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SAMENVATTING
De binnenlandse gast
Binnenlandse toeristische vakantiegangers hebben in 2016 circa 1,5 miljoen vakanties in
Drenthe doorgebracht. Tijdens deze vakanties overnachtten zij 7,4 miljoen keer in de
provincie en gaven zij 273 miljoen euro uit. Drenthe heeft qua toeristische vakanties een
marktaandeel van 9,8% in Nederland en staat op de vijfde plek van binnenlandse
vakantiebestemmingen. Ruim de helft (54%) van de overnachtingen in Drenthe vindt
plaats in een bungalow.
Vakantiegangers in Drenthe beoordelen hun vakantie gemiddeld met een 8,2. De
provincie is bovengemiddeld populair bij gezinnen met jonge kinderen. Tweeënveertig
procent van de vakantiegangers maakt deel uit van een tweepersoonshuishouden van 35
jaar of ouder; het grootste deel van deze groep is tussen de 50-64 jaar (40%) of 65 jaar of
ouder (37%). In absolute zin komen de meeste vakantiegangers in Drenthe uit Noord- en
Zuid-Holland; dit zijn ook de provincies met de meeste inwoners. Inwoners uit de
Noordelijke provincies kiezen vaker dan gemiddeld voor een vakantie naar Drenthe.
Uitstapjes – dus zonder overnachting – in Drenthe worden meestal (60%) door de
Drenten zelf ondernomen. Na Drenthe zijn de aangrenzende provincies Groningen,
Overijssel en Friesland de belangrijkste herkomstprovincies. In totaal maken Nederlanders
43,6 miljoen uitstapjes in Drenthe en geven zij 796 miljoen euro uit (excl. vervoers- en
parkeerkosten). Voor elke uitstapje dat Drenten buiten de eigen provincie maken, komen
er 1,8 niet-Drenten naar Drenthe.
De buitenlandse gast
Verblijfsgasten uit het buitenland bezochten in 2016 211.000 keer Drenthe voor een
vakantie of een zakelijk verblijf. In totaal brachten zij 829.000 nachten door in Drenthe en
gaven zij naar schatting 111 miljoen euro uit. Het aantal buitenlandse gasten en
overnachtingen heeft zich in de periode 2012-2016 sterk positief ontwikkeld. Het aantal
gasten nam toe met 40%, het aantal overnachtingen groeide met 48%.
Duitsland is het belangrijkste herkomstland van buitenlandse verblijfsgasten Tweederde
van de nachten die door buitenlanders in Drenthe worden doorgebracht, komt voor
rekening van de Duitsers. Duitsers brachten in 2016 544.000 nachten door in Drenthe;
Belgen 158.000 en Britten 37.000. Buitenlandse gasten overnachten in Drenthe vaak in
een bungalow (80% van de overnachtingen). In het algemeen geldt dat buitenlandse
verblijfsgasten in Nederland juist vaak (58%) voor een hotel kiezen.
Het grootse deel van de dagtochten naar Drenthe wordt ondernomen door Duitsers. Dit
heeft uiteraard te maken met de reisafstand. In totaal brachten Duitsers in 2015/2016
865.000 dagtochten door in Drenthe. Populairste activiteiten zijn winkelen, uit eten gaan
en het bezoeken van een attractiepark, dierentuin of zwemparadijs.

Economische betekenis
In 2016 werd in totaal circa 1,2 miljard euro uitgegeven in de vrijetijdssector in Drenthe.
Circa 293 miljoen euro werd besteed aan binnenlandse vakanties (toeristisch en op een
vaste standplaats), 111 miljoen euro aan verblijfsbezoek van buitenlanders en 828 miljoen
euro (incl. vervoers- en parkeerkosten) aan uitstapjes van Nederlanders in Drenthe.
De bestedingen aan toeristische binnenlandse vakanties namen de afgelopen jaren sterk
toe. Het jaar 2016 was voor Drenthe een topjaar qua bestedingen er werd 273 miljoen
uitgegeven. Dit is 182 euro per persoon per vakantie en 30,50 euro per persoon per dag.
Het grootste deel van dit bedrag wordt uitgegeven aan het verblijf (58%) en in de horeca
(16%). Tijdens vakanties op een vaste standplaats wordt in totaal 20 miljoen euro
uitgegeven. Drenthe staat qua bestedingen tijdens binnenlandse toeristische vakanties in
Nederland op de vierde plaats.
Buitenlandse verblijfsgasten geven in 2016 in totaal circa 111 miljoen euro uit in Drenthe.
Het grootste deel van dit bedrag komt voor rekening van de Duitse verblijfsgasten (61
mln). De Belgen waren goed voor circa 18 miljoen euro en de Britten gaven 9 miljoen euro
in Drenthe uit.
Drenten geven 343 miljoen euro uit aan uitstapjes in de eigen provincie (excl. vervoers- en
parkeerkosten). Inwoners van de overige provincies geven circa 257 miljoen euro uit aan
uitstapjes in Drenthe. De Drenten zelf geven 190 miljoen euro uit aan uitstapjes buiten de
eigen provincie. Er stroomt dus meer geld (67 miljoen euro) de provincie in dan er geld de
provincie uit gaat.
In 2016 kan 6,8% van de totale werkgelegenheid in Drenthe toegerekend worden aan de
vrijetijdssector; dit zijn 14.510 banen. De werkgelegenheid in de vrijetijdssector is
toegenomen ten opzichte van 2014 en 2015, maar ligt nog wel onder het niveau van 2012
en 2013. Het grootste deel van de banen hangt samen met de sectoren horeca (41%) en
logiesverstrekking (27%).
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Inleiding
De uitgave ‘Vrijetijdseconomie Drenthe, Feiten en cijfers 2017’ geeft u een compact
overzicht van de belangrijkste feiten en cijfers over de vrijetijdssector in Drenthe.
Het herstel van het aantal toeristische binnenlandse vakanties, dat in 2015 ingezet werd,
zette door in 2016. Zowel in Drenthe als in heel Nederland zijn het aantal vakanties, het
aantal overnachtingen en de bestedingen toegenomen. De economie groeide in 2016 met
2,1%, de werkloosheid nam licht af en de koopkracht steeg met 2,7% ten opzichte van een
jaar eerder. De groei van de economie zet naar verwachting door en bedraagt in 2017
2,1% en in 2018 1,8%. Doordat er sprake is van inflatie zal de koopkracht met
respectievelijk 0,1% en 0,3% stijgen.
Voor 2017 wordt door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) een
verdere stijging (+2%) van het aantal vakanties verwacht. Bijna driekwart (74%) van de
Nederlanders is van plan op de vakantie te gaan en 18% wil vaker gaan dan vorig jaar. De
voorlopige cijfers van het CBS voor 2017 (januari en februari) laten voor de eerste
maanden van het jaar een groei van het aantal verblijfsgasten in Nederland (+7%) en
Drenthe (+8%) zien.
Er wordt in het rapport met name gebruik gemaakt van landelijke bronnen om de
ontwikkelingen in Drenthe in perspectief te kunnen plaatsen. Per hoofdstuk staat een
overzicht van de gebruikte bronnen. Een grafische samenvatting van de meest opvallende
ontwikkelingen en de belangrijkste kengetallen vindt u terug in de bijbehorende
‘Factsheets Vrijetijdseconomie Drenthe.’ De factsheets zijn beschikbaar als afzonderlijke
documenten en zijn ook als bijlage opgenomen in dit rapport.

Bronnen:

CBS, Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio, 2017.
Centraal Planbureau, Centraal Economisch Plan 2017, Overschot op begroting. Inflatie stijgt, 2017.
NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO) 2006/2007-2015/2016.
www.travmagazine.nl/nbtc-nipo-6-trends-voor-2017/
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1 Verblijven in Drenthe
Van elke tien toeristische vakanties die Nederlanders in eigen land doorbrengen, heeft er
één Drenthe als bestemming. In 2016 zijn 1,5 miljoen vakanties in Drenthe doorgebracht.
Daarnaast bezochten 211.000 buitenlanders Drenthe voor een toeristisch of zakelijk
verblijfsbezoek. Het aantal buitenlandse gasten is de afgelopen jaren toegenomen.

1.1 Nederlandse vakantiegangers
Aantal vakanties
Nederlanders brachten de afgelopen 10
jaar gemiddeld bijna 1,4 miljoen toeristische vakanties in Drenthe door. Het
aantal vakanties nam in de periode
2012-2014 redelijk sterk af, maar sinds

2015 is er weer sprake van een positieve
ontwikkeling. In 2016 zijn 1,5 miljoen
vakanties doorgebracht in Drenthe, dit
aantal ligt bijna weer op het niveau van
het topjaar 2012.

Grafiek 1 Ontwikkeling aantal toeristische binnenlandse vakanties in Drenthe 2007-2016 (x 1.000)
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Bron: NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2006/2007-2015/2016.

Het aantal vakanties in Drenthe
ontwikkelde zich in de periode 20102012 duidelijk positiever dan het
landelijk gemiddelde. Met name in 2011
en 2012 was de provincie bovengemiddeld populair. Dit in tegenstelling
tot 2014, toen het aantal vakanties in
Drenthe relatief sterk daalde. Sinds 2015

is er zowel in Drenthe als in geheel
Nederland sprake van herstel; Drenthe
doet het bovengemiddeld goed. Het
aantal vakanties lag in Drenthe in 2016
circa 11% boven het niveau van 2007
(landelijk +6%). Het marktaandeel van
Drenthe bedroeg in 2016 9,8%.

Grafiek 2 Ontwikkeling aantal toeristische binnenlandse vakanties in Nederland en Drenthe 2007-2016 – in
indexcijfers (2007 = 100)
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Bron: NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2006/2007-2015/2016.
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Aantal overnachtingen en gemiddelde verblijfsduur
Het aantal nachten dat Nederlanders in
In 2016 overnachtten Nederlanders 7,4
Drenthe doorbrachten was stabiel in de
miljoen keer in Drenthe. Drenthe had
periode 2009-2013. In 2014 daalde het
qua overnachtingen tijdens binnenlandse
aantal overnachtingen sterk; Nedertoeristische vakanties een marktaandeel
landers gingen niet alleen minder vaak
van 10,5%. Een behoorlijke stijging ten
naar Drenthe op vakantie, maar ze
opzichte van 2015, toen het marktbleven ook minder lang. In 2015 nam
aandeel nog 9,8% bedroeg.
het aantal overnachtingen weer toe,
door de stijging van het aantal vakanties
in Drenthe. Deze stijging zet door in
2016.
Grafiek 3 Ontwikkeling aantal overnachtingen tijdens toeristische binnenlandse vakanties in Drenthe
2007-2016 (x 1.000)
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Bron: NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2006/2007-2015/2016.

Drenthe is populairder dan gemiddeld
voor middellange vakanties (5-8 dagen).
41 Procent van de vakanties in Drenthe
duurt 5 tot 8 dagen (landelijk 33%).

blijft in Drenthe eveneens iets achter bij
het landelijk gemiddelde (11% in
Drenthe, versus 13% landelijk).
Ondanks deze verschillen, ligt de
gemiddelde verblijfsduur in Drenthe,
met 5 nachten per vakantie, ongeveer
op het gemiddelde (4,9 nachten) voor
Nederland.

Er worden relatief minder korte
vakanties (2-4 dagen) in Drenthe doorgebracht dan landelijk (48% versus 54%).
Het aandeel lange vakanties (9+ dagen)
Accommodatievorm
De helft (50%) van de vakanties in
Drenthe werd in 2016 in een bungalow
doorgebracht. Het aandeel bungalowvakanties is de afgelopen 10 jaar

duidelijk afgenomen. Het deel van de
vakanties dat in een hotel werd
doorgebracht nam juist toe.

Grafiek 4 Ontwikkeling binnenlandse toeristische vakanties in Drenthe naar logiesvorm (in % van het totaal)
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Bron: NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2006/2007-2015/2016.
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Concurrerende provincies
In Drenthe, Noord-Brabant en NoordHolland werden in 2016 – afgerond –1,5
miljoen vakanties doorgebracht. Zowel
in Drenthe als in Noord-Brabant nam het
aantal vakanties toe ten opzichte van

2015. In Noord-Holland was juist sprake
van een dipje. De meeste vakanties
werden in 2016 doorgebracht in
Gelderland (2,3 mln) en Limburg (1,9
mln).

Grafiek 5 Ontwikkeling aantal toeristische binnenlandse vakanties in Drenthe vergeleken met concurrerende
provincies * 2007-2016 (x 1.000)
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Bron: NBTC-NIPO, Continu Vakantie Onderzoek (CVO), 2006/2007-2015/2016.
* Drenthe is in deze grafiek vergeleken met de top 5 en de noordelijke provincies.

Waardering
Nederlandse vakantiegangers in Drenthe
waardeerden hun vakantie gemiddeld
met een 8,3 (zie ook grafiek 6 en 7).
Drenthe scoort hiermee op het landelijk
gemiddelde. Drenthe krijgt gemiddeld
een hoger cijfer voor de aspecten
kwaliteit dienstverlening, kwaliteit
accommodatie en prijsniveau horeca,
maar deze verschillen zijn niet
significant.
De provincies Friesland, Overijssel en
Groningen scoren qua algemeen oordeel
hoger dan gemiddeld. De bezoekers van
deze provincies zijn vooral tevredener

over het prijsniveau in de horeca en
winkels.
Dit komt waarschijnlijk niet doordat de
prijzen daar zoveel lager liggen, maar
door het profiel van de gast. Drenthe
wordt relatief veel bezocht door
gezinnen met kinderen. In het algemeen
geldt dat deze groep minder tevreden is
over de prijzen in de horeca en de
winkels. Waarschijnlijk doordat alle
aankopen die zij doen altijd voor het
hele gezin zijn en niet voor slechts één
of twee personen.
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Grafiek 6 en 7 Tevredenheid over prijs- en kwaliteitsaspecten en algemeen oordeel binnenlandse toeristische
vakantie in Drenthe en Nederland en algemeen oordeel Drenthe en concurrerende provincies 2016 (in
rapportcijfers)
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Bron: NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO) 2015/2016.
* Drenthe is in deze grafiek vergeleken met de top 5 en de noordelijke provincies.

1.2 Verblijfsbezoek van buitenlanders
Gasten en overnachtingen
Drenthe werd in 2016 door circa
211.000 buitenlandse verblijfsgasten
bezocht. In totaal brachten deze
buitenlanders 829.000 nachten door in
Drenthe. Het aantal overnachtingen van
buitenlanders in Drenthe heeft zich
bovengemiddeld positief ontwikkeld in

de periode 2012-2016 (+48%). Landelijk
nam het aantal overnachtingen in
dezelfde periode met 34% toe. Het
marktaandeel van Drenthe bedroeg in
2016 2,1%, dit is ongeveer vergelijkbaar
met de jaren 2013-2015.

Grafiek 8 Ontwikkeling aantal buitenlandse verblijfsgasten en overnachtingen in Drenthe 2012-2016 (x 1.000)
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Bron: CBS, Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio, 2017.
* voorlopige cijfers CBS (april 2017).

Verblijfsduur
Buitenlandse verblijfsgasten brachten in
2016 gemiddeld 3,9 nachten door in
Drenthe, dit is aanzienlijk meer dan het
landelijk gemiddelde van 2,5 nachten.
Deze verhouding is al jaren ongeveer
hetzelfde.
Dit verschil wordt vooral veroorzaakt
door het soort accommodatie waar de
gasten verblijven. In een hotel verblijft

men gemiddeld 1,9 nachten, terwijl een
verblijf op een camping of in een
bungalow, gemiddeld 4,8 nachten duurt.
Buitenlanders kiezen in Drenthe vaak
voor een verblijf in een bungalow. Vier
op de vijf (80%) nachten is in 2016 in
Drenthe in een bungalow doorgebracht
(landelijk 30%). Dit hoge aandeel heeft
waarschijnlijk enerzijds te maken met
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het aanbod in de provincie en anderzijds
met de herkomst van de gasten. In
Drenthe komt 60% van de gasten uit

Duitsland en 19% uit België. Toeristen
uit deze landen kiezen relatief vaak voor
een verblijf in een bungalow.

Grafieken 9 en 10 Verdeling overnachtingen buitenlanders in Drenthe en Nederland naar logiesaccommodatie –
2016* (in %)
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Bron: CBS, Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio, 2017.
* voorlopige cijfers CBS (april 2017).

1.3 Logiesaccommodaties
Drenthe
In 2016 bevond 7,2% (647 bedrijven) van
de logiesaccommodaties en 8,0%
(109.661) van de bedden of slaapplekken in Nederland zich in Drenthe.
Hoewel het aantal campings in Drenthe
in de periode 2012-2016 met 17% is
afgenomen, telt de provincie nog altijd
relatief veel campings; 41% van alle
accommodaties is een camping (landelijk
32%). Het aandeel hotels (28% van het
totaal) blijft achter bij het landelijke
aandeel (40%). Zie ook grafiek 9 en 10.
Het aantal bedden of slaapplaatsen ligt
in Drenthe in 2016 12% onder het
niveau van 2012. Deze daling is het
sterkst bij de campings (-15%), maar er

zijn ook minder slaapplaatsen bij hotels,
pensions, etc. (-4%) en huisjesterreinen
(-7%). Het aantal bedden bij groepsaccommodaties nam in Drenthe in deze
periode juist toe met 7%. Zie ook grafiek
11.
Nederland
Landelijk bleef in dezelfde periode het
totaal aantal bedden of slaapplaatsen
ongeveer gelijk. Op campings is in de
periode 2012-2016 ook sprake van een
afname van het aantal plaatsen (-7%),
maar deze is minder sterk dan in
Drenthe. Bij de hotels, pensions, etc. en
bungalowbedrijven nam het aantal
bedden juist toe (met ongeveer 10%).
Het aanbod bij groepsaccommodaties
bleef ongeveer gelijk.
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Grafieken 9 en 10 Verdeling logiesaccommodaties en slaapplaatsen Drenthe naar accommodatievorm – 2016*
(in %)
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Bron: CBS, Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio 2016.
* voorlopige cijfers CBS (maart 2017).

Grafiek 11 Ontwikkeling aantal slaapplaatsen in Drenthe naar accommodatievorm 2012-2016*
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Bron: CBS, Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio 2016.
* voorlopige cijfers CBS (maart 2017).

Bronnen:
CBS, Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio 2016, 2017.
CBS, Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio, 2016, 2017.
NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2006/2007-2015/2016.
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2 Dagbezoek en vrijetijdsactiviteiten
Nederlanders ondernamen in 2015 43,6 miljoen uitstapjes in Drenthe. Circa 40% van deze
uitstapjes werd gemaakt door niet-Drenten. Buitenlandse dagbezoekers komen met name
uit Duitsland. In 2015/2016 bezochten 865.000 Duitsers Drenthe voor een dagje uit.

2.1 Uitstapjes in Drenthe
In 2015 hebben Nederlanders 43,6
miljoen uitstapjes ondernomen in
Drenthe.
Uitstapjes zijn vrijetijdsactiviteiten vanaf
het woonadres waarbij men – inclusief
reistijd – minimaal twee uur van huis is
of uitstapjes van één uur of langer die
gecombineerd worden met een andere
vrijetijdsactiviteit.

Drenthe heeft qua uitstapjes binnen
Nederland een marktaandeel van 2,9%,
dit komt overeen met wat je op grond
van het aantal inwoners zou
verwachten.
Ten opzichte van 2012/2013 (45,6 mln
uitstapjes) is het aantal uitstapjes in
Drenthe afgenomen met 4,6%. Landelijk
is het aantal uitstapjes in die periode
ongeveer gelijk gebleven.

Figuur 1 Uitstapjes (>2 uur incl. reistijd) in en vanuit Drenthe 2015

Bron: NBTC-NIPO, Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO) 2015 – maatwerk uitdraai t.b.v. input-output analyse.

Drenten nemen zelf 60% (26,2 mln) van
de uitstapjes voor hun rekening. De rest
van de uitstapjes (17,4 mln) in Drenthe
wordt ondernomen door inwoners uit
andere provincies. Drenten maken in
totaal 9,6 miljoen uitstapjes buiten

deeigen provincie. Er gaan dus meer
Nederlanders van buiten Drenthe naar
Drenthe voor een uitstapje, dan dat er
Drenten de provincie uit gaan voor een
activiteit.
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2.2 Dagbezoek buitenlanders
Het merendeel van de buitenlandse
dagbezoekers komt, vanwege de ligging
van Drenthe, uit Duitsland.
In 2015/2016 hebben Duitsers uit de
deelstaten Nordrhein-Westfalen en
Niedersachsen circa 865.000 dagtochten

ondernomen in Drenthe. Dit is 2% van
het totaal aantal dagtochten van
Duitsers uit deze deelstaten naar
Nederland. Bijna de helft (46%) van de
Duitsers die Drenthe bezoekt, gaat naar
Zuidoost-Drenthe.

Bronnen:

NBTC NIPO, Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO), 2012/2013 en 2015.
NBTC Holland Marketing, Monitor Inkomend Dagbezoek vanuit Duitsland, eindrapport 2015/2016, 2016.
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3 Profiel bezoekers Drenthe
Het grootste deel (88%) van de personen die in Drenthe een vakantie of een zakelijk bezoek
doorbrengt komt uit eigen land. Drenthe is bovengemiddeld populair onder de inwoners
van de noordelijke provincies, zowel voor vakanties als voor uitstapjes. Consumenten met
een Gezellig Lime Leisure Leefstijl zijn in Drenthe oververtegenwoordigd, deze groep geniet
van het leven en houdt van gezelligheid. Gezinnen met jonge kinderen kiezen relatief vaak
voor een vakantie in Drenthe.

3.1 Herkomst bezoekers
Herkomst Nederlandse vakantiegangers
Ruim 40% van de vakantiegangers in
Drenthe komt uit Noord- en ZuidHolland. Gelderland en Noord Brabant

zijn samen goed voor 20% van de
vakanties. Dit zijn ook de provincies met
de meeste inwoners.

Kaart 1 Top 5 herkomstprovincies (2014-2016) Drenthe (in % van het totaal aantal vakantiegangers in Drenthe)
en provincies waar Drenthe een bovengemiddeld of een beneden gemiddeld marktaandeel heeft* (2014-2016)

Drenthe

2
Noord-Holland
19,6%

5
Overijssel
8,1%
3
Gelderland
11,2%

1
Zuid-Holland
20,9%
4
Noord-Brabant
9,4%

Bovengemiddeld marktaandeel Drenthe
Beneden gemiddeld marktaandeel Drenthe

Bron: NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2013/2014-2015/2016.
* Dit wordt berekend door het aandeel vakantiegangers uit ‘provincie X’ te delen door het aandeel inwoners uit ‘provincie X’.
Bijvoorbeeld: 10% van de vakantiegangers in Drenthe komt uit de ‘provincie X’ en 7% van de Nederlanders woont in ‘provincie X’.
Dat betekent dat inwoners van de provincie X relatief vaak (10%/7% = 1,4; oftewel 1,4 keer zo vaak als de gemiddelde
Nederlandse vakantieganger) voor een vakantie in Drenthe kiezen.

In verhouding tot het aantal inwoners
kiezen de inwoners van de noordelijke
provincies relatief vaker voor een
vakantie in Drenthe. Friezen gaan 1,7
keer zo vaak als de gemiddelde
Nederlander op vakantie in Drenthe, de
Drenten 1,6 keer zo vaak en de

Groningers 1,3 keer. De Zeeuwen,
Noord-Brabanders en - met name - de
Limburgers, kiezen juist minder voor
Drenthe. Toch staat Noord-Brabant,
vanwege het grote aantal inwoners, op
de vierde plaats van de belangrijkste
herkomstprovincies.
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Herkomst buitenlandse verblijfsbezoekers
Drenthe trok in 2016 circa 211.000
buitenlandse verblijfsbezoekers (zowel
zakelijk als toeristisch). Bijna alle
buitenlandse bezoekers (97%) kwamen
uit Europa. Belangrijkste

herkomstlanden zijn Duitsland (60%,
127.000 personen) en België (19%,
41.000 personen). Groot Brittannië staat
met 6% van de buitenlandse gasten op
de derde plaats.

Herkomst dagrecreanten
Kaart 2 Herkomstprovincies Nederlanders die uitstapjes (>2 uur) in Drenthe ondernemen (2015)
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11%
Friesland
6%

NoordHolland
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60%
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Zuid-Holland
3%
Noord-Brabant
4%

Zeeland
0%

Drenthe
≥ 5%
0-5%
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1%

Bron: NBTC-NIPO, Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO), 2015.

Drenten zijn verantwoordelijk voor het
grootste deel van de uitstapjes van twee
uur of langer (60%) of uitstapjes van één
tot twee uur die gecombineerd worden
met een andere vrijetijdsactiviteit in de
eigen provincie.
Voor bijna driekwart (73%) van de
uitstapjes van Nederlanders in
Nederland wordt maximaal 20 kilometer
gereden tot het startpunt of de locatie
van het uitstapje. Het merendeel van de
niet-Drenten die Drenthe bezoeken voor
een uitstapje komt dan ook uit de

omringende provincies. Na Drenthe zelf
zijn Groningen (11%), Overijssel (6%) en
Friesland (6%) de belangrijkste
herkomstprovincies van Nederlandse
dagrecreanten.
Duitsers die dagtochten naar Nederland
maken komen meestal uit de deelstaten
Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen.
Drenthe grenst volledig aan de deelstaat
Niedersachsen, het merendeel (61%)
van de Duitse dagrecreanten in Drenthe
komt dan ook uit deze regio.
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3.2 Leisure Leefstijlen
Drenthe gebruikt de Leisure Leefstijlen
voor de segmentatie van toeristen en
dagrecreanten. Deze speciaal voor de
vrijetijdssector ontwikkelde methode
kijkt niet naar de leeftijd of de gezinssamenstelling van de consument, maar
naar wat zij zoeken tijdens een vakantie
of een uitstapje. Gaan zij vooral op pad
om een bepaalde activiteit uit te voeren
of is het gezelschap belangrijker? Willen
ze actief bezig zijn of zoeken ze juist
rust? Elke leefstijl krijgt op basis van
deze voorkeuren een plek in onder-

staand model en een bijbehorende
kleur. Bijvoorbeeld: een consument die
graag actief bezig is en het gezelschap
belangrijker vindt dat dan de activiteit,
komt rechtsboven terecht bij de
Uitbundig Gele leefstijl. Linksonder
(Comfortabel en Luxe Blauw) komen de
consumenten terecht die rust en
ontspanning zoeken en die bewust voor
een bepaalde activiteit of een bepaald
soort vakantie kiezen.

Figuur 2 Overzicht Leisure Leefstijlen Nederlandse toeristische vakantiegangers en dagrecreanten

SmartAgent, Leefstijlatlas dagrecreatie voor de provincie Drenthe 2011 en NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO),
2015/2016

De tabel op de volgende pagina geeft
per leefstijlprofiel een korte omschrijving en vergelijkt de leefstijlen van de
inwoners van en vakantiegangers in
Drenthe met de dagrecreanten in Nederland en Duitsland en de vakantiegangers
in Nederland.
Inwoners Drenthe
In Drenthe wonen in vergelijking met
het profiel van de gemiddelde Nederlandse dagrecreant relatief veel
personen met een Gezellig Lime leefstijl.
In de meeste gemeenten is Gezellig Lime
de grootste groep. Uitzonderingen zijn
Emmen en Coevorden, waar een kwart
van de inwoners Uitbundig Geel is en
Tynaarlo en Aa en Hunze, waar
Ingetogen Aqua de grootste groep is.

De vakantieganger in Drenthe
De grootste groep toeristische vakantiegangers in Drenthe bestond in 2016 uit
toeristen met de leefstijl Gezellig Lime
(24%, 363.000 personen) of Uitbundig
Geel (23%, 343.000 personen). Het
aandeel van Lime is significant groter
dan gemiddeld in Nederland. Het aantal
Lime vakantiegangers is in 2016 sterk
gestegen, zowel in Nederland (+20%) als
in Drenthe (+47%).
Lime consumenten ondernemen graag
op de natuur gerichte vakanties,
vakanties met familie of vrienden en
vakanties gericht op ontspanning, rust of
gezelligheid. Dit sluit aan bij de
belangrijkste redenen voor een bezoek
aan Drenthe.
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Tabel 1 Leisure Leefstijlen inwoners en toeristische vakantiegangers Drenthe, dagrecreanten Nederland en
Duitsland en toeristische vakantiegangers in Nederland *

Gezellig Lime

Uitbundig Geel

Rustig Groen

Ingetogen Aqua

‘Vriendschap en genieten van het
leven’
Gezellig Lime consumenten zijn
spontane, gezellige en zachtaardige
mensen. Zij recreëren om even ‘de
boel de boel te kunnen laten’.
Joviaal, spontaan, vrolijk, energiek
en enthousiast’
Uitbundig Gele consumenten zijn
gezellige, vlotte mensen. Zij
genieten van het leven en vinden
het belangrijk dat samen met
anderen te doen.
‘Lekker buiten zijn in een
vertrouwde omgeving’
De Rustig Groene consument is
serieus, nuchter en bedachtzaam.
Zij zoeken graag het vertrouwde
op, dus een vakantie in eigen land
of ‘lekker thuis’.
‘Behulpzaam, sympathiek en
geïnteresseerd’
Cultuur en natuur zijn belangrijke
trefwoorden voor de Ingetogen
Aqua consument. Het zijn serieuze,
evenwichtige en geïnteresseerde
mensen.

Comfortabel en
Luxe Blauw

‘Kritisch, zelfbewust en
zelfverzekerd’
Blauwe consumenten leiden vaak
een druk leven. Ze houden van luxe
en exclusiviteit en hebben
behoefte aan tijd voor zichzelf,
partner en vrienden.

Sportief en
Avontuurlijk
Paars

‘Zichzelf ontplooien, avontuur en
uitdaging’
Paarse vakantiegangers zijn
rationeel en onafhankelijk. Ze zijn
graag sportief en actief bezig,
willen nieuwe dingen meemaken
en zoeken het avontuur op.

Cultureel en
Inspirerend
Rood

‘Anders dan anders, actief, cultuur
en uitgaan’
Rode vakantiegangers zijn op zoek
naar uitdagingen en avontuur. Ze
willen nieuwe dingen meemaken
en inspiratie op doen.

vakan<egangers Nederland

20%

vakan<egangers Drenthe

24%

dagrecreanten Nederland

24%

dagrecreanten Duitsland

16%

inwoners Drenthe

27%

vakan<egangers Nederland

23%

vakan<egangers Drenthe

23%

dagrecreanten Nederland

18%

dagrecreanten Duitsland

16%

inwoners Drenthe

19%

vakan;egangers Nederland

15%

vakan;egangers Drenthe

13%

dagrecreanten Nederland

16%

dagrecreanten Duitsland

16%

inwoners Drenthe

17%

vakan;egangers Nederland

13%

vakan;egangers Drenthe

12%

dagrecreanten Nederland

17%

dagrecreanten Duitsland

16%

inwoners Drenthe

16%

vakan:egangers Nederland

9%

vakan:egangers Drenthe

8%

dagrecreanten Nederland

9%

dagrecreanten Duitsland

11%

inwoners Drenthe

10%

vakan:egangers Nederland

9%

vakan:egangers Drenthe

9%

dagrecreanten Nederland

9%

dagrecreanten Duitsland
inwoners Drenthe

17%
5%

vakan:egangers Nederland

10%

vakan:egangers Drenthe
dagrecreanten Nederland
dagrecreanten Duitsland
inwoners Drenthe

11%
6%
7%
6%

Bron: SmartAgent, Leefstijlatlas dagrecreatie voor de provincie Drenthe 2011 en NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO),
2015/2016 en Recron, Recreantenatlas Dagrecreatie 2011 en NBTC Holland Marketing, Monitor Inkomend Dagbezoek vanuit
Duitsland, eindrapport 2015/2016, 2016.
* Meer informatie over deze doelgroepen – zoals populaire activiteiten, mediagebruik, lidmaatschap sociale netwerken – is te
vinden op www.drenthe.nl/kleurbekennen.
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3.3 Profiel bezoekers
Gezinssamenstelling
In vergelijking met het gemiddelde voor
Nederland, wordt Drenthe veel bezocht
door gezinnen met (jonge) kinderen. In
Drenthe maakte in de periode 20142016 28% van de vakantiegangers deel
uit van een gezin met kinderen van 0-5
jaar (landelijk 20%). In 2014 en 2015 zijn
gezinnen met kinderen minder vaak op
vakantie gegaan. In 2016 herstelde zich
dat, zowel in Drenthe (+15%) als in
geheel Nederland (+8%).

De tweepersoonhuishoudens van 35 jaar
of ouder zijn eveneens een belangrijke
groep voor Drenthe, 42% van de
vakantiegangers maakt deel uit van een
dergelijk huishouden. Het aandeel van
deze groep is in Drenthe kleiner dan
gemiddeld in Nederland, maar grafiek 13
laat duidelijk zien dat het aantal
vakanties van deze groep zich in Drenthe
– met name de afgelopen paar jaar –
positief ontwikkelt.

Grafiek 12 Toeristische binnenlandse vakanties in Drenthe en Nederland – naar gezinssituatie (gemiddelde
2014-2016)
42%
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2-persoonshuishoudens (35+ jaar)
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15%
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Bron: NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2013/2014-2015/2016.

Grafiek 13 Ontwikkeling toeristische binnenlandse vakanties in Drenthe – naar gezinssituatie
(obv 3-jaarsgemiddelden)
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Bron: NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2013/2014-2015/2016.
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Leeftijd
In onderstaande grafiek zie je terug dat
er relatief veel jonge kinderen hun
vakantie in Drenthe doorbrengen. De
50-64-jarigen gaan minder vaak dan
gemiddeld in Drenthe op vakantie. Toch
is dit nog een aanzienlijke groep. Bijna
één op de vijf (19%) vakantiegangers in
Drenthe was in de periode 2014-2016
tussen de 50-64 jaar (landelijk 23%).
Het aandeel 65-plussers ligt in Drenthe
ongeveer op het landelijk gemiddelde.

Door de vergrijzing groeit de groep
oudere Nederlanders. Dit is ook terug te
zien in het aantal vakanties dat zij
ondernemen. Landelijk is het aantal
binnenlandse toeristische vakanties
door 65-plussers in de periode 20072016 met 44% toegenomen, in Drenthe
bedroeg de stijging in dezelfde periode
23% (gebaseerd op 3-jaarsgemiddelden).

Grafiek 14 Toeristische binnenlandse vakanties in Drenthe en Nederland – naar leeftijd (gemiddelde 20142016)
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Bron: NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2013/2014-2015/2016.

Gemiddelde groepsgrootte
Een vakantiegezelschap bestaat in
Drenthe gemiddeld uit 4,2 personen
(landelijk 3,8 personen). Drenthe wordt
relatief veel bezocht door gezinnen met
kinderen en juist minder door één- en
tweepersoonshuishoudens. Ook speelt
mee dat groepen van zes of meer

personen relatief vaak (26%) Drenthe als
bestemming hebben (landelijk 22%).
Tijdens 27% van de vakanties met
kinderen in Drenthe zijn (ook) de grootouders aanwezig. Dit is significant meer
dan het landelijk gemiddelde (21%).

Bronnen:
CBS, Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio, 2016, 2017.
NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2012/2013-2015/2016.
NBTC-NIPO, Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO), 2012/2013 en 2015.
SmartAgent, Leefstijlatlas dagrecreatie voor de provincie Drenthe 2011.
Recron, Recreantenatlas Dagrecreatie 2011.
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4 Boekingsgedrag en informatiebronnen
Het gebruik van internet is niet meer weg te denken uit het proces van het boeken van een
vakantie en het zoeken van informatie ter voorbereiding op de vakantie en ter plekke op de
vakantiebestemming. In de laatste versie van het Continu Vakantie Onderzoek zijn daarom
extra vragen toegevoegd. Dit hoofdstuk geeft hier meer inzicht in.

4.1 Organisatiegraad en boekingsgedrag
Nederlanders die op vakantie gaan in
Drenthe regelen dit vaak (64%) ‘via de
reiswereld’, 21% boekt rechtstreeks bij
de accommodatie en 15% gaat op de
bonnefooi.
Degenen die het verblijf rechtstreeks bij
de accommodatie boeken doen dit

meestal via internet of door een e-mail
te sturen (58%), circa 30% pakt de
telefoon.
Van de Nederlanders die hun verblijf in
Drenthe via de reiswereld boeken (62%)
doet 86% dit online.

Grafiek 15 en 16 Manier van boeken van binnenlandse toeristische vakanties in Drenthe en meest gebruikte
online boekingskanalen – 2016
(basis: alleen verblijf via de reiswereld geboekt en
verblijf geboekt via internet)
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15%

11%

18%

7%

24%

21%
62%

20%
9%

op de bonnefooi
verblijfs rechtreeks geboekt
geboekt via de reiswereld - alleen verblijf
geboekt via de reiswereld - anders

11%

online bemiddeldende organisa6e
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site reisorganisa6e/touroperator
via site hotelketen
Center Parcs
Roompot/RP Holidays
overig

Bron: NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2016.
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Meest gebruikte online-kanalen zijn
voor Drenthe de websites van Landal
(24%) en Center Parcs (20%). Elf procent
maakt gebruik van een online bemiddelende organisatie, zoals booking.com,
hotels.nl, expedia.nl, weekendjeweg.nl.

genoemde bungalowketens, maar juist
minder van de algemene bemiddelende
organisaties.
Degenen die hun binnenlandse vakantie
online boeken, doen dit meestal via de
vaste computer of de laptop (81%).
Dertien procent gebruikt een tablet en
3% een smartphone.

In Drenthe wordt meer dan gemiddeld
gebruik gemaakt van de sites van de

4.2 Informatie vooraf
Niet alle Nederlanders die een vakantie
boeken in Drenthe winnen vooraf
informatie in over de bestemming.
30 Procent van de vakantiegangers kent
de provincie en heeft daarom geen
aanvullende informatie nodig. Eén op de
vijf vakantiegangers (20%) wint überhaupt geen info in (of weet het niet
meer); dit geldt zowel voor Drenthe als
voor heel Nederland.

Het belang van de accommodatie als
informatiebron is wel afgenomen. Het
deel van de vakantiegangers dat
websites met beoordelingen van andere
reizigers gebruikt, is met 23%, redelijk
stabiel.
Degenen die de beoordelingssites
gebruiken, informeren zich meestal via
Zoover.nl (57%), de website van de
reisorganisatie of de online
bemiddelende organisatie zelf (28%) of
Tripadvisor.nl (11%).

Een kwart (25%) van de vakantiegangers
wint informatie in via de accommodatie.

Grafiek 17 Meest gebruikte informatiebronnen ter oriëntatie op een vakantie in Drenthe in 2014-2016
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Bron: NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2013/2014-2015/2016.

4.3 Informatie tijdens de vakantie
Mobiel tijdens de vakantie
Aan de Nederlanders van 12 jaar en
ouder is gevraagd welke mobiele
apparaten zij meenamen op vakantie in
eigen land. Gemiddeld nam een
vakantieganger 1,9 apparaten mee op

vakantie, Drenthe wijkt hierin niet af van
het landelijk beeld. Smartphones (70%)
en tablets (39%) worden het meest
meegenomen.
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Grafiek 18 Gebruik elektronische communicatie-apparatuur tijdens binnenlandse toeristische vakanties door
Nederlanders van 12 jaar en ouder - 2016
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Bron: NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2015/2016.

Online informatie tijdens de vakantie
Gemiddeld gebruiken de binnenlandse
vakantiegangers hun mobiele apparaat
tijdens de vakantie voor 4,5 verschillende toepassingen.
Ruim de helft van de vakantiegangers
die een mobiel apparaat meenemen op
vakantie gebruikt het apparaat om te
chatten, om foto’s te maken, om de
weersverwachting te bekijken en/of om
te e-mailen. Vakantiegangers in Drenthe
gebruiken het apparaat minder dan
gemiddeld om het weer te checken.

Nederlanders van twaalf jaar en ouder
die tijdens hun vakantie in Drenthe
gebruik maken van social media of
sociale netwerksites gebruiken vooral
Whatsapp (52%), Facebook (46%) en/of
Youtube (10%). Instagram wordt door
5% van de vakantiegangers gebruikt.
Circa 10% van de vakantiegangers
gebruikt geen social media en 20% heeft
wel een social mediaprofiel, maar heeft
dit tijdens de vakantie niet gecheckt.

Tabel 2 Top 10 activiteiten waarvoor tijdens de binnenlandse toeristische vakantie gebruik gemaakt is van
een mobiel apparaat - 2016

Chatten of whatsappen e.d.
Maken van foto's
Bekijken van de weersverwachting
E-mailen
Volgen van het nieuws
Spelletjes doen
Checken van social netwerk sites (Facebook, Twitter etc.)
Navigeren of vinden van de weg
Zoeken van toeristische attracties
Uploaden van foto's (bijv. op uw sociale netwerk site)

Drenthe

Nederland

55%
55%
47%
47%
35%
33%
32%
24%
21%
16%

58%
54%
53%
50%
38%
31%
35%
27%
19%
18%

Bron: NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2015/2016.

Bronnen:
NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2012/2013-2015/2016.
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5 Activiteiten in Drenthe
Zowel de vakantiegangers als de eigen inwoners van Drenthe gaan graag naar buiten. Er
worden in Drenthe veel buitenactiviteiten ondernomen, zoals wandelen, fietsen en het
bezoeken van natuurgebieden. Drenthe is erg in trek bij gezinnen met kinderen.
Kindvriendelijke activiteiten zoals zwemmen en het bezoeken van pretparken en
dierentuinen zijn in Drenthe dan ook populairder dan gemiddeld.

5.1 Activiteiten tijdens de vakantie
Grafiek 19 Top 10 populaire activiteiten tijdens binnenlandse toeristische vakanties in Drenthe vergeleken
met Nederland 2014-2016 (in %)
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21%
23%
17%
14%
16%

Bezoek aan bezienswaardige gebouwen
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Bezoek aan pretpark, aGracIepark
Bezoek aan dierenpark, safaripark, dolﬁnarium
Drenthe

46%

9%
8%

14%

Nederland

Bron: NTBC-NIPO, Continu Vakantie Onderzoek (CVO), 2013/2014-2015/2016.

De top 3 van populaire activiteiten in
Drenthe zijn: uit eten gaan, wandelen en
zwemmen. Rond de 60% van de
Nederlanders die een binnenlandse
toeristische vakantie in Drenthe
doorbrengen gaat één of meerdere
keren uit eten of wandelen.
De mate van populariteit van bepaalde
activiteiten heeft voor een deel te
maken met het profiel van de bezoekers.
Zo is uit eten gaan in Drenthe iets

minder populair, omdat Drenthe relatief
veel bezocht wordt door gezinnen met
kinderen. Deze groep gaat wat minder
vaak dan gemiddeld uit eten.
Activiteiten die in Drenthe populairder
dan gemiddeld zijn, zijn met name de
activiteiten die veel door gezinnen met
kinderen uitgevoerd worden, zoals
zwemmen en het bezoeken van
attracties en dierentuinen.
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Fietsen tijdens de vakantie
Tijdens circa drie van de tien (29%)
vakanties in Drenthe wordt gefietst, dit
is vergelijkbaar met het landelijk beeld.
Ruim de helft van de vakanties waarin
gefietst wordt, wordt ondernomen door
Nederlanders van 50 jaar of ouder. Het
aandeel van de Nederlanders dat tijdens
de binnenlandse toeristische vakantie
fietst neemt toe naarmate men ouder is.
De deelname is het hoogst onder de 6574-jarigen, van deze groep fietst 42%
tijdens de vakantie in eigen land.

stijging van 76% in de periode 20072016. De bevolking van 65 jaar en ouder
nam in die periode met ‘slechts’ 30%
toe. Deze sterke stijging van het aantal
vakanties waarin gefietst wordt heeft
waarschijnlijk deels te maken met de
toename van het aantal elektrische
fietsen. De extra ondersteuning zorgt
ervoor dat ook ouderen met een
‘zwakkere’ gezondheid of minder goede
conditie langer kunnen blijven fietsen en
grotere afstanden kunnen afleggen.
Nederland telde in 2015 circa 1,3
miljoen elektrische fietsen er zijn dat
jaar circa 514.000 nieuwe elektrische
fietsen verkocht.

Onderstaande grafiek laat duidelijk zien
dat het aantal fietsvakanties door 65plussers sterk toeneemt (rode lijn). Een

Grafiek 20 Ontwikkeling aantal binnenlandse toeristische vakanties waarin gefietst wordt naar leeftijd –
2007-2016 (x 1.000)
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Bron: NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2006/2007-2015/2016.

5.2 Type vakantie
Vakantiegangers komen vooral naar
Drenthe voor een natuurvakantie, ‘om
te relaxen, er even tussenuit, weekendje
weg’ of voor een gezinsvakantie gericht
op activiteiten met de kinderen.
Ongeveer de helft (49%) van de
vakantiegangers in Drenthe omschrijft
hun vakantie in termen die te maken
hebben met het gezelschap (landelijk

38%). Dit sluit aan bij het relatief hoge
aandeel Lime vakantiegangers in
Drenthe, bij deze groep staat het
gezelschap centraal.
45 Procent van de vakantiegangers in
Drenthe typeert hun vakantie op basis
van de activiteiten die ze uitvoeren,
zoals natuurbezoek, fietsen, stedenbezoek (landelijk 57%).
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Grafiek 21 Typering binnenlandse toeristische vakantie in Drenthe vergeleken met Nederland – 2016 (in %)
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Bron: NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2015/2016. Let op: gewijzigde indeling ten opzichte van voorgaande jaren.

5.3 Populaire uitstapjes van Nederlanders
Uitgaan (zoals een terrasje pakken, uit
eten of stappen) en buitenrecreatieve
activiteiten (zoals fietsen, wandelen,
tochtjes met auto/motor/boot) zijn in
Drenthe, net als in de rest van Neder-

land, de meest uitgevoerde uitstapjes. In
vergelijking met het gemiddelde voor
Nederland worden er in Drenthe meer
buitenrecreatieve activiteiten ondernomen, maar gaat men minder uit.

Grafiek 22 en 23 Vrijetijdsactiviteiten naar categorie in Drenthe en Nederland (in %)
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Bron: NBTC-NIPO, Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO) 2015.

Nederlanders die een uitstapje in
Drenthe maken, doen dat vaker dan
gemiddeld om te fietsen of om een
tochtje met de auto of motor te maken.
De provincie wordt minder dan gemiddeld bezocht voor een wandeling. Het
bezoeken van attracties is in Drenthe

populairder dan gemiddeld. Het verschil
met het landelijk gemiddelde wordt
vooral veroorzaakt door het grote aantal
bezoeken aan een dierentuin. Van alle
uitstapjes die Nederlanders naar een
dierentuin maken, heeft 7,6% Drenthe
als bestemming.
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5.4 Populaire activiteiten buitenlanders in Nederland
Activiteiten tijdens de vakantie
Duitsland en België zijn de belangrijkste
herkomstlanden van de buitenlandse
bezoekers in Drenthe.

Het grootste deel (37%) van de Duitsers
gaat naar Nederland voor een bezoek
aan de kust, 24% kiest voor de bos- en
heidegebieden.

Ruim een derde (36%) van de Belgen die
Nederland bezoekt, kiest voor een
verblijf in de natuur of het landelijk
gebied, 24% bezoekt de kust en 18%
maakt een stedentrip.

Onderstaande tabel geeft een overzicht
van de activiteiten die de Belgen en
Duitsers het belangrijkst vinden tijdens
een bezoek aan Nederland.

Tabel 3 Top 5 meest belangrijke ondernomen activiteiten tijdens een vakantie in Nederland –
voor Belgen en Duitsers - 2014

Duitsers

Belgen

Strandwandeling – 24%

Fietsen – 20%

Fietsen – 9%

Wandelen – 9%

Stadswandeling – 9%

Strandwandeling – 8%

Zonnen op strand – 7%

Stadswandeling – 7%

Bezienswaardige/historische locaties – 7%

Bezoek natuur – 6%

Bron: NBTC-Holland Marketing, Onderzoek Inkomend Toerisme 2014, 2015.

Activiteiten dagjes uit Duitsers
Duitsers die Drenthe bezoeken voor een
dagje uit gaan meestal winkelen (44%),
uit eten (35%) of naar een attractiepark,
dierentuin of zwemparadijs (34%).
In Drenthe wordt, ondanks het feit dat
het de meest uitgevoerde activiteit is,

relatief minder gewinkeld. Het bezoeken
van een attractiepark, dierentuin of
zwemparadijs is daarentegen
bovengemiddeld populair. Let op: de
uitkomsten voor Drenthe zijn indicatief
door de kleine steekproef (n=54).

Grafiek 24 Meest uitgevoerde activiteiten door Duitsers tijdens een dagtocht in Nederland en Drenthe* in
2015/2016 (in %)
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Bron: NBTC Holland Marketing, Monitor Inkomend Dagbezoek vanuit Duitsland, Eindrapport 2015/2016, 2016.
* Door de beperkte steekproef voor Drenthe (n=54) moeten de uitkomsten voor Drenthe vooral als indicatie gezien worden.
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Activiteiten dagjes uit Belgen
Het zijn met name de Vlamingen die een
dagtocht naar Nederland ondernemen,
meestal in de aangrenzende provincies.
Meest uitgevoerde activiteiten zijn

buitenrecreatieve activiteiten (35%) en
funshoppen (33%). Tijdens ongeveer een
kwart van de dagtochten wordt een stad
bezocht.

Bronnen:
Bovag/RAI/GfK Panelservices, Mobiliteit in cijfers – Tweewielers 2016-2017.
NBTC Holland Marketing, Monitor Inkomend Dagbezoek vanuit Duitsland, Eindrapport 2015/2016, 2016.
NBTC Holland Marketing, Marketscan België 2016, 2016.
NBTC Holland Marketing, Onderzoek Inkomend Toerisme 2014, 2015.
NTBC-NIPO, Continu Vakantie Onderzoek (CVO), 2006/2007-2015/2016
NBTC-NIPO, Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO) 2015.
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6 Bestedingen en werkgelegenheid
Nederlanders gaven in totaal in 2016 circa 273 miljoen euro uit aan toeristische vakanties
in Drenthe. De bestedingen per persoon per dag bedroegen ruim 30 euro. Buitenlandse
verblijfsgasten gaven circa 111 miljoen euro uit. Tijdens uitstapjes vanaf het huisadres
werd in Drenthe in 2015 circa 828 miljoen euro uitgegeven (incl vervoer- en
parkeerkosten). Voor het bepalen van de economische betekenis van de vrijetijdssector
wordt niet alleen gekeken naar de bestedingen, maar ook naar de werkgelegenheid. In
Drenthe werkten in totaal circa 14.510 personen in de vrijetijdssector. Dit is 6,8% van de
totale werkgelegenheid in Drenthe.

6.1 Bestedingen Nederlandse vakantiegangers
Nederlanders gaven in 2016 tijdens
toeristische vakanties in Drenthe circa
273 miljoen euro uit. Dit is 9,8% van de
totale bestedingen aan vakanties in
eigen land; iets onder het aandeel van
2015, toen het marktaandeel 10,0%
bedroeg.

en 2014. De bestedingen per persoon
per dag zijn gedaald ten opzichte van
2015, maar door de stijging van het
aantal vakanties en overnachtingen zijn
de totale bestedingen aan toeristische
binnenlandse vakanties toch
toegenomen.

De bestedingen liggen ongeveer op het
niveau van 2015 (270 mln euro) en
beduidend boven het niveau van 2013

Tijdens vakanties op een vaste standplaats werd in 2016 in Drenthe in totaal
circa 20 miljoen euro uitgegeven.

Grafiek 25 Ontwikkeling totale bestedingen tijdens toeristische binnenlandse vakanties in Drenthe 2012-2016
(x mln euro)
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Bron: NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2011/2012-2015/2016.

Bestedingen per persoon per dag en per vakantie
In 2016 gaven binnenlandse vakantieDe bestedingen per persoon per dag
gangers in Drenthe gemiddeld 30,50
liggen in Drenthe meestal onder het
euro per persoon per dag uit. Dit is
gemiddelde voor Nederland. Dit komt
minder dan in het topjaar 2015, toen
doordat er in Drenthe minder in een
men gemiddeld 34 euro per dag uitgaf,
hotel en meer in een bungalow
maar 50 cent meer dan in 2014.
overnacht wordt. Gemiddeld wordt
Landelijk werd in 2016 gemiddeld 32,40
tijdens een hotelvakantie bijna twee
euro uitgegeven.
keer zoveel uitgegevens als tijdens een
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bungalowvakantie. Drenthe is daarnaast
populairder dan gemiddeld bij gezinnen
met jonge kinderen. Zij geven per
persoon per dag 22,50 euro uit.

Drenthe per persoon 182 euro
uitgegeven, dit ligt 8 euro onder het
landelijk gemiddelde. In onderstaande
tabel is te zien dat er in Drenthe iets
meer uitgegeven wordt aan het verblijf
en dat er aanmerkelijk minder
uitgegeven wordt in de horeca.

Gemiddeld werd in 2016 tijdens een
toeristische binnenlandse vakantie in

Tabel 4 Bestedingen tijdens toeristische binnenlandse vakanties naar bestedingscategorie Drenthe en
Nederland 2016 – naar deelcategorie* (in euro’s per persoon per vakantie)

Drenthe

Nederland

16
103
4
29
9
21
6
182

17
99
5
37
8
23
9
190

vervoer naar bestemming
verblijf
vervoer ter plekke
uitgaven horeca
excursies en entreegeld
boodschappen en shoppen
andere uitgaven
totaal*

Bron: NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2015/2016.
* De deelcategorieën tellen niet op tot het totaal voor Drenthe, omdat deze vraag niet door alle vakantiegangers beantwoord is,
omdat niet iedereen dit nog weet.

6.2 Bestedingen buitenlandse verblijfsbezoekers
Buitenlandse verblijfsgasten (zakelijk en
toeristisch) besteedden in 2016 naar
schatting ruim 111 miljoen euro in
Drenthe, ruim 72 miljoen euro tijdens
het bezoek aan Drenthe en de rest
voorafgaand aan het bezoek. Het
grootste deel van de uitgaven (58
miljoen euro) kwam voor rekening van
de Duitsers. De Belgen gaven circa 18
miljoen euro uit en staan daarmee op de
tweede plaats.

Circa 1,5% van de bestedingen van
buitenlanders in Nederland werd in
Drenthe gedaan.
De bestedingen door buitenlandse
verblijfsgasten in Drenthe lagen in 2016
ongeveer 13% boven het niveau van
2014. Ten opzichte van 2015 zijn de
bestedingen met 2,3% toegenomen.

Tabel 5 Totale bestedingen Duitse en Belgische verblijfsgasten in Drenthe (x mln euro) en gemiddelde
bestedingen per persoon per dag in Nederland (in euro)

Totale bestedingen

Bestedingen per persoon per dag

58 mln euro

112 euro

18 miljoen euro

116 euro

Bron: CBS, Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio, 2015 en NBTC, Onderzoek Inkomend Toerisme
2015, berekening totale bestedingen volgens de Methode Wagenaar.
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6.3 Bestedingen dagbezoek
Nederlanders gaven in 2015 in totaal
bijna 796 miljoen euro uit aan uitstapjes
(van 2 uur of langer incl. reistijd) in
Drenthe . Dit is inclusief het vervoer
naar de locatie van het uitstapje of het
beginpunt van een activiteit. De
uitgaven aan uitstapjes in Drenthe zijn
sinds 2012/2013 (688 mln euro)
toegenomen met bijna 16%. Landelijk

namen de totale bestedingen in deze
periode af met 2%.
In 2015 is voor het eerst ook gevraagd
naar de uitgaven aan parkeren. Als deze
uitgaven (circa 30 miljoen euro) ook
meegenomen worden, komt het
totaalbedrag voor uitstapjes in Drenthe
op 828 miljoen euro.
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Grafiek 26 Bestedingen per uitstapje (> 2 uur) in Drenthe en Nederland in 2015 – naar categorie (in euro)
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Bron: NTBC-NIPO, Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO) 2015– R&T Standaard.

Gemiddeld werd in 2015 in Drenthe
18,97 euro uitgegeven aan een uitstapje.
Dit bedrag ligt iets boven het bedrag dat
1
landelijk uitgegeven werd (18,76 euro) .
Tijdens uitstapjes in Drenthe werd meer
dan gemiddeld uitgegeven aan vervoerskosten. Dit komt doordat recreanten in
Drenthe gemiddeld verder reizen voor
een uitstapje; 28 kilometer in Drenthe,
ten opzichte van 22 kilometer landelijk.

maar er wordt per winkeluitstapje ook
minder uitgegeven.
De figuur op de volgende pagina geeft
inzicht in de bestedingen aan uitstapjes
in Drenthe. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen uitgaven door Drenten
in Drenthe, uitgaven door inwoners van
de rest van Nederland in Drenthe en
uitgaven van Drenten buiten Drenthe.
De vervoers- en parkeerkosten zijn
buiten beschouwing gelaten.

In winkels wordt gemiddeld minder
besteed. Niet alleen wordt er in verhouding minder gewinkeld in Drenthe,

1

Deze bedragen liggen iets onder de bedragen uit het
vorige trendrapport, door een betere berekening van de
parkeerkosten.
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Figuur 3 Input-output-analyse bestedingen tijdens uitstapjes (>2 uur incl. reistijd excl. vervoers- en
parkeerkosten) in en vanuit Drenthe 2015

Bron: NBTC-NIPO, Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO) 2015 – maatwerk uitdraai t.b.v input-output analyse.

Inwoners uit andere provincies maakten
meer uitstapjes in Drenthe (17,4 mln
activiteiten) dan Drenten buiten de eigen
provincie (9,6 mln). Niet-Drenten gaven
gemiddeld 14,76 euro uit aan een
uitstapje in Drenthe, terwijl Drenten
bijna 20 euro uitgaven aan een uitstapje
buiten de provincie.
In 2012/2013 stroomde er ongeveer
even veel geld van niet-Drenten de

provincie in, als dat er geld van Drenten
de provincie uitstroomde voor
uitstapjes. In 2015 was er, met name
door de stijging van de uitgaven per
uitstapje van niet-Drenten, in Drenthe
sprake van een positief saldo van 67
miljoen euro. Niet Drenten gaven in
totaal circa 257 miljoen euro uit aan
uitstapjes in Drenthe, terwijl Drenten
190 miljoen euro uitgaven aan uitstapjes
buiten de eigen provincie.

Fietsen uitgelicht
Nederlanders maken jaarlijks 4,2 miljoen fietsuitstapjes in Drenthe. De Drenten zelf zijn verantwoordelijk
voor 61% van deze uitstapjes (2,6 miljoen uitstapjes). Dit betekent dat er ruim 1,6 miljoen keer een fietsuitstapje gemaakt wordt door een niet-Drent. De Drenten zelf gaan in totaal ongeveer 454.000 keer voor
een fietstuitstapje de provinciegrens over. Dat levert een positief fietssaldo van 1,2 miljoen activiteiten.
Nederlanders – inclusief de Drenten zelf – geven tijdens fietsuitstapjes in Drenthe in totaal 10,7 miljoen
euro uit aan de fietstocht zelf. Het grootste deel daarvan (7,4 miljoen euro) wordt uitgegeven aan
consumpties onderweg.

6.4 Totale bestedingen vrijetijdssector
Tabel 6 Totale bestedingen in de vrijetijdsector conform de Landelijke Standaard in Drenthe in 2014-2016 (in
mln euro’s)

Toeristische vakanties Nederlanders
Vaste standplaatsvakanties Nederlanders
Verblijfsbezoek buitenlanders
Uitstapjes Nederlanders (incl. vervoerskosten) *
Extra in 2015: parkeerkosten tijdens uitstapjes van
Nederlanders

2014

2015

2016

225
21
99
688
--

270
21
109
796
30

273
20
111
796
30

Bron: NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2013/2014 - 2015/2016, NBTC-NIPO, Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO)
2012/2013 en 2015 en CBS, Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio, 2016 en NBTC, Onderzoek
Inkomend Toerisme 2015 .
* Voor 2014 cijfer 2012/2013 en voor 2016 cijfer 2015, omdat dit onderzoek tweejaarlijks uitgevoerd wordt.
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De tabel op de vorige pagina geeft een
overzicht van de totale bestedingen in
Drenthe in 2014, 2015 en 2016.

In onderstaande tabel wordt de economische situatie in Drenthe in 2016
vergeleken met die van Nederland.

Tabel 5 Totale bestedingen in de vrijetijdsector conform de Landelijke Standaard in Drenthe en Nederland 2016 (in mln euro’s)

Toeristische vakanties Nederlanders
Vaste standplaatsvakanties Nederlanders
Verblijfsbezoek buitenlanders
Uitstapjes Nederlanders (incl. vervoers- en parkeerkosten)

Drenthe

Nederland

273
20
111
826

2.776
242
7.554
28.287

Bron: NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2015/2016, NBTC-NIPO, Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO) 2015 en CBS,
Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio, 2016 en NBTC, Onderzoek Inkomend Toerisme 2015 .

6.5 Werkgelegenheid vrijetijdssector
Drenthe en Nederland vergeleken
In Drenthe werkten in 2016 14.510
personen in de vrijetijdssector, dit is
2,6% van de totale werkgelegenheid in
deze sector in Nederland (548.400
banen).

2014-2016. In Drenthe was er in 2014
sprake van een daling van de werkgelegenheid, in dat jaar is er ook een
duidelijke dip in het aantal vakanties en
overnachtingen te zien. In 2016 neemt
het aantal banen in de vrijetijdssector in
Drenthe weer licht toe (+1%) ten
opzichte van een jaar eerder.

Landelijk groeide de werkgelegenheid in
de periode 2012-2016 met 6%. Deze
groei concentreert zich in de periode

Grafiek 27 Ontwikkeling aantal banen in de vrijetijdssector in Nederland en Drenthe – in indexcijfers
(2012 = 100)
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Bron: LISA, Gratis data Recreatie & Toerisme 2016, en Provincie Drenthe, Provinciaal Werkgelegenheidsregister (PWR), 2016.

Hoewel er in Drenthe dus sprake is van
licht herstel, blijft de ontwikkeling van
de werkgelegenheid achter bij het
gemiddelde voor Nederland. Dit komt
met name door de ontwikkeling in de
horeca- en logiesverstrekkende sector.
In 2016 hangt 27% van de banen in de
vrijetijdssector in Drenthe samen met de
logiessector. Er is sprake van herstel,
maar het aantal banen in de logies-

verstrekkende sector zit nog 1% onder
het niveau van 2012. Landelijk nam het
aantal banen in deze sector met 6% toe
in de periode 2012-2016.
De horecasector is in Drenthe goed voor
41% van de banen in de vrijetijdssector.
Het aantal banen is sinds 2012 met 4%
afgenomen, terwijl landelijk in dezelfde
periode sprake was van een groei van
9%.
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Grafieken 28 en 29 Verdeling banen vrijetijdssector in Drenthe en Nederland in 2016 – naar categorie (in %)
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Bron: LISA, Gratis data Recreatie & Toerisme 2015, en Provincie Drenthe, Provinciaal Werkgelegenheidsregister (PWR), 2016.

Aandeel vrijetijdssector in Drenthe
Onderstaande grafiek laat zien dat de
werkgelegenheid in de vrijetijdssector
zich in de periode 2012-2014 ongeveer
op dezelfde manier ontwikkelt als de
totale werkgelegenheid. Vanaf 20142016 neemt de totale werkgelegenheid
nog iets af, maar begint de werkgelegenheid in de vrijetijdssector zich te
herstellen.

Het aandeel van de werkgelegenheid in
de vrijetijdssector op de totale werkgelegenheid bedroeg in 2016 in Drenthe
6,8%. Dit aandeel is gestegen ten
opzichte van 2015. Landelijk heeft de
vrijetijdssector een aandeel van 6,6% op
de totale werkgelegenheid.

Grafiek 30 Ontwikkeling totaal aantal banen en aantal banen in de vrijetijdssector in Drenthe – in indexcijfers
(2012 = 100)
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Bron: LISA, Gratis data Recreatie & Toerisme 2016, en Provincie Drenthe, Provinciaal Werkgelegenheidsregister (PWR), 2016.
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Grafiek 31 Aantal banen in de vrijetijdsssector in Drenthe in vergelijking met andere sectoren (abs) - 2016
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Bron: LISA, Gratis data Recreatie & Toerisme 2016, en Provincie Drenthe, Provinciaal Werkgelegenheidsregister (PWR), 2016.
* De vrijetijdssector is een samengestelde sector, dat betekent dat de sector is opgebouwd uit (delen van) andere sectoren. Om
de werkgelegenheid in de vrijetijdssector te bepalen zijn in de ‘landelijke R&T standaard’ bepaalde sectoren geheel of
gedeeltelijk toegerekend aan de vrijetijdssector. Een volledig overzicht van sectoren die geheel of gedeeltelijk tot de
vrijetijdssector toegerekend worden, is te vinden in op www.lisa.nl.

De vrijetijdssector in Drenthe telde in
2016 14.510 banen, 140 meer dan in
2014 en 2015. Er werken in Drenthe

meer mensen in de vrijetijdssector dan
bij de overheid, in de bouw of bij het
onderwijs.

Bronnen:
LISA, Gratis data Recreatie & Toerisme, 2016.
Provincie Drenthe, Provinciaal Werkgelegenheidsregister (PWR), 2016.
NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO) 2012/2013- 2015/2016.
NBTC-NIPO, Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO) 2015.
CBS, Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio, 2016, 2017.
NBTC, Onderzoek Inkomend Toerisme 2015.
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Bijlagen: Factsheets vrijetijdseconomie Drenthe
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Bijlage 1 Factsheet – De binnenlandse gast
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Bijlage 2 Factsheet – De buitenlandse gast
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Bijlage 3 Factsheet – Bestedingen en werkgelegenheid
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