobalPositioningSystem);
• retrospectiefinterview: deonderzoeker interviewt derespondent aanhet eind van dedagof
enigedagenlateroverzijn/haarverrichteactiviteiten;
• zelf-registratie: respondentenregisterenzelfhunactiviteitenineendagboek.
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Iedere methode heeft zijn eigen voor- en nadelen. Participerende observatie biedt de
onderzoeker degelegenheid het gedrag nauwkeurig waar tenemen enbelevingen teregisteren.
De methode is echter zeer arbeidsintensief. Indien gebruik wordt gemaakt van GPS wordt dit
laatstebezwaarondervangen. Deinhoudelijke component vangedragenbelevingsaspecten zijn
danechter uitgesloten vanwaarneming.Hetretrospectieve interview nodigtrespondenten uitte
reflecteren op het eigen gedrag, hetgeen bij beide andere technieken niet mogelijk is. Het is
echter arbeidsintensief, waardoor grote aantallen respondenten vaak niet haalbaar zijn. Ook
beinvloedt een verkleuring van deherinnering dekwaliteit van de gegevens.Doorgaans kiezen
onderzoekers voor eenvormvan zelf-registratie. Dezemethode heeft alsbelangrijke voordelen
(figuur 4.1) dathet respondenten noodzaakt eencompletetijd-ruimte boekhouding opte stellen
zodathet geven van sociaal-wenselijke antwoorden minder voor dehand ligt en dat het minder
door de herinnering wordt gekleurd doordat respondenten het dagboek continue bijhouden
(Breedveld, 1999a). Bovendien kan een relatief groot aantal respondenten worden benaderd.
Nadelen van deze methode zijn onder andere het feit dat respondenten zelf verantwoordelijk
zijn voor het invullen van de dagboekjes waardoor dekwaliteit van de gegevens nogal eens te
wensen overlaat. Een goede motivering, uitleg en controle door de enqueteur kan dit tot op
zekerehoogtevoorkomen.

Voordelen

Nadelen

* Het iseen redelijk betrouwbare en valide registratie
van hetfeitelijk waameembaar gedrag van de toerist

* Het geeft eengestyleerd beeldvan hette onderzoeken gedrag
geeft, hetzegt niets over keuzeprocessen en betekenisgeving

* Het isop grote schaal toepasbaar waardoor de
steekproefgrootte kan toenemen

* Hetvormt een hoge belasting voor de respondent

* Het levertexacte gegevens en een sluitende
boekhouding op

* Er is geen directe controle op dewijze waarop mensen de
dagboekjes invullen

* Het is minder door herinnering gekleurd dan een
retrospeotief vraaggesprek.

* De kwaliteit van registratie kan sterk varieren: onvolledigheid,
individuele interpretatie, over-/onderschatting van activiteiten
die zeer (on-)belangrijk worden gevonden

* Kosten zijn betrekkelijk gering

* Indien meer dan een activiteit gedurende de waamemingseenheid isverricht, zalde kortst durende activiteit niet worden
genoteerd

* Minder sociaal-wenselijke antwoorden

* Deverwerking en analyse van de dagboekgegevens is zeer
arbeidsintensief

Figuur4.1 Voor- ennadelen vandedagboekmethode (Szalai, 1972;Vidakovic, 1988; Knulst enVan Beek,
1990;Breedveld, 1999a).

De dagboekmethode is daarom voor het bepalen van de tijd-ruimtelijke samenhang in
toeristisch-recreatieve complexen een geschikte waarnemingsmethode. De dagboekmethode is
niet geschikt voor het verkrijgen van inzicht in de achtergronden van tijd-ruimte gedrag.
Daarvoor dient hetzij in een begeleidende schriftelijke enquete, hetzij in retrospectieve
interviewsaandachttezijn .
Inditpromotie-onderzoek zijn beide waarnemingsmethoden als verdieping vanhettijd-ruimte gedrag gebruikt.
Meer informatie hierover volgtin hoofdstuk 5.
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Deregistratievantijd-ruimte gedrag
Hiervoor is aangegeven dat dagboekjes demeestgeschiktemethodeisomtijd-ruimte gedragte
meten. Een van de grootste problemen bij tijd-ruimte budgetstudies is het vinden van een
balanstussenhet strevennaarcomplete informatie enerzijds endatwatpraktisch realiseerbaar
is. Het werken met dagboekjes vereist zowel van de respondent als van de onderzoeker een
groteinspanning.Deonderzoeker staatvoorhetdilemmaomenerzijds hettijd-ruimte gedragzo
precies mogelijk teregisteren als anderzijds derespondent zomin mogelijk tebelasten. Een zo
waarheidsgetrouwe mogelijke registratie vraagt in principe om zo min mogelijk structuratie in
hetonderzoeksontwerp omhet individuele activiteitenpatroon zoveel mogelijk ruimtetegeven.
Een dergelijke aanpak vraagt om een grote motivatie, nauwgezetheid en vaardigheden van de
respondent bij het invullen van de dagboekjes (Cooper, 1981;Pearce, 1988; Thornton et al.,
1997). Daarom kiezen onderzoekers vaak om gesloten waarnemingseenheden en
gestandaardiseerde coderingen van activiteiten en locaties. Toch blijkt de kwaliteit van de
ingevulde dagboekjes inhoge mate afhankelijk te zijn vanhet enthousiasme van derespondent
om deel te nemen aan het onderzoek (Elands en Jansen, 1990; Thornton et al., 1997). De
motivatievanderespondent dientdusveelaandachttekrijgen.
Het onderzoeksdoel en de onderzoekscontext bepalen het uiteindelijke ontwerp van
dagboekmetingen. Bij het ontwerp van dagboekmetingen spelen de volgende methodologische
aspecteneenrol(KnulstenVanBeek, 1990):
• temporeledimensie: openofgeslotenwaarnemingseenheden, aantal registratiedagen
• substantieledimensie: eengestandaardiseerdeofopencoderingvanactiviteiten
ruimtelijkedimensie: eengestandaardiseerde ofopencoderingvanlocatiesenroutes.
De temporele dimensie van gedrag vereist de meest ingrijpende keuzes in het
onderzoeksontwerp. Waarnemingseenheden kunnen varieren van kwartieren of halve uren tot
eenochtend-,middageneenavonddagdeel. Indetijdbudgetstudies vanhet SociaalenCultured
Planbureau worden activiteiten per kwartier geregistreerd. Het gaat hier goeddeels om
activiteiten die vanaf het thuisadres worden verricht. In toeristische studies wordt veelal een
grovere waarnemingseenheid gekozen. Zo koos Debbage (1991) in zijn studie naar het tijdruimte gedrag van toeristen opde Bahama's voor vijf tijdsblokken: ochtend, lunch, namiddag,
etenstijd en avond. Waarschijnlijk ligt aan deze grovere tijdseenheden de veronderstelling ten
grondslag dat mensen gedurende hun vakantie enerzijds een minder gevarieerd
activiteitenpatroon kennen en anderzijds minder geneigd zijn deel te nemen aan belastende
onderzoeksactiviteiten. Duidelijke richtlijnen voor een geschikte waarnemingseenheid
ontbreken (Thornton et al., 1997). Het aantal registratiedagen blijkt in de praktijk te varieren
van een enkele dag tot een week. Het aantal registratiedagen in deze studie varieert van twee
dagentotdegehelevakantie.Ditzalverderwordentoegelicht inhoofdstuk 5.
Dekeuzevooreenopenof gesloten codering van desubstantiele enderuimtelijke dimensies is
minder ingrijpend voor het onderzoeksontwerp. Vaak wordt gekozen voor een gesloten
codering, maar krijgt de respondent toch de mogelijkheid eigen codes op te schrijven. De
activiteiten worden meestalhierarchisch gegroepeerd: zobehoren deactiviteiten 'wandelen' en
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'fietsen' vaak tot de klasse 'routegebonden activiteiten'. In dit promotieonderzoek is gekozen
voor een gesloten codering met extra open categorieen. De ruimtelijke component van gedrag
kangeografisch exactworden weergegeven of inbepaalderuimtelijke zones.Hetintekenenvan
routes op een gebiedskaart is methodologisch gecompliceerd. Een groot aantal mensen vindt
het niet eenvoudig de door hen gevolgde route op een kaart weer te geven. Dit bleek uit
eerdere onderzoeken in Enkhuizen en Valkenburg, waarin respondenten werd gevraagd de
door hen gevolgde route op een topografische kaart in te tekenen. Velen laten het daarom
achterwege; in het Enkhuizen onderzoek bedroeg dit percentage ongeveer 40% (Elands en
Jansen, 1990).Daarnaast staat de onderzoeker voor devraag op welk schaal het gebied moet
worden weergegeven: wandelingen vragen om een grote schaal, terwijl een kleinere schaal
voldoet voor een activiteit als autotoeren. Het intekenen van gevolgde routes is in mijn
onderzoek ineenvandecasestudies toegepast.
Een ander probleem bij dagboekmetingen openbaart zich op analytisch vlak. Het verzamelen
van (te)veel informatie maakt data analyse tijdrovend en onoverzichtelijk (Thornton et al.,
1997).Een voorbeeld kan dit illustreren: een gemiddeld onderzoek onderscheidt minimaal 20
verschillende activiteiten, dieopmisschien wel 100verschillende locaties elk half uur kunnen
worden uitgevoerd. Dit levert een dataset op van ongeveer 100.000 verschillende mogelijke
combinaties van activititeiten-locaties-tijdseenheden. Als 1.000 toeristen worden
geinterviewd is het, gezien de grote hoeveelheid potentiele tijd-ruimte paden, zeer
onwaarschijnlijk dat er veel overeenkomstige tijd-ruimte paden worden bewandeld. Een
reductie van zowel het aantal potentiele locaties, het aantal potentiele activiteiten als wel het
aantal potentiele tijdstippen is noodzakelijk om samenhang in tijd-ruimtelijk handelen te
kunnen aantonen.

4.2 Analysemethoden
Samenhang in toeristisch-recreatieve complexen kan worden bepaald met behulp van
verschillende onderzoekstechnieken. Afhankelijk van het type samenhang (substantieel,
temporeel, ruimtelijk) is een bepaalde techniek in meer of mindere mate geschikt. Het
integraal analyseren van de substantiele,temporele enruimtelijke dimensies vanhet handelen
is gezien debeschikbare analysemethoden en -technieken een zeer complexe aangelegenheid.
Het doel van deze paragraaf is niet het geven van een volledig overzicht van beschikbare
onderzoeksmethoden en -technieken, maar van het presenteren van een methodischanalytisch kader voor de bepaling van tijd-ruimtelijke samenhang in toeristisch-recreatieve
complexen. In figuur 4.2 worden diverse technieken om samenhang in complexen te
bestuderen gepresenteerd (zieookfiguur 3.6).Deverschillende onderzoekstechnieken worden
pertypesamenhang achtereenvolgens toegelicht.

Tijd-ruimte onderzoek: methoden en technieken

53
RUIMTE

Statlschecomponent
(positie,afstand)

D

Interactlonelecomponent
(patroon,ruimtelijkeverschillen)

B
Substantiatesamenhang

Statlsche
component
(moment,duur)

TIJD

ExploratorySpatial
DataAnalysis
Netwekanalyse

Factoranalyse
Clusteranalyse

D

El
Interactlonele
component
(sequentie,
temporele
verschillen)

Ruimtetijk-substantiSte
samenhang

Temporeel-substantlele
samenhang

Temporeel-ruimtelijk
substantiatesamenhang

Markovketenanalyse
Spectraleanalysetechnieken
MultipleSequenceAlignment

Figuur4.2 Potentiele technieken voor tieanalyse van tijd-ruimtelijke samenhang in complexen

Substantiatesamenhang
Erzijn diversetechnieken die substantielesamenhangkunnen aantonen. Inhetkortwordt een
tweetal technieken toegelicht. Bij het gebruik van eenfactoranalyse (principale componenten
analyse) wordt naar onderliggende dimensies gezocht in een grote groep variabelen. De
variabelen kunnen in het geval van tijd-ruimte onderzoek bijvoorbeeld de toeristische
productelementen, waarvan de waarden kunnen varieren van het 'al dan nietbezocht hebben'
tot eenmaat die'deintensiteit vanbezoek aangeeft'. Defactoranalyse geeft deonderlinge
samenhang van elementen weer en de waarschijnlijkheid dat indien een van de afzonderlijke
factorvariabelen (productelementen) wordt bezocht, deandere ookwordt bezocht. Hetgeeft
niet weer hoebelangrijk een attractie of natuurgebied is voor toeristen of welke 'visitor
preferences spaces' bestaan in eenbepaald toeristisch-recreatief gebied, zoals gesteld door
anderen (Dietvorst, 1995). Omdat eenfactoranalyse uitspraken doet ophetniveau van een
toeristisch gebiedofproduct zaldezetechniekinhetkader vandeze studienietverder worden
gebruikt.
In tegenstelling tot een factoranalyse kan een clusteranalyse wel toeristen groeperen.
Respondenten worden geclusterd opovereenkomstige bezoekpatronen, waarbij declustering
erop gericht isdehomogeniteit binnen elkcluster endeheterogeniteit tussen declusterste
maximaliseren (Hair etal., 1995).Samenhang isgericht op onderlinge vergelijkbaarheid van
antwoordpatronen. De clusteranalyse is dusbij uitstek geschikt voor het aggregeren en
groeperen vanindividuele gedragingen. Eris vanhet 'Ward's method' algoritme gebruik
gemaakt,datiniederfase vanhet clusteringproces deafstand tussen declusters berekent door
de gekwadrateerde afstanden op te tellen en tracht deze som binnen elk cluster te
minimaliseren (Hairetal., 1995).Daarnaast ligtdit algoritme ten grondslag aan de 'K-means
quickclusteranalyse', dat het mogelijk maaktrespondenten op een snelle endoelmatige wijze
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toe te wijzen aan een gedragscluster. Omdat deze techniek gangbaar is in sociaalwetenschappelijk onderzoekzaldezeindithoofdstuk nietnaderworden toegelicht.
Ruimtelijk-substantiele samenhang
Er bestaan verschillende invalshoeken om de ruimtelijke samenhang van complexen te
identificeren. Traditioneel worden ruimtelijke interactiemodellen gehanteerd om ruimtelijke
relaties tebeschrijven entevoorspellen tussen herkomst- enbestemmingszones.Het gaathier
om wiskundige modellen die gebaseerd zijn op de graviteitsleer (Borgers en Witlox, 1997).
Deze modellen zijn bedoeld om bijvoorbeeld op regionaal niveau toeristenstromen tussen
attracties te beschrijven en te voorspellen. Deze modellen nemen echter geen notie van het
ruimtelijke individuele gedragspatroon: de routes waarlangs een toerist zich verplaatst en de
bezienswaardigheden die tijdens de route worden aanschouwd zijn geen object van
onderzoek.
Analysemethoden die hier wel rekening houden zijn vaak onderdeel van een Geografisch
Informatie Systeem (GIS). Een GIS vormt een belangrijk instrument om de geometrische
component van toeristisch gedrag op te slaan, te analyseren en weer te geven. Twee GIStoepassingen worden besproken: Exploratory Spatial Data Analysis en netwerkanalyse.
'Exploratory SpatialDataAnalysis' iseenrelatief nieuwetechniek diedevisuelewaarneming
benadrukt omruimtelijke relaties tebeschrijven en te ordenen (Van der Knaap, 1997).Dykes
(1996) heeft in samenwerking met Van der Knaap (1997) een exploratieve GIS-applicatie
voor de analyse van toeristisch tijd-ruimte gedrag in het Duits-Nederlandse
grensoverschrijdende natuurgebied 'Schwalm-Nette' ontwikkeld (Cartographic Data
Visualizerfor Time-Space Data). Dit programma presenteert meerdere vensters op een
beeldscherm (topografische kaart venster, tijdserie venster, attribuut venster, e.d.) die
interactief functioneren. Door bijvoorbeeld selecties te maken in het attribuutvenster -alle
bezoekers ouder dan 65 jaar- en het tijdserie venster -tot 12:00 uur- wordt het ruimtelijk
spreidingspatroon van alle 65-plussers die 's ochtends in het gebied recreeren gepresenteerd
opeen kaart. Deze techniek is vooralsnog beperkt bruikbaar vanwege de complexiteit van de
onderliggende structuur van de databases (Van der Knaap, 1997). Netwerkanalyse is een
onderdeel van een GIS. Omdat een toeristisch-recreatief complex is opgebouwd uit
gelokaliseerde activiteiten of voorzieningen (knooppunten) en verplaatsingen (verbindingen)
kanhet worden geabstraheerd tot eennetwerk. Ruimtelijke samenhang in complexen wordtin
dit proefschrift beschreven met behulp van netwerkanalyse in GIS. In paragraaf 4.3 wordt
hieropindetail ingegaan.
Temporeel-substantielesamenhang
Technieken die de temporele samenhang van complexen beschrijven, hebben veelal
betrekking op hetzij tijdreeksanalyse, hetzij oppatroonherkenning. Tijdreeksanalyses kunnen
worden volbracht met behulp van bijvoorbeeld de 'Markov ketenanalyse'. Dietvorst (1979)
heeft deze techniek toegepast bij de longitudinale analyse van het interregionale
telefoonverkeer in Nederland, omdat hiermeehet veranderingsproces binnen een systeem kan
wordenbeschreven. Ook 'spectrale analysetechnieken', technieken diedevariatieinentussen
tijdreeksen analyseren, zijn geschikt om longitudinale data over toeristenstromen tussen
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landen te analyseren (Coshall, 2000). Deze technieken kunnen tijdreeksen in samenhang met
maatschappelijke ontwikkelingen (zoals koerswijzingen in intemationale valuta) analyseren
en zijn daarom bij uitstek geschikt om ontwikkelingen op systeemniveau te beschrijven. Ze
zijn derhalvenietbruikbaar voordesequentiele analysevanindividueel gedrag.
Technieken die specifiek ontwikkeld zijn voor patroonherkenningop 'individueel' niveau
zijn de sequentiele analysemethoden ('multiple sequence alignment') uit de genetica en
moleculaire biologic Deze technieken komen voort uit het onderzoek naar de processen van
natuurlijke evolutie en selectie: hoe een bepaalde biologische soort genetisch gerelateerd is
aan een andere soort, waarbij afstamming centraal staat (Elands et al., 1999). Ze bieden een
perspectief voor het analyseren van patronen in toeristische complexen: welke voorzieningen
worden in welke regio in welke volgorde door toeristen bezocht per dag of gedurende de
gehelevakantie.Deze methoden doen sinds enkelejaren opgang in andere wetenschappelijke
disciplines zoals marketing en tijd-ruimte onderzoek (Wilson, 1996; Bargeman et al., 1997;
Hurley etal., 1998;Elands etal., 1999;Bargeman, 2001).In §4.4 zalhierop in detail worden
ingaan.
Temporeel-ruimtelijk substantiatesamenhang
Een analysetechniek die zowel de substantiele, de ruimtelijke als de temporele dimensies
integreert, is in het kader van deze studie niet gevonden. Wei kunnen zowel Geografische
Informatie Systemen als Multiple Sequence Alignment met respectievelijk een temporele en
een ruimtelijke dimensie worden uitgebreid. Een toekomstige uitbreiding van de dynamische
cartografie met de netwerkanalyse maakt het zeer goed mogelijk tijd-ruimte gedrag op te
delen in overeenkomstige tijdseenheden en deze achtereenvolgens op het beeldscherm te
projecteren ente analyseren.

4.3

Ruimtelijk-substantiele samenhang: netwerkanalyse met behulp van
Geografische Informatie Systemen2

4.3.1 Netwerkanalyse
Netwerken:toepassingenenparameters
Zoals in hoofdstuk twee al aan de orde is gekomen, kan een toeristisch complex worden
beschouwd alseennetwerk datbestaat uit knooppunten en lijnen (van der Knaap, 1997).Een
netwerk kenmerkt zich door vorm en functie en richt zich veelal op ruimtelijke vraagstukken
(RitsemavanEck, 1993).

2

Het exploreren vandenetwerkanalytische toepassingen inGIStenbehoeve vande analyse van toeristischrecreatieve complexen waseen belangrijk onderdeel van hetpromotie-onderzoek vanWimvan der Knaap (The
Tourist's Drives: GISoriented methodsfor analysing tourist recreation complexes, 1997).Dit onderdeel isin
nauwe samenwerking methemtot stand gekomen.
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Toepassingen vannetwerkanalyse indegeografie zijn:
• beschrijving vandevormende structuurvannetwerken;
• evaluatie van het functioneren van netwerken qua transportcapaciteit, reistijden,
informatieverschaffing, beleving
• modellen voor de ontwikkeling van netwerken, waarin de optimalisering van een of
meerderehiervoor genoemdekenmerken vaakhetdoelis(RitsemavanEck, 1993).
Iedere toepassing heeft zijn eigen parameters ontwikkeld om netwerken te typeren. In hun
vergelijkende studie naar de connectiviteit van landschapsnetwerken onderscheiden Van
Langevelde et al. (1998) drie groepen parameters. De eerste groep, de elementaire of
grafentheoretischeparameters, wordt gebruikt voor de eerste toepassing. De parameters, die
gebaseerd zijn op de meetkundige eigenschappen van een netwerk, worden vanwege hun
beperkt onderscheidend vermogen niet geschikt geacht voor connectiviteitsbepalingen
(Ritsema van Eck, 1993; Van Langevelde et al., 1998). De morfologische parameters
beschrijven de ruimtelijke configuratie van een netwerk en behoren daarmee ook tot de
eerstgenoemde toepassing. Alhoewel vaak wordt gesproken over netwerkvormen, behelst dit
morfologische begrip meer dan alleen de contouren van een netwerk. Zaken als aantal en de
positionering van de netwerkelementen, dichtheid, verdeling en schaal spelen ook een rol
(Cantwell en Forman, 1993; Dijkstra, 1995; Van der Knaap, 1997). Gemakshalve wordt
echter veelal gesproken overnetwerkvormen. Dematrix-gerelateerdeparameters beschrijven
hetfunctioneren vaneennetwerk envormenhet fundament voordetwee laatste toepassingen,
die in het verlengde van elkaar liggen. Afhankelijk van het onderzoeksdoel kan men
specifieke 'weerstanden' aan de lijnen koppelen, waardoor bepaalde connecties gemakkelijk
danwelmoeilijk worden gelegd (Ritsema van Eck, 1993; JongenRitsema vanEck, 1997).In
de transportwereld bijvoorbeeld, waar optimalisatie van reistijd vaak het doel is, worden
gewichten toegekend aan verbindingen op grond van te nemen obstakels (brug,
snelheidsbeperking, filekans). Naarmate de weerstand van een lijn toeneemt, wordt deze
minder snelgeselecteerd indesnelsteverbinding vandeherkomst- naarbestemmingslocatie.
Van der Knaap (1997) concluded! dat zowel de matrix-gerelateerde als de morfologische
parameters een rol kunnen spelen bij de analyse van toeristische netwerken. Matrixgerelateerde parameters hebben bijvoorbeeld betrekking op toeristische motieven,
preferenties, de attractiviteit van het landschap en de aanwezige infrastructuur. Met behulp
van deze parameters kan het functioneren van toeristische netwerken worden beschreven.
Morfologische parameters zijn het meest geschikt om de ruimtelijke configuratie en het
patroonineennetwerktebeschrijven, alhoewel het doorgronden vanuitgebreide en complexe
netwerkpatronen moeilijk blijft.
Vormenfunctie vannetwerken hangensamen
Er wordt verondersteld dat er een samenhang is tussen de vorm van een netwerk en het
functioneren van hetzelfde netwerk. In zijn studie naar optimalisering van vervoersnetwerken
onderscheidt Bolt (1983) vijf basisvormen in vervoersnetwerken (rechte lijn, ster, cirkel,
vierkantendriehoek)enbeoordeeltdezeopkapitaalskosten,variabelekosten, gebruiksintensiteit
en relatieve bereikbaarheid. Landschapsecologen hebben exploratief patronen van
landschapselementen geanalyseerd en kwamen tot de conclusie dat bepaalde patronen een
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hogere ecologische waarden bezitten dan andere landschapspatronen, onafhankelijk van het
landschapstype of de specifieke locatie. Dit heeft implicaties voor landschapsplanning en beheer (Cantwell en Forman, 1993). Beide onderzoeken gebruiken morfologische
netwerkbeschrijvers ompatroontypen te onderscheiden, die vervolgens worden geevalueerd op
criteriaalsecologischewaarde,bereikbaarheid enkapitaalskosten.
Morfologische parameters kunnen ook worden gebraikt om toeristische netwerken te
beschrijven. Een eerste exploratieve toepassing daarvan is beschreven in het proefschrift van
VanderKnaap (1997)eneengezamenlijk papervanElandsenVander Knaap(1997).Van der
Knaap(1997)heeft eenaantalmorfologische netwerkpatronen ontwikkeld,varierend van zeer
basale netwerkvormen tot complexe en omvangrijke netwerkvormen. Alle netwerkvormen
zijn gebaseerd op een rechte lijn, cirkel en veelhoek (inclusief ster) en combinaties hiervan
(figuur 4.3) (zieookVanLangeveldeetal., 1998). Dergelijke toeristischepatroontypen kunnen
worden geevalueerd opdebetekenis diezehebben voortoeristen, zoalsdebelevingswaarde, de
gebruikswaarde, de narratieve waarde en de toe-eigeningswaarde (zie ook Lengkeek et al.,
1996). Elands en Van der Knaap (1997) concluderen dat lijnvormige netwerken voornamelijk
het bezoek aan steden en attracties representeren en dat de meer complexere netwerktypen
(combinatiesvancirkelsenrechtelijnen)behorentotderoutegebonden activiteiten.
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Figuur 4.3Morfologische netwerk patronen (Van de Knaap, 1997:88)

Behalve exploratieve onderzoeken naar morfologische netwerkbeschrijvers, worden soms ook
netwerkvormen afgeleid uit functionele onderdelen van een netwerk. Volgens Priemus (1995)
kent logistiek vervoer drie deeltrajecten, een collectie-, verplaatsings- en distributienetwerk.
Omdat ieder deeltraject zijn eigen morfologische eigenschappen heeft, leidt Priemus
netwerkvormen hieruit af. Vakantiepaden kunnen ook worden uiteengelegd in onderdelen. In
hun studie naar de aard en structuur van toeristische 'multi-destinationpleasuretrips' werken
Lue et al. (1993) vijf vakantiepatronen ruimtelijk uit, die zijn gerelateerd aan specifieke
kenmerken van de toeristische keten (figuur 4.4). Sommige toeristen kiezen voor een
bestemming en verblijven op en random deze bestemming ('single destination pattern').
Anderen doen altoerend allerlei bestemmingen aan,bijvoorbeeld terwijl ze onderweg naar een
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uiteindelijke bestemmingzijn ('en routepattern'),ineenbepaalderegio('regional tour pattern')
ofdirectvanaf hetthuisadres ('tripchainingpattern').Tenslottebezoekteenderdegroepvanuit
een vaste verblijfplaats allerlei bestemmingen ('regional tour pattern'). Lue et al. (ibid.)
concluderen dathetruimtelijk patroonvan vakanties diegerichtzijn ophetbezoeken vanmeer
dan een bestemming wordt bepaald door enerzijds toeristafhankelijke kenmerken (complexiteit
van behoeften, variatiezoekend gedrag, risico-/onzekerheidsreductie, e.d.) en anderzijds het
aanbod en structuur van toeristisch-recreatieve bestemmingen. Tevens concluderen ze dat een
beter begrip van de achtergronden en ruimtelijke patronen van samengestelde vakanties
essentieel is voor onder andere de planning en ontwikkeling van nieuwe attracties, voor een
verbeteringvandesamenwerkingenvoorhetvoorspellenvandetoeristischevraag.

4.regionaltourpattern
3.basecamppattern

5.tripchainingpattern

1.singledestinationpattern

Figuur4.4Alternatieveruimtelijkepatronenvanvakanties(Lueetal.,1993:294)

Terwijl demorfologische netwerkbeschrijvers het tijd-ruimte gedrag in de meest elementaire
vormbeschrijven, vormendeideaaltypische vakantiepatronen vanLueet al.vormen een goed
interpretatiekader. Beide zijn bruikbaar voor de ruimtelijke beschrijving van toeristische
complexen.
Dit promotie-onderzoek beoogt meer inzage te verschaffen in de ruimtelijke samenhang
tussen productelementen. Omdat er over de vorm van toeristische gedragsnetwerken nog
weinigbekendis,is gestartmethet exploreren en toepassen van demorfologische parameters
(figuur 4.3).Devormendeopbouw zijn doorslaggevend bij debepaling vanhetnetwerktype.
Naast de vorm kan ook het functioneren van netwerken worden geanalyseerd. De vorm is
gerelateerd aan specifiek tijd-ruimte gedrag, dat een bijdrage levert aan de zoektocht naar
vakantie-ervaringen. Al naar gelangde wijze waaropdezoektocht naartoeristische ervaringen
zich ruimtelijk voltrekt, zullen verschillende soorten netwerken ontstaan. De netwerkvorm zal
varieren, maarook de knooppunten en lijnen varieren qua karakter. Daarnaast zal de structuur
vandefysiek-ruimtelijke omgeving,metnamedeliggingvandeattracties enhet wegenpatroon,
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de netwerkvorm beinvloeden. Kennis over de invloed van zowel persoonsafhankelijke als
ruimtelijke factoren op netwerkpatronen dient een basis te vormen voor matrix-gerelateerde
parameters. In deze promotie-studie zullen netwerkpatronen met name worden geanalyseerd
vanuit het perspectief van het handelend individu, omdat het de toerist is die ervoor kiest
bepaaldeattractiesweltebezoekenenandereniet.

4.3.2 Morfologische netwerkanalyse met behulp van Geografische
Informatie Systemen
Degebruikelijk statistischeprogrammatuurisongeschikt voordeopslag,weergaveen analyse
van ruimtelijke data. De benodigde opslagcapaciteit overtreft vele tientallen malen de
'gevulde' capaciteit; dat wil zeggen dat ongeveer 1% van de data significante ruimtelijke
informatie van een persoon bevat, de overige 99% is leeg (Van der Knaap, 1997). Verder
blijkt uit veelempirisch onderzoek dat dehoeveelheid aan mogelijke ruimtelijke combinaties
het uitermate gecompliceerd maakt zinvolle relaties te ontdekken. Een Geografische
Informatie Systeem (GIS) is een instrumented systeem waarmee ruimtelijke informatie kan
worden opgeslagen, verwerkt, weergegeven, geanalyseerd en gemoduleerd voor bepaalde
doeleinden (VanLammeren, 1994;Hendriks enOttens, 1997;VanderKnaap, 1997).Voorde
analyse van tijd-ruimte gedrag bieden de gebruikelijke GIS-technieken, zoals overlay- en
bereikbaarheidsanalyses, onvoldoende houvast en lijken netwerkanalytische toepassingen het
meestgeschikt (VanderKnaap, 1997).
De operationalisatie van ruimtelijke informatie in de werkelijkheid tot ruimtelijke informatie
ineenGISvindt stapsgewijs plaats.Inieder stadium dientte worden nagedacht over de wijze
waarop de data moet worden verzameld (datacollectie), over de wijze waarop de data moet
worden beschreven en geanalyseerd (data processing), en in welke vorm (kaarten, tabellen,
grafieken) dedatadientteworden gepresenteerd (datapresentatie) (HendriksenOttens, 1997).
In een GIS dient een keuze te worden gemaakt voor een datamodel. Omdat het datamodel
tijd-ruimte gedrag moet kunnen representeren, ligt de keuze voor een vector datamodel voor
dehand. In een vectoromgeving isieder object opgeslagen als punt, lijn envlak.Dit vertoont
grote parallelliteit met tijd-ruimte gedrag. De knooppunten representeren de locaties waarop
activiteiten worden ontplooid en ervaringen worden opgedaan. De lijnen representeren de
verplaatsingen die nodig zijn om van de ene activiteitenlocatie naar de andere
activiteitenlocatie te geraken. In figuur 4.5 wordt conceptueel weergegeven op welke wijze
een netwerk kan worden gegenereerd uit het ruimtelijk gedrag van toeristen, die diverse
productelementen ineentoeristische omgeving bezoeken.
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gtaaf
represerrtatie

netwerkenvan
knooppunten en lijnen

y'

pioductelementen

omgeving

Figuur4.5 Hetgenererenvaneennetwerkopbasisvanruimtelijk gedragtussen
productelementen ineentoeristischeomgevingendeabstractietoteengraaf
(Vander Knaap,1997: 80)

Operationalisatie van tijd-ruimte gedrag in een GIS-omgeving
De volgende drie stappen zijn nodig om het tijd-ruimte gedrag zoals geregistreerd in de
dagboekjes en routekaarten op te slaan en te analyseren in een GIS-systeem: (i) de
conceptuele vertaling van tijd-ruimte gedrag in een voor GIS werkbaar formaat, (ii) de
operationele vertaalslag, en (iii) de visuele presentatie op het beeldscherm.
Bij de conceptuele vertaling van het tijd-ruimte gedrag, moet met tenminste drie dingen
rekening worden gehouden: het tijd-ruimtelijk schaalniveau, de aard van de activiteit en het
karakter van de locatie. Deze zullen achtereenvolgens worden besproken (tabel 4.1). De
tijdsperiode en de grootte van het vakantiegebied (tijd-ruimtelijk schaalniveau) waarin het
tijd-ruimte gedrag plaats heeft, bepalen in hoge mate de wijze waarop de informatie het beste
in GIS kan worden opgeslagen en gevisualiseerd. Het gedrag tijdens een vakantiedag in een
bepaalde regio kan redelijk gedetailleerd worden weergegeven, terwijl het gedrag tijdens een
vakantie van 3 weken waarin over een groot gebied wordt rondgetrokken alleen in
hoofdlijnen kan worden weergegeven. De twee voorbeelden die hier genoemd zijn, fungeren
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op het respectievelijke meso- en macroniveau. Het microniveau betreft het vakantiegedrag
binnen enkele uren of een vakantiedag op een enkele locatie, zoals een accommodatie, de
directeomgeving vaneenaccommodatie,eenattractieof dierenpark.

Tabel4.1 Devertaling vantoeristisch tijd-ruimte gedrag ineen GIS-omgeving
Tijd-ruimte
Macroniveau
Mesoniveau
gedrag
E6nof meerdere
Tijd
Eenof meerdere weken
vakantiedagen
Regio,streek,provincie
Ruimte
Regio,land,meerdere landen

Eenvakantiedag,enkeleuren
Accommodatie, natuurgebied,attractie, dierenpark,
etc.
Paden,onderdelen van een
attractie, sportveld, zwembad

Vrijetijdsomgeving activiteitenruimte, natuurlijke
omgeving- platteland,
stedelijke omgeving
GIS-omgeving Knooppuntenvoorzowel
Knooppuntenvoor
Knooppuntenvoor
locatie-alsroutegebonden
locatiegebonden activiteiten
locatiegebonden activiteiten
Knooppunten met
activiteiten1
Knooppunten met of zander
'cirkelverbinding' voor
Lijnenvoor verbindingen
'cirkelverbinding' voor
routegebonden activiteiten
routegebonden activiteiten
Lijnen voor verbindingen
Lijnen voor verbindingen
1.Erbestaanenkelvoudige knooppunten (een activiteitopeen locatie)encombi-knooppunten (meerdan een
activiteit opeen locatie)
2.Geografische lijn (routebekend) ofhemelsbrede lijn (routeonbekend)tussen herkomst-eneindbestemming
3.Nauwkeurige weergave vanroute metbehulp vantussenliggende routepunten indienbekend. De tijdsduur
vanderoutegebonden activiteitbepaalt of hetalspunt (bv.wandeling < VAuur)of puntmet een gesloten
cirkelverbinding wordt weergegeven (bv.wandeling > l'/i uur)
Substantie:
activiteitenlocatie

Subregio,regio(1niveau
lagerdan gebiedsgrootte)

Microniveau

Een complex kan worden opgevat als een bundeling van locaties waar activiteiten
plaatshebben (knooppunten) en verplaatsingen tussen deze locaties (lijnen). Een bijzondere
activiteit is het routegebonden recreeren, zoals fietsen, wandelen, toeren met de auto, en
dergelijke. Deze activiteit heeft niet een specifieke locatie, maar verbindt meerdere
bestemmingen met elkaar en maakt gebruik van de landschappelijke omgeving. GIS biedt
geen specifieke faciliteiten voor de presentatie van routegebonden activiteiten. Afhankelijk
van het schaalniveau zullen deze activiteiten op verschillende wijze worden gerepresenteerd.
Tenslotte moeten locaties worden gekarakteriseerd. Het beschrijven van een ruimtelijk object
binnen GISgebeurt aandehandvangeometrische attributen (eenlocatieaanduiding viax-,y-,
en z-coordinaten en daarmee vorm en omvang beschrijven) en thematische attributen
(hoedanigheid). Temporele gegevens vormen geen zelfstandige dimensie binnen een GIS,
maar worden als thematisch attribuut weggeschreven (Molenaar, 1997). Het soort
productelement moet minimaal als thematisch attribuut worden weggeschreven. Daarnaast
moeten locaties worden begrensd. In een stad kan binnen een straal van 100 meter worden
gewinkeld, attracties bezocht, gedineerd, etc.Ophet microniveau vaneen stadscentram krijgt
iedere activiteit een eigen knooppunt, maar op het mesoniveau van een regio moeten de
locaties worden geaggregeerd tothetniveau van stadscentrum.
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De tweede stap die is genomen is een operationele vertaalslag van de dagboekgegevens die
zijn opgeslagen in een statistisch dataverwerkingsprogramma naar GIS-gegevens. Daartoe is
een programma geschreven dat de temporeel opeenvolgende activiteiten-locaties via
berekeningen aan een GIS-omgeving verbindt. Tijdens de berekening van de netwerken
worden in een aparte database aantallen nodes (knooppunten) en arcs (lijnen), typenodesen
lengtegegevens van de arcs (kortste, langste, gemiddelde, sommatie) weggeschreven. De
derde stapiseenvisuelepresentatie vandeberekende netwerken ophet beeldscherm, waarbij
de knooppunten dus de activiteiten-locaties representeren en de lijnen de verbindingen
daartussen. Het netwerk wordt morfologisch handmatigdoor de onderzoeker bepaald volgens
de netwerkclassificatie uit figuur 4.3. De tijd-ruimte paden zullen aldus met behulp van
netwerkanalysesinGISwordenbeschreven enbestudeerd.

4.4 Temporeel-substantiele samenhang:multiplesequencealignment3
Eenbelangrijk doelvan deanalyse vantijd-ruimte gedragispatroonherkenning. Het gaatdan
om het onderkennen van achtereenvolgens bezochte voorzieningen en ondernomen
activiteiten gedurende een bepaald tijdsbestek. Tot dusver is vooral met behulp van
traditionele clusteringmethoden getracht hierin inzage te krijgen. Deze methoden geven
onvoldoende inzicht in de patroonmatige aspecten van toeristisch gedrag omdat gegroepeerd
wordt op onderlinge nabijheid van data (veelal kleinste kwadratenmethode) en niet vanuit
volgordelijke nabijheid (Hair et al., 1995; Wilson, 1996). Ook andere multivariate
analysemethoden uit het sociaal-wetenschappelijk onderzoek richten zich niet op het
sequentiele aspectvanbezochte voorzieningen en/of ondernomen activiteiten.
Een techniek die gespecialiseerd is in patroonherkenning van data is de sequentie alignment
methode(het op een lijn brengen van reeksen of sequenties). Deze techniek is oorspronkelijk
afkomstig uitdemoleculairebiologic Hetbestuderen vandeevolutie vanalleorganismendie
op de aarde voorkomen en de onderlinge historische familierelaties, is een belangrijk
aandachtsgebied van de moleculaire genetica. Een van demeest gebruikte methoden voor dit
doelishetvergelijken vantientallen ensomshonderdtallen strengenDNAop overeenkomstig
erfelijk materiaal of vaneiwitsequenties. Het werkingsprincipe iseenvoudig. De DNA-streng
is lineair opgebouwd uit een variabel aantal elementen, de nucleotiden, terwijl eiwitten zijn
opgebouwd uit een variabel aantal aminozuren. De volgorde waarin de aminozuren of
nucleotiden in een sequentie zit, is cruciaal. Doormiddelvan het uitvoeren van verschillende
patroonherkenningsalgoritmen kan uiteindelijk een genetische boom worden verkregen die
respondenten of sequenties indeelt op vergelijkbare patronen. Met het toepassen van deze
methodeopdetijd-ruimte geografie worden nieuwewegenbewandeld.
In dit promotie-onderzoek zijn de sequentiele vergelijkingsprogramma's uit de moleculaire
genetica 'Clustal W en 'Pratt' op hun toepasbaarheid voor de analyse van de temporele
samenhang in toeristisch-recreatieve complexen getest. De volgende aspecten van de
3

Deze paragraaf iseerderinuitgebreide vormgepubliceerd inElands etal., 1999.
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programma's komen aan bod: achterliggende filosofie, werking, mogelijkheden en
beperkingen envaliditeit en betrouwbaarheid.

4.4.1 ClustalW
Achterliggendefilosofie
Clustal W is een computerprogramma, dat geschreven is om homologe DNA- en
eiwitsequenties langs elkaar te leggen (alignen; alignment).De achterliggende filosofie is dat
de sequenties, die langs elkaar worden gelegd, alle geevolueerd zijn uit een
gemeenschappelijke voorouder. Doordat er tijdens de evolutie van de sequenties vanuit die
gemeenschappelijke voorouderallerleimutatieskunnen zijn opgetreden, isde 'alignment' van
sequenties echter niet altijd eenvoudig en wordt het in de meeste gevallen een rekenkundig
probleem. Dit is vooral zo wanneer de sequenties zo ver zijn doorgeevolueerd, dat de
oorspronkelijke gemeenschappelijke sequentie niet eenduidig meer te herkennen is. Het
ClustalW 'alignment' proces zoekt in wezen naardeovereenkomsten tussen desequenties en
probeert zogoed mogelijk deovereenkomstige delen van de sequentie te identificeren en ook
weertegeven.Hethuidigeprogramma ishetresultaat vaneenreeksvanoptimaliseringen van
voorlopers en de uiteindelijke versie is de standaardmethode in de moleculaire biologie om
sequentieste 'alignen'.
Werking
Het multiple (meerdere sequenties) alignmentproces kan in drie fasen worden uiteengelegd
(figuur 4.6): (i) het paarsgewijs vergelijken van alle sequenties onderling (pairwise
alignment), (ii) uit de paarsgewijze similariteitsmatrix wordt een gidsboom (guide tree)
berekend, (iii) het progressief 'alignen' van de sequenties volgens de aftakkingvolgorde
(branching-order) in de gidsboom (Thompson et al., 1994). In de eerste fase wordt
paarsgewijs gekeken in hoeverre de afzonderlijke sequenties op elkaar gelijken oftewel
hoeveel moeite het kost om de sequenties aan elkaar gelijk te maken4. Daartoe wordt
paarsgewijs het aantal benodigde stappen om de sequenties identiek te maken geteld en
uitgedrukt in een zgn. similarity score5. Identieke DNA- en of eiwitstrengen krijgen een
similariteitsscore van 100, minder gelijkende krijgen proportioneel een lagere score. Omdat
de benodigde rekentijd voor paarsgewijze sequentie vergelijking behoorlijk kan oplopen met
de toename van het aantal te 'alignen' sequenties kan ook voor een 'versnelde' variant
4

De raethode wordtbeschreven inWilbur en Lipman (1983).
Een viertaloperaties om strengen aan elkaar gelijk temaken wordt gebruikt: invoeging, substitute,
verwijdering of identificatie. Eenkleinvoorbeeld kan dit verduidelijken. We hebben twee vakantiepatronen van
verschillende mensendieeen weekendje weg zijn in de Ardennen; iederedag wordt onderverdeeld in 3dagdelen
(ochtend, middagen avond);en Astaat voor deaccommodatieen Bvoor een andereplek:
5

AAAABA (bron sequentie,dezepersoon trekt ereen keer op uit)
ABABBA (doel sequentie, depersoon trekt er iedere dagde gehele middag opuit)
Indien debronsequentie gelijkt dientte worden gemaakt aan dedoelsequentie zijn 4 operaties nodig: tweemaal
een verwijdering van A(dag 1 middag en dag 2ochtend) entweemaal een invoeging van B (dag 1 middag en
dag 2ochtend).Er zijn dus4 stappenbenodigd ombeide sequenties identiek te maken.
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wordengekozen.Derelatiestussendesequentieswordenslechtsbijbenadering weergegeven,
juist omdat het vergelijken paarsgewijs slechts een richtlijn geeft voor een 'multiple
alignment' hetgeeninfasedriegebeurt(Thompsonetal., 1994).
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Figuur 4.6 Werking Clustal W (Bron: T h o m p s o n et al. 1994)
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Desimilariteitsscores worden gebruikt omeendendrogram teconstrueren metbehulpvaneen
clusteranalyse (fase 2: production of a guide tree)6. Het dendrogram wordt beschreven in
'codes' en geeft de similariteitsscores inhierarchische vorm weer, waarbij demeest verwante
eerst worden samengevoegd, vervolgens de sequentie die het tweedemeest gelijkende is,etc.
Het samenvoegen gebeurt stapsgewijs per sequentie.Een stamboom (of gidsboom) weergave
is uitermate geschikt om subgroepen in de dataset aan te geven. Een bijkomend voordeel is
datomdie subgroepen een statischemaatgezetkanworden,diedeafstand vandeze subgroep
totderestvandestamboom weergeeft.
De finale 'multiple alignment' (fase 3) wordt uitgevoerd door steeds grotere groepen
sequenties met elkaar te 'alignen'. Gestart wordt met die groepen sequenties, die de hoogste
similariteitsscores met elkaar hebben7. In afnemende similariteit worden steeds meer
sequenties op lijn gelegd (progressive alignment).Er kunnen 'gaps' (gaten, breuken) in ieder
stadium van de 'alignment' worden geintroduceerd. De 'alignment' methode wordt beperkt
door de mate van gelijkenis van de sequenties. Het programma zal altijd een gidsboom
maken, ook al zijn de similariteitsscores laag. Deze gidsboom is dan echter niet betrouwbaar
endeafgeleide 'alignment' isvaakookniet informatief.
Uiteindelijk kan de multipele 'alignment' in verschillende formaten worden geexporteerd
zodat een fylogenetische boom, een evolutionaire stamboom, kan worden gegenereerd in
speciaal daarvoor ontwikkelde programmatuur (Felsenstein, 1991; Swofford, 1993). In
principe levert deze methode een goede 'alignment' van sequenties op en werkt het beste bij
langesequenties (hoelanger,hoebeter) dieeenbepaaldematevanovereenkomst hebben.
Gebruik vanClustal Wintijd-ruimte onderzoek
Recentelijk is dezetechniek opdata uittijd-ruimte onderzoek toegepast. Wilson (1996) heeft
met behulp van MSA activiteitenpatronen van individuen onderzocht. Hij heeft daartoe
dagboekmetingen van verrichte activiteiten als input gebruikt. Hij onderscheidt twee vormen
van input: activiteiten per tijdsinterval van bijvoorbeeld een kwartier of activiteiten die
achtereenvolgens zijn ondernomen onafhankelijk van de tijdsduur, door hem respectievelijk
'long format' en 'short format' genoemd8. Men moet bedenken dat in het lange format de
activiteit dieeenenkeletijdsepisode duurt als zodanig in de 'alignment' kan wegvallen omdat
de clustering in hoge mate bepaald wordt door het aantal elementen dat een streng bevat.
Bargeman et al. (1997) hebben een groep Nederlandse consumenten gegroepeerd op
overeenkomstige vakantiepatronen. Daartoe hebben zij het vakantiegedrag geanalyseerd op
basisvanaantallen dagen opvakantieinbinnen- ofbuitenland gedurendevierjaar.

6

In Clustal W isdat deNeighbour-Joining methode van Saitou enNei (1987).
Dit gebeurt volgens een gemodificeerde versie van de methodevanFeng en Doolittle (1987,in:Higgins et al.,
1991).Het gebruikte algoritme isvan Myers enMiller (Thompson etal., 1994).
8
Het verschil kunnen we verduidelijken meteen voorbeeld: steleen vakantieganger verblijft vieruur op een
pretpark eneen uur op eenterrasbuiten de attractie In hetlange format bevatde streng vier codes attractieen een
code terras:PPPPT.Inhet korte format betekent hetdat er een code voor pretpark en een code voor terras wordt
opgenomen: PT
7
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Het feit dat Clustal W specifiek is ontwikkeld voor de sequentiele analyse van genetische
informatie heeft voor enige implicaties voor een 'zonder meer' toepassing op sociaalwetenschappelijk inhetalgemeen entijd-ruimte onderzoekinhet bijzonder:
• Zoals vermeld valt Clustal W uiteen in drie stappen: de constructie van een
similariteitsmatrix, de ontwikkeling van een stamboom, en de 'alignment'. Aan de tweede
stap, de uitvoering van een hierarchische clustering, wordt bij DNA-onderzoek niet erg
veel waarde gehecht, omdat het uitsluitend als een hulpmiddel voor de derde stap, de
'multiple alignment' dient. Vanuit een sociaal-wetenschappelijk oogpunt is dit echter een
heel belangrijke fase. In dit opzicht is het ookjammer dat er maar een clusteringmethode
beschikbaar isendat desimilariteitsmatrix vanClustal Wniet eenvoudig geexporteerd kan
worden. In de derde fase is MSA erg gericht op gelijkenissen. Dit is vanuit de oorsprong
van de techniek ook goed te begrijpen en te verdedigen: het zoeken naar een
gemeenschappelijke voorouder en aangeven wanneer welke afsplitsing plaatsvond (in
termen van temporele rangordening). Voor veel sociaal-wetenschappelijke toepassingen
echter, is het 'gemeenschappelijk voorouder' principe niet relevant, en zijn verschillen
minstens zo interessant als overeenkomsten. De MSA-techniek lijkt bijvoorbeeld niet
gericht op het identificeren van verschillende 'stambomen' en wie tot welke van deze
stambomen behoort. Er wordt een stamboom bepaald en ten opzichte van deze ene
stamboom worden subgroepen gepositioneerd. Kortom, deze derde fase lijkt vanuit veel
sociaal-wetenschappelijke toepassingen minder interessant.
. 'Multiple sequence alignment' gaat zoals gezegd uit van het aantal aminozuren dat in de
natuur bestaat. Dit zijn er 'slechts' 20, hetgeen beperkingen met zich meebrengt voor
mogelijke tijd-ruimte coderingen. Zijn in de moleculaire biologie deze aminozuren een
vaststaand gegeven, toepassingen in de sociale wetenschappen dienen vooraf hun eigen
"aminozuren"te definieren9.
• Tevens kent de techniek een eendimensionele structuur, hetgeen onvoldoende recht doet
aan de meerdimensionaliteit van tijd-ruimte gedrag (activiteit, locatie, vervoerwijze,
gezelschap, waardering, e.d.). Derhalve trachten onderzoekers aan de Technische
Universiteit in Eindhoven een multidimensionele sequentie 'alignment' te ontwikkelen
(Johetal., 1997).
• Tenslotte kan in de fase van paarsgewijze vergelijking een zgn. gewichtenmatrix worden
ingeschakeld, welke het voorkomen van bepaalde combinaties hoger dan wel lager kan
waarderen ten opzichte van andere potentiele combinaties. De aanwezige
gewichtenmatrices in Clustal W zijn geent op DNA-structuren en daarom niet geschikt
voor tijd-ruimtelijke data. In het genoemde onderzoek is de gewichtenmatrix dan ook
'uitgeschakeld', dat wil zeggen dat elke benodigde operatie om paarsgewijze sequenties
aanelkaarte 'alignen' evenveel gewichtindesimilariteitsschaallegt.
De kracht van de methode is, dat de volgorde van de nucleotiden of aminozuren (of tijd
ruimtecoderingen) deuitkomst bepalen. Omdat indit proefschrift deinteresse uitgaat naar de

De letters vanhet alfabet worden gebruikt omde aminozuren weertegeven. Niet alleletters zijn bruikbaar (dit
varieert per techniek) omdat sommige aldoor hetprogramma worden gebruikt (vaak gaat het omdeletters B,J,
O,U,XenZ).
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analyse van de temporeel-substantiele samenhang van toeristisch gedrag is deze methode
toegepast.

4.4.2 Pratt
Achterliggendefilosofie
'Alignment' van sequenties met Clustal W is zeer gevoelig voor lengteverschillen tussen
sequenties, zwakke similariteit van sequenties en te korte sequenties. Omdat deze
beperkingen van toepassing kunnen zijn op tijd-ruimte data, is binnen deze studie ook
gekekennaaralternatieve methoden uitdemoleculairebiologie,dieopandere wijze DNA-en
eiwitsequenties vergelijken en gemeenschappelijke patronen zoeken. In Clustal W ligt de
nadruk op het 'alignen' van alle sequenties over hun gehele lengte. Iedere 'alignment' wordt
in principe gelijkgeschakeld; er wordt geen rekening gehouden met zowel de kracht van het
patroon alsdeverscheidenheid of de structuur van sequenties (Jonassen et al.,1995). Dit heeft
alsnadeeldateengevondenpatroon ineengrote setvergelijkbare sequentieshoger scoort dan
een vergelijkbaar patroon in een veel kleinere, maar meer diverse set. Jonassen et al. (1995)
zijn van mening dat de hoogste kwaliteitsscore moet worden toegekend aan de meest
verrassende of interessante ontdekte matches. Het programma Pratt ontdekt binnen een set
sequentiesdeelpatronen vande sequenties,diehetmeest voorkomen endiehetlangstzijn. De
deelpatronen worden geordend volgens een statistische waarde die wordt berekend op grond
vandelengtevanhetpatroonendefrequentie waarmeehetpatroon voorkomt.
Werking
Met behulp van Pratt kunnen patronen worden ontdekt in een set van niet 'gealignde'
sequenties (figuur 4.7).Dezepatronen kunnen opvariabelepositiesinde sequenties staan.De
sequenties hoeven geen verwantschap met elkaar te hebben en kunnen onbeperkt varieren in
lengteen samenstelling.
EenpatroonbinnenPrattbestaat uittweehoofdcomponenten: eenidentiteitscomponenteneen
ambiguous component.De identiteitscomponent is een specifiek aminozuur (bv. C), die op
een vasteplekin het patroon staat. De ambiguous component is een variabele aminozuur, die
ook op een vaste plek in het patroon staat, maar nader wordt gespecificeerd (bv. [CBNM]).
Tevens kunnen er zogenaamde wildcardregionsworden gedefinieerd. Dit zijn gebieden die
voor, tussen en achter de hoofdcomponenten kunnen staan (bv. x(2)-C-[CBNM]-x(3)). Ze
kunnen een vast dan wel flexibel aantal posities omvatten (bv. vast: C-x(2)-H of flexibel:
C-x(2,3)-H)10.

Voor eenvoudigepatronen kan ook gebruik worden gemaaktvande 'telmogelijkheid' inWord. Door in Word
gebruik temaken vande mogelijkheid 'zoeken' en 'vervangen' endaar identieke combinatiesintezetten, kan
worden geteld hoevaakeen bepaalde combinatievoorkomt. In zekere zin ishet eenomslachtigemethode (veel
handwerk) en omdat het alleen een telmogelijkheid is,kan achteraf niet meer getraceerd worden welke
specifieke twee-of driedelige sequenties bij welkerespondenten voorkomen. Hetis weleen snellemethode om
uitzonderlijke combinaties vantwee of drieletterige patronen intijd-ruimte gedrag op te sporen.
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De gebruiker vanPratt voert een setvanniet 'alignde' sequenties inen geeft tevenshet
minimum aantal sequenties, waarin eenbepaald deelpatroon inmoet voorkomen, aan. In
eersteinstantieworden ineenzgn.patterngraph,patroonklasses gezochtbinnen debeperking
van de grenzen, die binnen het menu gezet zijn. Erwordt gezocht naar de statistisch hoogst
scorende patronen indie klasses, dieuitde pattern graph afgeleid worden. De hoogst
scorende patronen worden vervolgens ineen heuristische patroonzoekend algoritmenog
verder verfijnd.
I

Unalignedsequences

Conslruclionof
block data structure

,
Blockdatastructure

no
Guaranteed
refine ment

Fast, greedy
refine ment

(
I

List ofsignificant
patterns

A
J

Figuur 4.7 Werking vanPratt (Bron:Jonassen et al., 1995)

Pratt is eenprogramma, dat uitermate geschikt is om overeenkomstigepatronen insequenties
te zoeken,ook alkomen depatronen niet in allesequenties voor. Ookmag een patroon vaker
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in een sequentie voorkomen.Waar in Clustal W alleingevoerde sequenties 'aligned' moeten
worden, kan Pratt ook patronen uit subsets van de sequenties distilleren. Pratt ontdekt ook
helekorte patronen in korte sequenties, mits die maar aanwezig zijn in het door de gebruiker
aangegeven percentage van de sequenties. Omdat Pratt ook ambigui'teit en flexibiliteit in
patronen toestaat, kunnen ook diffusere patronen gevonden worden. Daarnaast geeft Pratt
exactefrequenties vandegevonden patronen.
Gebruik vanPrattintijd-ruimte onderzoek
Pratt is eenprogramma,dat uitermate geschikt is omovereenkomstige patronen in sequenties
te zoeken, ook alkomen deze nietin alle sequenties voor.Dit maakt Prattbij uitstek geschikt
om naar overeenkomstige deelpatronen en de meest voorkomende combinaties te zoeken in
tijd-ruimte gedrag. Bovendien is het een gebruikersvriendelijk programma en uiterst
eenvoudigtehanteren. OmdatPrattinzagekan gevenindetemporeel-substantiele samenhang
vantoeristisch gedragisdezemethode toegepast.

4.5 Conclusies
Het is duidelijk geworden dat zowel de waarneming als de analyse van tijd-ruimte gedrag
uitermate complex zijn. In dit onderzoek is zelf-registratie als waarnemingsmethode van het
tijd-ruimte gedrag gekozen omdat hiermee een voldoende grote steekproef kon worden
getrokken, deze methode gecombineerd kan worden met enerzijds een enquete waardoor
achtergrondgegevens van de respondent zijn verkregen en anderzijds kwalitatieve interviews
waardoor alsnog inzicht in debeleving van het tijd-ruimte gedrag is verkregen. Omdat in dit
proefschrift het actor-perspectief centraal staatworden technieken gebruikt diehet individuele
tijd-ruimte gedrag van toeristen analyseren. Er bestaan verschillende analysetechnieken de
afzonderlijke dimensies van het handelen (ruimtelijk, temporeel en substantieel kenmerk)
meerof minder benadrukken. Voor het bepalen van de substantiate samenhang (tussen typen
voorzieningen) zal gebruik worden gemaakt van clusteranalyse. Indien ookdetemporeelen/of
ruimtelijke dynamiek van samenhang in de analyse wordt betrokken is de onderzoeker
aangewezen op geavanceerde statistische methoden. Technieken uit de moleculaire biologie
(multiple sequence alignment) worden gebruikt om de temporele samenhang, de
bezoeksequentie van productelementen, te bepalen. Morfologische netwerkanalyse met
behulp van Geografische Informatie Systemen beschrijft de ruimtelijke configuratie van
activiteitenpatronen. In de hoofdstukken zes en zeven worden de diverse gepresenteerde
techniekentoegepastincasestudies.
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5. Opzetvanhetonderzoek

Inditproefschrift wordt de zoektocht naarbetekenisvolle toeristische complexen aande hand
van twee casestudies uitgewerkt. Het betreft de Euregio Maas-Rijn, een grensoverschrijdend
gebied op het kruispunt van de landen Nederland, Belgie en Duitsland en Costa Rica, een
Midden-Amerikaans land gelegen tussen Nicaragua enPanama. Een korte verantwoording van
de gebiedskeuze komt aan bod in § 5.1. De casestudies Euregio Maas-Rijn en Costa Rica
worden in respectievelijk § 5.2 en § 5.3 besproken. De opbouw van beide paragrafen is
identiek. Gestart wordt meteenbeschrijving van het studiegebied, waarbij specifiek aandacht
wordt geschonken aan de toeristisch-recreatieve structuur. Vervolgens wordt de
onderzoeksopzet besproken. In de derde sub-paragraaf wordt, vanwege de omvang, de
gedetailleerdheid en de complexiteit van de verkregen tijd-ruimtelijke data uit het
kwantitatieve survey, aandacht geschonken aan de transformatie hiervan tot hanteerbare en
interpreteerbare gegevens.Eensamenvatting vandebelangrijkste bevindingen uitdit hoofdstuk
volgtindeslotparagraaf (§5.4).

5.1

Verantwoording gebiedskeuze

Twee gebieden zijn geselecteerd als casestudie voor dit onderzoek: de Euregio Maas-Rijn en
CostaRica.Beidegebieden zijn omverschillende,doch samenhangende,redenen gekozen.
De Euregio Maas-Rijn is een traditioneel toeristisch gebied. De eerste avontuurlijke toeristen
kwamenhieraanheteindvande 19eeeuwhunvakantiehouden.Hetgebiedbleeftothalverwege
de 20e eeuw een belangrijke vakantiebestemrning voor grote groepen Nederlanders. Alhoewel
het gebiednog steedstoeristisch is,is de samenstellingvan de gasten veranderd. Erkomenhier
vooral toeristen die de voorkeur geven aan een vertrouwde omgeving en daarom graag in
Nederland of net over de grens op vakantie gaan. Zij keren jaarlijks terug naar deze
vakantieregio. Er is ook een groeiende groep toeristen die voor een korte vakantie naar ZuidLimburg, deVoerstreek of naar deArdennen gaat en daarvoor vaak het voor- of het naseizoen
kiest. Verwacht wordt dat dit gebied, afhankelijk van het seizoen, verschillende typen toerist
trektdieeenspecifiek gedragintijdenruimtehebben.
Costa Rica,daarentegen, iseenniet-westers ontwikkelingsland datberoemd is omde rijkdom
aan natuurlijke hulpbronnen en voornamelijk westerse toeristen trekt. Tegelijkertijd heeft het
een imago van een veilig land met een gastvrije en vriendelijke bevolking en een redelijk
goede, gevarieerde toeristische infrastructuur. Deze combinatie trekt meerdere soorten
toeristen. Er is een groep toeristen die van 'ver' moeten komen, enigszins avontuurlijk zijn
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ingesteld, vaak met een rugzak doorhetland trekken enlangdurig onderweg zijn. Een andere
groep wordt gevormd door de op 'luxe' en 'zon-zee-strand' ingestelde toeristen, die vaak uit
Noord-Amerika komen, en die Costa Rica beschouwen zoals een Nederlander het
Middellandse zeegebied beschouwt. Er zal worden nagegaan in hoeverre de diverse
toeristentypen ook daadwerkelijk een ander vakantiegedrag tentoonspreiden of dat toeristisch
gedrag,ondanks deverschillen intoeristen,minofmeeruniverseelis.
Beide studiegebieden trekken dus specifieke toeristentypen: de Euregio Maas-Rijn ontvangt
vanwege het 'dicht-bij-huis' karakter relatief veel doorsnee toeristen, terwijl Costa Rica, dat
voor de meeste toeristen een exotische 'ver-weg' bestemming representeert, een
avontuurlijker ingesteld type onthaalt. Er wordt verwacht dat zowel in ieder gebied
afzonderlijk als in comparatief opzicht een verscheidenheid aan toeristentypen aanwezig zal
zijn, voor wietijd en ruimte een wezenlijk andererol zullen spelen in het gedrag en beleving
vandevakantie.
Daarnaast wordt in deEuregio Maas-Rijn onderzocht inhoeverre degrenseenrol speelt inhet
tijd-ruimte gedragvantoeristen.Wordt hetgebied alseen eenheid beschouwd of werkt degrens
alseenbarriere?Bij debespreking van deonderzoeksresultaten wordt dit aspect in ogenschouw
genomen. Tenslotte heeft dit studiegebied centraal gestaan in meerdere promotie-onderzoeken
van Wageningen Universiteit, hetgeen bijdroeg aan kennisvorming en informatie over het
gebied.
EenextraredenomCosta Ricatekiezen alscasestudie ishet feit dat deleerstoelgroepSociaalRuimtelijke Analyse van Wageningen Universiteit projecten uitvoert in het kader van het
Duurzame Ontwikkelingsverdrag dat tussen Costa Rica en Nederland is gesloten. Een
bijkomend voordeel was bovendien dat het onderzoek in samenwerking met studenten van de
leerstoelgroep Sociaal-Ruimtelijke Analyse kon worden uitgevoerd. Zij waren bereid het
onderzoek naarhettijd-ruimte gedragvan (internationale) toeristen inCostaRicauittevoeren
en interviews te houden met internationale toeristen in Costa Rica naar motieven en
informatiegebruik'.

Het tijd-ruimte onderzoek isdoor de (nu ex-)studenten Rian Verkooyen enJudith Heykers opgezet en
uitgevoerd (Heykers enVerkooyen, 1997).Het motieven- en informatiegebruik onderzoek isuitgevoerd door de
(nuex-) studente Eugenie Savrij-Droste (Savrij Droste, 1998).Ikbenhen zeererkentelijk voorhetuitvoeren van
hetonderzoek inCosta Rica en hetbeschikbaar stellen van hun onderzoeksmateriaal voor verdere analyse.
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5.2

Euregio Maas-Rijn

5.2.1 Beschrijving studiegebied
Algemeen
De Euregio Maas-Rijn is een grensoverschrijdend gebied tussen de landen Belgie, Duitsland en
Nederland (figuur 5.1).

N o o r d z e e

Figuur5.1LiggingEuregio Maas-Rijn

De regio is gelegen op het kruispunt van deze drie landen en omvat het zuidelijk deel van de
Nederlandse provincie Limburg, de Belgische provincies Luik en Limburg en de Duitse regio's
Aken, Diiren en Euskirchen. De grenzen van de drie officiele taalgebieden (Frans, Duits en
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Nederlands)lopendwarsdoorditgebiedheen.InBelgielopendecultureleentaalverschillenhet
meestuiteen:indeVoerstreek endeBelgische KempenspreektmenVlaams,indeOostkantons
voomamelijk Duits en in de noordelijke Ardennen wordt Frans gesproken. Euregio's zijn een
bijzondere uitdrukkingsvorm van deveranderende rol van de staatkundige grens als gevolgvan
deEuropeseeenwordingenprocessenvanmondialisering enregionalisering;zehebben zichhet
opheffen van de grens zowel in rysiek-materieel als in symbolisch opzicht ten doel gesteld
(Elands en Brouwer, 1997). In het tijdperk voor de Tweede Wereldoorlog vormde de
aanwezigheid van de nationale grenzen in de Euregio nauwelijks een obstakel voor grensoverschrijdende contacten (Soeters, 1991).Na de oorlog verschoof de orientatie naar de nationale
bestuurscentra,waardooriederdeelgebied zichverschillendheeft ontwikkeld.
Dehistorievanhettoerismevoertterugtotinde 18een 19eeeuwtoenhetkureninzwangraakte
bij de welgestelden en de adel. Kuuroorden als Aken, Spa, Valkenburg en Chaudfontaine zijn
toen bekend geworden. Het gebied floreerde toeristisch, totdat, na de opkomst van het
massatoerisme, het vakantiebereik van de moderne toerist verder reikte dan het Euregionale
gebied. Sommige oorden wekken de indruk van vergane glorie, maar de meeste trachten hun
cultuurgoed te revitaliseren. Sinds de belangstelling voor kleinschalig, natuurgericht en actief
toerisme is toegenomen, mag de Euregio Maas-Rijn zich in hernieuwde belangstelling
verheugen. De charme van het Euregionale gebied is de veelzijdigheid: door de nationale
orientatie van gebieden aan weerszijden van de grens is er een grote verscheidenheid aan
culturele en landschappelijke elementen ontstaan, hetgeen bevorderlijk is voor de toeristische
belevingswaarde (ElandsenBrouwer, 1997).
Dit onderzoek richt zich opdekern vandeEuregio Maas-Rijn (figuur 5.2). Grofweg omvathet
in Nederland hetZuid-Limburgse Heuvelland, in Belgie de Voerstreek en HetLandvanHerve,
dezuidelijker gelegenLuikse (noordelijke)Ardennen enhetDuitstalige OostkantonEupenenin
Duitsland de noordwestelijke uitlopersvan het Eifel-gebergte: het gebied rondomAken en
Monschau. Dit is in toeristisch-recreatief opzicht het meest interessante gebied: zowel de
belangrijkste attracties als de meeste accommodaties liggen in dit gebied. Daarnaast neemt dit
gebied in het Euregionale ruimtelijk beleid een bijzondere positie in: het wordt ook wel het
groene hart van de Euregio, het zogenaamde Drielandenpark genoemd (D'Hondt, 1994). Het
Drielandenpark wordt ontwikkeld tot een stedelijk landschapspark dat functioneert als een
groene long tussen urbane gebieden (Drosten, 1991; ICC MHAL 1993, 1994). Een derde
reden waspraktisch van aard.HetgeheleEuregionale gebied wastegroot ominhet onderzoek
te worden opgenomen. Indien in de tekst die hierna volgt wordt gesproken over de Euregio
Maas-Rijn wordthetbetreffende kerngebiedbedoeld.
Ruimtelijke structuur(figuur5.2)
Het gebied heeft een sterk relief. Het hoogste punt wordt gevormd door het Ardennen-Eifel
massief, een middelgebergte met toppen nabij de 700 meter. Vanaf dit massief loopt het
gebied richting het noorden af naar 50 a 100 meter NAP in Zuid-Limburg. Een ander
ruimtelijk structurerend element wordt gevormd door de rivieren. Het gebied wordt westelijk
begrensd door de Maas, oostelijk door de Ruhr en zuidelijk door Vesdre, een rivier die
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ontspringt in hetArdennen-Eifel gebergte. Hetgebied wordt doorsneden door de rivieren
Geul,GulpenBerwinne.
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Opgrondvandegeomorfologische verschillen, de scheidende werking vannationale grenzen
endemenselijke occupatiekunnen vierdeelgebieden worden onderscheiden (figuur 5.3):
• Het Zuid-LimburgseHeuvelland. Dit is een parkachtig, heuvelachtig plateau dat wordt
doorsneden door de dalen van de Geul en de Gulp. Het bestaat uit weilanden, akkers,
boomgaarden,houtwallen,rivier-enbeekdalenenbossen.Het 'aangeharkte' landschapmet
de karakteristieke vakwerkhuizen is intensief in gebruik en heeft, onder andere door de
talloze ruilverkavelings- en landinrichtingsprojecten, veel van zijn oorspronkelijkheid
verloren (Houtman en Van den Heuvel, 1989; Brouwer, 1999). Heuvelland ontleent haar
sterke toeristische aantrekkingskracht aan de positie binnen de Nederlandse toeristische
markt: het is een stukje buitenland in eigen land. Het gebied wordt dan ook voornamelijk
bezocht door Nederlanders. In 1999 togen ruim 800.000 Nederlanders voor een (korte of
lange)vakantienaarZuid-Limburg(NRIT,2000).
• De VlaamseVoerstreeken het WaalseLand van Herve. De Voerstreek is een oud cultuurlandschap met een kleinschalige en authentieke uitstraling. Door de taalstrijd in de
Voerstreek zijn de ruilverkavelingen hier goeddeels voorbij gegaan zodat het oude
bocagelandschap met graften, holle wegen, meidoornhagen, poelen en hoogstambomen
kon blijven bestaan (Brouwer, 1999:83).Opdebovenste delenvan dehellingen staatbos,
lager liggen weilanden en hoogstamboomgaarden met hagen. Het Land van Herve wordt
gevormd door een uitgestrekt plateau met talloze insnijdingen van droge of watervoerende
dalen (o.a. de Voer, de Gulp en de Berwinne). Het golvende landschap heeft een
uitgesproken agrarisch karakter en wordt gekenmerkt door boerderijen met vee- en
fruitteelt. Typisch voor het landschap zijn de vele kruisbeelden, kapelletjes en kastelen.
Het oostelijk deel kenmerkt zich door meer Duitse invloeden, terwijl het westelijk deel
meer onder Franse invloed staat (Hanssen, 1994,in: Brouwer, 1999).Ook de Voerstreek,
de Belgische Oostkantons en het Ardennen-Eifel gebied mogen zich verheugen over een
toenemendepopulariteit.Dezeregio'strekkenveelNederlandse vakantiegasten.
• De Franstalige LuikseArdennen en het Duitstalige OostkantonEupen (beide Wallonie).
Beidegebiedenmakendeeluitvanhetnoordwestelijke deelvanhetArdennen-Eifel massief.
Het Oostkanton Eupen kan worden gekarakteriseerd als een agrarisch weidelandschap dat
overloopt in uitgestrekte bosgebieden en het natuurgebied Hautes Fagnes met kenmerkende
stuwmeren. De Luikse Ardennen vormen het begin van het Ardennen-massief, dat veel
kleinschaliger, bosrijker en heuvelachtiger is vergeleken met de eerder genoemde streken.
Kenmerkend zijn de rotsachtige gronden met wild stromende rivieren (Gay en Huygen,
1988).
• Het gebiedrandomAken enMonschau.Dit deelbehoort tot denoordelijke Eifel, datinde
regenschaduw ligtvandeHogeVenen.Hetiswederomzeerbosrijk enbergachtig.Naarmate
mennoordelijker komtwordthetvlakkerenagrarischertothetverstedelijkte gebiedrondom
Aken.
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Figuur5.3 Regio-indelingEuregio Maas-Rijn

Toeristisch-recreatief product
De toeristische attractiviteit van het gebied schuilt in het gevarieerde aanbod van
natuurgebieden, platteland, steden en cultuurhistorie (figuur 5.4). Omdat het kerngebied van
de Euregio Maas-Rijn in toeristisch opzicht geen eenheid vormt, zullen de regionale
verschillen ookaanbodkomen.Het grootste enbelangrijkste beschermdenatuurgebiedinhet
noordelijke Eifel-Ardennen gebied ishetaleerder genoemde Natuurpark HogeVenen oftewel
het Pare National des Hautes Fagnes-Eifel. Daarnaast zijn er uitgestrekte boscomplexen nabij
Eupen, Aken en Vaals. Tenslotte zijn alle rivier- en beekdalen beschermd natuurgebied. De
hiervoor beschreven diversiteit aan (agrarische) landschapstypen heeft een grote
aantrekkingskracht op toeristen en recreanten. De landschappen verwijzen ook naar een
specifieke streekidentiteit. Heuvelland is een typisch Nederlands aangeharkt gebied. Het is
ordentelijk ingericht, sterktoeristisch ontwikkeld en heeft een goedetoeristische infrastructuur.
In de Voerstreek zijn, door de geisoleerde ligging, naast het cultuurhistorisch erfgoed, vele
tradities en gewoonten bewaard gebleven. Sommige oude ambachtelijke activiteiten worden
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ontwikkeld uit toeristisch oogpunt (o.a. een stroopstoker en een imker) (ibid: 83). Deze
levende 'oude' tradities en gewoonten bepalen voor een belangrijk deel de sfeer ('zoals het
vroeger was, was het goed') en rust en daarmeede attractiviteit voor toerisme. Het ontbreekt
hetLandvanHerve vooralsnog aaneen toeristische identiteit;behalvein dedirecte omgeving
van Gemmenich zijn er nauwelijks accommodaties, horecagelegenheden of andere
toeristische faciliteiten te vinden. De Luikse Ardennen zijn minder agrarisch van karakter.
Bossen wisselen akkers en weilanden af; mondaine steden, deels vergane glorie, worden
afgewisseld metkleine,afgelegen boerendorpjes. HetDuitstalige Oostkanton Eupen heeft een
open,agrarischlandschapenenkelegrootschalige boscomplexen.
-j^—v
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Figuur5.4 Toeristisch-recreatieve productelementen Euregio Maas-Rijn
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Dragers van de stedelijke structuur zijn de oude steden Maastricht, Aken en Luik. De
historische centra, de cultuurhistorische bezienswaardigheden, de musea en het winkel- en
horeca aanbod vormen de belangrijkste productelementen. Toeristische steden als
Valkenburg, Monschau, Spa, Chaudfontaine, Remouchamps en Malmedy verschaffen al
ongeveer een eeuw aan vakantiegangers een aangenaam verpozen vanwege het bronwater en
kuurfaciliteiten of hun mergel- en druipsteengrotten. Verder biedt het gebied de aanblik van
talvankerkdorpen enkarakteristieke boerendorpen engehuchten met vakwerkhuizen.
Het gebied telt vele cultuurhistorische elementen.In religieus opzicht biedt het gebied veel
kloosters en abdijen, kerken, kapelletjes, processies en kruisbeelden. De bekendste
bedevaartsplaats is het dorpje Banneaux, dat ligt in het Land van Herve enjaarlijks 600.000
gelovigen trekt (Dohmen, 1992).Omdat het gebied eeuwenlang het strijdtoneel heeft gevormd
voor heersers en veroveraars zijn er volop verdedigingswerken aangelegd, waaronder vele
kastelen en burchten uit met name de Middeleeuwse tijd. Er resteert veelal niet meer dan een
mine. Het industriele verleden bestaat voor een belangrijk deel uit mijnbouw. Restanten van
eenuitgebreid mijnbouwverleden (steenkool,zinkenlood)zijn nauwelijks terugtevinden,op
een recente heropening van de oude steenkoolmijn in Blegny na. In deze mijnen worden
toeristen onder leiding van een oud-mijnwerker in de oude mijnschachten rondgeleid. In
Valkenburg is een steenkoolmijn in een oude mergelgrot nagebouwd. In de Oostkantons
liggen enkele grote stuwmeren ter hoogte van Eupen, Robertville en Biitgenbach, aangelegd
voor elektriciteitswinning, drinkwaterspaarbekken of industrieel gebruik. De meren bij
Robertville enBiitgenbach zijn ookingericht voorzwemmenenwatersport.
De meest bezochte attractie is het Drielandenpunt, gelegen op de Vaalserberg, waar de
grenzen van Belgie,Duitsland en Nederland samenvloeien. Dit punt trekt ongeveer 1miljoen
bezoekers op jaarbasis. De moderne Boudewijntoren biedt een wijds panorama over dit
grensgebied. Opmerkelijk is dat de scheidslijn tussen Nederland en Belgie duidelijk
gemarkeerd is als gevolg van 'onaangetaste' bosgebieden. Attracties zijn er volop:
bijvoorbeeld het Labyrinth op de Vaalserberg, het attractiepark Telecoo nabij de watervallen
vanCoo,het Sprookjesbos inValkenburg enhetwildparkLaReid.

5.2.2 Opzet vanhet onderzoek
Survey
HetdoelvanhetEuregionaleonderzoekisdevolgendevragentebeantwoorde:
welkesamenhangkanwordengevonden inhettijd-ruimte gedragvantoeristenenopwelke
wijze deze samenhang verklaard kan worden door een zoektocht naar betekenisvolle
ervaringen?
• watisderolvannationalegrenzeninhettijd-ruimte gedragvantoeristen?
Een grootschalig survey onder toeristen is opgezet om inzicht te krijgen in: (i) het tijd-ruimte
gedrag vanvakantiegangers, (ii) dedrijfveren omopvakantie te gaan, (iii) deervaring vanhet
tijd-ruimte gedrag,en(iv)dematevanroutinematig- intentioneelhandelen (ziebijlage 1). Een
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pilotstudy is uitgevoerd om de haalbaarheid van de dagboekmethode te testen bij
vakantiegangers in Vaals en Epen (Zuid-Limburg). In deze pilotstudy was de
waarnemingseenheid een kwartier en de waarnemingsperiode drie dagen. De benodigde
inspanning van de toerist om een dergelijke complexe vragenlijst te voltooien bleek
onverantwoord te zijn, zeker in de context van een vakantie, waarin men vrijgesteld wenst te
zijn vanverplichtingen. Indedefinitievesurveyis daarombesloten dewaarnemingseenheid te
vergroten tot een half uur en de waarnemingsperiode terug te brengen tot twee dagen. Dit
vergrootte de bereidheid van de vakantieganger mee te werken aan het onderzoek en het
dagboekje zorgvuldig in te vullen. Gedurende twee achtereenvolgende dagen registreerde de
respondent wat hij deed, waar, met welke vervoerwijze of een informatiebron ertoe had geleid
dathijdeactiviteithadondernomen endewaarderingperactiviteit.

Tabel5.1Onderzoeksbeschrijvingsurvey EuregioMaas-Rijn
Gegevens survey
Respondenten
Vakantiegangers Zuid-Limburg, Voerstreek en denoordelijke Belgische Ardennen
Steekproef
N=542 (2/3Zuid-Limburg, 1/3 overigeregio's);gestratificeerd naarregio,
accommodatietype en seizoen
Afname enquete
Schriftelijke enquete,persoonlijke benadering bij afgifte en ophalen
Respons
Meerdan90%
Tijdstip afname
Voor- enhoogseizoen (mei-augustus) 1995
Locatie afname
Accommodaties (campings, bungalowparken, vakantiewoningen, pensions)
Vakantietype
Langdurig verblijf opeen locatie,dagtochten vanuit accommodatie
Dagboekmeting (tijd-ruimte gedrag)
Waarnemingseenheid
Halfuur
Waarnemingsperiode
Twee aaneensluitende dagen van 8.00 uurt/m24.00 uur
Variabelen per
Activiteit, locatie van de activiteit, vervoerwijze, waardering
waarnemingseenheid
Route aanduiding
Registratie door middelhethandmatig intekenen van degevolgde route van de
dagboekdag op eenplattegrond van de regio

Representativiteit
De steekproef is -voor zover mogelijk- gestratificeerd naar overnachtingsaantallen per regio,
accommodatietype en seizoen. Omdat toeristische statistieken over de Belgische situatie
beperkt verkrijgbaar zijn en soms anders gedefinieerd en gemeten zijn, zijn de gegevens niet
eenvoudig vergelijkbaar. In Zuid-Limburg zijn in 1995 ruim 4 miljoen overnachtingen van
Nederlanders geregistreerd en in de Oostkantons ongeveer 700.000 overnachtingen in 1990
(JuniorenkammernderWirtschaft, 1990;Becker en Haart, 1993;Haart, 1993;Schlosser, 1994;
NRIT, 1997).Overnachtingscijfers vanhet Land van Herve, deVoerstreek en de Noordelijke
Ardennen waren niet bekend. Op grond van aantallen accommodaties en voorzichtige
schattingen wordt in dit proefschrift verondersteld dat het totale aantal overnachtingen de 2
miljoen niet overschrijdt. Daarom is de steekproef voor tweederde in Zuid-Limburg en voor
eenderde in de Belgische regio's getrokken. Daarnaast zijn niet alle typen accommodaties in
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de steekproef opgenomen2. Met name de bungalow- en kampeeraccommodaties zijn goed
vertegenwoordigd; kleine kampeerterreinen (waaronder kamperen bij de boer), hotels,
pensions,
particuliere
appartementenverhuur
en
groepsaccommodaties
zijn
ondervertegenwoordigd. Gestreefd is naar een goede spreiding in de tijd: daarom is zowel
tijdens hetvoor- alshethoogseizoen alsopalleweekdagen geenqueteerd.
De medewerking van accommodatiebeheerders was het over het algemeen goed. Enqueteurs
hebben respondenten ruimtelijk verspreid over de accommodatie benaderd. De vragenlijst
werd persoonlijk afgegeven en opgehaald. Gezien de complexiteit van de vragenlijst en de
tijdinspanning die we vanmensen hebben gevraagd, is dezebenaderingswijze de respons,die
uitzonderlijk hoog is (90%), ten goede gekomen. Omdat de vragenlijst schriftelijk is
afgenomen, washetmogelijk groteaantallen respondenten tebehalen.
Restricties tijd-ruimteonderzoek
Dedagboekmethodeheeft eenaantalbeperkingen (zie§ 4.1):
• Allereerst kleurt de 'beperkte' herinnering het feitelijke tijd-ruimte gedrag. Omdat in het
Euregionale onderzoek de waarnemingseenheid een half uur is en mensen vaak niet exact
wetenwanneerzevertrokkenofweerthuisgekomen zijn,hoeft deabsoluteregistratietijd niet
altijd dejuistetijd tezijn.
• Gesloten waarnemingseenheden bieden geen ruimte voor extra activiteiten en/of
bestemmingen:slechtseenactiviteitperhalfuurkanwordeningevuld.
• Omdat in het Euregionale onderzoek respondenten zelfstandig het dagboek dienden in te
vullen,ontstaan erverschillen indewijze waaropmensen ditdoen(ondanks eentoegevoegd
voorbeeld). De een geeft een zeer gedetailleerd overzicht van zijn activiteitenpatroon, de
ander doet dit globaler3. Dit hoeft niet altijd te maken te hebben met slordigheid en
onnauwkeurigheid. Het reflecteert in belangrijke mate de karakters van mensen. De
onderzoeker kan door middel van precieze voorschriften over de notatiewijze trachten deze
verschillen te minimaliseren, maar zal dit nooit kunnen uitsluiten. Sterker nog: het kan de
motivatievanderespondenthetdagboekbij tehoudennegatiefbei'nvloeden.
• Ook het invullen van de routekaarten bleek niet eenvoudig: de gevarieerde schaal waarop
activiteiten kunnen plaatsvinden, beinvloedt de registratiemogelijkheid. Zo hebben
wandelaars een zeer beperkte actieradius ten opzichte van autotoerders. Omdat gekozen is
voor een schaalniveau waarop de gangbare wegen staan, kunnen kleinschalige
routegebonden activiteitennietwordeningetekend.

2

Uitdepilot-study bleek tevens dathetbenaderen van respondenten in hotel-, pension- en groepsaccommodaties
voor dit type onderzoek zeer moeizaam verliep quatijd en inspanning waardoor hetonhaalbaar werd binnen dit
promotie-onderzoek (Elands, 1995).
Een voorbeeld vandrierespondenten die dezelfde activiteiten inhet stadscentrum van Aken ondernemen:
respondent 1
stadsbezoek
Aken
10.00-16.00 uur
respondent 2
stadsbezoek (Dom, museum, winkels, cafe) Aken
10.00-16.00 uur
respondent 3
Domtoren bekijken
marktAken
10.00-10.30 uur
Museummoderne Kunst
Aken
10.30-12.30 uur
winkelen
centrum Aken 12.30-13.00 uur
cafe/restaurant Kremerhaus
marktAken
13.00-14.00 uur
winkelen
centrum
14.00-16.00 uur
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• De menselijke factor bepaalt ook mede de invulkwaliteit. Sommigemensen hebben moeite
methetlezenvantopografische kaarten,vanwegeonvoldoenderaimtelijkinzichtenervaring
metkaartlezen. Tenslottewaseenvoudigweg nietiedereen in staatdegevolgderouteweerte
geven,omdatmenverdwaaldofderoutevergetenwas.
Bij het coderen van de tijd-ruimte paden (zowel in SPSS als Arclnfo) is getracht zoveel
mogelijk inconsistenties en onvolkomenheden weg te werken. Dit is gebeurd aan de hand van
antwoorden op andere enquetevragen, het raadplegen van kaartmateriaal en toeristische gidsen
eninformatie uitvergelijkbare dagboekjes.
Kwalitatieveinterviews
Voor een beter begrip van de kwantitatieve analyses is een kwalitatieve interviewfase
gehouden.Hierinkwamdetoeristischeervaring,hettijd-ruimte gedragtijdens devakantieende
belevingvanhet tijd-ruimte gedragruimschoots aandeorde.Tevens zijn, opdezelfde wijze als
inhetsurvey,detoeristischedrijfveren bepaald.
Deinterviews hebben alleenplaatsgehad inZuid-LimburgennietinhetBelgischedeelvanhet
onderzoeksgebied. Ookzijn zealleen tijdens hethoogseizoen afgenomen ennietinhetvoor-of
naseizoen.Ditwasompraktischeredenenniethaalbaar.Erzijn in 199725interviews gehouden
opaccommodatieswaaropookdeenqueteszijn afgenomen.

5.2.3 Tijd-ruimtelijke samenhang: van individueel tot geaggregeerd
gedrag
Het tijd-ruimte gedrag van toeristen is onderwerp van analyse bij toeristisch-recreatieve
complexvorming. Uit een ruwe uitdraai van de gegevens bleek echter dat het tijd-ruimte
gedrag dermate heterogeen vankarakter is, dat geen eenduidige uitspraken over 'samenhang'
kunnen worden gedaan. Het was daarom in beide onderzoeken noodzakelijk de substantiele
(degelokaliseerde activiteit),temporele enruimtelijke dimensies ophetzelfde schaalniveau te
brengen (zie § 3.4). Tevens is daarbij geanticipeerd op de beperkingen van de toe te passen
analysemethoden (cluster-, sequentiele-ennetwerkanalyse).
Uitgangspunt vormden de waarnemingseenheid- en periode (temporele dimensie). In de
Euregio Maas-Rijn is de waarnemingseenheid een Viuur en de waarnemingsperiode twee
opeenvolgende dagen van 8 uur 's ochtends tot middernacht. Omdat niet alle respondenten
tweedagenhebbeningevuld (1,7dagperpersoon),isalseenheid vananalyse een vakantiedag
genomen. Dat betekent dat als een respondent zijn gedrag van twee dagen heeft genoteerd in
hetdagboekje, dezedagen alsonafhankelijke waarnemingenworden beschouwd.
Het ruimtelijk bereik gedurende een dagis de eigen vakantieregio en omliggende regio's. De
ruimtelijke dimensieis daarom opregionaal niveau gedefinieerd. Voor de Euregio Maas-Rijn
hebben we twee typen regionale indelingen gehanteerd. Allereerst is een idiografische
regionale indeling gekozen, waarbij het gebied in de regio's Zuid-Limburg, de
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Voerstreek/Land van Herve, de Ardennen/Oostkantons en de Duitse regio uiteen viel (zie §
5.2.1). OmdathetEuregionale onderzoek ondermeerinzagewilkrijgen inderolvandegrens
in het vakantiegedrag en de mate waarin toeristen in hun eigen vakantiegebied dan wel in
andere vakantieregio's activiteiten ondernemen is ook een regionale nabijheidclassificatie
opgesteld. Afhankelijk van de locatie van de verblijfsaccommodatie kunnen de volgende vier
regio's worden onderscheiden: de verblijfsregio, de binnenlandse nabijgelegen regio, de
buitenlandse nabijgelegen regioentenslotte deverweggelegenregioinhet buitenland4.
Om overeenkomstig gedrag te onderzoeken zijn de bezochte toeristisch-recreatieve
productelementen (substantiele dimensie)geabstraheerd tot elementen die gelegen zijn in een
natuurlijke, plattelands-, dan wel stedelijke omgeving en tegelijkertijd behoren tot hetzij de
vrijetijdsomgeving, de activiteitenruimte of een combinatie hiervan. De aldus ontstane
classificatie bestaat in principe uit negen soorten productelementen (zie § 3.2, figuren 3.4 en
3.5). Dit aantal is teruggebracht tot zes typen productelementen. Hiervoor is een aantal
redenen te noemen: (i) sommige combinaties komen feitelijk weinig voor (bv.
activiteitenruimte in de natuur); (ii) daar komt nog bij dat niet alle regio's alle
productelementen in dezelfde mate aanbieden; tenslotte is uit de dagboekjes gebleken dat
sommigeproductelementen niet of nauwelijks zijn bezocht. Uiteindelijk resteren de volgende
productelementen:
• Natuur en bossen. Centraal staat de vrijetijdsomgeving als decor voor veelal
routegebonden activiteiten,zoalswandelenen fietsen.
• Platteland. Het landelijk gebied wordt als vrijetijdsomgeving gebruikt om te fietsen,
wandelen entetoerenmetdeautoof motor.
• Steden en dorpen. Binnenstedelijke omgevingen, toeristische stadjes en authentieke
dorpen fungeren als cultuurhistorisch raamwerk waarin wordt gewandeld en genoten van
de omgeving. Het aanschouwen van bezienswaardigheden, zoals monumenten, religieuze
gebouwen,pleinen enparken,is belangrijk.
• Cultuurhistorische objecten. Hiertoe behoren objecten zoals kastelen, rui'nes,
begraafplaatsen, weg- en waterbouwwerken en industriele relicten. Alhoewel dergelijke
cultuurhistorische elementen in elk type omgeving kunnen worden gevonden, liggen ze
relatief vaak in een landelijke omgeving. Daarom is dit type productelement bij sommige
analyses samengevoegd methetproductelement 'platteland'.
• Natuurhistorischeattracties. Hetgaathier ombijzonderheden uitdenatuurlijke omgeving
die zijn getransformeerd tot attracties, zoals grotten, watervallen, (steenkolen)mijnen en
het Drielandenpunt (activiteitenruimte opbasis van de vrijetijdsomgeving). Veelal zijn ze
gelegenineennatuurlijke omgeving.
• Toeristisch-recreatieve voorzieningen. Hiertoe behoren de pretparken, dierentuinen,
winkels, horecavoorzieningen, musea, markten/festivals, en dergelijke. Het gaat om

4

Omdat een aantal combinaties niet mogelijk was, resteerden vier afstands- en binnen-/buitenland regio's. Een
voorbeeld: indien respondenten in Zuid-Limburg verblijven, dan zijn de Voerstreek/Land van Herve en
Duitsland voor hen 'nabij regio buitenland' en de Ardennen/Oostkantons 'ver weg regio buitenland'. Een
vergelijkbare redenatie kan voor de verblijfstoeristen in de Voerstreek/Land van Herve en de
Ardennen/Oostkantons worden opgesteld.
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productelementen die specifiek voor toeristisch-recreatieve doeleinden zijn geconstrueerd
(activiteitenruimte).Zezijn vaaktevinden ineenminofmeerstedelijke omgeving.
De drie dimensies (substantie, tijd en ruimte) zijn -voor zover mogelijk- gei'ntegreerd in de
codering van elke analysemethode. De substantiele en ruimtelijke dimensies zijn in een
zogenaamde 'regionale voorzieningen' typologie gei'ntegreerd (zie tabel 5.2). De temporele
dimensie isperanalysemethode opeenbijzondere manierverwerkt.

Tabel 5.2 Classificatie productelementen Euregio Maas-Rijn naarsubstantiele enruimtelijke dimensie
Regio
Productelement
Natuur/bossen
Platteland (incl.cultuurhistorische objecten)
Stad/dorp
Natuurhistorische attracties
Toeristisch-recreatieve voorzieningen
Accommodatie
Regio
Productelement
Natuur/bossen
Platteland (incl.cultuurhistorische objecten)
Stad/dorp
Natuurhistorische attracties
Toeristisch-recreatieve voorzieningen
Accommodatie

ZuidLimburg

Voerstreek/
Landvan Herve

Ardennen/
Oostkantons

Duitsland

M
N

T2

Q
p
R
S

W3
V

A1
Y
D
C
E
F

G
I
H
K
L

Eigen
regio

Nabije regio
binnenland

Nabije regio
buitenland

Ver weg regio
buitenland

A'
Y
D
C
E
F

G2

M
N

K
I
L

Q
P
R

S
T
V
H
W

1)deletters (Atot en met Y) verwijzen naar decodering voor deMultiple Sequence Alignment
2)het gaat hier omde vrijetijdsomgeving in zoweleen natuurlijke omgeving als plattelandsgebied
3) hetgaat hier omde stedelijke vrijetijdsomgeving en activiteitenruimte, dus stadsbezoek in het algemeen

Substantiele samenhang
De substantiele samenhang in tijd-ruimte gedrag wordt geanalyseerd met behulp van een
clusteranalyse. Het is niet mogelijk om volledige tijd-ruimte paden waarin per half uur staat
beschreven welke toeristisch-recreatieve voorzieningen in welke regio zijn bezocht, in een
clusteranalyse in te voeren. Dit vanwege het feit dat het gaat om data op nominaal niveau,
terwijl voor een clusteranalyse data op rationiveau benodigd is. Het al dan niet bezocht
hebben van een voorziening in een bepaalde regio gedurende een vakantiedag vormt de basis
voor de clusteranalyse. Daarvoor is de codering van regionale voorzieningen (zie tabel 5.2)
gebruikt5.

Zoals inhoofdstuk 6duidelijk zal worden, isinplaats van deidiografische regio-indeling gekozen voor de
afstandsindeling (eigen regio,naburige regio,ver weg gelegen regio).Tevens ishetonderscheid 'naburige regio
binnenland' en 'naburige regio buitenland' opgeheven.
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De temporele dimensie is als een intensiteitsmaat gei'ntegreerd: per regionale voorziening is
berekend hoe langde relatieve verblijfsduur van de toerist was voorbetreffende vakantiedag.
Daartoe is de absolute verblijfstijd gedeeld door de totale dagtijd. Bijvoorbeeld, een toerist
verblijft 4 van de 16 dagboek-daguren (8-24 uur) in een stad (sightseeing), dit houdt in dat
25% van het tijd-ruimte pad van die vakantiedag in de regionale voorziening 'stad als
vrijetijdsomgeving' wordt doorgebracht. Het belang vaniederevoorziening in het individuele
tijd-ruimte pad wordt zobenadrukt. De relatieve tijd die een toerist heeft doorgebracht opof
ineen 'regionale voorziening' gedurende eenvakantiedag isdedefinitieve inputgeweest voor
een gecombineerde hierarchische en quickclusteranalyse. Allereerst is een hierarchische
clusteranalyse (Ward's method) uitgevoerd om het aantal clusters te bepalen en de
'buitenbeentjes' te verwijderen. Vervolgens is een quickclusteranalyse uitgevoerd om de
clustersdefinitief tebepalen.
Ruimtelijk-substantielesamenhang
DemorfologischenetwerkenindeEuregioMaas-Rijn worden geanalyseerd opmesoniveau (zie
tabel 4.1). Het netwerk wordt gebaseerd op de bezochte activiteiten-locaties van een dag van
een respondent. Decomplexiteit van deknooppuntendefinitie in een GISheeft ertoe geleid dat
detyperingvandeproductelementen inGISandersisdanindeoverige analysetechnieken. De
indeling in activiteiten-locaties is als volgt: accommodatie, stad/dorp, natuur, bossen en
landelijk gebied (een samenvoeging van natuurlijke en plattelandsomgeving) en toeristische
attracties (een samenvoeging van deinhet buitengebied gelegen natuurhistorische attracties en
toeristisch-recreatieve voorzieningen). De toeristische attracties die in het stedelijk gebied
liggen,behorentothetproductelementstad/dorp.
Hetnetwerkwordtinprincipealtijd gesloten,datwilzeggen heteindigt,ookalsditfeitelijk pas
gebeurt namiddernacht, daar waar het's ochtends isbegonnen, namelijk opde accommodatie,
tenzijhetduidelijk eldersdientteeindigen.Hetnetwerkvolgtdedaadwerkelijk gevolgderoutes
inhetlandschap zogoedmogelijk. Denetwerkvorm isdus een getrouwe weergave -voor zover
mogelijk- van de geografische werkelijkheid6. Tevens is bij de morfologische typering van de
netwerkenrekeninggehoudenmetdepositievandeaccommodatiebinnenhetnetwerk.
Temporeel-substantiele samenhang
Tijd speelt als zelfstandige dimensie een rol in de 'multiple sequence alignment'. In twee
afzonderlijke sequentiele analyses is de tijdsdimensie geoperationaliseerd, te weten in een
codering waarin alleen de tijdsvolgorde een rol speelt (short format) en in een codering
waarin tevens de tijdsduur een rol speelt (long format). Een sequentie in het 'short format'
bestaat uit minimaal 1positie en kan verder elk aantal posities omvatten. In het geval van de
Euregio Maas-Rijn is de langste sequentie 14karakters. Een 'long format' sequentie heeft in
het Euregionale onderzoek 32 posities (32 half uren). De sequentiele codes kunnen in tabel
5.2worden teruggevonden.

' Indien deroute onbekend is,worden de verbindingen hemelsbreed getrokken.
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Costa Rica

5.3.1 Beschrijving studiegebied
Algemeen
Costa Rica, gelegen in Midden-Amerika tussen Nicaragua en Panama, heeft een oppervlakte
van 51.100 km2 (figuur 5.5). In het land wonen bijna 3,5 miljoen mensen, waarvan een
meerderheid in het sterk verstedelijkte deel van de Central Valley, het gebied waarin de
hoofdstad SanJoseisgelegen.

Verenigde Staten
A t l a n t i s c h e

O c e aan

Dominicaanse
RebubUek

O c e a a n
500km

\Guyana

Figuur5.5 Ligging Costa Rica

Van oudsher vormt de agrarische productie van onder meerkoffie, cacao,bananen en suiker
de voornaamste economische sector. Costa Rica is de laatste twintig jaar echter een 'rising
star' in het internationaal toerismegeweest. In zo'n dertigjaar is het aantal toeristen gestegen
van ongeveer 65.000 in 1964 tot ongeveer 800.000 in 1995 en meer dan 1miljoen in 1999
(Lumsdon en Swift, 1998; Weaver, 1998; ICT, 2001). De 'natuur' heeft daarbij een
belangrijke aantrekkingskracht gehad. De ontwikkeling van het internationaal toerisme heeft
een sterke impuls gehad als gevolg van een wetenschappelijke belangstelling voor de
biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen van het land (Van der Duim en Philipsen, 1996).
Enerzijds heeft dit geleid tot initiatieven op het gebied van de natuurbescherming. Deze zijn
gestart in 1963en inhetjaar 1987hadden 82 gebieden in CostaRica een beschermde status.
Opdit moment heeft meer dan eenkwart van het totale landoppervlak een beschermde status
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(Weaver, 1998; Honey, 1999). Anderzijds is hiermee bewust of onbewust tevens een groot
aantal toeristische attracties in het leven geroepen die, via wetenschappelijke publicaties,
documentaires en berichtgeving in de media, ook de belangstelling van het grote publiek
hebben aangewakkerd. Met detoenemende populariteit werden ook deherkomstgebiedenvan
toeristen steeds diverser. Tot 1989kwamen de meeste toeristen uit Centraal Amerika. Vanaf
1989 werden Noord-Amerikaanse landen en Europa belangrijker. In 1994 kwam al eenderde
van alletoeristen uit de Verenigde Staten. Nederland neemt nog maar een bescheiden plaats
in, maar het aantal toeristen is gestegen tot meer dan 15.000 perjaar (Honey, 1999;Van der
Duim en Elands, 2000; ICT, 2001). Behalve toeristen die geinteresseerd zijn in tropische
ecosystemen enbiodiversiteit trekt CostaRica ook toeristen diewillen genieten van prachtige
stranden,watersport,cruisetochten en dergelijke.
Ruimtelijke structuur(figuur5.6)
De bijzondere geografische locatie van Costa Rica, dat ingeklemd ligt tussen twee
continenten en twee oceanen, waarborgt een gevarieerd landschap, waarin vulkanisch
gebergte, hoogvlakten en laagland naast elkaar voorkomen. Een bergketen loopt van het
noordwesten vanaf deNicaraguaanse grenstot aanhet zuidoosten bij dePanamese grens met
aan de oostelijke zijde het Caribische kustgebied en aan de westelijke zijde het Pacifische
kustgebied.Debergketen inhetmidden vanhetlandreikttoteenhoogtevanruim3800meter
en brengt een scheiding aan in gebieden die daardoor een volstrekt verschillend klimaat
hebben. Hierdoor kent Costa Rica een grote verscheidenheid aan landschapstypen,
ecosystemen enplanten-endiersoorten.
Op grand van enerzijds de geomorfologische kenmerken en anderzijds de menselijke
occupatiekunnen inCostaRicaruwwegvijf regio's wordenonderscheiden (figuur 5.7):
• Central Valley: dit is de centraal gelegen hoogvlakte uit de bergzone gelegen random de
hoofdstad San Jose en de steden Alajuela, Heredia en Cartago. Deze hoogvlakte is het
maatschappelijk eneconomisch centrum vanCostaRica.Erliggenhierookveelvulkanen.
• Noord-Midden Costa Rica: dit is het gebied van de noordelijk gelegen uitlopers van de
bergzone. Onder andere de vulkanen Arenal en Rincon de la Vieja en de natuurparken
Monteverde en SantaRosaliggenindezeregio.
• Noord-MiddenPacifischekust:de noordelijk en centraal gelegen kuststreek (vanaf Playa
Papagayo tot aanJaco).Het schiereiland Peninsola de Nicoya is onderdeel van dezeregio.
DitdeelvanCostaRicaistoeristischhet sterkst ontwikkeld.
• ZuidPacifische kustenbinnenland: dezeregio omvathet zuidelijke deel van de Pacifische
kust (vanaf Quepos tot aan Puerto Jimenez), het schiereiland Peninsola de Osa en het
zuidelijk deel van het bergmassief (San Isidro de El General en het Nationaal Park
Chirripo).
• Caribische kust:dezeregio is ergvochtig en minder heet dan de westelijke kust. Hetkent
naast tropischregenwouden ook moerasachtige gebieden. De Nationale Parken Tortuguero
enCahuitaliggenindezeregio.
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Toeristisch-recreatiefproduct
De 'natuur' heeft een belangrijke aantrekkingskracht op toeristen. In 1996 werden ongeveer
660.000bezoeken aanbeschermde natuurgebieden gebracht, waarvan ietsminder dande helft
door buitenlandse toeristen (Weaver, 1998) (figuur 5.8). De drakst bezochte natuurgebieden
zijn deNationaleParken waarineen(actieve) vulkaaninis gelegen (Poas,ArenalenIrazu).In
1996 ontvingen zij gezamenlijk ruim 300.000 bezoekers (Weaver, 1998). Deze zijn alien
gelegen in en ten noorden van de Central Valley. Verder wordt het Nationaal Park Manuel
Antonio veel bezocht: registreerde het park in 1996 ruim 100.000 bezoekers, in 2000
registreerde het eenkleine 160.000bezoekers (Morera, 1998;Van derDuimet al, 2001).Dit
is een betrekkelijk klein natuurgebied, maar door de nabijheid van een toeristisch dorp,
aantrekkelijke stranden en de betrekkelijke gering reisafstand vanaf San Jose eenvoudig te
bezoeken. Het tropisch droogtewoud kan worden aanschouwd in het Nationaal Park Santa
Rosa (noordelijk Pacifisch kustgebied; ruim 50.000 bezoekers), terwijl een tropisch
nevelwoud in het particuliere reservaat Monteverde (Central Valley; ruim 50.000 bezoekers)
kan worden bezocht (Rovinski, 1991). In enkele Nationale Parken leggen schildpadden
jaarlijks hun eieren: bv. in Tortuguero aan de Caribische kust (10.000 bezoekers) en Las
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Baulas aan de Pacifische kust. De particuliere reservaten zijn voor hun voortbestaan, in
tegenstelling tot de Nationale Parken, afhankelijk van externe inkomsten. De ongeveer 150
particuliere reservaten financieren het beheer van de natuur voor een belangrijk deel met
inkomsten uithettoerisme,metnameverkregenuitdeecolodges.

G r o t e

O c e a a n

80km

1 = Zona ProtectoraArenal Monteverde
2 = Parque Nacional Isladel Coco
3 = Parque Internacional LaAmistad
4 = Parque Nacional Barra Honda
5 = Parque Nacional Braulio Carrillo
6 = Parque NacionalCahucta
7 = Parque Nacional Chirripo
8 = Parque Nacional Corcovado
9 = Parque Nacional Guanacaste
10= Monumento Nacional Arqueologico Guayabo
11 = Parque Nacional Juan Castro Blanco
12= Parque Nacional Manuel Antonio
13= Parque Nacional Marino Ballena
14= Parque Nacional Las Baulas
15 = Parque Nacional PaloVerde
16= Parque Nacional Rincdnde laVieja
17= Parque Nacional Santa Rosa
18= Parque NacionalTapanti
19= Parque NacionalTortuguero
20= Parque NacionalVolcanArenal
21 = Parque NacionalVolcan Irazu
22 = Parque NacionalVolcan Poas
23 = Reserva Biologica Barbilla

Figuur 5.8 Natuurgebieden in Costa Rica

24= Reserva Biologica Carara
25 = Reserva Biologica Hacienda la Pacifica
26 = Reserva Biologica Hitoy-Cerere
27 = Reserva Biologica Isladel Cano
28 = Reserva Biologica IslasGuayabo-Negritos y Pajaros
29 = Reserva BiologicaLomasde Barbudal
30 = Reserva BiologicaManuel Alberto Brenes
31 = Reserva Biologica Marenco
32 = Reserva Biologica Monteverde
33 = Reserva Biologica RaraAvis
34 = RefugioNacional deVida Silvestre Barradel Colorado
35 = Refugio Nacional deVida Silvestre Gandoca-Manzanillo
36 = Reserva Natural Hacienda Baru
37 = Reserva Natural Isla Bolanos
38 = Refugio Nacional deVida Silvestre Ostional
39 = Reserva Natural Penas Blancas
40 = Refugio Nacional deVidaSilvestre Junquillal
41 = Refugio Nacional deVida Silvestre La Marta
42 = Refugio Nacional deVida SilvestreTamarindo
43= Refugio NacionaldeVidaSilvestreCuru
44 = Refugio Nacional deVida Silvestre CanoNegro
45 = Reserva NaturalAbsoluta Cabo Blanco
46 = Refugio Nacional deVida SilvestreGolfito
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Er zijn enkele snel stromende rivieren waarop kan worden gevaren, geraft en gevist. De
belangrijkste rivieren, Pacuare en Reventazon, lopen vanuit het centrale bergmassief richting
Caribische kust; een enkele rivier loopt richting de Pacifische kust nabij Quepos. Soms
leveren de stroompjes of rivieren indrukwekkende watervallen op, die de moeite van het
bekijken waard zijn. Nabij Volcan Arenal liggen regelmatig bezochte warmwaterbronnen en
eengrootmeer.
Toch komen toeristen niet alleen voor denatuur naar Costa Rica. Ook de prachtige stranden,
de aanwezigheid van allerlei toeristische voorzieningen (golfbanen, jachthavens, etc.) of luxe
hotelcomplexen doen veel toeristen besluiten naar Costa Rica te gaan. De beide kusten
hebben vele (paradijselijke) stranden, waarop volop gesnorkeld en gezwommen kan worden.
AandePacifische kust,diezeerwarmis,hebbenzichechtebadplaatsen ontwikkeldmetname
op het Penfnsola de Nicoya, rondom Jaco en Puntarenas, en in het uiterste noorden 'Playa
Papagayo'. Ten zuiden daarvan is toerisme kleinschaliger ontwikkeld. De Caribische kust is
ruiger en ook veel natter. Alleen het zuidelijk deel kent strandtoerisme in Cahuita, een dorp
dat bekend is om zijn Caribische atmosfeer, en Puerto Vieja de Talamanca, een dorp dat
bekend staatalseeninternationaal gerenommeerd surfparadijs.
De steden en dorpen zijn vanuit toeristisch oogpunt weinig interessant. Er is nauwelijks
cultuurhistorie, de meeste dienen slechts als transferplek (San Jose) of als uitvalsbasis (base
camp)voorhet ondernemen van activiteiten (vulkaanbezoek, paardrijden, raften, etc.).Enkele
toeristische dorpjes zoals Sarchien Zarcero hebben eenbijzondere aantrekkingskracht (lokale
handwerkproducten, markt, tuinen).Het platteland is nauwelijks een toeristische bestemming
tenoemen,hooguit voordagtochten tepaard,wandelingen of plantagebezoek.

5.3.2 Opzet van het onderzoek
Survey
Het doel van het survey in Costa Rica is te onderzoeken in hoeverre de vakantiepaden van
buitenlandse toeristen een afspiegeling vormt van de bezoekmotieven voor dit MiddenAmerikaanse land. De onderzoekspopulatie bestond uit individueel reizende toeristen.
Zakenreizigers, toeristen die een taalcursus volgen en Costaricaanse toeristen zijn uitgesloten
van het onderzoek. Bovendien was de enquete in 'slechts' drie talen (Engels, Spaans en
Nederlands) opgesteld; toeristen die deze talen niet machtig zijn, zijn uitgesloten van
deelname.
Het surveyinCostaRicawaseenvoudiger vanopzet dandatindeEuregioMaas-Rijn. Omdat
de onderzoeken in beide studiegebieden onafhankelijk van elkaar zijn opgezet, zijn de
gehanteerdevragenlijsten nietovereenkomstig. Demondelingeenquetebestonduittweedelen:
een algemeen deel,waarin onder andere werd gevraagd wat demotieven waren omnaar Costa
Rica te komen, en een dagboekje (zie ook bijlage 2). De retrospectieve invulling van de
dagboekje geeft inzageinhetvakantiepad dattoeristenhebben gevolgdtijdens hunreisinCosta
Rica tot ophet moment van deenquete.Toeristen dienden minimaal 1week onderweg te zijn.
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Indien toeristen langer dan 6 weken onderweg waren, zijn 'slechts' de laatste 6 weken
geregistreerd. Per dagkondentoeristen maximaal 3verschillende bestemmingen bezoeken. Op
iedere bestemmingkonden 2activiteiten worden opgegeven. Alhoewel ernietis gevraagd naar
de gevolgde route tussen de bestemmingen, is wel de vervoerwijze tussen bestemmingen
bekend.

Tabel5.3Onderzoeksbeschrijvingsurvey CostaRica
Gegevens survey
Respondenten
Buitenlandsetoeristen Manuel AntonioenQuepos (centrale liggingPacifische kust)
Steekproef
N=404; aselect
Afname enquete
Mondeling enquete (next topass principe)
Respons
70% (redenen voor non-respons:40 respondenten vanwege taalbarriere, 23
Costaricaanse respondenten, 61 respondenten verblijf korter dan 7dagen,3
respondenten georganiseerdereis, 18respondenten weigeringen, 20 ingevulde
enquetes gestolen)
Tijdstip afname
Hoogseizoen (november-december) 1996
Locatie afname
Accommodaties, strand en ingangen natuurgebied
Vakantietype
Het leeuwendeel betreft rondreizende toeristen; een kleineregroep verblijft in
Quepos/Manuel Antonioen maakt van hieruit dagtochten.
Dagboekmeting (tijd-ruimte gedrag)
Waarnemingseenheid
Dag
Waarnemingsperiode
Hetaantal vakantiedagen dat derespondent achter derugheeft opde dag van de
enquete, minimaal 7dagen en maximaal 42 dagen
Variabelen per
Per dag 3bestemmingen, 2activiteiten perbestemming, 1 vervoerwijze per
waarnemingseenheid
bestemming
Routeaanduiding
Niet geregistreerd

Omdat de complexiteit van de enquete te groot is om hem af te nemen aan het einde van de
vakantie op het vliegveld, is gekozen voor een toeristische bestemming waar men enige tijd
verblijft. Het gaat om de kustplaatsjes Quepos en Manuel Antonio, centraal aan de Pacifische
kust gelegen (zie tabel 5.3). Quepos is een toeristischebadplaats, terwijl Manuel Antoniomeer
een klein stranddorp is, gelegen aan de rand van het Nationaal Park Manuel Antonio7. In het
totaalzijn ruim400enquetesmondeling afgenomen.
Representativiteit
In dit onderzoek zijn toeristen geenqueteerd die uit het buitenland afkomstig zijn, individueel
reizenennietvoorzakenen/ofeentaalcursuskomen.Uithetluchthavenonderzoek vanCanatur
blijkt datin 199723% enin 200030%van deinternationale reizigers voorzaken, studieofeen
andere reden naar Costa Rica komen en respectievelijk 77% (1997) en 70% (2000) voor
vakantie en/of familie- en vriendenbezoek (Canatur, 2001). Daarnaast vallen georganiseerde
groepsreizen buitendesteekproef.Bovendienmoetentoeristen eenvandetalenEngels,Spaans
7

Hetonderscheid tussen de dorpen Quepos en Manuel Antonio is steeds minder gemakkelijk temaken.Het is
een aaneengesloten toeristisch gebied, waarbij de goedkopere accommodaties meer in Quepos zijn te vinden en
andersoortige accommodaties aande 7kilometer langewegtussen Quepos en hetNationaal Park Manuel
Antionio.
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of Nederlands spreken. Uit de herkomstcijfers van het ICT blijkt dat ruim 95% van de
internationalereizigersuiteenvandezetaalgebieden komt,danweleenvandezetalenbeheerst
(ICT,2001).
Dezetoeristische stranddorpen QueposenManuelAntonioontvangen velebuitenlandse gasten,
waarvan een groot percentage het nabijgelegen natuurpark bezoekt; alleen het Nationale Park
Manuel Antonio al ontvangt jaarlijks ongeveer 15% van de buitenlandse reizigers (Weaver,
1998;Vander Duim et al.,2001;ICT, 2001).Uit het luchthavenonderzoek blijkt dat ongeveer
40%vandetoeristendievoorvakantie-en/offamilie-envriendenbezoek inCostaRicazijnook
minimaal 1 nacht in het 'Pacificio Medio'gebied overnachten, het gebied waarin beide
stranddorpen zijn gelegen (Canatur, 2001). Beide cijfers maken duidelijk dat een meerderheid
van de internationale toeristen deze dorpen nietbezoekt. Verondersteld mag worden dat de op
luxe ingestelde zon, zee en strand toeristen in de steekproef ondervertegenwoordigd zijn. Zij
trekken naar de (wat luxere) badplaatsen aan de kusten van Peninsola de Nicoya en de
noordelijke Pacifische kust. Ondanks genoemde beperkingen mag worden verwacht dat de
steekproef een redelijk beeld geeft van de variatie in het vakantiegedrag van de gemiddelde
individuelebuitenlandsetoeristinCostaRica.
Restrictiestijd-ruimte onderzoek
Ook in het Costa Rica onderzoek heeft de gehanteerde dagboekmethode een aantal
beperkingen. Het retrospectieve dagboekje noodzaakte respondententen tijd-ruimte paden van
somsenkele weken terug opte halen.Omdat het tijd-ruimte gedrag 'slechts' per dag diende te
wordengeordend,washetoverhetalgemeenwelmogelijk hetdagboektecompleteren.Hetkan
zijn dat kortdurende activiteiten of kort bezochtebestemmingen 'vergeten' zijn en daardoor in
het dagboek onderbelicht. Daarnaast is een voorgecodeerde dagindeling een reductie van de
werkelijkheid: vakantiegangers kunnen maximaal drie bestemmingen per dag en twee
activiteitenperbestemminginvullen.
Kwalitatieveinterviews
In Costa Rica zijn interviews gehouden met internationale toeristen in de dorpjes Quepos en
ManuelAntoniogedurende hethoog- ennaseizoen (februari-maart) in 1998.Inhet totaal zijn
40 toeristen geinterviewd op accommodaties, strand en de ingangen van het Nationaal Park
Manuel Antonio. De helft bezit de Amerikaanse nationaliteit, de andere helft de Europese
nationaliteit. Het zijn over het algemeen rondtrekkende toeristen, een enkeling verblijft hier
omdeSpaansetaalteleren.
Deinterviews hadden alsdoelmeerinzicht tekrijgen in detoeristische ervaringswereld ende
beleving van het tijd-ruimte gedrag. De drijfveren om op vakantie te gaan, het gedrag, de
vakantie-ervaringen en de rol van informatie in het tijd-ruimte gedrag kwamen tijdens het
interview aan de orde.Vergeleken bij de Euregio Maas-Rijn was de interviewronde in Costa
Ricainhoudelijk beperkter vanopzet.
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5.3.3 Tijd-ruimtelijke samenhang
Deheterogeniteit vandetijd-ruimte datainCostaRicawaswederomredentotaggregatievan
de substantiele en ruimtelijke dimensies (een uitgebreide toelichting is in § 5.2.3 gegeven).
Uitgangspunt vormde de temporele dimensie. In Costa Rica is de waarnemingseenheid een
dag en ligt de waarnemingsperiode tussen de 1en 6 weken. Het ruimtelijk bereik gedurende
een vakantie is landelijk. Om overeenkomstig gedrag te onderzoeken is de diversiteit aan
bezochte toeristisch-recreatieve productelementen (substantieledimensie) teruggebracht tot
een eenvoudige typologie van toeristisch-recreatieve voorzieningen, die fungeren als
'trekkers':
• De natuurlijke vrijetijdsomgeving: 'gewone' natuurparken (Nationale Parken,
particuliere reservaten, etc.) (i) en vulkanische natuurparken (ii). Laatstgenoemde
natuurparken onderscheiden zich van de gewone natuurparken vanwege de aanwezigheid
van vulkanen die door veel toeristen als een bijzondere natuurlijke bezienswaardigheid
worden beschouwd. Daarnaast worden waterrijke bestemmingen (iii) onderscheiden:
rivieren,meren,watervallen, 'hot springs',en dergelijke.
• De stedelijke activiteitenruimte: dehoofdstadSanJose (iv)is deplek waar musea kunnen
worden bezichtigd, kan worden gewinkeld, opterrasjes gezeten en waar de transfer plaats
vindt naar de verschillende streken van Costa Rica. Daarnaast zijn er de 'gewone'steden
endorpen(v),waarvan demeeste dienen als overstapmogelijkheid in combinatie meteen
rustplek. Enkele dorpen zijn toeristisch (Sarchi, Zarcero) omdat deze iets bijzonder
(markt, tuinen) te bieden hebben. Tenslotte zijn er uitvalsdorpen (vi), dorpen die een
uitvalsbasis bieden voor watersport of natuuractiviteiten (raften, vulkaanbezoek,
paardrijden, bezoek aan 'hot springs', natuurgebieden); deze dorpen liggen niet aan het
strand.
• Geintegreerde activiteitenruimte en vrijetijdsomgeving: stranddorpen of badplaatsen
(vii): toeristische faciliteiten gelegen in een kustomgeving en nabij een (gecreeerd)
stranddorp of badplaats.Apart onderscheiden worden denatuur&stranddorpen(viii) die
een bijzondere status hebben omdat de dorpen in of aan de rand van een Nationaal Park
liggen.
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Figuur5.9Gebiedsindeling CostaRica

Deruimtelijke dimensieisop2niveausgedefinieerd: regio's (figuur 5.7) engebieden. Devijf
onderscheiden regio's zijn onderverdeeld in gebiedsclusters die elk in ruimtelijk en
toeristisch-recreatief opzicht samenhangend zijn (figuur 5.9):
CentralValley (CV).Dezeregiokaninvier gebiedsclusters worden onderverdeeld: (i)een
cluster rondom de hoofdstad San Jose, (ii) een cluster rondom Volcan Poas, Sarchi en de
steden Alajuela en Heredia, (iii) een cluster oostelijk van de hoofdstad gelegen met
Volcan Irazu,hetNationaal Park Braulio Carrilloende stad Cartago,en tenslotte (iv) een
cluster rondom het dorpje Turrialba dat een uitvalsbasis vormt voor raftings op de Rio
Reventazon enRioPacuare.
• Noord-midden Costa Rica (NM). Deze regio bestaat uit vele vulkanen en gevarieerde
landschapstypen. Weonderscheiden vier gebiedsclusters: (i)het meestnoordelijke cluster
bestaat voornamelijk uit deNationale Parken Rincon dela Vieja (vulkanisch), Santa Rosa
(tropisch droogtewoud aan de kust gelegen), Guanacaste (vulkanisch) en de provinciale
hoofdstad Liberia, (ii) het gebiedscluster dat ten zuidoosten hiervan ligt, wordt gevormd
door het Nationaal Park Volcan Arenal en omliggende attracties zoals een meer en heet
waterbronnen; (iii) het gebied rondom het nevelwoud van Monteverde; en tenslotte (iv)
het gebied dat meer oostelijk is gelegen en waar boottochten en raftings kunnen worden
gemaaktopderivier Sarapiqui,ookwelde 'Northern Lowlands' genoemd.
• Noord-Midden Pacifische Kust (PK). Dit uitgestrekte gebied valt uiteen in drie
gebiedsclusters: (i) een gebiedscluster lopend vanaf El Coco/Playa Papagayo tot aan
Samara/Tamarindo (ii) het schiereiland Peninsola de Nicoya met als belangrijke
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badplaatsen Nicoya en Montezuma en het natuurreservaat Absoluta Cabo Blanco, en als
laatste(iii)eengebiedsclusterrandomdestadPuntarenas endebadplaatsJaco.
ZuidPacifischekustenbinnenland(Z).De regio heeft drie gebiedsclusters: (i)het gebied
randomdedorpen Quepos,Manuel AntonioenUvita,hetNationaal ParkManuel Antonio
en de rivieren Naranjo, Savegre en Parrita waarop kan worden gevaren en geraft, (ii) het
schiereiland Peninsola de Osa, waar het Nationaal Park Corcovado ligt en de steden
Golfito enPuertoJimenez,en (iii)hetgebiedrandomde stadSanIsidrodeElGeneral,die
een transferfiinctie voor toeristen heeft, en het Nationaal Park Chirripo, waar ook de
hoogstebergtopvanCostaRicaligt (3820meter).
CaribischeKust (CK). Deze regio kan in drie gebiedsclusters worden onderverdeeld: (i)
noordelijk ligt het gebiedscluster random het Nationaal Park Tortuguero, (ii) centraal ligt
het cluster random de havenstad Limon, en zuidelijk ligt (iii) het gebiedscluster random
dedorpenCahuitaenPuertoViejo deTalamanca.

Tabel5.4ClassificatieproductelementenCostaRicanaarsubstantiateenruimtelijkedimensie
Clusters
CV: San Jose
CV: Poas-Sarchi-Alajuela-Heredia
CV:Cartago-Irazii-Braulio Carrillo
CV: Turrialba-Reventazon-Pacuare
NM: Liberia-Rincon de la Vieja-Santa
Rosa
NM: Arenal-Fortuna
NM:Monteverde-Santa Elena
NM: San Rafael-Sarapiqui

Code

Voorziening
Hoofdstad
Stad/dorp
Uitvalsdorp
Nationaal Park

Code

PK:El Coco-Tamarindo
PK:Peninsola de Nicoya
PK: Puntarenas-Jaco
Z: Quepos-Uvita

Q
F
G

N

Z:Peninsola de Osa-Golfito

H

P
E
R

Z: San Isidrode ElGeneral/NP Chirripo
CK: Tortuguero
CK: Limon
CK: Cahuita

I
L
M
K
Code

E
G
H
I
K

L
M

A

R

W

N
P

C

S

F

D

T
U

Y

Q

Zuid Pacifische
kust en
binnenland

Caribische
kust

Noord Midden

1) deletters (Atot enmet Y) verwijzen naai
2) de categorieen 'badplaats/stranddorp' en

Noord-Midden
Pacifische
kust

I
K
D
V

Central
Valley

Voorziening
Stad/dorp
Uitvalsdorp
Nationaal Park
Vulkaan
Rivier/meer/water
Badplaats/(natuur &)stranddorp2

S

Voorziening
Vulkaan
Rivier/meer/overig water
Badplaats/stranddorp
Natuur & stranddorp

E
F
G
H
Regio

Code

Clusters

A1
T
C
D

de codering voor deMultiple Sequence Alignment
'natuur & stranddorp' zijn samengevoegd

Opzet van hetonderzoek

Substantiatesamenhang
Ook in het Costa Rica-onderzoek zijn de regionale voorzieningen (tabel 5.4) gebruikt als
input voorde clusteranalyse en isde temporele dimensie als een intensiteitmaat gei'ntegreerd.
OmdatdeCostaricaanse vakantiepaden van geheel verschillende lengtekunnen zijn, kan deze
relatieve maat absoluut gezien sterk afwijken. Bijvoorbeeld iemand die 2 van de 8
vakantiedagen in een stranddorp verblijft, krijgt dezelfde waarde als iemand die 8van de 32
vakantiedagen in een stranddorp verblijft (beide 25%). Het relatieve belang van iedere
voorzieninginhetindividuele tijd-ruimtepadwordtzobenadrukt.
Ruimtelijk-substantiele samenhang
Demorfologische netwerken inCostaRicaworden geanalyseerd opmacroniveau.Datbetekent
dat als toeristen op een dag verschillende bestemmingen in de omgeving van de verblijfplek
bezoeken deze niet terug zijn te vinden in de netwerken. Dergelijke dagtripjes behoren tot het
mesoniveau. Als ruimtelijke maat is het cluster geselecteerd, hetgeen wil zeggen dat alle
bestemmingen op clusterniveau zijn geaggregeerd. Hierdoor zijn de intra-clusterroutes
weggefilterd en zijn alleen de inter-clusterbewegingen in de netwerken opgenomen. De
netwerkknooppunten zijn de clusters en de netwerklijnen zijn de verbindingen tussen deze
clusters. In het Costaricaanse onderzoek zijn de reisroutes van de vakantiegangers niet
verzameld. De netwerklijnen visualiseren dus de euclidische afstanden tussen activiteitenlocaties.
Temporeel-substantielesamenhang
De Multiple Sequence Alignment is voor alle drie de tijd-ruimte coderingen (voorzieningen,
clusters, en regionale voorzieningen) toegepast, zowel in 'short' als in 'long format'. Een
sequentie inhet 'short format' bestaat uit minimaal 1 positie enkan verder elk aantal posities
omvatten. In het geval van Costa Rica omvat deze niet meer dan 22 posities. Omdat de
vakantiepaden qua lengte sterk varieren is voor het 'long format' geselecteerd op een
combinatie van padlengte en aantallen respondenten. Om toch nog een redelijke
respondentengroep (> 50%) over te houden, is gekozen voor een sequentie van 10 dagen.
Omdat per dag maximaal drie bestemmingen kunnen voorkomen, omvat de sequentielengte
30posities.

5.3

Conclusies

Twee gebieden zijn geselecteerd als casestudies voor dit onderzoek: de Euregio Maas-Rijn,
vanwege het dicht-bij-huis en tegelijkertijd grensoverschrijdende karakter, en CostaRica, een
exotische bestemming beroemd om zijn natuur, biodiversiteit en ecotoerisme. Er wordt
verwacht dat zowel in ieder gebied afzonderlijk als in beide gebieden met elkaar vergeleken
een verscheidenheid aan toeristentypen aanwezig zal zijn, voor wie tijd en ruimte een
wezenlijk andere rol zullen spelen in het gedrag en beleving van de vakantie. Dit zal worden
getoetst door middel van een grootschalig survey en kwalitatieve interviews die in beide
gebieden zijn gehouden. Alhoewel de onderzoeksthematiek in beide gebieden identiek is, is
de methodische uitwerking toch anders geweest. Dit is het gevolg van (i) sterk varierend
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vakantiegedrag, (ii) focus op een vakantiedag in de Euregio Maas-Rijn versus de totale
vakantie in Costa Rica, (iii) evoluerende inzichten in de aanpak van onderdelen van tijdruimteonderzoek,en(iv)een andereorganisatie vanhet Costaricaanse onderzoek.
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6. Betekenisvolle vakantiepaden inde
Euregio Maas-Rijn
Nadat in het vorige hoofdstuk de opzet van het onderzoek is behandeld, wordt het nu tijd de
blik te richten op de resultaten uit het eerste studiegebied, de Euregio Maas-Rijn. De toerist
staat daarin centraal. Er is aandacht voor diens activiteiten tijdens de vakantie, de dagelijkse
ritmes,dezoektochtnaartoeristische ervaringen enzijn/haar motieven omjuist opvakantiete
gaan indeEuregioMaas-Rijn. Gegevenshieromtrent zijn ontleend aanhettijd-ruimte survey
(kwantitatief) en de interviews (kwalitatief). Omdat de Euregio Maas-Rijn een
grensoverschrijdend gebied is,zal de betekenis van de grens in het tijd-ruimte gedrag van de
toeristnaderworden uitgewerkt.
Het hoofdstuk begint met een typering van de Euregionale vakantieganger (§ 6.1). In het
bijzonder wordt aandacht geschonken aan de redenen waarom hij of zij kiest voor een
vakantie in deEuregio Maas-Rijn. Vervolgens komt het tijd-ruimtelijk handelen in algemene
zin in §6.2 aan bod. Het gaat om de bezochte voorzieningen en verrichte activiteiten in een
van de regio's Zuid-Limburg, Voerstreek/Land van Herve en de Ardennen/Oostkantons.
Tevenskomtdetemporele dimensie vanhetbezoek aanregio's envoorzieningen aandeorde.
Deze paragraaf maaktduidelijk dat het toeristisch gedrag zeer gevarieerd is.Het identificeren
van toeristische complexen op basis van overeenkomstig tijd-ruimte gedrag is een van de
hoofdcomponenten van dit promotie-onderzoek. Daarom worden in § 6.3 substantiele
complexen bepaald met behulp van een clusteranalyse. Elk complex heeft zijn specifieke
kenmerken: bepaalde type voorzieningen (bv. steden) enbepaalde regio's (bv. Zuid-Limburg)
worden vaak en langdurig bezocht, andere juist niet of nauwelijks. Aan bod komen ook de
ruimtelijke (netwerkpatronen) en temporele (sequentie) dimensies van ieder complex. De
ervaringswereld die schuil gaat achter de gevonden complexen wordt besproken in §6.4. De
complexen worden gei'nterpreteerd vanuit toeristkenmerken (zoektocht naar ervaringen,
gebiedsmotieven), ruimtelijke kenmerken (accommodatietype, verblijfsregio) en temporele
kenmerken (seizoen, dagtype). In de slotparagraaf (§ 6.5) passeren de belangrijkste
bevindingen vandit hoofdstuk.

6.1 Eenprofiel vandeEuregionale toerist
Eentyperingvandetoeristinbeideonderzoeken
Tijd-ruimte onderzoek
Tijdens hun verblijf in de Euregio Maas-Rijn zijn 542 vakantiegasten van campings,
bungalowparken en appartementen/vakantiehuisjes gevraagd om mee te werken aan het tijd-
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ruimte onderzoek (zie figuur 6.1). Het aantal afgenomen enquetes in het hoogseizoen is
ongeveer gelijk aan het aantal afgenomen enquetes in het voorseizoen. Vanwege praktische
problemen (zie hoofdstuk 5) is slechts een klein deel afgenomen in de losse
appartementenverhuur, hotels en groepsaccommodaties. Het gaat hoofdzakelijk om
Nederlandse toeristen, slechts een enkeling woont in Belgie of Duitsland. Tweederde van de
toeristen isopvakantieinhetNederlandse Zuid-Limburg (metnameinhet gebiedVaals-EpenGulpen) eneenderdeindeArdennen/OostkantonsendeVoerstreek/LandvanHerve(resp.14%
en19%).

24%

camping(luxueus)
camping (gemiddeld)
camping (eenvoudig)
bungalowpark
appartement/vakantiehuisje/overig

Figuur6.1 Verdelingtoeristenoveraccommodatietype

Het sociaal verband waarin men op vakantie is,is vaak het gezin of de partner (resp. 53%en
39%). Familieleden, zoals grootouders, vormen ook een belangrijk onderdeel van het
vakantiegezelschap (17%),met name in de bungalowparken. Een op de tien vakantiegasten is
(ook) met vrienden of kennissen op vakantie. Bijna tweederde van de respondenten heeft
kindereninhetvakantiegezelschap.
Voor het merendeel van detoeristen is ditniet debelangrijkste vakantie van hetjaar, maareen
nevenvakantie (57%).Dit geldtmet name voor detoeristen die in het voorseizoen op vakantie
zijn (85%).Andersomgeldtdus ookdatvoorbijna alletoeristen (90%)dieinhet hoofdseizoen
in de Euregio Maas-Rijn verblijven, dit de hoofdvakantie is. De vakantieduur hangt hiermee
ook samen: de lengte van een hoofdvakantie is gemiddeld 17 dagen, terwijl die van een
nevenvakantie gemiddeld 10dagen bedraagt. Een 'klein' deel van de respondenten is voor de
eerstekeerinditgebiedopvakantie(28%).VandiegenendiealeerderindeEuregio Maas-Rijn
op vakantie zijn geweest, is de helft nog het voorgaandejaar geweest. De Euregio Maas-Rijn
kentdusveelvasteklantenonderzijn verblijfstoeristen.
Kwalitatieve interviews
De interviews zijn bij Nederlandse toeristen in het hoogseizoen in Zuid-Limburg (N=26)
afgenomen. De verdeling over de accommodatietypen komt overeen met het tijd-ruimte
survey. Slechts 12% van de toeristen is nog nooit eerder in Zuid-Limburg op vakantie
geweest; het verblijf opde specifieke accommodatie is veelal wel voor de eerste keer(62%).
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De gemiddelde vakantieduur is2weken.De samenstellingvan het gezelschapisidentiek aan
het tijd-ruimte survey: ruim eenderde van degeinterviewden ismet zijn/haar partner eniets
meer dan de helft is in gezinsverband op vakantie. Hieruit blijkt dat de gei'nterviewde
toeristen eengoede afspiegeling zijn vandebeduidend grotere steekproef dieis getrokken
voorhet tijd-ruimteonderzoek. Het grootste verschil isdater geen toeristen zijn geinterviewd
indeBelgischeregio's Voerstreek/Land vanHerveendeArdennen/Oostkantons.
De rodedraad
De bevindingen dieindithoofdstuk worden besproken zijn hoofdzakelijk gebaseerd op het
tijd-ruimte onderzoek. Uitspraken van de persoonlijke gesprekken met toeristen zullen
worden gebruikt ter illustratie van de kwantitatieve resultaten. Het feit dat alleen ZuidLimburgse toeristen zijn geinterviewd, heeft dus geen gevolgen voor deinterpretatie vande
resultaten uithettijd-ruimte onderzoek.
Gebiedsmotieven vantoeristen
Specifieke kenmerkenvanhetgebiedkunnen deaanleiding zijn omtekiezen vooreen vakantie
in Zuid-Limburg of in de Belgische regio's Voerstreek/Land van Herve en
Ardennen/Oostkantons.Opbasis van gesprekken metdeskundigen indeEuregio Maas-Rijn en
bestaande beelden over Zuid-Limburg bij Nederlanders (NRIT, 1992)is een lijst met
gebiedsgebonden motieven opgesteld (figuur 6.2).Toeristenkondenuitdezelijstmaximaaldrie
motieven kiezen. Verreweg hetbelangrijkste motief om voor eenvakantie indeEuregiote
kiezen,is'natuur en landschap'.Het blijkt dat negen van detien toeristen hier inhet bijzonder
voor komt. Tevens komt men naar ditgebied omdat deEuregio zeer geschikt isvoor actieve
vakanties. Cultuur speelt ook een dominante rol: mooie steden en dorpen, historische
bezienswaardigheden &cultuur, vriendelijke en gastvrije bevolking worden frequent genoemd.
Daarentegenwordenamusementsmotieven, zoalsattractiesenuitgaan,weiniggenoemd.

oveng
attracties/evenementen
buitenland
nooiteerdergeweest
ikkomhieraljaren
accommodatie
vriendelijke,gastvrijebevolking
historische bezienswaardigheden
hetisdichtbij
geschiktvooractievevakanties
stedenendorpen
natuurenlandschap
100%
Figuur6.2Motieven omnaardeEuregioMaas-Rijn tekomen
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Grofweg kunnen alle vakantiegangers op basis van overeenkomstige gebiedsmotieven worden
ingedeeld in vier motiefgroepen1. Allereerst kan er een toeristengroep (29%) worden
onderscheiden die in het bijzonder voor stedelijke en cultuurhistorische aspecten van de
omgeving komt ('stad/cultuur'), meestal in combinatie met de natuur en het landschap. Een
tweedegroep (22%)zegtexpliciet vooreen actievebelevingvannatuurenlandschaptekomen
('actief de natuur in'). Een derde groep (34%) noemt 'nabijheid' en/of dat ze 'al jaren in de
Euregio Maas-Rijn op vakantie komen' als motief ('dichtbij/kom hier al jaren'). Daarnaast
spelen natuur en landschap en ook mooie steden en dorpen een belangrijke rol. Tenslotte
resteert een tamelijk ongedifferentieerde groep (15%) die niet specifiek voor een
imagobepalend element van de Euregio Maas-Rijn komt, maar voor een specifieke
'accommodatie', het feit dat ze nog 'nooit eerder in dit gebied op vakantie zijn geweest' of
vanwegede 'gastvrije envriendelijke bevolking'.

accommodatie/bevolking/
nooiteerdergeweest

actiefdenatuurin

stad/cultuur

dichtbij/komhieraljaren

0

10

20

Ardennen/Oostkantons

30

40

50

Voerstreek/LandvanHerve

60

70%

I Zuid-Limburg

Figuur6.3 Gebiedsmotievenpervakantieregio

Regionale verschillen
De regionale verschillen zijn groot (figuur 6.3). In Zuid-Limburg komt men
verhoudingsgewijs vaker voor de steden, dorpen en cultuurhistorische bezienswaardigheden
of voor actieve vakanties in natuur en landschap. Beide motieven zijn in de context van de
Belgische regio's, de Ardennen/Oostkantons en de Voerstreek/Land van Herve, minder
belangrijk. Vakantiegangers verkiezen deBelgische regio's omdatzedichtbij liggen ofomdat
men er aljarenlang komt. Het gaat hier om Nederlandse vakantiegangers die trouw aan hun
vakantieadres en -omgeving zijn en als zodanig eenhogemate vanroutine metbetrekking tot
Het onderscheid tussen sociaal-culturele redenen, natuurgerelateerde redenen en niet-omgevingspecifieke
redenen vormtdebasis voor deindeling in motiefgroepen. Deverdereontwikkelingis gebaseerd op statistisch
significante correlaties tussen demotieven. Nadere analyse vande kwalitatieve interviews levert dezelfde
motiefgroepen op.
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de keuze van de vakantiebestemming laten zien. Daarnaast wordt het motief 'buitenland'
verhoudingsgewijs veelindeArdennengenoemd,terwijl indeVoerstreek/LandvanHervede
accommodatie wordt benadrukt. De resultaten voor Zuid-Limburg zijn in grote mate
vergelijkbaar met hetProvinciaal Imago Onderzoek (NRIT, 1992).Geconcludeerd kan worden
dat Zuid-Limburg verhoudingsgewijs minder toeristen trekt dieuit gewoonte enmeertoeristen
die doelgericht voor specifieke bezienswaardigheden in deze regio op vakantie gaan dan de
beideBelgischeregio's.
Zoektochtnaar(vakantie) ervaringen
Op vakantie willen we bepaalde ervaringen opdoen door bijvoorbeeld juist absoluut niets te
doen, of door bezienswaardigheden te gaan bekijken of eindelijk eens een keertje tijd te
nemen voor de familie of het gezin. De gewenste ervaringen zijn verschillend van mens tot
mensenhangen samenmetdematevanhechting aandealledaagse werkelijkheid endedrang
om zich daar al dan niet tijdelijk aan te kunnen onttrekken. Iedere ervaringsmodaliteit heeft
specifieke kenmerken (zie figuur 2.4), welke zijn geoperationaliseerd in uitspraken die zijn
gemeten metbehulpvaneenLikert-schaal (meeeens-mee oneens;zieookNooij, 1990).Deze
uitspraken zijn met behulp van een factoranalyse gegroepeerd in zes factoren, die ieder
afzonderlijk eengroteinternesamenhang vertonen2.

Vertrouwd (amusement):
Ikga altijdop vakantie ineenomgeving die ikgoedken.
Mijnvakanties zijn meestaldichtbij huis.
Invakanties vind ik het plezierig om Nederiandste horen
Sociaal-Toeristisch (amusement):
Ik bezoek graag plaatsen waar veeltoeristen komenen het
gezelligdruk is.
Ook aliseen gebiedtoeristisch,ik blijfer komen.
Verandering:
Doorde stress op mijnwerk moet iker af entoe eens
tussenuit.
Vakantie isvoor mij noodzakelijk om de 'batten'!'weer op te
laden.
De eerste paar dagen van een vakantie heb ik nodigom bij
te komenen mijnwerk of huishoudentevergeten.
Tot rustkomen is het belangrijkste inmijnvakantie.
Vakantie iseens uit mijn dagelijkse sleurkomen.

Natuur-Vervoering:
Ik houvan actieve vakanties metforse lichamelijke
inspanningen zoals langewandeltochten en fietstochten.
Opvakanties heb ikgeenenkelbezwaartegen primitieve
leefomstandigheden.
Opvakanties ben ikgraag uren in mijn eentje inde natuur.
Ikvindop vakantieveel comfort onbelangrijk.
Avontuurlijke tochten inde bergen,op de mountainbike of
wildwaterkanoen gevenje een kick.
Ikzoek op vakantie ongerepte natuur en landschappen
waar ikgeen mens tegen kom.
Toewijding:
Vakantie isvoor mijvolledigopgaan inandere culturen.
Mijnvakantie is pas echt geslaagd als er onverwachte en
spannende dingen gebeuren.
Ikwiltijdens mijn vakanties het gevoelvan een ontdekkingsreiziger hebben.
Ikvind het leukom op vakantie ietsvande cultuuren leefwijze van de lokale bevolking op tepikken.

Interesse:
Opvakantie heb ik altijdeen reisgids en een kaartvan het
gebied bij me.
Als ikop vakantie ben,ga ikaltijdwel een kerk, kasteel of
oude stadskem bezichtigen.

Figuur 6.4 Ervaringsmodaliteitenopgrond van factoranalyse

De statistisch gevonden factoren vertonen een grote overeenkomst met de
ervaringsmodaliteiten (figuur 6.4). De 'amusement' modus valt uiteen in twee factoren:
' Voor eenuitgebreidebeschrijving van deresultaten en de gevolgdeprocedure ziebijlage 5.
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enerzijds het verkiezen van een 'vertrouwde' vakantieomgeving, dichtbij huis, waar ook
Nederlands wordt gesproken en anderzijds het waarderen en bewust opzoeken van een
'gezellige' en 'toeristische' omgeving. De 'verandering' modus komt in zijn geheel terug in
de factor, waarin het ontvluchten van stress en sleur en het bijkomen en het opladen centraal
staan. De 'interesse' modus krijgt eenbeperkte invulling en ismet name gericht opeen brede
interesse in de vakantieomgeving door middel van reisgidsen en het bezoeken van
cultuurhistorische objecten; het zoeken naar authentieke ervaringen komtniet expliciet aan de
orde.De 'vervoering' modus en de 'natuurgerichtheid' vande 'toewijding' modus zijn samen
in een factor terechtgekomen: actief bezig zijn, avontuur zoeken, primitief kamperen,
opzoeken van eenzaamheid en verleggen van persoonlijke grenzen zijn kernbegrippen uit
deze modus.Tenslotte is de 'cultuurgerichtheid' van de 'toewijding' modus een aparte factor
geworden. Hierin staat het ontdekken van en opgaan in andere culturen centraal en worden
onvoorspelbaarheid enspanningtijdens devakantieopprijs gesteld.
Deze ervaringsmodaliteiten spelen een rol bij vakantiegangers in de Euregio Maas-Rijn. Ze
zijn echter van verschillend belang voor de toeristen. De belangrijkste ervaringsdimensies in
deze onderzoekscontext zijn 'verandering' en 'interesse'3. Een geruime meerderheid van de
toeristen gaat opvakantieomdestress en sleurvanhetalledaagselevenachter zichtelatenen
nieuwe,afwisselende ervaringen optedoenineenniet-alledaagsecontext:
[man, verblijft in een vouwcaravan op een eenvoudige camping] "De vakantie isheel belangrijkvoormij, niet
alleen voor mijzelf ook voor mijn vrouw en de kinderen. De zomervakantie is toch de belangrijkste,andere
korterevakantieskunje gemakkelijkoverslaan. Maardezomervakantie istochletsdaarleefje metin aliennaar
toe.Daar heeftiedervoorzich, maar ook alsgezin, behoefteaan. Even er helemaal uit,even helemaalandere
dingendoen,heelbelangrijk Het isvooralontspannen enafblazenendieenergiekomtdan vanzelfweer."

Ervaringen gericht op gezelligheid en socialiteit zijn voor ongeveer twintig procent van de
toeristen belangrijk, treffend uitgedrukt door een vakantieganger op een camping waar hij
jaarlijks terugkeert: "/a, degezelligheid, ikhebhieronderhandookvriendengekregen, dotkrijg
je ookopeengegevenmomenf.Ervaringendiemeergerichtzijn ophetopgaan inactiviteitenen
de omgeving (vervoering en toewijding) worden ook door ongeveer een op de vijf gasten
gezocht.Eenkleine groep toeristen kiest expliciet vooreen 'vertrouwde' ervaring. Gemiddeld
genomen spreektdezeervaringsdimensie een gering aantalvakantiegasten aan.
[vrouw, verblijft met man en zoon inappartement op een Limburgse vakantiehoeve] "Ja, ikvindhierdiehoeve
erg leuk defamilie Jansen hebben we driejaar geleden lerenkennen want die zaten hier ook. Nu is die dan
beheerder, ikvindhet wel leukom nu terug tegaan. Vorigjaar zaten die mensen van nr. 8 hier ook al en dat
wistenwewanneerdiekwamenendatvindenwe leuk."

' Inhet rapport 'TypicalTourists' van Elands en Lengkeek (2000) worden de toeristische ervaringen in de
Euregio Maas-Rijn vergeleken metbv. detoeristische ervaringen van Veluwse bungalowparkengasten en van
reizigers van SNP-Natuurreizen naar Zuidoost Azie. Hieruit blijkt dat natuur-vervoering bij de
bungalowparkgast een belangrijkere en dattoewijding een minder belangrijke motivatie isdan bij de
Euregionale vakantiegast. De SNP-natuurreizigers daarentegen zijn veel existentieler (toewijding) ingsteld dan
deEuregionale toeristen, indeze context domineerthet natuur-toegewijde type.
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Regelmatig smelt detoewijdingservaring samenmetde vertrouwdheidervaring. Een echtpaar,
dateenvaste standplaats heeft opeencamping,gaatvolledig opinde vrijetijdsomgeving:
"En wij vinden het mlig, we hebben allebei een drukke baan, komen we vrijdagsavondshier aan, zetten die
stoelendaarneerenzeggen lekker".

Toeristengetypeerdnaar ervaringsmodaliteit
De toeristen zijn gesegmenteerd op basis van hun individuele scores op de zes
ervaringsmodaliteiten. Dit is gebeurd door middel van een hierarchische clusteranalyse over
de ervaringsdimensies. Er is gekozen voor een indeling in zes clusters, omdat dit inhoudelijk
een goede weergave van de diversiteit van ervaringsmodaliteiten Weekte zijn en omdat een
verdere onderverdeling van de zes clusters een te smallebasis zou geven, in verband met de
geringe groepsgroottes, voor verdere vervolganalyses. In tabel 6.1 staan per ervaringstype de
scores op de ervaringsdimensies weergegeven. Het relatieve verschil per groep ten opzichte
vanhetgemiddeldebepaalt deinhoudelijke typeringvandetoeristen.

Tabel 6.1Oordeelvanervaringstypen opervaringsmodaliteiten (N=530)
ERVARINGSTYPE
Gemid
deld
Ervaringsmodaliteit
Vertrouwd
Sociaal-toeristisch
Afleiding
Interesse
Vervoering
Toewijding

2,3
2,9
3,7
4,1
3,0
3,1

Gei'nteresseerde gezelligheidstoerist
O
++
+
+

-

Zelftester

--

Ontspannen
en gei'nteresseerde toerist

Ongerichte
vluchter

Vertrouwde
bijtanker

O
O

+
+
+

++

-

o

0

--

+
++
+

0
0

O

maakzoeker
0
++

+

0
+
O
0
N=102
N=127
N=79
N=75
N=ll
N=136
1 =helemaal mee oneens,2 = mee oneens, 3=
neutraal, 4 = mee eens,5=
helemaal meeeens
++/-- =0,5ofmeer verschil, +/- = 0,3of 0,4 verschil, O =geen tot0,2 verschilt.o.v.het gemiddelde

o

-

De GeinteresseerdeGezelligheidstoerist (26%).Deze groep waardeert een gezellige, op de
toerist ingestelde vakantieplek. Men gaat op vakantie om de dagelijkse druk van thuis te
ontvluchten, om tot rust te komen en hernieuwde energie op te doen Daarnaast toont deze
groep interesse voor de regionale cultuur en bezienswaardigheden, echter zonder daar
volledig in op te gaan. De 'geinteresseerde gezelligheidstoerist' lijkt een tamelijke doorsnee
verblijfsrecreant te zijn. Qua gebiedsmotieven heeft men een voorkeur voor steden/dorpen en
historische bezienswaardigheden4. Het betreft vaak gezinnen, die in een bungalowpark of op
een camping met een gemiddeld dan wel hoog voorzieningenniveau verblijven. Ze recreeren
ongeveer evenvaakinhetvoor- eninhet hoogseizoen.

4

De exacte cijfers hiervan staan vermeld inbijlage 6,tabellen 6.1 tot en met 6.8.Deze tabellen zijn ook van
toepassing opdebeschrijving vande andere ervaringstypen.

Eta
(P<
omn

0,46
0,36
0,46
0,61
0,31
0,16
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[echtpaar met kinderen, kamperend in een caravan op een camping met een gemiddeld voorzieningenniveau]
[vrouw] "Nou 7,8 km, dat is voor de kinderen ook ver genoeg. Lekker tussen door een beetjepicknicken, we
nemendan watbroodjes en watdrinkenmee. Wegaan hier en daar watdrinken in een tentje." [man] "Ja,we
proberen altijdweleenrouteuittezoekenwaarwatteetenofte drinkenvalt.(...) Jekanzeook combineren die
routes,zegaaninelkaarover,vandaag haddenweeenroutevan5 kmenzatereentjevan3,5km endiehebben
weerbijgepakt.[vrouw]Doordatje watverdergaatwandelenkomje ookdooraldiedorpjes,dus lopenweeen
kerk in,wedoenditeensofwedoendateens.Bv. inEpenzijnwe indekerkgeweest... datsoortdingen.Jedoet
ongemerkttochveelmeerdanalleenmaarwandelen.

De Zelftester (24%). Dit type hervindt zichzelf tijdens de vakantie door middel van actieve
natuurbeleving: men gaat langdurig de natuur in, maakt inspannende fiets- en wandeltochten
en wil het liefst niet al teveel mederecreanten tegenkomen. Dit type maakt geen bezwaar
tegen een primitieve vakantieomgeving. Een reisgids hebben ze altijd bij zich. Een bekende
en/of vertrouwde omgeving laten ze graag achter zich. Even uit de sleurkomen is belangrijk
zonderdatheteendoelopzichwordt:
[stelmetbaby kamperend ineentent opeen eenvoudige camping] "omniet tussenviermurenteslapendenkik.
Lekkerindebuitenlucht, eneropuit gaan."

Zegaanvaakmetpartner/echtgenoot opvakantieenverblijven relatief vaak opeenvoudige en
gemiddelde campings en weinig opbungalowparken. Denatuurgerichte 'zelftester' motiveert
zijn gebiedskeuze ook met het benadrukken van de actieve natuurbelevingmogelijkheden die
deregiobiedt.Menkomtdittypeoverwegend inhetvoorseizoen tegen.Deze vakantieisvoor
driekwart van de groep niet de hoofdvakantie. Voor dejaarlijkse belangrijkste vakantie, die
meestal inhethoogseizoen plaats vindt,biedtZuid-Limburgonvoldoende ervaringsruimte:
[stel metbabykamperend ineen tentopeeneenvoudige camping] [man] "Alsje inNoorwegengewendbentom
tewandelen, dat iswelevenheelietsandersdanZuid-Limburg. Zuid-Limburgiseenbeetjetegecultiveerdente
druk.Ja, enniet zo interessanteigenlijk. Je kunt welheerlijkfietsen en wandelen,daar niet van.Ja, het isniet
watwegewendzijneigenlijk." [Interviewer: drukte?] "Ikvindhethierstervensdruk, echtbelachelijktoeristisch."
[Interviewer: terwijl u toch nog aan de minder toeristische kant zit] [vrouw] "Ja, maar daar hebben we ook
speciaalvoorgekozen.Dat wedusnietindebuurtvanValkenburggaanzitten."

De Ontspannen enGei'nteresseerdetoerist (19%).Het ontvluchten van dedagelijkse stress
en het bijkomen speelt nauwelijks een rol bij deze groep; vakantie betekent hooguit een
afwisseling op het alledaagse. Ze zijn geinteresseerd in hun gastomgeving. Een reisgids en
plattegrond hebben ze altijd bij zich. Ze zijn niet bijzonder gericht op toeristische
omgevingen, maar mijden ze ook niet. Ze noemen 'actieve natuurbeleving' als motief om in
deze regio op vakantie te gaan vaker dan de gemiddelde toerist. Het is qua keuze voor het
type accommodatie, vakantiegezelschap, voor- en hoogseizoen en de bekendheid met de
specifieke vakantieregio eendoorsnee groeptenoemen.
De Ongerichte Vluchter (15%). Dit type zoekt afleiding voor de sleur en het jachtige
bestaan van alledag. Alhoewel deze zoektocht naar afleiding ook bij de andere toeristentypen
speelt, is deze bij de ontvluchter dominant aanwezig doorjuist de afwezigheid van de andere
ervaringsdimensies. Men wil niet specifiek de lokale cultuur en bezienswaardige plekken
ervaren. Met andere woorden: men staat tamelijk onverschillig tegenover de
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vakantieomgeving; de gebiedsmotieven 'ik kom hier aljaren', 'vanwege de accommodatie'
en 'het is dichtbij' worden door dit type zeer vaak genoemd. Ook de aanwezigheid van
attracties en evenementen is een belangrijk motief om te komen. De toeristen zijn relatief
jong, vaakvanhet mannelijk geslacht, ze gaan veelal in gezinsverband opvakantie enmen is
verhoudingsgewijs vaakopbungalowparken enluxecampings tevinden.
[gezin inbungalowtent opluxecamping] [man overbezienswaardigheden indeomgeving] "Maargoed, op een
gegevenmomenthebje hetgezien endan ishet welgoed. Ik komhier specifiekeigenlijkvoormijnrust.Lekker
rustig en niets moeten en hoeven." [Interviewer: hoe komt u tot de keuze van activiteiten?] "Nou, als ze
(gezinsleden) wat willen,dan hoor ik het wel en dan ga ik wel mee. Zolang ze niet zeuren, hoeft er niets te
gebeuren,zegikaltijdmaar."
[gezin kamperend in een bungalowtent op luxe camping] [vrouw]. "Niet dat we nu uit zijn om veel te zien,
gewoonlekkereenbeetjevakantievieren.Nietomnouechtheelveeldingentegaandoen.Ofvandatspreektons
echtwelaan,datwillenwegaandoen,nee."

DeVertrouwdeBijtanker (14%).Dezegroepishetmeestaanvakantietoe:even weguit de
sleur,afleiding zoeken enbijkomen hebben zehooginhet vaandel staan.Verder gaat dit type
het liefst niet te ver weg op vakantie en kiest ze vaak voor een bekende omgeving. Ook
zoeken ze iets vaker dan gemiddeld de existentiele ervaring: als ze eenmaal uit het dagelijks
ritmeloszijn, geven zezich volledigover aandenieuwe -doch vertrouwde- omgeving waarin
zeverkeren.
[gezin, verblijft in appartement op een Limburgse vakantiehoeve] [vrouw] "Deze vakantie is debelangrijkste
vakantie. We hebben een eigen zaak,dus het helejaar benje druk. Je leeft dus gewoon helemaal naar deze
vakantietoe.Ennadevakantiegaje gewoonweerverder."
[dezelfde toerist vervolgt]"We zien het niet zitten om met een kleintjenaar het buitenlandtegaan. Nee, te ver
weg. Het kan zijn misschiendat er kinderen lopendie een andere taal spreken, en dan hebben we zoiets van
'latenwemaarinNederlandblijven'.Ja,enhiergaathethartstikkegoed."

De 'trouwe gast' zegt vaak te kiezen voor deze omgeving vanwege het feit dat het dichtbij
huis ligt en dat men er al jaren komt. Tevens noemen ze veel vaker dan gemiddeld de
vriendelijke en gastvrije bevolking vandeEuregio en demogelijkheid tot het houden van een
actieve vakantie. Deze, wat oudere, vakantieganger is het vaakst al in deze contreien op
vakantie geweest. Men gaat in het hoogseizoen opvakantie, verblijft vaker dan gemiddeld in
de Ardennen/Oostkantons en de Voerstreek/Land van Herve en kiest niet zo vaak voor een
luxueus bungalowpark maar prefereert een camping met een gemiddeld of eenvoudig
voorzieningenniveau.
De Vermaakzoeker (2%). Deze groep vakantiegangers is op zoek naar gezelligheid
gedurende de vakantie en schuwen een toeristische omgeving niet, in tegendeel een
toeristische omgeving betekent drukte en vertier en allerlei contacten met andere
vakantiegangers. Historische bezienswaardigheden en de lokale cultuur zijn geen
inspiratiebron voorhet opdoen van vakantie-ervaringen. De 'vermaakzoeker' bestaat uit twee
groepen: enerzijds een groep die kiest voor de gezelligheid van de accommodatie, een
bungalowpark of luxe camping dat meestal in het Land van Herve/Voerstreek ligt, anderzijds
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bestaat de vermaakzoeker uitjongeren die komen voor het uitgaansleven, op eenvoudige tot
gemiddelde campingsbivakkeren, studeren of opschool zitten:
[vriendengroep kamperend in een tent op een eenvoudige camping] [Interviewer: waarom Valkenburg?] "De
terrasjes, en de goede discotheken die er zouden zijn. Enne, gewoon dejongeren. Ja, de camping is niet zo
belangrijk, he, als ikmaar kan slapen ishet goed. [Interviewer: wat isjullie ideevan vakantie?] "Langlevede
lol, gewoonfeesten enwezienwel. Endatkomtpreciesuit."

Dezelaatstegroep 'vermaakzoekers' blijft inditonderzoek onderbelicht. Verondersteld wordt
dat in werkelijkheid deze groep groter is. Doordat deze groep zich (onder andere) sterk
concentreert in de omgeving Valkenburg en door de beperkte toegang tot bepaalde
accommodatiesisdegroep 'vermaakzoekers' hoogstwaarschijnlijk ondervertegenwoordigd.
Conclusie
Het is duidelijk geworden dat de Euregio Maas-Rijn onderdak biedt aan verschillende typen
toeristen. Het gaat om een type toerist dat een redelijke vertrouwde omgeving opzoekt, met
een geringe tot redelijke interesse in zijn gast omgeving en dat soms ontspannen, soms het
alledaagse leven ontvluchtend, zijn vakantie houdt in het Euregionale gebied. Een beperkte
groepisgerichtopgrenzenverleggeninzichzelf dooractief denatuurintegaan.
Er zijn verschillen tussen deNederlandse regio en de Belgische regio's. Zo is de 'zelftester'
met name inZuid-Limburg en in deArdennen/Oostkantons te vinden, terwijl de 'vertrouwde
bijtanker' verblijft in een van de Belgische regio's. De 'ongerichte vluchter' blijft het dichtst
bij huis en gaat dushetminst in deArdennen/Oostkantons opvakantie.De overigetypen zijn
in gelijke mate in de vakantiegebieden terug te vinden. Het is duidelijk dat toeristen die op
zoek zijn naar vertrouwdheid gedurende de vakantie, jaarlijks terugkeren naar dezelfde
accommodatie.

Toeval en onbevangenheid (27%):
Informatiehonger (27%):
Als ikthuistoevalligwat tegenkom over mijn
Ikvraag altijd informatie aan bljeen verkeersbureau of W V .
vakantlebestemmlng lees ik het,anderswil ik het liefstzo
Ik lees thuis altijd een brochure of reisgids waarin
onbevangenmogelijk op vakantie gaan.
wetenswaardigheden staanen achtergrondinformatie wordt
Ikplan eigenlijk nooitwat inmijnvakantie, ikga gewoonop
gegeven over mijnvakantiebestemming
stap enzie welwaar ikuitkom.
Om alvast indrukkente krijgen van mijn vakantie-omgeving,
Ikbeslis altijd pas op de dag zelfwat ikdiedag ga doen.
bekijk ikthuis graag foto's inbrochures engidsen.
Toeval en mijn-neus-achtema bepalenwat ik doeopvakantie.
Ikverzamelthuis altijd informatie over mijn vakantiebestemming.
Plannen als voorpret (40%):
Ikverzamel thuis altijd praktische informatie (vervoer, eten,
Mijnvakantie plan ikaltijd maandenvantevoren.
accommodaties, enz.) over het gebiedwaar ik heen ga.
Ikhou erontzettend vanveel vantevoren te plannen,omdat
Ikkoopof leen bijde bibliotheek bijnaaltijd een
dat datbijdraagt aan mijnvakantieplezier.
(toeristische) kaartenreisgids van mijn vakantiegebied.
Hethebben van voorpret overde vakantieis voor mijheel
belangrijk.
Deweken voordat ikopvakantie ga,denk enfantaseer ik
erveel over.

Figuur6.5 Vakantievoorbereidingsdimensies
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Doelmatighandelen: vakantievoorbereiding
Het doelmatig handelen van toeristen uit zich ook in de wijze waarop toeristen hun vakantie
voorbereiden. In de enquete is een aantal stellingen opgenomen met betrekking tot de wijze
waarin devakantie aldan niet wordt voorbereid, de gerichtheid van de vakantievoorbereiding
(onzekerheidsreductie en/of anticipatie op de vakantie-ervaring) en de intensiteit van de
vakantievoorbereiding (weinig-veel informatiebronnen, korte-lange periode voorafgaand aan
de vakantie). Deze aspecten zijn geoperationaliseerd met behulp van een aantal stellingen.
Een factoranalyse levert drie dimensies van vakantievoorbereiding op, te weten
'informatiehonger', 'toeval enonbevangenheid' en 'plannen alsvoorpret' (figuur 6.5) .
De dimensie informatiehongerverdeelt de ervaringstypen in twee groepen. Een op de drie
verblijfsrecreanten diebehoren tot de 'gei'nteresseerde gezelligheidstoerist', de 'zelftester', en
de 'ontspannen en gei'nteresseerde toerist' winnen uitgebreide informatie in,terwijl dit slechts
vooreenzesdevandeoverigeervaringstypen geldt6.
[echtpaar, verblijft op een bungalowpark] [man, 'gei'nteresseerde gezelligheidstoerist']"Voordat ik letsuitzoek
kijk ikwelnaardeomgeving, zovan 'watligter'. Ik vraagbijde VW eenalgemenebrochureaanen ikbewaar
de informatievande voorgaande keren. Verdergebruik ik landkaarten,om tekijkenofje ergeschiktfietsenen
wandelenkan.Ik informeerook naar dingendieje kunt zienhier,zoals oude gebouwen,kastelen,zeg maarde
interessantedingenom tebekijken.Ik blader thuis ook wel in de encyclopedic,daarin vindje ookinteressante
informatieoverde street"

Een meerderheid van deze informatie verslindende ervaringstypen plant thuis ook al
activiteiten7. Het gaat dan met name om het bezoeken van steden zoals Aken of Maastricht,
toeristische stadjes zoals Spa en Monschau, het Drielandenpunt, grottenbezoek (bv.
Remouchamps)en dewatervallen vanCoo.Tenslotte isdeze groep het ietsvakereens metde
stelling 'aan het begin van de vakantie weet ik al precies welke toeristische plekjes ik ga
bezoeken'. De vakantievoorbereidingsdimensie 'toeval' is belangrijk voor de andere
ervaringstypen; hetzijn metnamede 'ongerichtevluchter' ende 'vertrouwde bijtanker' diezo
minmogelijk plannen:
[gezin,verblijft opeenluxecamping] [vrouw, 'ongerichte vluchter']"Fietsenhoddenwegezegd, maardaarkomt
weinigvanmetdie heuvelshier.En verderniet,nee. Wijzijnniet vandie vakantiegangers die alles uitstippelen
vantevoren vanditwillen wegaandoenofdat willen wegaandoen.Nee,beslist niet."

Dat het thuis anticiperen op de vakantie-ervaring door velen belangrijk wordt gevonden,
bewijst het feit dat gemiddeld 40%van detoeristen positief reageert opdedimensie 'plannen
als voorpret. Meer dan de helft van de 'gei'nteresseerde gezelligheidstoerist' onderkent het
plezier dat wordt ontleend aan de vakantievoorbereiding. Het binnenhalen van de andere
wereld van vakantie in de alledaagse werkelijkheid zorgt ervoor dat er uiteindelijk van een
breukgeen sprakemeeris,maarmeervaneengeleidelijke overgang.
5

Deze dimensies zijn met behulp van een factoranalyse geconstrueerd. Vervolgens isopgrand van de
oorspronkelijke scores vanrespondenten factorgewijs bepaald inhoeverre men het (sterk) eens ismet de
stellingen (cutting point criterium 3,7).
6
De scores van deervaringstypen op devakantievoorbereidingsdimensies staanvermeld inbijlage 6,tabel 6.9.
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Conclusie
Geconcludeerd kanworden datdeervaringstypen die gei'nteresseerdzijn inhetbijzondere van
de vakantieregio (omgevingsgerichte typen) hun vakantie intensiever voorbereiden met
behulp van informatie en meer activiteiten plannen op het thuisadres dan de toeristen die op
zoek zijn naar afleiding, gezelligheid en/of vertrouwde ervaringen (niet-omgevingsgerichte
typen). Er kan worden verondersteld dat naarmate toeristen hun vakantie intensiever
voorbereiden en thuis reeds plannen maken, de vakantie intensiever wordt ingevuld en
daarmee een 'actiever' gedrag tentoonspreiden. De ingewikkelde complexen zullen vaker
door de meer omgevingsgerichte ervaringstypen worden gecreeerd dan door de andere
ervaringstypen.

6.2 Het tijd-ruimtelijk handelen van detoerist
In de Euregio Maas-Rijn trekken vakantiegangers vanaf een vaste verblijfplaats (bijna)
dagelijks eropuitomactiviteiten teondernemen enom 's avonds weerneerte strijken ophun
vertrouwde plekje opdeaccommodatie. Toeristen hebben huntijd-ruimte pad voor maximaal
twee dagen opgetekend. Omdatniet alien in staat waren, of dit wensten te doen, is gemiddeld
1,7 vakantiedag pertoerist verkregen. Inhet totaal hebben we 922dagboekdagen. Tweederde
(68%) van de dagboekdagen wordt gestart vanuit een accommodatie in Zuid-Limburg, 17%
vanuit een tijdelijke verblijfplaats in de Voerstreek/Land van Herve en tenslotte 15%vanuit
eenaccommodatieindenoordelijke Ardennen/Oostkantons.
Substantiatedimensie:activiteiten
Het dagboek brengt de activiteiten, die toeristen gedurende hun vakantie verrichten, inbeeld.
Gedurende de periode van 's ochtends 8 uur tot en met middernacht (24.00 uur) hebben
toeristen per activiteit de aanvangs- en eindtijd en de geografische locatie opgeschreven. Het
is mogelijk dat toeristen meer dan een activiteit op een locatie ondernemen. Dergelijke
pluriforme activiteitenlocaties zijn met namedeaccommodatie, debinnenstedelijke omgeving
enhet buitengebied. Inhet totaal worden ruim 10activiteiten per persoon per dag uitgevoerd
(tabel 6.2). Er wordt geen rekening gehouden met dubbeltellingen per dag: iemand kan in
principe dezelfde activiteit vaker op een dag verrichten; er dient dan echter wel een andere
activiteit tussendoorplaatstevinden.
Uit tabel 6.2 valt op te maken dat utilitaire activiteiten, zoals slapen, eten (koken), wassen,
afwassen, kinderen verzorgen en dergelijke, een belangrijk aandeel in het dagelijkse ritme
uitmaken. Maar ook recreatieve activiteiten en verplaatsingen (om ergens te komen) worden
vaak genoemd. Sommige activiteiten zijn niet gebonden aan een specifieke toeristischrecreatieve setting of aan karakteristieken van de Euregio Maas-Rijn, maar zijn in feite 'foot
loose'. Utilitaire bezigheden behoren tot de dagelijkse routines die worden doorlopen,
recreatieve activiteiten, waaronder lezen en ontspannen, kunnen in principe overal
plaatshebben en verplaatsingen zijn veelal instrumenteel. Indien deze activiteiten worden
7

Ziebijlage6,tabel6.10
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weggelaten, resteert ongeveer een kwart van de activiteiten (N=2513). Horecabezoek,
evenementenbezoek en wandelen zijn de meest favoriete activiteiten. Ook worden stads- en
dorpsbezoek, winkelen/marktbezoek en het bezoek aan attracties regelmatig genoemd. Een
zeer beperkt deel van het activiteitenpatroon van verblijfsgasten is gericht op tijd-ruimte
specifieke voorzieningen, zoals lokale markten, horeca, attracties, stads- en dorpsbezoek en
cultuurhistorische objecten.

Tabel6.2 Activiteitenpervakantiedag(gegroepeerdeninprocenten)
Activiteit
Utilitaireactiviteiten
Recreatieveactiviteiten
Wateractiviteiten
Stads-endorpsbezoek
Winkelen/markt
Horeca/evenementen
Cultuurhistorie
Attractiebezoek
Toerenmetdeautoofmotor
Wandelen
Fietsen
Verplaatsing

Totaal
(N=9957)
37
20
2
3
3
7
2
2
1
5
1
17

Omgevingsafhankelijke
activiteiten (N=2513)

*
*
7
11
10
27
6
10
3
20
6

*

Verschillende individuen verschillen in activiteiten
Het blijkt dat toeristen die voor het eerst in de Euregio Maas-Rijn op vakantie zijn meer
attracties en cultuurhistorische elementen bezoeken, terwijl toeristen die het gebied al beter
kennen vaker kiezen voor de meer landschapsafhankelijke activiteiten zoals fietsen en
wandelen. Dit blijkt ook uit het feit dat het ervaringstype 'vertrouwde bijtanker', een zeer
trouwe vakantiegast van de Euregio, vaker gaat fietsen en wandelen dan de andere
ervaringstypen. Dit geldt overigens ook voor de 'zelftester' voor wie actieve recreatie zeer
belangrijk is. De ervaringstypen met een brede interesse in hun gast omgeving bezoeken juist
meer de cultuurhistorische bezienswaardigheden van het gebied. Twee activiteiten die de
ervaringstypen 'ongerichte vluchter' en 'vermaakzoeker' vaker dan de andere ervaringstypen
ondernemen, zijn toeren met de auto of motor en attracties bezoeken. Deze beide typen zijn
duidelijk meer gericht op consumptief vermaak dan de andere ervaringstypen. Er is ook een
duidelijke samenhang tussen gebiedsmotieven en de activiteiten die vakantiegangers
ondernemen. Het blijkt dat toeristen met een natuurmotief opvallend vaker wandelen en
fietsen, toeristen met de motieven 'leuke steden/dorpen' en 'cultuurhistorische
bezienswaardigheden bezoeken meer steden/dorpen en cultuurhistorische voorzieningen, en
gaan er ook vaker op uit om te winkelen, dan wel markten te bezoeken. Tenslotte is het
opvallend dat toeristen die op bungalowparken verblijven relatief meer attracties en horecadan wel uitgaansgelegenheden bezoeken en vaker gaan toeren dan de gasten die op

*Ziebijlage 6,tabellen 6.11tot enmet 6.14
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andersoortige accommodaties verblijven. Gasten die een appartement huren of op een
eenvoudigecamping verblijven wandelen gemiddeld genomenhetmeest frequent.
Ondanks genoemde verschillen met betrekking tot toeristentype, motief, bekendheid, en
accommodatietype moetgeconcludeerd worden dat het activiteitenpatroon van toeristen in de
EuregioMaas-Rijn slechtsingeringemate varieert.
Substantiatedimensie: activiteitenlocaties
Activiteiten worden verricht op locaties, zowel op de accommodatie zelf als in de omgeving
van de accommodatie, de vakantieregio. Het blijkt dat tweederde van de activiteiten op de
accommodatie zelf wordt uitgevoerd (zie figuur 6.6). De helft van de activiteiten op de
accommodatie wordt ingenomen door dagelijkse noodzakelijke bezigheden als slapen,
persoonlijke verzorging en het nuttigen/bereiden van maaltijden. Buiten de accommodatie
zijn het bezoeken van horecagelegenheden en wandelen de meest genoemde activiteiten. Uit
het onderzoek komt naar voren dat wateractiviteiten (in de meeste gevallen betreft dit het
zwemmen)meestal worden verricht opdecampingofhet bungalowpark.

toeren
fietsen
cultuurhistoriebezoek
attractiebezoek
stad/dorpbezoek
winkelen/marktbezoek
wandelen | f
horecabezoek/uitgaan
wateractiviteiten
recreatieveactiviteiten
utilitaireactiviteiten
10
I

20

I Buitendeaccommodatie(N=2610)

30

40

50

60%

Opdeaccommodatie (N=5666)

Figuur6.6Delocatievanactiviteiten

Ongeveer eenderde van de activiteiten wordt niet op een camping of bungalowpark
uitgevoerd. Daarvoor gaat men op pad naar een toeristisch-recreatieve voorziening of
omgeving. Zoals reeds in hoofdstuk 3 is uitgelegd worden productelementen geclassificeerd
naar de mate waarin ze specifiek voor toeristen zijn ontworpen (vrijetijdsomgeving activiteitenruimte)en waarin ze in een natuurlijke dan wel stedelijke omgeving liggen. In
tabel 6.3 staat het procentuele aandeel van ieder productelement in de verrichte activiteiten
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vermeld . De activiteiten op de accommodatie en de verplaatsingen tussen herkomst- en
bestemminglocatie zijn buitenbeschouwing gelaten.

Tabel6.3 Bezochteproductelementenperomgevingstype indeEuregioMaas-Rijn (%, N=2526)
Type omgeving
Classificatie
Productelement
Natuur PlatteStad/- Totaal
&bos
land
dorp
Vrijetijdsomgeving Landschap
40
78
19
39
Cultuurhistorische objecten (religieuze
Vrijetijdsomgebezienswaardigheden, kastelen/rui'nes, weg- en
13
7
3
5
vingselementen
waterbouwwerken, industriele relicten)
Activiteitenruimte
Natuurhistonsche attracties (grotten,
opbasis van
„
• • „ • , ,
„
35
watervallen, nujnen, Dnelandenpunt)
vrijetijdsomgeving
Toeristisch-recreatievevoorzieningen (winkels,
Activiteitenruimte horeca, zwembaden, attracties, dierentuinen,
12
7
76
49
musea, markten/festivals, e.d.)
Totaal (N)
308
727
1490
2526
(12%)
(29%)
(59%)

Natuurlijke - stedelijke omgeving. Opvallend is dat het grootste aantal activiteiten in een
stedelijke omgeving plaats vindt. Het gaat hier om activiteiten als horecabezoek en winkelen
dierelatief kort duren. Inde natuur en het landelijk gebied vinden respectievelijk 'slechts' 12
en 29 procent van de activiteiten plaats. Meestal gaat het dan om wandelen en fietsen,
activiteiten die doorgaans veel tijd in beslag nemen. Er mag dus niet zonder meer worden
geconcludeerd dat de verblijfstijd in een stedelijke omgeving hoger is dan in een natuurlijke
omgeving.
Driekwart van de stedelijke activiteiten heeft plaats in de monofunctionele, specifiek voor
toeristisch-recreatieve doeleinden ingerichte, ruinate en minder dan een vijfde in de
multifunctionele, stedelijke -veelal cultuurhistorische- ruimte.Voorhetalwandelend, fietsend
dan wel toerend beleven van het heuvelachtige, afwisselende Euregionale landschap verkiest
de toerist het platteland boven de natuur en bossen. Het is verder opvallend dat toeristen
verhoudingsgewijs veel cultuur- en natuurhistorische objecten bezoeken in een natuurrijke
omgeving.
Vrijetijdsomgeving - activiteitenruimte. In de vrijetijdsomgeving wordt 39% van de
activiteiten verricht. De omgeving is multifunctioneel en dient dan voornamelijk als
aantrekkelijk en inspirerend decor. Om te recreeren in de multifunctionele vrijetijdsomgeving
wordt overwegend voorhetplatteland ende stedelijke omgeving gekozen (hetbezoek aanbosennatuurgebiedenisabsoluutgezienlaag).
Ziebijlage 6,tabel 6.15 voor verrichte activiteiten entabel 6.16 voor bezochtebestemmingen inde
vrijetijdsomgeving-activiteitenruimte. Tabel 6.16 maakttevens onderscheid naar denatuurlijke-stedelijke ligging
van bestemmingen.
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De keuze voor natuur & bosgebieden, landelijk gebied of stedelijk gebied is sterk
regiogebonden. Zuid-Limburg en de Voerstreek/Land van Herve hebben weinig uitgestrekte
natuurgebieden. DeArdennen/Oostkantonsbieden daarentegen groteaaneengesloten natuur-en
bosgebieden. Veel activiteiten worden ondernomen in de Zuid-Limburgse bosgebieden
rondom Vijlen en Vaals. In de Oostkantons zijn het Hertogenwald nabij Eupen en het
natuurpark 'de Hoge Venen' populair. Het platteland rondom Epen en Gulpen is het decor
voor veel wandelingen en fietstochten. Er wordt tijdens deze toertochten ook regelmatig de
grens overgestoken om een kijkje te nemen in de Voerstreek en het Gemmenichse Land van
Herve. Qua steden worden Maastricht en Valkenburg het frequentst bezocht, maar ook
Monschau, Spa en Aken staan hoog op de toeristische agenda. Het valt op dat een grote stad
als Luik weinig wordt genoemd. Kennelijk beschouwt de gemiddelde toerist de stad als
weinigattractief.
Indien vakantiegangers bijzondere elementenuit deze vrijetijdsomgeving bezoeken, dan gaat
het in driekwart van de gevallen om kerken of begraafplaatsen, kastelen en stuwmeren/dammen. Zo worden bv. het Amerikaanse oorlogskerkhof in Margraten, kasteel Schalven en
Barrage La Gileppe regelmatig bezocht. Deze cultuurhistorische elementen zijn zowel in een
natuurlijke omgeving,ophetplatteland alsineen stadof dorp gesitueerd. Hetbezichtigen van
bouwwerken enrelicten uitvroeger tijden wordtveelalgecombineerd meteenbezoek aaneen
uitspanning, veelal aangrenzend of intern gevestigd, eenrecreatieve ontspanning en een korte
wandeling.
Toeristische voorzieningen die afhankelijk zijn van condities of ingredienten uit de
natuurlijke omgeving behoren tot de categorie 'activiteitenruimte gebaseerd op de
vrijetijdsomgeving'. De helft van deze toeristische bezienswaardigheden zijn ook in deze
natuurlijke omgeving terug te vinden, sommige echter zijn opgenomen in de stedelijke
ontwikkeling, andere liggen in een gecombineerd gebied. In de Euregio Maas-Rijn behoren
tot deze categorie attracties en musea die zijn gebouwd rondom grotten, steenkoolmijnen,
watervallen en het Drielandenpunt. Veel bezochte voorbeelden zijn: de grotten van
Remouchamps, de steenkolenmijn van Valkenburg, de watervallen van Coo en het BelgischDuits-Nederlands Drielandenpunt. De activiteiten die in deze setting worden verricht hebben
dan ook niet alleen betrekking op onbekommerd vermaak, maar ook op kennisverwerving en
belevingvanhetcultuurhistorisch erfgoed.
Tenslotte bezoeken toeristen tal van attracties, pretparken, winkels, restaurants en andere
toeristische voorzieningen, welkedeeluitmaken van deactiviteitenruimte. Deze ruimteis het
minst gebonden aan specifieke omgevingskenmerken, alhoewel de meeste toeristische
voorzieningen wel de gebouwde omgeving verkiezen om zich te vestigen. Slechts een klein
deel bevindt zich in het buitengebied. Deze categorie is wel relatief het belangrijkste type
productelement dat wordt bezocht (49% van de bezochte productelementen). Driekwart van
de bezochte voorzieningen betreffen winkels en restaurants. Het bezoeken van winkels is
regelmatig een noodzakelijke aangelegenheid ten behoeve van het levensonderhoud. Het
recreatief winkelenenhethorecabezoek ismet namefavoriet inMaastricht enValkenburg. In
mindere mate genoemd, maar zeker niet onbelangrijk (ruim 10% van de bezochte
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productelementen), zijn de attracties en de zwembaden. Zwembadbezoek voltrekt zich
voornamelijk op de accommodatie. Als toeristen besluiten het Drielandenpunt te bezoeken,
danbezoektongeveereenkwartvanhenookhetdoolhof.Verderspeelteengrootdeelvanhet
attractiebezoek zichinValkenburg af.
Zoals hiervoor reeds aan de orde is gekomen vormt de accommodatie een toeristischrecreatief productelement op zich (zie ook Brouwer, 1999). Behalve een verblijfplaats in de
meest elementaire vorm fungeert de verblijfplaats met name als vrijetijdsomgeving (om te
badmintonnen, luieren, zonnen, spelletjes doen, etc.). Veel bezochte recreatieve
voorzieningen (activiteitenruimte) op de accommodatie zijn het zwembad, het restaurant, het
sportveld en de speeltuin. Daarnaast wordt er in de avonduren veel gewandeld op de
accommodatie ofinhet omringende landschap vandeaccommodatie.
Geconcludeerd kan worden dat de meerderheid van de bezochte productelementen zich in de
stedelijke omgevingvandeEuregioMaas-Rijn bevinden.Bovendienbetreft het hoofdzakelijk
voorzieningen diespecifiek voortoeristisch-recreatief gebruik zijn ingericht. Denatuur enhet
landschap als vrijetijdsomgeving spelen een ondergeschikte rol in het activiteitenpatroon van
toeristen.Deaccommodatie isveruithetbelangrijkste productelement (quaaantallen verrichte
activiteiten) voor vakantiegangers.
Ruimtelijkedimensie
Verondersteld mag worden dat het regionale toeristisch-recreatieve aanbod het
activiteitenpatroon en de keuze van productelementen10 beinvloedt. Uit figuur 6.7 wordt
duidelijk dat Zuid-Limburg met name wordt bezocht om specifieke toeristisch-recreatieve
voorzieningen, zoals attracties, horeca en winkels, terwijl het platteland in de
Voerstreek/Land van Herve favoriet is.Hierfietst en wandelt men volopen toert men met de
auto. Relatief gezien heeft Zuid-Limburg meer toeristisch vermaak te bieden dan deze
Belgische landelijke gebieden. De Ardennen/Oostkantons trekken opvallend meer toeristen
naar specifieke cultuurhistorische elementen (bv. kastelen, stuwdammen) en naar
voorzieningen diegeconstrueerd zijn rondom specialekenmerken vandefysieke ruimte,zoals
grotten, watervallen en mijnen. Daarnaast is het bezoek aan natuurgebieden relatief hoog. In
de Duitse regio zijn, naast de cultuurhistorische steden (vrijetijdsomgeving), ook de winkels,
attracties en horeca etablissementen (activiteitenruimte) die doorgaans in deze stedelijke
omgeving zijn gelegen,belangrijke bezoekobjecten.

10

Omdatde meerderheid van debezochte omgevingselementen inhetlandelijk gebied gelegen is,wordt geen
onderscheid meer gemaaktin hettype omgeving (natuurlijk, platteland, stedelijk). Ditgeldtook voor objecten in
de geintegreerde activiteitenruimte-vrijetijdsomgeving die voornamelijk ineen natuurlijke omgeving zijn
gelegen en voor objecten die onderdeel uitmaken van de activiteitenruimte, die domineren in een stedelijke
setting.
11
Zieook bijlage 6, tabel 6.17
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Figuur6.7Bezoekaantoeristischeproductelementenpervakantieregio

Driekwart van de bezochte productelementen ligt in de eigen vakantieregio, 20% in een
naburige regio die inhetbuitenland en deoverige regio's zijn gezamenlijk goed voor 5%van
de bezochte productelementen. Het type productelement dat wordt bezocht is divers.
Toeristen bezoeken dichtbijgelegen regio's inhetbinnenland om specifieke cultuurhistorische
objecten en grotten, watervallen en mijnen (natuurhistorische attracties), terwijl
dichtbijgelegen regio's in het buitenland statistisch significant vaker worden opgezocht
vanwege speciale attracties en evenementen (activiteitenruimte). Dit wordt voor een
belangrijk deel veroorzaakt door de toeristen die verblijven in het Land van Herve/de
Voerstreek. Zij trekken voor specifiek toeristisch-recreatieve voorzieningen naar ZuidLimburg en niet zozeer naar de Ardennen/Oostkantons, vanwege het feit dat laatstgenoemde
regio weinig aanbod heeft en Zuid-Limburg des temeer.Voor de cultuurhistorische objecten
geldt precies het omgekeerde: daarvoor trekken deze toeristen vaker naar de
Ardennen/Oostkantons dan naar Zuid-Limburg. Verder blijkt dat de bereidheid om ver te
reizen toeneemt naarmate het om grotere (natuurhistorische) attracties en befaamde
natuurparken, zoals de Hoge Venen, gaat. Ver weg gelegen steden, dorpen en
plattelandsgebieden hebben geen bijzondere aantrekkingskracht op vakantiegangers. Een
conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat het bezoek van vakantiegangers aan
specifieke bestemmingen binnen een vakantieregio een evenwichtige afspiegeling is van het
aanwezige toeristische aanbod.
Opvallend is ook dat toeristen die in Zuid-Limburg dan wel de Ardennen/Oostkantons
verblijven, voornamelijk recreeren binnen de 'eigen' vakantieregio (83%), terwijl toeristen
die verblijven in de Voerstreek/Land van Herve hun activiteiten met name in een naburige
regio (66%) ontplooien. De toeristen trekken vaak naar Zuid-Limburg toe om bijvoorbeeld
naareenvandeValkenburgse attracties ofnaarMaastricht tegaan.Inminderematebezoeken
ze steden als Aken en Monschau, de watervallen van Coo of de grotten van Remouchamps.

60%
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SommigeVlaamsepolitici enbeleidsmakerservarendatdeVoerstreek enhet Landvan Herve
het uitvalsgebied voor Zuid-Limburgse toeristen zijn, zonder daar veel terug voor te zien
(Brouwer, 1999). Het is waar dat Zuid-Limburgse toeristen een bezoek brengen aan de
Vlaamse regio's, maar er zijn ook vele Vlaamse toeristen die gebruik maken van de
Limburgse faciliteiten.
Verschillende individuen verschillen in regiobezoek1
De 'geinteresseerde gezelligheidsrecreant' onderneemt verhoudingsgewijs veel activiteiten in
naburige vakantieregio's (28% tegenover gemiddeld 17% van de andere ervaringstypen).
Deze authenticiteitzoekende toeristen zijn vaak eenmalig in dit gebied op vakantie en willen
de belangrijkste bezienswaardigheden gezien hebben. De bereidheid om daarvoor langere
afstanden af te leggen is groot. De motiefgroep 'dichtbij/kom hier al jaren' is ook veel in
naburige regio's te vinden. Deels betreft het de hiervoor genoemde verblijfstoeristen uit de
Voerstreek/Land van Herve,die sterk opZuid-Limburg zijn georienteerd, deels zijn het vaste
gasten die de meeste regionale bezienswaardigheden al hebben gezien, en geleidelijk hun
actieruimte vergroten. Tenslotte gaan diegenen die voor stedenbezoek en cultuur naar de
Euregio komen, het meest naar ver weg gelegen regio's. Om interessante steden, zoals
Monschau, Aken, Maastricht en Spa, te bezoeken, dienen kilometers te worden gemaakt.
Tenslotte is het opvallend dat de bungalowpark- en appartement/vakantiewoninggasten
relatief weinigindeeigenvakantieregiorecreeren endestemeerineennaburigeregio.
Tijdsbestedingperactiviteit
Toeristen verblijven tweederde vandedag (tussen achtuur 's ochtends enmiddernacht) opde
accommodatie (tabel6.4).Gemiddeld ismen5Viuurperdagvandeaccommodatie af.

Tabel6.4Tijdsbesteding peractiviteit perdag(tussen8.00 en24.00uur)
Tijdsbesteding per dag
(gesommeerd)
Activiteit
Procentueel
In uren
34
5,5
Utilitaire activiteiten
30
4,8
Recreatieve activiteiten
9
Verplaatsing
1,4
1,0
7
Wandelen
5
0,8
Horeca/evenementen
Attractie bezoek
3
0,5
Winkelen/markt
0,5
3
Fietsen
2
0,4
Wateractiviteiten
2
0,4
Stads- en dorpsbezoek
0,4
3
Cultuurhistorie
1
0,2
Toeren metde autoof motor
1
0,1

12

Ziebijlage 6,tabellen 6.18 tot enmet 6.20

Tijdsduur
(per geregistreerde activiteit)
1,4
2,2
0,8
1,9
1,1
2,0
1,6
2,3
1,8
1,4
1,2
1,8
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Op de accommodatie zelf wordt een*belangrijk deel van de tijd besteed aan utilitaire en
recreatieve activiteiten. De tijd die men buiten de accommodatie doorbrengt, wordt allereerst
ingevuld door wandelen en andere routegebonden activiteiten in de vrijetijdsomgeving (1,5
uur). Verder nemen verplaatsingen behoorlijk wat tijd in beslag (1,4 uur) en verblijft men
gedurende enige tijd in een horeca etablissement of op een evenement (0,8 uur).Er blijft dus
relatief weinig tijd over voorbezoek aan attracties, winkelen (30minuten), cultuurhistorische
elementen (10 minuten) en grotten, waterval, steenkoolmijn of het Drielandenpunt (15
minuten).
De tijdsduur per geregistreerde activiteit, zonder onderbroken te worden door een andere
activiteit, varieert sterk. Het gaat hier alleen omtoeristen diedaadwerkelijk participeren in de
betreffende activiteit. Een enkele verplaatsing duurt het kortst. De activiteiten die het langst
duren (ononderbroken), zijn fietstochten en het recreeren in zijn meest basale vorm:
ontspannen, niets doen, liggen, muziek luisteren, een boek lezen, enzovoorts. Ook wordt er
lang aaneengesloten gewandeld, getoerd met de auto of motor, gezwommen of andere
watergebonden activiteiten en een attractie bezocht. Bij een routegebonden activiteit
(wandelen, fietsen en autotoeren) moetrekening worden gehouden met het feit dat veelal een
keer gestopt is bij een horecagelegenheid onderweg. Hoe lang de wandeling of toerrit duurt
alvorens menweerterugkeert opdeaccommodatiekannietuitdezetabelworden opgemaakt.
Dagelijks ritme
Totnutoezijn deactiviteiten dietoeristen ondernemennogniet inhunonderlinge samenhang
gedurende dedagbeschouwd. In figuur 6.8 ishet tijdsverloop van activiteiten van acht uur 's
ochtends tot middernacht weergegeven. Vanwege het grote procentuele verschil tussen
utilitaire en recreatieve activiteiten enerzijds en 'toeristische' activiteiten anderzijds zijn ze
gesplitst intwee grafieken. In figuur 6.9 (links) staat het percentage toeristen vermeld dat per
half uur op een bepaalde type voorziening aanwezig is. De schematische weergave hiervan
wordt een chronogram genoemd (Vidakovic, 1980).In derechterfiguur wordt het bezoek aan
debelangrijkste productelementen ingrafiekvorm uiteengezet.
Uit figuur 6.8 wordt duidelijk dat utilitaire activiteiten een piek kennen in de ochtend- en
avonduren. 's Avonds is dit geconcentreerd rondom het eten en het naar bed gaan en
tussendoor is ertijd voor ontspannende recreatie. Verplaatsingen vinden gedurende de gehele
dag plaats, maar de ochtend heeft een herkenbare spits tussen 10 en 11 uur. Voor de
toeristische 'actieve' activiteiten geldt dat het verloop over de dag min of meer identiek is.
Een uitzondering daarop is het wandelen, dat een opvallende stijging in de avonduren heeft.
Veel vakantiegangers maken nahet diner nog een korte wandeling opof in de omgeving van
de accommodatie. Een tweede uitzondering, die echter evidenter is, is de stijging van het
horecabezoek gedurendelunch-en dineruren.
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Figuur 6.8 Hetdagelijks verloopvanactiviteiten grafischweergegeven

Hetzelfde beeld wordt gepresenteerd infiguur 6.9. Uithetchronogram komt dedominantie
van deaccommodatie helder naar voren. Minimaal 30% vandevakantiegangers is op elk
tijdstip vandedagopde camping, hetbungalowpark of eenander overnachtingsadres te
vinden. Ongeveer 95%vandetijd dieaanutilitaire enrecreatieve activiteiten endriekwart
van detijd die aanhetzwemmen, als belangrijkste watergebonden activiteit, wordt besteed,
heeft plaats op de accommodatie. Men gaat gemiddeld genomen oppad vanaf eenuuroftien
enkeert terug op de accommodatie navier uur 'smiddags.Uit figuur 6.9 wordt duidelijk dat
het landelijk gebied als vrijetijdsomgeving ende(met name) stedelijke activiteitenruimtede
belangrijkste bestemmingenzijn gedurende eenvakantiedag. Nadat men opde accommodatie
is teruggekeerd, en heeft gegeten, wordt regelmatig nog een avondwandeling inhetlandelijk
gebiedgemaakt.
Alsmennaarhet naburigebuitenland reistisditmetnamevoor sightseeing enhetbezoekaan
toeristische voorzieningen insteden envoor het karakteristieke platteland (25%van detijd).
Grotereafstanden wordenafgelegd voorhetbezoek aannatuurhistorische attracties.
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Figuur6.9 Hetdagelijksbezoekaantoeristische productelementen, weergegevenineenchronogram eneen
grafiek

Verschillende individuen verschillen in tijdsbesteding
Nadat een algemeen beeld van het dagelijks verloop van een vakantiedag is weergegeven,
keren we terug naar de ervaringstypen. Zijn er verschillen qua tijdsbesteding aan activiteiten
en productelementen of onderneemt men dezelfde activiteiten op min of meer dezelfde
tijdstippen gedurende de dag? Erblijkt een significant verschil te zijn tussen de verschillende
ervaringstypen en hun activiteiten/bezoek aan productelementen gedurende een vakantiedag.
Het blijkt dat de ervaringstypen 'ongerichte vluchter' en 'vermaakzoeker' het langst op de
accommodatie verblijven, vergeleken bij de andere ervaringstypen, en vaker en langer
activiteiten alszwemmenenattractiesbezoeken noteren.De ongerichte vluchter toert,winkelt
en bezoekt markten daarnaast vaker. De 'gei'nteresseerde gezelligheidstoerist' verblijft het
langst in steden en dorpen. De 'zelftester' en 'vertrouwde bijtanker' mijden urbane plekken
juist enwandelenenfietsen hetlangstinnatuur- enbosgebieden enophet platteland.
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In het algemeen geldt dat naarmate toeristen onbekender zijn met de vakantieregio ze zich
vaker en langer verplaatsen om cultuurhistorische voorzieningen en attracties (pretparken,
grotten, steenkoolmijnen, watervallen) te bezoeken. Als mensen al vaker in deze regio op
vakantie zijn geweest wandelen en fietsen ze langer en verblijven ze langer in horeca
gelegenheden (uit eten gaan,uitgaan).Tevens verblijven zelanger opdeaccommodatieenin
het landelijk gebied. Een zelfde beeld rijst op bij respectievelijk de mensen die thuis
activiteiten plannen en diegenen die dat niet doen. De planners verblijven minder lang op de
accommodatie dan de niet-planners en bezoeken verhoudingsgewijs meer de consumptieve
bestemmingen. Het gaat voor een deel om dezelfde toeristen: tweederde van de planners is
voor de eerste keer op vakantie in de Euregio Maas-Rijn, echter de helft van de 'first time
visitors' plantthuisniets.
Vervolgens is gekeken naar de invloed van gebiedsmotieven op de tijdsbesteding aan
activiteiten. Als 'actieve natuur- & landschapsbeleving' de belangrijkste beweegreden is,
wordt inderdaad langer gewandeld en gefietst en langer verbleven in natuur- en bos en
plattelandsgebieden. Het motief 'steden en cultuurhistorie' beinvloedt het bezoek en de
verblijfstijd aan steden/dorpen positief. Tevens verblijven deze toeristen het langst op de
accommodatie. Indien mensen zeggen dat ze voor de accommodatie komen, verblijven ze
relatief lang op deze accommodatie. In overeenstemming met hetgeen eerder aan bod is
gekomen, verblijven toeristen die hun bestemmingskeuze motiveren met 'nooit eerder
geweest' het langs in voorzieningen die deel uitmaken van de activiteitenruimte (attracties,
pretparken,horeca,winkels,markten,e.d.).
Opvallend is ook dat het accommodatietype in belangrijke mate indiceert welke activiteiten
worden verricht.Noodzakelijke activiteiten durenhet langst opluxeen eenvoudige campings.
Toeristen op eenvoudige campings slapen het langst. Daarbij kosten water halen uit een
tapkraantje, koffie zetten op een primus brandertje en broodjes halen in het dorp nu eenmaal
meer tijd dan wanneer een campingwinkel en elektrisch koffiezetapparaat voor handen is.
Toch zijn gasten op een luxe camping verhoudingsgewijs meer tijd kwijt aan dagelijkse
zorgtaken.Dekeuzevooreenluxecampingkanechter ookbetekenen datveelaandacht wordt
besteed aankeurig gedekte tafels, uitgebreide zorg voor kinderen, schone kleding, e.d. Zaken
dieinhetdagelijks levenookbelangrijk worden gevonden. Zeverblijven ookhet langst opde
accommodatie. Toeristen vaneeneenvoudige camping wandelen enfietsen het langst. Gasten
van een bungalowpark of een camping met gemiddeld voorzieningenniveau ontplooien meer
recreatieve- en wateractiviteiten en bezoeken langer attracties. Een algemene regel is: des te
luxer de accommodatie, des te langer verblijft men daar; des te eenvoudiger een
accommodatie,destemeerdegasten eropuittrekkenindenatuurenophetplatteland.

6.3 Toeristisch-recreatieve complexen
Tot nu toe zijn de substantiate, temporele en ruimtelijke componenten van het toeristisch
gedrag geisoleerd besproken. De identificatie van toeristische complexen geeft een
samenhangend beeld van het gedrag gedurende een vakantiedag. In deze paragraaf zullen de
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complexen van de Euregionale toeristen worden gereconstrueerd. Allereerst zullen de
gedragspatronen inhoudelijk worden beschreven, vervolgens zullen deruimtelijke complexen
aandeordekomenentenslottekomenookde sequentiele aspectenvancomplexen aanbod.

6.3.1 Substantiatecomplexen
Het bezoek aan voorzieningen die in een van de drie onderscheiden regio's (Zuid-Limburg,
Voerstreek/Land van Herve, Ardennen/Oostkantons) vormde de basis voor een
clusteranalyse. Deverblijfstijd opdebezochte voorzieningen wasin decodering geintegreerd
(zie hoofdstuk 5). Een clusteranalyse (Ward's method) gebaseerd op de aldus ontstane
codering 'regionalevoorziening' (zie § 5.2.3, tabel 5.2) levert weinig op. Er ontstaan drie
clusters dieexact overeenkomen metdeverblijfsregio vande vakantiegangers, respectievelijk
een cluster Zuid-Limburg, een cluster Voerstreek/Land van Herve en een cluster
Ardennen/Oostkantons.
Dit probleem vervalt als geclusterd wordt op basis van het bezoek aan specifieke
voorzieningen in en buiten de eigen vakantieregio. Het onderscheid 'binnen- en buitenland'
wordt niet gemaakt, omdat sommige combinaties verwijzen naar specifieke verblijfsregio's
(bv. Zuid-Limburg heeft alleen maar een nabije regio in het buitenland, terwijl de
Voerstreek/Land van Herve ook een nabije regio in het binnenland heeft). Een bijkomend
voordeel is dat deze samenvoeging de overweldigende variatie aan tijd-ruimtelijke patronen
reduceert, hetgeen de kern van het vakantiegedrag beter weergeeft. De clustering levert, op
grond van de tijdsbesteding per productelement per nabijheidregio per dag, zeven complexen
op14:
Accommodatie complex;
Natuurcomplex;
Landelijk Gebied complex;
Stedelijke Voorzieningen complex;
BuitenlandVariatiecomplex;
Buitenland Stad &Attractie complex;
Reiscomplex.
De complexen worden met elkaar vergeleken op verschillen en overeenkomsten in verrichte
activiteitenendelocaties daarvan.
Accommodatie complex. Een derde van de vakantiedagen (32%) wordt grotendeels
doorgebracht op de accommodatie zelf. Daar recreeert men bij de tent, caravan of huisje,
neemt een duik in het zwembad, zit op een terrasje, gaat een kopje koffie of een biertje
drinken bij kennissen op de accommodatie of men is met de kinderen bij de speeltuin te
vinden. Men is maximaal 2 uur weg van de accommodatie en verkiest dan in de directe
nabijheid van de accommodatie in een stedelijke omgeving of op het platteland te gaan

1

Voor exacte cijfers ziebijlage 6, tabel 6.25
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wandelen. Ook brengt men een kort bezoek aan het Drielandenpunt. Dit complex kan in
iederevakantieregioingelijke mateworden teruggevonden.
[gezin, verblijft op een luxe camping] [vrouw, 'ongerichte vluchter'] "Gisteren zijn we echt de hele dag hier
geweest.Zwemmen, lezen,luieren,zonnen." [Interviewer: wat was de belangrijkste activiteit?] "Zwemmendan,
dat was de enige echte activiteitook ondemomen hebben.Dat was heerlijk, ja, het is te warm om echt lets te
ondernemen,vindenwijtenminste.Afen toeeenbeetjezwemmenendanweerhier."

Natuur complex. Dit gedragscomplex, dat 5% van de vakantiedagen omvat, bestaat uit
bezoek aannatuurgebieden,waarintoeristen eenkwart van dedag wandelend doorbrengen in
natuurparken als de Hoge Venen en de Vijlenerbossen. Zij doen dat in deregio waarin ze op
vakantie zijn: Zuid-Limburg of de Ardennen/Oostkantons. Met name stuwmeren, maar ook
kastelen enkerkenworden tijdens dewandelingen aanschouwd.
[echtpaar, verblijft in trekkerstent op een eenvoudige camping] [man, 'zelftester'] "Opstaan half 9,dat weetik
nietprecies, maar in iedergeval rond een uur of 10 hebje alles klaar, gepakt en gezakt, koffie gezet, koffie
gedronken,endan benje weg.Je rugzak, dieneemje mee". [Interviewer: waar bent ugeweest?]. "St. Geertruid
iniedergeval,evenkijken,wezijn vlakbijGronsveldgeweest,bijEckelrade,inEijsdenzijnwedusookgeweest.
Ja, dithebbenwezowelgelopen. Tussen 4 enhalf5 warenwe terug.[vrouw] "Toenhebbenwe eersthiersoep
gemaakt,en toenging het regenen,en dan zitje hier elke minuutdoor te tellen,dus wij hebben onze poncho's
aangedaan,toenzijnwenaarEijsdengelopen.Daarhebbenwewatboodschappengedaaneneenhapjegegeten,
flink omgelopeneigenlijk, dustoenhoddenweweereenkilometerof14-15gelopen.Ennadatwegegetenhadden
zijnweweerteruggelopen."

Landelijk Gebied complex. Dit complex (15%) wordt gedomineerd door het platteland,
zonder een stuk natuur te doorkruisen. Fietstochten en toertochten met de auto zijn de
belangrijkste componenten waaruit dit complex is opgebouwd, maar ook wandelingen komen
regelmatig voor. Men recreeert in dit complex in een qua omvangbeperkt gebied dat binnen
een vakantieregio ligt. Verhoudingsgewijs betreft het veel Zuid-Limburgse verblijfsgasten.
Kastelen en mines worden zeer vaak bezocht en iedere toertocht wordt gecomplementeerd
meteenbezoek aaneencafe ofterras.
[echtpaar, verblijft op een boerderijcamping] [vrouw, 'vertrouwde bijtanker'] "Na het eten, wassen, brood
smeren zijn we om half elf weggereden naar Maastricht. Daar hebben we eenparkeerplaats opgezocht, nou
toen zijn we gaanfietsen. Om twaalf uur hebben we in Eijsden een restaurantje opgezocht, hebben we nog
even bijhetkasteel gekeken. (...) Toenhebben wedaar koffie gedronken, evennaar deMaas gekeken en toen
zijn we weerverdergegaan. Waarkwamenwe toen langs, Eijsden,Borgharen, Itteren." [I:onderweg gestopt
of terrasje gepakt?] "Nee, we zijn nog wel een keer van defiets gestapt, gestopt bij een bankje, dan hebben
wezelfnog wat tedrinken mee, broodmee." [Interviewer: wanneer wasu terug bij de auto?] [man] "Een uur
ofvier?" [vrouw] "Ik zou het niet weten, maar ikweet weldat we kwart voor vijfweer hier waren. Toen zijn
we even in Slenaken geweest, hebben we een paar boodschappen meegenomen en toen zijn we hier gaan
koken. Kwart over zeven zijn we gaan wandelen, tien uur waren we weer hier, in Epen hebben we een kop
koffie gedronken. Toen waren we om tien uur weer hier en hebben we tot twaalf uur bij het kampvuur
gezeten."

Stedelijke Voorzieningen complex. In dit complex (17%) staat het bezoek aan stedelijke
voorzieningen, zoals winkels, markten en horecavoorzieningen en -in iets mindere mateattracties, centraal. De stedelijke entourage vormt geen bezienswaardigheid 'an sich', maar
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staatgarantvooreengrotediversiteit aan consumptief vermaak. De steden en dorpen in ZuidLimburg zijn in dit complex overmatig vertegenwoordigd. De steden en dorpen in de
Ardennen worden ookregelmatigbezocht, terwijl de steden en dorpen in deVoerstreek/Land
vanHervegeenrolvanbetekenis spelen.
[twee echtparen, verblijven op een bungalowpark] [vrouw, 'ontspannen en gei'nteresseerde toerist']"Jawel,
wij zijn inMaastricht al geweest op de stadswallen. In Valkenburg zijn we in een grot geweest, de Romeinse
catacomben. Wewilden eigenlijk ook naar de steenkolenmijn, maar we hadden het al zo koud.De Valkenier
in Valkenburgbezocht, een pretpark."

Buitenland Variatie complex. Bevinden de voorgaande complexen zich bijna uitsluitend
binnen de eigen vakantieregio, dit complex (21%) bevindt zich als gevolg van een zeer
gevarieerd activiteitenpatroon, zowel in de eigen regio als ook in een buurregio en een ver
weg gelegen buitenlandse regio. Het bezoeken van toeristische productelementen als
religieuze bouwwerken, grotten, mijnen, waterval en het Drielandenpunt vormt vaak een
onderdeel van het complex. Het recreatieve verblijf in een naburige regio domineert in het
tijd-ruimte complex. Indien men ook recreeert in een regio die op geruime afstand van de
accommodatie is gelegen (het gaat dan gemiddeld om een Vi a 1uur per dag), dan daalt men
af in de schachten van de steenkoolmijnen van Blegny of bezoekt men de watervallen van
Coo. Op de stad als activiteitenruimte en de natuurlijke vrijetijdsomgeving na komen alle
typen productelementen voor.Deregio Ardennen/Oostkantons is in dit complex relatief vaak
vertegenwoordigd.
[gezin met oudere kinderen, verblijven op een bungalowpark] [man, 'gei'nteresseerde
gezelligheidstoerist']"We gingen hier onderlangs binnendoor naar Luik en kwamen toen bij het plaatsje
Moresnet, daar hebben ze een Calvarieberg nagebouwd, heel moot Er is een heel oud kerkje met de oudste
klok van Belgie, geloof ik, en daar hebben ze een Mariakapel met alles d'rop en d'raan en een hele grote
Calvarieberg, hartstikke mooijoh. Monniken hebben dat opgebouwd.Heel toevallig kwamen we dat tegen,
omdat webinnendoor reden."

Buitenland Stad & Attractie complex. Dit complex wordt bepaald door een langdurig
verblijf ineennabij gelegen buitenlandse regio (7%).Het betreft zeer vaak een dagtocht naar
het Land van Herve, de Voerstreek of Duitsland, bijvoorbeeld naar de steden Aken en
Monschau. In dit activiteitencomplex wordt op de accommodatie relatief weinig tijd
doorgebracht. Dit complex is sterk geent op attracties. Daarnaast worden stedelijke
toeristisch-recreatieve voorzieningen, zoalswinkelsenrestaurants,bezocht.
[man, kampeert alleen op een eenvoudige camping, 'gei'nteresseerde gezelligheidstoerist'] "Dinsdag ben ik
eerst naarMaastricht geweest, ikben nog bijde Sint Pietersberg geweest, indegrotten geweest en toen naar
Luik. (...) Daar ben ikmaar heel kortgeweest, een beetje in het centrumgewandeld, vond ikniksaan, niks te
beleven. Toen moest ikme auto weer zoeken, die was ikkwijt. Toen heb ik lopen zoeken en toen ben ik over
allemaal landweggetjes ben ikhier (Vaals)weer terechtgekomen. Ik bengoed verdwaald geweest."

Reis complex. Ook dit complex speelt zich qua verblijfstijd voor een belangrijk deel buiten
de accommodatie af (meerdan dehalve dag) (3%).Debezochte voorzieningen liggen buiten
het onderzoeksgebied. Het zich verplaatsen tussen herkomst- en bestemmingslocatie kost

Betekenisvolle vakantiepaden indeEuregio Maas-Rijn

125

dusdanig veel tijd dat het reizen als activiteit gedurende deze vakantiedag dominant is.
Gedeeltelijk gaathetomtoeristen dieopdiedagmetvakantiezijn gegaanenopwegzijn naar
de accommodatie of toeristen wiens vakantiejuist geeindigd is en die op weg zijn naar huis.
Een tweede groep onderneemt een uitstapje naar een bestemming die op 'grote' afstand van
de verblijfplek is gelegen. Om enkele voorbeelden te noemen: men reist een dagje naar
Tongeren omdaarhetAfrikamuseum tebekijken of menbezoekt attractieparken alsWalibiof
Phantasialand inBriihl.Onderwegbezoekt menmeestal een stad indeArdennen/Oostkantons
ofZuid-Limburg. Verhoudingsgewijs wordtveelnaarrestaurants encafes gegaan.
[twee moeders met kinderen kamperend op een camping met een gemiddeld voorzieningenniveau,
'gei'nteresseerde gezelligheidstoeristen'] [over het gebruik van informatie] [dochter] Maar ook datpretpark in
dinges.. Bobbejaanland. [moeder] Dat was echt dankzij hetfoldertje. Dat hadden we niet zelf van tevoren
bedacht." [Interviewer: washet een eind rijden?] [moeder] "100kilometer,dat valtnog wel mee eigenlijk (...)
Ja, nouja, zo'ndagjeBobbejaanlandis leukvooreenkeer,maar dan hebje dat ook weergehad.De restmoet
ergindebuurtzijn."

Indeeersteviercomplexen bevinden detijd-ruimte paden zichbinnen eenregio.Datwilniet
zeggen dat de betreffende vakantiegangers in het geheel niet op het buitenland zijn
georienteerd. De laatste drie complexen worden gekenmerkt door debereidheid van toeristen
grotere afstanden af te leggen en in veel gevallen gaat men ook de grens over om in het
buitenland terecreeren.
De complexen zijn een weergave van toeristisch gedrag gedurende een vakantiedag. Het kan
dusbest zozijn dat een gezin dat opvakantie is op deeerste vakantiedag in de nabijheid van
de accommodatie gaat wandelen ('landelijk gebied' complex), de tweede dag besluit op de
accommodatie te blijven ('accommodatie' complex). Uit een analyse van de tweedaagse
complexen blijkt inderdaad dat de meeste toeristen twee verschillende complexen hebben.
Ruim een kwart van de toeristen heeft hetzelfde patroon: een tweedaags 'accommodatie'
complex (14%), een tweedaags 'stedelijke voorzieningen' complex (5%) en een tweedaags
'buitenland variatie' complex (7%).Vele combineren een dag op de accommodatie met een
andercomplex (36%):dehelft blijft inhetbinnenland omdestadintegaanende andere helft
gaat wandelen of fietsen in het buitengebied. De helft van de toeristen (50%) trekt er allebei
dedagen opuit.

Tabel6.5Tweedaagse complexen (N=416)
Complexen
Accommodatie - Accommodatie
Binnenland - Binnenland
Buitenland - Buitenland
Accommodatie - Binnenland
Accommodatie - Buitenland
Binnenland - Buitenland

%
14
24
13
18
18
14
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6.3.2 Ruimtelijk-substantiele complexen
Algemeen
De ruimtelijke dimensie van het toeristische vakantiegedrag is geanalyseerd met behulp van
morfologische netwerkanalyse. Het verbindt de bestemmingen waar vakantiegangers
activiteiten hebben ondemomen metelkaar, waardoor eenruimtelijk netwerk ontstaat vaneen
Euregionaal vakantiepad gedurende een dag. De verbindingen worden niet hemelsbreed
getrokken, maar de daadwerkelijk gevolgde route tussen twee activiteitenlocaties wordt zo
nauwkeurig mogelijk weergegeven. Dewegen waarover wordt getoerd met de autoof de fiets
zijn ook opgenomen in het netwerk. Twee elementen bepalen de netwerkvorm: de
activiteitenlocaties en de gevolgde route van een functionele verplaatsing of een toeristische
route.Eenvoorbeeld omdit te concretiseren: alseen kampeerder de camping verlaat omeen
kasteel te bezichtigen en weer teruggaat, bestaat het netwerk uit twee knooppunten en een
verbinding ertussen. Dit wordt een 'line' genoemd. Als deze kampeerder op de heenweg een
andereroutekiestdanopdeterugwegontstaateen 'ring'.

Tabel6.6Netwerktypeninde Euregio Maas-Rijn
Netwerktype
Point
Line
Necklace
Dendrite
Ring
Ring-line
Multiplering
Ring-plus
Multipleringplus

N
57
208
98
13
178
174
69
62
62

%
6
23
11
1
19
19
8
7
7

Dedoortoeristen gecreeerdenetwerken staanintabel6.6 weergegeven.Infiguur 6.10 worden
dezesvoornaamste netwerktypen gevisualiseerd. Wekunnen constateren dat in het algemeen
denetwerktypen zeer elementair van vorm zijn. Drie op de tien toeristen verblijven hetzij op
decamping of bungalowpark of ondernemen een enkele activiteit enkeren terug via dezelfde
route als opde weg naar de attractie of andersoortige voorziening toe is gekozen. De ring,en
alle variaties hierop, is ook een frequent voorkomend netwerktype. De positie van de
accommodatie kan per netwerktype varieren. De accommodatie kan de start en tevens het
einde van het netwerk betekenen, dat wil zeggen men vertrekt eenmalig van de camping of
het bungalowpark om vervolgens terug te keren en die dag de accommodatie niet meer te
verlaten. Dit geldt in alle gevallen voor de 'line' en 'ring'-netwerken. De accommodatie kan
ook centraal liggen, hetgeen betekent dat gedurende de dag toeristen terugkeren naar de
accommodatie om vervolgens na een kort verblijf aldaar weer op pad gaan. In ongeveer
tweederde van de overige netwerken is dit het geval. Geconcludeerd kan worden dat de
accommodatie eenbelangrijk steunpunt inhetactiviteitenpatroon vanverblijfsrecreanten is.
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Een netwerk is opgebouwd uit knooppunten en verbindingslijnen. In de meest eenvoudige
vorm,een 'line',bestaat eennetwerk uit drieknooppunten (accommodatie -> bestemming ->
accommodatie) en de twee verbindingen daartussen. Soms leggen toeristen echter tweemaal
perdagdezelfde route af. Hetzelfde netwerktype bestaat opdeze manieruit vijf knooppunten
en vier lijnen. In tabel 6.7 staan dergelijke kenmerken van ieder netwerktype beschreven.
Daarnaast geeft de tabel ook de totale lengte van het netwerk en de typering van de
knooppunten15 weer. Bovendien staat het procentuele aandeel van ieder knooppunt in het
totaal vermeld.

Tabel 6.7 Enkelekenmerken vanieder netwerktype

Netwerktype
Line
Necklace (dendrite)
Ring
Ring-plus (line)
Meervoudige ring (plus)
Eta2(P< 0,001)

Totale
lengte
(km)
29,1
44,4
31,9
35,6
49,0
0,03

Aantal
lijnen
(arcs)
2,5
5,1
3,8
5,6
7,4
0,44

Aantal
knooppunten
3,5
6,0
4,8
6,6
8,4
0,45

Knooppunt: type productelement(%)
ToeristischNatuur/Accomrecreatieve Stad/ bossen en/of
modatie
voorziening dorp
platteland
34
60
3
3
43
46
5
6
4
42
8
46
44
5
39
12
46
12
37
5
0,28
0,03
0,21
0,19

Logischerwijs neemt,naarmate het aantal verbindingen en activiteiten-locaties toeneemt, ook
de complexiteit van het netwerk toe. De lengte, daarentegen, neemt minder overtuigend toe.
Met name het 'necklace' netwerk overbrugt een grote afstand. Hiertoe behoren onder andere
de dagtochten naar ver weg gelegen attracties en themaparken. Alhoewel de accommodatie
een centrale positie in bijna elk netwerktype inneemt, neemt het belang ervan af bij
toenemende netwerkcomplexiteit. Deze afname komt ten goede aan met name steden/dorpen
en devrijetijdsomgeving, i.e. denatuur enhetplatteland. De stedelijke productelementen zijn
dominant binnen elk netwerktype; deze multifunctionele omgeving biedt aan de
vakantiegangers voor-elk-wat-wils.
De netwerktype-indeling kan als een graduele oplopende schaal worden beschouwd. Het
blijkt dan dat de gemiddelde netwerkcomplexiteit in het voorseizoen groter is dan in het
hoogseizoen. Geconcludeerd kan worden dat toeristen in het voorseizoen actiever zijn dan in
het hoogseizoen. Hetzelfde geldt voor doordeweekse dagen ten opzichte van weekenddagen:
tijdens hetweekend houdtmenmeerrust dangedurende deweek.Ook deaccommodatiereg/o
en het accommodatiefype zijn van invloed op de netwerkvormen: de netwerken van
vakantiegasten die verblijven in de Voerstreek/Land van Herve zijn het eenvoudigst en
Decomplexiteit vandeknooppuntendefinitie ineenGISheeft ertoe geleid datdetypering vande
productelementen in GIS anders isdan inde overige analysetechnieken. Natuur, bossen enhet landelijk gebied
zijn samengevoegd. Toeristisch-recreatieve voorzieningen zijn eensamenvoegingvandeinhet buitengebied
gelegen natuurhistorische attractiesentoeristisch-recreatieve elementen.Detoeristische attractiesdieinhet
stedelijk gebied liggen,behoren tothetproductelement stad/dorp.
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appartementgasten hebben de meest complexe netwerken. Verder is duidelijk dat naarmate
campingsmeervoorzieningen bieden,menseneenvoudigerenetwerken vertonen.
Morfologischenetwerkeninrelatietotcomplexen
Het verband tussen de in paragraaf 6.3.1 gedefinieerde Euregionale complexen en de
ruimtelijke netwerkconfiguratie is significant. In tabel 6.8 komt per complex de verdeling
over de netwerktypen aan bod. Ook wordt de gemiddelde netwerkcomplexiteit en de
hemelsbreed afgelegde afstand vermeld. Zoals was te verwachten heeft het 'accommodatie'
complex de eenvoudigste netwerkvorm: een belangrijk deel komt de accommodatie niet af.
Deruimtelijke vormenvande 'natuur' en 'landelijk gebied' complexen lijken sterkopelkaar:
ringvormige patronen domineren. Routegebonden activiteiten als wandelen en fietsen
verklaren dit patroon. De 'line' bepaalt met name het 'buitenland stad & attractie' complex:
men legt een niet geringe afstand af ombij een attractie te komen, verblijft daar de hele dag,
en aanvaardt de terugreis viadezelfde route.Gemiddeld genomen behoort dit complex samen
met het 'accommodatie' complex tot de meest elementaire netwerktypen, zij het op een
andere geografische schaal. De routegebonden complexen zijn ingewikkelder dan de meer
stedelijke en attractie complexen. Tenslotte blijkt het 'reis' complex inderdaad uit reizen te
bestaan,gemiddeld legtmenruim 140kmaftegenover 20tot50kmindeanderecomplexen.

Tabel6.8Complexen inrelatietotnetwerktype

Netwerktype
(Cramers'V 0,24)
Point
Line
Ring
Necklace (dendrite)
Ring-plus (line)
Meervoudige ring (plus)
Netwerkcomplexiteit
(Eta2=0,17,P< 0,001)
Totale lengtehemelsbreed (km)
(Eta2=0,28,P <0,001)

AccomLandelijk
modatie Natuur
Gebied

COMPLEXEN
BuitenStedelijke
Voorland
zieningen Variatie
0
0
25
23
15
22
16
12
28
27
16
16

Buitenland
Staden
Attractie
0
42
15
19
11
13

Reis

19
30
22
8
18
4

0
2
19
15
42
23

0
4
21
8
40
27

0
26
7
29
19
19

1,9

3,6

3,6

3,0

3,0

2,4

3,0

18,4

34,7

27,9

33,9

40,8

48,4

142,4
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Reiscomplex (Ring-Plus)
Nederland •..,•
0Aken

V^Duitsland

kLuik

Camping
Trois-Frontieres
(Gemmenich)

Monschau^

Circuit Francorchamps

20km
=1

Dochamps

o

accommodalie

•ft-

toeristisch-recreatieve voorziening

•

stad/ dorp

o

natuur/bossen en/of platteland

•

plaats
-

landsgrens

Figuur6.11Dominantnetwerktypepercomplex indeEuregioMaas-Rijn (vervolg)

6.3.3 Temporeel-substantiele complexen16
Algemeen
De sequentiele analysesvanhetEuregionaletijd-ruimte padzijn metbehulpvan verschillende
technieken verricht (zie hoofdstuk 4). In dit deel staat de volgorde van de bezochte
voorzieningen ineen vandedrie onderscheiden regio's centraal.Tevens ishet tijd-ruimte pad
geanalyseerd op het bezoeken van voorzieningen in de eigen regio dan wel in een andere
regio,welkewordt gesplitst ineennaburigeregioenineenverweg gelegenregio.
Voordat de geavanceerde multiple sequence alignment technieken werd gebruikt, is eerst de
globale patroonstructuur van de Euregionale tijd-ruimte paden bepaald met behulp van de
'turfmogelijkheid' in Word (zie noot 10, hoofdstuk 4). Daartoe is per vakantieregio (ZuidLimburg, Voerstreek/Land van Herve, Ardennen/Oostkantons) een splitsing gemaakt in het
bezoek aan voorzieningen in de 'eigen' regio dan wel 'andere' regio's (tabel 6.9). De
patronen zijn op complexiteit geanalyseerd, waarbij het spectrum loopt van geen pad,
toeristen die de gehele dag op de accommodatie zijn gebleven, tot elementaire paden,
toeristen die eenmalig de accommodatie hebben verlaten, tot aan complexe paden, toeristen
wienstijd-ruimte paduitmeerdaneenbestemming bestaat.
Gemiddeld recreeert 8% de gehele dag op de accommodatie zelf. Het aantal elementaire
patronen varieert per regio en loopt uiteen van 29% in Zuid-Limburg tot 36% in de
Voerstreek/Land van Herve. De vakantiegangers in Zuid-Limburg en in de
Ardennen/Oostkantons zijn slechts in beperkte mate op andere regio's gericht. Als men naar
een andere regio trekt, bezoekt men het liefst steden in Duitsland (bv. Aken of Monschau) of
het authentieke platteland in de Voerstreek/Land van Herve. De vakantiegangers in de
Voor een uitgebreid inhoudelijk overzicht per analysetechniek ziehet rapport 'DNA-patroon en toeristisch
gedrag:een multidisciplinaire sprang (Elands et al., 1999).
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Tabel6.10SequentielecomplexevakantiepadenindeEuregioMaas-Rijn
N
Fit#

N

#

Fitness

ness
Regio Zuid-Limburg (N=400)
F-E-F-[WY]-F
40
40
F-[DE]-F-Y-F
45
45
F-E-D
41
41
F-x-F-x-F
128
150
F-x(2)-F-x-F
45
45
Regio Voerstreek/Landvan Herve (N=81)
L-E-L-[EG]-L
9
9
L-[CD]-E-L
11
11
G-[EHK]-G-L
9
9
L-x-L-x-L
20
24

20.0
19.9
12.5
12.5
12.5
19.9
15.7
15.2
12.5

RegioArdennen/Oostkantons (N=88)
S-R-S-[NR]-[GQS]
9
S-[QR]-[PQS]-R-S
9
S-R-S-x-S
10
S-x-S-x-S
19

9
9
11
22

18.3
18.3
16.7
12.5

F,L,S = accommodatie
Y,G,N = platteland
C,H,P =natuurhistorische attracties
D,I,Q,W = stad/dorp
E,K,R =toeristisch-recreatieve voorzieningen

In alle gevallen komt het patroon 'accommodatie-bestemming-accommodatie-bestemmingaccommodatie' veelvuldig voor, namelijk in 16% van de tijd-ruimte paden. Men verlaat de
accommodatie om een activiteit te ondernemen (meestal 's ochtends), keert terug op de
accommodatie (bv. voor lunch of een kopje koffie) en gaat (meestal 's middags) opnieuw op
pad om wat te bezoeken of te bezichtigen. Aan het einde van de (mid)dag keert men terug
naarde accommodatie. Vaakis deeerste 'x' een stedelijke toeristisch-recreatieve voorziening
in de eigen verblijfsregio (resp. E, K, R). De tweede 'x' is regelmatig een wandeling,
fietstocht ofautoritje ophetplatteland (vrijetijdsomgeving) indeeigenverblijfsregio (resp.Y,
G,N).Pervakantieregio valteen aantalzakenop:
• Toeristen uit de Voerstreek/Land van Herve kiezen voor een stedelijke activiteitenruimte
in Zuid-Limburg (LEL-[EG]-L). Zoals al eerder is geconcludeerd is deze toeristengroep
relatief meergeorienteerd opnaburige streken,inhetbijzonder opZuid-Limburg.
• Limburgse toeristen trekken regelmatig erop uit naar attractieve steden zoals Aken en
Monschau in Duitsland of ze gaan recreeren in het Limburgse Heuvelland (FEF-[WY]-F).
InZuid-Limburg komtdecombinatie FEFYFin5%vandegevallenvoor:eersteenbezoek
aande stadomtewinkelen, attractie of museum tebezoeken, vervolgens gaat men fietsen,
toeren of wandelen op het Limburgse platteland. Andersom komt de combinatie veel
minder voor. Dergelijke combinaties komen ook in de andere vakantieregio's regelmatig
voor.
• Toeristen die verblijven in de Ardennen/Oostkantons gaan soms voor het landelijk gebied
naar de Voerstreek/Land van Herve (SRS-[NR]-[GQS]). Het lijkt erop alsof de gevonden
patronen in de Ardennen/Oostkantons het meest complex zijn en zich het minste laten
vangen door Pratt. Ook lijkt het erop alsof deze groep toeristen minder geneigd is
tussentijds naardeaccommodatie terugtekeren.
Sequentielevakantiepadeninrelatietotcomplexen
Het is duidelijk dat de toepassing van sequentiele technieken in het sociaal-wetenschappelijk
onderzoek nogindekinderschoenen staat.Erwordt een grote variatiepatronen in tijd-ruimte
gedrag ontdekt, die vaak echter op slechts subtiele wijze van elkaar verschillen. Daarnaast
wordtdecodering gelimiteerddoorhetbeperkte aantalkarakters datkanworden gebruikt. Dit
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heeft als gevolg dat de tijd-ruimte paden sterk vereenvoudigd worden, dusdanig sterk dat de
gevondenpatronen sterkopelkaar lijken.
Het is niet eenvoudig de gevonden sequentiele vakantiepaden in verband te brengen met de
gedefinieerde complexen. De sequentiele programma's hebben geen database-achtige
structuur waarmee de gegevens bijvoorbeeld in SPSS zouden kunnen worden geimporteerd.
Het linken van de sequenties met de complexen dient vooralsnog handmatig te gebeuren.
Gezien de noodzakelijke tijdsinvestering en gelet opde spaarzame resultaten, leek dit weinig
zinvol. Wellicht biedt het toepassen van 'multiple sequence alignment' binnen de reeds
gedefinieerde complexen ('natuur' complex, 'accommodatie' complex, etc.) een oplossing.
De substantiate complexen kunnen als een 'moederorganisme' worden beschouwd waaruit
alle individuele gedragingen evolueren. Dat is echter in het kader van deze studie vanwege
tijdgebrek nietmogelijk gebleken.
Sequentieleverblijfsduur vancomplexen
Een eenvoudige vorm van sequentiele analyses is met behulp van eenvoudige kruistabellen
voor iederuur van dedagbepaald. Alhoewel decomplexen zijn bepaald aan dehand van een
clusteranalyse waarbij het sequentiele aspect buiten beschouwing is gebleven, verschillen de
complexen qua bezoek aan productelementen (bijvoorbeeld de accommodatie, attracties,
natuur- enbosgebieden, verplaatsingen) van uurtot uur significant van elkaar. Van devroege
morgen, van 8 uur tot 9 uur, tot in de late avond, van 23 uur tot 24 uur, verschillen de
complexen van elkaar. Het verband is in deze uren echter niet zo sterk. De hoogste
samenhang tussen complextypen en het bezoek aan productelementen ligt van 14uur tot 15
uur. Enkele uren daarvoor en enkele uren daarna is het verband minder sterk, terwijl het tijdruimte pad van 8 uur tot 11 uur 's ochtends en van 18 uur tot 24 uur 's avonds slechts in
geringe mate van complex tot complex verschilt. In figuur 6.12 worden de chronogrammen
vandeonderscheiden complexen gepresenteerd.
Uit deze chronogrammen en de analyses wordt duidelijk dat toeristen die tot het 'buitenland
stad &attractie' complex en het 'reis' complex behoren, al voor een belangrijk deel voor 10
uur 's ochtends op pad zijn. Het 'reis' complex heeft gedurende de gehele dag een hoog
percentage zich verplaatsende mensen. Verder wordt duidelijk dat ook toeristen van de
'natuur' en 'landelijk gebied' complexen redelijk vroeg vertrokken zijn, echter het zijn de
enige complexen, buiten het 'accommodatie' complex om,die tussen demiddagrelatief vaak
naar decamping of bungalowpark terugkeren omtelunchen en/of terusten. Deze complexen,
tezamen met het 'accommodatie' complex, laten tussen 7 en 9 uur 's avonds een opleving
zien in devorm van eenkorte wandeling in delandelijke omgeving van deverblijfplek. Voor
11 uur 's ochtends worden er nauwelijks steden en dorpen bezocht (vrijetijdsruimte).
Toeristen uit het 'buitenland stad & attractie' complex arriveren als eersten in de stad; het
hoogtepunt vanhunbezoekligttussen 12en 2uur 's middags.Detoeristen uit het 'buitenland
variatie' complex arriveren een uur later en zij blijven wat langer tot en met 5 uur. De
toeristen diedeeluitmaken vanhet 'stedelijke voorzieningen' complex arriveren ook vroegin
destadenverblijven daarlang,totenmet 8uur 's avonds.
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Betekenisvolle complexen

Tot nu toe zijn de toeristen gekarakteriseerd aan de hand van hun zoektocht naar ervaringen
enhunmotieven omtekiezen voordit specifieke vakantiegebied. Daarnaast ishetgedragvan
detoeristen geanalyseerd en gecategoriseerd intoeristischecomplexen. Echtinteressant wordt
het natuurlijk indien de ervaringsmodaliteiten of motieven ook daadwerkelijk richting geven
aan de activiteiten die toeristen tijdens de vakantie ontplooien. Daarmee wordt de assumptie,
dat toeristen nietonvoorspelbaar en grillig zijn, maardoelmatig handelen krachtbij gezet.De
lezer dient welrekening te houden met het feit dat slechts een vakantiedag in ogenschouw is
genomen. Tevens zullen in deze paragraaf de complexen worden geanalyseerd aan de hand
van de temporele structuur, zoals de invloed van de seizoenen en de weekdagen en de
ruimtelijke (aanbod-)structuur, zoals de regio waar toeristen verblijven, het
accommodatietypeendegrenswerking.
Ervaringstypen encomplexen
In tabel 6.11 worden de gemaakte complexen door de verschillende ervaringstypen
procentueel geduid. De overeenkomsten in complexen tussen de ervaringstypen zijn groot.
Ongeacht het toeristentype is in alle gevallen het 'accommodatie' complex het sterkst
vertegenwoordigd. Een dag relaxen op de camping of bungalowpark, met wellicht een korte
wandeling indeomgeving vande accommodatie,iseen daginvulling die iedereen aanspreekt.
Hete zomerdagen in het hoogseizoen van 1995 hebben zeer zeker bijgedragen aan de
populariteit van dit complex. Indit complex vindt men metname de 'ongerichte vluchter', de
'gei'nteresseerde gezelligheidstoerist', de 'vertrouwde bijtanker' en de 'vermaakzoeker'17. Dit
is niet onverwacht omdat het ontspannen voor deze groepen een belangrijk vakantiedoel is.
Het tweede complex dat dominant aanwezig is, is het 'buitenland variatie' complex. Dit
complex spreekt, door het grote afwisselende karakter, veleverschillende toeristentypen aan.
De 'vermaakzoeker' vertoont dit complex relatief vaak. Dit wordt voor een belangrijk deel
veroorzaakt door vakantiegasten die in de Voerstreek/Land van Herve verblijven en naar
Zuid-Limburgtrekken voorvertier enplezier.Daarnaast ishetpopulairbij de 'gei'nteresseerde
gezelligheidstoerist', die sowieso sterk geneigd is buitenlandse regio's te bezoeken. Het valt
op dat zowel de 'zelftester' als de 'vertrouwde bijtanker' relatief veel in natuurgebieden zijn
terug te vinden, maar het waarschijnlijk anders ervaren. De 'zelftester' om langdurige
omzwervingentemakenende 'bijtanker' omenergieoptedoenineen omgeving,waarinniet
al te veel prikkels op hem afkomen. Het 'landelijk gebied' complex is bij de ervaringstypen
'zelftester' en 'ontspannen en gei'nteresseerdetoerist' groot (beide 18%).

17
Gezien de geringe groepsgrootte vande 'vermaakzoeker' moeten deresultaten voorzichtig worden
gei'nterpreteerd.
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Tabel6.11 Complexen vanervaringstypen(N=888)
ERVARINGSTYPE

Complex
Accommodatie
Natuur
Landelijk Gebied
Stedelijke Voorzieningen
Buitenland Variatie
Buitenland Stad & Attractie
Reis
Cramers'V0,12 (P<0,001)

Gei'nteresseerde
Zelfgezelligheids- tester
toerist
36
26
3
10
9
18
15
18
23
21
11
4
3
3
N=230
N=226

Ontspannen
engei'nteresseerde toerist

Ongerichte
vluchter

28
3
18
20
21
5
5
N=180

37
3
12
18
22
6
2
N=121

Vertrouwde Vermaakzoeker
bijtanker
34
12
15
14
17
6
2
N=120

37

9
9
27
18

N=ll

Hetfeit datervaringstypen veelovereenkomstige complexen hebben,wilnogniet zeggen dat
deze complexen opdezelfde wijze worden beleefd. Dit kan worden geillustreerd aan de hand
van enkele interviewuitspraken van toeristen die wandelend een 'landelijk gebied' complex
vormen:
[echtpaar metkinderen, kamperend in een caravan op een camping met een gemiddeld voorzieningenniveau]
[man, 'gei'nteresseerdegezelligheidstoerist']. "Dieafwisselinghebje hierveel, datvindikheelmoot,wantbijons
isheteenenal polder,indevertezieje eenkerktorenenverderishetallemaalgras.(...) Ik vindhetheelmooi,
ikvindde rustheelfijn,heelprettig."
[echtpaar, verblijft in trekkerstent op een eenvoudige camping] [man, 'zelftester']. "Maar het is ook
voornamelijkecht een stuk lichamelijke activiteit. Het isniet alleen het visuele dat telt,laat ikhet zo zeggen.
Ik raakniet helemaal inextase als ikdan eenleukbloempjezie, watsommigen wel hebben."

Het is duidelijk dat toeristen met verschillende ervaringszoektochten in hoge mate identiek
gedrag in tijd en ruimte vormen. Dit ondanks het feit dat de belevingsaspecten van de
gecreeerde complexen aanvullendeinterpretatieve informatie verschaffen hetgeen echter geen
hoofdbestanddeel vanditonderzoekis.
Gebiedsmotievenencomplexen
Dezoektocht naarervaringen levertniet altijd eenheel duidelijk gedragsbeeld op.Een andere
invalshoek om tijd-ruimte paden te voorspellen, vormt het gebiedsmotief van toeristen. In
tabel 6.12 worden de gebiedsmotieven en de complexen met elkaar in verband gebracht.
Geconcludeerd kan worden dat ereen significante samenhang istussen de vier onderscheiden
gebiedsmotieven endetoeristische dagpaden.
Diegenen die 'actief de natuur' -dit zijn met name de 'zelftesters'- in willen gaan, zijn
verhoudingsgewijs vaak terug te vinden in het 'landelijk gebied' complex en het minst in de
'accommodatie' en 'stedelijke voorzieningen' complexen. Ze dwalen ook het meeste door
'natuur- en bosgebieden'. Het feit dat het 'landelijk gebied' complex zoveel groter is dan het
'natuur' complex zegt natuurlijk wel wat overhet 'natuur' perspectief van de vaak stedelijke
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toerist die komt voor de 'natuur en landschap' en 'actieve recreatie'. Ook de toeristen die als
motief hanteren 'netisdichtbij enikkomhieraljaren' trekkenvaakdenatuurin.

Tabel6.12 Complexen vanmotiefgroepen(%;N=906)
MOTIEFGROEP

Complexen
Accommodatie
Natuur
Landelijk gebied
Stedelijke voorzieningen
Buitenlands gevarieerd
Buitenlandse attractieen stad
Reis
Cramers'V0,17(P <0,001)

Stad/cultuur

Actief de
natuur in

37
4
8
21
22
4
3
N=263

21
7
30
13
22
5
2
N=206

Dichtbij/kom hier
aljaren
34
7
11
15
20
10
3
N=302

Accommodatie/
bevolking/nooit eerder
geweest
33
5
10
19
21
7
5
N=135

De groep die naar de Euregio komt uit gewoontegedrag behoort vaak tot de ervaringstypen
'vertrouwde bijtanker', 'ongerichte vluchter' en 'ontspannen en gei'nteresseerde toerist'. Van
degroep toeristen diehun gebiedskeuze alleen motiveren vanuit het gewoontegedrag 'ik kom
hier aljaren' blijft 50% op de accommodatie. Overigens dient te worden opgemerkt dat het
motief 'natuur en landschap' door nagenoeg alle respondenten is genoemd. Afgezien van het
feit dat ook door de natuur gemotiveerde toeristen prima een dagje op de camping kunnen
doorbrengen, kan natuurlijk het besef dat men verblijft in een aantrekkelijk landschap een
extradimensie aaneenaangenaam vertoeven opdeaccommodatie toevoegen, temeerdaarhet
heuvelachtige landschap vaak volop ruimte biedt aan spectaculaire uitzichten vanaf de
camping of bungalow. De groep toeristen diehun gebiedskeuze vanuit een breder perspectief
definieert, trekt er vaker op uit in de natuur of het landelijk gebied. Toeristen uit deze
motiefgroep, die het argument 'vlakbij het buitenland' noemen, zijn opvallend goed
vertegenwoordigd in beide 'buitenland' complexen. Toeristen die cultuurhistorische
redenenen en de aanwezigheid van steden en dorpen noemen, zijn verhoudingsgewijs veel
terug te vinden in het 'stedelijke voorzieningen' complex. Het gaat vaak om toeristen die tot
het 'gei'nteresseerde gezelligheidstype' of tot het 'ontspannen en gei'nteresseerde' type
behoren. Ze zijn minder voorstander van activiteiten als wandelen en fietsen in natuur-, bosen plattelandsgebieden. Tenslotte is er een groep toeristen die specifiek voor de
accommodatie komt of nog nooit eerder hier op vakantie is geweest. fndien alleen het eerste
argument wordt genoemd betreft het de 'ongerichte vluchter'. Indien beide argumenten
worden genoemd, betreft het de 'gei'nteresseerde gezelligheidstoerist'. De eerste groep
recreeert veel op de accommodatie, delaatste groep is vaker oppad en gaat dan bijvoorbeeld
naarhetbuitenland omeen staddanwelattractietebezoeken.
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Vakantiebekendheid, socialegroep,vakantievoorbereidingsdimensies encomplexen18
Afgezien van ervaringstypen en gebiedsmotieven zijn in dit hoofdstuk nog enkele andere
toeristenkenmerken besproken.Eendaarvan isdevakantiebekendheid metderegio.Het blijkt
dat toeristen die voor de eerste keer in dit gebied op vakantie zijn vaker 'buitenland variatie'
en 'buitenland stad & attractie' complexen vormen, terwijl toeristen die hier al eerder op
vakantiezijn geweest ervakeropuittrekkenindecomplexen 'landelijk gebied' en 'stedelijke
voorzieningen'. Tevens iser een verband tussen de samenstelling van het vakantiegezelschap
en de gevormde complexen. Echtparen en stelletjes verblijven het minste op de
'accommodatie' (28%), terwijl uitgebreide families (vaak gezin(nen) met grootouders), het
meesteopde 'accommodatie' verblijven (52%).Vriendengroepen trekken verhoudingsgewijs
veel naar het 'buitenland', terwijl dit het minst van toepassing is op echtparen/stellen.
Tenslotte bei'nvloeden de vakantievoorbereidingsdimensies de samenstelling van de
complexen. Zo blijkt dat diegene die de vakantie intensief voorbereiden het minst op de
'accommodatie' verblijven en het meeste het 'landelijk gebied' intrekken en 'stedelijke
voorzieningen' bezoeken. Diegenen die de invulling van de vakantie overlaten aan toeval en
onbevangenheid verblijven het meest op de 'accommodatie', maar vormen daarentegen ook
hetmeesthet 'buitenland variatie' complex.
Seizoenen,typeweekdagen complexen
Het seizoen beinvloedt in belangrijke mate de samenstelling van de complexen (tabel 6.13).
Gedurende het hoogseizoen neemt het belang van de 'accommodatie' en 'buitenland stad &
attractie' complexen toe. Het tegenovergestelde geldt voor het 'stedelijke voorzieningen'
complex. Wellicht bieden steden gedurende slecht-weer-dagen in het voorseizoen een
noodzakelijk stuk vermaak dat in het hoogseizoen juist door vele vakantiegangers wordt
vermeden. Tevens duren vakanties in het voorseizoen korter dan in het hoogseizoen,
waardoor men dichter bij 'huis' blijft. Dit verklaart in het hoogseizoen de toename van de
'buitenland' complexen. Tenslotte neemt het 'landelijk gebied' complex af en neemt het
'natuur' complex enigszinstoe.

Tabel6.13Deinvloedvanseizoenenentypeweekdagopcomplexvorming (%;N=920)
SEIZOEN
TYPE WEEKDAG
Voorseizoen
Hoogseizoen
Doordeweeks
Weekend
Complexen
Accommodatie
29
29
47
35
Natuur
5
5
7
8
Landelijk Gebied
11
6
18
16
Stedelijke Voorzieningen
16
23
10
17
Buitenland Variatie
14
21
23
21
Buitenland Stad en Attractie
2
3
11
7
Reis
2
3
5
6
N=487
N=433
N=752
N=170
Cramers'V 0,28 (P < 0,001)
Cramers'V0,21 (P <0,001)

1

Ziebijlage 6, tabellen 6.26 tot en met 6.28
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De tweedaagse complexen laten ook een seizoensafhankelijkheid zien . Het dubbele
'accommodatie' complex groeit van 11% in het voorseizoen tot 17%in het hoogseizoen. In
het voorseizoen blijven mensen verhoudingsgewijs vaak twee dagen in het binnenland(31%
ten opzichte van 14% in het hoogseizoen). Met betrekking tot de tweedaagse 'buitenland'
complexen ligt dit in het hoogseizoen net andersom: 17% ten opzichte van 10% in het
voorseizoen. Geconcludeerd kan worden dathetbuitenland meertrekt inhet hoogseizoen dan
inhet voorseizoen.
Een tweede tijdstructurerend element dat de vorming van complexen kan beinvloeden is het
type weekdag. Het is opvallend dat het 'accommodatie' complex gedurende de weekenden
(en met name op zondag) beduidend groter is dan gedurende de 'normale' weekdagen. Hier
geldt dat ordeningsprincipes uit de dagelijkse leefwereld worden meegenomen in de nietalledaagse vakantiewerkelijkeid.
Verblijfsregio, accommodatietypeencomplexen
De regiowaar menverblijft heeft een grote invloed op de gevormde complexen (tabel 6.14).
Het blijkt dat vakantiegasten uit Zuid-Limburg en de Ardennen/Oostkantons slechts in
beperkte mate de eigen regio verlaten om te recreeren in het buitenland. Dit in tegenstelling
tot toeristen uit de Voerstreek/Land van Herve waarvan gemiddeld genomen meer dan de
helft dagelijks de grens passeert. Bovendien is het opvallend dat het 'natuur' complex
domineert indeArdennen/Oostkantons,terwijl decomplexen 'landelijk gebied' en 'stedelijke
voorzieningen' in Zuid-Limburg het grootste zijn. Dit isook niet geheel verwonderlijk gezien
detoeristische attractiviteit vanbeide regio's.

Tabel6.14 Complexen perverblijfsregio (N=922)

Complexen
Accommodatie
Natuur
Landelijk gebied
Stedelijke voorzieningen
Buitenlands gevarieerd
Buitenlandse attractieen stad
Reis
Cramers'V0,34 (P <.0,001)

Zuid-Limburg

VERBLIJFSREGIO
Voerstreek/
Land van Herve

31

Ardennen/Oostkantons

33
5
16
21
21
2
3

11
2
23
28
6

30
16
13
15
20
2
4

N=628

N=164

N=130

-

Het soort accommodatie waar men overnacht bepaalt medewelkecomplexen vaak en weinig
voorkomen.Opmerkelijk isdatnaarmatedeaccommodatieeenvoudiger isingericht enweinig
faciliteiten ophet terrein, toeristen minder vaak opde accommodatie te vinden zijn; dit geldt
voor vakantiegangers die verblijven op eenvoudige campings, boerderijcampings en/of
appartementen. De gasten die op sobere campings verblijven, trekken er vervolgens relatief
Ziebijlage 6,tabel 6.29
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veel op uit in de natuur, terwijl de appartementgasten opvallend vaak recreeren in het
buitengebied. Een ander opvallend feit is dat de gasten van bungalowparken en luxe campings
wel veel vaker dan de gasten die op andere accommodatietypen verblijven 'stedelijke
voorzieningen' en 'buitenland stad & attractie' complexen vormen. De 'luxe accommodatie'
toeristen zijn meer op zoek naar consumptief vermaak dan de overige verblijfstoeristen.

Tabel6.15Complexenperaccommodatietype(N=921)
~
Complexen
Accommodatie
Natuur
Landelijk Gebied
Stedelijke Voorzieningen
Buitenland Variatie
Buitenland Stad & Attractie
Reis

Cramers'V0,16 (P<0,001)

Bungalow,
park
32
3
12
17
21
13
2

N=231

ACCOMMODATIETYPE
ApparGemiddelde
T
Luxe
camping
tementen
camping
19
0
28
12
18
12
11

39
7
10
23
18
1
2

32
6
15
13
23
6
5

N=75

N=179

N=259

Eenvoudige
camping
29
10
16
18
23
2
2

N=177

Uit deze paragraaf wordt duidelijk dat de zoektocht naar ervaringen slechts in beperkte mate
de gevormde complexen verklaart; daarentegen verklaren ruimtelijke en temporele structuren
het gedrag in belangrijkere mate. In de volgende paragraaf zal daar nader op in worden
gegaan.

6.5

Conclusies

De hoofdvraag van dit hoofdstuk is in hoeverre de zoektocht naar toeristische ervaringen als
vorm van doelmatig handelen de gevormde complexen bei'nvloedt. Tevens zal dit worden
gerelateerd aan de gebiedsmotieven, een meer operationele uiting van intentionaliteit, en de
wijze waarop de vakantie wordt voorbereid. Omdat niet alleen toeristgerelateerde kenmerken
in ogenschouw zijn genomen, worden ook enige conclusies getrokken ten aanzien van de
temporele en ruimtelijke setting waarin het toeristische handelen plaats heeft.
Belang van de vraag
De Euregionale vakantiegangers die in dit onderzoek zijn ondervraagd, verblijven voor
tweederde deel in Zuid-Limburg en voor eenderde deel in een van de Belgische regio's. De
zoektocht naar ervaringen wordt gedomineerd door 'verandering' en 'interesse'. Het gaat om
toeristen die het alledaagse leven willen ontvluchten en in meer of mindere mate
geinteresseerd zijn in hun vakantieomgeving. Daarnaast spelen 'vertrouwdheid', 'vervoering'
en 'socialiteit' een belangrijke rol. De zelftester (vervoering) is het meest in Zuid-Limburg en
in de Ardennen/Oostkantons te vinden, terwijl de 'vertrouwde bijtanker' verblijft in een van
de Belgische regio's. Beiden kiezen voor eenvoudige tot gemiddelde campings. De
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'ongerichte vluchter' verblijft met name in Zuid-Limburg en in de Voerstreek/Land van
Herve en kiest dan ook voor luxe accommodaties. Grofweg kunnen zein vier motiefgroepen
worden ingedeeld: 'actief de natuur in', 'cultuurhistorie', 'net is dichtbij/ik komhier aljaren'
en 'accommodatie/nog nooiteerderhieropvakantie geweest'. Geconcludeerd kan worden dat
hierin de regionale verschillen groot zijn. Cultuurhistorie en actieve natuur zijn belangrijk in
Zuid-Limburg,terwijl devertrouwdheid doorslaggevend isbij deBelgischeregio's.
De zoektocht naar ervaringen verklaart slechts in geringe mate de vorming van specifieke
eendaagse complexen. Naarmate toeristen meer op vervoering zijn gericht (de 'zelftester', de
'vertrouwdebijtanker'), verkiezen zevakernatuurgebieden en/ofhetlandelijk gebiedominte
recreeren.Dit geldtoverigens ook voorhet 'ontspannen engei'nteresseerde' type,eentypedat
een brede interesse toont voor zijn gastomgeving en een specifieke voorkeur heeft voor
actieve natuurbeleving. De andere typen verblijven relatief vaker op de accommodatie en als
zeopstapgaan zijn zevaker inhetbuitenland tevinden enin demeer consumptief ingerichte
omgevingen.Eriseen significant verband,maardeassociatieisnietbijzonder sterk.
Intentioneel handelen op een meer operationeel niveau, hetgeen tot uiting komt in de
gebiedsmotieven, draagt bij aan een beter begrip van complexvorming. Dit komt in het
bijzonder naar voren bij de toeristen die komen voor actieve natuurbeleving: zij recreeren
verhoudingsgewijs veel in de natuur en in het landelijk gebied, verhoudingsgewijs weinig in
stedelijke gebieden en verblijven het minst op de accommodatie. Andere motieven laten een
zelfde soort samenhang zien: toeristen met cultuurhistorische en/of stedelijke motieven zijn
vaker in steden en dorpen te zien. Opvallend is dat niet-omgevingsgebonden motieven, zoals
'ik kom hier al jaren' leidt tot een opvallende stijging van het 'accommodatie' complex.
Geconcludeerd kan worden dat deze motieven meer verklaren, maar dat nog steeds geldt dat
deovereenkomstenindegevormdecomplexen groterzijn dandeverschillen.
Tevens isverondersteld dat ereenpositieve samenhang istussen dematewaarin mensenhun
vakantie voorbereiden en de ingewikkeldheid van complexen. Het blijkt inderdaad dat
toeristen die hun vakantie intensiever voorbereiden, door veel informatie in te winnen,
complexere netwerken creeren dan toeristen die dit niet doen. Deze informatieverslinders
behoren veelal tot de omgevingsgerichte toeristen (ervaringstypen: 'zelftester', 'ontspannen
en gei'nteresseerde toerist' en 'gei'nteresseerde gezelligheidstoerist'; motiefgroepen: 'actieve
natuurbeleving' en 'stad/cultuur').
Toeristen die in de regio voor het eerst op vakantie zijn, bezoeken meer attracties en
cultuurhistorische objecten. De 'highlights' van een gebied moeten als eerste worden bezocht
('once in lifetime' effect). Men is bereid hiervoor langere afstanden af te leggen.Als mensen
al vaker in de regio op vakantie zijn geweest, participeren ze meer in omgevingsactiviteiten,
zoals fietsen enwandelen enverblijven zelangeropde accommodatie. Het tijd-ruimte gedrag
van herhalingsbezoekers is minder gericht op voorzieningen in de activiteitenruimte en/of
stedelijk gebied,maarligtmeerophetlandschappelijk genieten
Het lijkt dat binnen determijn van een vakantiedag variatiezoekend gedrag meerbepalend is
op de vorming van complexen, dan de zoektocht naar ervaringen, gebiedsmotieven, de
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bekendheid met het gebied of andere toeristgebonden kenmerken. Wei wordt verwacht dat
indien tijd-ruimte gedrag gedurende langere tijd wordt gemeten (bv. 5 dagen tot een week)
persoonlijke voorkeuren nadrukkelijk ingedragtotuitingkomen.
Belangvande tijd
De invloed van de toeristenseizoenen op de vorming van complexen is groot. Gedurende het
hoogseizoen trekken vakantiegasten meer naar het buitenland, terwijl in het voorseizoen de
regionale productelementen meer worden bezocht. Dit heeft gedeeltelijk te maken met de
vakantielengte: in het voorseizoen is die beduidend korter, waardoor de kans op het maken
van buitenlandse dagtochten afneemt. Ook kan het zo zijn dat juist door deze kortere
vakantieduur mensen minder snel geneigd zullen zijn 'langere' reizen te maken, omdat er
voldoende aanbod in de directe omgeving is te vinden. Het heeft ook te maken met het type
toerist: in het voorseizoen is bijvoorbeeld de 'zelftester' en de 'actieve natuurbelever' sterker
vertegenwoordigd; deze groepen zijn sowieso meer geneigd in de nabije omgeving van de
accommodatie te recreeren. Verder blijkt dat in het hoogseizoen, vanwege de grotere
hoeveelheid mooi-weer-dagen toeristen vakerenlangeropdeaccommodatie, verblijven.
Routinematige handelingen en de alledaagse omgang met de tijd spelen ook tijdens de
vakantie een grote rol. De normale ordening van de week ordent bij velen ook de vakantie:
tijdens het weekend worden duidelijk minder activiteiten ondernomen dan gedurende de
week. Het 'accommodatie' complex verdubbelt bijna gedurende de weekenden. Dagelijkse
gewoonten van thuis worden mee naar de camping of bungalow genomen. De meeste
toeristen latenvastetijdstippen vanontbijten, avondeten en slapen zien, maar ook van vertrek
van de accommodatie op weg naar een toeristische bestemming. Op luxe accommodaties
vinden meer zorgtaken plaats dan op andere accommodatietypen. De andere werkelijkheid
vanvakantieisnietvervandealledaagse werkelijkheid verwijderd. Temporeleordeningen in
de vorm van seizoenen, week- en dagroutines structureren gedrag en zijn daarmee
randvoorwaardelijk voordevormingvancomplexen. Ookdit staatniet losvan toeristentypen:
de niet-omgevingsgerichte ervaringstypen, met name de 'ongerichte vluchter' en de
'vertrouwde bijtanker', nemen oude routines mee, of stappen over op oude vertrouwde
vakantieroutines.Dit geldtinminderematevoordeomgevingsgerichte ervaringstypen.
Belangvanhetruimtelijk aanbod
De regio waar toeristen verblijven bepaalt in hoge mate welke complexen worden gevormd.
Iedere regio heeft zijn eigen karakteristieke omgeving en bezienswaardige plekken, die in de
complexen van die regio terug komen. Gezien de sterke samenhang tussen het toeristische
regionale aanbod en de Euregionale tijd-ruimte paden, is de aanbodsstructuur tot nu toe de
belangrijkste verklarende variabele. Daarnaast kan worden gesteld dat toeristen bereid zijn
verder te reizen naarmate het toeristische object bezienswaardiger is, een grotere uitstraling
heeft, dan wel bekender is.Men legt niet zo snel grote afstanden af voor 'gewone' steden en
dorpenen plattelandsgebieden.
Nationale grenzen spelen op verschillende manieren een rol in de ervaringswereld van
toeristen. Het op vakantie zijn in het buitenland, dichtbij het vertrouwde Nederland, of juist
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het op vakantie zijn in het vertrouwde Nederland, doch in de nabijheid van andere landen, is
belangrijk voor veletoeristen. Een substantieel deelvan devakantiepaden voltrekt zich inhet
buitenland, waarvoor mendusgrenzenmoetpasseren.Hetisopvallend datinhet hoogseizoen
het aantal buitenlandse paden significant vaker voorkomen dan het voorseizoen. In het
buitenland trekken vaak de natuur- of cultuurhistorische attracties, zoals grotten, mijnen en
watervallen. Het sterkste 'buitenlandgevoel' ontstaat bij het Drielandenpunt, de belangrijkste
attractievandeEuregio Maas-Rijn.
Het belang van de accommodatie in devakantie-ervaring is overduidelijk bewezen. Toeristen
bivakkeren langdurig opde accommodatie: gemiddeld is men slechts 5Viuurper dagoppad.
Deaccommodatiefungeert metalleen alsplekomteslapen,teeten entezorgen,integendeel,
velen gebruiken de accommodatie ook als plek om te relaxen, spelen, badmintonnen, te
genieten van de mooie omgeving en een avondwandelingetje te maken (vrijetijdsomgeving).
Bovendien worden er tal van activiteiten ondemomen in speciaal daarvoor geconstrueerde
faciliteiten, zoals een zwembad, theater, golfbaan, visvijver en manege. Naarmate de
accommodatie luxer is ingericht, verblijft men er langer. Andersom geldt het ook: des te
eenvoudiger deaccommodatie,destemeermen eropuittrektindenatuurenhet platteland.
Algemeneconclusie
De zoektocht naar ervaringen en de gebiedsmotieven als uitingen van doelgericht handelen
verklaren deontstane gedragscomplexen slechtsinbeperktemate.Ook anderepersoons-en/of
vakantiekenmerken geven in geringe mate een additionele uitleg. De eendaagse complexen
lijken vooral vorm te krijgen door enerzijds het variatiezoekend gedrag van toeristen, dat
reageert op de aanbodsstructuur (regionale bezienswaardigheden en accommodatietype) en
anderzijds het gewoontegedrag dat doorroutines wordt geregisseerd. Het iste verwachten dat
naarmate hettijd-ruimte gedraglanger wordt geregistreerd, bijvoorbeeld gedurende een week,
de zoektocht naar tijd-ruimte specifieke vakantie-ervaringen nadrukkelijk tot uiting komt.
Toevalsfactoren, zoals het verblijven op de accommodatie op een warme zomerse dag of het
bezoeken van een stad omdat een van de gezinsleden een evenement wil bezoeken terwijl
men normaliter recreeert in natuur- en bosgebieden, worden relatief minder belangrijk en
daardoor minder dominant in de samenstelling van het complex. Op dekorte termijn lijkt het
variatiezoekend en het routinematige gedrag de complexvorming meer te determineren dan
hetdoelgerichte handelen.
Methodische conclusies
De dagboekjes en routekaartjes bleken voor de respondenten niet eenvoudig in te vullen.
Vanwege de gedetailleerde tijdregistratie -in combinatie met een redelijk omvangrijke
vragenlijst- washetbijhouden van het dagboek gedurende twee dagen het absolute maximum
dat gevraagd kon worden van de vakantiegangers. Desondanks zijn de dagboekjes redelijk
goed ingevuld en was de respons zeer goed. De betrokkenheid die de enqueteurs bij de
respondenten hebben gecreeerd ishierin doorslaggevend geweest.
Uit de analyses blijkt dat de relatie tussen de ervaringstypen en de door hen doorlopen
toeristische complexen niet sterk is. Verondersteld wordt dat naarmate tijd-ruimte gedrag
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langduriger (meerdere dagen tot een week) wordt geregistreerd, gedragsverschillen in relatie
tot de zoektocht naar ervaringen evidenter naar voren komen. Op korte termijn regeert het
variatiezoekend gedrag. Bij complexvorming gaat het per slot van rekening ook om het
bezoek aan voorzieningen buiten de accommodatie. De resultaten uit dit onderzoek laten
duidelijk ziendathet aantal voorzieningen datperdagwordt bezocht gelimiteerdis,waardoor
hetdagboekeenvoudiger kanwordenvormgegevenenlangdurigermetenmogelijk wordt.
Het clusteren van het tijd-ruimte gedrag op basis van de relatieve verblijfstijd per type
voorziening per afstandsregio levert duidelijk onderscheidbare complexen op. Het hanteren
van een clusteranalyse voor de bepaling van substantiele complexen is een doeltreffende
analysetechniek. Vanzelfsprekend is de classificatie -en daarmee de codering- van
productelementenenregio's van groot belang.Wellicht is dediversiteit aan typen toeristischrecreatieve productelementen in de Euregio Maas-Rijn in de codering teveel gereduceerd
Cplatgeslagen'), waardoor ieder complex een redelijk grote variatie aan tijd-ruimte gedrag in
zich herbergt. De codering is met namebepaald doorhetbeperkte aantal toegestane codes bij
de sequentiele analysetechnieken. Om dediversiteit aan gedragin een toeristische regio goed
in beeld te krijgen, is het van belang de codering dusdanig vorm te geven dat ook de
complexen die worden gevormd door een klein aantal toeristen tot uiting komen in een
clusteranalyse.
Morfologische netwerken geven inzage in de ruimtelijke spreiding van toeristisch gedrag in
de onderscheiden regio's. In dit onderzoek heeft primair het accent gelegen op de relatie
tussen netwerkvorm en de gevormde complexen, waarbij het duidelijk is geworden dat de
morfologie van complexen niet los staat van de inhoudelijke component. Een belangrijk
toepassingsgebied van netwerkanalyses is het bepalen van de ruimtelijke uitstraling van
accommodaties en andere toeristische productelementen, het bepalen van de overbelaste en
onderbenutte plekken in een regio (intensiteit) en het bepalen van door toeristen afgelegde
afstanden. Het gaat hier met name om aanbodsanalyses, zodat bij de planning van
toekomstige accommodaties en voorzieningen de ruimtelijke effecten kunnen worden
ingeschat. Twee aspecten dienen verder te worden uitgewerkt. De in dit onderzoek gebruikte
netwerktypen hebben geen directe relatie met de gedragsketen van de toerist. Het opsplitsen
van het tijd-ruimte gedrag van rondtrekkende en op een locatie verblijvende toeristen is een
eerste stap in de vorming van een netwerktypologie, die is gebaseerd op de functionele
onderdelen van gedrag. Een verdere diversificatie van de functies van toeristisch gedrag,
welkekunnen worden geclassificeerd in een netwerktypologie, zal leiden tot een effectievere
netwerktypologie, geschikt voor toeristisch-recreatieve doeleinden. Daarnaast verdient het
aanbeveling de netwerkdeterminatie te vereenvoudigen; op dit moment is het bepalen van de
netwerkvorm eenarbeidsintensieve taakomdatdithandmatigdienttegebeuren.
Sequentiele analysetechnieken zijn uitermate geschikt voor patroonherkenning in het
vakantiegedrag. Inzage in de bezoekvolgorde van voorzieningen en/of regio's kan
productaanbieders helpen om bijvoorbeeld op het juiste moment in de toeristische
gedragsketen informatie aan tebieden of om ongewenste ketens te doorbreken. Aangezien de
technieken niet specifiek voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek zijn ontwikkeld, kleven er
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echter wel enkele nadelen aan. Clustal W, een techniek die sequenties op paarsgewijze
similariteit clustert, isnietgeschikt voorhetclusteren vankorte sequenties en/of eente divers
tijd-ruimte gedrag, zoals indetoeristische dagpaden indeEuregioMaas-Rijn het gevalis.De
patroonzoeker Pratt lukt dit wel, maar deze heeft als belangrijk nadeel dat patronen op
onderdelen van gedrag worden gezocht en dat groepen respondenten niet uniek in onderling
verband worden geclusterd. De technieken, die in het kader van dit onderzoek zijn
geexploreerd, zijn innovatief en dienen verder te worden ontwikkeld. Omdat de substantiele
complexen als een 'moederorganisme' kunnen worden beschouwd, zou een eerste stap een
sequentiele analyse van substantiele complexen kunnen zijn. Vervolgens kunnen technische
aanpassingen in de programmatuur een betere uitwisseling met bestaande programma's voor
sociaal-wetenschappelijk onderzoekmogelijk maken.
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7. Vakantiepaden,motievenendoelgericht
handeleninCostaRica
Costa Rica als ecotoeristisch vakantieland trekt veel intemationale toeristen. Tropische
regenwouden en vulkanen met bijzondere planten, vogels en andere diersoorten vormen vaak
deaanleiding toteenbezoek aanhet land, waarvan maarliefst eenkwart vanhet grondgebied
beschermd natuurgebied is. Dat de natuur een belangrijk bezoekmotief vormt, is evident.
Onduidelijk is echter hoe intens de zoektocht naar natuurervaringen is. Met andere woorden,
welke rol speelt de natuur in het vakantiepad van toeristen? In hoeverre domineert
natuurbezoek toeristische complexvorming in Costa Rica? Om deze vragen te kunnen
beantwoorden wordt het feitelijk vakantiegedrag van buitenlandse toeristen in Costa Rica
geanalyseerd in dit hoofdstuk. Het zal worden gei'nterpreteerd vanuit bezoekmotieven en de
ervaringen van toeristen. Daarvoor worden de resultaten uit het kwantitatieve tijd-ruimte
surveyendekwalitatieveinterviews gebruikt.
Hethoofdstuk begintin §7.1 meteenbeschrijving vandeCostaricaanse toerist. Tevens wordt
een toeristentypologie opbasis van motieven ontwikkeld. Daarna wordt in §7.2 de overstap
gemaakt naar het tijd-ruimtelijk handelen in algemene zin. Daarbij is aandacht voor de
bezochte toeristische regio's en voorzieningen, de verblijfsduur en de verrichte activiteiten.
Deze aanpakbetekent dat eerst een grote diversiteit aantoeristisch-recreatief gedrag derevue
passeert. De interesse gaat echter uit naar het vinden van overeenkomstige toeristische
complexen.Deze wordenin §7.3 gepresenteerd. Hierbij komenderuimtelijke (netwerken)en
temporele (sequenties) dimensies van ieder complex aan bod. Vervolgens worden in §7.4 de
gevonden complexen gei'nterpreteerd vanuit de zoektocht naar ervaringen en de
bezoekmotieven. Daarbij is ook aandacht voor toeristenkenmerken zoals herkomst en
reisorganisatiegraad. Tenslotte worden in een slotparagraaf (§ 7.5) de belangrijkste
bevindingen vandithoofdstuk opeenrijtje gezet.

7.1 Denatuurgerichtheid van debuitenlandse toerist
Eentyperingvandetoeristen
Tijd-ruimte onderzoek
Tijdens hunverblijf ineenvandedorpenQueposofManuel Antonio,centraal gelegenaande
Pacifische kust,hebben eind 1996ruim400toeristen,dieopindividuelebasisnaarCostaRica
reizen, deelgenomen aan het tijd-ruimte onderzoek (zie ook Heykers en Verkooijen, 1997).
Het tijd-ruimte pad tijdensde vakantiein relatie tot gebiedsgerichtemotieven van toeristen

150

Hoofdstuk 7

om in Costa Rica op vakantie te gaan, vormde het onderwerp van onderzoek. De
onderzoeksgroep zalkortworden getypeerd.
Ruimdehelft vanderespondenten isafkomstig uitNoord-Amerika (40%USA, 13% Canada)
enietsminderdandehelft uitwestelijk Europa (44%).Deleeftijd ligtvoornamelijk tussen 20
en 40jaar. Maar liefst 71% van de toeristen behoort tot deze leeftijdsgroep, de rest is ouder.
Met namehoger opgeleiden kiezen voor Costa Rica als vakantieland (Cramer en Van Lierop,
1995; Heykers en Verkooijen, 1997). Alhoewel de meeste toeristen gezamenlijk reizen met
hun partner (40%), met vrienden of kennissen (26%) of in gezins- of familieverband (11%),
reisteennietonbeduidende groep(27%) alleen.
De gemiddelde verblijfsduur is 20 dagen. Het land van herkomst is van invloed op de
vakantielengte: naarmate de reisafstand tot de bestemming groter is, verblijft men er langer.
Toeristen vanuit Midden- of Zuid-Amerika verblijven het kortst, gevolgd door de USA (17
dagen) enCanada (21dagen).Europeanen verblijven gemiddeld hetlangst (23dagen).Eenop
de zeven respondenten is al eerder in Costa Rica geweest en heeft het gemiddeld ruim drie
keer eerder bezocht. Het thuisland van de toerist is van invloed op het al dan niet voor de
eerste keer op bezoek zijn: van de Noord-Amerikanen is 20% al vaker in Costa Rica op
vakantiegeweest, dit geldtslechtsvoor 10%vandeWest-Europeanen1.
Eenbeeldvan de 'gemiddelde'Costaricaanse toerist
De geenqueteerde toeristen representeren niet noodzakelijkerwijs de 'gemiddelde'
Costaricaanse toerist. De Nationale Kamer van Koophandel voor Toerisme 'Canatur'2 houdt
regelmatig onderzoeken op de luchthaven van San Jose (Heykers en Verkooijen, 1997;
Canatur, 2001). Aangezien de meeste internationale toeristen via deze luchthaven het land
binnenkomen en verlaten kan door middel van ondervraging een gemiddeld beeld worden
verkregen van de buitenlandse reiziger. Het blijkt dat in het tijd-ruimte onderzoek de
populatie West-Europeanen opvallend groter is dan in het Canatur onderzoek (44% ten
opzichte van 27%). VS toeristen zijn in het tijd-ruimte onderzoek ondervertegenwoordigd
(40% ten opzichte van 52%),terwijl Canadese toeristen zijn oververtegenwoordigd (13%ten
opzichte van 6%). Het herhalingsbezoek van de 'tijd-ruimte' toerist is geringer dan de
'gemiddelde' toerist (14% ten opzichte van 30% in 1997; Canatur, 20013).
Hoogstwaarschijnlijk isdegroep (Amerikaanse)toeristen die speciaal voorhet strandtoerisme
naar Costa Rica komt en verblijft op hetzij Peninsola de Nicoya of de noordelijker gelegen
badplaatsen in het onderzoek ondervertegenwoordigd. Het kan zijn dat ook andere
toeristengroepen in mindere mate of niet in de steekproef zijn opgenomen, zij het dat het dan
omminder substantielegroepen gaat.
Kwalitatieve interviews
De interviews zijn eveneens afgenomen in de dorpen Quepos of Manuel Antonio. Hierin
stondderolvaninformatie inhettijd-ruimte gedragvandetoerist, voorafgaande entijdens de
1

Zie ook bijlage 8,tabel 8.5

Vakantiepatronen, motieven endoelgericht handelen in CostaRica

151

vakantie, centraal. Bovendien is de zoektocht naar ervaringen aan de orde gekomen. Daartoe
zijn 40 individueel reizende toeristen gei'nterviewd (zie ook Savrij Droste, 1998). De
benaderde toeristen in beide onderzoeken verschillen enigszins. De groep alleenreizenden is
in het interview relatief groot, vergeleken met de onderzoekspopulatie uit het tijd-ruimte
survey. Ook zijn toeristen gei'nterviewd die een Spaanse taalcursus volgen; deze groep is in
het tijd-ruimte onderzoek buiten beschouwing gebleven. Het feit dat de geinterviewden niet
geheel de geenqueteerden representeren, uit zich onder andere in het feit dat het
herhalingsbezoek groter is (eenderde van de geinterviewden), de vakantieduur iets langer (32
dagen) endeorganisatiegraad vandevakantielager(nietof nauwelijks).
Derodedraad
Derodedraadvandithoofdstuk wordt gevormddoorhetkwantitatieve tijd-ruimte onderzoek.
De kwalitatieve interviews zullen worden gebruikt ter ondersteuning van de interpretatie van
de kwantitatieve gegevens. Uitspraken van Amerikaanse en Europese toeristen dienen ter
illustratie van statistisch significante bevindingen. Daarnaast zal dezoektocht naar ervaringen
enhetinformatiegebruik indevakantieplanning worden geanalyseerd.
Toeristentypen gebaseerd opmotieven
Detoeristenis een aantal gebiedsgerichte motieven voorgelegd engevraagd welkedaarvan de
belangrijkste waren (figuur 7.1).Menkonmaximaal drieredenen geven.

nachtleven
overigesporten
steden&dorpen
cultuur-historie
watersport
familie,vrienden&kennissen
bevolking
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natuur&parken
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Figuur 7.1 Motieven om naar Costa Rica te komen
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Hetblijkt dathet motief 'natuur enparken' het hoogst scoort,hetgeen niet geheel onverwacht
is omdat dit de belangrijkste attractie van Costa Rica is4.Daarnaast komtmen voor 'zon, zee
en strand' en 'het klimaat' naar Costa Rica toe. Andere frequent genoemde motieven zijn
'bevriende inwoners van Costa Rica' en sportactiviteiten. Slechts enkelen komen voor het
nachtleven enhet amusement.
De verwachting isdat motieven een belangrijke indicatie vormen voor het activiteitenpatroon
van vakantiegangers. Zo wordt verondersteld dat toeristen die hun verblijf in Costa Rica
motiveren vanwegede 'natuur enparken' vakernatuurgebieden bezoeken dantoeristen diedit
motief niet noemen. De toeristen zijn op grond van overeenkomstige gebiedsmotieven
gegroepeerd . In figuur 7.2 is de toeristentypologie op basis van motieven weergegeven. De
zesonderscheiden motieftypen wordenkort gekarakteriseerd6.

14%

_J Natuur
HI] Natuur & Zon-Zee-Strand
•

21%

Sportieve Natuur & Strand

J j Cultuur&Natuur
_] Variatie
I

Familie&Vrienden

15%

Figuur 7.2 Toeristentypologie gebaseerdop motieven

Natuurtoeristen (22%). Deze groep toeristen komt specifiek voor de Costaricaanse natuur.
Tot dit toeristentype behoren relatief veel Europeanen (66%) en veel mensen die met hun
partner onderweg zijn. Voor bijna alle vakantiegangers is dit het eerste bezoek aan Costa
Rica.

4

Hetpercentage toeristen dat zegttekomen voor 'natuur enparken' (76%) isvrij hoog vergeleken met ander
onderzoek. Inhet eerder aangehaalde Canatur-onderzoek (1996) ligtdit percentage op40%,maarwaser slechts
een antwoordmogelijkheid. Ineen ander in 1995uitgevoerd onderzoek komt gemiddeld ongeveer 45% voor
'natural history' en 15-20% voor 'birdwatching' (Weaver, 1998).Indit onderzoek waren meerdere
antwoordmogelijkheden. Deze lagerepercentages ondersteunen deeerder gemaakte aanname dat de
toeristengroep die specifiek voor zon, zeeen strand naar Costa Rica komt ondervertegenwoordigd is.Dit heeft te
maken met deonderzoekslocaties QueposenManuel Antonio.
5
De totstandkoming vande typologie isprimair gebaseerd opinhoudelijke assumpties. Verwacht wordt dat
toeristen die hunbezoek motiveren methetzij natuur, zon-zee-strand, (water)sport, cultuur, familie en vrienden
of combinaties hiervan specifiek tijd-ruimte gedrag zullen vertonen. De verdere ontwikkeling isgebaseerd op
statistisch significante correlaties tussen de motieven.
6
De exacte cijfers van dekarakterisering vande motieftypen staan vermeld inbijlage 8,tabellen 8.1 t/m 8.4.
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[Nederlandse toerist, 37jaar] "Voornamelijk de diversiteit van de natuur, zoals planten en dieren en vogels
en tochdegastvrijheid, denk ik,vande Costaricanen." (I:komtuook voorhet strand?) "Datzeker niet."
[Britse toerist, 53jaar] "Ik heb erover gelezen in de 'Sunday Times'. Ze schreven over de flora enfauna, het
schitterende land en de vogels. Het trok me aan omdat ikheb lesgegeven in milieukunde en het is tropisch,
letswaar iknooit eerdergeweest was".

Natuur & Zon-zee-strandtoeristen (21%). Deze groep toeristen komt behalve voor de
natuur ook omtegenieten van detropische stranden en zeeen. Voor demeestetoeristen is dit
de eerste keer dat ze Costa Rica bezoeken. Ze zijn ongeveer even vaak afkomstig uit NoordAmerika als uit Europa. Ze zijn relatief vaak in gezinsverband op vakantie en ook bestaan er
'veel' gecombineerdegezelschappen vangezin,vriendenen familie.
[Canadese toerist, 64jaar] "Omde mooie stranden tezien en CostaRica te zien"

Sportieve Natuur & Strandtoeristen (15%). De watersport is het belangrijk motief voor
deze toeristen. Daarnaast motiveert deze groep haar komstmet denatuur, de zon, de zee, het
strandenhetklimaat.Tweeopdedrietoeristenkomenuitnoordelijk Amerikaenmeerdande
helft is woonachtig in deVerenigde Staten. Een kleinegroep heeft het land al eerder bezocht
(12%).Hetisqualeeftijd vandereizigershetjongstereisgezelschap, voorzoverkinderen niet
wordenmeegerekend, enhetbestaatrelatief vaakuit vrienden.
[Duitse toerist, 25jaar] "Erzijn goede stranden, goed om te surfen. Daarom zijn we hier. Mijn vrienden uit
de VS doen dit vaak. Ze gaan ergens heen waarje goed kunt surfen en ditjaar ben ik met ze meegegaan.
Voorhen ishet veelnormaler dan voormij, voormij ishet ook verder weg,maarhet isecht te gek."

Cultuur & Natuurtoeristen (9%). Deze groep wordt aangetrokken door de Costaricaanse
bevolking en cultuurhistorie, alsmede de steden en de dorpen. Een op de vijf toeristen is al
een keer eerder op vakantie geweest in dit land. Ze zijn vaak of alleen of met
vrienden/kennissenopreis.Europaiseeneven grootherkomstgebied alsAmerika.
[VStoerist, 48jaar] "Ik wilhet landzien endemensen ontmoeten."
[VS toerist, 55jaar]"fta is eenparadijs in twee delen, een is het landschap en de tweede is de gastvrijheid
vande Costaricanen."

Variatietoeristen (19%). Deze groep noemt zowel de natuur, zon-zee-strand, watersport als
wel de lokale bevolking als motief om dit land te bezoeken. Veelzijdigheid kenmerkt deze
groep.Deherkomst vandit typeisookrelatief vaakNoord-Amerika(47%VS, 16%Canada).
Voor driekwart van de toeristen is dit het eerste bezoek. Het is qua samenstelling van het
reisgezelschap een 'doorsnee' groeptenoemen.
[Nederlandse toerist, 28jaar] "Ik heb eigenlijk eenhelepraktische reden om naar CostaRica tegaan, omdat
ik daar een talencursus Spaans doe van drie weken. (...) Ten tweede omdat het een erg mooi land is,
vanwege de natuur, strand en bergen, tropisch regenwoud, de afwisseling. Het is een ontzettend mooie
omgeving omeentalencursus te doen."
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[Canadese toerist, 28jaar] "De natuur,de mix, datje de enedag dit doet en de andere dag letsheel anders.
Het is hier rustig en minder toeristisch. Dat het zoveel te bieden heeft en dat het veilig is op verschillende
manieren."

Familie &Vriendentoeristen (14%). Er is een groep die speciaal voor bezoek aan familie,
vrienden, enkennissen komt.Verderkunnen debevolkingenhetklimaat als argument eenrol
spelen. Een op de drie toeristen is reeds eerder in dit land geweest. De toerist gaat meestal
alleen opvakantie.Quaherkomstwijken zenietafhet 'cultuur &natuur' type.
[Nederlandse toerist, 28jaar] "Ik wildemijn broer graag eenkeer opzoeken, die woont in CostaRica. Ja, dat
is wel de aanleiding geweest en verder natuurlijk zijn er de mooie natuur en de stranden. En om de
regenwouden, die had iknog nooitgezien, dat wilde ikook weleens meemaken".
[Nederlandse toerist, 46jaar] "Om vrienden teontmoeten. CostaRica isons trefpunt, omdat de eigenaar van
het hotelook een vriend vanons is,dusdanprofiteren we ervan."
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Figuur 7.3Motieftypen enbezoek aan Costa Rica

Uit figuur 7.3 blijkt dat het bezoekmotief inbelangrijke mate samenhangt met het al dan niet
eerderbezochthebbenvanditMidden-Amerikaanse land.MensendienognooitinCostaRica
zijn geweest, behorenvakertotde 'natuur' toeristen ende 'natuur &zon-zee-strand' toeristen,
terwijl mensen diehier eerder zijn geweestjuist vakertot de 'cultuur &natuur' en 'familie &
vrienden' typen horen. Naarmate men vaker komt zijn de motieven meer gerelateerd aan de
levende cultuur en minder omgevingsgebonden. Ook blijkt het zo te zijn dat Amerikanen
minder vaak voor de natuur komen dan Europeanen en vaker voor de (water)sport en het
strand.
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Motieftypen enervaringsmodaliteiten
De vakantie isbij uitstekhetmoment omje even te onttrekken uitde sleurvan het dagelijkse
leven en ongewone ervaringen op te doen in een andere wereld. Elands en Lengkeek (2000)
onderscheiden in deze zoektocht vijf ervaringsmodaliteiten. Deze ervaringsmodaliteiten zijn
gemeten met behulp van een lijst met uitspraken. Tijdens de interviews met buitenlandse
toeristen is deze lijst met stellingen aan de toeristen voorgelegd7. Uit de analyse komt naar
voren dat drie ervaringsmodaliteiten domineren bij de Costaricaanse vakantieganger: de
modus van verandering, de modus van interesse en detoewijding modus.Daarnaast is er nog
een drietal andere ervaringsmodaliteiten die in mindere mate voorkomen, te weten de modi
vanvertrouwdheid, socialiteit envervoering. Alvorens eenrelatie wordt gelegd metde eerder
gepresenteerde motieftypen, worden demodikort toegelicht.
Dat het verkeren in een vertrouwde omgeving (Nederlands horen, omgeving goed kennen)
nauwelijks eenrol speeltindezoektocht naar vakantie-ervaringen inCostaRica,baart weinig
opzien. Immers,voor weinigwesterse toeristen isdittropische land een alledaagse omgeving.
Toch worden door vele -met name Amerikaanse- toeristen politieke stabiliteit, veiligheid en
het ontbreken van een leger belangrijk gevonden in hun keuze om dit te land te bezoeken.
Klaarblijkelijk wordt het uitsluiten van risico gezien als een basisvereiste en wordt dit niet
geassocieerd met een vertrouwde vakantieomgeving. Tegelijkertijd is het opmerkelijk dat het
'sociaal-toeristische' element (gezellig en druk, toeristische plekken, contact andere
vakantiegangers) eengrotererol speeltdanverwacht.
[Duitse toerist, 25 jaar, 'sportieve natuur & strand' type]"Goede stranden, mooie meiden, back to basics,
gewoon hi hebben en verder ishet exotisch, dat trektmewel."

Debelangrijkste modaliteitisdemodus van 'verandering' (battery opladen,bijkomen, totrust
komen en ontsnappen uit de dagelijkse sleur), welke een rol speelt bij driekwart van de
toeristen. Hetblijkt uit onderzoek dat voorwesterse toeristen het tijdelijk ontvluchten van het
jachtige bestaan de belangrijkste drijfveer vormt voor het op vakantie gaan, waarbij in veel
gevallen detoeristisch-recreatieve context nauwelijksrichtinggevendis (Elands en Lengkeek,
2000).
Voor tweederde van de ondervraagde toeristen is de modus van 'interesse' (bezichtigen,
reisgids en -kaart meenemen en informatieborden lezen) zeer belangrijk. Ook dit is een
weinig verrassende constatering, omdat de hang naar authenticiteit groter is dan ooit. Het is
daarentegen welverrassend dat demodus van 'vervoering' (primitief, alleen indenatuur zijn,
actief bezigzijn, ongerept) eengeringerol speelt. Kennelijk ismen welnieuwsgierig naareen
authentieke natuurbeleving, maar zijn er maar weinigen die dit op een actieve en intensieve
manier willen ervaren. Tenslotte wordt de 'toewijding' modus (opgaan in, ontdekken,
oppikken cultuur)dooreengeruimemeerderheid vandetoeristen belangrijk gevonden.

7

De modaliteiten zijn: amusement, verandering, interesse, vervoering en toewijding. In het Euregionale
onderzoek valt de amusementmodaliteit uiteen in een vertrouwdheids- en een sociaal-toeristische dimensie. Dit
onderscheid is inhet Costaricaanse onderzoek gehandhaafd. Voor een uitgebreid overzicht ziebijlagen 5 en 7.
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[VStoerist, 39jaar, 'cultuur &natuur' type] "Om de VSte verlaten. De VSheeft veel moorden, wapens, veel
criminaliteit. Hier isergeen leger,het iser veilig,de mensenzijn vriendelijk ende natuur ismooi,ze hebben
5000 soorten vogels. (...) Eigenlijk ging ik 'geblinddoekt', geen boeken. (...) Ik heb een retourticket maar,
dat heb iknietnodig, want ik blijfhier."

Uit het onderzoek is gebleken dat er overeenkomsten zijn tussen de motieftypen en de
geschetste ervaringsmodi. Omdat in het kwalitatieve onderzoek sommige motieftypen
('familie & vrienden', 'sportieve natuur & strand') matig zijn vertegenwoordigd, moeten de
resultaten enigszinsvoorzichtig wordengei'nterpreteerd.
Het 'natuur' type wordt veelal gedreven door een grote mate van nieuwsgierigheid en brede
interesse; zijn informatiehonger is onbegrensd: Het 'variatie' type lijkt in zijn zoektocht naar
ervaringen sterkophet 'natuur' type.
[Duitse toerist, 41 jaar, 'natuur' type] "Ik wil in mijn leven van alle werelddelen een aantal landen zien en
omdat v/eal naarAzie en doorAfrika hebben gereisd, wilden we nu wat anders. Dat werd Latijns-Amerika.
CostaRica isvrijkleinen watje erover leestenhoort zijn tochallemaalpositieve verhalen: dathet zo mooie
natuur heeft endatallesgemakkelijk gaat."

Ook het 'natuur & zon-zee-strand' type is op zoek naar authenticiteit, doch in mindere mate
dan het vorige type. Het even weg zijn van de dagelijkse sleur en het 'bijtanken' spelen een
belangrijke rol:
[Duitse toerist, 36jaar] "Om hetparadijs tezienen om te relaxen."

Dit type heeft de meeste affiniteit met de sociale aspecten van het leven en toeristische
plekken. Zowel het 'cultuur & natuur' type als het 'variatie' type zijn zeer toegewijd aan de
lokale bevolking van Costa Rica en willen deel uitmaken van hun gewoonten en cultuur.
Opvallend isdatditdoorhet 'familie &vrienden' typeniet inhetbijzonder wordt ervaren, zij
willen vooralbusiness-as-usual praktijken ontvluchten.Devervoeringsmodaliteitishet sterkst
aanwezig bij het 'sportieve' type; deze wordt aangetrokken door de eenvoud van het bestaan
endeongereptheid vannatuur enlandschap,wathij actief enfysiek wilbeleven.
Geconcludeerd kan worden dat het ontvluchten van de alledaagse leefwereld een belangrijke
drijfveer vormt om op vakantie te gaan. Daarnaast is er een sterke nieuwsgierigheid om het
bezienswaardige van Costa Rica te ervaren aan de hand van beelden en informatie uit
reisgidsen en verhalen van andere toeristen. Dit gaat vaak gepaard met het willen opgaan in
de Costaricaanse cultuur. Deze overgave is voor de meeste toeristen tijdelijk, de echte
toewijding wordt slechts door een enkeling gezocht. De fascinatie voor de natuur reikt niet
zoverdatdezeintens moetwordenbeleefd; eenvoorzichtigekennismaking isvoldoende.
Motieftypen, organisatiegraad reisen informatiebronnen
Het doelgericht handelen met betrekking tot de vakantie weerspiegelt zich in de mate waarin
de vakantie wordt voorbereid, laat organiseren door actoren uit de reisbranche en de mate
waarin menzichinformeert. Dezeaspecten komennuaandeorde.
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Organisatiegraadreis
In de wereld van toerisme is het niet ongebruikelijk (onderdelen van) de reis te laten
samenstellen door een reisbureau. Dit kan zowel voorafgaand aan de reis op het thuisadres,
dan wel gedurende de vakantie in Costa Rica plaats hebben. Een kleine meerderheid van de
respondenten heeft zijn vakantie helemaal zelf geregeld (54%). Toch heeft 46% van de
toeristen zijn reis in meer of minderemate laten organiseren: 29%heeft minder dan de helft,
9% heeft meer dan de helft en 8% heeft alles voor vertrek door derden laten organiseren.
Geconstateerd kan worden dat naarmate de zelf-organisatiegraad van de vakantie hoger is,
dezeooklanger duurt. Zo duurt een volledig thuisgeboekte reis 15dagen en een volledig zelf
samengestelde reis 22dagen. Het blijkt dat naarmate het aantalkeren datiemandreeds eerder
in dit Midden-Amerikaanse land is geweest toeneemt, men steeds vaker zelf de totale
reisorganisatie inhanden heeft.
De organisatiegraad van de vakantie hangt samen met het motief. Indien men voor de natuur
komt,alniet gecombineerd met zon, zeeen strand of cultuur, ofjuist voor het (water)sporten,
is de reis verhoudingsgewijs vooral thuis met behulp van een reisorganisatie samengesteld.
Een op de zeven natuurtoeristen heeft zijn hele vakantie voor vertrek met behulp van een
reisorganisatie samengesteld en nog eens 10%heeft dit voor ruim de helft laten organiseren.
Eenkwart vande andere drie types laten (een deel van) dereis door een reisagent of -bureau
samenstellen. Het tegenovergestelde is het geval bij het 'familie & vrienden' type en het
'variatie' type: zij boeken alleen een vlucht en regelen de vakantie verder zelf. Omdat het bij
dit type deels om herhalingsbezoek gaat, is dit logisch. Diegenen die voor de eerste keer in
CostaRicalaten zich waarschijnlijk informeren doorhunfamilieleden en/of vrienden.
Opmerkelijk isdatdezeresultaten overeenkomenmetdegegevensuitfiguur 7.3.Naarmatede
motieven een meer sociaal-cultureel karakter dragen, is het herhalingsbezoek groter en de
organisatiegraad minder. Nadere analyse leert ons dat dit ook geldt indien het alleen om die
toeristen gaat die voor de eerste keer naar Costa Rica komen. Uit de groep
herhalingsbezoekers blijkt dat de 'sportieve natuur & strand', de 'cultuur & natuur' en de
'variatie' toeristen hunreis verhoudingsgewijs ietsvakerorganiseren dandeanderedrietypen
toeristen.
Toeristen die zich laten assisteren door een reisbureau en een- of meerdaagse tours boeken,
boeken tegelijkertijd zekerheid en veiligheid omtrent de invulling van de reis. Met andere
woorden, zij reduceren het risico van een niet succesvolle vakantie, een vakantie die niet aan
hunzoektocht naarervaringen voldoet.
Gebruikvan informatiebronnen
Ook als toeristen geen tours bespreken, kan het genoemde risico worden beperkt door
informatie te zoeken en activiteiten te plannen. Er worden tal van informatiebronnen
geraadpleegd alvorens men op vakantie gaat naar Costa Rica (tabel 7.1). Gemiddeld noemt
men twee informatiebronnen. Een aantal bronnen wordt vaak genoemd: de alom bekende
' Zie ook bijlage 8,tabellen 8.6 en 8.7
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mond-tot-mond reclame via bekenden in het eigen land (56%),de reisgids (46%), informatie
uit de media, met name kranten en tijdschriften (22%),informatie via familie en vrienden in
Costa Rica (16%), informatie verkregen uit eerder bezoek (13%) en het reisbureau wordt
regelmatig genoemd (12%). Ook Internet als informatiebron wordt aangehaald (10%). Een
afname van de organisatiegraad van de reis gaat gepaard met een afname van het aantal
gebruikte reisbronnen. Het aantal informatiebronnen dat men hanteert als men voor de eerste
keerCostaRicabezoekt,isgroterdanwanneermenhetland albeterkent.

Tabel7.1 Gebruik vaninformatiebronnen (meerdan 1antwoord mogelijk, N=406)
MOTIEFTYPEN
Natuur & Sportieve Cultuur
Familie &
Natuur Zon-zee- Natuur &
Variatie
&
Vrienden
strand
Strand
Natuur
%
56
Via familie, vrienden ineigen land
0
+
+
0
+
-++
Via een reisgids
46
++
0
--16
++
Via familie, vrienden inCosta Rica
0
0
13
0
+
Viakrant of tijdschrift
0
0
0
-Via eigen ervaring door eerder bezoek
13
0
+
+
++
-12
0
++
Via een travel agency
+
0
0
-Via internet
10
+
0
0
0
Viaradio ofTV
6
+
0
0
0
0
++of- meer dan 10%; + oftussen de5 en10%
0 minder dan 5 % ten opzichte vanhet gemiddelde

Het 'natuur &zon-zee-strand' type hanteert de meeste informatiebronnen, waaronder relatief
vaakeenreisgids eneenreisbureau, internet, familie envrienden inhetthuisland eneen krant
of tijdschrift. Natuurtoeristen gebruiken met name reisgidsen en radio/TV als
informatiebronnen en niet zozeer mond-tot-mond reclame. Het 'sportieve natuur & strand'
type zoekt de informatie dichter bij huis, hij of zij zoekt dit bij bekenden en/of reisbureaus.
Het 'variatie' typemaaktrelatief vaakgebruik vanhetbredepaletaaneigen ervaringen vanuit
een eerdere vakantie en bekenden uit het eigen land. Tenslotte informeert het 'familie &
vrienden' typebij familie en vrienden in Costa Rica enput het uit eigen ervaringen opgedaan
tijdens eeneerderbezoek.Andereinformatiebronnen worden weinig gebruikt.
Het zoeken naar informatie heeft voor de verschillende toeristentypen een andere betekenis.
Het natuurtype, dat als belangrijkste drijfveer een onbegrensde belangstelling heeft voor zijn
vakantieland, informeert zich uitvoerig. Onder andere om niets te missen zoals blijkt uit het
volgende citaat:
[Nederlandse toerist, 37 jaar] "Misschien wel een beetje honger naar informatie, toch dingen niet willen
missen, dieje achteraf toch weerziet en tochgemist hebt. Ik bedoel, ikweetzeker dat we nu ook een selectie
maken, je kunt sowieso niet alles zien. De highlights die jou aantrekken, daar probeer je zoveel mogelijk
informatie over in tewinnen, endan maakje het mee. "
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Ook het 'natuur & zon-zee-strand' type bereidt zich goed voor, alleen gebruiken deze
toeristen informatie vaker om een beeld te vormen van het land waar ze op vakantie gaan,
zodatzezichenigszinsdaaropkunnen voorbereiden:
[Duitse toerist, 35jaar]: "Jeetje, dat istochgewoon, om wat van het land te wetenwaarje naartoegaat. Dat
is toch belangrijk, dan weet je een beetje wat je kan verwachten en ik krijg altijd al een beetje een
vakantiegevoel, dan ga eenbeetjefantaseren over hoe hetzalzijn, dat vind ikleuk."

Toeristen die familie en/of vrienden gaan bezoeken, informeren zich niet of nauwelijks.
Omdat het vaak om herhalingsbezoek gaat, hebben ze zich veelal voor een eerdere reis
voorbereid, enontbreektderhalve denoodzaak voordezereis.
[Canadese toerist, 68jaar] "Nee, niet voor deze vakantie, we kennen vrienden hier. Wehebben boeken over
CostaRica die iktoen langgeleden heb gelezen."

Herhalingsbezoeken vakantievoorbereiding
De mate waarin toeristen zich op hun vakantie voorbereiden, hangt samen met de aantallen
keer dat ze reeds in Costa Rica op vakantie zijn geweest. Dit blijkt nadrukkelijk uit de
gehouden kwalitatieve interviews, welkevierpatronen van vakantievoorbereiding opleverden
(zieookSavrij Droste,1998):
• de 'thuis-planners'.Dezekleinste groep (3respondenten) maaktvooraf een vaste planning
van de vakantieonderdelen waarbij vooraf veel informatie wordt gezocht in bibliotheken,
boekhandels, reisbureaus of via vrienden en kennissen. Eenmaal in Costa Rica
aangekomen wordt nauwelijks of geen informatie meer gezocht. Blijkbaar is men
voldoende voorbereid. Deze vakantiegangers zijn voor de eerste keer in Costa Rica op
vakantie en komen met name voor de natuur en het landschap. De beperkte vakantieduur
(19dagen)noodzaaktzetoteengrondige vakantieplanning.
[Nederlandse toerist, 37jaar, 'natuur' type] [Interviewer: heeft uthuis dingen vastgelegd?] "Ja,ongeveer een
dagplanning van welke dingen we wilden zien. Omdat het een vrij krap programma is, twee en een halve
week, moestje tochvastleggen wat doen wediedag enwatdoen wede volgende."

• de 'uit-en-thuis-planners'. Deze grootste groep (16 respondenten) raadpleegt zowel
bronnen thuis als in Costa Rica. Ook deze toeristen zijn bijna allemaal voor deeerste keer
in dit Midden-Amerikaanse land op vakantie. Men is langer op vakantie (26 dagen)
waardoor het reisprogrammaflexibel kan worden ingevuld. Menheeft een zeer gevarieerd
activiteitenpatroon en zoekt dan ook vooral op de plek zelf naar additionele informatie
(mondeling,foldertjes etc.).
[Nederlandse toerist, 49 jaar, 'natuur' type] "Mijn zusje had al wel wat bedacht en ik ook met die
reisbrochures van de reisorganisatie, maar hier zijn weper dag gaan opschrijven wat we wilden zien, waar
we naartoe zouden gaan."

• De 'uit-planners'. Deze groep (8 respondenten) raadpleegt weinig bronnen, en dan nog
vooral inCosta Ricazelf.Dezetoeristen zoeken metname feitelijke kennis met betrekking
totbustijden, geldzaken enopeningsuren.Daarnaastvertrouwenzeook meer op informatie
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verstrekt door hetzij Costaricanen zelf, hetzij medereizigers, dan dat ze vertrouwen op de
informatie diedoordereisgidsen wordt aangeboden.De 'uit-planners' zijn gemiddeld voor
detweedekeerin dit land opvakantie.Hun vakantie duurt het langst (44dagen) waardoor
eralleruimteisvooradhocplanning.
[Duitse toerist, 30jaar, 'variatie' type] [Interviewer: heeft u thuis plannen gemaakt?] "Nee, dat is niet mijn
stijl.Als ikinhet vliegtuig zit, begin ikpas tedenken aan mijn vakantie.Ik begon inhetboek telezen."

• De 'niet-planners'.Deze grote groep (13 respondenten) bestaat vooral uit Amerikanen en
mannen.Het zijn vaak herhalingsbezoekers -men is gemiddeld alvijf keer eerder in Costa
Rica op vakantie geweest- met een minimale informatiebehoefte. Sommigen houden van
spanning en onverwachte gebeurtenissen, anderen zijn aldusdanig vertrouwd met het land
dat ze geen informatie meer nodig hebben. Ze komen vooral voor het strand, waarbij het
ontmoeten van vrienden, die hetzij jaarlijks op dezelfde bestemming in Costa Rica bij
elkaarkomen,hetzij lokaalwonen,belangrijk is
[VStoerist, 38jaar, 'natuur & zon-zee-strand' type] "Ik heb niets gepland. Ik blijfmijn hele vakantie hier in
Manuel Antonio, omdat ikdeeerste keerhet landal gezien heb en ikvindhethierprima enheel moot"

Naarmate het bezoekmotief meer is toegespitst op het bezichtigen en het ontdekken van de
must-see-sights in Costa Rica, bijvoorbeeld de natuurparken, vulkanen, broedstranden voor
schildpadden, maar ook de windsurfbrandingen, informeren toeristen zich vaker en bereiden
ze hun vakantie grondiger voor. De meeste 'natuur' en 'sportieve natuur & strand' toeristen
behoren tot dit type. Het geldt met name voor toeristen die voor de eerste keer dit land
bezoeken.Veelvanhenzijn afkomstig uitWest-Europa.
Naarmate het motief meer te maken heeft met familie- en vriendenbezoek of de vriendelijke
Costaricaanse bevolking in het algemeen, wordt de noodzaak om de reis te plannen minder
groot.Zebehoren vaaktot de 'cultuur &natuur' en 'familie &vrienden' typen.Hetbetreft in
ditgevalbijna allemaalherhalingsbezoekers, dievaakindeVerenigde Staten wonen.
Tochgaat deze argumentatieslechts gedeeltelijk op: evenzoveel 'natuur' toeristen behoren tot
diegenen die (o.a.) thuis plannen als tot diegenen die alleen 'uit' plannen. Hetzelfde geldt
voor het 'natuur & zon-zee-strand' type, dat zowel tot de 'thuis-planners' als tot de 'nietplanners' behoort.
Een belangrijke conclusie is dat naarmate men onbekender met het gastland is, men de
vakantieuitgebreider gaatplannen. Doordezeonbekendheid ismenrelatief onzeker en omdat
men nu eenmaal doelgericht de gewenste ervaring zeker wil stellen moet het risico tot het
mislukken van de vakantie worden geminimaliseerd (Mommaas, 2000a). Dit doet men door
informatie te verzamelen, te lezen, door een (voorlopig) vakantieprogramma op te stellen en
meerdaagse tours te boeken. Daarnaast is men 'genoodzaakt' om te plannen, aangezien de
vakantiekorter duurt dan devakantie van de niet-planners. Tijd is schaars, dus als een toerist
veel bezienswaardigheden wil zien, die vaak verspreid door het land liggen, dient logistieke
hulpvanderdenteworden ingeschakeld.
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7.2 Hettijd-ruimtelijkhandelenvandetoerist
De meeste toeristen arriveren op het vliegveld van de hoofdstad San Jose voor een verblijf
van gemiddeld 20dagen, oftewel ongeveer 3weken.Dereisduur varieert sterk: 13% verblijft
maximaal 10 dagen, 25% 11 tot 14 dagen, 30% 2 tot 3 weken en de overigen (32%) zijn
langer dan 3weken in het land. Het gemeten tijd-ruimte pad duurt gemiddeld genomen bijna
12 dagen; dat betekent dat gemiddeld 60% van het reistraject bekend is. Het tijd-ruimte
onderzoek geeft dus geen inzage in het eindtraject van de vakantie. Alhoewel nagenoeg alle
ondervraagde toeristen terug naar San Jose zullen reizen, om van daaruit Costa Rica te
verlaten, eindigt de reis in de dagboekjes hier niet. De reis eindigt in de dorpjes Quepos of
ManuelAntonioomdathierdevragenlijsten zijn afgenomen.
Substantiatedimensie:bezoek aantoeristisch-recreatieve productelementen
Gedurende hun vakantie bezoeken toeristen achtereenvolgens zo'n 16 verschillende
productelementen, gemiddeld 1,3 element per dag. Iedere wijziging van voorziening wordt
geteld en daardoor ontstaat een divers patroon: somsreist men naareen andereregio in Costa
Rica, somsverlaatmen eenbadplaats ombijvoorbeeld een natuurpark tebezoeken om daarna
weernaardezelfde badplaats terugtekeren.

I hoofdstad
^ ^ H stad/dorp
|

I uitvalsdorp

jljljjjjjjjjj natuurpark
27%

rivier/meer/water
badplaats
natuur&stranddorp
4%

5%

Figuur 7.4Bezochte toeristisch-recreatieve productelementen (N=6280)

De verdeling over de bezochte voorzieningen wordt weergegeven in figuur 7.4 . De
percentages zeggen nietsoverdeverblijfsduur pervoorziening. Detypevoorzieningen diehet
meestwordenbezocht zijn -vanzelfsprekend- dehoofdstad (SanJose),eenbadplaats (Quepos,
Jaco, Montezuma, Tamarindo en Puerto Viejo de Talamanca) en een natuur & stranddorp
(Manuel Antonio, Cahuita en Tortuguero)10. Voorzieningen die deel uitmaken van de
vrijetijdsomgeving, zoals natuurparken, vulkanen en waterelementen, worden minder
regelmatig genoemd (21%) dan voorzieningen die deel uitmaken van de activiteitenruimte,
Zie ookbijlage 8,tabel 8.8
Ziebijlage 8,tabel 8.9 voor een gedetailleerd overzicht van bezochte toeristische bestemmingen.

10

162

Hoofdstuk 7

steden en dorpen in Costa Rica (33%). De badplaatsen en natuur & stranddorpen die deel
uitmaken van de geintegreerde vrijetijds- en activiteitenomgeving zijn de meest populaire
bestemmingen.
Uithet onderzoekkomtnaarvoren dateentoerist gemiddeld genomen ruim vijf verschillende
soorten toeristisch-recreatieve voorzieningen gedurende de vakantie bezoekt. Het percentage
toeristen dat een bepaalde voorziening bezoekt, staat vermeld in figuur 7.5. Zoals eerder
opgemerktvormendeNationale Parken en devulkanen belangrijke (natuur)attracties. Tochis
de natuur niet voor iedere toerist even belangrijk: 12% bezoekt geen natuurgebied en 54%
bezoekt geen vulkaan. Het aantal bezochte type voorzieningen hangt slechts in geringe mate
afvanhet aantalvakantiedagen. Gedurende eentijd-ruimtepadvan7dagen worden4,5 typen
voorzieningen bezocht.Dit stijgt slechtsingeringematenaarmate devakantielangerduurt11.
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Figuur 7.5 Percentage toeristen dateentypeproductelement heeft bezocht

De mate waarin men de reis door derden heeft laten organiseren bepaalt in belangrijke mate
welke typen productelementen frequent worden bezocht: naarmate toeristen de reis sterker
hebben laten organiseren, zijn ze vaker te vinden in natuurparken, vulkanen,rivieren/meren
en uitvalsdorpen en minder in de hoofdstad, badplaatsen en natuur & stranddorpen12. Een
hogeorganisatiegraad bevordert hetbezoek aan debelangrijkste attracties vanCostaRica. De
bevindingen vanhiermee samenhangendevariabelen, zoals 'voor de eerstekeer in dit land op
vakantie zijn' en het gebruik van diverse formele informatiebronnen, zijn identiek. Een
beperkt vakantietijdbudget in combinatie met de relatief moeilijk toegankelijke attracties van
CostaRicavereisteenlogistieke investering indereis doordeaankoopvantours.
Zoals aleerder aande ordekwam,istweederde van het vakantiepad geregistreerd. Aan degeenquSteerde
vakantiegangers isook gevraagd welke voorzieningen men vanplan istegaan bezoeken. Debelangrijkste type
voorzieningen diemen nog denkt tegaan bezoeken zijn: natuurparken (34%),vulkanen (25%) en (natuur)
stranddorpen (40%).
12
Ziebijlage 8,tabel 8.10 tot en met8.13 voor achtergrondgegevens vanbezochte voorzieningen
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Er kan ook een sterke samenhang worden geconstateerd met de motieftypen. Het 'familie &
vrienden' typebivakkeert relatief hetmeestindehoofdstad eninnatuur- &stranddorpen. Het
'sportieve natuur & strand' type verblijft hier niet vaak en is juist te vinden in de
uitvalsdorpen en badplaatsen en onderneemt daar vaak watergebonden activiteiten. In
badplaatsen verblijven ookde 'cultuur &natuur' en 'natuur &zon-zee-strand' typen frequent.
Het laatstgenoemde type en het 'natuur' type bevinden zich ook veel in de uitvalsdorpen en
gaanvandaaruitnatuurparken envulkanenbezoeken.
Substantiatedimensie: activiteiten
Per dag onderneemt iedere toerist ruim twee activiteiten. De belangrijkste activiteiten die
worden uitgevoerd hebben betrekking op elementaire strandactiviteiten, zoals zwemmen en
zonnen (22%) en genieten van natuur en landschap (17%). Daarnaast zijn wandelen,
uitrusten/ontspannenendemeerconsumptieve activiteiten ineen 'stedelijke' omgeving, zoals
uitgaan en stadsbezoek/winkelen, eveneens belangrijk (alle rond de 12%). Relatief
onbelangrijk zijn: watersport, bezoek aan attracties, routegebonden recreatie en familie- en
vriendenbezoek. Dit is een opvallende constatering aangezien watersport en bezoek aan
bekenden toch belangrijke motieven zijn. Ditbetekent dat het bezoekmotief niet per definitie
ookdedaginvullingbepaalt.
SanJosewordt gebruikt voor stadsbezoek en winkelen, bezoek aanrecreatieve voorzieningen
zoals museaenparken,uitrusten en uitgaan (figuur 7.6)13. Dit geldt in iets mindere mate ook
voor de overige steden en dorpen en uitvalsdorpen, alleen ligt daar ook een accent op
omgevingsactiviteiten. Indenatuurparken ligt vanzelfsprekend denadruk ophet genieten van
natuurenlandschap enwandelen. Hetbezoek aanvulkanen gaatinminderemategepaardmet
wandelen nabij het vulkaangebied. Afgezien van het feit dat het aanschouwen van dit
natuurlijke fenomeen de belangrijkste attractie is, maakt de fysieke inrichting van het
natuurpark wandelactiviteiten ook nauwelijks mogelijk. Een waterrijke omgeving wordt niet
alleen gebruikt voorwatersport, maarook voornatuur en landschap en wandelen. Het spreekt
voor zich dat de strandbestemmingen worden gebruikt om te zonnen, te zwemmen en te
sporten. Daarnaast echter wordt in de badplaatsen regelmatig uitgegaan en gewinkeld. In de
natuur &stranddorpen daarentegen ishetuitrusten enrelaxen ergbelangrijk. Ondanks het feit
dat laatstgenoemde dorpen gelegen zijn nabij Nationale Parken spelen natuur- en
landschapsactiviteiten een geringe rol. Het eenmalig geproefd hebben van een natuurpark is
waarschijnlijk voor de meeste toeristen voldoende; men is er geweest, zover reikt de
belangstelling.

13

Ziebijlage8,tabel8.14
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Figuur 7.6 Activiteiten per voorziening

Ruimtelijke dimensie:bezoek aanregio'sen gebiedsclusters
Hiervoor is vooral aandacht besteed aan toeristische activiteiten en voorzieningen, nu wordt
overgegaan naar de ruimtelijke spreidingspatronen van toeristen. Uit de figuren 7.7 en 7.8
wordt duidelijk dat het ruimtelijk spreidingspatroon van de toeristen zeer divers is14. Het
zuidelijk deelvandePacifische kustwordthetmeestbezocht. Ditisnietgeheel verwonderlijk
aangezien devragenlijst isafgenomen ondertoeristen dieinderegio Quepos/Manuel Antonio
verbleven15. Het zuidelijk gelegen Peninsola de Osa en het gebied rondom San Isidro de El
General worden namelijk slechts door 5tot 8procent van de toeristen bezocht. Het blijkt dat
de Central Valley een belangrijke pleisterplaats is voor toeristen, met de hoofdstad San Jose
als koploper. Dat is ook logisch vanwege de centrale ligging; de stad functioneert als een
centraal knooppunt tussen de verschillende gebieden in Costa Rica. Het gebied rondom
VolcanPoasenSarchiwordt ook door eenkwart van debezoekers bezocht. Veelal betreft het
14

Zie ookbijlage 8,tabel 8.15
Er moetrekening worden gehouden methet feit dat groepen die langdurig in een vande andere Costaricaanse
kustplaatsen verblijven -en niet Quepos/Manuel Antonio bezoeken- niet in de steekproef zitten. Het gaat dan
met name omdebadplaatsen ophet Peninsola de Nicoya en dehiervan noordelijk gelegen kustgebieden.
15
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hier een dagtocht vanuit de hoofdstad. De stranden aan het noord-midden van de Pacifische
kust worden ook goed bezocht, met name het stuk van Puntarenas tot aanJaco, dat zeer goed
bereikbaar isvanuit SanJose.Ondanks demeerperifere ligging wordthet noordelijk gelegen
kustgebied tussen El Coco en Tamarindo zeer goed bezocht. Alhoewel beide gebieden even
vaak als bestemming worden genoemd, ligt het percentage toeristen dat in El CocoTamarindo is geweest lager. Waarschijnlijk verblijft men hier langer. In de Noord-Midden
regio van Costa Rica valthet op dat dehelft van de respondenten het gebied random Volcan
Arenal enFortunabezoekt. Ookhet gebied Monteverde/Santa Elena wordt goedbezocht, met
name vanwege het nevelwoud. De Caribische kust is de minst bezochte regio, alhoewel het
gebiedrandomCahuitagoed wordt bezocht.

33%
Central Valley
Noord-Midden
17%

Noord-Midden Pacifische kust
Zuid Pacifische kusten binnenland
Caribische kust

17%

Figuur 7.7 Bezochte regio's (N=6279)

SanJose

zsr*

Poas-Sarchi-Alajuela-Heredia
Cartago-Irazu-BraulioCam'llo
Turrialba-Reveniaz6n-Pacuare
Liberia-Rinc6ndelaVieja-SantaRosa

i

Arenal-Fortuna
Monteverde-SantaElena

CentralValley

-

i
i

SanRafael-Sarapiqui
ElCoco-Tamarindo
Noord-Midden
PacifischeKust

Pem'nsoladeNicoya
PUntarenas-Jac6
Quepos-UvHa
PeninsoladeOsa-Golfito
SanIsidrodeElGeneral-Chirrip6

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii

HDD
111

ZuidPacifischeKust
enbinnenland

Tortuguero
Limon
Cahuita

Figuur 7.8 Bezoek per cluster

)- CaribischeKust

166

Hoofdstuk 7

Indien deze cijfers worden vergeleken met de geregistreerde bezoekcijfers van
natuurgebieden danzijn deverschillen somsopmerkelijk tenoemen.Deklassieke toeristische
natuurparken, zoals Volcan Poas en Volcan Irazu, worden door deze toeristengroep in
mindere mate bezocht, terwijl de minder toeristische plaatsen, zoals Volcan Arenal en
Monteverde, frequenter worden bezocht. Deze laatste twee natuurreservaten zijn erg in
opkomst dankzij het bijzondere karakter van de natuur, aandacht in de publiciteit (o.a.
documentaires opTV)en een succesvolle promotie bij de reisbureaus. Het blijkt dat de regio
waarin deze twee natuurgebieden zijn gelegen met name door toeristen worden bezocht die
(onderdelen van) hun reis hebben geboekt bij een reisbureau en die voor de eerste maal in
Costa Rica op vakantie zijn16. Daarnaast is het 'natuur' type frequent in dit gebied te vinden.
Geconcludeerd kan worden dat toeristen die (i) voor de eerste keer in Costa Rica zijn, (ii)
en/of hun reis helemaal of voor een belangrijk deel door een reisorganisatie hebben laten
samenstellen, (iii) en/of voor wie de natuur een belangrijk motief vormt om naar dit land te
komen, (iv) en/of uit West-Europa dan wel Amerika afkomstig zijn, veelvaker te vinden zijn
in het Noord-Midden van Costa Rica, delen van de Central Valley en de Caribische kust. Zij
bezoeken daar de gebiedsclusters 'Turrialba-rivieren Pacuare/Reventazon', 'Cartago-IrazuBraulio Carrillo', 'Arenal-Fortuna', de natuurparken Monteverde, Tortuguero en Cahuita, en
andere natuurrijke en avontuurlijke bestemmingen. Diegenen die niet deze groepen behoren
zijn verhoudingsgewijs veel te vinden op de strandbestemmingen op Peninsola de Nicoya
(Noord-Midden Pacifische kust) en in Quepos/Manuel Antonio (Zuid Pacifische Kust). Dit
geldt bijvoorbeeld voor het 'sportieve natuur &strand' type dat reist langs de Pacifische kust
op zoek naar aantrekkelijke stranden om te surfen, snorkelen, duiken en andere
wateractiviteiten teondernemen.
Bezochtevoorzieningenperregio
Infiguur 7.9 wordt per regio de bezochte typen voorzieningen beschreven17. Er kan worden
geconcludeerd dat de Central Valley wordt bezocht om zijn steden. In het Noord-Midden
wordendeuitvalsdorpen, waarmendetochten voorbereidt en waarvan menuitrust, evenvaak
genoemd als de bestemming van de dagtocht, te weten nationale parken, vulkanen en
watergebonden voorzieningen. Aan denoordelijke en centraal gelegen Pacifische kust zijn de
strandbestemmingen populair. Aan de Caribische en de zuidelijke Pacifische kust (inclusief
de zuidelijke binnenlanden) zijn behalve de badplaatsen ook de natuur & stranddorpen en de
NationaleParken dedrukstbezochte bestemmingen.

Zie ook bijlage 8,tabellen 8.16 tot en met 8.19 voor achtergrondgegevens vanbezochte regio's
Zie ookbijlage 8,tabel 8.20

17
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Temporele dimensie:vakantieduur ensequentie
Na de ruimtelijke verplaatsingen is het nu tijd voor het temporele aspect van het
vakantiegedrag. Aande hand vanhet aantal dagdelen dat iedere vakantieganger op een
bestemming is geweest kan de verblijfstijd worden berekend en het procentuele aandeel
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daarvan inhettotdantoeafgelegde vakantiepad (gemiddeld 1IVidagen).Nietiederetoeristis
op iedere bestemming geweest en dit 'drukt' de verblijfstijd. De verblijfstijden in de
hoofdstad, inbadplaatsen eninnatuur &stranddorpen slokken gezamenlijk tweederde vande
vakantietijd op.Tevens wordt duidelijk dat de regio's 'Zuid Pacifische kust enbinnenland'18
en 'Central Valley' quaintensiteit vanverblijf demeestpopulaire streken zijn19. Daar verblijft
men gemiddeld het meeste aantal dagen zodat meer dan de helft van de vakantietijd in deze
regio's wordt doorgebracht. Het blijkt dat de gemiddelde verblijfstijd per regio tussen de 2Vi
en AVidag ligt. Belangrijke gebiedsclusters, op de clusters San Jose en Quepos-Manuel
Antonio-Uvita na, zijn qua verblijfstijd: Arenal-Fortuna, de strandgebieden Jaco-Puntarenas,
ElCoco-Tamarindo en Cahuita.

Tabel 7.2 Gemiddelde verblijfsduur pertype voorziening en regio (vakantiepad IIV2dagen)
Gemiddeld aantal
Type voorziening:
dagen
Badplaats
33
Hoofdstad
2,5
Natuur & stranddorp
2,2
Natuurpark
1,4
Uitvalsdorp
0,8
Stad/ dorp
0,6
Vulkaan
0,4
Rivier/ meer/water
0,3
Regio:
Zuid Pacifische kust enbinnenland
3,8
Central Valley
3,1
Noord-Midden Pacifische kust
2,2
Noord-Midden
1,5
Caribische kust
0,9

%van totale
vakantie
24
21
19
12
11
6
4
3
33
27
19
13
8

In figuur 7.10 staat het percentage toeristen vermeld dat per dagdeel op een bepaald type
voorziening aanwezig is. Omdat het geregisteerde tijd-ruimte pad een variabele lengte heeft
(varierend van minimaal 7 dagen tot maximaal 42 dagen), is de eerste week van iedere
respondent als uitgangspunt genomen. Uit het chronogram wordt duidelijk dat de hoofdstad
San Jose al snel wordt verlaten: na 1dag heeft de helft van de toeristen de stad achter zich
gelaten. Het eerst volgende productelement dat veel wordt bezocht zijn de vulkanen: rondom
de vierde dag liggen de bezoekcijfers het hoogst (6 tot 9% van de bezoekers). De
natuurparken volgen als derde type voorziening: vanaf de vierde tot en met de zevende dag
worden zebezocht doorveel toeristen (10tot 15%).Alshetbezoek aan natuurgebieden stijgt,
daalt het verblijf in de uitvalsdorpen. Omgekeerd geldt hetzelfde. Het is dus duidelijk dat
beide typen voorzieningen sterk aan elkaar zijn gelieerd. Het strandbezoek ligt in het
Dezehoge intensiteit komt bijna in zijn geheel ten goede aan het gebiedscluster Quepos(-Manuel Antonio)Uvita. De andere gebiedsclusters uit de regio 'Zuid Pacifische kustenbinnenland' worden slechtsdoor enkele
toeristen bezocht.
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algemeen hoger dan de het bezoek aan de andere voorzieningen. Het bezoek aan badplaatsen
ligt al vanaf de derde dag hoger dan 20%, maar het bezoek aan de natuur & stranddorpen
komtpasecht opgangvanaf devijfde dag.Wateractiviteiten enhetbezoek aan steden/dorpen
kennen geenduidelijke piek,maarschommelentussen de2%en7%.

100

natuur & slranddorp
badplaats
rivier/meer/water
vulkaan
naluurpark
uHvalsdorp
slad/dorp
hoofdstad

Figuur 7.10 Chronogram vanbezoek aanproductelementen gedurende de eerste vakantieweek

7.3 Toeristisch-recreatieve complexen
In deze paragraaf zullen de complexen van de Costaricaanse toeristen worden
gereconstrueerd. Allereerst zullen de gedragspatronen inhoudelijk worden beschreven,
vervolgens zullen de ruimtelijke complexen aan de orde komen en tenslotte komen ook de
sequentiele aspecten vancomplexen aanbod.

7.3.1 Substantiate complexen
Op een vergelijkbare wijze als in de Euregio Maas-Rijn zijn complexen gevormd op grond
van de relatieve verblijfstijd per productelement per regio in Costa Rica. Geteld is hoeveel
dagen men opeenbepaalde bestemming is geweest en wat het procentuele aandeel opdehele
vakantie hiervan bedraagt. Dit percentage is voor elkevoorziening in iedere regio bepaald en
vormt de basis voor een clusteranalyse (zie § 5.3.3, tabel 5.4). De clusteranalyse, die is
uitgevoerd op basis van de relatieve verblijfstijd per regionale voorziening, levert zeven
dominante gedragspatronenop20.

' Voor exacte cijfers per complex ziebijlage 8,tabellen 8.21 en 8.22

170

Hoofdstuk 7

Dezeverschillendevakantiepaden wordeninditproefschrift complexen genoemd:
ActieveNatuurcomplex;
Badplaatsen Pacifische Kustcomplex;
Natuur &Stranddorp Centraal Pacifische Kust complex;
Badplaats Centraal Pacifische Kust complex;
Hoofdstedelijk complex;
'Must SeeSights' complex;
Badplaats Caribische Kustcomplex.
Actieve Natuur complex. Dit gedragscomplex (16%) is afkomstig van actieve en
natuurgerichte toeristen dieveeltijd doorbrengen innatuurparken (25%vanhun vakantietijd)
en rondom vulkanen (7% vakantietijd) en veel waterrijkebestemmingen bezoeken (rivieren
om op te raften, heetwaterbronnen, e.d.). Om al deze activiteiten te kunnen verrichten,
brengen ze ook veel tijd door in uitvalsdorpen. Het zwemmen in de zee, het zonnen op het
strand en uitgaan spelen een zeer geringe rol in hun activiteitenpatroon. HetNoord-Midden
van Costa Rica is de belangrijkste verblijfsregio (bijna 40% vakantietijd). De gebieden
Monteverde (hetnevelwoud)enArenal (devulkaan, heetwater bronnen) en-in minderematede noordelijke Nationale Parken (Rincon de la Vieja, Santa Rosa) worden vaak en langdurig
bezocht. Ook deNationale Parken aan decentraal Pacifische kust en ophet PenmsoladeOsa
(Corcovado) worden druk bezocht. De rivieren Pacuare en Reventazon zijn populaire raftbestemmingen. Dezegroepverblijft hetkortst indehoofdstad. Devakantieduur van 18dagen
isrelatiefkort,inditcomplex zijn daarvan al 11dagen achterderug:
[Nederlandse toerist, 37jaar, 'natuur' type] [Interviewer: welke bestemmingen heeft u tot nu toe bezocht?]
"San Jose, Pods, Tapanti, Cartago en een beetje historische stad. [Interviewer: welke bent u van plan te
bezoeken?] De Nationaal Parken Manuel Antonio, Monteverde, Santa Rosa en Cano Negro. Op een gegeven
moment zitten we in een klein dorpje bij de Nicaraguaanse grens en daar is ook een natuurpark, maar daar
magje nietbij,daar kunje met een boot naartoe."

Badplaatsen Pacifische Kust complex. Dit tweede complex (16%) is samengesteld uit met
name de badplaatsen aan de Pacifische kust (stranden Coco-Tamarindo en Puntarenas-Jaco)
en Peninsula de Nicoya (52% vakantietijd). Nog eens eenvijfde van hun vakantietijd
verblijven ze in de stranddorpen Quepos/Manuel Antonio. Men bezoekt wel een keer een
natuurpark, maarnatuurbezoek speelteen ondergeschikte rolinhun activiteitenpatroon. Inhet
totaal zijn ze 24 dagen op vakantie, waarvan reeds 15 dagen in het tijd-ruimte pad zijn
gepasseerd. Men wandelt iets meer dan gemiddeld en is relatief weinig in de hoofdstad of
andere steden en dorpen terug te vinden. Belangrijke bestemmingen zijn de stranden aan de
Pacifische kust,waarregelmatigaanwatersport wordt gedaan:
[Duitse toerist, 25 jaar 'sportieve natuur & strand' type] "We gaan langs de mooiste stranden. Zij [zijn
vrienden] hebben de Lonely Planet, daar staat een speciaal kaartje in voor surfers, dat is welmakkelijk. (...)
Webackpacken enlien welwaarweslapen, al ishet ophetstrand."

Natuur &Stranddorp Centraal Pacifische Kust complex. Dit complex (14%) staat in het
teken van een langdurig verblijf in het dorpje Manuel Antonio aan de Pacifische kust (51%).
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Deze groep is relatief kort op vakantie (17 dagen) en bezoekt nauwelijks andere regio's in
Costa Rica. Het tijd-ruimte pad is 9 dagen. Dit complex is vergeleken bij het volgende
complex tamelijk passief, er wordt behalve zonnen en zwemmen nauwelijks iets anders
gedaan,opeenkortbezoekje aanhetnabij liggendenatuurparkna:
[VStoerist, 50jaar, 'natuur & zon-zee-strand' type] "Nee, we hebben niets gepland, want wehebben allesal
gezien wat we wilden. We blijven hier in Manuel Antonio (...) gewoon een beetje zitten, zwemmen, wat
wandelen en rustigaan doen".

Badplaats Centraal Pacifische kust complex. Dit complex (9%) speelt zich af in hetzelfde
gebied als het voorgaande complex, alleen ligt de accommodatie in de badplaats Quepos en
gaat het om een gevarieerder activiteitenpatroon. De toeristen die een dergelijk vakantiepad
doorlopen verblijven ongeveer driekwart van de vakantietijd in het gebied Quepos/Manuel
Antonio en de helft in de badplaats Quepos. Naast Quepos worden regelmatig omliggende
dorpenenhetNationaal ParkManuel Antoniobezocht. Opvallend inhet activiteitenpatroon is
dat uitgaan en watersport relatief veel worden gedaan. Activiteiten met betrekking tot natuur
en landschap, waaronder wandelen, zijn niet populair. De totale vakantieduur is 18 dagen,
waarvan de helft is verstreken. Het vakantiepatroon van een Nederlandse toerist in Quepos
voltrekt zichalsvolgt:
[Nederlandse toerist, 46jaar, 'familie & vrienden type]"Paard gereden, daarna heerlijk gegeten en in het
zwembad gelegen. Gisterengevist, wehebben duizenden dolfijnengezien, geweldig."

Hoofdstad complex. Dit complex (15%) wordt gedomineerd door een verblijf in de
Costaricaanse hoofdstad. Hier verblijft men meer dan de helft van het tot dan toe afgelegde
vakantiepad. Vanuit San Jose worden dagtripjes gemaakt naar bijvoorbeeld Volcan Poas,
Volcan Irazu en het Nationaal Park Braulio Carrillo. De vervolgbestemming op San Jose is
eenbadplaats of een natuur &stranddorp aan decentraal Pacifische kust, waar men ongeveer
30% van zijn tijd doorbrengt. Het vakantiepad kan echter nog sterk worden uitgebreid, omdat
men nogbijna de helft van de 3weken durende vakantie voor deboegheeft. Qua activiteiten
kenmerkt dit complex zich door veel stadsbezoek en winkelen, veel bezoek aan toeristischrecreatieve voorzieningen enweinig zonnen enzwemmen.
Toeristen die een talencursus volgen in SanJose behoren vaak tot dit complex. Zij trekken er
gedurendedeweekenden opuit:
[Nederlandse toerist, 28jaar, 'variatie' type] "Ik ben in San Jose aangekomen. Ik doe een talenstudie, ik ben
bij dat gastgezin en ik ben in de stad eenpaar keer uitgeweest, wat rondgekeken. Dit is eigenlijk het eerste
echte weekend in Costa Rica en nu ben iknaar het strand gegaan inManuel Antonio en naar het Nationaal
Park. (...) Volgend weekend wil ikook naar de Caribische kust of naarArenal, de vulkaan. Dat schijnen dus
dedrie belangrijkste attracties van CostaRica te zijn."

Must-See-Sights complex. Dit complex (25%) kenmerkt zich door variatie. Het lijkt in veel
opzichten op het 'actieve natuurcomplex', zij het dat natuurparken minder frequent worden
bezocht en daarentegen meer tijd wordt gespendeerd aan de kust en in steden/dorpen.
Desondanks staan activititeiten in natuur en landschap en wandelen hoog op de toeristische
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agenda. Dit complex onderscheidt zich van de andere complexen doordat de Caribische kust
uitgebreid wordt verkend. De belangrijke bestemmingen zijn de natuur & stranddorpen
Tortuguero enCahuita endegelijknamige Nationale Parken.InhetNoord-Midden worden de
Nationale ParkenRincondelaVieja enVolcanArenalvaakbezocht enaandePacifische kust
het stranddorp Tamarindo, bekend om zijn schildpadden 'broedplaats'. De vakantie duurt 19
dagen, waarvantweederde achter derugis.
[Duitse toerist, 41 jaar, 'natuur' type] "We zijn nu twee weken hier en hebben de vulkaan Pods gezien. Dat
was echt erg indrukwekkend. Daarna zijn we naar de Caribische kust gegaan, naar Cahuita en dat viel een
beetje tegen, maar we hebben wel aan het strand kunnen liggen. Daarna zijn we naar Tortuguero gegaan
met een tour en dat was een mooipark, alleen hebben we weinig schildpadden gezien. Toen zijn we via San
Jose hiernaar toegekomen enhierna willen wenaar het Corcovadopark, dat schijnt ergmooi tezijn".

Badplaats Caribische Kust complex. Dit complex (5%) wordt gevormd door een langdurig
verblijf in een badplaats aan de Caribische kust (Puerto Viejo de Talamanca). Natuurbezoek
speelt een niet bijzonder grote rol. Het Nationaal Park Cahuita wordt bezocht maar minder
vaak dan in het vorige complex en het Nationaal Park Tortuguero komt nauwelijks aan de
orde. Zwemmen en zonnen zijn veel uitgeoefende activiteiten. Behalve het zuidelijke
Caribische kustgedeelte van Costa Rica, komt het Nationaal Park Corcovado relatief vaak als
bestemming voor en komt een deel van de vakantiegangers van een 'overige'
vakantiebestemming, waarvan verondersteld mag worden dat dit Panama betreft. Wellicht
betreft het hier een groep toeristen die door een aantal Midden-Amerikaanse landen trekt. De
lengtevan devakantie zoudit inprincipe mogelijk maken: 3,5 weken waarvan nog dehelft te
gaan '.
Geconcludeerd kan worden dat geen enkel complex eenzijdig op natuur, zon-zee-strand of
cultuur is gericht. De complexen zijn compilaties van de diversiteit van het toeristische
aanbod van Costa Rica. Elk complex is gebaseerd op alle ingredienten van dit MiddenAmerikaanseland;defrequentie enintensiteit vanactiviteiten enhetbezoek aan verschillende
regio's bepalen dekleurvanhetcomplex.

7.3.2 Ruimtelijk-substantiele complexen
Algemeen
De ruimtelijk-substantiele complexen zijn in dit onderzoek geanalyseerd met behulp van
morfologische netwerkanalyse. In het Costa Rica onderzoek zijn zowel de verplaatsingen op
21

Er isgevraagd welkeplannen men heeft voor deresterende vakantietijd. Deze (indicatieve) plannen zullen de
samenstelling vande complexen enigszins kunnen wijzigen, afhankelijk van het aantal vakantiedagen dat men
nogheeft tegaan.Erkan worden verondersteld dat,opbasis van de analyses vantebezoeken typen
voorzieningen incombinatie met de regio's, dit in geringe mate het gevalzal zijn. Er waseen opvallend verschil
metbetrekkingtot het vulkaanbezoek: een derdevan detoeristen diebehorentot decomplexen 'badplaats
centraal Pacifische kust', 'hoofdstad' en 'badplaats Caribische kust' zijn vanplan een of meerdere vulkanen te
bezoeken; integenstelling tot het 'actieve natuur' complex waarvan slechts zesprocent dit van plan is.Het
'badplaats Caribische kust' complex zal zich het sterkst uitbreiden.
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een dag vanaf een vaste verblijfplaats als de verplaatsingen tussen verblijfplaatsen
geregistreerd. Omdat de interesse uitgaat naar het totale vakantiepatroon zijn de
verplaatsingen die binnen een gebiedscluster plaatshebben buiten beschouwing gelaten. Dat
betekent dat netwerkverbindingen zijn gelegd tussen de gebiedsclusters(zie ook figuur 4.3,
figuur 5.9 en tabel 5.4). In tabel 7.3 wordt weergegeven welke netwerktypen veelvuldig
voorkomen bij de ondervraagde toeristen. In figuur 7.11 wordt een voorbeeld van ieder
netwerktype opdekaartvanCostaRica geprojecteerd.

Tabel 7.3 Netwerktypen in Costa Rica
Netwerktype (grof)
Line
Necklace
Dendrite
Spider
Ring
• Ring
• Ring-line
• Ring-plus
Multiple ring
• Multiple ring
• Multiple ring-plus
Totaal

56
142
55
4
96

14
35
14
1
24
3
33
60

53

75

13

;

4
49
406

12
100

Een op de zeven toeristen heeft een lijn als netwerkvorm. Dat betekent in alle gevallen een
verplaatsing van SanJosenaarde stranddorpen Quepos/ManuelAntonio.Gezien de frequente
airconditioned shuttlediensten tussenhet vliegveld in SanJose ende seasideresorts isditeen
voor de hand liggende netwerkvorm. Een veel grotere groep (35%) heeft een kettingachtige
ruimtelijke configuratie, waarbij het meestal gaat om verplaatsing van San Jose via een
tussenliggende bestemming naar Quepos/Manuel Antonio. Met andere woorden, de helft van
de toeristen heeft een zeer eenvoudig netwerk en verplaatst zich tussen 2 a 3 gebieden,
waarbij een gebied San Jose vormt. Een ander opvallend netwerk is het 'dendrite' of de
'spider', een soort spinnenweb, waarin San Jose zich als een spin in het verplaatsingsweb
bevindt. Deze netwerkvorm heeft veel te maken met de fysisch-geografische structuur van
Costa Rica.De centrale hoogvlakte is omgeven door eenketen van bergen met passen tussen
2000 en 3000 m. De verbindingen tussen de hoogvlakte en de kustregio's lopen via deze
passen,die schaars inaantalzijn. Alsje vandeenenaarde anderekustregio wilt gaankandat
alleen via de centrale hoogvlakte. Tenslotte vertoont ruim een kwart van de toeristen een
gecompliceerd netwerk, metverplaatsingen inallerlei vormenen combinaties van voorgaande
netwerktypen. Waarschijnlijk veranderen de structuren drastisch naarmate kustroutes (zoals
San Isidro de El General - Quepos) beter worden ontsloten of klein luchttransport een
goedkopere optiewordt.
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Figuur7.11 NetwerktypeninCostaRica
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Denetwerken zijn verschillend van lengte en passeren verschillende soorten knooppunten. In
tabel7.4 wordtiedernetwerktypeinhoudelijk toegelicht.

Tabel 7.4 Enkele kenmerken vanieder netwerktype

Netwerktype
Line
Necklace
Dendrite
Ring-line/plus
Multiple ring
(plus)
Eta2(P< 0,001)

Knooppunt: typeproductelement (%)
Aantal Totale Aantal
„ ,, Uit XT
, r , Rivier/
„ ,
Natuur
lijnen lengte knoop Hoofd Stad/
, Natuur Vul
,
Bad
,
vals
, ,
meer/
& strand
stad dorp ,
park kaan
plaats
(arcs)
(km) punten
dorp
water
dorp
8,0
13
0
0
12
63
0
1
35
39
1,1
8,7
16
5
3,6
293
5
15
6
7
26
20
12,5
19
11
8
14
8
17
14
6,6
474
9
17
485
12,3
8
10
16
6
9
20
14
6,3
12
712
16,0
16
9
16
8
9
18
12
9,3
0,57

0,51

0,28

0,35

0,28

0,17

0,19

0,27

0,15

Niet
sign.

Een voorbeeld kan de tabel verduidelijken: in het 'line' netwerk verplaatsen toeristen zich
over acht knooppunten, waarvan 3,1 keer een natuur & stranddorp, 2,8 keer een badplaats, 1
keer San Jose, 1 keer een natuurpark en een enkele keer (0,1) een waterelement. Verder
bedraagt detotale afgelegde lengtehemelsbreed 63km. Meestal bestaat een lijn uit 1lijnstuk
(San Jose - Quepos/Manuel Antonio), maar soms reist een toerist enkele malen tussen deze
twee bestemmingen op en neer, waardoor gemiddeld genomen het aantal arcs hoger ligt dan
1. Vaak is het aantal knooppunten groter dan op grond van het netwerktype kan worden
verwacht. Dit komt doordat het aantal knooppunten is geteld op basis van de basis
activiteiten-locaties enniet opbasis van degebieden. Het ismogelijk dat het netwerk van een
toerist die vanuit San Jose direct verder reist naar het gebied Quepos/Manuel Antonio meer
dan twee knooppunten bevat, omdat hij binnen dit gebied verschillende activiteiten heeft
ondernomen, zoals wandelen in het Nationaal Park Manuel Antonio of raften op de rivier
Parrita.
Het aantal lijnen per netwerktype, en daarmee samenhangend de totale afgelegde
(hemelsbrede) afstand neemt, naarmate de complexiteit van het netwerktype toeneemt,
significant toe. Het 'dendrite' wijkt als enige netwerktype op sommige punten hiervan af,
hetgeen gezien het grote aantal assen dat kan voorkomen niet verwonderlijk is. Naarmate de
netwerkcomplexiteit toeneemt, wordt ieder type voorziening vaker bezocht. Dit geldt alleen
niet voor de knooppunten 'badplaats' en 'natuur & stranddorp': het belang van deze
voorzieningen neemt bij toenemende netwerkcomplexiteit af ten gunste van de andere typen
voorzieningen (opdehoofdstad na).
Eenzelfde patroon kan worden gevonden als deverrichte activiteiten per netwerktype worden
geanalyseerd. In het lijnvormige netwerk wordt nauwelijks (bewust) genoten van natuur en
landschap en gewandeld, daarentegen deste vaker in demultipleringvormige netwerken. Het

0,11
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omgekeerde is het geval voor zonnen/zwemmen en uitgaan. Activiteiten zoals watersport,
stadsbezoek/winkelenenverplaatsen zijn minderbepalendvoorhetnetwerktype.
Morfologische netwerken inrelatietotcomplexen
Er ligt een duidelijk en statistisch significant verband tussen de in paragraaf 7.3.1
gedefinieerde substantiele complexen en de ruimtelijke neerslag daarvan (tabel 7.5 en figuur
7.12). De complexen 'badplaats centraal Pacifische kust' en 'natuur & stranddorp centraal
Pacifische kust' zijn samengevoegd omdat ze beide liggen in hetzelfde gebiedscluster
'Quepos/Manuel Antonio'. Uit de tabel blijkt dat deze complexen voornamelijk een lijn
netwerk hebben en dat ze hemelsbreed een klein gebied bestrijken. Alhoewel het 'badplaats
Caribische kust' complex ruimtelijk eenvoudig van opzet is, leggen de toeristen grote
afstanden af. Qua netwerkmorfologie lijken de 'actieve natuur' en 'must-see-sights'
complexen sterk op elkaar, alleen leggen de toeristen uit het laatstgenoemde complex
overduidelijk het meeste aantal kilometers af. Het afleggen van grote afstanden tussen
bezienswaardigheden en attracties stuit klaarblijkelijk op geen bezwaren bij deze groep. De
ruimtelijke configuratie vanhet 'hoofdstad' complex (necklace of dendrite) bewijst hetbelang
vandestad alstransferpunt tussen deverschillendebestemmingeninCostaRica.

Tabel 7.5 Complexen inrelatie tot netwerktype
Actieve
Natuur
Netwerktype
(Cramer's V0.34)
Line
Necklace
Dendrite
Ring-line/plus
Multiple ring (plus)
Netwerktype
(Eta2=0,24, P <0,001)
Lengte (km)
(Eta2=0,31, P <0,001)

32
18
33
17

COMPLEXEN
Badplaatsen Badplaats/Natuur Hoofd& Stranddorp
stad
Pacifische
Centraal
Kust
Pacifische Kust
2
51
13
40
39
29
26
10
3
19
5
34
13
13
2

Must-SeeSights

Badplaats
Caribische
Kust

1
28
17
33
22

68
21
5
5

4,5

4,3

2,7

4,0

4,7

3,6

436

480

156

299

543

489

111
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Figuur 7.12 Dominant netwerktype per complex in Costa Rica
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7.3.3 Temporeel-substantielecomplexen22
Algemeen
De temporele volgorde waarin voorzieningen en gebieden worden bezocht, is nog niet
duidelijk geworden uit de voorgaande complex-beschrijvingen. Daartoe zijn specifieke
sequentiele technieken gehanteerd die verschillende resultaten opleveren (zie § 4.4). Het
zoeken naar een moederstructuur waaruit alle tijd-ruimte paden evolueren met behulp van
clustal Wbleekniet mogelijk te zijn. Omdatde vakantiepaden verschillend van lengte zijn, is
gekozen voor een 'short format' codering. Hierdoor ontstaan sequenties van ongelijke lengte,
die door Clustal W als identiek worden beschouwd. Zo worden de sequenties 'AGT' en
'AGTATG' als 100% overeenkomstig gezien. Dit probleem kan worden verholpen door
alleen die vakantiepaden in de analyse te nemen die een gelijke lengte hebben. Dit heeft als
nadeel dat slechts eenbeperkt deelvanderespondenten gelijktijdig kanworden geanalyseerd.
Omdezeredenen isClustalWnietverder toegepast.
In tabel 7.6 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten van de
patroonanalyses die met behulp van Pratt en Word zijn verkregen. Het gaat hier om dus om
patronen die binnen de gehele sequentie voorkomen, maar niet de hele sequentie hoeven te
representeren. De resultaten kunnen op verschillende manieren worden beschreven: op basis
van de hoogst verkregen graad van significantie (=fitness), op basis van frequent
voorkomende patronen en opbasis van patronen die min of meer complete tijd-ruimte paden
representeren. De resultaten zullen per type voorziening, per gebiedscluster en per
regiovoorziening worden behandeld. Voordebetekenis van de alfanumerieke codering, dieis
vereistbij sequentiele analysetechnieken, wordtverwezennaartabel 5.4.
Bezoekvolgorde van voorzieningen
De patronen die worden gevonden door Pratt zijn opgebouwd uit ongeveer 7 tot 9
verschillende voorzieningen. Er iseen grote variatiein patronen. Wat in eeneerste oogopslag
opvalt, is dat bijna alle patronen gedomineerd worden door het bezoek aan badplaatsen (D),
natuur & stranddorpen (V), de hoofdstad (E) en tenslotte natuurparken (H). Verder bezoekt
men tussendoor een groot aantal voorzieningen (x) zoals steden/dorpen en vulkanen,
bijvoorbeeld E-x(2)-[DH]-V-x-V. Dit patroon start in de hoofdstad, waarna een tweetal
voorzieningen worden bezocht, vervolgens wordt een badplaats of natuurpark bezocht, een
natuur & stranddorp, een onbekende voorziening, en het patroon eindigt op een natuur en
strandbestemming.
De gevonden patronen bevinden zich met name op het einde van de vakantiesequentie. Het
eindpad is duidelijk minder divergent dan het pad aan het begin van de vakantie.
Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door het feit dat alle respondenten zijn geenqueteerd in
hetzij Quepos (badplaats), hetzij Manuel Antonio (natuur & stranddorp). Daardoor eindigen

22

Voor een uitgebreid inhoudelijk overzicht per analysetechniek zie het rapport 'DNA-patroon en toeristisch
gedrag:een multidisciplinairesprong' (Elands et al., 1999).
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alle sequenties met de code D of V. Het impliceert tevens dat Pratt de meest evidente
patronen selecteert.

Tabel 7.6 Sequentiele vakantiepaden in Costa Rica
Patronen voorzieningen
N
Fit#
ness
Hoogste significantie
D-V-D-V-[DH]
42
83
19.9
V-[DH]-V-D-V
45
78
19.9
D-V-x-V-[DEHK]-V
42
66
18.9

Patronen gebieden
(vervolg)
Frequente patronen
A-G
F-G
A-x-G

N

#

Fitness

183
93
79

188
99
81

8.3
8.3
8.3

Frequente patronen
D-V-D
D-x-D-V
D-V-x-V

Complete tijd-ruimte paden
AG
A-x-G
A-[CGPT]-x(2)-G

53
33
41

53
33
41

*
*
10.6

A-x-(ADPST)-x(3)-G

42

42

10.2

15.7
14.8
14.7
14.7

Patronen regionale voorzieningen
Hoogste significantie
E-x-[DEST]-V-[DEST]-V
41
E-V-S-V
65
42
E-[IM]-[ENPQ]-M

42
65
44

16.9
16.7
13.8

Frequente patronen
E-V-x-V
E-V
M-[NPQ]-M

89
204
115

12.5
8.3
8.3

Complete tijd-ruimte paden
EV
EVHV
E-x(2)-[DH]-V-x-V
E-x(2)-[DEHK]-x-D-V
E-x(4)-V-[DEHK]-V
E-x(3)-D-V-[DEHK]

88
95
96
19
21
41
41
41
41

164
159
154
19
21
45
44
41
41

12.5
12.5
12.5

*
*

Patronen gebieden
Hoogste significantie
A-[CP]-A-[CGT]

42

45

14.2

A-x-A-G
A-x-A-x-A

66
43

67
68

12.5
12.5

88
196
78

Complete tijd-ruimte paden
E-V-S-V
18
18
*
E-V
12
12
*
E-D-V
7
7
*
E-x-[DEST]-V-[DEST]-V
41
42
16.9
*Deze patronen zijn metbehulpvan
Word verkregen: omdatdegekozen parameter instellingen in Pratt
een
variabel aantal 'x' toelieten, was het eenvoudiger Wor dvoor deze complete tijd-ruimte padente gebruiken.

De patronen met de hoogste significantie zijn D-V-D-V-[DH] en V-[DH]-V-D-V. In beide
patronen wordt badplaatsbezoek verscheidene malen afgewisseld met een bezoek aan een
natuur & stranddorp, om vervolgens eventueel tussendoor of nadien een natuurpark in te
gaan. Verondersteld wordt dat dit de patronen betreffen in het gebied Quepos/Manuel
Antonio. Het tijd-ruimte pad van een aantal patronen is uitgebreider. Daarin wordt ook de
hoofdstad enrivier/wateractiviteiten onderscheiden: D-V-x-V-[DEHK]-V.
Complete tijd-ruimte paden zijn soms elementair: 19 respondenten (5%) hebben als keten
'EV (hoofdstad-stranddorp) en 21 andere respondenten (5%) doorlopen de keten 'EVHV,
waarbij de H voor een natuurpark staat. Indien de paden complexer zijn, worden vanuit San
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Jose twee tot vier toeristisch-recreatieve voorzieningen bezocht (vulkaan, uitvalsdorp,
stad/dorp), vervolgens wordt doorgegaan naar een badplaats/natuur, een stranddorp of een
natuurpark, daarna verricht men soms een bijzondere activiteit zoals raften (code K), en
meestal eindigt dit patroon in een badplaats of natuur & stranddorp. Alle denkbare varianten
opdebovengenoemdepatronenwordenregelmatiggenoemd.
Bezoekvolgorde van gebiedsclusters
Een kleine meerderheid doorloopt tussen de vier en zeven gebiedsclusters. Omdat de variatie
van voorzieningen in deze codering 'verdwijnt', is het beter mogelijk ketens te herkennen.
Omdat bijna alle toeristen in San Jose (A) arriveren en eindigen in Quepos/Manuel Antonio
(G), begint bijna elk patroon met A en eindigt het met G. Maar liefst 13%van de toeristen
heeft alstijd-ruimte pad ooknietmeerdanAG.Eenkleine groep (8%)doorloopt hetpadA-xG, dat wil zeggen dat men een ander gebied tussendoor bezoekt. In de helft van het aantal
gevallen isdit het gebied 'Puntarenas-Jaco'. Ook decombinatie A-x-AG ispopulair en ineen
niet gering aantal gevallen is dit ookhet totalepatroon. Vanuit dehoofdstad bezoekt men een
must-see-sight, zoalsin demeestegevallen Cahuita aan deCaribische kust, Volcan Arenalen
omgeving, of Volcan Poas-Sarchi, vervolgens keert men terug naar de hoofdstad om daarna
doortetrekkennaarhet strandinQuepos enhetNationaleParkManuelAntonio.
Eenpatroon met eenhoge significantie ('fitness') ishetpatroon A-[CP]-A-[CGT]:vanuit San
Jose gaat 10% van de toeristen naar een Natuurpark gebied (Arenal of Braulio Carrillo) om
terugtekeren naarSanJoseenvandaaruit doortegaan naarVolkan Poas,Braulio Carrilloof
directdoornaarQuepos-Manuel Antonio.Geconstateerd kanwordendatSanJoseals transfer
dient omvanuit het enegebied in het andere gebied tekomen.Deherhaling (A-x-A-x-A etc.)
maaktduidelijk datallewegen enverbindingen inCostaRicavia SanJoselopen.
Een tamelijk compleet tijd-ruimte pad betreft het patroon A-x-[ADPST]-x(3)-G. Vanuit San
Jose vertrekt men naar een willekeurige plek, welke in de meeste gevallen het gebied PoasSarchi-Alajuela-Heredia of Puntarenas-Jaco betreft, men vervolgt dereis met [ADPST],resp.
de gebieden San Jose, Turrialba-Reventazon-Pacuare, Arenal-Fortuna, El Coco-Tamarindo,
Poas-Sarchi-Alajuela-Heredia. Vervolgens worden drie andere gebieden bezocht, om dan te
eindigen inhet gebiedQuepos-Uvita.
Bezoekvolgorde van regiovoorzieningen
Devariatietussen depatronen is indezePratt-uitdraai het grootst. Wat direct opvalt, is dat de
patronen voornamelijk binnen een regio worden gevonden en niet in twee of meer regio's.
Hieruit blijkt dat als een toerist eenmaal in een regio verblijft, de aanwezige voorzieningen
vaak in een vaste volgorde worden bezocht. Er lijkt dus een logische temporele verhouding
tussen de productelementen te bestaan. Omdat de regio's fysisch-geografisch zijn begrensd
en toeristen voor interregionale verplaatsingen geruime tijd moeten uittrekken, is het

23

Omdat deEuregionale data door IngeJonassen, de schrijver vanhetprogramma Pratt, zijn verwerkt, is er,
ondanks overleg,toch een klein verschil in de setting van deparameters opgetreden: inhet geval van deEuregio
magde 'x' een variabel aantalposities innemen, terwijl ditbij deCosta Rica data een vast aantal positiesis.
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waarschijnlijk dat indien men eenmaal is gearriveerd in een bepaald gebied daar het aanbod
eerstwordtafgenomen alvorensmenverdertrekt.
Eenbelangrijke patroon isE-x-[DEST]-V-[DEST]-V. Dit istevens eentamelijk compleet pad
dat door ongeveer 10% van de respondenten wordt gevolgd. Vanuit San Jose wordt een
bestemming aangedaan, dit is vaak een stranddorp24 gelegen aan de noordelijke dan wel
zuidelijke Pacifische kust. Een enkele keer is het ook wel een vulkaan, natuurpark of rivier
waarop 'geraft' kan worden. In bijna alle gevallen is het dan een bestemming gelegen in de
Central Valley. Vervolgens wordt teruggekeerd naar San Jose of doorgetrokken naar een
strandbestemming aan de Pacifische kust, of naar het gebied rondom Quepos en Manuel
Antonio omdaar eerst te gaan raften of een natuurpark tebezoeken. Dan verblijft men in een
stranddorp,bezoekt nogmaals eennatuurpark enkeertterugnaarhet stranddorp.
Een ander compleet pad isEV: vanuit een stad in de Central Valley (San Jose) door naar een
stranddorp aande zuidPacifische kust (3%).Twee procent doet dit viaeen stranddorp aan de
centrale Pacifische kust (EDV). Een pad (E-V-S-V) dat bijna altijd aan het einde van de
vakantieplaatsvindt envoorzo'n 5%vanderespondenten ookhetcomplete tijd-ruimte padis,
is zeer elementair van karakter: vanuit San Jose vertrekt men naar een stranddorp aan de
Pacifische kust, tussendoor trekt men de natuur in, om vervolgens de rest van de vakantie in
het stranddorp te blijven.
Concentreren de meeste patronen zich op de zuid Pacifische kust, een aantal patronen is
echter duidelijk meer geent op het noordelijker gelegen binnenland van Costa Rica. Daar
wordt vanuit uitvalsdorpen natuurparken, vulkanen en waterbestemmingen (rivier, meer,
heetwaterbronnen) bezocht (M-[NPQ]-M). Ongeveer 20% van de respondenten heeft een
dergelijk patroon in zijn tijd-ruimte pad.Hetpatroon M-x-M wordt 115keer genoemd, vanuit
een uitvalsdorp in de Central Valley wordt een specifieke bestemming bezocht in de Central
Valley om vervolgens weer naar dit zelfde uitvalsdorp terug te keren. Vaak is deze
bestemmingeenbelangrijke bezienswaardigheid, zoalseenvulkaan of een natuurpark.
Sequentielevakantiepaden inrelatietotcomplexen
Zoals in hoofdstuk 6 al is opgemerkt, staat de toepassing van sequentiele technieken in het
sociaal-wetenschappelijk onderzoek nog in de kinderschoenen. Vervolgonderzoek zal de
bezoekpatronen endegei'dentificeerde complexen aanelkaarmoetenkoppelen.
Sequentieleverblijfsduur vancomplexen
Elkerespondent heeft minimaal een vakantiepad van 7 dagen doorlopen op het moment van
enqudteren.Pervakantiedag wordt driemaal eenbestemming opgegeven, in dit geval gaat het
om bezochte toeristisch-recreatieve voorzieningen. In figuur 7.13 wordt per dagdeel
weergegeven welkpercentagevandeonderzoekspopulatie eenbepaaldevoorziening bezoekt.

Een stranddorp heeft bij desequentiele codering 'regiovoorziening' zoweldebetekenis vanbadplaats als van
natuur & stranddorp. Dit integenstelling tot de sequentiele codering van 'voorziening'.
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Figuur 7.13 Chronogrammenvandebezochte voorzieningen in relatie totdecomplexen ende gehele
populatie (7 vakantiedagen)
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Per dagdeel verschillen de complexen wat betreft het bezoek aan voorzieningen significant
van elkaar. Alleen direct na aankomst op het vliegveld van San Jose zijn de complexen min
of meer identiek. Maar al in de loop van de eerste vakantiedag gaan de tijd-ruimte paden
uiteenlopen. Beide 'badplaats'complexen verlaten San Jose meteen en gaan op weg naar een
van develebeach resorts aandePacifische kust. Het 'hoofstad' complex blijft gedurende een
groot deel van de eerste vakantieweek in San Jose hangen. De andere complexen laveren
tussen deze twee uitersten in. De veelzijdigheid van het 'must-see-sights' complex is
opvallend, alhoewel het 'actieve natuur' complex ook redelijk divers is qua typen
voorzieningen.

7.4

Betekenisvolle complexen

Nadat in de vorige paragraaf de complexen van toeristen die ten tijde van het onderzoek
verbleven in Quepos of Manuel Antonio zijn beschreven, wordt in deze paragraaf getracht ze
te verklaren vanuit de motieven waarmee toeristen op vakantie gaan. De zoektocht naar
ervaringen zal in deze verklaring worden betrokken. Tevens worden enkele andere relevante
persoons- en vakantiekarakteristieken, zoals de herkomst, de bekendheid met Costa Rica en
hetvakantiegezelschap indeanalysevandecomplexen betrokken. Tenslotte wordt deinvloed
van de wijze waarop de vakantie wordt voorbereid door middel van het boeken van een of
meerdaagse trips en het raadplegen van informatiebronnen op de gevormde complexen
beschouwd. Bovengenoemde kenmerken zullen verschillen dan wel overeenkomsten in
toeristisch gedrag duidelijk maken. Met dergelijke informatie zijn Costaricaanse
beleidsmakers enproductontwikkelaars beterin staathet toeristische aanbod af testemmen op
de huidige bezoekersgroepen. Tevens kunnen ze doeltreffender inschatten wat de logistieke
gevolgen zijn van verschuivingen in toeristengroepen en welke typen vakantiegangers
verwacht kunnen worden bij de aanleg van specifieke toeristische voorzieningen (bv. luxe
accommodatiesofeen natuureducatiecentrum).
Motieftypen enhun ervaringswerelden
Er wordt verwacht dat de onderscheiden motieftypen hun eigen, kenmerkende tijd-ruimte
padenhebben.Intabel7.7 worden dedoordemotieftypen gevolgde complexen weergegeven.
Het valt op dat de 'exclusief natuurminnende toeristen -het 'natuur' type en het 'natuur &
zon-zee-strand' type-relatief veelparticiperen indecomplexen 'actieve natuur' en 'must-seesights'. Het 'natuur' type is zeer gei'nteresseerd in de bezienswaardigheden van een land
(interesse modaliteit). In Costa Rica gaat het daarbij met name om de natuur. Het zijn
voornamelijk Europese toeristen die voor de eerste keer naar dit land reizen. Zeboeken eenofmeerdaagse toursbij reisorganisaties en maken veelaleenplanning voorwat zevandagtot
dag gaanbezoeken. Demoeite die zezich daarvoor getroosten, zien ze graag gecompenseerd
in het aanschouwen van de bijzondere natuurverschijnselen die dit land te bieden heeft. Men
is zeer onder de indruk van de natuur: "schitterendenatuur", "de natuurparkenzijn edit
mooi", "hetis eenparadijsje".
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Somsiserenigeteleurstelling:
[Nederlandsetoerist, 37jaar] "En vande oerwouden, de nevelwouden ofwat dan ook. (...) Watje aan dieren
ziet,je hebtnatuurlijk eengigantisch iets voorogen enalsje erdan naderhand op terugkijkt...Ja qua vogels,
daar hebben we al zoveel van gezien,ja dat isgrandioos. Maar het wild,dat hebje veel grootser voor ogen
endat isnatuurlijk veel kleiner."

Desondanks is nog bijna 40% van dit type toerist niet of nauwelijks in de door hen zo
belangrijk gevonden natuurtevinden.Denatuurlijkerijkdommendienen hetzij alsdecorvoor
eenaangenaamverpozen,hetzij vooreeneenmaligbezoek.

Tabel7.7Motieftypenentoeristischecomplexen(%; N=379)

26
15
4

Natuur &
Zon-zeestrand
24
17
1

6
17
31
1
N=81

13
9
29
8
N=79

Natuur
Complexen
Actieve Natuur
BadplaatsenPacifische Kust
Natuur & stranddorp Centraal
Pacifische Kust
Badplaats Centraal Pacifische Kust
Hoofdstad
Must-See-Sights
Badplaats Caribische Kust
Cramer's V0,17(P <0,001)

MOTIEFTYPE
Cultuur
Sportieve
Natuur &
&
Natuur
Strand
17
11
17
23
16
22
16
4
25
5
N=56

11
22
8
3
N=36

Variatie

Familie&
Vrienden

10
14
11

9
11
9

18
16
28
4
N=74

19
21
25
6
N=53

Het 'loslaten van de alledaagse werkelijkheid' en 'tot rust komen' zijn belangrijke elementen
in de toeristische ervaring van het 'natuur &zon-zee-strand' type. Daarnaast zijn ze op zoek
naar gezelligheid en socialiteit en bezoeken ze graag toeristische bestemmingen. Dit type
domineertindezelfde complexen alshet 'natuur' type,alleenbelevenzedenatuuranders.
[Nederlandse toerist, 31jaar]: "We komen vooral voor het strand,maar ook de natuur vind ik moot Wezijn
hier al in het park geweest en het was echt heel raar om gewoon tussen al die dieren rond te lopen. De
planten vindikwelleuk,maar ikweet ernietzoveel van,ja dan lijkthetallemaal op elkaar."

Omdat het anticiperen op de vakantie-ervaring belangrijk is voor deze vaak Europese
toeristen, informeren ze zich door reisgidsen en -boeken te lezen. Een tweede groep, veelal
Amerikanen,die niet of nauwelijks plant, komtaljaren inhetzelfde hotelletje of pensionnetje
in Quepos ('badplaats centraal Pacifische kust' complex). Zij ondernemen van daaruit hun
vakantieactiviteiten.
Het belangrijkste complex van zowel het 'variatie' type als het 'familie & vrienden' type is
het 'must-see-sights' complex.Het 'variatie' typelijkt watbetreft deervaringswereld in grote
mate op het 'natuur' type. Ook zij tonen een grote nieuwsgierigheid naar de oorspronkelijke
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enuniekeelementen vandeCostaricaanse omgeving encultuur, maarzewaarderen denatuur
metnamealsinteressant onderdeeluit eendivers aanbod.
[Canadese toerist, 28jaar, 'variatie' type] "De natuur, de mix, datje de ene dag dit doet en de andere dag
ietsheel anders. Het ishier rustig en minder toeristisch. Dat het zoveel tebieden heeft endat het veilig isop
verschillende manieren."

Het 'familie & vrienden' type participeert daarnaast sterk in de complexen 'hoofdstad' en
'badplaats Pacifische kust'. Het is opvallend dat het 'familie &vrienden' type zeer mobielis,
ondanks het feit dat zij vaak langdurig -zoals de naam suggereert- bij vrienden en familie
verblijven. Dittypeontvlucht evende alledaagse activiteiten en wilzichonderdompeleninde
Costaricaanse cultuur.
Het 'sportieve natuur & strand' type wil zich tijdelijk onttrekken aan zijn
verantwoordelijkheden door op te gaan in sportieve activiteiten zoals surfen, duiken,
zeevissen of paardrijden. Het betreft voornamelijk Amerikanen en het zijn geen grote
planners. Deze toeristen, die eenvoud en ongerepte natuur zoeken en actieve vakanties
prefereren, domineren inhetcomplex 'badplaatsen Pacifische kust'.
De laatste motiefgroep is het 'cultuur & natuur' type. Deze groep toeristen ontvlucht de
dagelijkse sleuren stressenwilzich onderdompelen indeCostaricaanse cultuur. Opvallend is
dat ze een vertrouwde omgeving niet afwijzen, maar er neutraal tegenover staan. Dit staat
haaks op sommige andere toeristentypen, die dit absoluut niet opprijs stellen. Het 'cultuur &
natuur' type wenst door een langdurig verblijf in een kleine gemeenschap in aanraking te
komen met de Costaricaanse cultuur en gewoonten. Het zijn vooral Amerikanen, die hun
vakantie nauwelijks voorbereiden. Het 'natuur & stranddorp centraal Pacifische kust'
complex isrelatief groot.
[VS toerist, 53jaar] "Ik hou van alles van dit land (...). Er zijn veel landen met stranden, waar het tropisch
is, maar zehebben niet de mensen. De Costaricaanse mensenzijn de bestemensen die ikooit ontmoet hebop
vakanties (...) [Interviewer: wat voor activiteiten onderneemt u?] Watvrienden ontmoeten, 's ochtends ga ik
naar het strand en blijf daar tot het einde van de middag. Dan kom ik terug en ga naar de Banco bar 's
avonds ende volgendedag sta ikop enalles weer opnieuw."

Anderen uit deze groep verblijven het leeuwendeel van de tijd in de hoofdstad ('hoofdstad'
complex)enhunactiviteitenpatroon wijst meeropeencultuurhistorische interesse.
Geconcludeerd kan worden dat motieven een redelijke indicatie geven van het te verwachten
tijd-ruimte gedrag van toeristen in Costa Rica. Desondanks moet ook worden geconcludeerd
dat de overeenkomsten in gedrag dusdanig groot zijn dat inzage in motieven alleen
onvoldoendehouvast geeft voorhetvoorspellen vangedrag.
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Vakantiebekendheid, herkomst en vakantiegezelschap
De bekendheid met het vakantieland Costa Rica zou van invloed kunnen zijn op het tijdruimtepaddattoeristen volgen 5.Het zou kunnen zijn dat naarmate toeristen eerder of vaker
in het land op vakantie zijn geweest, ze minder vaak de complexen vormen die een
aanschakeling vormen van de belangrijkste highlights. Het blijkt inderdaad zo te zijn dat de
'actieve natuur' en 'must-see-sights' complexen met name gecreeerd worden door toeristen
die nog niet eerder in Costa Rica op vakantie zijn geweest. Deze toeristen behoren
verhoudingsgewijs vaak tot de natuurliefhebbers die zeer gedreven zijn in het tot uitvoering
brengen van hun oorspronkelijke bezoekmotieven. Het blijkt ook dat de complexen die zijn
gelegen aan de 'centraal Pacifische kust' worden gevormd door toeristen die minimaal
eenmaal een keer eerder op vakantie zijn geweest in dit Midden-Amerikaanse land. Deze
toeristen geven vaak als reden voor hun bezoek de contacten met de lokale bevolking en de
Costaricaanse cultuur.
Ook de herkomst vande toerist geeft inzageinhet gedrag. Amerikanen en West-Europeanen
behoren verhoudingsgewijs vaak tot het 'actieve natuur' complex en Canadezen daarentegen
niet. Het 'badplaatsen Pacifische kust' complex is populairder bij de Europeanen en
Canadezen dan bij de Amerikanen. Europeanen reizen weinig direct door naar Quepos of
Manuel Antonio om daar een langere tijd te verpozen, maar domineren het 'must-see-sights'
complex. Voor hen geldt in het algemeen dat een transatlantische reis naar Midden-Amerika
een grote onderneming is, die een intensieve voorbereiding verdient. Om deze reden dienen
ookdebelangrijkste bezienswaardigheden inhetreisprogramma teworden opgenomen.

Tabel 7.8 Deinvloed vanhetlandvanherkomst opdegevormdecomplexen (%; N=385)
HERKOMST
Complexen
Amerika
Canada
4
Actieve Natuur
20
Badplaatsen Pacifische Kust
9
25
Natuur & stranddorp Centraal Pacifische Kust
17
20
12
Badplaats Centraal Pacifische Kust
14
16
Hoofdstad
17
Must-see-sights
22
20
Badplaats Caribische Kust
4
2
Cramer's V0,21(P <0,001)
N=157
N=51

West-Europa
16
21
9
5
12
31
6
N=177

Tenslotte bei'nvloedt de samenstelling van het reisgezelschap de complexvorming26.
Vriendengroepen zijn sterkvertegenwoordigd inhet 'actievenatuur' complex, waar lichamelijk
inspanningvaakvoorop staat.Stelletjes doenhetwatrustigeraan,zij zijn vaaktevindenbijde
belangrijkste 'must-see-sights' en in de 'badplaatsen aan de Pacifische kust'. Alleenreizenden
vertoeven opvallend vaak in het complex 'badplaats centraal Pacifische kust', waar een
langdurig verblijf het sluiten van vriendschappen mogelijk maakt, en het 'hoofdstad' complex,
5

Zie bijlage 8,tabel 8.23
Ziebijlage 8,tabel 8.24

s
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waar een verblijf vaak een basis vormt voor het ontmoeten van andere toeristen waarmee samen
kan worden verder gereisd.
Vakantievoorbereiding: reisorganisatiegraad en gebruik van informatiebronnen
Het blijkt dat de organisatiegraad van de vakantie ook een redelijke indicator vormt voor
complexvorming (tabel 7.9). Zoals gezegd is er een kleine groep die zijn vakantie helemaal
laat organiseren (8%), een grotere groep die een gedeelte laat organiseren (38%) en de
grootste groep regelt het allemaal zelf (54%). Het blijkt nu dat toeristen die de hoogste
reisorganisatiegraad hebben, vooral in de 'actieve natuur' en 'must-see-sights' complexen zijn
terug te vinden. De gedeeltelijk 'georganiseerden' zijn 'gelijkmatig' over alle complexen
verdeeld, alleen niet over het 'natuur & stranddorp centraal Pacifische kust' complex. De
toeristen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun reisprogramma zijn wederom terug te vinden
in het 'must-see-sights' complex en goed vertegenwoordigd in de Pacifische kust complexen.

Tabel7.9Deinvloedvanreisorganisatieopdegevormdecomplexen(%;N=400)
ORGANISATIEGRAADREIS
Meerdandehelft
Minderdandehelft
m.b.v.
ingedeeldmet
ingedeeldmet
reisorgani
geboekte
geboekte
Complexen
satie
een/meerdaagsetrips een/meerdaagsetrips
15
Actieve Natuur
20
42
26
Badplaatsen Pacifische Kust
3
13
20
Natuur & stranddorp Centraal
13
Pacifische Kust
Badplaats Centraal Pacifische Kust
Hoofdstad
Must-see-sights
Badplaats Caribische Kust
Cramer's V0,20 (P <0,000)

7
6
39
3
N=31

12
9
15
3
N=34

3
21
27
3
N=117

Niets
geboekt
11
19
15
11
14
24
6
N=218

Het gebruik van informatiebronnen hangt op identieke wijze als de reisorganisatiegraad
samen met de complexvorming: naarmate men meer informatiebronnen gebruikt, zijn de
complexen meer op de 'high lights' van Costa Rica gericht. Voor de twee bezienswaardige
complexen ('actieve natuur' en 'must-see-sights') worden de meeste informatiebronnen
gebruikt: gemiddeld twee bronnen ten opzichte van 1,6 informatiebron bij de andere
complexen. Het blijkt ook dat met name het gebruik van reisgidsen en Internet de vorming
van deze complexen stimuleert, terwijl 'eigen ervaringen' als informatiebron met name een
rol spelen bij de 'centraal Pacifische kust' en 'hoofdstad' complexen. Het gaat hier veelal om
herhalingsbezoek.
Het is duidelijk dat het feitelijk gedrag in tijd en ruimte in beperkte mate wordt verklaard door
de motieven waarmee toeristen op vakantie komen naar Costa Rica. De bekendheid met het
land uit eerdere vakanties, de mate waarin de reis door een professionele reisorganisatie is
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samengesteld en de herkomst zijn variabelen die de inhoud van het vakantiepad mede vorm
geven.

7.5

Conclusies

Algemeneconclusies
Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de buitenlandse toeristen die voor dit onderzoek
zijn benaderd niet alleen vanwege de natuur naar Costa Rica komen. Slechts een op de vijf
toeristen komt exclusief voor de natuur naar Costa Rica. Het gaat hier veelal om Europese
toeristen die voor de eerste keer in dit land op vakantie zijn. Ze kenmerken zich door een
brede interesse en willen de echte, onaangetaste natuur ervaren. Daarnaast is er een groep
toeristen die natuur als motief noemt, maar ook zon-zee-strand, lokale bevolking en cultuur,
(water)sport of een combinatie van al deze motieven. De spotters en cultuurminnaars komen
grotendeels uit Noord-Amerika en zijn vaak al een keer eerder in dit Caribische land op
vakantie geweest. De 'zon-zee-strand'- en 'variatie' zoekers komen daarentegen weer vaker
uit Europa en zijn voor de eerste keer hier .Tenslotte is er een groep 'familie & vrienden'
toeristen die speciaal voor goede bekenden naar CostaRica komt. Voor al deze groepen geldt
dat de natuurinteresse minder diepgaand is dan bij het 'natuur' type. Geconcludeerd kan
worden dat Costa Rica niet alleen ecotoeristen trekt. Het ecolabel heeft slechts betrekking op
eenbeperktpercentage vandeonderzoeksgroep.
De ge'i'dentificeerde gedragscomplexen zijn gevarieerd. Veertig procent is gericht op het
beleven van debelangrijkste bezienswaardigenheden van Costa Rica: denatuur, de vulkanen,
de activiteiten 'raften' en 'turtle watching' en tropische stranden ('actieve natuur' en 'mustsee-sights'). Een ietwat grotere groep (45%) betreft voornamelijk strandtoerisme in
badplaatsen en kleinere natuurstranddorpen. Het gaat hier om zowel rondtrekkende toeristen
(22%)alstoeristen diekiezenvooreenvasteverblijfplaats indevakantie.Het laatste complex
speelt zich voor een belangrijk deel in de hoofdstad af (15%).In twee complexen domineert
de 'natuur', inviercomplexen domineert het 'strand'. Dusook quagedragwordthet duidelijk
dat CostaRicabepaald niet alleenecotoeristen trekt. Geen enkel complex is eenzijdig opeen
productelement gericht. In de vakantiepaden waarin veel natuurgebieden worden bezocht,
speelt het strand een rol en vice versa. Er mag worden verwacht dat het aandeel
strandcomplexen voor heel Costa Rica hoger ligt vanwege de gekozen onderzoekslocatie.
Indien ook onderzoek op Peninsola de Nicoya en de noordelijk gelegen stranden had plaats
gehad,washet aandeel 'strand' complexen beduidend groter geweest.
De interesse gaat in dit onderzoek uit naar het verband tussen hiervoorgenoemde toeristische
motieven enhet feitelijk gedrag dattoeristen tentijde vandevakantie ontplooien. Struinen de
natuurminnaars voornamelijk door natuurparken, brengen zon-zee-strand liefhebbers al hun
tijd door aan de kust, of liggen de vakantiepaden van de verschillende motieftypen iets
Gezien debeperkingen van de steekproef (ziehoofdstuk 5)wordt verwacht dat met namede 'zon-zee-strand'
toeristen en de 'cultuur & natuur' toeristen alsmotiefgroepen ondervertegenwoordigd zijn. Ditbetekent dat het
aandeel van de 'natuur' toeristen vanalle individueel reizende buitenlandse toeristen kleiner zalzijn dan in deze
steekproef hetgevalis.
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genuanceerder? Geconstateerd kan worden dat er een significant verband aanwezig is tussen
bezoekmotieven en het feitelijk gedrag van toeristen. Meer dan de helft van de exclusieve
natuurtoeristen en toeristen die zowel de 'natuur' als 'zon-zee-strand' noemen zijn te vinden
in de natuurgerichte complexen ('actieve natuur' en 'must-see-sights'). Europeanen zijn
opvallend sterk vertegenwoordigd in beide toeristentypen. Voor hen is deze reis dan ook een
minder alledaagse ondernemingdandat voorAmerikaansetoeristenis.
Alstoeristen sociaal-culturele redenen noemen,verblijven zevaakopeenplek,inditgevalde
dorpen Quepos of Manuel Antonio. 'Sportieve natuur & strand' toeristen reizen relatief vaak
de 'badplaatsen aan de Pacifische kust' af op zoek naar sportief vermaak. Het type met de
meeste variatie aan motieven domineert niet in een van de complexen, maar participeert in
allecomplexen gemiddeld. Ondanks degeschetste verbanden blijft ernog een belangrijk deel
onverklaard: nog altijd 26%van het 'natuur' type en 39%van het 'natuur & zon-zee-strand'
typemakendeeluit van destrandcomplexen, waarin denatuur veelal een minimalerol speelt.
Ook in het vakantiepad van sommige toeristen die met name voor lokale contacten komen
('familie &vrienden' type, 'cultuur &natuur' type),staathetbeleven vandenatuurenandere
voorname bezienswaardigheden centraal. Zelfs een meerderheid van de toeristen die hun
vakantienietmetnatuurmotiveert (24%),bezoekt een natuurpark.
Er bestaat dus geen een-op-een relatie tussen motief en gedrag. Er zijn andere factoren die
deze relatie beinvloeden. Deze zullen -voor zover bestudeerd in dit onderzoek- worden
besproken. Het feit dat het voor sommige toeristen niet de eerste keer is dat men in dit
Midden-Amerikaanse land op vakantie is, bei'nvloedt zowel de motieven als het gedrag.
Geconcludeerd kan worden datnaarmatehet motief een meer sociaal-cultureel karakter heeft,
toeristen vaker in dit land op vakantie zijn geweest. Hieruit kan worden opgemaakt dat de
'natuur' alleen onvoldoende is voorherhalingsbezoek door toeristen; contacten met de lokale
bevolking en bekendheid met de Costaricaanse cultuur en gewoonten zijn doorslaggevend
voor herhalingsbezoek. Tegelijkertijd blijkt dat de hoeveelheid strandcomplexen relatief
toeneemt, ook bij die toeristen die aangeven dat denatuur het belangrijkste motief is om naar
Costa Rica te komen. Het blijkt uit de interviews ook dat dergelijke herhalingsbezoekers
jaarlijks op dezelfde plek terugkeren; de vertrouwdheid met de plek, het ontmoeten van
vrienden en het gevoel van 'thuis-komen' zijn belangrijke drijfveren om naar Costa Rica te
gaan. Sightseeing en (sportieve) activiteiten in de natuur zijn van ondergeschikt belang
geworden.Menheeft hetimmers 'aleenkeergezien ofmeegemaakt'.Tot deze groep behoren
veel Amerikanen en Canadazen voor wie Costa Rica het Middellandse zeegebied is; het is
dichtbij, veilig en veel engelstalige buitenlanders bieden accommodaties aan. Men keert
regelmatigterugnaardezevertrouwde,niet-alledaagseomgeving.
De natuurbeleving van toeristen heeft een beperkte diepgang. Het geinteresseeerde
ervaringstype, meestal voor de eerste keer in dit land op vakantie, toont de meeste
belangstelling voor de bijzondere natuurparken en flora en fauna. Deze groep en de
amusements- en afleidingstypen, worden ook hetbeste bediend door de reisbranche. Voor de
toeristen diekomen voor 'vervoering' en 'toewijding' ishet moeilijk degewenste ervaring op
tedoen.
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De mate waarin toeristen hun reis hebben laten samenstellen door een reisbureau bei'nvloedt
de complexvorming. Naarmate een groter deel van de reis is georganiseerd door derden,
worden er meer Nationale Parken, vulkanen en andere belangrijke highlights bezocht. De
strandcomplexen worden met name door die toeristen gevormd die weinig tot niets bij
reisbureaus hebben geboekt. Een strandvakantie iseenvoudig zelf teorganiseren en wordt, en
dat is niet onbelangrijk, nauwelijks door reisbureaus aangeboden (Heykers en Verkooijen,
1997). Reisbureaus spelen derhalve een faciliterende rol in de vorming van potentiele natuur
complexen. In het algemeen kan gesteld worden dat 'packages' sturend zijn voor het gedrag
in tijd en ruimte. Desalniettemin moet er worden geconstateerd dat de 'actieve natuur' en
'must-see-sights' complexen hoofdzakelijk worden doorlopen door de toeristen die niet of
nauwelijks wat vantevoren hebben laten organiseren. Een geruime meerderheid van de
individueel reizendetoerist steltzijn vakantieoverwegend zelf samenzonder hulpvan derden
in te roepen. Wei heeft gemiddeld 65 procent van de toeristen uit deze groep een reisgids,
vaakvoorbackpackers,bij zich.Dezereisgids vormtdaarmeeeenbelangrijk aangrijpingspunt
voor sturing van gedrag. Een belangrijk verschil tussen beide groepen is de vakantieduur: de
'georganiseerden', die meer dan de helft van hun vakantie door een reisbureau hebben laten
samenstellen, hebben gemiddeld 16 dagen vakantie, terwijl de 'ongeorganiseerden', die
minder dan de helft van hun vakantie door een reisbureau hebben laten samenstellen 20
vakantiedagen hebben. Verondersteld mag worden dat onzekerheidsreductie en anticipatie
belangrijke argumenten zijn in het al dan niet laten organiseren van de vakantie. Inhet geval
van Costa Rica, een vakantieland dat voor de meestetoeristen niet naast de deur ligt en waar
zelfstandig reizen een logistieke organisatie vergt, speelt eenbeperkt tijdbudget zeker een rol
inhetboeken vantours bij reisbureaus.Hierdoor trachten toeristen een garantie tekrijgen dat
dewenselijke ervaringdaadwerkelijk plaatszalhebben.
Afgezien van bovengenoemde toerist gerelateerde kenmerken, speelt ook de organisatie van
het aanbod een rol. Uit de sequentiele analyses blijkt duidelijk dat toeristen, eenmaal
gearriveerd ineenbepaalderegio,debelangrijkste productelementen ineenminofmeervaste
volgorde bezoeken, ongeacht het karakter van de toeristische bezienswaardigheid. Variatie
zoeken is essentieel in toeristisch gedrag, reagerend opdemoeite diemen heeft genomen om
dit deel van Costa Rica te bezoeken ("nu we hier toch eenmaalzijn, kunnenwe maarbeter
allesbezichtigen"). De aanbodstructuur bepaalt medehet tijd-ruimte gedrag van toeristen en
anticipeertopdebehoefte aanvariatieenoptimalisatievangedrag.Ookuitdenetwerkvormen
komt heel duidelijk naar voren dat deze worden bepaald door de fysiek-ruimtelijke structuur
van het land. De voornaamste verbindingen lopen via het hart van het land (San Jose),
hetgeen betekent dat toeristen die de belangrijkste bezienswaardigheden van het land willen
zien, de meest uitgebreide (qua complexiteit en lengte) netwerken creeren. Indien tijd een
beperkende factor is, is het zeer aantrekkelijk reisonderdelen te laten organiseren of zich
geografisch te limiteren. Toeristen maken inhetlaatste gevaleenbewustekeuze opwelkdeel
van het land ze hun bezoek zullen richten. Dat betekent dat hierdoor bepaalde regio's
ongewild weinigtoeristen ontvangen.
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Methodische conclusies
Omdat de dagboekjes onder begeleiding van enqueteurs zijn ingevuld, heeft dit geen
onoverkomelijke problemen opgeleverd en voor een goede respons gezorgd. De
vakantiepaden zijn zorgvuldig opgetekend. Het zich niet herinneren van het type
accommodatie en een verschillende definitie van de accommodatietypen door de
respondenten, heeft ertoe geleid dat deze informatie niet bruikbaar was bij de analyse van de
tijd-ruimte paden. Omdat in de Euregio Maas-Rijn het vakantiegedrag in belangrijke mate
samenhing met het accommodatietype, is hetjammer dat deze informatie verloren is gegaan
in het Costa Rica onderzoek. Bij de opstelling van de dagboekjes is geen onderscheid
gemaakt tussen rondtrekkende en op een vaste verblijfplaats bivakkerende toeristen. Dit
onderscheid dient in een volgend onderzoek nadrukkelijk te worden gemaakt vanwege de
groteverschillen inruimtelijke gedrag.
Ook in dit onderzoek levert het clusteren van tijd-ruimte gedrag op basis van relatieve
verblijfstijd pertypevoorziening perregioduidelijk onderscheidbare complexen op.Ookhier
geldt dat de classificatie van productelementen en regio's van groot belang is. De codering
kan op onderdelen worden verbeterd. Zo is het onderscheid 'badplaats' en 'natuur &
stranddorp' wellicht overbodig. Deze is met name voor de dorpen Quepos en Manuel
Antonio, die in elkaar overlopen, moeilijk te maken. Het is echter opmerkelijk dat dit
onderscheid wel twee aparte complexen oplevert met een verschillend tijd-ruimtelijk gebruik
van de omgeving. Mogelijkerwijs worden deze verschillende complexen ook door het type
accommodatiebepaald.Deduurdere accommodaties liggen richting Manuel Antonio,waarde
complexen meer oprust enontspanningzijn gericht dan de accommodaties die door toeristen
uit Quepos worden gevormd. Het feit dat het gebiedscluster Quepos/Manuel Antonio is
ingedeeld bij het Zuid Pacifische kust gedeelte doet lijken alsof de gehele zuidelijke regioerg
druk bezocht is. Op de bestemmingen Quepos en Manuel Antonio na is deze regio echter de
minsttoeristischeregiovanCostaRica.
Morfologische netwerkanalyses geven een goed beeld van de wijze waarop toeristen zich
ruimtelijk verspreiden over een gebied. Ook in dit onderzoek is duidelijk geworden dat ieder
substantieel complex een kenmerkende netwerkvorm heeft en dat zowel de netwerklengte als
de typering van de knooppunten significant van elkaar verschillen. Het analyseren van de
netwerken, inde zin van veelen weinigbezochte gebiedsclusters enregio's en de samenhang
tussen netwerkvormen en vervoerwijze van de toerist, is een interessant vervolgonderzoek,
dat veelmogelijkheden biedtvoor productontwikkelaars.
Evenals in de conclusies van hoofdstuk 6 is vermeld, geeft inzage in de bezoekvolgorde van
bezienswaardigheden en gebieden van ongeorganiseerde toeristen de reisbranche de
mogelijkheid nieuwe 'packages' te ontwikkelen specifiek gericht op de individueel reizende
toerist. Helaas was Clustal W niet in staat om de tijd-ruimte paden in hun onderling verband
te classificeren vanwege de heterogeniteit en ongelijke lengte van de paden. Het programma
Pratt werkt in principe goed, het is alleen jammer dat het op deelpaden is gericht. Een
oplossing hiervoor zou kunnen zijn om de deelpatronen te zoeken binnen de reeds gevormde
substantiatecomplexen,diereeds eenzekerematevan uniformiteit hebben.
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8. Conclusiesenaanbevelingen

In de voorgaande hoofdstukken is veel de revue gepasseerd. Nu is het moment gekomen om
te reflecteren op de oorspronkelijke probleem- en doelstellingen zoals deze in het eerste
hoofdstuk zijn geformuleerd. In de eerste paragraaf, § 8.1, wordt inhoudelijk op de
gedragspatronen van toeristen ingegaan en een verklaring gezocht voor de ontstane
complexen. Paragraaf 8.2 geeft demethodischeconclusies vanditproefschrift weer. Tenslotte
wordt in § 8.3 de balans van dit proefschrift opgemaakt en worden de implicaties voor de
praktijk van toeristisch-recreatieve beleid en productontwikkeling, wetenschap en
maatschappij bediscussieerd.

8.1

Complexen: expressie van grillig en onvoorspelbaar of doelmatig en
routinematig toeristisch gedrag?

Deeersteprobleemstelling luidtalsvolgt:
Welke tijd-ruimtelijke samenhangkanwordenonderkendintoeristischgedragen in welke
mate kan deze samenhang worden verklaard door een zoektocht naar toeristische
ervaringen?
Devermeende onvoorspelbaarheid vanconsumentengedrag inhet algemeen enhetgedragvan
toeristen en recreanten in het bijzonder heeft geleid tot het formuleren van deze
probleemstelling. Het beantwoorden van deze vraag gebeurt allereerst aan de hand van een
bespreking van de gevonden toeristisch-recreatieve complexen. Vervolgens wordt het tijdruimtelijk samenhangend gedrag verklaard vanuit de drijfveren en motieven waarom mensen
op vakantie gaan. Daarnaast wordt een tweede vorm van intentioneel handelen betrokken in
de discussie, namelijk de wijze waarop de vakantie is voorbereid c.q. georganiseerd als
'sturingsmechanisme' om de gewenste ervaringen op te roepen. Bovendien komt het
routinematige handelen en het belang van de ruimte als structurerend kader voor de omgang
mettijd enruimtegedurende devakantieaanbod.
Complexen
In dit proefschrift zijn de toeristische complexen gebaseerd op het tijd-ruimte gedrag van
toeristen. De toeristen zijn geclusterd op basis van het bezoek aan bepaalde typen
productelementen in een bepaalde regio. In de Euregio Maas-Rijn gaat het om
productelementen zoals natuur, attracties, landelijk gebied en stedelijke voorzieningen, in
Costa Rica zijn de productelementen op het niveau van een toeristische bestemming
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gedefinieerd, zoals een badplaats of Nationaal Park. Dit heeft te maken met de tijdsdimensie
waarin is gemeten: in de Euregio Maas-Rijn gaat het om een vakantiedag, in Costa Rica in
principe om de gehele vakantie. De regionale indeling die voor Costa Rica is gebruikt,
weerspiegelt de belangrijkste streken in dit land. In de Euregio Maas-Rijn, daarentegen, gaat
het niet om rondtrekkende toeristen, maar om toeristen die tijdens hun vakantie op een
accommodatieplek verblijven en van daaruit dagtochten ondernemen. Omdat uit de eerste
analyses bleek dat de gedragscomplexen gedomineerd werden door de vakantieregio waarin
de betreffende toeristen verbleven, zijn de regio's niet op idiografisch niveau geformuleerd.
Er is gekozen om 'afstand' als ruimtelijk kenmerk te nemen. De regionale indeling is als
volgt:eigenvakantieregio,naburigeregioenverweggelegen regio.
In de Euregio Maas-Rijn zijn drie complexen gebaseerd op het bezoek van voorzieningen in
deregio waar men op vakantie is (37%),drie complexen bevinden zich buiten de regio waar
men op vakantie is (31%). Een complextype speelt zich hoofdzakelijk af binnen de grenzen
van de accommodatie (32%). De complexen die zich voltrekken binnen de eigen
vakantieregio zijn niet heel specifiek, maar ze representeren de belangrijkste typen
productelementen, denatuur, het landelijk gebied en de stedelijke voorzieningen. Voor zover
decomplexen zichnietindeeigen vakantieregio afspelen, bevinden zezich inhet buitenland.
Deze buitenlandse complexen zijn meer op stedelijke voorzieningen en attracties
geconcentreerd dan de binnenlandse complexen. Men gaat hoofdzakelijk voor de
publiekstrekkers naarhetbuitenland. Als diteennatuurgebied is,dankomtmenook,maarhet
moet wel een attractie zijn, een 'must-see-sight'. Het blijkt ook dat de complexen in het
stedelijk gebied een snelle afwisseling van activiteiten kennen: omdat iedere activiteit kort
duurt, kan een groot aantal activiteiten gedurende een bezoek aan een stad of dorp
plaatshebben. In de landelijke en natuurgebied complexen daarentegen worden langdurige
activiteiten verricht. Het belang van de accommodatie als vrijetijdsomgeving en
activiteitenruimtewordt in allecomplexen duidelijk. De accommodatie is niet alleen eenplek
om te koken, te eten en te slapen, maar ook een omgeving waarin onder andere wordt
ontspannen, gesport en (kinder)theatervoorstellingen bezocht. Meer dan de helft van de nietslaaptijd wordtopdeaccommodatie doorgebracht, gemiddeld ismen 'slechts' 5'/2 uurper dag
afwezig.
De complexen in Costa Rica zijn voor het overgrote deel gebaseerd ophet tijd-ruimte gedrag
van rondtrekkende toeristen. Een kwart van de respondenten (23%) verblijft gedurende de
gehelevakantie opeen accommodatie in een van dekustplaatsjes Quepos enManuel Antonio
aandePacifische kust.Ermagvanuit worden gegaan datdezezon-zee-strand minnende groep
toeristen in werkelijkheid nog groter is: groepen die langdurig in een van de andere
Costaricaanse badplaatsen en stranddorpen verblijven, met name op het Peninsola de Nicoya
en de hiervan noordelijk gelegen kustgebieden aan de Pacifische kust, ontbreken in de
steekproef. Hetpercentage complexen datrechtstreeks vanuit het vliegveld in SanJoseverder
reistnaardezelocaties envervolgens eenbeperkt activiteitenpatroon heeft, isin werkelijkheid
beduidend groter. Behalve deze twee complexen, zijn vijf andere complexen onderkend.
Twee complexen zijn wederom gericht op badplaatsen, aan hetzij de Caribische, hetzij de
Pacifische kust (22%). Twee complexen hebben het bezoek aan natuurparken, de
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(regen)wouden, hethooggebergte, detropische vogels,en derivieren,als hoofdcomponenten.
Inhet 'actieve natuur' complex (16%) wordtdenatuur het meestintens beleefd, inhet 'mustsee-sights' complex (25%) gaat het om variatie en het verzamelen van highlights. Tenslotte
toont het 'hoofdstad' complex het belang van San Jose als het epicentrum van de reizende
toerist. Geconcludeerd kan worden dat het zon-zee-strand toerisme een belangrijk onderdeel
vormt van de Costaricaanse markt, terwijl het natuur- of ecotoerisme -afhankelijk van hoe
breed het wordt gedefinieerd- een kleiner aandeel heeft. Geen enkel complex is eenzijdig op
hetzij de natuur, hetzij zon-zee-strand, hetzij cultuur gericht. De complexen zijn compilaties
van dediversiteit vanhet toeristisch-recreatieve aanbod vandit land.Elk complex heeft delen
in zich. Wei zijn er accentverschillen: erkan een continuum van een luiervakantie met alleen
aandacht voor zon-zee-strand tot zeer actieve natuurbeleving- en/of watersport vakantie
worden geconstateerd. Dit continuum wordt opgespannen door twee assen: enerzijds de
intensiteit van de ondernomen activiteiten en van het bezoek aan bestemmingen (varierend
van weinig tot veel) en anderzijds de keuze van het type productelement (varierend van
'omgevings'bestemmingentot 'contact-met-Costaricanen/vrienden').
Geconcludeerd kan worden dat beide gebieden een diversiteit en overeenkomst aan
complexen kennen. Wat betreft de overeenkomsten hebben beide gebieden complexen die
zijn gericht op het ervaren van de natuurlijke vrijetijdsomgeving: denatuur en het platteland.
Daarnaast hebben beide gebieden 'luie' complexen: toeristen die op de accommodatie
verblijven (Euregio Maas-Rijn) of op een vaste verblijfplek (Costa Rica) en daar weinig of
niets ondernemen,behalve luieren, zonnen en ontspannen. Tenslotte wordt in beide gebieden
een collectie aangelegd van de voornaamste bezienswaardigheden en attracties, dieje gezien
moethebben alstoerist.IndeEuregioMaas-Rijn gaat hetdanmetname omdecomplexen die
inhetbuitenland liggen enin CostaRicaomhet 'must-see-sights' complex. Er zijn natuurlijk
ook verschillen. De diversiteit wordt veroorzaakt door de verschillende aanbodsstructuur van
beide gebieden, door de verschillende dagboeklengtes en door het feit dat het gaat om zowel
toeristen die vanaf een vaste verblijfplaats dagtochten ondernemen als om rondreizende
toeristen.
Hetruimtelijk patroon van decomplexen laat een zeer divers beeld zien. Zevormt een goede
weergave van de complexiteit waarmee toeristen zich bewegen door de vakantieruimte.
Naarmate het activiteitenpatroon toeneemt en daarmee de mobiliteit door het gebied, neemt
als vanzelfsprekend de complexiteit van de netwerken toe. Naast deze complexiteitstoename
van de vorm, kunnen de knooppunten en de netwerkverbindingen worden getypeerd en
geteld. In de Euregio Maas-Rijn zijn steden en dorpen (zowel vrijetijdsruimte als
activiteitenruimte) belangrijke pleisterplaatsen in alle netwerktypen. Naarmate de
complexiteit van het netwerk toeneemt, kan een gestage toename van platteland- en
natuurknooppunten worden gesignaleerd. Tevens valtopdat hetbelang van de accommodatie
bij toenemende netwerkcomplexiteit afneemt. Desalniettemin blijft de accommodatie een
belangrijk steunpunt inhet activiteiten netwerk, zelfs indecomplexere netwerken hanteerthet
haar centrale positie. In het ruimtelijk patroon van de Costaricaanse complexen weerspiegelt
zich de fysisch-geografische structuur van het land. Spinnenwebachtige netwerktypen komen
verhoudingsgewijs vaak voor. Het hart van deze netwerken bevindt zich in San Jose, de
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verbindende schakeltussen de verschillende regio's van het land. De eenvoudige lijnvormige
patronen zijn vaak afkomstig van de 'strand' complexen. Deingewikkelde netwerkstructuren
zijn afkomstig van de 'natuur' en 'must-see-sights' complexen. Ook hier geldt dat naarmate
de netwerkcomplexiteit toeneemt het belang van de badplaats- en natuur & stranddorp
knooppunten, deCostaricaanse accommodatieplekken, afneemt. Deze afname komt verspreid
ten goede aan de andere knooppunten. In beide gebieden zijn de netwerken van toeristen die
geinteresseerd zijn in de 'grote' bezienswaardigheden het omvangrijkst: men is bereid grote
afstanden af te leggen voor het ervaren van deze 'hot spots' die je als toerist moet hebben
gezien.Deomgevingsgerichte complexen (Euregio Maas-Rijn: 'natuur' en 'landelijk gebied';
CostaRica: 'natuur' en 'must-see-sights') zijn quanetwerkmorfologie het meest ingewikkeld:
deze toeristen kennen een uitgebreid (in het geval van Costa Rica), dan wel een meer
routegebonden activiteitenpatroon (beide gebieden). Alhoewel het Euregionale 'must-seesights' complex ('buitenland stad & attractie' complex) in zijn eendaagse variant lineair van
vormis,magworden verwacht dat detoeristen dieverantwoordelijk zijn voordevormingvan
ditcomplex,uiteindelijk eenmeerdaagsevarianthiervan vormen.
De sequentiele analyses in de Euregio Maas-Rijn laten zien dat ongeveer tweederde van de
vakantiepaden tot het complexe type mogen worden gerekend, waarbij meer dan een type
voorziening wordt bezocht. Een kleine twintig procent voltrekt zich volgens het patroon
'accommodatie-voorziening-accommodatie-voorziening-accommodatie', waarbij de eerste
voorziening vaak de activiteitenruimte (toeristisch-recreatieve voorzieningen,
natuurhistorische attracties, en dergelijke) is en de tweede voorziening de vrijetijdsomgeving
(platteland, natuur, en dergelijke). In Costa Rica is het opmerkelijk dat de voorzieningen die
in een regio liggen, vaak in een vaste volgorde worden bezocht door toeristen: de meest
'bezienswaardige' bestemmingen worden het eerste bezocht, gevolgd door de minder
'bijzondere' bestemmingen. Intraregionale patronen van bezoek aan toeristische
voorzieningen worden frequent gevonden, terwijl het programma weinig interregionale
patronen vindt. Eenmaal gearriveerd in een regio structureert het bestaande toeristische
aanbod het gedrag van toeristen. Het feit dat toeristen voor interregionale verplaatsingen
geruime tijd moeten uittrekken waardoor men, eenmaal gearriveerd in een regio, het bezoek
wiloptimaliseren zalhieraan bijdragen.
Zoektocht naartoeristischeervaringen
Een van de vragen in dit proefschrift betreft de mate waarin de geidentificeerde complexen
kunnen worden gei'nterpreteerd vanuit de betekenis die de vakantie als niet-alle'daagse
werkelijkheid heeft voor toeristen. Gedurende de vakantie willen toeristen deze 'andere'
werkelijkheid ervaren en zullen hun tijd-ruimte gedrag daarop vormgeven. Om deze
zoektocht naar toeristische ervaringen te operationaliseren is de typologie van ervaringen
zoals opgesteld door Elands en Lengkeek (2000) gebruikt, welke is gei'nspireerd op Cohen
(1979). De ervaringsmodaliteiten zeggen niet zozeer iets over de ervaring zelf, als wel de
spanning waardoor de zoektocht wordt veroorzaakt en richting krijgt. Het zijn stabiele
motivatiepatronen die inhoud en richting geven aan toeristisch-recreatieve activiteiten om zo
de gewenste ervaring op te roepen. De ervaringsgerichte toeristen in de Euregio Maas-Rijn
gaan opvakantie omde stress en desleurvan het alledaagse leven achter zich telaten en zijn
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vaak op zoek, binnen de context van een redelijk vertrouwde omgeving, naar nieuwe en
afwisselende ervaringen. Sommigen ontvluchten dethuissituatie ongericht: het maakt niet uit
waar ze op vakantie zijn, als ze maar weg zijn zonder al te veel zorgen. Een beperkte groep
zoekt grensverleggende ervaringen door actief de natuur in te gaan. Amusement in de vorm
van gezelligheid en contacten met andere vakantiegangers is voor de meesten belangrijk;
amusement indevormvanvermaak, pret enuitgaan is voor eenkleinegroep vakantiegangers
vanbelang.DeCostaricaansetoerist ismeergericht ophet ontdekken vande 'andere wereld'.
Ze tonen een grote interesse voor het ervaren van het authentieke Costa Rica, zoals bedoeld
door MacCannell (1976), dat gestalte krijgt door het bezoeken van de belangrijkste
bezienswaardigheden en het verzamelen van beelden en verhalen. Volledige vervoering voor
of toewijding aan het 'andere' is in geringe mate relevant voor toeristen. Ondanks het feit de
vakantie in Costa Rica slechts voor een enkeling een existentiele ervaring is, kan worden
geconcludeerd datgemiddeld genomentoeristen inditCaribischelandnadrukkelijker opzoek
zijn naar niet-alledaagse ervaringen dan de Euregionale toerist. Desalniettemin ontvangen
beide gebieden vakantiegangers voor wie een vertrouwde omgeving (zowel fysiek-ruimtelijk
als ook sociaal) van groot belang is. De vakantie vormt voor velen een verlengstuk van de
alledaagse werkelijkheid, waarderoutines endegewoontes vanhet vorigevakantiejaar direct
weer worden opgepakt en gecontinueerd.
In beide studies is er een verbinding gelegd met de bezoekmotieven. Beide gebieden kennen
groepen toeristen die een sterke interesse hebben voor de verhalen en bezienswaardigheden
van de regio of het land (beleven van de niet-alledaagse werkelijkheid) en groepen toeristen
die meer uit gewoonte op vakantie gaan (dicht bij de alledaagse leefwereld). De eerste groep
komt naar de Euregio Maas-Rijn om actief de natuur in te gaan of de cultuurhistorie van het
gebied te bewonderen, de tweede groep komt omdat het dichtbij is, omdat ze hier al jaren
komen of specifiek voor de accommodatie. In Costa Rica komt de eerste groep voor de
natuur, al dan niet in combinatie met zon-zee-strand, (water)sportactiviteiten, en cultuur; de
tweede groep heeft voornamelijk sociaal-culturele motieven (de lokale bevolking). Op basis
van de motieven kan worden geconcludeerd dat de natuurgerichtheid van de Costaricaanse
toerist niet bijzonder groot is te noemen. In beide gebieden geldt dat sociaal-culturele en/of
gewoonte motieven vaker genoemd worden door herhalingsbezoekers dan door eerste-keer
bezoekers.
De centrale vraag van dit proefschrift is in welke mate vakantiepaden een afspiegeling
vormen van de zoektocht naar ervaringen en motieven (doelgericht handelen). Alhoewel het
verband tussen de ervaringsmodaliteiten en de Euregionale complexen significant is, is het
verband niet sterk. De gebiedsgebonden motieven geven een beter zicht op de te verwachten
dagpaden, maar ook deze geven een beperkt inzicht. In het algemeen kan worden
geconcludeerd dat naarmate toeristen meer op vervoering en/of actieve natuurbeleving zijn
gericht ze vaker op het platteland en in de natuur recreeren. Tevens geldt dat het interesse
ervaringstype vaak in de meer stedelijke (consumptieve) omgevingen recreeert, als ook de
toeristen die specifiek voor steden en cultuurhistorie naar de Euregio op vakantie gaan. De
Costaricaanse zoektocht naar ervaringen, die is ontleend aan de kwalitatieve interviews, laat
ziendatnaarmatetoeristen meerbehorentotdeinteresse modaliteit zevakerenintensiever de

197

198

Hoofdstuk 8

'highlights' van het land bezoeken en daardoor uitgebreide complexen vormen.Toeristen die
daarentegen meer willen opgaan de in locale cultuur en/of op zoek zijn naar een vertrouwde
omgeving, verblijven meer op een plek en ondernemen van daaruit toeristische activiteiten.
Hun complexen zijn eenvoudig vankarakter en beperkt in actieradius. Debezoekmotieven in
CostaRicaverklaren decomplexen redelijk. Alsnatuur alsmotief wordt genoemd, aldanniet
in combinatiemet zon-zee-strand, zijn toeristen vakerin de natuurgerichte of must-see-sights
complexen terug te vinden. Als toeristen sociaal-culturele redenenen noemen, verblijven ze
vaak opeenplek, in dit gevalin dedorpen Quepos of Manuel Antonio. Inbeide landen ishet
duidelijk geworden dat naarmate toeristen vaker in een gebied op vakantie zijn geweest en
dus vertrouwder met de omgeving zijn, ze minder 'highlights' bezoeken en meer op directe
omgeving van de accommodatie zijn gericht. Hiermee wordt dus expliciet verondersteld dat
hetkarakter vandeervaringszoektocht verandert alstoeristen besluitenterug tekerennaareen
vakantiebestemming. Verondersteld wordt dat als de registratie van de Euregionale
vakantiepaden langer (meer dagen, totale vakantie) was geweest, de motieven zich
nadrukkelijker zouden manifesteren in het gedrag. Toevalsfactoren bepalen dan in mindere
matedeinhoudvanhet complex.
De beide vakantiegebieden hebben overeenkomstige complexen met overeenkomstige
toeristentypen, zoals toeristen die op zoek zijn naar authenticiteit en met een brede interesse
en motivatie. In de Euregio Maas-Rijn is dit bijvoorbeeld de gei'nteresseerde
gezelligheidsrecreant,
een
'doorsnee' vakantieganger met een intensieve
vakantievoorbereiding. In Costa Rica zijn dit de toeristen met een natuur dan wel
variatiemotief, vol interesse voor hun gastomgeving, afkomstig uit West-Europa, met een
hoge organisatiegraad van de reis en voor de eerste keer in het Caribische land op vakantie.
Beide typen brengen een bezoek aan de hoogtepunten van een gebied en vertonen een
gevarieerd activiteitenpatroon
Vakantievoorbereiding
Het van tevoren voorbereiden of organiseren van de vakantie kan worden beschouwd als een
vorm van doelmatig handelen omdat hiermee het risico van het niet ervaren van het
bijzondere of het ongewone wordt gereduceerd, waarbij het anticiperen op de toekomstige
vakantie-ervaring en een beperkt tijdbudget een rol in kunnen spelen. De ervaringszoektocht
wordt aldus sterk geensceneerd en hiermee worden strategieen uit de alledaagse leefwereld
ook in de vakantiewereld ingezet. Het opgaan in de andere werkelijkheid wordt daarmee een
verlengstuk van de alledaagse werkelijkheid. Het blijkt dat in de Euregio Maas-Rijn de meer
gei'nteresseerde omgevingsgerichte ervaringstypen hun vakantieintensiever voorbereiden met
behulp van informatie en meer activiteiten plannen op het thuisadres dan de ervaringstypen
die gericht zijn op het ontvluchten van de thuissituatie en/of het zoeken van gezelligheid en
vermaak. De laatste groep is echter dermate vertrouwd met hun vakantieomgeving dat een
uitgebreide vakantievoorbereiding nietmeerplaatshoeft tevinden.Voorhen symboliseerthet
'andere' een tweede thuissituatie. De toeristen die hun vakantie wel 'intensief voorbereiden,
proberen doelgericht hun ervaringszoektocht te optimaliseren. Eenvolledige overgave aanhet
onverwachte en het onbekende speelt voor de Euregionale toerist nauwelijks een rol. Ook in
CostaRicaorganiseren degei'nteresseerde omgevingsgerichte typenhunvakantie meerdande
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toeristen die voor sociaal-culturele redenen komen. Het betreft verhoudingsgewijs vaak
Europese toeristen die (hoogstwaarschijnlijk) het land eenmalig bezoeken en/of Europese
toeristen met een beperkte vakantieduur. Ook hier geldt dat de toeristen die voor sociaalculturele redenen komen tot de vaste klantenkring van het land behoren en dus dermate
vertrouwd zijn met de gebruiken en gewoonten, dat het op vakantie gaan in Costa Rica een
vorm van thuiskomen is. Tenslotte kan worden geconcludeerd dat naarmate de vakantie
intensiever wordt voorbereid, het activiteitenpatroon zich uitbreidt en derhalve meer
bezienswaardigheden (demust-see-sights) worden bezocht.
Belangvandetijd:routinematig handelen
Routines liggen besloten in het handelen van mensen, dus ook tijdens de vakantie. Het
jaarlijks terugkeren naar dezelfde vakantieregio is reeds een eerste aspect van routinematig
handelen. Vaak gaat deze terugkeer gepaard met een verblijf op de oude, vertrouwde
accommodatie.Menvoeltzich daaropzijn gemak,kentdeeigenaaren andere gasten en heeft
vrienden gemaakt. Deze toerist, die zich de omgeving heeft toegeeigend, is zowel in de
Euregio Maas-Rijn als in Costa Rica teruggevonden. Daarnaast is in de Euregio Maas-Rijn
een groep toeristen gevonden die uit gewoonte kiezen voor een accommodatie die onderdeel
uitmaakt van een (bungalowpark)keten. Voor deze groep toeristen moet de omgeving
voldoende variatie bieden, maar zorgt de accommodatie tegelijkertijd voor een voldoende
graad van vertrouwdheid. Een tweedeniveau van routinematig handelen speelt zich af tijdens
devakantie. IndeEuregioMaas-Rijn is de grote regelmaat inutilitaire activiteiten opvallend.
De verschillen in opstaan, ontbijten, avondeten, en dergelijke zijn gering. Tegelijkertijd
benadrukken allevakantiegangers tijdens deinterviews datniets vast ligten allesmogelijk is:
"we zien wel wanneer we opstaan, wanneer we ontbijten", "als het zo uitkomt en anders
niet". De routines zijn het sterkst bij de niet-omgevingsgerichte ervaringstypen ('ongerichte
vluchter', 'vertrouwde bijtanker') en bij de toeristen die bivakkeren op luxe accommodaties.
Alhoewel dit aspect in het Costaricaanse tijd-ruimte onderzoek niet aan de orde is geweest,
kwam het wel ter sprake tijdens de interviews. Daaruit is gebleken dat met name de
herhalingsbezoekers eendagelijksritmehebben datweinigafwisseling kent.
Belangvanderuimte:variatiezoekend gedrag
Indien het vakantiegedrag opbeperkte schaal wordt gemeten (een of twee dagen), oftewel op
dekortetermijn wordt gemeten,bepaalt het variatiezoekend gedrag decomplexvorming meer
dan de zoektocht naar vakantie-ervaringen. Deze behoefte aan variatie reageert op het
feitelijke toeristische aanbod. Binnen de gegeven ruimtelijke context kiezen toeristen
simpelweg uit wat hen wordt aangeboden. Naarmate er minder wordt aangeboden, verruimen
toeristen hun interessegebied. Hierdoor bezoeken ze voorzieningen die wellicht minder
'passen' inhun ervaringszoektocht.
Totslot
Geconcludeerd kan worden dat de zoektocht naar toeristische ervaringen en bezoekmotieven
aanleiding vormen voor doelgericht handelen. Op grond hiervan kan een grof onderscheid
worden gemaakt tussen toeristen die een sterke interesse hebben voor het ervaren van het
gevarieerde, het andere,hetbijzondere en het ongewone van een gebied en toeristen die geen
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specifieke interesse hebben maar uit gewoonte terugkeren omdat ze op deze plek het zo naar
hun zin hebben. De laatste groep verplaatst de alledaagse werkelijkheid tijdens de vakantie
voornamelijk ingeografisch opzicht. Veelaspecten keren opdevakantie terug.Ookkentdeze
groep sterkere routines dan de omgevingsgerichte groep en treft nauwelijks enige
voorbereidingen voor de vakantie. De omgevingsgerichte groep daarentegen doet dit meeren
intensiever.

8.2

Demethodologische complexiteit van complexvorming

De toerist brengt, door tal van bezienswaardigheden te bezichtigen en activiteiten te
ontplooien, samenhang aan tussen toeristisch-recreatieve elementen in een vakantiegebied.
Deze tijd-ruimtelijke samenhang vormt de basis voor toeristische complexen. De
methodologische zoektocht naar complexvorming is verwoord in de tweede centrale
probleemstelling:
Op welke wijze kan tijd-ruimtelijke samenhang in toeristisch gedrag methodologisch
wordenbepaald?
Hetmultidimensionelekarakter vantijd-ruimtelijke samenhang en de omvangrijke registratie,
opslag, verwerking en analyse van de gedragsgegevens maakt tijd-ruimte onderzoek tot een
complexe onderzoeksopgave. De onderzoeker moet een precaire balans zien te vinden en
bewaren tussen (i) voldoende diepgang in het onderzoek (voldoende betrouwbare informatie
verzamelen), (ii) beperking van de belasting van de respondent, en (iii) hanteerbaarheid van
het onderzoek voordeonderzoeker (nietteveel informatie verzamelen).Ditmaakt tijd-ruimte
onderzoek, meerdanhet gangbare sociaal-wetenschappelijke onderzoek, toteen ingewikkelde
opgave.
Complexen zijn gebaseerd op samenhangend gedrag, dat bestaat uit het achtereenvolgens
verrichten van activiteiten (substantiele dimensie) op een bepaald tijdstip (temporele
dimensie) op een bepaalde plek (ruimtelijke dimensie). Het ontwikkelde methodologische
raamwerk voor de bepaling van tijd-ruimtelijke samenhang in complexen gaat uit van de
multidimensionaliteit van gedrag. De verschillende gedragsdimensies zijn ongelijke
grootheden: activiteit vormt een discrete categorie, terwijl tijd en ruimteeen continu karakter
hebben. Het uitsplitsen van de temporele en ruimtelijke dimensies in een 'statische' en een
'interactionele' component is een doeltreffend ordeningsprincipe gebleken. Het
methodologisch raamwerk is een hulpmiddel om te bepalen welk type samenhang in het
onderzoek centraal staat en welke technieken daarvoor kunnen worden gebruikt. Een tweede
ordeningsprincipe dat relevant is in tijd-ruimte onderzoek is het schaalniveau. Er moet een
zekere overeenstemming zijn tussen de gehanteerde abstractieniveaus van de verschillende
dimensies. Zijn de schaalniveaus voor tijd en ruimte min of meer logisch (tijd: minuut, dag,
etc.; ruimte: regio, land, etc.), daarentegen verdient het schaalniveau van productelementen
meer aandacht. Daartoe is een attractietypologie ontwikkeld. De gehanteerde substantiele,
temporele en ruimtelijke codering van gedrag dient zorgvuldig te gebeuren omdat het risico
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bestaat dat het materiaal 'inhoudelijk' hetzij wordt platgeslagen, hetzij een overweldigende
varieteitbehoudt. Inbeidegevallenisdereikwijdte vandeanalysesenconclusies tebeperkt.
Complexen zijn in dit onderzoek bepaald op grond van substantieel samenhangend gedrag,
ruimtelijk-substantieel samenhangend gedrag en temporeel-substantieel samenhangend
gedrag. De volgende technieken zijn respectievelijk toegepast: clusteranalyse, morfologische
netwerkanalyse enmultiple sequencealignment.Dezewordenachtereenvolgens geevalueerd.
Substantiatecomplexen
Voor het bepalen van inhoudelijke samenhang tussen productelementen op geaggregeerd
niveau (gebraikersgroepen) is voor een multivariate analysetechniek, een clusteranalyse,
gekozen. Dezetechniek voegt individuen opbasis van overeenkomstige waarden opbepaalde
variabelen, in dit geval tijd-ruimte gedrag, samen. Het tijd-ruimte gedrag is gecodeerd op
basis van de relatieve verblijfstijd op een productelement in een bepaalde regio. Deze
codering integreert de substantiatedimensie van gedrag en de statische componenten van tijd
en ruimte. Nadelen zijn dat de interactionele component van de temporele en ruimtelijke
dimensies buiten beschouwing blijven. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van Ward's
method. Omdat dit algoritme de neiging heeft om clusters met een gering aantal observaties
samen te voegen, zullen exceptionele en dus afwijkende tijd-ruimte paden niet snel worden
gevondenenverdient het aanbeveling anderealgoritmen uitteproberen (Hairetal., 1995).
Ruimtelijk-substantiele complexen
De ruimtelijke component van tijd-ruimte paden is geanalyseerd met behulp van
morfologische netwerkanalyse ineenGeografische Informatie Systeem.EenGISisbij uitstek
geschikt voor de analyse van de geografische elementen en de onderlinge relaties in een
complex. Een complex kan worden geconceptualiseerd als een netwerk met knooppunten,
plekken waar locatiegebonden activiteiten plaats hebben, en lijnen, de verbindingen tussen
deze activiteiten-locaties. Toeristische netwerken kennen bovendien een bijzondere variant:
bij routegebonden activiteiten is het netwerk feitelijk een aaneenschakeling van knooppunten
of een samensmelting van knooppunten en lijnen. Morfologische netwerkanalyse typeert het
gedrag aan de hand van morfologische netwerkbeschrijvers. Het is in deze studie exploratief
toegepast, omdat netwerkherkenning en vergelijking niet wordt ondersteund in een GISsysteem (Van der Knaap, 1997). Bovendien is netwerkherkenning op basis van
dagboekgegevens -voor zover bekend- niet eerder empirisch toegepast. Deze innovatieve
techniek heeft als belangrijk voordeel dat inzage wordt verkregen in de ruimtelijke spreiding
van in dit geval toeristische vakantie- en dagpaden, de afstanden die toeristen afleggen, de
routesdieworden gevolgd, endeactiviteitenlocaties diewordenbezocht.
Een belangrijke beperking ligt in de enorme hoeveelheid geografische data aan ruimtelijke
informatie en dagboekgegevens die benodigd is om een dergelijke GIS-applicatie te
construeren en operationeel te krijgen. De kwaliteit van de routegegevens is niet altijd
optimaal:respondenten hebben moeitemethetweergeven van hun routes op eenkaart of om
zich de afgelegde route te herinneren. Bovendien is het invoeren van de informatie een
tijdrovende taak. Een van de mogelijkheden om dit probleem in de nabije toekomst op te
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lossen,ishetgebruik vaneenGlobalPositioning System, waarbij tijd-ruimtelijke datadigitaal
wordt geregistreerd en afgelezen. Afgezien van de vraag of de 'gewone' toerist dit zal
accepteren, worden de substantiele en belevingsdimensies van het gedrag niet geregistreerd.
Dit kan voorkomen worden door speciale, op activiteiten en ervaringswerelden gerichte,
steekproeftechnieken tehanteren.
De netwerkparameters zijn vastgesteld onafhankelijk van de bestudeerde functionaliteit,
hetgeen voor een eerste exploratie van toeristisch ruimtelijk gedrag wenselijk was. In een
vervolgstudie zouden de verschillende soorten toeristisch-recreatieve gedragingen
(dagrecreatief gedrag, ook voor toeristen die hun vakantie-activiteiten ondernemen vanaf een
vaste verblijfplaats, rondtrekkend toeristisch gedrag, en combinaties hiervan) kunnen worden
geanalyseerd. Deze analyses kunnen leiden tot ideaaltypische constructies van toeristische
gedragspatronen, die op hun beurt het uitgangspunt vormen voor patroonherkenning en vergelijking. Het definieren van de knooppunten volgens de attractietypologie is daarbij van
belang. Ook verdient het aanbeveling de hoeveelheid activiteiten die zijn verricht op een
knooppunt -de dynamiek in een knooppunt- te registreren. Bovendien dient het karakter van
de verbindingen te worden gedefinieerd: gaat het om een functionele verplaatsing, een
routegebonden bewegingofeenverplaatsing diezowelfunctioneel alsattractief isbedoeld.
De zojuist geschetste morfologische netwerktypering is reeds een stap in de richting van het
gebruik van de matrixgerelateerde parameters in het verklaren van toeristisch-recreatieve
netwerken. Individuele kenmerken, zoals het hiervoor genoemde onderscheid in dagrecreatief
versus rondtrekkend gedrag maar ook motieven, informatiegebruik, gezelschap en dergelijke,
geven in combinatie met fysiek-ruimtelijke kenmerken, zoals infrastructuur, attractiviteit en
toegankelijkheid, vorm aan de netwerken. Hiermee kan gedrag worden gemodelleerd en
kunnen bepaalde ruimtelijke ingrepen worden beoordeeld op hun consequenties voor
toeristische spreidingspatronen. Tevens kan door het monitoren van toeristenstromen,
verschuivingen in het gebruik van (productelementen in) een regio worden vastgesteld.
Dergelijke informatie vormteengoedhouvast voorproductontwikkeling enbeleid.
Temporeel-substantielecomplexen
Voor het bepalen van temporeel-substantieel samenhangend gedrag is gebruikt gemaakt van
een sequentiele clusteringtechniek die gelijkenissen op grond van volgorde (similariteit van
reeksen) bepaalt. Detweetoegepaste technieken, ClustalWenPratt,zijn beide afkomstig uit
demoleculairebiologie engenetica.
Hoewel ClustalWbij aanvang werd geachtdemeestgeschikte methodetezijn om tijd-ruimte
gedrag te analyseren (Wilson, 1996; Bargeman et al., 1997; Bargeman, 2001) heeft het een
aantal nadelen. Allereerst blijkt het programmaminder geschikt om een goede clustering van
grote aantallen respondenten dieeen variabel gedrag vertonen tot stand tebrengen. ClustalW
isnietgoedtoegerustvooreensituatiewaarin groepen sterkverschillen inwelke 'codes' (tijdruimte elementen) in de sequentie voorkomen. Een (impliciete) veronderstelling van de
techniek is dat in elke sequentie min-of-meer dezelfde codes voorkomen, en dat vooral de
sequentie van deze codes verschilt. Dit lijkt voor veel toepassingen een vrij fundamenteel
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nadeel van deze techniek. Het invoeren van de similariteitsmatrix uit de eerste fase van de
Clustal W analyse in een hierarchische clusteranalyse als onderdeel van de multivariate
technieken voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek zou dit nadeel kunnen opheffen.
Daarnaast geldt ook het probleem dat gehele sequenties geanalyseerd worden, waarbij
sequenties van ongelijke lengte voor problemen zorgen. Dergelijke problemen treden vooral
opbij 'short format' coderingen, omdathierdeenerespondent veelmeerproductelementen in
zijn sequentie kan hebben dan de andere. Daarbij kan voor sociaal-wetenschappelijk
toepassingen het geringe aantal toegestane codes een probleem vormen. Tenslotte kent het
programma een eendimensionale structuur, hetgeen geen recht doet aan de
multidimensionaliteit van gedrag. Geconcludeerd kan worden dat de kracht van multiple
sequence alignment met behulp van Clustal W vooral ligt in het analyseren van (i) lange
sequentiesmet(ii)eengeringaantalcodes.Defocus ligtopderangordening.
Het is duidelijk dat indien deze techniek binnen de sociale wetenschap wordt gebruikt, en
meer specifiek het tijd-ruimte onderzoek, grondig nagedacht moet worden over het type
codering ('long format' versus 'short format') endetekiezen codes.Voor ditlaatstegeldt dat
het aantal mogelijke codes beperkt is. Dit lijkt niet alleen een technische beperking van de
software. Een fundamenteler probleem is dat de techniek niet goed functioneert bij
respondenten die verschillende deelsets van productelementen bezoeken; dit probleem zal
groter worden naarmate meer codes onderscheiden (kunnen) worden. Mogelijkerwijs kan het
hanteren van de optionele gewichtenmatrix hier enig soelaas bieden. Hiermee zou tot
uitdrukking gebracht kunnen worden dat bepaalde productelementen meer op elkaar lijken
dan andere. Dit lijkt echter iets voor vervolgonderzoek. Het is raadzaam alleen met de
gewichten aan de slag te gaan als de gekozen gewichten goed beargumenteerd kunnen
worden.
In tegenstelling tot Clustal W richt Pratt zich op deelpatronen binnen sequenties. Een eerste
vraag is dan of deelpatronen een geschikte invalshoek vormen voor de tijd-ruimte
vraagstelling.Dithangtonderandereafvanofdeonderzoeker uiteindelijk gei'nteresseerdisin
het groeperen van mensenmet een soortgelijk tijdruimtepatroon, of meer in (deel)complexen
van toeristisch-recreatieve productelementen die veel in onderlinge samenhang worden
gebruikt.Inheteerstegevallijkt Prattietsminder geschikt:het wordt lastigmensen eenduidig
in te delen op grond van deelpatronen. Daarnaast geeft Pratt weinig inzicht in het
afstammingsprincipe, dat wil zeggen de mate waarin de verschillende tijd-ruimte paden tot
elkaar zijn te herleiden. Alhoewel Pratt per sequentie of respondent aangeeft welke patronen
vantoepassing zijn, kunnen patronen elkaar overlappen en weet deonderzoeker niet welkede
'meest complete' of 'beste' is.Tenslotte is het programma gevoelig voor verkeerde sampling
of homogeen gedrag: wanneer bepaalde tijd-ruimte patronen, hetzij door de opzet van de
enquetes, hetzij door sterk op elkaar gelijkend consumentengedrag, op een onevenredige
manierindedatasetterechtkomen, danzullenpatronen indezeoversampeldegedragingen het
eerstdoorPratt gevonden worden.
Maar ook als dit niet het geval is, zoekt Pratt in de toeristische tijd-ruimte paden naar
algemeen geldende patronen, naar de grootste gemene deler. De onderzoeker moet zich
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rekenschap geven van het feit dat veel voorkomende activiteiten of bezochte locaties zeer
frequent terug zullen komen in de Pratt-patronen. Het a-typische gedrag valt weg in de
overdosis generiek gedrag. Dit is met name het geval bij de 'long format' coderingen, welke
in dit onderzoek onbruikbaar bleken. Het is dan ook belangrijk om bij het gebruik van Pratt
voor tijd-ruimte onderzoek, goed terealiseren hoe de sampling strategic is geweest, maarook
om de lange lijst van gevonden patronen door te werken om te zoeken naar patronen in
kleinere groepen van de tijd-ruimte coderingen. Dit probleem van sampling invloed is niet
vantoepassing opdeanderemultiple alignment technieken.
Voor alle geschetste beperkingen geldt dat een verdere verfijning van de
parameterinstellingen waarschijnlijk tot een beter (gewenst) analyseresultaat zal leiden,
bijvoorbeeld door patronen te laten zoeken, waarbij een aantal letters moeten worden
overgeslagen en/of dieopeenbijzondere positieinde sequentie staan.IndeCostaRica studie
zoubijvoorbeeld gezocht kunnen worden naarpatronen tussen tweehoofdstedelijke bezoeken
inentussen eenhoofdstedelijk bezoek en deeindlocatie in;indeEuregioMaas-Rijn kan naar
patronen tussen twee accommodatieverblijven worden gezocht. Hiervoor is nader onderzoek
wenselijk.
Het is aanbevelenswaardig in vervolgonderzoek om multiple sequence alignment technieken
pas in te zetten nadat de substantiele complexen zijn gedefinieerd. In dit stadium is namelijk
degrote variabiliteit in gedrag weggefilterd en zijn (redelijk) homogene clusters gerealiseerd.
Uit dit homogene cluster, dat als een 'moederorganisme' kan worden beschouwd, evolueren
alleindividuelepaden.

8.3

Discussieen aanbevelingen

Een aantal zaken zal in deze paragraaf de revue passeren. Allereerst stel ik het tijd-ruimte
onderzoek zoals toegepast in dit onderzoek ter discussie. Vervolgens komt het al dan niet
onvoorspelbare gedrag van toeristen aan de orde. Tenslotte worden enkele aanbevelingen
voortoeristisch beleidenproductontwikkeling gedaan.
Tijd-ruimte onderzoek
Onderzoek naar de tijd-ruimtelijke samenhang van toeristisch gedrag geeft inzage in
vakantiepaden als samenhangend geheel.Eengei'ntegreerde analysevanzowelde substantiele
dimensie, de temporele als ookderuimtelijke dimensies van gedragbiedt aanknopingspunten
voor sturing van ditzelfde gedrag. De temporeel-ruimtelijke structuur van het toeristische
aanbod kan worden aangepast c.q. gewijzigd zodat het beter aansluit op het
activiteitenpatroon van toeristen. Gedacht kan worden aan openingstijden van attracties, het
opheffen van ruimtelijke barrieres en het ontwikkelen van routes door toeristische
voorzieningen en gebieden. Een andere belangrijke toepassing is de monitoring van het
gebruik van het toeristisch-recreatieve product: blijven toeristen dezelfde complexen maken
of veranderen deze door dejaren heen? Waaruit bestaan eventuele veranderingen en wat zijn

Conclusies enaanbevelingen

de achterliggende oorzaken? Het feit dat in dit onderzoek een relatie is gelegd met een groot
aantalkenmerken vantoeristen, maakthetmogelijk gedragtemodelleren entevoorspellen.
In dit proefschrift zijn meerdere technieken naast elkaar gebruikt. Dit geeft een zeer
uitgebreid beeld vanhetreisgedrag van toeristen ineen gebied. Een clusteranalyseis gebruikt
om de inhoudelijke verschillen tussen gedragspatronen te analyseren, waarbij tijd en ruimte
als statische component zijn meegenomen. Deze relatief eenvoudige techniek geeft een goed
overzicht van het toeristisch gebruik van een gebied. De morfologische netwerkanalyses
hebben inzagegegeven inderuimtelijke neerslag van decomplexen. Informatie overdevorm
vanhet netwerk, depositieenhetkarakter van deknooppunten, het aantal endelengte vande
netwerkverbindingen geeft inzage in het ruimtelijk gebruik en functioneren van het
toeristische aanbod. Morfologische netwerken zouden ook vanuit de ruimtelijke
aanbodsstructuur kunnen worden geanalyseerd. Alhoewel deze benadering van dezelfde
informatie gebruikt maakt, namelijk het tijd-ruimte gedrag van toeristen, worden functionele
verbanden tussen voorzieningen en gebieden geanalyseerd en wordt explicieter een relatie
gezocht met de toeristisch-recreatieve aanbodsstructuur van de regio. Beide invalshoeken
(vraag- en aanbodzijde) bieden een goed interpretatief kader dat voor modellering en
monitoring zou kunnen worden gebruikt. Het toepassen van dynamische cartografie kan
hierbij een goed hulpmiddel zijn. Het is evident dat temporele paden zonder sequentiele
technieken niet of nauwelijks kunnen worden gevonden. Dit geldt nog niet zozeer voor
paarsgewijze relaties omdat deze met behulp van netwerkanalyses, die gangbaar zijn in de
sociale wetenschappen, kunnen worden gevonden. Echter, regelmatig voorkomende langere
ketens van bezochte voorzieningen, gebieden of andere elementen, en de aantallen
vakantiegangers die een dergelijke keten doorlopen, waren zonder deze techniek niet naar
voren gekomen.
Zoektochtnaartoeristische ervaringen
De onvoorspelbare en grillige toerist is in dit onderzoek niet teruggevonden. Maar ook de
zoektocht naar toeristische ervaringen is niet de sterkste voorspeller van gedrag gebleken.
Eerder is ditook uit ander onderzoek gebleken (zieElands en Lengkeek, 2000;Van Keken et
al., 1995).Dekorte dagboekperiode (een dag)ishiernaar verwachting gedeeltelijk debet aan.
Het feit dat hetzelfde gedrag op een dusdanig verschillende wijze kan worden ervaren,
betekent dat verschillende betekenissen kunnen worden ontleend aan dezelfde tijd-ruimtelijke
context. Daarmee is tevens het belang van de ervaringstypologie duidelijk geworden. Juist
omdat ervaringen en gedrag niet een-op-een met elkaar samenhangen, moet een vakantie
omgeving nooit zijn opgebouwd uit monofunctionele of eenduidig interpreteerbare elementen
dieslechtsinbeperkteruimtebieden aanhetbrede scalaaanervaringen dattoeristen zoeken.
Routines en gewoontegedrag uit het dagelijks leven spelen ook tijdens de vakantie een
belangrijke rol. Ze hangen nauw samen met de ervaringsmodaliteiten. De toeristen uit de
amusementsmodaliteit keren vaak jaarlijks trouw terug naar hun ideale vakantieplekje. Zij
ondernemen meer kleinschalige activiteiten in de directe omgeving van de accommodatie en
trekken er af op en uit om een wat grotere bezienswaardigheid te bezoeken. Bij hen spelen
routines een belangrijke rol.Het is een soort 'thuis komen' opje vakantieplekje, maar dan op
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een onbedorven plek zonder dwang en verplichtingen waar je je vrienden uit eerdere
vakantiejaren ontmoet. Deze groep blijft dichtbij de alledaagse leefwereld. Het
gei'nteresseerde ervaringstype laat de alledaagse werkelijkheid meer los, maar tracht
tegelijkertijd, doorinsterke mate zijn vakantievoor tebereiden, zijn vakantieervaringen voor
te structureren. Hiermee dringen strategieen uit het leven van alledag, die kunnen worden
beschouwd als eenvorm van routinematig handelen (menis bier immers bekend mee), de
andere werkelijkheid vanvakantie in.Hettoewijdingstype geeft zich over aande ritmesen
gewoontes van de sociaal-ruimtelijke omgeving waar hij op vakantie is. Dit type zal zijn
vakantie niet ofnauwelijks voorbereiden ofontwikkelt zelfs eenantipathie hiervoor. Bewust
nietsplannenisechterookeenvormvanintentioneel handelen. Hettoewijdingstype betreft in
beide studies een kleine groep toeristen, waarbij dient te worden aangetekend dat deze in
CostaRicanadrukkelijker aanwezigisdanindeEuregio Maas-Rijn.
Op een meer operationeel niveau verklaren bezoekmotieven het gedrag beter. De
veronderstelling dat drijfveren om op vakantie te gaan en/of de bezoekmotieven alleen het
gedrag kunnen voorspellen is echter ook enigszins beperkt. Het vakantiegezelschap, de
reisorganisatiegraad, de reisafstand, de herkomst, het weer en andere aspecten zijn mede
bepalend voor de totstandkoming van het uiteindelijke gedrag. Daarnaast is duidelijk
geworden dat het variatiezoekend gedrag in belangrijke mate wordt aangestuurd door het
aanwezige toeristische aanbod. Iedere toerist proeft daarvan een gevarieerd deel en legt
bepaalde accenten, afhankelijk vanzijn drijfveren.
Hetonvoorspelbare vantoeristen ligtwaarschijnlijk indefase dievooraf gaataandevakantie
zelf, in de vakantiebestemmingskeuze en -boeking. Deze vindt in een later stadium plaats
(denk aande 'last minute' reizen) enisimpulsiever vanaard. Ditiswaarschijnlijk hetmeest
vantoepassingoptoeristen voorwiehetbeleven vanauthenticiteit, afwisseling enhetopgaan
in andere culturen belangrijk zijn. Toeristen, diegezelligheid zoeken, willen bijtanken in een
vertrouwdeomgeving en/of familie envrienden willen ontmoeten, boeken over hetalgemeen
hun vakantieadres tijdig. Deze onvoorspelbaarheid is echter niet zozeer te wijten aan de
toerist, maar meer aan de toeristenindustrie zelf. Als gevolg van technologische
ontwikkelingen, informatie- en communicatietechnologie, toegenomen mobiliteit,
flexibilisering enmodularisering, ishetaanbod overweldigend quavolume enquadiversiteit
geworden. Door meetegaan indeeconomische wetmatigheden, heeft deindustrie zijn eigen
onvoorspelbaarheid gecreeerd. De zoektocht naar vakantie-ervaringen is niet principieel
gewijzigd.
Beleidenproductontwikkeling
De bevindingen uit dit proefschrift kunnen worden toegepast ten behoeve van
sturingsvraagstukken, productontwikkeling en monitoring van het toeristische product. In
deze paragraaf volgen enige aanbevelingen dieop grond vandit onderzoek kunnen worden
gemaakt.
Zoalsreeds eerderisvermeld,geven complexen inzichtindewijze waaroptoeristen zich tijdruimtelijk begeven door een vakantiegebied. De vakantiepaden van toeristen kunnen
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aanleiding geven om in de temporeel-ruimtelijke organisatie van een regio in te grijpen. Zo
kan in de Euregionale situatie aan de behoefte aan avondwandelingen vanuit de
accommodatie worden tegemoet gekomen door korte wandelroutes uit te zetten die direct
aansluiten op de camping of bungalowpark. Omdat in Costa Rica het transport tussen de
toeristischebestemmingenveeltijd inbeslagneemt,zou men kunnen trachten dit transport te
optimaliseren.
Ook informatieverstrekking is een belangrijk sturingsmechanisme. De gei'nteresseerde
toeristentypen bereiden hun vakantie intensiever voor meestal met behulp van
informatiebronnen. Reisgidsen, het productaanbod van reisbureaus, gerichte
informatievoorziening op accommodaties zijn kansen om het tijd-ruimte gedrag van toeristen
in de gewenste richting tebei'nvloeden. Welkerichtingdit moet zijn hangt natuurlijk sterk af
van het perspectief van de informatieverstrekker: de belangen van een
natuurbeschermingsorganisatie komen niet per definitie overeen met die van een reisbureau.
In de Euregio Maas-Rijn dient de informatievoorziening in het hoogseizoen verschillend te
zijn van het laagseizoen. De complexen begeven zich op een ander tijd-ruimtelijk
schaalniveau: informatie over ver weg gelegen c.q. buitenlandse voorzieningen zijn in het
laagseizoen minder relevant dan in het hoogseizoen. De toeristen die komen voor een
vertrouwde omgeving hebben andere behoeften. Over het algemeen hebben zij de
belangrijkste bezienswaardigheden reeds gezien en is hun gedrag met name op het
landschappelijk genieten en rondwandelen in reeds bekende dorpjes en steden gericht. Deze
terugkeerders zijn minder eenvoudig te sturen; hun gedrag is sterk gebaseerd op gewoontes,
diemoeilijk zijn tedoorbreken.Devraagisnatuurlijk ookof ditwenselijk ennoodzakelijk is.
Eentweede toepassing ishet ontwikkelen vannieuwe producten voordebestaande marktdan
wel de potentiele toeristische markt. Enkele productontwikkelingsmogelijkheden worden
hierna bediscussieerd.
In Costa Rica vormen denatuurgebieden dekern van het ecotoeristische imago van het land.
De natuur lijkt echter met name aantrekkingskracht te hebben op toeristen die er voor de
eerste keer komen. Herhalingsbezoekers bezoeken in geringe mate de Nationale Parken van
het land.Ditbetekent dat de 'natuur' teweinig aantrekkingskracht heeft om herhalingsbezoek
te stimuleren. Men heeft het idee dat men het na een keer wel gezien heeft. De gebrekkige
toeristische infrastructuur (weinig bezoekerscentra, wegen, restaurants, en dergelijke; zie
Honey, 1999)draagt zeker bij tot dit geringe herhalingsbezoek, nog afgezien vanhet feit dat
ditookkanbetekenen datpotentielebezoekers afzien van eenbezoek aan eenNationaal Park.
Dit zijn gemiste kansen omdat de financiele situatie van de Nationale Parken, die door de
overheid worden beheerd, niet zo gunstig is (Caalders et al., 1999).Op dit moment is er een
beperkte groep 'eerste-keer' toeristen die denatuur bekostigt. Uit recente cijfers blijkt dat het
aandeel herhalingsbezoek binnen de groep internationale toeristen die arriveren op de
luchthaven van San Jose en die komen voor 'vakantie' en 'familie- en vrienden bezoek'
procentueel toeneemt (van 23%in 1997tot 32%in 2000;Canatur, 2001).Dit betekent dat de
natuureenteruglopend aandeelheeft indetoeristische revenuen.
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Het huidige product speelt onvoldoende in op het beleven van de natuur in verschillende
ervaringsmodaliteiten: somsontstaat erteleurstelling bij de fanatieke natuurliefhebber, omdat
er zoweinig fauna valt te zien, toeristen diedefysieke grenzen in zichzelf willen ontdekken,
krijgen slechts in geringe mate kans daarvoor en soms is er onvoldoende vermaak voor de
toerist die vooral voor het amusement komt. De infrastructuur en de faciliteiten die de
natuurparken bieden zijn onvoldoende afgestemd op de variatie in toeristische
ervaringswerelden. Daarnaast zijn de tours van reisbureaus en dergelijke tamelijk universeel
en metnameontworpen voor toeristen uit de interesse modaliteit, dieechter ook niet worden
geprikkeld om 'meer' te willen zien. Het ontwikkelen van op ervaringstypen toegesneden
natuurbelevingproducten zal het herhalingsbezoek stimuleren. Een betere samenwerking
tussentouroperators enparkmanagementgenereert extratoerismeendaarmeeinkomsten
Op het moment dat de attractiewaarde van de Costaricaanse natuur wegvalt en het land haar
ecotoeristische image verliest, komt er geen nieuwe aanwas van bezoekers en is het
aangewezen op de jaarlijks terugkerende toeristen. Men kan zich afvragen of het huidige
productaanbod voordezegroepvoldoende diversis.Toeristen wordenmetdenatuur 'binnengehaald', maarmoeten met cultuur worden behouden. Toeristische voorzieningen gerelateerd
aan het sociaal-culturele leven van Costa Rica zouden herhalingsbezoekers kunnen
aantrekken. Omdat deze groep minder bereid is zich over grotere afstanden te verplaatsen,
zouden de activiteiten lokaal en kleinschalig moeten zijn. Omdat de groep herhalingsbezoekers steeds groter wordt, moet hiermee nadrukkelijk in toekomstige productontwikkeling rekening worden gehouden. Een bijkomend voordeel van de ontwikkeling van
kleinschalige, sociaal-culturele voorzieningen is dat lokale gemeenschappen (economisch)
meekunnen profiteren vanhettoerismeendaardoorhun overlevingskansen vergroten.
De diversiteit van landschappen, steden en dorpen, de nabijheid van het gebied en het
'buitenlandgevoel' bepalen voor een belangrijk deel de huidige aantrekkingskracht van de
Euregio Maas-Rijn. De toeristische complexen weerspiegelen deze diversiteit. Ook hier geldt
dattoeristen dievoordeeerstekeerkomenmeer attracties enbezienswaardigheden bezoeken
en dat herhalingsbezoekers hun oude vertrouwde routes in het landschap fietsen of wandelen
en op debekende plekjes in de steden hun kopje koffie drinken. De Euregio Maas-Rijn moet
concurreren met andere vergelijkbare regio's, die ook steeds eenvoudiger bereisbaar worden.
Op het moment dat de interesse modaliteit toeristen wegtrekken, valt een belangrijk
bezoekerspotentieel van Euregionale bezienswaardigheden weg. De vertrouwdheids- en
gezelligheidstoeristen, waaruit de groep herhalingsbezoekers voornamelijk bestaat, zijn
namelijk geen fervente attractiebezoekers meer. Het zorgdragen voor een voldoende divers
aanboddatdeinteresse modaliteitaanzettotbezoekisvaneminentbelang.
Het bijzondere van het Euregionale gebied is dat er landsgrenzen zijn. Een grens betekent
voor een toerist meer dan alleen een fysieke passage, het is een waarneembare breuk met de
vertrouwde dagelijkse leefomgeving. Aan de symbolische betekenis van de grens ontleent de
Euregio Maas-Rijn in toeristisch opzicht voor een belangrijk deel haar charme (Brouwer en
Elands, 1997). Door de aanwezigheid van grenzen is er in het gebied een diversiteit aan
landschappen en culturele uitingen ontstaan. Het opheffen van nationale grenzen in Europees
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verband kan een eroderende werking hierop hebben. Standaardisering en uniformiteit kunnen
het uiteindelijke gevolg zijn, waardoor het Euregionale gebied minder interessant wordt in
vergelijking tot andere gebieden. De alledaagse ervaring kan niet zomaar opzij worden
geschoven omdat het 'andere' in dit gebied niet kan worden gevonden. Dit speelt met name
eenrolvoordeinteresse,vervoeringen toewijdingsmodaliteiten.
Inzage in de sequentiele aspecten van gedrag biedt interessante aanknopingspunten voor
reisbemiddelingsorganisaties. In Costa Rica zijn met name de verschillen tussen individueel
reizende toeristen en georganiseerd reizende toeristen relevant. Reisorganisaties kunnen tours
aanbieden die inhaken op de gedragsketens van individuele reizigers. Op dit moment is de
reisbemiddeling sterk aanwezig in de natuur & must-see-sights complexen, terwijl ze in de
andere complexen nagenoeg geen rol speelt. Het is aanbevelenswaardig producten te
ontwikkelen voor (onderdelen van) deze complexen, waarbij vanzelfsprekend rekening dient
te worden gehouden met het type toerist. In de Euregio Maas-Rijn zijn het niet zozeer de
meerdaagse tours die dereisbureaus moeten aanbieden, maar gaat het omeendaagse tours die
gezien de zelfredzaamheid van de Euregionale toerist een duidelijke toegevoegde waarde
moeten hebben. Aangezien de herhalingsbezoekers een duidelijke voorkeur voor
routegebonden activiteiten op het platteland hebben, kunnen bijvoorbeeld themaroutes en/of
boerderijactiviteiten worden ontwikkeld. Voor de geinteresseerde toeristen kunnen rondom
belangrijke bezienswaardigheden en attracties speciale arrangementen worden gecreeerd. De
arrangementen dan welproducten dienen ook rekening te houden met het feit dat 's ochtends
veelal natuurhistorische attracties en toeristisch-recreatieve voorzieningen worden bezocht en
dat's middags toeristen meeractiviteiten indevrijetijdsomgeving ontplooien.
Het is duidelijk geworden dat de variatiebehoefte zich nadrukkelijk in het tijd-ruimte pad
manifesteert. Toeristen volgen in belangrijke mate het aanbod aan toeristisch-recreatieve
voorzieningen. Dit heeft ook te maken met de wijze waarop toeristen de dimensies tijd en
ruimteincorporeren inhun gedrag.Toeristen dieCostaRicabezoeken vanwegede 'must-seesights' zijn veelalbeperkt in hun vakantietijd, waardoor er dus effectief mettijd moet worden
omgegaan. Aangezien het reizen doorhet land tijdrovend is als gevolg van fysiek-ruimtelijke
barrieres beperken toeristen zich vaak tot enkele gebieden. Zezijn dan geneigd nagenoeg alle
bezienswaardigheden uit deze gebieden te bezoeken en te ervaren, ongeacht het type
productelement. Als er in een regio slechts een bezienswaardigheid is, zullen ze na het
bezoeken ervan, naar de volgende regio reizen. Toeristische gebieden dienen dit
variatiezoekend gedrag meer uit te buiten door het aanbod ruimer en diverser te maken. Er
dient minimaaleenbijzondere attractie te zijn, de extra toeristische voorzieningen dienen een
goede aanvulling hierop te zijn. Een belangrijk neveneffect hiervan is dat het
herhalingsbezoekers kan stimuleren tot een uitbreiding van hun activiteitenpatroon. Tijd is in
deEuregioMaas-Rijn inminderemateeenbeperkende factor. Doordegeografische nabijheid
vanhet vakantiegebied isde 'druk' omallehoogtepunten bezocht tehebben geringer, erkomt
immers wel een tweede keer. Desalniettemin blijkt dat in het voorseizoen, waarin de
kortdurende vakanties domineren, de complexen zich voornamelijk binnen de verblijfsregio
begeven, terwijl in het hoogseizoen, waarin de vakanties langer duren, toeristen hun
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actieruimteuitbreiden richtinghetbuitenland.Ookhieruit blijkt hetbelang van een gevarieerd
aanbod vanvoorzieningen gedurende eenbeperkt vakantietijdbudget.
Een laatste toepassing is monitoring van het functioneren van het toeristisch-recreatieve
product. Door inzage te krijgen en te houden in het tijd-ruimtelijk gebruik van toeristische
productelementen in een gebied komen sterke en zwakke schakels naar boven en
veranderingen daarin. Het interpreteren van dergelijke ontwikkelingen vanuit toerist
gerelateerde kenmerken (bijvoorbeeld zoektocht naar ervaringen, gebiedsmotieven en het
vakantiegezelschap), vanuit ruimtelijk aanbodgerelateerde kenmerken (bijvoorbeeld type en
ligging accommodatie) en vanuit temporele kenmerken (bijvoorbeeld seizoen en dagtype)
blijft noodzakelijk. Een monitoringssysteem moetbovendien gestructureerd zijn random twee
principes: doelvariabelen en sturingsinstrumenten. Doelvariabelen zijn geoperationaliseerde,
meetbare variabelen die een directe vertaling vormen van beleidsdoelen. Indien
gedragsdiversiteit een beleidsdoelstelling is, kan deze worden omgezet in de doelvariabelen
'diversiteit aan complexen in de Euregio Maas-Rijn/Costa Rica'. Aan deze doelvariabelen
dienen sturingsinstrumenten te zijn gekoppeld, waarvan de effecten tot uitdrukking moeten
komen in de gemeten doelvariabelen. In het geval van Costa Rica zou de 'ontwikkeling van
natuurgerichte tours per ervaringsmodaliteit' moeten leiden tot een toename van het 'actieve
natuur' complex, dat waarschijnlijk in een aantal deelcomplexen uiteen zal gaan vallen. Inde
Euregio Maas-Rijn zou de 'ontwikkeling van boerderijactiviteiten' moeten leiden tot de
vorming van een nieuw complex waarin het platteland niet langer een routegebonden ruimte
symboliseert, maarookeen activiteitenruimte.
Het voorgaande is slechts een greep uit de aanbevelingen die kunnen worden gedaan voor
beleidsmakers enproductontwikkelaars. Hetisooknietaandeauteurvanditproefschrift deze
aanbevelingen als recept voor te schrijven. In overleg met belanghebbenden uit beide
gebieden dienen de onderzoeksbevindingen als informatie- en inspiratiebron te functioneren,
welke alleen in een creatief en interactief proces tot duurzame tijd-ruimte specifieke
toeristische productontwikkeling kunnen leiden.
Productontwikkelaars, beleidsmakers en andere toeristische actoren moeten zich ervan
vergewissen dat de onvoorspelbare en grillige toerist slechts in beperkte mate bestaat en dat
deze zeker niet tot norm voor de toekomst moet worden verheven. Het creeren van een tijdruimte specifieke regionale identiteit en het garanderen van continui'teit en kwaliteit van het
huidige productaanbod zijn minstens zo belangrijk als het zich storten in de genadeloze
concurrentiestrijd omde hype(r)gevoelige toerist. Hierbij ontstaat het gevaar 'alles' te willen
aanbieden, wat gezien het karakter van de grillige toerist per definitie onvoldoende is
('revolution oftherisingexpectations') enuiteindelijk hetrisicogrootis 'alles' teverliezen.

Literatuur

Anonymus,Recreatie &Toerisme (1998).
Antonides, G. en W.F.van Raaij (1996). De onvoorspelbare consument, Intermediair, 32(48), pp.3941.
Ashworth, G.J. en M.C. Jansen-Verbeke (1989). Functionalassociation as apreconditionfor theuse
of leisure as a vehicle for the economic revitalisation of inner areas of cities. In: PreCongressbook vol. 2a. Paper voor het ELRA Congress 'Cities for the future: the role of leisure
andtourism intheprocess ofrevitalization', Rotterdam,juni 1989.
Bargeman, B.,C.JohenH.Timmermans (1997).A typologyoftouristchoiceoftraveldestinationand
duration: the dutch case. Paper gepresenteerd op de FUTRO/NWO Workshop 'Battle for the
tourist', Eindhoven, 8-10juni 1997.
Bargeman, B. (2001). KieskeurigNederland.Routines inde vakantiekeuzevanNederlands toeristen.
Proefschrift, departement Vrijetijdwetenschappen. Tilburg: KatholiekeUniversiteit Brabant.
Becker, C. en N. Haart (1993). Die belgische Ostkantone als Zielgebiet des Tagestourismus. Trier:
Europaisches Tourismus InstitutGmbH anderUniversitat Trier.
Beckers, Th. en M.C.M. van den Heuvel (1997). Recreatie 2020: vier scenario's voor mogelijke
toekomsten. Detoekomst uitvinden,nietvoorspellen. RecreatieenToerisme,5,pp.6-10.
Beckers, Th. en H. van der Poel (1990). Vrijetijd tussen vorming en vermaak: een inleiding tot de
studievandevrijetijd. Leiden: Stenfert Kroese.
Beckers, T. en S. Raaijmakers (1991). Tijd-ruimtelijkedynamiek. Delft: PRO / Delftse Universitaire
Pers.
Bergmans, P., H. van Gurp en A. Poelstra (1994). Typisch Valkenburg. Een onderzoek naar
toeristentypen en het tijd-ruimte gedrag van campinggasten in de gemeente Valkenburg aan de
Geul. Afstudeerscriptie Werkgroep Recreatie en Toerisme. Wageningen: Landbouwuniversiteit
Wageningen.
Berry, B. (1968). A synthesis of formal and functional regions using a general field theory of spatial
behaviour. In: Berry, B.en D. Marble (eds),SpatialAnalysis:A Reader inStatistical Geography.
Englewood Cliffs: Prentice-Hall,pp.419-428.
Blaas, H. (1989). Theorie en toegepast theorie van het tijd-ruimte onderzoek. Amsterdamse
Geografische Studies nr. 23. Instituut voor Sociale Geografie. Amsterdam: Universiteit
Amsterdam.
Boerwinkel, H.W.J. (1992). Inleiding omgevingspsychologie. Collegedictaat. Wageningen: Werkgroep
Recreatie,VakgroepRuimtelijkePlanvorming,Wageningen Universiteit.
Bolt, D. (1983). Urbanform and energy for transportation. A study for Projectbureau integrale
verkeer- en vervoerstudie.Delft: TNO.
Boorstin,D.(1963). Theimage,orwhathappenedtotheAmerican dream?Middlesex: PelicanBooks.
Borgers,A.enF.Witlox (1997).Modellen voorruimtelijk gedrag.In:Hendriks,P.enH.Ottens(red.),
GeografischeInformatieSystemeninruimtelijkonderzoek, pp. 165-182.Assen: VanGorcum.
Bourdieu, P.(1988). Opstellenoversmaak, habitusenhetveldbegrip.Amsterdam: VanGennep.

Breedveld, K. (1999a). Regelmatig onregelmatig. Spreiding van arbeidstijden en de gevolgen voor
vrijetijdenrecreatie.Proefschrift Katholieke Universiteit Brabant. Amsterdam: ThelaThesis.
Breedveld, K. (1999b). Dag in, dag uit. Routinematigheid in het alledaagse handelen. In: Broek, A. van
den,W. Knulst en K.Breedveld.Naaranderetijden?Tijdsbesteding entijdsordening inNederland,
1975-1995,Sociale en Culturele Studies 29, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, pp. 123156.
Brouwer, R. en B. Elands (1996). De grens, uitdaging of obstakel in het attractievormingsproces?
Vrijetijdsstudies, 14(1),pp. 42-57.
Brouwer, R. (1999). Toerisme in de arena.Een sociologische reflectieop de betekenisvan toeristische
attractievorming voor de sociale en fysiek-ruimtelijke omgeving in de Euregio Maas-Rijn.
Proefschrift. Wageningen:Landbouwuniversiteit Wageningen.
Buttimer, A.(1983).Thepractice ofgeography.London: Longman.
Caalders,J.enJ. Philipsen (1998).Innovatie intoerisme: naareen strategic voor tijd-ruimte specifieke
ontwikkeling. Vrijetijdsstudies, 16(4),pp. 29-47.
Caalders, J.D.A.D., V.R. van der Duim, G. Boon en H. Quesada Rivel (1999). Tourism and
Biodiversity. Impacts and perspectives on interventions in the Netherlands and Costa Rica.
Rapporten Sociaal-Ruimtelijke Analyse / Recreatie en Toerisme, no. 3, Arnhem / Wageningen:
Buiten Consultancy/Wageningen University.
Caalders, J. en J. Philipsen (2001). Tijd-ruimte specifieke innovatie; terugblik en vooruitblik. In: J.
Lengkeek en L. Boomars (red.), Producten van Verbeelding, Wageningen: Leerstoelgroep
Sociaal-Ruimtelijke Analyse&RecreatieenToerisme,Wageningen Universiteit, pp. 109-122.
Canatur (2001).Internet-site Camera Nacional deTurismo,CostaRica, http://canatur.org.
Cantwell, M.D.en R.T.T. Forman (1993). Landscape graphs: Ecological modelling with graph theory
todetect configurations common todiverse landscapes.LandscapeEcology, 8(4),pp.239-255.
CentraalBureau voor deStatistiek (1994).Statistischjaarboek 1994.'s-Gravenhage: SDUuitgeverij.
CentraalBureau voordeStatistiek (2000).Statistischjaarboek 2000. 's-Gravenhage: SDUuitgeverij.
Chapin,F.S.(1978).Human time allocation inthecity.In:Carlstein,T., D.Parkers enN.Thrift (eds.),
Timingspaceandspacingtime. Vol. 2:Humanactivityandtime,pp. 13-26.
Cohen,E.(1972).Towards asociology of international tourism.SocialResearch, 39(1),pp. 164-182.
Cohen, E. (1988).Traditions in the qualitative sociology of tourism.Annals of TourismResearch, 15,
pp.29-46.
Cohen, E. (1979). A phenomenology of tourist experiences. TheJournal of the British Sociological
Association, 13,pp.179-201.
Cooper, C.P. (1981).Spatial andTemporal Patterns of Tourist Behaviour. Regional Studies, 15(5),pp.
359-371.
Coshall, J. (2000). Spectral analysis of international tourism flows. Annals of Tourism Research,
27(3),pp.577-589.
Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: thepsychology of optimalexperience. New York: HarperCollins
Publishers.
Cramer, M. en M. van Lierop (1995). Round the world in five experiences, motives of tourists in
Monteverde and Manuel Antonio, Costa Rica. Afstudeerscriptie. Wageningen:
Landbouwuniversiteit Wageningen.
Dale,J.H. van(1992).GrootwoordenboekderNederlandsetaal.Utrecht: Van Dale Lexicografie.
Debbage, K.G. (1991). Spatial Behavior in a Bahamian Resort.Annals of TourismResearch, 18,pp.
251-268.
D'hondt (1994). De grensregio 'MHAL'. Een proeftuin voor grensverleggende ruimtelijke planning.
PlanologischNieuws, 14(3),pp. 180-194.

Literatuur
Dietvorst, A.G.J. (1979). Telefoonverkeer en economische structuur. Proefschrift. Nijmeegse
Geografische Cahiers, no. 17. Nijmegen: Geografisch en Planologisch Instituut, Katholieke
Universiteit Nijmegen.
Dietvorst, A.G.J.,J.A.vanGinkel,A.O.Kouwenhoven, B.C.dePaterenW.J.vandenBremen (1984).
Algemene Sociale Geografie: ontwikkelingslijnen en standpunten. De wereld in perspectief.
Weesp: Unieboek.
Dietvorst, A.G.J., W.H.J. Poelhekke en J. Roffelsen (1987). Hoe meer verscheidenheid aan attracties,
desteaantrekkelijker destad.Recreatie &Toerisme, 11,pp.441-445.
Dietvorst, A.G.J. (1987). Beeldvorming en keuze van vakantiegebieden in Nederland. Nijmegen:
Werkgroep Recreatie en toerisme, Geografisch en Planologisch Instituut, Katholieke Universiteit
Nijmegen.
Dietvorst, A.G.J. (1989). Complexen en netwerken: hun betekenis voor de toeristisch-recreatieve
sector.Inaugurelerede.Wageningen:Landbouwuniversiteit Wageningen.
Dietvorst, A.G.J,en R.J.A.P. Spee(1991). Watwetenwe vanrecreatieentoerisme?Eenbeschouwing
over kennis en kennishiaten. Met een bibliografie voor de periode 1986-1991. NRLOstudierapport. DenHaag:NRLO.
Dietvorst, A. (1992). Een model van toeristisch-recreatieve produktontwikkeling, Vrijetijd en
Samenleving,10(2/3),pp.21-28.
Dietvorst, A.G.J. (1995).Tourist behaviour and the importance of time-space analysis. In: Ashworth,
G.J. en A.G.J. Dietvorst (eds.), Tourismand spatial transformations.Implicationsfor policy and
planning. Wallingford: CABInternational, pp. 163-181.
Dietvorst, A.G.J. (1996). Over uniek en standaard in het toeristisch product. Diemen: Congres
Amsterdam Unlimited.
Dietvorst, A.G.J, en G.J. Ashworth (1995). Tourism transformations: an introduction. In: Ashworth,
G.J. en A.G.J. Dietvorst (eds.), Tourismand spatial transformations.Implicationsfor policy and
planning.,Wallingford:CABInternational,pp. 1-12.
Dijkstra, A. (1995). Ronddraaien of rechtuit rijden? Ruimtelijke structuur van een vervoersysteem
voor containers. In: Meurs, H.J. en E.J. Verroen (red.), Colloquium Vervoersplanologisch
Speurwerk1995,pp.543-552.
Dijst, M. (1995).Het elliptisch leven; actieruimte als integrale moat voor bereik en mobiliteit. Delft:
KNAG/TU-Delft.
Dohmen,J.(1992).EuregioMaas-Rijn.Den Haag:ANWB
Driver, B.L., P.J. Brown, G.H. Stankey en T.G. Gregoire (1987). The ROS planning system:
evolution,basicconcepts andresearchneeded.LeisureSciences,9,pp.201-212.
Drosten, M. (1991). Grenzenaangrensoverschrijdendesamenwerking.Eenanalysevanhetruimtelijk
beleid en de instrumenten daarvan in het internationale Drielandenpark. Stageverslag NHTV,
Tilburg.
Duim, V.R. van der en J. Philipsen (1996). Hoe eco is Costa Rica's ecotoerisme? Derde Wereld,
15(1),pp. 59-71.
Duim, V.R. en B. Elands (2000). Natuur, informatie en toeristen in Costa Rica. Ecologie &
Ontwikkeling,Specialeuitgave,mei2000.
Duim, V.R., J.D.A.D. Caalders, A. Cordero, L. van Duynen Montijn en N. Ritsma (2001).Advancing
Sustainable Development of Tourism: the case of Manuel Antonio and Texel. Wageningen /
Utrecht/ SanJose:Wageningen University/ Buiten Consultancy/ FLACSO (forthcoming).
Dykes, J. (1996). Dynamic maps for spatial science: a unified approach to cartographic visualization.
In:D.Parker (ed.),Innovations inGIS3.Oxford: Taylor andFrancis,pp. 177-187.
Echtner, CM. en J.R.B. Ritchie (1993). The measurement of destination image: an empirical
assessment.Journal ofTravelResearch,31(4),pp.3-13.

Eijck, K. van (2000). Recreatief Rotterdam in 2010; boekbespreking 'Gemeente Rotterdam: De
Recreatieve Stad: Input voor het Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010'. Vrijetijdsstudies, 18(2), pp.
62-64.
Elands, B. en M. Jansen (1990). (Bezoek) wordt vervolgd!- een onderzoek naar samenhang tussen
toeristisch-recreatieve produktelementen in Enkhuizen (tussenrapport), Afstudeerscriptie
Recreatiesociologie. Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen.
Elands, B. (1995). TouristRecreation Complexesand the Role of 'Markers'. Paper gepresenteerd op
de EIRASS Conferentie 'Activity Based Approaches: Activity Scheduling and the Analysis of
Activity Patterns', Eindhoven, 25-28mei1995.
Elands,B.enW.vanderKnaap (1997). Thetouristconnection.Networksandtouristbehaviour.
Paper gepresenteerd opdeFUTRO/NWO Workshop 'Battle for the tourist', Eindhoven, 8-10juni
1997.
Elands,B.enR.Brouwer (1997).Debetekenis vangrenzen voortoerisme.Rooilijn, 8,pp.399-405.
Elands, B., H. Sandbrink en S. de Vries (1999). DNA-patroon en toeristisch gedrag: een
multidisciplinaire sprong. Rapport nr. 1 Reeks SRA Recreatie en Toerisme. Wageningen:
Landbouwuniversiteit Wageningen/DienstLandbouwkundig Onderzoek.
Elands, B. en J. Lengkeek (2000). Typical tourists.Research into the theoreticalandmethodological
foundations of a typology of tourism and recreation experiences. Mansholt Studies 21.
Wageningen: Wageningen University.
EOWijersstichting (1989).Stadenlandopdehelling, ruimtelijkontwerpen voor'nstukjeEuropa. 's-Gravenhage:SDUuitgeverij.
Ettema, D.F.en H.J.P.Timmermans (1997).Theories and models of activity patterns. In: Ettema,D.F.
enH.J.P.Timmermans (eds.),Activity-basedapproachestotravelanalysis. Pergamom,pp. 1-36.
Featherstone,M.(1991).Global andlocal cultures. Vrijetijdensamenleving,9(3/4),pp.43-58.
Felsenstein, J. (1991). PHYLIP: Phylogeny Inference Package Version 3.4., Computer program
distributed bythe University of Washington, Seattle,Washington,USA.
Feng, D.-F. en R.F. Doolittle (1987). A flexible method to align large numbers of biological
sequences.JournalofMolecularEvolution,25,pp.351-360.
Fennell, D.A. (1996). A tourist space-time budget in the Shetlands Islands. Annals of Tourism
Research, 23(4),pp. 811-829.
Floor, H. (1990). Aktiviteitensystemen en bereikbaarheid. In: Floor, J., A.L.J. Goethals en J.C. de
Koning(red.),Aktiviteitensystemen enbereikbaarheid.Amsterdam: SISWO,pp. 1-6.
Fodness,D.en B.Murray (1997).Tourist information search.Annals of TourismResearch, 24(3),pp.
503-523.
Forer, P.C.enD.G.Pearce (1984).Spatial Patterns of Package Tourism in New Zealand. NewZealand
Geographer,april,pp.34-42.
Goodall, B. en G. Ashworth (1988). Marketing in the tourism industry:thepromotion ofdestination
regions. Routledge.
Gaviria,M.etal.(1975).TurismodePlayaenEspana.Madrid:EdicionesTurner.
Gay, J.-M. en J.-M. Huygen (1988). Gidsvande Oostkantons vanBelgie.Bruxelles: reisboeken Didier
Hatier.
Giddens, A. (1981).A contemporary critiqueof historical materialism.Vol.1 Power,property andthe
state. London:Macmillan.
Go, F.M. (1997). Transformatie in toerisme.Ondernemer en maatschappij tussentraditieeninnovatie.
Oratie.Rotterdam:Erasmus Universiteit.
Goossens, C.F. (1991).Het fenomeen leefstijl: suggesties voor marktonderzoek in de vrijetijdssector. In:
A.E. Bronner et al. (red.), Jaarboek 1991-'92: recente ontwikkelingen in het marktonderzoek.
NederlandseVerenigingvanMarktonderzoekers.Haarlem:Uitgeverij deVriesborch,pp. 121-155.

Literatuur
Goossens, C. (1993). Verbeelding vanvakanties. Eenstudienaarde effectenvanemotionele informatie.
Proefschrift. Tilburg:KatholiekeUniversiteitBrabant.
Haart, N. (1993).Auswertung der Gastebefragung des Verkehrsamtes der Ostkantone 1991-1992. Trier:
EuropaischesTourismusInstitut GmbHander Universitat Trier.
Hagerstrand, T. (1979).Whataboutpeople inregionalscience?European Congressof Regional Science
Associationvolume24.
Hair, J.F., R.E. Anderson, R.L. Tatham en W.C. Black (1995). Multivariate data analysis: with
readings(4thed.).Englewood Cliffs: PrenticeHall.
Hajer, M. (1996). Stedelijk cultuurbeleid in de Vierde Wereld; een pleidooi voor culturele
mobilisering. Vrijetijdstudies,14(3),pp.5-17.
Hanssen, A. (1994). "Nous, sur leplateau...", Ou la construction d'une identite aupays de Herve.
Liege:LesAmisdelaTerre.
Hart, J. de (1995). Tijdopnamen:een onderzoek naar verschillen en veranderingen in de dagelijkse
bezigheden vanNederlanders op basis van tijdbudgetgegevens. Sociale en Culturele Studies 22,
SociaalenCultureel Planbureau, Rijswijk: Vuga Uitgeverij.
Harvey, D.(1989). Theconditionofpostmodernity. Oxford: BasilBlackwell.
Hendriks, P. en H. Ottens (1997). Kennismaking met GIS. In: Hendriks, P. en H. Ottens (red.),
GeografischeInformatieSystemeninruimtelijkonderzoek. Assen:VanGorcum,pp. 1-20.
Heidegger, M.(1978).Beingand Time.Oxford: Basil Blackwell.
Heykers, J. en R. Verkooijen (1997). CostaRica! Puur Natuur... ofZon Zee Strand?Een onderzoek
naar het tijd-ruimte gedrag van toeristen in Costa Rica. Afstudeerscriptie. Wageningen:
WerkgroepRecreatie enToerisme,Landbouwuniversiteit Wageningen.
Higgins, D.G., A.J. Bleasby en R. Fuchs (1991). Clustal V: improved software for multiple sequence
alignment. CABIOS, 8,pp. 189-191.
Hoekstra, C.(1984).Hettijd-ruimtegebruik in3 Ijselmeerpolders;deel 1.Amsterdam: Stichting voor
hetbevolkingsonderzoek voor dedrooggelegde Zuiderzeepolders.
Honey,M. (1999).Ecotourismandsustainabledevelopment:whoownsparadise? Washington: Island
Press.
Holly, B.P. (1978). The problem of scale in time-space research. In: Carlstein, T., D. Parkers en N.
Thrift (eds.), Timingspaceandspacingtime. Vol. 3: Timeandregionaldynamics,pp.5-18.
Houtman,C.enD.vandenHeuvel(1989).LekkerweginhetGeuldal. Reeks 'LekkerWeg'. Amsterdam:
StamMedia.
Howard,J.A.enJ.N. Sheth (1969).Thetheoryofbuyerbehavior.NewYork:JohnWiley&Sons.
Huigen, P.P.P. (1986). Binnen of buiten bereik? Een sociaal-geografisch onderzoek in ZuidwestFriesland. Proefschrift. Nederlandse Geografische Studies 7, Amsterdam: Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap/Utrecht:Geografisch Instituut.
Huigen, P.P.P. en F. van Dam (1990). Bereikbaarheid: van concept tot meting. In: Floor, J., A.L.J.
Goethals en J.C. de Koning (red.),Aktiviteitensystemen en bereikbaarheid. Amsterdam: SISWO,
pp.7-40.
Hurley, S., L. Moutinho en S.F. Witt (1998). Genetic algorithms for tourism marketing. Annals of
TourismResearch, 25(2),pp.498-514.
ICT (2001). Internet-site Institute) Costarricense de Turismo, Costa Rica, http: //www.tourismcostarica.com.
Internationale Coordinatiecommissie MHAL (1993). Ontwerp Ruimtelijk Ontwikkelings-perspectief.
Maastricht.
Internationale Coordinatiecommissie MHAL (1994). EindadviesRuimtelijk Ontwikkelings-perspectief.
Maastricht.
Jacobs,M.(1999).Zeevanvrijheid. Vrijetijdstudies. 17(3),pp.5-20.

Jansen, M. (1991).Meerprofiteren van het toerisme inEnkhuizen: een onderzoek naar de betekenis,
het gebruik van en relaties tussen toeristisch-recreatieve voorzieningen in Enkhuizen en idee'en
voor een verhoging van de baten uit het toerisme. Rapport nr. 12. Werkgroep Recreatie.
Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen.
Jansen, M., J.W te Kloeze en J.L.M. van der Voet (1996). Het recreatief gebruik van het Nationale
ParkDeHoge Veluwe: eenonderzoeknaarhettijd-ruimtegedragvanbezoekersin1995.Rapport
nr.45WerkgroepRecreatie enToerisme.Wageningen:Landbouwuniversiteit Wageningen.
Jansen Venneboer, J.C. (1997). Cohesievorming op weg naar versterking binnenstad Arnhem.
Recreatie &Toerisme, 11,pp.26-28.
Jansen-Verbeke, M.C. (1987). Een marketingbenadering van stedelijke recreatie en toerisme. In:
Borchert, J.G. en J. Buursink (red.), Citymarketing en geografie. Nederlandse Geografische
Studies 43, Amsterdam: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap/Utrecht:
Geografisch Instituut,pp. 39-61.
Jansen-Verbeke, M.C. (1988). Leisure, recreation and tourism in inner cities: explorative casestudies. Proefschrift. Nederlandse Geografische Studies 58, Amsterdam: Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap/Utrecht: Geografisch Instituut.
Jansen-Verbeke, M.C. en R.J.A.P. Spee (1994). Toeristenstromen in Noordwest Europa. Een
verkennende studie van het regionale kaartbeeld. Nijmeegse Planologische Cahiers, nr. 45.
Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
Joh, C.H., T.A. Arentze, F. Hofman en H.Timmermans (1997).Activitypattern similarity:towardsa
multidimensional sequence alignment. Paper voor de IATBR Meetings at Austin, Textan, USA,
September 1997.
Johnston, R.J. (1997). Geography and geographers:Anglo-American human geography since 1945.
5thed.London: Arnold.
Jonassen, I., J.F. Collins en D.G. Higgins (1995). Finding flexible patterns in unaligned protein
sequences.ProteinScience4,pp.1587-1595.
Jong, T. de en J. Ritsema van Eck (1997). Netwerkanalyse, bereikbaarheidsanalyse en GIS. In:
Hendriks, P. en H. Ottens (red.), Geografische Informatie Systemen in ruimtelijk onderzoek.
Assen: VanGorcum,pp. 145-164.
Juniorenkammern derWirtschaft (1990).DerTourismusalsWirtschaftsfaktor indenOstkantonen.
Karsten, L. (1992). Speelruimte van vrouwen. Zeggenschap over vrijetijd en vrijetijdsbesteding.
Proefschrift. Amsterdam:Uitgeverij Sua.
Keken, G.E. van, J. Lengkeek en B.H.M. Elands (1995). Nieuwe dimensies in zoneren: zonering van
belevingswerelden.Recreatie&Toerisme, 12,pp.6-9.
Kemperman,A.D.A.M.TemporalAspectsofThemeParkChoiceBehavior.Bouwstenen58. Proefschrift.
Eindhoven:TechnischeUniversiteit.
Knaap,W.vander (1997). TheTourist'sDrives. GISorientedmethodsfor analysingtouristrecreation
complexes.Proefschrift. Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen.
Knulst, W. en L. Schoonderwoerd (1983). Waar blijft de tijd:onderzoek naar de tijdsbesteding van
Nederlanders Sociale en Culturele Studies 4, Sociaal en Cultureel Planbureau. 's-Gravenhage:
Staatsuitgeverij.
Knulst, W.P. en P. van Beek (1990). Tijd komt met de jaren. Onderzoek naar tegenstellingen en
veranderingen in dagelijkse bezigheden van Nederlanders op basis van tijdbudgetonderzoek.
SocialeenCultureleStudies- 14.Rijswijk: SociaalenCultureel Planbureau.
Kooij, M. van der en J. Lengkeek (1998), Terreinwinst. Onderzoek naar kansen voor eenduurzame
Nederlandse Toeristen Kampeer Club. Wetenschapswinkel. Rapport
151. Wageningen:
Landbouwuniversiteit Wageningen.

Literatuur
Lagopoulos, A.P. (1993). Postmodernism, geography, and the social semiotics of space.Environment
andPlanningD:SocietyandSpace, 11, pp.255-278.
Lammeren, R. van (1994). Computergebruik in de ruimtelijkeplanning. Methodologische aspecten
van ruimtelijke planvorming met behulp van informatieverwerkende systemen. Proefschrift.
Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen.
Langevelde, F. van, W.G.M. van der Knaap en G.D.H. Claassen (1998). Comparing connectivity in
landscapenetworks.EnvironmentandPlanningB:PlanningandDesign,25,pp.849-863.
Lee,T-H. enJ. Crompton (1992).Measuring novelty seeking in tourism,Annals of TourismResearch,
19,pp.732-751.
Leiper,N.(1990).Tourist attraction systems.Annals ofTourismResearch, 17,pp.367-384.
Lengkeek, J. (1994). Een meervoudige werkelijkheid. Een sociologisch-filosofisch essay over het
collectieve belang van recreatie en toerisme. Proefschrift. Mededelingen van de Werkgroep
Recreatie 20.Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen.
Lengkeek, J. (1996). On the multiple realities of leisure; A phenomenological approach to the
Otherness of leisure.Loisiretsociete/Society andLeisure, 19,pp.23-40.
Lengkeek, J.,J.W. te Kloeze en R. Brouwer (1996),The Multiple Realities of the Rural Environment:
the Signification of Tourist Images for the Countryside. In: H. de Haan en N. Long. Imagesand
Realities of Rural Life: Wageningen Perspectives on Rural Transformation. European
Perspectives onRural Development.Van Gorcum,Assen,pp.324-343.
Lengkeek, J. (1998). Leisure experience and imagination; rethinking Cohen's modes of experience.
Paper gepresenteerd op de International Sociological Association XIV World Congress in
Montreal, Canada.
Lengkeek, J. en J.F.B. Philipsen (1998). Ervaringsdoeltypen verbreden draagvlak integraal beheer
waddengebied. Recreatie &Toerisme,2,pp.6-9.
Lengkeek, J. en B.Elands (2001).Naar eentypering vanverbeelding. Toerisme alsuitingen metafoor
van verlangen naar het 'andere'. In: Haan, H. de, T. Mol en G. Spaargaren, Het precaire
evenwicht tussen distantie en betrokkenheid. Wageningen: Milieubeleid/Rurale Sociologie,
Wageningen Universiteit.
Lew, A.A. (1987). A framework of tourist attraction research. Annals of TourismResearch, 14, pp.
553-575.
Lue, C , J.L. Crompton en D.R. Fesenmaier (1993). Conceptualization of multi-destination pleasure
trips.Annals of TourismResearch,20,pp.289-301.
Lumsdon, L.M. en J.S.Swift (1998).Ecotourism at aCrossroads: The Case of Costa Rica. Journalof
Sustainable Tourism,6(2),pp.155-173.
Lynch, K. (1960). Theimageofthecity.Cambridge
Lynch, K. (1972). Whattimeisthisplace? Cambridge.
MacCannell,D.(1976).Thetourist,anewtheoryoftheleisureclass.New York: Schocken.
Mannell, R.C. en S.E. Iso-Ahola (1987). Psychological nature of leisure and tourism experience.
Annals ofTourismResearch, 14,pp.314-331.
Maslow (1970).Motivation andpersonality.New York: Harper &Row.
Mey, M.G. en H. ter Heide (1997).Towards spatiotemporal planning: practicable analysis of day-today paths through space and time. Environment and Planning B: Planning and Design, 24, pp.
709-723.
Mo, C , D.R. Howard en M.E.Havitz (1993).Testing an international tourist role typology.Annals of
TourismResearch, 20,pp.319-335.
Molenaar,M.(1997).Conceptueleruimtelijke gegevensmodellen.In:Hendriks,P.enH. Ottens(red.),
GeografischeInformatieSystemeninruimtelijkonderzoek. Assen: Van Gorcum, pp.21-44.

Mommaas, H. (1988). Tijd en sociale theorie. In: Q. van Bijsterveldt (red.), Over tijd:verkenningen
van de temporeleorganisatie van onze samenleving,Academische Analyse, Amersfoort/Leuven:
Acco,pp.36-67.
Mommaas, H. (1991). Mondialisering en culturele identiteit. Vrijetijden samenleving, 9(3/4),pp.1142.
Mommaas, H. m.m.v. M. van den Heuvel enW. Knulst (2000a).De vrijetijdsindustrie in stad en land.
Een studie naar de markt van belevenissen. Voorstudies en achtergronden VI09
Wetenschappelijke Raad voorhetRegeringsbeleid, DenHaag.
Mommaas, H. (2000b).Deculturalisering van stad en land. Van ruimtelijke ordening naar ruimtelijke
vormgeving.Stedebouw&Ruimtelijke Ordening,5,7-13.
Morera,CM. (1998). TurismosustentableenCostaRica. AbyaYala,Quito.
Munters, Q.J. en G. Spaargaren (red.) (1991). Gastcollege van Anthony Giddens uitgesproken te
Wageningen op 27 april 1984.In: Munters, Q.J., E. Meijer, H. Mommaas, H. van der Poel en G.
Spaargaren,Anthony Giddens:eenkennismakingmetdestructuratietheorie,Mededelingen van de
vakgroepen sociologie 14.Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen, pp. 13-36.
Myers ,E.W.enW.Miller (1988).Optimal alignments in linear space. CABIOS,4,pp.11-17.
Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (1992).Provinciaal Imago Onderzoek 1991,
Breda.
Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (1997). TrendrapportToerisme 1996/1997,
Breda.
Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (2000). TrendrapportToerisme 1999/2000,
Breda.
Neulinger, J. (1974).The psychology of leisure:research approach tothe study of leisure. Springfield:
Thomas.
Nooij, A.T.J. (1990). Sociale methodiek. Normatieve en beschrijvende methodiek in grondvormen.
Leiden: Stenfert Kroese.
Nystuen, J.D. (1996). Identification of some fundamental spatial concepts. In: Agnew, J., D.N.
Livingstone en A. Rogers (eds.), Humangeography:an essentialanthology.Blackwell Publishers,
Oxford,pp.590-599.
Odermatt,P.(1991).Enwaarblijft delokalebevolking. Kanttekeningenbijhetsemiotischonderzoek naar
attracties.VrijetijdenSamenleving. 9(1),pp. 29-47.
Oppermann,M. (1992). Intranational Tourist Flows in Malaysia. Annals of TourismResearch, 19,pp.
482-500.
Oppermann, M. (1994). Regional Aspects of Tourism in New Zealand. Regional Studies, 28(2), pp.
155-167.
Pearce,D.G. (1988).TouristTime-Budgets.Annals of TourismResearch, 15, pp. 106-121.
Pearce,D.G.(1993).DomesticTouristTravelPatternsinNewZealand.GeoJournal, 29(3),pp. 225-232.
Pearce, D.G. (1998).Tourist districts in Paris: structure and functions. Tourism Management,19(1),pp.
49-65.
Pearce, P.L. (1993). Fundamentals of tourist motivation. In: Pearce, D.G. en R.W. Butler, Tourism
research:critiquesandchallenges,London: Routledge,pp. 113-134.
Peet, R.(1998).Moderngeographicalthought.Oxford: Blackwell Publishers.
Peeters,P. (1997).Goede morgen,morgenbeter?Een reflectie opconsumeerderen enconsuminderen.
Vrijetijdsstudies, 15(3),pp. 58-65.
Pennartz,P.J.J.(1989).Semiotictheory andenvironmental evaluation: aproposalfor anewapproachand
anewmethod.SymbolicInteraction, 12(2),pp.231-249.

Literatuur

Peuquet,D.J.(1994).It'sabouttime:aconceptualframework for therepresentation oftemporal dynamics
inGeographic Information Systems.AnnalsoftheAssociation ofAmericanGeographers, 84(3),pp.
441-461.
Philipsen (1998). Ecologische betekenis van natuur. In: Boerwinkel, H.W.J. en J.F.B. Philipsen,
Managementvan natuurlijkeomgevingenvoor recreatie en toerisme.Collegedictaat. Wageningen:
WerkgroepRecreatieenToerisme,Wageningen Universiteit.
Plog, S.C.(1974).Why destination areas rise and fall in popularity. TheCornell HotelandRestauration
Administration Quarterly, 14(4),pp.55-58.
Poel, H. van der (1988). Huishouden en tijdsordening. In: Q. van Bijsterveldt (red.), Over tijd:
verkenningen van de temporele organisatie van onze samenleving, Academische Analyse,
Amersfoort/Leuven: Acco,pp.94-124.
Poel, H. van der (1991). Sociale theorie en tijd-ruimte. In: Munters, Q.J., E.Meijer, H.Mommaas, H.
van der Poel en G. Spaargaren, Anthony Giddens: een kennismaking met de structuratietheorie,
Mededelingen van de vakgroepen sociologie 14. Wageningen: Landbouwuniversiteit
Wageningen,pp.37-49.
Poel, H.J.J, van der (1993). De modularisering van het dagelijkse leven. Amsterdam: Thesis
Publishers.
Priemus, H., J.W. Konings en E. Kreutzberger (1995). Goederentransportknooppunten: typologie en
dynamiek.Delft: Delftse Universitaire Pers.
Richards,G.(1996).Time for aholiday?Rechtshulp,6/7,pp.2-10.
Ritsema van Eck, J.R. (1993). Analyse van transportnetwerken in GIS voor sociaal-geografisch
onderzoek. Nederlands Geografische Studies 164. Amsterdam: Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap/Utrecht: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Universiteit Utrecht.
Rovinski, Y. (1991). Private reserves, Parks and Ecotourism in Costa Rica. In: Whelan, T. (ed.),
Nature Tourism. Managingfor theEnvironment.Washington D.C:IslandPress.
Ryan,C.(1997). 'Thetimeof ourlives' ortimefor ourlives:anexamination of time inholidaying. In:
Ryan, C.(ed.),Thetouristexperience:anewintroduction.London: Cassell,pp. 194-205.
Saitou, N en M. Nei (1987). The neighbour-joining method: a new method for reconstructing
phylogenetic trees,Molecular &BiologicalEvolution,4,pp.406-425.
Savrij Droste,E. (1998). Vakantieplannennaar CostaRica.Een onderzoeknaarhet markergebruikin
het besluitvormingsproces van toeristen in Costa Rica. Afstudeerscriptie. Wageningen:
Landbouwuniversiteit Wageningen.
Schlosser.W.(1994).Geschaftsbericht1993.Mitgliederversammlung,VerkehrsvereinBadAachene.v..
Schutz,A.(1990). CollectedPapersI TheProblemofSocialReality.The Hague:Martinus Nijhoff.
Snepenger, D.J. (1987). Segmenting the vacation market by novelty-seeking role. Journal of Travel
Research.Fall 1987,pp. 8-14.
Sociaal en Cultureel Planbureau (1998). Sociaal en Cultured Rapport 1998. Rijswijk/Den Haag:
SociaalenCultureel Planbureau /Elsevier bedrijfsinformatie.
Soeters,J.(1991).ManagementvanEuregionalenetwerken.Openbaarbestuur,10,pp.21-27.
Spee, R.J.A.P. (1992). De Efteling, de dynamiek van een themapark. Werkgroep Recreatie en
Toerisme (ongepubliceerd vertrouwelijk rapport). Wageningen: Landbouwuniversiteit
Wageningen.
Swofford, D.L. (1993). PAUP: Phylogenetic analysis Using Parsimony, Version 3.1.1. Computer
programdistributed bytheIllinois Natural History Survey, Champaign, Illinois,USA.
Szalai',A. (ed.) (1972).The use of time. Daily activities of urban and suburban populations in twelve
countries.TheHague:Mouton.

Teeuwen,J.L.enM. Borgstein (1998a). Ketensen recreatie: omslag naar een meer consumentgerichte
recreatiesector.Recreatie &Toerisme, 1,pp.24-27.
Teeuwen, J.L. en M. Borgstein (1998b). Netwerk van consument gestuurde ketens via LEIstappenplan.Recreatie &Toerisme,6,pp.14-17.
Thrift, N.J. (1981). Behavioural geography. In: Bennett, R.J. en N. Wrigley (eds.), Quantitative
geographyinBrittain: retrospectandprospect. London: Routledge andKegan,pp.352-365.
Thornton, P.R., A.M.Williams en G. Shaw (1997). Revisiting time-space diaries: an exploratory case
studyof touristbehaviour inCornwall,England.EnvironmentandPlanningA, 29,pp. 1847-1867.
Thompson, J.D., D.G. Higgins en T.J. Gibson (1994). Clustal W: improving the sensitivity of
progressive multiple sequence alignment through sequence weighing, position-specific gap
penalties andweight matrixchoice.NucleicAcid Research,22,pp.4673-4680.
Tinsley, H. en D. Tinsley (1986). A Theory of the Attributes, Benefits and Causes of Leisure
Experience,LeisureSciences,8(1),pp.1-45.
Tuynte, J.G.M. ten en A.G.J. Dietvorst (1988).Musea anders bekeken; VierNijmeegse museabezien
naar hun uitstralingseffecten en complexvorming. Nijmegen: Geografisch en Planologisch
Instituut, KatholiekeUniversiteit Nijmegen.
Urry,J.(1990). TheTouristgaze.Leisureandtravelincontemporarysociety.London: Sage.
Vidakovic, V. (1980). Mens-tijd-ruimte. Amsterdam/Delft: Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeente
Amsterdam/ TU Delft.
Vidakovic,V. (1988).Deruimtevoordetijd: een verkenning tenbehoevevanonderzoek naar het tijdruimte gedrag in het alledaagse leven en naar de betekenissen daarvan voor de ruimtelijke
perspectieven van onze leefmilieus. Amsterdam: Rijksplanologische Dienst /Gemeente
Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening.
Vidakovic, V. (1990). Tijd-ruimte onderzoek: doen we er wat mee? In: Floor, J., A.L.J. Goethals en
J.C.deKoning(red.),Aktiviteitensystemenenbereikbaarheid.Amsterdam: SISWO,pp.41-60.
Walmsley, D.J. and G.J. Lewis (1993). People and environment. Behavioural approaches in human
geography.NewYork:Longman Scientific &Technical.
Weaver, D.B.(1998).Ecotourisminthelessdevelopedworld. Wallingford: CAB International.
Weyers, W.J.A. (1998). Belevingswaarde historische binnensteden verdient oppepper. Visuele
clusteringcultuurhistorisch stedenlandschap.Recreatieen Toerisme,4,pp.6-9.
Wilbur,W.J.en D.J. Lipman (1983). Rapid similarity searches of nucleic acid and protein databanks.
ProceedingsoftheNationalAcademy ofSciences USA,80,pp.726-730.
Wilson, C. (1996). Activity pattern analysis using sequence alignment methods. Paper voor de
'Conference of theInternational Association ofTime Use Research'.
Yiannakis,A.en H.Gibson (1992).Rolestourists play.Annals of TourismResearch, 19,pp.287-303.

Bijlage 1 Vragenlijst Tijd-Ruimte Onderzoek Euregio Maas-Rijn
Gegevensintevullendoorenqueteur/enquetrice
respondentnummer
naamaccommodatie
plaatsnaam
overnachtingsmiddel
begindatumvakantie
einddatumvakantie
datumafgifte enquete
datumophalen enquete
Uw verblijft momenteel ineendeel van deEuregio Maas-Rijn. Dit iseen grensoverschrijdend gebied; hetbevat het
zuidelijk deel van hetNederlandse provincie Limburg, deBelgische provincies Limburg en Luik en deDuitse regio
Aken en omgeving. De Euregio Maas-Rijn wil het grensoverschrijdend toerisme bevorderen en wil het gebied op
eengoedemaniervoortoeristen inrichten.Daaromwillenwevanuwetenhoeuhetgebied waardeert.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de werkgroep Recreatie en Toerisme van de Landbouwuniversiteit
Wageningen in Nederland. Voor het slagen van dit onderzoek is uw medewerking van groot belang. Wij vragen u
dan ook nadrukkelijk aan deze enquete mee te werken. Het is een anonieme vragenlijst: uw gegevens worden
vertrouwelijk behandeld. Hetinvullenvandeenqueteduurtongeveer60minuten.
Instructietenbehoeve van de vragenlijst: bij demeeste vragen staat achter de vraag een aantal antwoorden. U dient
het antwoord aan te kruisen dat op u van toepassing is. Bij sommige vragen staat een stippellijn. U kunt dan uw
eigenantwoordopschrijven. HetisbelangrijkdatuALLEvragenbeantwoordt.

ENKELEVRAGENOVERUWVAKANTIENU
1 Metwiebent uhier ?(umagmeerdan 1 antwoord geven)
O metpartner/echtgenoot
O metgezin
O metfamilie
O metvrienden/kennissen
O alleen
O anders,namelijk
2a Zijn inuwgroepkinderen aanwezig?
O ja
O nee
nt

2b Zoja, watisdeleefujd vandekinderen inuwgroep?

0-5jr.

6-12jr. 13-18jr.

Aantalkinderen
3

Hoegrootisuwgroep (inclusiefuzelf)?

4 Met welkvervoermiddelbentuhier gekomen?
O auto
O openbaarvervoer
O
fiets

personen
n?

O motor
O touringcar/georganiseerdebusreis
O lopend
O anders,namelijk

5a Isditdeeerstekeerdatuindezeregioopvakantiebent?
O ja
O nee
5b Zonee:

Hoe vaakbentuhiervoorindezeregioopvakantiegeweest?

keer

Wanneerwasdelaatstekeer?

Datwasin 19

Inwelkeplaats(en) ovemachtteutoen?

In:

Inwelkland (Belgie,Duitsland, Nederland)?

In:

(jaartal)

6a Bentuweleenseerderindezeomgevinggeweest(nietvoorvakantiedus)?
O ja
O nee
6b Zoja:welkeregioofomgeving?
enwaarom?(Umagmeerdan 1 antwoord geven)
O zomaareendagje uit
O zaken,beroep,werk

7

O bezoekaanfamilie, vriendenof kennissen
O winkelen
O anders,namelijk

Waarom heeft u voor deze omgeving gekozen? Wilt u eerst de mogelijkheden doorlezen en dan de 3
belangrijkste redenenen aankruisen?
O
O
O
O
O
O
O
O

familie woonthier
hetuitgaansleven (cafe, disco,club)
mooiestedenendorpen
vriendelijke, gastvrijebevolking
hetisdichtbij
deaccommodatie
buitenland
taal

O historischebezienswaardigheden/cultuur
O attractiesenevenementen
O lekkeretenendrinken
O geschiktvooractievevakanties
O ikkomhieraljaren
O nooiteerdergeweest
O denatuurenhetlandschap
O anders,namelijk

8 Heeft uthuis.dusvoordat uopvakantie ging.alplannen gemaaktombepaaldeplaatsen of toeristische attracties
tegaanbezoeken? (bv.bezoekaaneen specialegrotofkasteel,dagje naarAkenofSpa)
O ja
O nee
Zoja,welkeplannen heeft ugemaakt?

9

Deze vraag gaat over uw keuze om in deze omgeving op vakantie te gaan. Welke informatiebronnen heeft u
gebruiktenhoebelangrijk warenzevooru?Devolgendeinformatiebronnen warenvoor mij:
1=heel belangrijk
2= belangrijk
3=nietbelangrijk/niet onbelangrijk
4= onbelangrijk
5 =helemaalniet belangrijk

Wiltualle informatiebronnen
beoordelen !

INFORMATIEBRONNEN

1

2

3

4

5

gehoord van vrienden, familie, kennissen
artikelen inkranten en tijdschriften
eigen ervaringen vaneerder bezoek
reisgids, reisbrochure
accommodatiegids(bv. gids van
camping/hotel/bungalowpark)
buitenlands verkeersbureau
VVV/information touristique
reisbureau algemeen/ANWB
advertenties, reclame inkrant en
tijdschriften
TV, radio, video
anders, namelijk
10 Isdituwbelangrijkste vakantieditjaar?
O ja
O nee
11 Heeft utijdens dezevakantie (extra) informatie verzameld overtoeristischeuitstapjes ?
O ja
O nee
Zoja

Hoebentuaandezeinformatie gekomen?
O VVV
O receptievanaccommodatie

Zoja

O anderemensen
O attractieoftoeristische lokatie
O anders,namelijk

Wat voorinformatie heeft u gekregen?
O folders
O mondelinge informatie
O wandel/fietskaart

O kaart omgeving
O activiteiten-/evenementenkrant
O anders,namelijk

12 Hoevaakbentuvorigjaar (= 1994)opvakantiegeweest? (ookweekendjes wegtellenmee)
O 1 keer
O 2-3keer

O 4-6keer
O 7keerofvaker

Wat voor soort vakanties waren dit (1994)? Naar welke landen ging uop vakantie, ging unaar debergen of naar
hetstrand,warenhetwandelvakanties,wintersport, cultuurreizien enhoelangginguweg?

, DEVRAGENHIERNAGAANOVERUWVAKANTffiS INHETALGEMEEN
DUSNIETALLEENOVERDEZEVAKANTIE!
13 Devolgendestellingengaanoveruwredenenomopvakantietegaan.Wiltuaankruisen inhoeverreuheteensof
oneensbentmetdeze uitspraken?
1 = helemaalmeeeens
2 = meeeens
Wilt uallestellingen
3= nietmeeeens/nietmeeoneens
beoordelen !
4= nietmeeeens
5= helemaalmeeoneens
MOTIEVEN VAKANTIES INHET ALGEMEEN
Vakantie isvoor mij volledig opgaan in andere culturen en leefwijzen
Vakantie isvoor mij noodzakelijk omde 'batterij weeropte laden'
In vakanties vind ik hetplezierig omNederlands te horen
Mijn vakantie ispasecht geslaagd alseronverwachteen spannende dingen gebeuren
Alsikopvakantieben, gaikaltijd weleenkerk,kasteel ofoude stadskern
bezichtigen
De eerste paar dagen vaneen vakantie heb iknodig ombij tekomenenmijn werkof
huishoudente vergeten
Op vakantie inhetbuitenland vind ikhetheelerg leukcontactte leggen met andere
vakantiegangers
Ik wiltijdens mijn vakantiehet gevoel van een ontdekkingsreiziger hebben
Totrust komen ishet belangrijkste inmijn vakantie
Dcgaaltijd opvakantie ineen omgeving die ik goed ken
Opvakantie hebikaltijd eenreisgidseneen kaartvan hetgebiedbij me
Ik zoek op vakantieongerepte natuuren landschappen waar ikgeen mens tegenkom
Eenjaar niet opvakantie gaan, is voormij ondenkbaar
Dcgagraagonder leidingvaneengidsoppad,bijvoorbeeld ineengrotof stad
Ikbezoekgraagplaatsen waarveeltoeristen komenenhetgezelligdrukis
Opvakantieshebikgeenenkelbezwaartegenprimitieve leefomstandigheden
Opvakantiebenikgraagureninmijn eentje indenatuur
Mijn vakantieszijn meestaldichtbij huis
Vakantieiseensuitdedagelijkse sleurkomen
Ikvindopvakantie veelcomfort belangrijk
Vakantieszijn voormij eenmiddelomopzoektegaannaarmezelf
Alseengebiedmaarenigszinstoeristisch wordt,komikernietmeer
Dcvindhetleukomopvakantieietsvandecultuurenleefwijze vandelokale bevolking
optepikken
Doordestressopmijn werkmoetikerafentoeeenstussenuit
Avontuurlijke tochten indebergen,opdemountainbike ofwildwaterkanoen gevenje
eenkick
Ikzoekhetgevaarensensatienietopinmijn vakantie
Vakantievierenhoortbij hetdagelijks leven
Dchouvanactievevakantiesmetforse lichamelijke inspanningen zoalslange
wandeltochten en fietstochten

1

2

3

4

5

ENKELEVRAGENOVERUWTHUISOMGEVING
14 Inwelkeplaatswoontu?

plaats
postcode(alleen cijfers)

15 Watisuwgeslacht?

man/

vrouw

16 Wat isuwleeftijd?

jaar

17 Watisdesamenstelling vanuwhuishouden?
O ikwoonzelfstandig/alleen
O ikwoonbij mijnouders
O ikbengetrouwd/woonsamen,zonderkinderen
O ikbengetrouwd/woonsamen,metkinderen
O ikbengetrouwd/woonsamen,kinderenzijn hethuisuitO anders,namelijk
18 Watzijnuwdagelijkse bezigheden? (Meerdan 1 antwoord is mogelijk)
O scholier/student
O werkend,betaalde beroepsarbeid
O gepensioneerd/VUT
O huisvrouw/-man
O arbeidsongeschikt
O werkzoekend/werkloos
O anders,namelijk

Indienuwerkt(betaaldeberoepsarbeid),watisuwberoep?
19 Watisuwhoogst voltooide (beroeps)opleiding ofwelkeopleiding volgtumomenteel?
O
O
O
O
O
O
O
O

lager onderwijs
lagerberoepsonderwijs (LBO,LTS,LHNO)
MAVO/MULO
middelbaarberoepsonderwijs (MBO,MTS,MEAO)
HAVO/HBS/VWO
hogerberoepsonderwijs (HBO,HTS,HEAO)
universiteit
anders,namelijk

20 De volgende stellingen gaan over uw het plannen van uw vakantie en het zoeken van informatie over uw
vakantieland.Wiltuaankruiseninhoeverreuheteensofoneensbentmetdeze uitspraken?
1 = helemaalmeeeens
2= meeeens
3= nietmeeeens/nietmeeoneens
4 = nietmeeeens
5 = helemaalmeeoneens

Wiltualle stellingen
beoordelen !

STELLINGEN OVER UWSITATIETHUIS
VOORDATUOPVAKANTIEGAAT:
Mijn vakantieplanikaltijdmaanden vantevoren
Ikhouerabsoluutnietvanveelvantevorenteplannen,omdatdatdatmijn vakantieplezier
indewegstaat
Ikleesvantevorennietsovermijn vakantiebestemming
Ikvraag altijd informatie aanbij eenverkeersbureau of V W
Hethebbenvanvoorpretoverdevakantieisvoormijheel belangrijk
Ikleesthuisaltijd eenbrochureofreisgidswaarinwetenswaardigheden staanenachtergrondinformatie wordtgegevenovermijn vakantiebestemming
Informatie uitkranten,tijdschriften, TVenreisbrochures isbelangrijk bij dekeuzevan
mijn vakantiegebied
Omalvastindrukkentekrijgen vanmijnvakantie-omgeving,bekijk ikthuisgraag foto's
inbrochuresengidsen
Ikgagraagopvakantieingebiedenwaarikaleenseenkeer eerdergeweestben
Alsikthuistoevalligwattegenkomovermijnvakantiebestemming leesikhet,anderswil
ikhetliefst zoonbevangenmogelijk opvakantiegaan
Ikverzamelthuisaltijd informatie overmijn vakantiebestemming
Ikverzamelthuisaltijd praktischeinformatie (vervoer, eten, accommodaties,enzovoorts)
overhetgebied waarikheenga
Ervaringen vanvrienden,familie enbekenden zijnbelangrijk bij dekeuzevan mijn
vakantiegebied
Dewekenvoordat ikopvakantiega,denkenfantaseer ikerveelover
Ikkoopof leenbij debibliotheekbijna altijd een (toeristische)kaartenreisgidsvan mijn
vakantiegebied
STELLINGEN OVERUWSITUATE TUDENSUWVAKANTIE:
Ikplaneigenlijk nooitwatinmijn vakantie,ikgagewoonopstapenziewelwaarikuit
kom
Aanhetbeginvandevakantieweetikalprecies welketoeristischeplekjes ikgabezoeken
Ikbeslisaltijd pasopdedagzelfwatikdiedag gadoen
Dehebmeestaleenfolder ofkaart vanwatikdiedaggadoen
Bijdekeuzevandaguitstapjes laatikmeleidendoorhetweer
Toevalenmijn-neus-achternabepalenwatikdoeop vakantie
Deenedagdoenwewatdeeenwil,devolgendedagkiesteenander
Ikhoorgraagideeenenervaringen vananderevakantiegangers voordagjes uit
Ikbreng altijd weleenbezoekje aandeV W ofdereceptievanmijnverblijf voor folders
eninformatie overdeomgeving
Waariedereen zininheeft, datgaanwediedagdoen

1

2

3

4

5

DAGBOEK:UWACTTVITEITENOPTWEE VAKANTIEDAGEN
We vragen u om voor twee vakantiedagen een dagboekje bij te houden, waarin u aangeeft welke attracties,
bezienswaardigheden en activiteiten u op die dagen heeft ondemomen. Leest en bekijkt u de bijgevoegde
handleiding.Hetisvooronsergbelangrijk datuhetdagboekje nauwkeurig invult.

DAG1Datum
Tijd

uur 'sochtendstotminimaal 12uur 's
Activiteit of
verplaatsing

8.00- 8.30
8.30- 9.00
9.00- 9.30
9.30 -10.00
10.00- 10.30
10.30- 11.00
11.00- 11.30
11.30-12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00- 13.30
13.30-14.00
14.00 -14.30
14.30 -15.00
15.00- 15.30
15.30- 16.00
16.00- 16.30
16.30- 17.00
17.00- 17.30
17.30- 18.00
18.00- 18.30
18.30- 19.00
19.00- 19.30
19.30-20.00
20.00 -20.30
20.30-21.00
21.00-21.30
21.30-22.00
22.00 -22.30
22.30 -23.00
23.00 - 23.30
23.30 - 24.00
24.00(VAKANTIEDAG2: GELUKAANDAG 1)

Lokatieennaam

Vervoerwijze

nachts
Waardering

HANDLEIDING
UWACTIVITEITENEN ROUTE OP
EENAANTAL VAKANTIEDAGEN

Het dagboek bevat 1 pagina per vakantiedag. Elke
dag is ingedeeld inperioden van een half uur. Met de
enqueteur of enquetrice heeft u afgesproken voor
welke twee vakantiedagen u uw activiteiten gaat
opschrijven.Debedoelingisnudatuvoorelkhalfuur
6dingennagaateninhetdagboekvermeldt:
1. Activiteit
U dient het nummer te noteren van de
belangriikste activiteit voor ieder half uur. Raadpleeg hiervoor de nummerliist activiteiten. Uw
schrijft het nummer van de bezigheid die in dat
half uur de meeste tiid in beslag nam. Als u niet
weet welknummer bij uwactiviteit hoort, schrijft
udan inuw eigen woorden indejuiste kolom op
watugedaan heeft.
2. Verplaatsing
Eenverplaatsing moetualtiid opgeven indathalf
uur,ookalsdieverplaatsing nietdemeeste tijd in
beslagnamvandathalfuur.Dusalsu20minuten
op een terrasje heeft gezeten en 10 minuten een
stukje met de auto heeft gereden, schrijft u dit
allebeiop.
3. Lokatieennaam
Vervolgens dient u op te schrijven waar u deze
activiteit of verplaatsing hebt verricht, dus de
lokatie, het dorp, de stad, etc. Ook willen wij
graag de naam van de attractie of route weten
(bv. het Drielandenpunt of de Mergellandroute).
Ookdatkuntuhier opschrijven.
Vervoerwijze
In de derde kolom dient u op te schrijven welke
vervoerwijze u voor deze activiteit gebruikt hebt.
U kunt kiezen uit onder andere de volgende
vervoerwijzen:
1=
auto
2=
motor
3=
tevoet

4=
5=
6=
7=
8=
9=
10=

fiets (toerfiets)
racefiets
mountainbike en dergelijke
touringcar
trein
bus(openbaar vervoer)
(motor-)boot

5. Waardering
Wilt u met een rapportcijfer een algemene
waardering voor iedere activiteit geven. U kunt
kiezen uit de cijfers 1t/m 9 ( 1 = zeer slecht, 5 =
matig,9=bijzonder goed).
DE ROUTEKAART
Daarnaast willen wegraag vanuweten welkerouteu
gevolgd heeft opde twee vakantiedagen. Uhebt daarom ook
een aantal kaarten vanhet gebied gekregen. Per vakantiedag
kunt u 1 kaart gebruiken voorhet intekenen van uwroute.
Wilt unu:
1.deroute intekenen opdekaart (liever niet met zwart)
2.met pijlen aangeven inwelkerichting ubent gegaan
3.een kruisje zetten opdeplaatsen waarubent gestopt.
Alsuuwroute nietmeerprecies weet (met name een route
die uzelf fietst of loopt), probeert udeze danbij benadering
inte tekenen.
Kijkt u naar hetbijgevoegde voorbeeld.

Veelsuccesmethetinvullen vanhetdagboek enhet
routekaartje.
Hartelijk dank voor uw medewerking !

OVERZICHTNUMMERSACTrVITEITEN
Dagelijkse bezigheden
11 slapen
12 activiteiten accommodatie noodzakelijk
(persoonlijke verzorging,drinken/eten,huishouding)
13 activiteiten accommodatie recreatief
(ontspannen,luieren,spelletjes, TV-kijken)
14 boodschappen doen (bv.inkoop levensmiddelen)
Omgeving:toeren,wandelen,metdeauto verplaatsen
15 verplaatsing ombij eenbestemmingtekomen
16 volgen vaneen specialeroute,aldanniet
metbewegwijzering (hoeheetdezeroute?)
17 toevallig (een stukje) toeren opeenroute
met bewegwijzering
18 geenroute,zelfje wegzoeken
Uitgaan
21 bijwonen voorstellingtheater,bioscoop,
dans,concert,etc.
22 opvisite/praten metfamilie, vrienden,kennissen
23 uiteteninrestaurant e.d.
24 bezoekcafe, drinkgelegenheid
25 terrasbezoek (buiten)
26 bijwonen sportwedstrijden, sportevenementen
27 bezoekevenement,braderie,
dorpsmarkten, festiviteiten
Bezoektoeristische ofrecreatievevoorzieningen
31 attractie/pretpark
32 museum
33 dierentuin
34 speeltuin/kinderboerderij
35 kasteel/rui'ne
36 kerk
37 landgoed/tuin
38 thermaalbad/kuurcentrum
39 grotten

Bezoekstad/dorp
41 recreatief winkelen
42 lopenvaneenuitgezette stadswandeling/rondleiding
43 geenroute,zelfje wegzoeken
44 bekijken cultuur-historischemonumenten
Bezoek natuurgebied
52 activiteiten bezoekerscentrum
53 zonnen,luieren,hggen
54 genieten panorama
55 sportenspel
56 flora &fauna bestuderen
Bezoekrecreatieplas/zwembad,wateractiviteiten
61 zwemmen
62 zonnen, liggen
63 picknicken, spelletjes doen
64 surfen, kanoen, roeien
65 vissen
66 varenmetboot

Dit dagboek moet worden bijgehouden door diegene die daartoe door de enqueteur of enquetric is gevraagd. Het gaat
er omwatuzelf heeft gedaan.
Ditiseenvoorbeeld!
Tijd

Activiteitof
verplaatsing

Waarennaam

Vervoerwijze

Informatiebron

Waardering

08.00-08.30

12

Camping

—

—

—

08.30-09.00

71

Vaals—> Aken

1

folder camping

6

09.00-09.30

43

Aken

3

stadsgids

8

09.30 -10.00

41

Aken

3

idem

8

10.00 -10.30

41

Aken

3

idem

8

10.30-11.00

25

Aken

—

zagerleukuit

9

11.00-11.30

25

Aken

—

haddenhonger

9

11.30-12.00

44

Aken

3

stadskaart

9

12.00-12.30

71
31

Aken-Vaals(10min.)
Drielandenpunt (20min.)

1
3

borden
borden

5
6

12.30-13.00

31

Drielandenpunt

3

folder

6

13.00-13.30

72

Mergellandroute

1

borden

7

13.30 -14.00

72

idem (Vaals)

1

gids

8

14.00- 14.30

72

idem(Wittem)

1

idem

8

14.30 -15.00

72

idem(Epen, Vijlen)

1

idem

9

15.00-15.30

24

restaurant Vijlen

-

aanblik gezellig

7

15.30 -16.00

71

Vijlen -->Vaals

1

borden

7

16.00 -16.30

13

camping

—

—

8

Etcetera

Etcetera

Etcetera

Etcetera

Etcetera

Etcetera

Bijlage 2 Interview Euregio Maas-Rijn
Interview onderwerpen
=> Introductie
Doelstelling vanhet onderzoek
Onderwerpen enopzet interview
Anonimiteit
Inleidende vragen
Persoonskenmerken
Vakantiekenmerkenen -motivatie
Gebiedskeuze
Motivatie
Rolvan informatie
Vakantievoorbereiding
Orientatie
Plannen van activiteiten
Rol van informatie
Vakantie-invulling: activiteiten en informatiegebruik
Informatiezoekgedrag algemeen
Keuze, motivatie enbeleving van activiteiten
Rol van informatie bij activiteiten
Een vakantiedag in detail
Opbouw 'normale' vakantiedag en dag voorafgaande aan het interview (activiteiten, tijdstippen, route,
vervoerwijze, gezelschap)
Planning, motivatie enbeleving van activiteiten
Routekeuze
Planning en motivatie van routekeuze
Rol van informatie
Omgevingsinformatie
Rol van omgevingsinformatie inkeuzeenbeleving van activiteiten
Ruimteen tijd
Beleving vanruimte: belang van deomgeving, afstand tot voorzieningen, afstand beperkende factor
Beleving van tijd: besteding, tijd beperkende factor
=> Vakantieherinneringen
• Beleving van vakantie ophet thuisadres
Aan heteinde vanhetinterview werdeenpostenquete meegegeven
=> Gebiedsmotieven (vraag 7dagboek enquete)
=> Ervaringsmodaliteiten (vraag 13dagboek enquete)
=> Vakantieplanning (vraag 20dagboek enquete)

Bijlage 3 Vragenlijst Tijd-Ruimte Onderzoek Costa Rica
Intevullendoorenqueteur
Naamenqueteur
Datum
Respondentnummer
Geslacht
Land vanherkomst

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 25 minuten en de gegevens zullen anoniem worden verwerkt. Bij de
meestevragenwordteen aantal antwoorden gegeven. Hetisdebedoeling datuhetantwoord geeft datujuist vindtof
opuvantoepassingis.Somszijn devragen open.Inditgevalkuntuzelfeenantwoord geven.
1

Kuntudebegin-eneinddatumvanuwvakantie aangeven?
. . - . . - . . toten met..-..-..

2a BentualeerderinCostaRica geweest?
O ja
(gadoornaarvraag2b)
O nee
(gadoornaarvraag3)
2b Zoja,hoevaakbentu,voorafgaand aandezevakantie,inCostaRicaopvakantie geweest?
O
keer
3

Opwelke wijze heeft u,voorafgaand aanuwvakantieinCostaRica,ietsgehoord ofgelezenoverCosta Rica?
(umagmeerdan 1 antwoord geven)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

4

viareisbureaus
viahetICTinCosta Rica(InstituteCostarricense deTurismo)
opbeurzen
viaeenreisgids zoalsbv.deLonelyPlanet,Travel SurvivalKit
viaradioofTV
viakrantof tijdschrift
viaInternet
deCostaricaanse AmbassadeofConsulaatineigen land
viafamilie, vriendenofkennissen thuis
viafamilie, vrienden ofkennissen inCostaRica
viaeigenervaringvaneerder bezoek
anders,namelijk

Met wiebent unaarCostaRicagekomen ?(umagmeerdan 1 antwoord geven)
O
O
O
O
O
O

alleen(gadoornaar6)
metpartner
metgezin
met familie
metvrienden/kennissen
anders,namelijk

Kuntuvanuwreisgenoten aangeven inwelkeleeftijdscategorie zij vallen?
Uzelf nietmeegerekend.
Leeftijd
Aantalmensen

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

>70

6

Hoeonderneemtuuwreisactiviteiten inCostaRica,gedurendeuwhelevakantie?
O Ikhebmijnvakantievoormijn vertrekmetbehulpvaneenreisorganisatie samengesteld
O Ikdeelmijn vakantievoormeerdandehelft vanmijnvakantiedagen indoorhetboeken vaneen-of
meerdaagsetrips
O Ikdeel mijn vakantie voorminderdandehelft vanmijn vakantiedagen indoorhetboekenvaneen-of
meerdaagsetrips
O Ikdeelmijn vakantiezelfin,geheelopeigeninitiatief,zondereen-ofmeerdaagsetripsteboeken

7

Kuntuaangeven waaromunaarCostaRicabent gekomen?
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

8

natuur/Nationale Parken
zon/zee/strand
cultuurhistorie
bevolking (lokalegewoonten engebruiken, etc.)
watersport
overigesport
dorpen-/ stedenbezoek
klimaat
virenden/kennissen/ familie
uitgaan/nachtleven
anders,namelijk

Vervolgenswillenweuvragenwatuindezevakantietotnutoeheeft gedaan.Perdagwillenwevanueenaantal
dingenwetenoverdeindehngvanuwdag.WebeginnenmetdedagvanaankomstinCostaRica.Omte
verduidelijkenwatwevanuwwillenweten,latenweunueenvoorbeeld zien:
Dag

Begin
accommodate

1
Thuisadres

Bestemming

Activiteiten

1.SanJose
vliegveld

2

2.SanJose
centrum
3

Vervoernaar
bestemming

Waardering
bestemming

Vliegtuig

3

Taxi

4

1 Verplaatsen

1Uitrusten
2Eten
1
2

—

's Ochtends vertrekt deze toerist vanaf zijn eigen huis.Zijn eerste bestemming is het vliegveld in San Jose. Hij
verplaatst zich (activiteit) met het vliegtuig (vervoer). Hij waardeert de vlucht niet slecht, maar ook niet goed.
Zijn tweede bestemming is het centrum van San Jose. Hij gaat daar heen met een taxi. De taxi brengt hem naar
zijn hotel. Zijn eerste activiteit is uitrusten, zijn tweede activiteit is dineren in het hotel. Hierna gaat de toerist
slapen. Er is dus geen derde bestemming deze dag, er zijn dus geen extra activiteiten, geen vervoer en geen
waardering.
UWVAKANTIEREIS
Wiltuperdagdevolgende vragen beantwoorden:
• Inwelkeaccommodate bentubegonnen?
• Welkebestemmingenheeft ubezocht?
• Welketweeactiviteitenhebben opiederebestemming demeestetijd inbeslag genomen?
• Metwelkvervoermiddelbent unaariederebestemming gereisd?
• Tenslotte vragen wij u om een waardering te geven van iedere bestemming waar u die dag uw activiteiten heeft
verricht?

Dag

Begin
accommodate

Bestemming

1
1)

2)

Activiteiten

Vervoernaar
bestemming

Waardering
bestemming

1)
2)
1)
2)

3)

1)
2)

2
1)

2)

1)
2)
1)
2)
3)

1)
2)

3
1)

2)

1)
2)
1)
2)

3)

1)
2)

4

1)
1)

2)

2)
1)
2)

3)

1)
2)

Etc.
1)

1)
2)
2)

1)
2)

3)

1)
2)

"

We hebben nueen volledig overzicht van uwvakantietot nutoe.Kunt unu overuw vakantie tot nutoede volgende
vragen beantwoorden?
Bestemmingen
9a Welkevandedoorubezochtebestemmingen waardeertuhet hoogst?

9b Kuntumaximaaldrieargumentennoemenwaaromudezebestemminghethoogst waardeert?

10aWelkevandedoorubezochtebestemming waardeertuhetlaagst?

10bKuntumaximaal drieargumenten noemenwaarom udezebestemminghetlaagst waardeert?

Activiteiten
11aWelkevandedooruuitgevoerde activiteiten waardeertuhethoogst?

l i b Kuntumaximaal drieargumentennoemen waaromudezeactiviteit hethoogst waardeert?

12aWelkevandedoor uuitgevoerde activiteiten waardeertuhetlaagst?

12bKuntumaximaal drieargumenten noemen waaromudeze activiteit hetlaagst waardeert?

Vervoersmiddelen
13aWelkevandedoorugebruiktevervoersmiddelen waardeertuhethoogst?

13bKuntumaximaaldrieargumentennoemenwaaromuditvervoersmiddelhethoogst waardeert?

14aWelkevandedoorugebruiktevervoersmiddelen waardeertuhetlaagst?

14bKuntumaximaaldrieargumenten noemenwaaromuditvervoersmiddel hetlaagst waardeert?

Accommodaties
15aWelkevandedoor ugebruikteaccommodaties waardeertuhethoogst?

15bKuntumaximaaldrieargumentennoemen waaromudeze accommodatiehethoogst waardeert?

16aWelkevandedoorugebruikteaccommodaties waardeertuhetlaagst?

16bKuntumaximaaldrie argumenten noemenwaaromudezeaccommodatie hetlaagst waardeert?

17 Alsuuwvakantietotnutoealsgeheelzoumoetenwaarderen, welkewaardering zoudangevenopeen
schaalvan 1 tot 10?
1
- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0
erg slecht
erg goed

18aKuntuaangevenwelkebestemmingenuindezevakantienogdenkttegaanbezoeken ?(maximaal3)

18bWatdenktupreciesopdezebestemmingen tegaandoen ?(maximaal 3)

18cMetwelkevervoersmiddelen denktunaardezebestemmingen tekomen ?(maximaal 3)

18dInwatvooraccommodatie denktteovernachten ?(maximaal 3)

Aanheteindevandevragenlijst willenweunogeenaantalalgemenevragenstellen:
19 Watisuwleeftijd

jaar

20 Watisuwhoogst voltooideopleiding ofwelkeopleidingvolgtumomenteel?
O
O
O
O
O

lagere school
middelbare schoolen/ofMBO
HBOof universiteit
post-HBOofpromotie
anders,namelijk

Tot zoverde vragenlijst.
Indienunogopmerkingen heeft metbetrekking totditonderzoek, willenwijdiegraagvan uhoren.

Hartelijk bedanktvooruwmedewerking aandit onderzoek!

HANDLEIDING
TUD-RUEVITE GEDRAG
COSTA RICA

Indekolombestemmingdient ueen van de
volgende codes intevullen (lijst codes isniet
bijgevoegd)
In dekolomactiviteiten dientu een van de
volgende codesinte vullen:
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
10 =
11 =
12 =
13 =
14 =
15 =
16 =
17 =
18 =
19 =
20 =
21=
22=
23=
24=
25=
26=
27 =
28=
29=

bezichtigen flora/fauna
bezichtigen van landschap
bezichtigen plantages/ fabrieken (banaan,
koffie, cacao, etc.)
zonnen
kanoen
sportvissen
kayaken
raften
surfen
duiken
snorkelen
zwemmen
overige watersport
paardrijden
mountainbiken
hiking
overige sport
aerialtram
bezoekerscentrum (nationaal park)
bezichtigen stad/dorp
uitgaan
museumbezoek
winkelen
bekijken ambachten
rondtoeren
bezoek vrienden /familie/kennissen
uitrusten
verplaatsing
anders,namelijk ...

Inde kolomaccommodate dient ueenvan de
volgende codes inte vullen:
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=

hotel (4-6 sterren)
hotel (<3 sterren)
cabina
bed and breakfast
albergue
apartotel
villa
bij vrienden/ familie
/ kennissen
overig

Indekolom vervoermiddel dient ueenvan de
volgende codes inte vullen:
1=
openbaar vervoer
2=
georganiseerd trans-port: busof minibus
3=
georganiseerd transport: 'four-wheel-drive
4=
gehuurde auto
5=
eigen auto
6=
boot
7=
vliegtuig
8=
lopend (trekking)
9=
ferry
10 =
anders, namelijk...
Indekolom waardering dient ueen vande
volgende codes in te vullen:
1=
2=
3=
4=
5=

heel slecht
slecht
nietgoed/niet slecht
goed
heel goed

Bijlage4 Interview Costa Rica
Interview onderwerpen
=> Introductie
• Doelstelling vanhet onderzoek
• Onderwerpen enopzet interview
• Anonimiteit
=> Inleidende vragen
• Persoonskenmerken
• Vakantiekenmerken
=> Ervaringsmodaliteiten
• Vraag 13dagboek enqueteEuregio Maas-Rijn
=> Vakantiekeuze
• Eerste informatiebron Costa Rica
• Gebiedsmotivatie
• Rol van informatie
=> Vakantievoorbereiding
• Orientatie
• Plannen van activiteiten
• Rol van informatie
=> InCosta Rica
• Rol van informatie
• Keuzeenmotivatie van activiteiten
• Rol van (omgevings)informatie bij activiteitenkeuze

Bijlage 5 Ervaringsmodaliteiten en-typologieindeEuregio Maas-Rijn
Indezebijlage worden de uitspraken gegeven dieinzowelhet tijd-ruimtesurveyals hetkwalitatieveinterview zijn
gebruikt. Ze zijn gerangschikt per ervaringsmodaliteit. Als techniek voor het meten van de ervaringsmodaliteiten
is gekozen voor de Likert-schaal. Dit is een eendimensionale schaaltechniek die vereist dat de items eenduidig
interpreteerbaar zijn (item-karakteristieke functie) (Nooij, 1990). De onderscheiden karakteristieken hebben de
basis gelegd voor de constructie van uitspraken en beweringen, die zijn voorgelegd aan de respondenten. De
vijfpuntsschaal looptvan 'helemaal meeoneens' tot 'helemaal meeeens'.

Tabel5.1Oordeeluitsprakengerangschiktperervaringsmodaliteit(%,N=542)
(-- =helemaalmeeoneens/oneens,0 =neutraal,++=helemaalmeeeens/meeeens)
0
+~
Amusement
Invakantiesvind ikhetplezierigomNederlands tehoren
46
35
19
Op vakantievind ikhet heel erg leukom contact teleggen met andere vakantiegangers
30
33
37
Ik ga altijd opvakantie in eenomgeving dieikgoed ken
41
33
26
Ikbezoek graag plaatsen waar veeltoeristen komenen het gezellig druk is
51
31
16
Mijn vakanties zijn meestaldichtbij huis
59
27
14
Ikvind opvakantie veel comfort belangrijk
40
38
22
Verandering
Vakantie is voormij noodzakelijk om de 'batterij weer opteladen'
8
14
78
De eerste paar dagen van een vakantie heb ik nodig om bij te komen en mijn werk of
30
20
50
huishouden te vergeten
Totrustkomenishetbelangrijkste in mijn vakantie
11
19
70
Vakantie iseens uit mijn dagelijkse sleurkomen
5
9
86
Door de stressop mijn werkmoetikeraf entoe eens tussenuit
27
24
49
Interesse
Als ik opvakantieben, gaik altijd weleen kerk,kasteel ofoude stadskern bezichtigen
12
11
77
Opvakantieheb ik altijd eenreisgids en een kaart van het gebied bij me
10
9
81
Ikgagraagonder leidingvaneengidsoppad,bijvoorbeeld ineen grotof stad
50
28
22
Ik vind het leuk om op vakantie iets van de cultuur en leefwijze van de lokale
4
21
75
bevolking opte pikken
Vervoering (natuur)
Op vakanties hebikgeenenkelbezwaar tegen primitieve leefomstandigheden
33
29
38
Op vakantiesben ik graag uren in mijn eentje in denatuur
33
33
34
Vakanties zijn voor mij een middel omopzoektegaan naar mezelf
63
25
12
Avontuurlijketochtenindebergen,opdemountainbikeofwildwaterkanoen gevenjeeen
44
26
30
kick
Ik zoekhet gevaar en sensatie nietop inmijn vakantie
15
21
64
Ik hou van actieve vakanties met forse lichamelijke inspanningen zoals lange
27
30
43
wandeltochten en fietstochten
Toewijding (cultuur)
Vakantie is voor mij volledig opgaan in andere culturen
33
41
26
Mijn vakantie ispas echt geslaagd alser onverwachte en spannende dingen gebeuren
39
40
21
Ikwiltijdens mijn vakantieshetgevoelvan eenontdekkingsreiziger hebben
41
33
26
Ikzoekopvakantie ongerepte natuur enlandschappen waar ikgeen menstegen kom
32
35
33
Alseen gebied maarenigszinstoeristisch wordt,komikernietmeer
50
41
9

Met behulp van een factoranalyse is getracht deze ervaringszoektocht te ontrafelen in een aantal onderliggende
dimensies. Factoranalyse is een statistische methode waarbij een grote verzameling variabelen gereduceerd
wordt tot een beperkt aantal factoren (Hair et al., 1995).De onderstaande tabel presenteert de resultaten van de
uiteindelijke factoranalyse, welke is verkregen nadat enkele slecht correlerende of dubbel ladende stellingen
emit zijn gehaald. De aldus verkregen zes factoren staan horizontaal en de items -gerangschikt per
ervaringsmodus- staan verticaal weergegeven. Per factor komen de factorladingen met een waarde van meer dan
0,30 aan bod. De vet gedrukte getallen verwijzen naar de items die tot betreffende factor behoren. Per factor
wordttevensdeverklaarde variantieeneen maatvoordeinternebetrouwbaarheid vandefactor vermeld.

Tabel5.2 Resultatenfactoranalyse ervaringsmodaliteitenEuregioMaas-Rijn
FACTOREN
Items
VerSociaalInteVervoering
VeranMode
(kort weergegeven)
trouwd Toeristisch dering
resse
Nederlands horen
0,64
0,31
Omgevinggoedken
0,76
Amu
Gezelligendruk
0,75
0,72
Dichtbij huis
Comfort
-0,62
Batterij
0,77
Bijkomen
0,74
Ver
Rust
0,66
Sleur
0,32
0,49
0,78
Stress
Bezichtigen
0,75
Int
Reisgidsenkaart
0,78
Cultuur oppikken
Primitief
0,68
Eentje natuur
0,65
Verv
Avontuurkick
0,38
0,53
Actief lichamelijke
0,72
inspanningen
Opgaan culturen
Onverwacht spannend
0,35
Toew
Ontdekkingsreiziger
Ongerept, geenmens
-0,36
0,51
-0,64
Toeristisch,komikniet
6,4
Percentageverklaarde variantie
7,4
14,8
5,7
13,1
0,61
0,48
0,74
0,53
0,71
Cronbach'sAlphaper factor
Stellingendieemit zijngelaten:
Recr
Opvakantieinhetbuitenlandvindikhetheelergleukcontactteleggenmetanderevakantiegangers
Expr
Ikgagraagonderleidingvaneengidsoppad, bijvoorbeeldineengrot ofstad
Expm
Vakantieszijnvoormijeenmiddelomopzoektegaannaarmezelf
Expm
Ikzoekhetgevaarensensatienietopinmijnvakantie(-)

Toe-

wading

0,60

0,67
0,60
0,67

8,0
0,58

Van ervaringsmodaliteit tot ervaringstypen
De factoranalyse groepeert de items tot een zestal onderliggende ervaringsmodaliteiten. De oorspronkelijke
itemscores zijn:
• per factor gewogen (vermenigvuldigd met hetgewicht van de factorlading)
• vervolgens zijn de gewogen itemscores gesommeerd,
• en tenslotte is deze gewogen som van items per ervaringsmodaliteit teruggebracht tot de oorspronkelijke
codering (helemaal meeoneens tot helemaal meeeens).
Iedererespondent heeft dus opelkeervaringsmodaliteit een score tussen 1en 5. Sommige ervaringsmodaliteiten
zijn van groot belang voor een toerist, andere zijn van gering belang. De individuele scores op de zes genoemde
ervaringsmodaliteiten zijn in een hierarchische clusteranalyse gegroepeerd. Omdat de ideale oplossing tot een
groot aantal groepen zou leiden, is gekozen voor een gecombineerde aanpak gebaseerd op (i) het hierarchische
cluster dendrogram, (ii) inhoudelijke relevantie, en (iii) een overzichtelijk aantal groepen. Uiteindelijk
resulteerden zes clusters. In tabel 5.3 staan de resultaten weergegeven. Het relatieve verschil per groep ten
opzichte van het gemiddelde bepaalt de inhoudelijke typering voor een belangrijk deel. De vet gedrukte getallen
geven de hoogste scores tenopzichte van hetgemiddelde weer,de schuin gedrukte getallen delaagste scores.

Tabel53 Oordeel vanervaringstypenopervaringsmodaliteiten (N=530)
(1=helemaal meeoneens,2=meeoneens,3=neutraal,4=meeeens,5 =helemaal meeeens)
ERVARINGSTYPE
Gei'nteresOntspannen
VerGemseerde
en
OngeVertrouwd
Zelfmidmaakgezelliggeinteresrichte
tester
bijdeld
zoeker
heidsseerde
vluchter
tanken
Ervaringsmodaliteit
toerist
toerist
Vertrouwd
2,3
2,2
2,6
3,5
1,8
2,1
2,1
Sociaal-toeristisch
3,4
2,9
2,2
2,8
3,2
2,9
3,6
Verandering
3,7
4,0
3,9
2,7
4,0
2,1
4,1
Interesse
4,5
4,4
4,3
2,7
4,1
4,1
1,7
Vervoering (natuur)
3,0
3,3
2,6
2,9
2,8
2,6
3,7
Toewijding (cultuur)
3,3
2,8
2,9
2,0
3,1
3,4
3,1
++
Vertrouwd
2,3
o
o
+
0
-Sociaal-toeristisch
2,9
++
0
++
0
+
~
+
Afleiding
3,7
+
0
+
+
+
Interesse
0
0
4,1
-+
Vervoering (natuur)
3,0
++
0
0
+
Toewijding (cultuur)
3,1
0
0
0
N=136 N=127
N=102
N=79
N=75
N=ll
++/-- = 0,5 ofmeer verschil, +/- = - 0,3of0,4 verschil,
o = geen tot0,2 verschil tenopzichte van het
gemiddelde

Eta2
0,46
0,36
0,46
0,61
0,31
0,16

Intabel 5.4 staande resultaten van deervaringstypen opde originele stellingen weergegeven.

Tabel5.4Oordeel vanervaringstypenop ervaringsmodaliteitstellingen
(1=helemaal meeoneens,2=meeoneens,3=neutraal,4=meeeens,5 =
helemaal meeeens)
ERVARINGSTYPE
Ontspannen
Gei'nteresVerVerGemseerde
en
OngeZelftrouwd
maakmidgezelliggei'nteresrichte
tester
bijheidsvluchter
zoeker
Itemsperervaringsdeld
seerde
Icllln-^ll
modaliteit
toerist
toerist
Eta2
Vertrouwd
2,7
0,06
Nederlandshoren
2,6
2,6
2,4
3,0
3,7
1,9
Omgevinggoedken
2,2
0,30
2,0
1,8
1,8
3,2
1,6
1,5
2,3
2,6
0,25
Dichtbij huis
2,4
2,2
3,6
1,9
2,1
Sociaal-toeristisch
2,5
0,28
Gezelligendruk
2,5
3,2
1,6
2,2
2,8
2,5
Toeristisch,ikblijf komen
4,0
3,5
3,7
3,3
0,23
3,5
3,0
4,5
Verandering
Batterij
4,0
4,3
4,2
4,3
2,5
0,29
4,4
3,1
0,25
Bijkomen
3,3
3,7
3,4
3,7
1,3
3,8
2,1
0,21
Rust
3,9
4,0
3,9
4,2
2,5
3,1
4,3
0,12
Sleur
4,2
4,3
3,7
4,3
4,4
3,0
4,4
3,7
0,32
Stress
3,3
3,5
3,6
1,5
3,8
1,9
Interesse
Bezichtigen
4,2
4,2
0,44
4,0
4,3
2,5
4,5
1,5
Reisgidsenkaart
4,4
4,4
2,8
4,0
0,40
4,6
1,9
4,1
Vervoering (natuur)
Primitief
3,0
2,8
3,4
2,9
0,17
2,5
3,8
3,1
3,4
Eentje natuur
3,0
2,8
2,9
2,4
0,17
2,6
3,7
1,8
0,07
Avontuur kick
2,7
2,6
2,3
2,8
3,0
3,1
3,2
2,9
3,5
2,9
0,14
Actief lichamelijke
2,7
3,8
3,1
inspanningen
Comfort niet belangrijk
3,2
2,7
3,4
3,0
3,2
3,8
0,15
3,8
Ongerept,geenmens
3,0
2,7
3,7
2,8
2,6
3,3
0,19
1,5
Toewijding (cultuur)
Opgaan culturen
2,9
3,0
2,5
2,7
3,2
0,11
3,2
1,6
2,4
0,06
Onverwacht spannend
2,7
2,8
2,9
2,9
3,0
1,7
Ontdekkingsreiziger
2,8
2,8
2,4
2,5
2,9
0,09
1,6
3,2
Cultuur oppikken
3,8
4,0
3,0
0,08
3,9
4,0
3,5
4,1
Overigeitems
Contact vakantiegangers
3,3
2,7
3,3
2,9
0,05
2,9
3,1
3,4
Leidinggids
2,6
2,8
2,2
2,5
2,6
0,06
3,0
1,7
Opzoekmezelf
2,2
1,8
2,4
2,7
0,10
2,3
2,5
1,4
3,4
3,7
3,7
n.s.
Gevaarensensatieniet
3,7
3,8
3,7
3,8
n.s. =nietsignificant

Bijlage 6

Tabellen Euregio Maas-Rijn

De volgende tabellen gaan specifiek in op de achtergronden van de ervaringstypen:
•
GGR = Geinteresseerde Gezelligheidstoerist (N=136)
•
ZT = Zelftester (N=127)
•
OGR = Ontspannen en GeinteresseerdeToerist (N=102)
•
OV = Ongerichte Vluchter (N=79)
•
VB = Vertrouwde Bijtanker (N=75)
•
VZ =Vermaakzoeker (N=11)
Tabel 6.1 Sexe perervaringstype(%;N=530) (Cramer's V = 0,14, P <0,05)
Sexe
Man
Vrouw

GGR
50
50

ZT
59
41

Tabel 6.2 Sociale groep per ervaringstype (%;N=530) (Cramer's V -Sociale groep
Partner (echtgenoot)
Familie
Familie en partner
Gezin
Vrienden (kennissen)
Familie en gezin
Vrienden en partner/gezin
Overig

GGR
21
5
2
55
2
9
6

-

ZT
33
4
4
41
2
7
5
4

ERVARINGSTYPE
OGR
OV
54
65
46
35

VB
67
33

VZ
40
60

VB
29
3
11
39
1
4
12
1

VZ
30
10

VB
12
5
21
30
32

VZ
50

VZ
50
50

VB
51
29
20

VB
37
63

VZ
50
50

= 0,14, P< 0,05)
ERVARINGSTYPE
OGR
OV
32
13
4
7
4
7
44
53
4
5
2
8
5
7
1
4

40

10
10

-

Tabel 6.3 Type accommodatie perervaringstype (%;N=530) (Cramer's V =0,14, P < 0,01)
Type accommodatie
Bungalowpark
Appartement/vakantiehuisje/overig
Camping (luxueus)
Camping (gemiddeld)
Camping (eenvoudig)

GGR
29
6
26
27
12

ZT
16
10
18
29
27

Tabel 6.4 Verblijfsregio per ervaringstype (%;N=S30) (Cramer's V
Verblijfsregio
Zuid-Limburg
Land van Herve/Voerstreek
Ardennen/Oostkantons

GGR
68
21
11

ZT
74
11
14

Tabel 6.5 Vakantieseizoen per ervaringstype (%;N=530) (Cramer's
Seizoen
Voorseizoen
Hoogseizoen

GGR
52
48

ZT
66
34

ERVARINGSTYPE
OGR
OV
28
33
10
8
15
23
32
24
12
15

20
20
10

= 0,17, P< 0,01)
ERVARINGSTYPE
OGR
OV
70
70
13
23
17
7

V = 0,19, P< 0,01)
ERVARINGSTYPEN
OGR
OV
56
43
44
57

Tabel6.6Belangrijkste vakantieperervaringstype(%; N=S30)(Cramer's V= 0,23, P< 0,001)
Belangrijkste vakantie?
Ja
Nee

GGR
44
56

ZT
27
73

ERVARINGSTYPE
OGR
OV
41
55
59
45

Tabel 6.7 Gebiedsmotief per ervaringstype (%bevestigendop motief; N=530)
ERVARINGSTYPE
Gebiedsmotief
GGR
ZT
OGR
OV
VB
Familie woont hler
4
4
2
9
3
Uitgaansleven
1
7
Mooie steden/dorpen
47
41
41
33
36
27
Vriendelijke/gastvrije bevolking
14
10
13
13
Het is dichtbij
27
21
28
24
29
14
17
12
De accommodatie
16
10
Buitenland
7
4
6
12
10
Taal
2
2
1
5
3
Historische bezienswaardigheden
16
13
18
23
19
/cultuur
4
Attracties/evenementen
9
6
6
16
Lekker eten/drinken
4
6
6
7
7
Geschikt voor actieve vakanties
22
50
33
16
29
5
8
Ik kom hier aljaren
5
16
29
Nooit eerder geweest
13
10
9
15
4
84
Natuur en landschap
88
89
90
80
Significantiegraad: *P <0,05, **P <
0,01, n.s. = niet significant

Tabel 6.8 Gegroepeerde gebiedsmotieven per ervaringstype (%; N=

Stad/cultuur
Actief de natuur in
Dichtbij/kom hier aljaren
Accommodatie/bevolking/nooit eerder
geweest

GGR
40
15
30

ZT
21
42
26

15

11

VB
61
39

VZ

VZ
40
60

-

Cramer's V
n.s.
0,21**
n.s.
0,16*
n.s.
0,16*
n.s.
n.s.

10

n.s.

-

0,14*
n.s.
0,26**
0,27**
n.s.
n.s.

20
20
20
50

20
10
10
70

530) (Cramer'. V = 0,21, P < 0,007)
ERVARINGSTYPE
OGR
OV
27
29
25
8
35
35
13

28

VB
24
18
51

VZ
30
10
30

7

30

VB
47
53

VZ
40
60

Tabel 6.9 Thuis plannen makenper ervaringstype (%;N=530) (Cramer's V= 0,15, P < 0,05)
Thuisplannen?
Ja
Nee

GGR
59
41

ZT
55
45

ERVARINGSTYPE
OV
OGR
53
36
47
64

Tabel 6.10 Vakantievoorbereiding per ervaringstype (%positief scorendop dimensie)
ERVARINGSTYPE
Vakantievoorbereidingsdimensie
GGR
ZT
OGR
OV
VB
Toeval en onbevangenheid
20
26
25
37
37
Plannen als voorpret
54
37
31
33
41
Informatiehonger
37
30
31
13
19
0,01, *** P < 0,001
Significantiegraad: *P <0,05, **P <

VZ
20
40

-

Cramer's V
0,15*
0,18**
0,20***

Tabel 6.11 Deelname aan activiteiten gerelateerd aan vakantiebekendheid met de regio, uitgezonderd verplaatsingen
en activiteiten opde accommodate (%; N=2559)
BEKENDHEID MET VAKANTIEREGIO
Vakerop vakantie geweest

Activiteiten
Utilitaire activiteiten
Recreatieve activiteiten
Wateractiviteiten
StadVdorp bezoek
Winkelen/marktbezoek
Horecabezoek/uitgaan
Cultuurhistoriebezoek
Attractie bezoek
Toeren met de auto/motor
Wandelen
Fietsen
Cramer's V =0,12 (P < 0,001)

Eerste keer op vakantie

13
4
1
10
10
21
5
8
3
19
6

15
4
2
11
9
19
9
12
2
13
4

N=1880

N=679

Tabel 6.12 Deelname aan activiteiten per ervaringstype, uitgezonderd verplaatsingen en activiteiten op de
accommodatie (%; N=2519)
Activiteiten
Utilitaire activiteiten
Recreatieve activiteiten
Wateractiviteiten
Stad/dorp bezoek
Winkelen/marktbezoek
Horecabezoek/uitgaan
Cultuurhistorie bezoek
Attractie bezoek
Toeren met de auto/motor
Wandelen
Fietsen
Cramer's V =0,10 (P < 0,001)

GGR
12
3
2
12
10
23
7
10
2
15
4
N=664

ZT
15
4
1
10
9
18
4
8
2
23
6
N=661

ERVARINGSTYPE
OGR
OV
14
11
4
1
2
1
9
10
9
12
22
20
8
6
7
14
3
8
17
11
5
6
N=583
N=281

VB
13
7
1
8
9
16
6
8
3
22
7
N=311

VZ
26
11
5
5
6
16
5
16
5
5

N=19

Tabel 6.13 Deelname aan activiteiten per motiefgroep, uitgezonderd verplaatsingen en activiteiten op de
accommodatie (%,- N=2562)
MOTIEFGROEP
Accomm/bevolActief de
Dichtbij/kom hier
king /nooit eerder
Stad/cultuur
natuurin
aljaren
Activiteiten
geweest
13
13
Utilitaire activiteiten
13
15
Recreatieve activiteiten
3
3
6
5
Wateractiviteiten
1
1
2
2
Stad/dorp bezoek
8
8
13
10
Winkelen/marktbezoek
8
9
12
9
20
22
Horecabezoek/uitgaan
19
20
6
Cultuurhistorie bezoek
3
7
12
Attractie bezoek
8
9
5
Toeren met de auto/motor
1
3
3
13
Wandelen
16
26
16
3
Fietsen
4
9
5
Cramer's V =0,12 (P <0,001)

N=713

N=637

N=834

N=378

Tabel 6.14 Deelname aan activiteiten per accommodatietype uitgezonderd verplaatsingen en activiteiten op de
accommodatie (%;N=2610)

Activiteiten
Utilitaire activiteiten
Recreatieve activiteiten
Wateractiviteiten
Stad/dorp bezoek
Winkelen/marktbezoek
Horecabezoek/uitgaan
Cultuurhistorie bezoek
Attractie bezoek
Toeren met de auto/motor
Wandelen
Fietsen
Cramer's V=0,12(P< 0,001)

Bungalowpark

ACCOMMODATIETYPE
Camping
Camping
Camping
luxueus
gemiddeld
eenvoudig

11
3
1
10
9
24
5
13
6
13
5

13
3
1
12
12
18
8
9
1
20
3

N=662

N=424

Tabel 6.15Activiteiten die per produktelement wordenverricht (%; N=2610)
Vrijetijdsomgeving
Activiteit
Utilitaire activiteiten
Recreatieve activiteiten
Wateractiviteiten
Stads- en dorpsbezoek
Winkelen/markt
Horeca/evenementen
Cultuurhistorie
Attractie bezoek
Toeren met de autoof motor
Wandelen
Fietsen

Landschap

7

Element

-

11
4

26

-

_
-

10
61
4
2
7
1

7
46
14

12
6
2
11
9
18
9
10
2
16
5
N=741

Overig

17
4
1
9
10
20
3
5
1
22
8

14
4
1
9
10
21
4
5
4
24
5

N=539

N=244

Activiteitenruimte
gebaseerd op
vrijetijdsomgeving

Activiteiten-ruimte
27
1
2

1
16
37
34
2
3
1

20
37
13

Tabel 6.16 Debelangrijkste bestemmingen pertype productelement inde Euregio Maas-Rijn
VRIJETIJDSOMGEVING (N=980)
Geuldal
Vaalse bossen
Vijlerbos
Gulpen-Epen-Vaals
Epen-Vijlen-Vaals
Omgeving Epen
Voerstreek
Omgeving Gulpen
Cluster Gulpen-Epen-Vaals
Grensstreek Zuid-Limburg- noord Belgie
Maastricht
Valkenburg
Monschau
Zuid-Limburg

NatuurUjke omgeving (N=124)
20 Hertogenwald
18 Hoge Venen
14 Gulpdal
Regio's
78 Oostkantons
Platteland (N=567)
42 Omgeving Noorbeek
41 Epen-Gulpen
33 Omgeving Schin op Geul
30 Omgeving Gemmenich
Regio's
181 Plateau van Margraten
74 Ardennen
Stedelijke omgeving (N=289)
58 Spa
45 Aken
30 Vaals
Regio's
158 Duitsland

14
11
7
28
26
21
20
19
83
56
26
25
16
59

Tabel 6.16 Debelangrijkste bestemmingenper type productelement inde Euregio Maas-Rijn (vervolg)
VMJETUDSOMGEVING: ELEMENT (N=13S)
(OLV-/St. Servaes) kerk inMaastricht
Oorlogskerkhof Margraten
Rui'ne van Valkenburg
Kasteel Vaalsbroek
Kasteel/rui'ne Franchimont
Barrage la Gileppe

Kerk/klooster/bedevaart (N=45)
13 KloosterValDieu
11 Domin Aken, bedevaart Banneux
Kastelen (N=43)
5
Kasteel Hoensbroek
5
Kasteel Schalven Valkenburg
5
Kasteel in Valkenburg
Stnwdam/-meer (N=36)
16 Lac Eupen

4
*
4
4
4
8

ACTIVITEITENRUIMTE GEBASEERD OP DE VRIJETIJDSOMGEVING (N=187)

Grotten van Remouchamps
Grotten (div.) in Valkenburg

Steenkolenmijn Valkenburg

Drielandenpunt (N=84)
Grotten (N=52)
21 Grotten St.Pietersberg Maastricht
19 Comblain au Pont
Watervallen (N=22) (watervallenvan Coo)
Mijnen (N=19)
15 Steenkolenmijn Blegny

9
4

4

ACTIVITEITENRUIMTE (N=1540)
Winkels (N=513)
96 Spa
35
85 Epen
32
46 Aken
27
37 Eupen, Eijsden, Slenaken, Heerlen
>10
Restaurant/cafe/terras (N=511)
Accommodatie
88 Epen, Vaals, Gulpen,
20-30
Maastricht
68 Aken, Slenaken, Spa, 's-Gravenvoeren,
10-20
Valkenburg
63 Noorbeek, Eijsden, Mechelen
Zwembad (N=184)
Accommodatie
150 Mosaqua Gulpen
16
Attractie (N=112)
Valkenier, Sprookjesbos o f n attractieValkenburg
40 40Kabelbaan,
Kabelbaan,
rodelbaan,
rodelbaan,
cartbaan
cartbaan
Valkenburg
Valkenburg
of of
15
Vaals
Labyrinth Vaals
Foreldora
23
Telecoo
14 Circuit Francorchamps, treintje Spa, Phantasialand
Briihl
Marktffestiviteit (N=50)
Vaals
11 Maastricht
5
Luik
6
Accommodatie
3
Museum (N=30)
Spa-fabriek
11 Bonnefantenmuseum Maastricht
8
Dierentnin (N=13)
Wildpark La Reid
7
Tierpark Aachen
3
Overig
Thermae 2000
7
Golfterrein Hoog Vaals
5
Speeltuin (incl. accommodatie)
12 Op visite (incl. accommodatie)
67
Vaals
Maastricht
Valkenburg
Gulpen

Tabel 6.17 Bezoek aanproduktelementen per vakantieregio en afstandregio
(%;N=2526;exclusief verplaatsingenenactiviteiten op de accommodate)
Ardennen/
Regio
Land van
DuitsZuidHerve/
OostLimburg
land
Productelement
Voerstreek
kantons
Vrijetijdsomgeving:
- natuur
5
8
3
- platteland
17
2
20
60
- stad/dorp
12
39
10
6
Vrijetijdsomgeving:
- element
4
2
12
6
Activiteitenruimte
gebaseerd op de
4
8
10
vrijetijdsomgeving
41
50
Activiteitenruimte
53
28
N=153
N=1661
N=246
N=439
Cramers'V0,21 (P < 0,001)

Eigen
regio

Naburige regio
binnenbuitenLand
land

Ver weg
regio
buitenland

6
23
10

2
19
17

2
22
18

9
11
9

5

12

4

6

7

19

7

22

49
N=1925

47
31
N=42
N=486
Cramers'V0,09 (P <0,001)

43
N=46

Tabel 6.18 Regio waarin activiteiten plaatsvinden per ervaringstype uitgezonderd verplaatsingen en activiteiten op de
accommodatie(%;N=2519)
Regio
Eigen regio
Naburige regio
Ver weg gelegen regio
Overig
Cramer's V = 0,10 (P < 0,001)

GGR
66
28
2
4
N=664

ZT
80
16
1
3
N=661

ERVARINGSTYPE
OGR
OV
77
74
16
19
4
2
5
3
N=583
N=281

VB
78
19

3
N=311

VZ
32
53
5
10
N=19

Tabel 6.19 Regio waarin activiteiten plaatsvinden per motiefgroep uitgezonderd verplaatsingen en activiteiten op de
accommodatie (%; N=2562)
MOTIEFGROEP
Stad/cultuur
Regio
Eigen regio
Naburige regio
Ver weg gelegen regio
Overig
Cramer's V =0,10 (P <0,001)

78
14
3
5
N=713

Actief de
natuur in

Dichtbij/kom hier
aljaren

79
19

66
29

N=637

N=834

Accomm/bevolking/nooit eerder
geweest
78
15
2
5
N=378

Tabel 6.20 Regio waarin activiteiten plaatsvinden per accommodatietype uitgezonderd verplaatsingen en activiteiten
op de accommodatie (%; N=2610)
ACCOMMODATIETYPE
BungalowCamping
Camping
Camping
Overig
Regio
park
luxueus
gemiddeld
eenvoudig
60
67
86
74
79
Eigen regio
10
17
30
Naburige regio
29
19
2
2
1
2
Verweg gelegen regio
1
2
2
8
Overig
6
3
P <0,001, Cramer's V =0,12
N=662
N=424
N=741
N=539
N=244

Tabel 6.21 Tijdsbesteding aan activiteiten tussen 08.00 en 24.00 uur gerelateerd aan vakantiebekendheid van de regio
(%; N=29042)
BEKENDHEIDMET VAKANTIEREGIO
,, ,
, .
Eerste keer op vakantie
Vaker op vakantie geweest
Activiteiten
Utilitaire activiteiten
34
35
Recreatieve activiteiten
30
29
Wateractiviteiten
2
3
3
3
Stad/dorp bezoek
3
2
Winkelen/marktbezoek
6
4
Horecabezoek/uitgaan
1
2
Cultuurhistorie bezoek
3
4
Attractie bezoek
1
1
Toeren met de auto/motor
7
5
Wandelen
2
2
Fietsen
10
Functionele (attractieve) verplaatsing
Cramer's V =0,08 (P <0,001)

N=20832

N=8210

Tabel 6.22 Tijdsbesteding aan activiteiten tussen 08.00 en 24.00 uur per ervaringstype (%; N=28359)
ERVARINGSTYPE
Activiteiten
ZT
OGR
VB
GGR
ov
34
Utilitaire activiteiten
34
35
34
35
Recreatieve activiteiten
29
29
30
30
31
1
2
2
Wateractiviteiten
5
3
Stad/dorp bezoek
3
2
2
2
3
Winkelen/marktbezoek
3
3
4
3
3
Horecabezoek/uitgaan
5
5
6
5
6
1
2
1
Cultuurhistorie bezoek
2
4
Attractie bezoek
3
3
5
3
1
2
2
1
Toeren met de auto/motor
1
Wandelen
9
7
4
8
5
2
1
Fietsen
2
3
3
10
7
7
Functionele (attractieve) verplaatsing
9
9
Cramer's V =0,07 (P <0,001)
N=7220
N=5760
N=3872
N=3808
N=7353

VZ
30
43
6
1
1
2
2
4
1
1

-

10
N=346

Tabel 6.23Tijdsbesteding aan activiteiten tussen08.00en 24.00 uur per motiefgroep (%; N=28946)
MOTIEFGROEP
Stad/cultuur
Activiteiten
Utilitaire activiteiten
Recreatieve activiteiten
Wateractiviteiten
Stad/dorp bezoek
Winkelen/marktbezoek
Horecabezoek/uitgaan
Cultuurhistorie bezoek
Attractie bezoek
Toeren met de auto/motor
Wandelen
Fietsen
Functionele (attractieve) verplaatsing
Cramer's V =0,09 (P <0,001)

36
31
2
3
3
4
2
3
1
5
1
9
N=8442

Actief de
natuur in

Dichtbij/kom hier
aljaren

34
29
1
2
2
5
1
3

34
30
3
2
3
5
2
3
1
6
2
9
N=9626

-

11
4
8
N=6559

Accomm/bevolking/nooit eerder
geweest
32
31
3
2
3
7
1
4
2
5
1
9
N=4319

Tabel6.24Tijdsbestedingaanactiviteitentussen08.00en24.00uurperaccommodatietype(%; N=29426)

Activiteiten
Utilitaire activiteiten
Recreatieve activiteiten
Wateractiviteiten
Stad/dorp bezoek
Winkelen/marktbezoek
Horecabezoek/uitgaan
Cultuurhistoriebezoek
Attractiebezoek
Toeren met de auto/motor
Wandelen
Fietsen
Functionele (attractieve) verplaatsing
Cramers V =0,09 (P < 0,001)

Bungalowpark
30
32
4
2
3
6
1
5
2
4
2
9
N=7392

ACCOMMODATIETYPE
Camping
Camping
Camping
luxueus
gemiddeld
eenvoudig
37
34
38
30
27
33
1
3
1
2
2
3
3
3
3
4
5
6
2
2
1
2
3
3
1
6
9
6
2
4
1
8
7
8
N=5702
N=8276
N=5657

Overig
32
27
1
3
3
6
2
2
11
3
10
N=2399

Tabel6.25Relatieveverbujfstijdperproductelementpercomplex(tussen08.00en24.00uur)

Natuur

Natuur/bossen
Platteland
Natuurhistorische
attracties
Stad/dorp
Toer.-recreatieve
voorziemngen
Accommodatie

Accommodatie

COMPLEX
LandeStedeUjke
ujk
VoorzieGebied
mngen
Eigen regio
0,4
0,5
4,7
263
1,2
1,1

Buitenland
Variatie

Buitenland
Stad&
Attractie

Reis

0,4
2,3
7,4

0,0
0,7
0,2

0,0
2,0
0,7

0,75
0,65
0,16

Eta2

25,6
2,3
0,5

0,5
3,5
0,8

1,8
5,8

1,4
3,7

4,9
5,0

0,1
1,8

0,4
4,8

0,07
0,66

62,0

57,3

49,5

0,55

0,2
0,6
2,8

0,0
0,4
0,5

0,02
0,13
0,07

2,8
1,3

5,0
31,1

0,2
0,8

0,07
0,76

0,9
5,6

3,5
30,1

Natuur/bossen
Platteland
Natuurhistorische
attracties
Stad/dorp
Toer.-recreatieve
voorziemngen

0,0
0,5
0,8

60,2
86,9
63,5
58,1
Naburige regio )innen-/buitenland
0,0
0,0
0,2
0,8
0,7
0,7
0,9
6,5
0,2
0,2
5,8
0,1

0,0
0,4

0,6
0,8

Natuur/bossen
Platteland
Natuurhistorische
attracties
Stad/dorp
Toer.-recreatieve
voorziemngen

0,0
0,0
0,0

Ver weg gelegen regio buitenland
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0

0,4
0,1
1,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

n.s.
n.s.
0,02

0,0
0,0

0,0
0,0

0,2
0,3

0,0
0,0

0,8
1,0

0,03
0,02

0,6
N=193

0,2
N=62

38,8
N=31

0,78

Overig

0,4
N=53

0,3
0,8

0,0
0,0

0,4
0,2

0,0
0,0

Buitende Euregio Maas-Rijn
0,2
0,6
0,2
N=134
N=155
N=294

Tabel 6.26 Complexen gerelateerd aan vakantiebekendheid van de regio (%;N=909)
BEKENDHEIDMET VAKANTIEREGIO
Eerste keer op vakantie
Vaker op vakantie geweest
5
6
32
32
10
16
13
18
27
19
9
6
4
3
N=652
N=257

Complexen
Natuur
Accommodatie
Landelijk Gebied
Stedelijke Voorzieningen
Buitenland Variatie
Buitenland Stad &Attractie
Reis
Cramers'V 0,13 (P < 0,001)

Tabel 6.27 Complexen per groepssamenstelling vakantiegezelschap(%;N=921)

Complexen
Natuur
Accommodatie
Landelijk Gebied
Stedelijke Voorzieningen
Buitenland Variatie
Buitenland Stad & Attractie
Reis
Cramers'V0,12 (P < 0,001)

Partner/echtgenoot
7
28
21
19
19
2
4
N=245

Gezin
6
32
11
18
23
7
3
N=431

VAKANTIEGEZELSCHAP
Familie+
Familie+
Familie
gezin
partner
(nen)
2
2
6
30
39
52
15
10
8
15
16
10
22
16
16
6
9
10
7
N=46
N=51
N=50

Vrienden
+ partner

Overig

10
34
7
8
27
11
3
N=62

3
22
28
22
3
19
3
N=36

Tabel 6.28 Complexen per vakantievoorbereidingsdimensie (%)
VAKANTIEVOORBEREIDINGSDIMENSIE
Complexen
Natuur
Accommodatie
Landelijk Gebied
Stedelijke Voorzieningen
Buitenland Variatie
Buitenland Stad & Attractie
Reis

Toeval en onbevangenheid

Plannen als voorpret

5
40
10
16
21
6
2
Cramers'V0,12 (P <0,05)
N=243 (27%)

5
37
12
16
18

Cramers'V0,12 (P <0,05)
N=363 (40%)

Informatiehonger
6
30
17
19
17
5
6
Cramers'V0,12 (P < 0,05)
N=247 (27%)

Tabel 6.29 De seizoensafhankeujkheid van tweedaagse complexen (%;N=416)
Tweedaagse complexen
Accommodatie
Binnenland
Buitenland
Accommodatie + Binnenland
Accommodatie + Buitenland
Binnenland + Buitenland
Cramers 'V 0,22 (P < 0,001)

Voorseizoen
11
31
10
20
14
14
N=226

SEIZOEN
Hoogseizoen
17
17
17
15
22
12
N=190

Totaal
14
24
13
18
18
14
N=416

Bijlage 7 Ervaringsmodaliteiten in Costa Rica
Interview
Indezebijlage wordendeuitspraken gegeven dieinhet interview met Costaricaanse toeristen zijn gebruikt. Deze
stellingen zijn identiek aan de stellingen uit het Euregio Maas-Rijn onderzoek. Ze zijn gerangschikt per
ervaringsmodaliteit,zoalsdie uitde factoranalyse uit het Euregio Maas-Rijn onderzoek naar voren zijn gekomen.
Indelaatstekolommen worden deantwoordenvanderespondenten ineenfrequentieverdelingweergegeven.

Tabel7.1 Oordeel uitspraken gerangschikt perervaringsmodaliteit (absoluut,N=40)
(-- =helemaal meeoneens/oneens,0 =neutraal, ++=helemaal meeeens/meeeens)
0
Vertrouwd
Invakanties vind ikhet plezierig oraNederlands tehoren
14
Ikga altijd opvakantie ineen omgeving die ikgoed ken
34
Sociaal-toeristisch
Ikbezoek graagplaatsen waarveeltoeristenkomenen hetgezellig druk is
Ook aliseen gebied toeristisch, ikblijf komen*
Op vakantie in het buitenland vind ik het heel erg leuk om contact te leggen met
andere vakantiegangers
Verandering
Vakantie is voor mij noodzakelijk omde 'batterij weerop te laden'
De eerste paar dagen van een vakantie heb ik nodig om bij te komen en mijn werk
of huishouden te vergeten
Tot rustkomen ishetbelangrijkste inmijn vakantie
Vakantie iseens uit dedagelijkse sleur komen
Interesse
Als ik op vakantie ben, ga ik altijd wel een kerk, kasteel of oude stadskern
5
bezichtigen*
Op vakantieheb ik altijd een reisgids eneen kaart van hetgebied bij me
Ik lees altijd informatieborden bij toeristische bezienswaardigheden en
natuurparken
Vervoering (natuur)
Opvakantieheb ikgeen enkel bezwaar tegen primitieve leefomstandigheden
Op vakantieben ik graaguren in mijn eentje inde natuur
Ik hou van actieve vakanties met forse lichamelijke inspanningen zoals lange
wandeltochten en overlevingstochten doorhet regenwoud
Ik zoek op vakantie ongerepte natuur en landschappen waar ik geen mens tegen
10
kom
Toewijding (cultuur)
Vakantie isvoor mij volledig opgaan inandere culturen en leefwijzen
Ik wiltijdens mijn vakantie hetgevoel vaneen ontdekkingsreiziger hebben
Ik vind het leuk om op vakantie iets van de cultuur en de leefwijze van de lokale
bevolking opte pikken
* beide stellingen warenoorspronkelijk negatief geformuleerd

17
4

28
14
4

11
15
12

1
11
24

4
7

2
6

34
27

6
1

12
1

22
38

8

27

11
2

2
7

27
31

10
14
11

13
15
14

17
11
15

13

17

7
9

6
10

-

-

27
21
40

Motieftypen inrelatietot ervaringsmodaliteiten
In tabel 7.2 wordt de score op ieder item en op iedere ervaringsmodaliteit per motieftype weergegeven.
Opgemerkt dient te worden dat de verschillende motieftypen alleen de ervaringsmodaliteiten 'vertrouwd' en
'toewijding' significant van elkaar verschillen. In tabel 7.3 worden de motieftypen relatief gepositioneerd ten
opzichte van het steekproefgemiddelde waardoor duidelijk wordt welk type door welke ervaringsmodaliteit
relatief wordt gedomineerd.Degeringe groepsgrootte bei'nvloedtde scores natuurlijk welinbelangrijke mate.

Tabel 7.2 Scorevanmotieftypen opervaringsmodaliteiten enbijbehorende items
(1 =helemaal meeoneens,2=meeoneens,3 =neutraal,4 =meeeens,5 =helemaalmee eens)
MOTIEFTYPE
Items per
ervaringsmodaliteit
Vertrouwd
Nederlands(Am.) horen
Omgeving goed ken
Sociaal-toeristisch
Gezellig en druk
Toeristisch, blijf komen
Contact vakantiegangers
Verandering
Batterij
Bijkomen
Rust
Sleur
Interesse
Bezichtigen
Reisgidseneen kaart
Informatieborden
Vervoering (natuur)
Primitief
Eentje natuur
Actief, lichamelijke
inspanningen
Ongerept, geen mens
Toewijding (cultuur)
Opgaan culturen
Ontdekkingsreiziger
Cultuur oppikken

Natuur
2,2
2,5
1,9
2,9
2,6
2,6
3,6
3,7
3,9
3,8
3,0
4,5
4,1
43
4,4
3,8
3,4
3,6
3,1
3,5
3,3
3,9
3,8
3,4
4,5
N=8

Natuur &
Zon-zeestrand
2,7
3,4
2,1
3,0
2,2
3,0
4,1
4,1
4,2
3,8
4,0
4,5
3,7
3,9
3,4
3,7
2,9
2,7
2,8
2,6
3,5
3,5
3,3
3,0
4,4
N=ll

Sportieve
Natuur &
Strand
2,8
3,0
1,7
2,8
1,7
3,0
4,0
4,3
4,7
4,7
3,0
4,7
3,9
3,0
4,3
4,3
3,6
3,7
3,0
3,7
4,0
4,2
4,3
3,7
4,7
N=3

Familie

Cultuur
& Natuur

Variatie

2,7
3,0
2,4
2,3
1,8
2,0
3,4
4,2
4,2
3,6
4,6
4,6
3,3
2,8
3,2
4,0
3,2
4,0
2,8
3,2

1,8
1,9
1,8
2,9
2,1
3,3
3,5
4,1
4,4
3,8
3,7
4,5
3,7
4,0
3,6
3,4
2,8
2,9
3,0
2,5

2,4
4,2
4,2
3,8
4,6
N=5

2,8
4,1
4,2
3,3
4,8
N=10

Vrienden
2,6
3,7
1,7
2,6
1,7
3,0
3,3
3,9
4,0
4,0
3,3
4,3
3,3
3,0
2,7
4,3
3,4
3,7
2,0
43

Eta
0,35
0,33
n.s.
n.s.
n.s.
0,21
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0,25
n.s.
n.s.
0,28
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0,34

3,3
n.s.
3,6
0,25
n.s.
3,3
n.s.
3,0
4,3
n.s.
N=3
n.s. =niet significant

Het motieftype 'sportieve natuur & strand' staat het meest neutraal ten opzichte van deze modaliteit, terwijl het
'variatie' type hier het minst mee eens is. Opvallend is ook dat het 'sportieve natuur & strand' type ook op de
toewijdingsmodaliteit hoog scoort, terwijl het 'familie & vrienden' type hier relatief het laagst op scoort. Beide
typen wijzen de uitspraak 'graag in een omgeving op vakantie gaan die ikgoed ken' echter af. Het blijkt dan het
'sportieve natuur & strand' type met name hoog op de vertrouwdheidsmodaliteit scoort, omdat ze het kunnen
waarderen als Amerikaans wordt gesproken in het vakantiegebied. Toewijding is van belang voor het 'cultuur &
natuur'type dat met name hetgevoel van een 'ontdekkingsreiziger' wil hebben.

Alhoewel de andere ervaringsmodaliteiten niet significant van elkaar verschillen op de motieftypen, zijn
sommige items dat wel. Het blijkt dan dat bij de sociaal-toeristische ervaringsmodaliteit het 'cultuur & natuur'
type toeristische omgevingen het meeste mijden, terwijl 'variatie' toeristen dergelijke plekken neutraler
benaderen. Het 'cultuur &natuur' type staatinhetalgemeenhet meest afwijzend tegenover deze modaliteit.
Tot rust komen is van groot belang voor het 'cultuur & natuur' type, terwijl dit verhoudingsgewijs het minst van
belang isvoor het 'sportieve natuur & strand' type. Beide typen scoren echter gemiddeld genomen het hoogst op
de veranderingsmodaliteit.
Het 'natuur' type is het meest gespitst op het bezichtigen van bezienswaardige plekken (interesse modaliteit),
terwijl 'cultuur & natuur' toeristen dit het minst zijn. Deze tendens valt ook op te maken uit de algemene
opvattingen over de interesse modaliteit. Klaarblijkelijk gaat het de laatste groep het minst om het verzamelen
vande top-10aan bezienswaardigheden.
Het is niet geheel onverwacht dat het 'natuur & zon-zee-strand' type het minste behoefte heeft aan actieve,
lichamelijke inspanningen op de vakantie. Het is echter wel opvallend dat het 'familie & vrienden' type het
meeste met deze uitspraak eens is.Het 'sportieve natuur & strand' type voelt zich het meeste aangetrokken door
de vervoeringsmodaliteit, opdevoet gevolgd doorhet 'natuur' type.
Tabel7.3 Relatieve score vanmotieftypen opervaringsmodaliteiten (N= 40)
MOTIEFTYPE

Ervaringsmodaliteit
Vertrouwd
Sociaal-toeristisch
Verandering
Interesse
Vervoering (natuur)
Toewijding (cultuur)

Natuur &
Zon-zeestrand

Sportieve
Natuur &
Strand

+

++

+

-

+

O

-

+

+

O
O

O
O

+
+

O
O
0
0

-

o

o

-

Gem.

Natuur

2,3
2,8
4,0
3,7
3,1
3,9

O
0

-

Cultuur &
Natuur

o

++
+

O
+

++/-- = 0,5 of meer verschil, +/- =0,3of 0,4 verschil,

O =geen tot 0,2 verschil tenopzichte vanhet gemiddelde

Variatie

Familie &
Vrienden

-

-

+

o

-

Bijlage 8

Tabellen Costa Rica

De volgende tabellen gaan specifiek in op de achtergronden van de motieftypen:
• Natuur type (N=82)
•
Natuur &Zon-zee-strand type (N=79)
•
SpoitieveNatuur & Strand type (N=57)
•
Cultuur & Natuur type (N=36)
•
Variatie type (N=74)
•
Familie & Vrienden type (N=54)

Tabel 8.1Herkomst per motieftype (%; N=382) (Cramer's V =0,16,P< 0,01)

Natuur
Amerika
Canada
West-Europa
Overig

23
11
62
4

Natuur &
Zon-zeestrand
39
10
43
7

MOTIEFTYPE
Sportieve
Cultuur&
Natuur &
Natuur
Strand
54
42
14
32
44
6

Tabel 8.2 Groepssamenstelling per motieftype (%; N=382) (Cramer's V =0,16, P < 0,01)
MOTIEFTYPE
Natuur &
Sportieve
Cultuur &
Natuur
Zon-zeeNatuur &
Natuur
strand
Strand
Alleen
17
18
16
36
Met partner
48
42
40
25
Met het gezin
1
4
6
6
Met familieleden
7
4
5
5
Met vrienden/kennissen
23
23
32
28
4
Combinatie van gezelschappen
7
3
-

Variatie
47
16
37

Familie &
Vrienden
41
11
43
5

Variatie

Familie &
Vrienden

23
39
4
6
24
4

54
24
2
4
11
5

Tabel 8 3 Organisatiegraad per motieftype (%; N=382) (Cramer's V =0,17,P< 0,01)
MOTIEFTYPE
Natuur &
Sportieve
Cultuur&
Familie &
Natuur
Zon-zeeNatuur &
Variatie
Natuur
Vrienden
strand
Strand
Vakantie voor vertrek mbv reisorganisatie
13
10
11
6
3
2
samengesteld
Meer dan de helft ingedeeld mbv boeken
10
11
12
19
4
2
6en/meerdaagse trips
Minder dan dehelft ingedeeld mbv boeken
31
37
23
22
34
22
een/meerdaagse trips
Niets geboekt
46
42
54
53
59
74

Tabel 8.4 Gemiddelde organisatiegraad, vakantiebekendheid, gemiddelde vakantieduur, aantal keren in Costa Rica
opvakantiegeweestpermotieftype(N=382)

3,1

4
96

6
94

12
88

20
80

23
77

30
70

0,1

0,1

0,8

0,5

0,6

1,2

21

20

19

19

19

19

Natuur
Organisatiegraad
Vakantiebekendheid (%):
Eerder bezocht
niet eerder bezocht
Aantal keren op vakantie
geweest
Gemiddelde vakantielengte
(dagen)

MOTIEFTYPE
Sportieve
_,
„ ... .
..
„
Cultuur
. .
Famihe&
Natuur& „ ^,
Vanatie , , .
&Natuur
Vnenden
Strand
3,2
3,2
3,5
3,7

Natuur&
_,
Zon-zeestrand
3,1

Eta'= 0,06
(P < 0,01)
CV= 0,27
(P < 0,001)
Eta2=0,04
(P < 0,05)
n.s.

CV=Cramers'V, n.s. - niet significant

Tabel 8.5 Gemiddelde organisatiegraad, vakantiebekendheid, gemiddelde vakantieduur,
opvakantie geweest per herkomstgebied (N=403)
HERKOMST
Canada
Amerika
West-Europa
3,6
3,3
Organisatiegraad
3,2
Vakantiebekendheid (%):
10
Eerder bezocht
17
22
niet eerder bezocht
90
83
78
0,3
Aantal keren op vakantie geweest
0,6
0,6
Gemiddelde vakantielengte (dagen)

aantal keren in Costa Rica

Overig
3,4
13
87
0,3

17

21

22

24

N=160

N=51

N=176

N=16

n.s.
n.s.
n.s.
Eta2=0,05
(P < 0,001)
n.s. =niet
significant

Tabel8.6 Verbandtussendevakantiebekendheid, gemiddeldevakantieduur, aantal kereninCostaRicaopvakantie
geweest,enorganisatiegraad
ORGANISATIEGRAAD REIS
> helft laten
<helft laten
Niets geboekt
Helemaal laten
samenstellen
samenstellen
samenstellen
Vakantiebekendheid (%):
10
n.s.
Eerder bezocht
10
8
18
Niet eerder bezocht
92
90
88
90
Eta'= 0,02
0,2
Aantal keren op vakantie geweest
0,2
0,7
0,2
(P < 0,05)
Eta2= 0,06
18
Gemiddelde vakantielengte (dagen)
16
22
15
(P < 0,001)
n.s. = niet
N=36
N=219
N=31
N=118
significant

Tabel 8.7 Verband tussen deorganisatiegraad reis,gemiddelde vakantieduur en vakantiebekendheid (N=403)
VAKANTIEBEKENDHEID METCOSTA RICA
Ja
Nee
3,5
Eta2= 0,10 (P< 0,05)
Organisatiegraad
3,3
20
n.s.
Gemiddelde vakantielengte
20
N=57
N=346
n.s. = niet significant

Tabel 8.8 Bezoek per type voorziening (N=6280)
Code

Type voorziening

E
D
V
H
G
I
F
K

Hoofdstad
Badplaats
Natuur & stranddorp
Natuurpark
Uitvalsdorp
Vulkaan
Stad/dorp
Rivier/meer/water

1179
1695
1172
778
508
302
405
222

19
27
19
12
8
5
6
4

% toeristen dat er
is geweest
98
88
88
82
47
46
41
37

Tabel 8.9De belangrijkste bestemmingen per type voorziening in Costa Rica
VRUETUDSOMGEVING (N=1302,21%)
Parque Nacional Manuel Antonio
Reserva Biol6gica Monteverde
Parque Nacional Corcovado
Parque Nacional Cahuita

ParqueNacionalVolcan Arenal
Parque Nacional Rincon de la Vieja
Meer/waterval Arenal
Rio Pacuare
La Cararata de la Fontana

Natuurpark (N=778)
316 Parque Nacional Tortuguero
110 ParqueNacional Braulio Carrillo
59
Parque Nacional Las Baulas
44
Parque Nacional Santa Rosa, Reserva
Biol6gica Carara, Reserva Santa Elana
Vulkaan (N=302)
174 ParqueNacional Volcan Poas
50
Parque Nacional Volcan Irazii
Rivier/meer/water (N=222)
67
Rio Orosi Valley
45
Rio Reventaz6n
36
Rio Parrita

38
37
35
21-29

47
29
20
16
16

ACTIVITEITENRUIMTE (N=2092,33%)
Hoofdstad (N=1179)
Stad/dorp (N=405)
62
Liberia
53
Limon
55
Nicoya, San Isidro de El General, Cartago,
Sarchi

Puntarenas
Alajuela
Heredia

Fortuna
Balneario Tabacon

Uitvalsdorp (N=S08)
175 Santa Elena
131 Turrialba

43
41
21-29

102
41

GEINTEGREERDEACTIVITEITENRUIMTE - VRUETUDSOMGEVING (N=2867,46%)
Quepos
Jaco
Montezuma
Tamarindo
Manuel Antonio
Cahuita

Badplaats
557
216
161
156

(N=169S)
Puerto Viejo de Talamanca
Samara, Dominical, Mai Pais
Playas del Coco,playas Hermosa

Natuur & stranddorp (N=1172)
945
Tortuguero
138

154
51-57
43-49

89

Tabel 8.10Verbandtussen bezoek voorzieningen en motieftype (%; N=5815)

atuur
Hoofdstad
Stad/dorp
Uitvalsdorp
Natuurpark
Vulkaan
Rivier/meer/water
Badplaats
Natuur & stranddorp
Cramer's V=0,08 (P< 0,001)

18
9
10
18
6
3
21
15
N=1288

MOTIEFTYPEN
Sportieve
Cultuur &
Natuur &
Natuur
Strand
14
19
6
4
10
9
9
11
5
6
6
3
31
31
19
17
N=914
N=509

Natuur &
Zon-zeestrand
17
5
8
15
5
4
28
18
N=U84

Tabel 8.11Verband tussen bezoek voorzieningen en organisatiegraad (%; N=6185)
ORGANISATIEGRAAD REIS
Helemaal laten
>helft laten
<helft laten
samenstellen
samenstellen
samenstellen
Hoofdstad
16
19
22
Stad/dorp
9
8
5
Uitvalsdorp
15
8
9
Natuurpark
17
11
14
Vulkaan
5
8
5
Rivier/meer/water
6
5
4
28
Badplaats
15
22
Natuur & stranddorp
14
16
19
Cramer's V= 0,10 (P <0,001)
N=463
N=468
N=1838

Variatie

Familie &
Vrienden

21
7
7
10
3
3
27
22
N=1100

22
8
6
10
4
4
24
22
N=820

Niets geboekt
17
7
7
11
4
3
31
20
N=3416

Tabel 8.12 Verband tussen bezoek voorzieningen en herkomst (%; N=6185)

Hoofdstad
Stad/dorp
Uitvalsdorp
Natuurpark
Vulkaan
Rivier/meer/overig water
Badplaats
Natuur & stranddorp
Cramer's V=0,09 (P <0,001)

Amerika
19
5
9
13
5
5
25
19
N=2137

Canada
18
7
4
8
3
2
36
22
N=781

HERKOMST
West-Europa
19
7
8
13
6
3
26
18
N=3074

Tabel 8.13Verband tussen bezoek voorzieningen envakantiebekendheid (%; N=6172)
VAKANTIEBEKENDHEID MET COSTA RICA
Ja
Nee
Hoofdstad
20
Stad/dorp
6
Uitvalsdorp
6
Natuurpark
7
13
Vulkaan
3
5
Rivier/meer/water
3
4
30
Badplaats
26
Natuur & stranddorp
18
25
Cramer's V=0,10 (P <0,001)
N=833
N=5339

Overig
29
9
7
11
4
1
17
22
N=193

Tabel 8.14 Verrichte activiteiten pertype voorziening (%;N=9967)

Activiteit
Natuur en landschap
Zonnen/zwemmen
Watersport
Wandelen
Route-landgebonden recreatie
Stadsbezoek/winkelen
Toeristisch-recreatieve
voorzieningen
Uitgaan
Rondtoeren
Vrienden/familie/kennissen
Uitrusten/ontspannen
Overig
Cramers'V0,32 <P<0,001)

Hoofdstad

Stad/dorp

Uitvalsdorp

Natuurpark

Vulkaan

3

30

10
11
2
5
1
26

15
20
2
7
1
18

45
7
1
38
1
1

57
2
2
26
4
1

Rivier/m
eer/water
38
4
21
22
4
4

10

5

1

4

1

1

-

1

9
3
2
20
2
N=718

1

1
4

3
1

-

-

-

1
1
N=1466

1
1
N=492

1
1
N=362

18
3
1
10
4
N=2778

11
1
1
11
2
N=2012

1
1

-

20
1
5
22
7
N=1454

14
4
3
15
4
N=580

Bad9
26
6
8
2
13

Natunr &
stranddorp
7
52
4
7

3

Tabel 8.15 Bezochte regio's en clusters (N=6279)
Code

A
T
C
D
E
P
R
N
F
Q
S
G
H
I
K
L
M

Regio's en clusters
Central Valley
San Jose
Poas - Sarchi- Alajuela - Heredia
Cartago - frazil - Braulio Carrillo
Turrialba - Reventazon - Pacuare
Noord-Midden
Liberia - Rincon dela Vieja - Santa Rosa
Arenal - Fortuna
Monteverde- Santa Elena
San Rafael - Sarapiqui
Noord-Midden Pacifische kust
El Coco - Tamarindo
Peninsola de Nicoya
Jaco- Puntarenas
Zuid Pacifische kust en binnenland
Quepos-Uvita
Peninsola de Osa - Golfito
San Isidro deEl General - Chirripo
Caribische kust
Tortuguero
Limon
Cahuita

Tabel 8.16 Verband tussen bezoek regio's en

%

1594
1179
194
119
102
1034
122
616
233
63
1084
344
404
336
2045
1925
89
31
504
125
45
334

25
19
3
2
1
17
2
10
2
1
17
6
6
5
33
31
1
1
8
2
1
5

% toeristen dat er is
geweest
99
98
27
18
11
57
11
49
21
51
21
18
33
100
100
7
4
29
14
8
21

motieftype (%; N=5815)

Natuur
Central Valley
Noord-Midden
Noord-Midden Pacifische kust
Zuid Pacifische kust en binnenland
Caribische kust
Cramer's V=0,09 (P <0,001)

N

25
23
17
26
9
N=1288

Natuur &
Zon-zeestrand
22
19
19
29
11
N=1184

MOTIEFTYPE
Sportieve
Cultuur &
Natuur &
XT
Natuur
Strand
26
23
14
16
22
13
41
34
4
7
N=914
N=509

,, . .
Familie &
Vanatie
...
Vnenden
26
14
15
37
8
N=1100

30
12
12
40
6
N=820

Tabel 8.17 Verband tussen bezoek regio's enorganisatiegraad (%; N=6185)
ORGANISATIEGRAAD REIS
Helemaal laten
> helft laten
<helft laten
samenstellen
samenstellen
samenstellen
Central Valley
31
27
29
Noord-Midden
27
15
18
Noord-Midden Pacifische kust
11
23
15
Zuid Pacifische kust en binnenland
23
31
28
4
Caribische kust
8
10
Cramer's V=0,09 (P <0,001)
N=463
N=468
N=1838

Niets geboekt
23
15
19
36
7
N=3416

Tabel 8.18 Verband tussen bezoek regio's enherkomst (%; N=6185)
HERKOMST
Canada
West-Europa
25
25
18
8
22
19
41
27
4
11
N=781
N=3074

Amerika
26
17
14
38
5
N=2137

Central Valley
Noord-Midden
Noord-Midden Pacifische kust
Zuid Pacifische kust en binnenland
Caribische kust
Cramer's V =0,11 (P <0,001)

Overig
34
14
9
30
13
N=193

Tabel 8.19Verband tussen bezoek regio's en vakantiebekendheid(%; N=6172)
VAKANTIEBEKENDHEID MET COSTA RICA
Ja
Nee
Central Valley
26
25
Noord-Midden
9
18
Noord-Midden Pacifische kust
14
18
Zuid Pacifische kust en binnenland
45
31
Caribische kust
6
Cramer's V=0,12 (P <0,001)
N=833
N=5339

Tabel 8.20 Bezochte voorzieningen per regio in Costa Rica (%;N=6275)
Central Valley
Noordmidden
Hoofdstad
Stad/dorp
Uitvalsdorp
Natuurpark
Vulkaan
Rivier/meer/water
Badplaats
Natuur & Stranddorp
Cramer's V=0,65 (P <0,001)

Noord-midden
Pacifische kust

Zuid Pacifische
kust en
binnenland
2

Caribische
kust

/4

11
2
3
5
5

4
45
19
22
10

9

-

-

84

N=1594

N=1034

N=1084

-

-

7

19

-

-

-

2
31
46
N=2045

16

31
45
N=504

Tabel8.21Relatieveverblijfstijd perproductelementpercomplex(%)
Actieve
Natuur

Hoofdstad
Stad/dorp
Uitvalsdorp
Natuurpark
Vulkaan
Rivier/meer/water
Stad/dorp
Uitvalsdorp
Natuurpark
Vulkaan
Rivier/meer/water
Stad/dorp
Natuurpark
Badplaats
Stad/dorp
Natuurpark
Rivier/meer/water
Badplaats
Natuur & Stranddorp
Stad/dorp
Natuurpark
Badplaats
Natuur & Stranddorp
1) P < 0,05; 2)P< 0,01;

Badplaatsen
Pacifische Kust

COMPLEX
Natuur &
BadStranddorp
plaats

12,9
1,8
0,4
0,7
0,5
0,2

MustSeeSights

Centraal Pacifische Kust

Central Valley
18,6
14,0
0,5
1,4
0,0
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,0
0,1
Noord-Midden
0,5
0,0
0,0
1,2
4,2
2,4
17,5
1,5
0,5
0,7
10,6
1,8
2,3
6,6
1,0
1,1
0,7
0,3
0,2
2,8
Noord-Midden Pacifische kust
1,3
0,0
0,2
1,9
1,4
0,1
0,1
1,8
2,2
51,2
1,5
1,9
Zuid Pacifische kust en binnenland
0,2
0,4
0,6
0,6
4,9
6,6
11,6
8,5
0,2
0,1
1,2
1,1
3,2
13,4
5,9
46,7
9,0
9,8
50,9
21,8
Caribische kust
0,3
0,0
0,0
0,1
0,6
0,5
0,0
0,1
0,4
0,6
0,2
0,6
0,6
0,2
0,4
0,6
N=65
N=55
N=34
N=66
•3)P< 0,001 ;n.s. =niet significant
18,0
2,4
1,6
0,5
0,6
2,5

Hoofdstad

Badplaats
Caribische
Kust

Eta2

51,5
2,1
0,0
1,0
1,6
1,4

18,8
4,4
0,9
0,5
0,9
1,3

23,2
1,7
0,1
0,3
1,6
0,4

0,63s
0,03'
n.s.
n.s.
0.042
0,04'

0,0
3,3
0,4
2,0
0,7

0,7
4,5
1,8
3,2
1,6

0,0
1,0
0,2
1,0
0,1

0,03'
0,39s
0.333
0,13s
0,10s

0,3
0,4
4,4

1,6
1,2
12,6

0,2
0,2
4,0

0,03'
0.052
0.7S3

0,2
5,3
0,0
8,9
12,7

1,5
7,3
0,9
6,5
13,7

1,5
7,6
0,0
6,8
12,1

n.s.
0,073
n.s.
0,64s
0,663

0,5
0,4
0,8
0,2
N=61

1,2
2,9
1,8
1,5
N=101

0,8
1,1
30,6
1,5
N=18

0,04'
0,14s
0,73s
0,24s

Tabel 8.22Verrichte activiteiten per complex (%;N=9747)
COMPLEX
Actieve
Natuur
Activiteit
Natuur en landschap
Zonnen/zwemmen
Watersport
Wandelen
Route-landgebonden recreatie
Stadsbezoek/winkelen
Toeristisch-recreatieve
voorziemngen
Uitgaan
Rondtoeren
Vrienden/familie/kennissen
Uitrusten/ontspannen
Overig
Cramers'V 0,12 (P <0,001)

BadNatuur &
plaatsen
Bad-plaats
Strand-dorp
Pacifische
centraal PK
centraal PK
Kust

26
13
4
20
1
13

17
24
5
12
2
8

8
32
4
7
1
12

13
2
1
11
4
N=2125

Must-SeeSights

Bad-plaats
Caribische
Kust

14
14
2
9
1
19

20
22
4
14
1
10

13
28
4
9
1
11

6

3

g
25
6
7
1
11

2
7
2
1
9
2
N=1519

Hoofdstedelijk

1

14
2
2
11
5
N=1058

24
2
2
8
5
N=652

14
2
2
13
4
N=1294

3

8
2
1
11
4
N=2675

13
2
2
10
4
N=424

Tabel 8.23 Het verband tussen vakantiebekendheiden toeristische complexen(%;N=381)
VAKANTIEBEKENDHEID METCOSTA RICA
Ja
Nee
9
17
16
16
25
12
16
7
12
16
18
27
5
4

Complexen
Actieve Natuur
Badplaatsen Pacifische Kust
Natuur & stranddorp Centraal Pacifische Kust
Badplaats Centraal Pacifische Kust
Hoofdstad
Must-See-Sights
Badplaats Caribische Kust
Cramer's V0,19 (P < 0,05)

N=55

N=326

Tabel 8.24 Groepssamenstelling entoeristische complexen (%;N=400)
Vakantiegezelschap
Complexen
Actieve Natuur
Badplaatsen Pacifische Kust
Natuur & stranddorp Centraal Pacifische
Kust
Badplaats Centraal Pacifische Kust
Hoofdstad
Must-See-Sights
Badplaats Caribische Kust
Cramer's V0,17 (P < 0,01)

19
19

Met
familieleden
10
14

Met
vrienden/ke
nnissen
25
17

9

25

19

10

11

5
13
33
3
N=149

-

5
5
33
14
N=21

9
18
17
4
N=90

6
11
33
5
N=18

Alleen

Met
partner

Met het
gezin

6
13

18
19

21
16
22
17
5
N=106

31
6
N=16

Combinatie van
gezelschappen
17
17
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TheSearch for Tourists
The temporal-spatial coherence in tourist behaviour as an outcome of a search for
meaningful holiday experiences
Tourist behaviour is increasingly considered tobeboth erratic and unpredictable. This is due
to, among other things, an enormous increase of leisure products and an expanding range in
both the temporal-spatial reach and financial power of consumers. Traditional classifications
of tourist types, based on demographic or socio-economic characteristics, are less and less
able to explain actual holiday behaviour. Moreover, preferences of tourists seem to be changing at an ever greater speed. This unpredictability makes it increasingly difficult for tourist
entrepreneurs to make product adjustments based on the market. In terms of product life
cycle, a constant renewing of the product is necessary to keep it attractive and innovations
need to follow one another more and more quickly. Eventually, due to this development
products will be outdated as soon as they appear on the market. This is especially true when
taking into account those physical elements of the tourist product that are relatively fixed
(such as the landscape, roads, hotels). There is a need to find more stable or permanent
elementsintouristpreferences for themtobeuseful asabasefor product development. These
elements may serve as a point of departure for the development of a physically and
economically sustainabletourist product.
Accordingly this research focuses on the use, by tourists, of existing attractions and facilities
in aparticular region. Tourists donotusethe various elements in an arearandomly. They will
visit those attractions and facilities that fit their motives well and they will search for specific
holiday experiences. The sequence or combination of visits does not unfold by chance. The
temporal-spatial order and coherence within the context of the holidays is important. The
combinations of temporal-spatially related tourist product elements are called complexes. The
actual time-space behaviour of tourists is decisive for the construction of these complexes.
Knowledgeabouttouristcomplexesinaparticularregioncanprovideinsightinthecoherentuse
of existing product elements andcan alsoprovide agoodbasis for future product development.
To understand the origin of temporal-spatial tourist behaviour, it is essential to find out why
people leave their home and travel to a particular destination in search of meaningful holiday
experiences.Thisleadstothefirstresearchquestion:
• What temporal-spatial coherence intourist behaviourcanberecognised andtowhat extent
canitbeexplained byasearchfor tourist experiences?

The complexity of time-space research necessitates a thorough definition of the concepts of
time and space and the operationalisation of the notion of time-spatial coherence. This leads
tothe secondresearch question:
• By what means can temporal-spatial coherence in tourist behaviour be methodologically
determined?
Theoretical framework
The core of this research focuses on the overt behaviour of tourists during their holidays and
thewaythisbehaviourisaccomplished through asearchfor meaningful experiences.Assuch,
this research is actor-centric in nature and belongs more specifically to the 'choice-oriented'
approach, in which activity patterns are considered to be results of personal choices. The
searchfor touristexperiences isconsidered a 'contrastructural' reality,inwhichhumanbeings
distance themselves from everyday life. The extent to which people withdraw from their
ordinary lives differs from individual to individual. It depends on the extent to which people
feel attached to their everyday lifeworld and on the extent to which people are searching for
meaningful experiences in non-ordinary realities, so-called out-there-ness (or: an other
worldliness, Elands and Lengkeek, 2000). Five modes of experiences are distinguished: (i)
amusement, in which unproblematic enjoyment, everyday values and temporality are
important, (ii) change,that is an escape from boredom and stress and complete recovery, (iii)
interest, which reflects a search for interesting vistas and stories and a need for variation and
stimulation of imagination, (iv) rapture, which refers to self-discovery, longing for the
unexpected andthe crossing of borders, and (v) dedication, which is directed towards a quest
for authenticity, a tendency towards appropriation and devotion, that merges into out-thereness and a desire for eternity. Modes of experiences can be viewed as motives that give
substance anddirection totouristbehaviour. Apart from these intentional practices, routinised
practices are distinguished. Not all behaviour can be motivated by a search for tourist
experiences. It is presumed that, depending on the experience, tourists display behaviour
duringtheholidaythatismoreorless similartotheirroutinised activities.
Methodological framework
The second research question is answered stepwise. First, the concept of tourist complexes is
introduced as a combination of time-space related attractions and facilities, which have
evolved duetothebehaviour of tourists.Theidentification of complexes can give insight into
(i) the temporal-spatial dynamics of a tourist area or tourist attraction, the so-called supplyoriented complexes or (ii) the temporal-spatial dynamics of specific user groups or tourist
types, the so-called demand-oriented complexes. This thesis focuses on the demand-oriented
complexes. At least three aspects can be distinguished in human behaviour: a substantial
aspect, a spatial aspect, and a temporal aspect. The substantial aspect refers to the attractions
that are visited and the facilities that are used. These tourist attractions and facilities within a
specific area are the building stones of a complex. Therefore, a classification of tourist
product elements hasbeen developed. This classification isbased ontwo distinctions: natureoriented versus urban-oriented product elements and conditional versus purposeful product
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elements. The latter distinction is also known as 'leisure setting' and 'activity place'
respectively. The spatial aspect refers to the geographic location of the places visited and the
temporal aspect refers tothe specific time and length of a visit. For all three aspects, scale is
important. The fact that substance is a discrete variable, which can only be measured at a
'static' level, and that time and space continuous entities, can be measured at both static and
interactional levels, has consequences on the definition of complexes. A framework of four
types of temporal-spatial coherence is presented: substantial coherence, spatial-substantial
coherence,temporal-substantial coherence,andtemporal-spatial substantial coherence.
The next step relates to the methodology of time-space research. Several methods, such as
observation, retrospective interviews and self-registration, can be used to register the
behaviour of tourists.Inthisresearch self-registration hasbeen usedthrough means ofdiaries.
Each of the earlier mentioned types of temporal-spatial coherence requires its own analysis
technique. To determine the substantial coherence, a cluster analysis has been used. The
relative time spent ateach of the visited product elements formed the input for the clustering.
Since a complex can be interpreted as a network with nodes, those attractions and facilities
visited, and the links, those paths needed to go from one destination to another, form a
morphological network analysis that gives insight into the spatial use of the tourist area. The
analysishasbeen donewithin aGeographical Information Systems environment. Theprimary
aim of the determination of temporal-substantial coherence is to understand the sequence of
the visited product elements. For this purpose multiple sequence alignments, an analysis
technique from thefieldof molecular biology and genetics,isbeing introduced tothefieldof
social geography. This technique groups tourist paths on the basis of similarity in the
sequenceof visited attractions and facilities.
Researchdesign
Twocasestudies indifferent areashavebeen selected.ThefirstistheEuregion Meuse-Rhine,
across-border region towhich parts of theNetherlands, Belgium and Germanybelong,which
mainly attracts touristswhoprefer afamiliar destination thatisincloseproximity.The second
is Costa Rica, a Central-American country, well known for its biodiversity, exotic character
and eco-tourism, that mainly attracts adventurous nature-interested tourists as well sun-seabeach tourists originating from the nearby northern American countries. The expectation is
thatthesetypesof tourists arein search of specific holidayexperiences andtherefore thatthey
exhibit different typesoftime-spacebehaviour andconstruct diversecomplexes.
In both areas aquantitative survey hasbeen conducted. In this survey, both a diary technique
as well as the more common questionnaire techniques have been used to gain information
with respect to tourist motives and time-space behaviour. Although the research subjects are
similar in both areas, there are some methodological differences. The most important
difference isrelated tothe length of thediary: intheEuregion Meuse-Rhine respondents have
noted their activities for each half hour during two successive days, whereas in Costa Rica,
the respondents have noted their visits to destinations (at maximum three a day) during their
entire holidays until the time of the survey. Apart from the survey, qualitative interviews in

both areas were carried out to gain in-depth information about the tourists' holiday
experiences.
Resultsconcerningthecontents
In the Euregion Meuse-Rhine, those tourists surveyed stayed at one single accommodation
during their holidays from which they could undertake activities and visit places. Two-thirds
of those interviewed, stayed in the region 'Zuid-Limburg' and one-third in regions of
Belgium. Change and interest were the dominant modes of experience. Apart from these,
familiarity and sociability, both expressions of amusement, and rapture were important. Most
touristshavefrequently visitedthisparticularareafor holidaypurposes.TheEuregion MeuseRhinehasfaithful customers.Theidentified complexes,thatcover oneholiday from 8o'clock
inthemorninguntil 12o'clock midnight, arediversified. Threecomplexes canbe constructed
within the tourist's own holiday region (37%) and three in neighbouring foreign regions
(31%). One complex (32%) takes place largely at the accommodation itself. The domestic
complexes are directed at nature areas, the countryside and the cities/villages. The foreign
complexes are more often aimed at urban attractions and facilities rather than the domestic
complexes.Tourists tend togo abroad only for the well-known attractions and the 'must-seesights'. The urban complexes display a greater range of activities than the rural and nature
complexes.Thesignificance oftheaccommodation asbothleisure settingand activityplaceis
self-evident in each complex: on the average people leave the accommodation for about5'/2
hours only each day. The modes of experience give a limited explanation for the variety in
complexes. The more tourists are interested in stories and sights in their host environment
(interest mode),the more they willvisit thehighlights of an area. Thereverse is trueas well:
the fewer tourists are interested in their holiday region (change mode), the fewer activities
they undertake and the more they recreate at the accommodation. Variety-seeking behaviour
more strongly determines the short-term behaviour than the search for meaningful
experiences. It is expected that the relation between the modes of experience and complexes
gets stronger if a longer holiday period (e.g. one week) is taken into consideration. The
constructed complexes are highly dependent on temporal aspects such as: the (i) season,
people go abroad more during the peak season than in the low season, (ii) the order of the
week, in the weekend the accommodation complex doubles, and (iii) the order of the day,
biological and care activities are fixed within the day rhythm. Space determines the created
complexes to alarge extent: the complexes areareflection of the tourist supply structure of a
region. The one-day complexes receive their contents mainly by the variety-seeking
behaviour of tourists.They react to the supply structure of the region, and are more attracted
bytheroutinised activitiesthanbyintentional practices.
In Costa Rica, the foreign tourists who were surveyed travelled either completely
independently or by booking short trips (two or three days), or by a mixture of these two
options.None of the tourists travelling with apackage tour booked atatravel agency in their
homecountry.PeopletraveltoCostaRicafor itsnaturalbeauty.However, othermotives such
as sunbathing and relaxing at the beach, doing watersports, getting acquainted with local
people and habits, and visiting family and friends are also frequently mentioned. Only onein
five tourists came exclusively for nature. The identified complexes, that cover the entire
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holidayuntilthemoment ofthe survey, arevaried.Twocomplexes (40%of tourist behaviour)
comprise the most important attractions of Costa Rica, either by actively experiencing nature
or by visiting the must-see-sights. Four complexes (45% of tourist behaviour) covered
predominantly beaches, either by travelling along tourist places at the Pacific and/or
Caribbean coast or by settling down in a specific beach resort from which day trips could be
made. A lengthy stay in the capital San Jose determined the last complex (15% of tourist
behaviour). None of the complexes is exclusively aimed at either nature parks or at coastal
attractions. Each complex contains elements of both. The question of whether the different
complexes are an expression of a search for meaningful experiences is both important and
relevant. In this research meaningful experiences are operationalised into the earlier
mentioned motives. If tourists have merely socio-cultural reasons, they are more often likely
to settle down in onebeach resort.The morevariety in motives there are and themore nature
is mentioned exclusively, the more active their behaviour becomes. However, motives only
partly explain complexes. One-quarter of thetourists whomotivate their visits exclusively for
nature, belong to the beach complexes, and of those people who did not mention nature as a
key motive, one-quarter will, in any case, visit a national park. No one-to-one relation exists
between motives andbehaviour. Thefact of whether ornot oneisafirst-timevisitoris oneof
the main factors influencing this relationship.The more often people have previously visited
Costa Rica, the more important socio-cultural motives become and the less extensive travel
behaviourtheyexhibit.Thereverseistrueaswell.
The two areas chosen for case studies have complexes that are similar and dissimilar. As far
as the similarities are concerned, both areas have complexes directed at experiencing nature
areasandthecountryside aspartoftheleisure setting.Theso-called 'idle' complexescanalso
be distinguished, with tourists staying at one accommodation without undertaking many
activities, except for sunbathing and relaxing. Finally, in both areas, complexes that are
directed at collecting the highlights can be identified. The diversity of complexes originates
from thedifferent supplystructure,thedifference inthedurationofthediary, andthefact that
in Costa Rica tourists predominantly travel around whereas in the Euregion Meuse-Rhine
tourists stayatone accommodation.
In both studies the identified complexes are connected with the modes of experiences and
motives. Both areas draw tourists searching for interesting vistas and stories (interest mode),
that are created as part of the out-there-ness as well as tourists searching for familiar and
reliable destinations, in which the usual holiday habits can be easily taken up. Those
interested tourists show a more diverse behaviour than the more routinised tourist does. The
latter groupof tourists shifts theeverydayrealityonlyinthegeographical respect.
Methodological results
The multidimensional character of temporal-spatial coherence and the extensive registration,
accumulation and analysis of behavioural datamaketime-space research acomplex task. The
researcher has to find a balance between (i) sufficient theoretical insight, (ii) a restrictive
burden for the respondent, and (iii) amanageable amount of data. Complexes are founded on
coherent behaviour, whichconsists ofvisitedproduct elements (substantial aspect)atacertain

location (spatial aspect) at a certain time (temporal aspect). The framework provided for
temporal-spatial coherence,inwhichthe staticand interactional dimensions of space andtime
aresplit,hasproventobe aneffective wayof structuring thedifferent levelsofcomplexes.
A cluster analysis has been used for the identification of substantial complexes. This
technique has provided good insight into the fundamental variety of tourist behaviour within
meaningful complexes. However, this technique does not consider the interactional
component ofbothtimeandspace.
The spatial dynamics of behaviour have been analysed by means of morphological network
analysis in Geographical Information Systems.This technique describes the form, length and
dispersion of the complexes. It is limited in its application since a great deal of geographical
data is needed and the storage of this data is very labour-intensive. Also, this technique does
not necessarily relate the morphology of the networks to functional aspects of tourist
behaviour, such as motives, first-time or regular visitor, day-trip tourists or those tourists
travelling around, and so on, or to structural aspects of the tourist environment, such as the
landscape character and available tourist infrastructure. If such variables are translated into
matrix-based parameters, a first step towards the explanation and prediction of networks can
be made. This research therefore offers a valuable contribution to the future of the spatial
modelling oftourist behaviour.
For the determination of temporal-substantial coherence, multiple sequence alignment
techniques have been used. Two programs have been used: Clustal W and Pratt. Initially,
Clustal W seemed to be the most appropriate technique for the sequential analysis of timespace behaviour. However, it appears that it is less appropriate for the clustering of large
groups of respondents with very diverse behaviour. An implicit assumption is that the
different tourist directions are built of more or less equal product elements and that only the
sequence of these product elements varies.In the areas of the case studies this wasnot found
to be the case. The introduction of the similarity matrix within a traditional hierarchical
cluster analysis could solve this problem. Clustal W also cannot deal with dissimilar lengths
of sequences, which blocks the use of 'short format' codes. Moreover, the limited permitted
number of codes can causeproblems. The strength of Clustal W lies in the analysis of length
sequences with alimited number of codes. The focus is onranking. In contrast to Clustal W,
Pratt focuses on subpatterns within sequences. The question has to be raised whether the
identification of subsets of time-space behaviour is a sufficient research result. This depends
on, among other things, whether the researcher is more interested in the grouping of people
with similartime-spacebehaviourorinthegroupingofproductelementsthatareoften jointly
being used. For the first purpose Pratt is less suitable: it is hard to classify tourists
unambiguously. In addition, it gives no insight into the descent principle, that means, the
extentto which the different time-space paths can be converted toeach other. Finally,Pratt is
sensiblefor equal units ofbehaviour ordisproportionate sampling:thesimilarity ofpatterns is
overrepresented in the analysis.Atypical behaviour is left out in favour of the overly generic
behaviour. This isespecially thecaseinthe 'long format' codes that appeared tobeuselessin
this research. A further refinement of the use of parameters can improve the analysis.

Summary

Moreover, in future research it is recommended that the multiple sequence alignment not be
started priortodefining the substantial complexes.Thisisthepoint atwhich thevariability in
behaviour is being filtered and rather homogeneous complexes are realised. Such a
homogenous complex can be considered as a mother organism, from which all individual
pathsevolve.
Policyandproduct development
The unpredictable and erratic tourist has not been uncovered in this research. Behaviour can
be explained by the spatial structure of an area (supply), by temporal aspects (season, week
and day order), and by a search for tourist experiences. The unpredictability takes place
predominantly in the phase that precedes the actual holiday, namely the choice of the
destination itself. However, it is not the search for tourist experiences that changes
fundamentally, but rather it is the tourist industry itself which creates this unpredictability by
means of an enormous increase in the supply of tourist products, in volume as well in
diversity.
The results of this study can be used for the temporal-spatial organisation of a tourist region,
so that tourist behaviour can be influenced into a more sustainable way. In this respect,
information isof crucial importance.Inaddition, astouristinformation, suchasmotives,firsttime visitor or not, and country of origin, are linked tobehavioural complexes, new products
canbedeveloped for existing tourist groups aswell asfor potential tourist groups.Finally,the
useof atouristregion ortouristproduct canbemonitored, givinginsight into the strength and
weakness of the overall supply. Product developers, policy makers and other actors need to
determine for themselves that the unpredictable and erratic tourist exists only as an exception
and certainly this does not have to act as a norm for the future. The creation of a time-space
specific regional identity and the guarantee of continuity and quality are of as much
importance as the larger view in the callous and continuing battle for the hype, sensitive
tourist.
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