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Nederlandse vakantiegangers in Zeeland
Ontwikkeling aantal vakanties en overnachtingen Zeeland
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Overnachtingen

Vakanties

In vakantiejaar 2013 brachten Nederlanders
1,4 miljoen vakanties in Zeeland door, iets meer
dan in het voorgaande jaar (1,39 miljoen).
De vakanties duurden wel wat korter: het aantal
overnachtingen van Nederlanders in Zeeland
daalde namelijk met 3% naar 7,9 miljoen.
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Het toeristisch kamperen en hotelovernachtingen zijn iets
gegroeid ten opzichte van 2012. Het verblijf in de andere
accommodatievormen is iets teruggelopen.
(bron: CVO)

Buitenlandse gasten in Zeeland

Economisch belang voor Zeeland
De totale vrijetijdseconomie bestaat uit verblijfstoerisme, dagtoerisme, meerdaags
zakelijk verblijf en de aanschaf van recreatiegoederen. 51% van de totale
toegevoegde waarde van de vrijetijdseconomie wordt gecreëerd door
dagtoerisme, verblijfstoerisme is goed voor 43%.
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Verblijfsbezoek
€ 216.149.017

Aantal overnachtingen

Dagbezoek
€ 256.199.283

Zakelijk
(meerdaags) bezoek
€ 29.329.403

In 2013 kwamen 883.000 buitenlandse gasten naar
Zeeland en dit is nog exclusief alle buitenlanders met een
eigen vakantieverblijf. Dit is een toename van 12% ten
opzichte van 2012. De buitenlandse gasten maakten bijna
3,9 miljoen overnachtingen, bijna een half miljoen meer
dan in 2012.
Let op: vanaf 2012 heeft CBS een uitgebreidere
steekproef, waardoor de cijfers van 2012 en 2013
niet vergelijkbaar zijn met de jaren ervoor.

Vrijetijdsgedrag in Zeeland

34%

Toeristisch kamperen
Hotels, pensions e.d.
Groepsaccommodaties

Het verblijf van buitenlandse gasten in
vakantiewoningen groeide met 28% ten
opzichte van 2012. Ook de campings
zagen het aantal overnachtingen groeien
met 10% ten opzichte van het vorige
jaar. Hotels en groepsaccommodaties
noteerden minder overnachtingen van
buitenlandse gasten.
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Totale bestedingen
consumenten in de
Zeeuwse
vrijetijdseconomie:
ruim € 1,7 miljard

Ruim € 288 miljoen
aan inkomen
voor Zeeuwen

Totale werkgelegenheid
dankzij toerisme
in Zeeland
(direct en indirect):
15.871 banen

Top-5 typen uitstapjes in Zeeland
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(direct en indirect):
€ 503 miljoen

Bron: economische effectrapportage 2013,
Kenniscentrum Kusttoerisme
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In Zeeland werden in 2012/13 ruim
38 miljoen uitstapjes ondernomen door
Nederlanders: een dagje uit waarbij men
minimaal 2 uur van huis is.
Recreëren in de buitenlucht zoals fietsen en
wandelen is het meest populair, gevolgd
door bezoek aan de horeca (zoals uit eten
of een terrasje).
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De Duitse markt blijft de belangrijkste herkomstmarkt voor Zeeland en
groeit nog steeds.
België blijft dé groeimarkt voor Zeeland, met maar liefst 50.000 extra
vakantiegangers in 2013.
(bron: CBS)
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Fietstocht voor plezier
Wandeling voor plezier
Gewinkeld in binnenstad
Uit eten in restaurant
Recreëren aan water
Toertochtjes met de auto
Op terras zitten
Speeltuin
Jaarmarkt/ braderie
Meubelboulevard

(bron: CVTO)

Bestedingen Nederlandse toerist in Zeeland gemiddeld � 29,40 p.p.p.d.
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De gemiddelde bestedingen van
Nederlandse toeristen daalden van
€ 31,60 per persoon per dag in 2012
naar € 29,40 in vakantiejaar 2013.
We kunnen concluderen dat men
de hand op de knip hield, terwijl de
gemiddelde bestedingen elders in het
land gelijk bleven.
Let op: vaste gasten worden hierbij buiten
beschouwing gelaten.
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In het voorjaar van 2013 werden 10% minder
vakanties doorgebracht door Nederlanders, o.a.
verklaarbaar door het wisselvallige weer. In de
zomer van 2013 nam het aantal vakanties met
ruim 13% toe, mede dankzij het mooie zomerweer.
Het bezoek van buitenlandse gasten piekte in
augustus 2013, in deze maand werden verreweg
de meeste overnachtingen gerealiseerd. Dit was
bovendien ook veel meer dan in augustus 2012.
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Top-10 activiteiten Nederlandse toerist in Zeeland
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Bezoek aan strand
Wandelingen maken
Uit eten gaan
Funshoppen
Zwemmen
Bezoek aan bezienswaardige gebouwen
Bezoek aan natuurgebied
Tochtjes met de fiets
Zonnebaden
Bezoek aan museum
(bron: CVO)

Meer info?
Kenniscentrum Kusttoerisme
p/a HZ University of Applied Sciences
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen
0118-489 850
info@kenniscentrumtoerisme.nl
www.kenniscentrumtoerisme.nl
Twitter: @KCKusttoerisme
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