
 

1580 Friese Waterlinie aangelegd van Zuiderzee 
via Heerenveen naar Frieschepalen.

Inspiratieplaat Werkplaats Historisch Waterverbindend Heerenveen
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Oudste Nederlandse veenkanaaldorp; 1551 Heeren van het Veen graven 
Heeresloot en Schoterlandse Compagnonsvaart

19e eeuw Friese Haagje, Oranjewoud,
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bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk. Zij kwalificeren daarnaast relatief vaak een 
restaurantbezoek als belangrijkste activiteit in Nederland.

5.8 Bestedingen van buitenlandse toeristen

Deze paragraaf richt zich op de economische betekenis van het inkomende toerisme 
voor Nederland. Hoeveel geven buitenlandse toeristen uit aan hun bezoek aan Ne-
derland wat zijn de verschillen tussen toeristen uit diverse herkomstlanden? Doordat 
de wijze van samenstellen van de cijfers anders is, komen deze cijfers niet geheel 
overeen met de cijfers zoals die worden gepresenteerd door de Toerismerekeningen 
in hoofdstuk 8.4

4 De bedragen in deze paragraaf zijn berekend door het gemiddelde bestedingsbedrag per gast en land van her-
komst uit het Onderzoek Inkomend Toerisme 2014 te vermenigvuldigen met het aantal gasten per herkomstland uit 
de Statistiek Logiesaccommodatie 2017. Daarbij is geen rekening gehouden met inflatie.

Figuur 5.21  Top 20 van belangrijkste activiteiten van buitenlandse meerdaagse toeristen in Nederland, 2014*
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Bron: NBTC Holland Marketing, Onderzoek Inkomend Toerisme 2014.

* Het percentage van buitenlandse meerdaagse toeristen dat de betreffende activiteit als belangrijkste ondernomen activiteit 
beschouwt.
** Zeilen, surfen, kitesurfen, kanoën, etc.
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4.7 Invulling van de vakantie

Een vakantie is meer dan alleen maar luieren en kan op diverse manieren worden 
ingevuld. Hoe we onze vakanties invullen, wordt in dit hoofdstuk beschreven. Tijdens 
vakanties worden overigens niet alleen recreatieve activiteiten ontplooid, niet zelden 
is men met het werk bezig. Hoe vaak dit het geval is en de manier waarop het werken 
tijdens de vakantie wordt ingevuld, komt eveneens aan bod. Vakanties in een eigen 
recreatief onderkomen zijn in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten.

Vakanties vaak actief
De meeste vakanties van Nederlanders werden in 2017 ingevuld met wandelen, fi et-
sen, wintersport, of watersport. Het aandeel van deze actieve vakanties was bijna 20 
procent en ongeveer hetzelfde voor binnen- en buitenlandse vakanties. Nederlanders 
bezochten ook graag steden, meer dan 14 procent van de vakanties kenmerkt zich 
als stedenvakantie. Het ging dan in 18 procent van de vakanties om steden in het 
buitenland, tegenover 9 procent van de vakanties in eigen land. Ook op strandva-
kantie ging men vaker buiten de landsgrenzen (ruim 18 procent van de buitenlandse 
vakanties) dan daarbinnen (7 procent). Nederlanders gaven in 2017 ook vaak aan 
dat ze hun vakantie gebruikten voor een bezoek aan of samenzijn met familie of 
vrienden, of voor het bijwonen van een familieaangelegenheid. Bijna 18 procent van 
de toeristische vakanties werd met familie of vrienden doorgebracht. Voor vakanties 
in eigen land gold dit zelfs voor bijna een kwart van de vakanties, voor buitenlandse 
vakanties voor ruim 8 procent (fi guur 4.10).

Invulling van vakanties in Nederland en in het buitenland, 2017 Figuur 4.10
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Bron: CBS, CVO 2017.

* Voor vakanties in Nederland is dit inclusief rondreizen
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IDEEEN  nader VERKENNEN (aantrekkelijkheid, bevaarbaarheid, kansrijkheid) en uitwerken in een  PROJECTPLAN (omschrijving, doel, plan van aanpak, organisatie & middelen)


