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Voorwoord 
 
Limburg is een mooie provincie met een overvloed aan kwaliteiten. Voor ons, 
inwoners, is dat zo’n dagelijks gegeven dat we bijna vergeten hoe bijzonder 
onze omgeving is. Zuid-Limburg met het groene Heuvelland, Midden-Limburg 
met de Maasplassen als grootste aaneengesloten watersportgebied van Neder-
land, Noord-Limburg met het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen 
en stuifduinen in de Maasduinen. Van uitgestrekt bos en heide, moerassige 
hoogveengebieden tot hoog-en-droog-gelegen zandverstuivingen en mergel-
plateaus. Daarnaast herbergt deze provincie een rijke cultuurhistorie, monu-
menten en talrijke evenementen die zorgen voor diverse ontspanningsmogelijk-
heden. Limburg is een provincie wij waar als inwoners trots op mogen zijn. 
 

Deze recreatiemogelijkheden trekken elk jaar duizenden bezoekers uit binnen- 
en buitenland. Het aantal vakanties en overnachtingen in Limburg is het 
afgelopen jaar sterker toegenomen dan gemiddeld in Nederland. Dit bevestigt 
de aantrekkingskracht van Limburg als vakantieplek. Mensen komen van ver 
om een dagje, weekend of langer te genieten van deze mooie omgeving. En, 
niet onbelangrijk, zo levert toerisme en recreatie ook een stevige bijdrage aan 
de regionale economie.  
 

Gelukkig barst het van de ondernemers die er dag in dag uit keihard voor 
werken om iedereen van deze Limburgse geneugten te laten genieten. Bijna 
37.000 mensen zijn werkzaam in deze sector. Ondernemers die de kansen 
grijpen om de Limburgse kwaliteiten nog beter voor het voetlicht te brengen, 
nieuwe doelgroepen aan te boren, gastvrijheid te versterken en de grensover-
schrijdende kansen te benutten. Ik zie steeds meer versterkte samenwerking 
tussen overheden en ondernemers (bijvoorbeeld in het Maasplassengebied) 
die krachten bundelen om het Limburgse aanbod voor de recreanten nog 
aantrekkelijker te maken.  
 

Wij zijn bevoorrecht om ons dagelijks in dit prachtige landschap te bevinden. 
Laten we ons samen inzetten om ook zoveel mogelijk andere mensen te laten 
genieten van de troeven van Limburg. Het is al goed, maar het kan altijd beter. 
Dat verdient deze topsector.  
 
Eric Geurts, 
Gedeputeerde Mobiliteit, Stedelijke ontwikkeling en Toerisme 

http://www.limburg.nl/toerisme
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Samenvatting  
 

 

Hoe staat de vrijetijdseconomie ervoor in 

Limburg? 
 

In de Toeristische Trendrapportage Limburg 2014 – 2015 staan de belangrijkste 

en meest recente feiten en cijfers over de vrijetijdssector in Limburg. Dit 

trendrapport is het laatste deel van de monitoring van de beleidsdoelen, zoals 

geformuleerd in het ‘Ambitiedocument Vrijetijdseconomie 2012 - 2015’ als 

onderdeel van het programma Economie en Concurrentiekracht. 

 

Terugblik op de afgelopen jaren 

Limburg is al jarenlang een sterk toeristische provincie. Dat komt tot uiting in de 

cijfers die de omvang van de vrijetijdseconomie in Limburg weergeven. Limburg 

bevindt zich vaak in de in de top 3 van Nederland. Limburg heeft die sterke 

marktpositie de laatste jaren ook behouden. Limburg kent in 2014 een 

voorzichtig herstel van het marktaandeel in de Nederlandse vakanties. De 

bestedingen zijn terug op het niveau van 2012. Gemiddeld wordt 36 euro per 

persoon per vakantiedag uitgegeven.  

 

Het marktaandeel buitenlandse gasten is door de jaren heen fluctuerend. Hoewel 

het aantal buitenlandse gasten de laatste jaren is toegenomen in Limburg, is 

het marktaandeel afgenomen omdat andere provincies relatief gezien beter 

presteren. Voor 2014 kan er geen marktaandeel van de totale bestedingen 

worden bepaald, omdat in dat jaar het Continu Vrijetijdsonderzoek niet is 

uitgevoerd. Het marktaandeel lag in 2013 onder de doelen die voor 2015 zijn 

gesteld. 

 

 

De toeristisch – recreatieve ontwikkeling sinds 2009 van de provinciale 

beleidsdoelen is in onderstaande tabel weergegeven. 

 

 
 

Vakanties in Limburg 
 

Limburg blijft tweede vakantieplek voor Nederlanders 

De provincie Limburg staat bij het aantal overnachtingen van Nederlanders op 

de tweede plek van de Nederlandse provincies. Limburg kent naast een goed 

zomer- ook een sterk herfst- / winterseizoen. Het aantal overnachtingen van 

Nederlanders in Limburg is in 2014 met 5,6% gestegen ten opzichte van 2013. 

Het aantal vakanties is het laatste jaar gelijk gebleven.  

 

Gemiddeld verblijven Nederlanders in 2014 tijdens hun vakantie langer in 

Limburg dan zij in 2013 deden. Het gemiddeld aantal overnachtingen is 

gestegen van 4,7 naar 5,0 nachten. Landelijk laten vakanties en overnach-

tingen beide een dalende trend zien.  
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Meer buitenlandse gasten in Limburg 

In 2014 heeft Limburg 872.000 buitenlandse gasten voor vakanties of zakelijk 

bezoek ontvangen. Het aantal buitenlandse gasten is 4,3% gegroeid ten 

opzichte van 2013. Ten opzichte van 2012 is het 6% gegroeid. Deze stijging is 

minder sterk dan de landelijke stijging in de periode van 2012 tot 2014, die 

stijging is 14,7%.  

 

Ruim 70% van de buitenlandse gasten komen uit Duitsland (38%) en België 

(33%). Het aantal verblijfsgasten uit België en Duitsland in heel Nederland is 

groeiende. De groei in Limburg blijft evenwel achter bij de landelijke 

ontwikkeling. 

 

Het aantal overnachtingen van Amerikaanse verblijfsgasten is gegroeid met 

25%. Het aantal Aziatische bezoekers neemt bijna met een derde toe in de 

periode 2012 – 2014, terwijl het aantal overnachtingen zelfs met 57,5% stijgt. 

Alhoewel deze aantallen procentueel een hoge stijging laten zien, is het aantal 

bezoekers uit Amerika en Azië relatief gezien gering. Mede door hun 

opkomende economie en de goedkopere euro, zijn Amerika en Azië potentiële 

groeimarkten voor Limburg.  

 

Limburg is en blijft de nummer één provincie voor bungalowvakanties 

Limburg staat landelijk gezien op de eerste plek als het gaat om het aantal 

bungalowvakanties. Van alle overnachtingen van buitenlanders in Limburg 

wordt 61% in een bungalow doorgebracht. Nederlanders slapen tijdens de helft 

van de vakanties in Limburg in een bungalow. Dit is beduidend meer dan gemid-

deld in Nederland, waar 34% van de Nederlanders voor een bungalow kiest. 

 

Buitenlandse gasten kiezen in 41% van de verblijven voor een bungalow en de 

ruim de helft verblijft in een hotel. Het is opvallend dat buitenlandse gasten 

twee keer zo vaak kiezen voor een verblijf in een bungalow in Limburg, dan dat 

zij gemiddeld in Nederland doen. Vooral Belgen en Duitsers kiezen vaak voor 

een langere bungalowvakantie.  

 

 

Het type vakantie verschilt sterk per regio. Verreweg de meeste accommodaties 

zijn hotels (437) en campings (234). De meeste slaapplaatsen zijn aanwezig op 

campings (50%) en bungalowparken (32%). Hotelvakanties zijn in Zuid-Limburg 

duidelijk populairder dan gemiddeld in Limburg. In Noord- en Midden-Limburg 

wordt juist vaker voor een bungalowvakantie gekozen. Het aanbod bepaalt 

deels ook de vraag; er zijn veel slaapplaatsen in hotels in Zuid-Limburg en in 

Noord-Limburg vooral veel slaapplaatsen in bungalowparken. De Nederlandse 

toerist waardeert zijn vakantie in Limburg met een 8,1. Dit is bijna gelijk aan het 

Nederlandse gemiddelde van 8,2.  

 

De bezettingsgraad geeft aan hoe vraag en aanbod zich tot elkaar verhouden. 

 Hotels: de bezettingsgraad is 39% en fluctueert in de loop van de jaren. In 

2014 is er voor het eerst sinds twee jaar een lichte stijging. Landelijk is de 

gemiddelde bezettingsgraad 44%.  

 Huisjesterreinen: de bezettingsgraad is in 2014 40% en licht hoger dan het 

voorgaande jaar. Hier is dus niet langer sprake van een negatieve 

ontwikkeling. Landelijk is wel nog steeds een negatieve ontwikkeling 

zichtbaar en is de gemiddelde bezettingsgraad 35%.  

 Kampeerterreinen: kampeerterreinen in Limburg hebben een lage 

bezettingsgraad (9%). Deze is lager dan gemiddeld in Nederland (12%). 

Sinds 2009 blijft de bezetting in Limburg nagenoeg gelijk.  

 Groepsaccommodaties: Limburg kent een bezetting van 15% voor de 

groepsaccommodaties. Landelijk is de bezettingsgraad 21%. 

 

Verblijfsrecreatieparadox in Limburg?  

Hoewel de binnenlandse markt een positief beeld geeft en de bezettings-

graden in hotels en bungalowterreinen na enkele jaren een stijging laten zien, 

kun je de vraag stellen of dit structureel is of niet. De verblijfsrecreatieparadox 

speelt in Limburg waarschijnlijk net zo als in de rest van Nederland. Met de 

‘paradox’ schetst RECRON het dilemma dat er in Nederland over het algemeen 

sprake is van een verzadigde markt in de verblijfsrecreatie. Het aanbod is te 

eenzijdig en overstijgt de vraag qua capaciteit. Anderzijds is er behoefte aan 

innovatie en kwaliteitsverbetering en is er ruimte voor concepten die het 

huidige toeristisch product verrijken.  
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In meerdere regio’s in Nederland is sprake van de verblijfsrecreatieparadox. In 

die regio’s wordt veelal geconstateerd dat de sector verblijfsrecreatie gebaat 

kan zijn bij: 

 Kwaliteitsverbetering van het bestaande product; 

 Werken aan perspectief vanuit de ondernemer (visie, groei, marketing, 

financiering, etc.); 

 Innovatie van het aanbod, vraaggericht ontwikkeld voor doelgroepen die 

nu nog niet goed worden bediend. 

 Revitalisering en transitie van oude parken naar nieuwe parken 

 

In opdracht van de provincie Limburg is onderzoek gedaan naar het perspectief 

voor de verblijfsrecreatiesector, de zogenaamde Vitaliteitsscan verblijfssector 

Limburg. De resultaten van dit onderzoek vormen een leidraad om in Limburg 

handen en voeten te geven aan dit onderwerp. 

 

Economisch belang van de Limburgse 

vrijetijdssector  
 

Toename van bestedingen van vakantiegangers  

De bestedingen tijdens vakanties van Nederlanders in Limburg hebben zich de 

afgelopen tien jaar positief ontwikkeld. De bestedingen bevinden zich in 2014 

op het hoogste niveau ooit, namelijk 427 miljoen euro. Het marktaandeel van 

de vakantiebestedingen in Limburg is in 2014 gestegen naar 16,5% ten opzichte 

van 15% in 2013. Dit komt enerzijds doordat er meer vakanties in Limburg zijn 

doorgebracht en anderzijds doordat er per persoon per dag meer is uitgegeven 

in Limburg in vergelijking met andere provincies. 

 

Bestedingen van buitenlandse gasten blijven stijgen. Buitenlandse 

verblijfsgasten geven in 2014 circa 376 miljoen euro uit aan vakanties of 

zakelijke bezoeken in Limburg. In de periode van 2012 tot 2014 is het 

marktaandeel van Limburg licht gestegen naar 5,7%. Vooral zakelijke 

bezoekers besteden veel, doordat zij vaak gebruik maken van (duurdere) 

vliegtickets en vaak in hotels in de hogere prijsklassen verblijven. Daarnaast 

geven zij meer uit aan eten en drinken buiten de deur. 

 

Werkgelegenheid daalt conform generieke ontwikkeling 

Recreatie en toerisme levert in 2014 in Limburg 36.872 banen op. Dit is 7,2% 

van de totale werkgelegenheid in Limburg. Dit aandeel is sinds 2010 nauwelijks 

veranderd. In Limburg is de toeristisch-recreatieve sector belangrijker dan 

gemiddeld in Nederland. Landelijk gezien is 6,3% van de werkgelegenheid 

toeristisch-recreatief.  

 

De toeristisch-recreatieve werkgelegenheid in Limburg daalt tussen 2010 en 

2014 met 5,3%. Dit is meer dan de daling van 4,8% van de totale werkgelegen-

heid in Limburg in diezelfde periode In Noord- en Zuid-Limburg daalde het 

aantal toeristisch-recreatieve banen met respectievelijk 7,4% en 6,9%. In 

Midden-Limburg daalt het aantal toeristisch-recreatieve banen minder snel 

(1,8%) dan het totaal aantal banen. 

 

Hoewel het aantal banen in de toeristische sector is gedaald, is het aantal 

toeristisch-recreatieve bedrijven gestegen met 5,6% in de periode 2010-2014. 

Het gemiddeld aantal werknemers per bedrijf neemt af van 4,8 werknemers per 

bedrijf in 2010 naar 4,3 werknemers per bedrijf in 2014. 

 

De recreant en toerist in beeld 
 

Regionale verschillen in profiel Nederlandse vakantieganger 

De leeftijd en gezinssamenstelling van de binnenlandse vakantieganger in 

Limburg verschillen weinig van de gemiddelde binnenlandse vakantieganger. In 

46% van de vakantiegangers betreft het een tweepersoonshuishouden vanaf 

35 jaar en in 34% een gezin met kinderen tot en met 12 jaar. Tussen de 

Limburgse regio’s zijn echter wel duidelijke verschillen te zien. Bijna de helft 

van de bezoekers van Zuid-Limburg is 50+ en bestaat uit een tweepersoons-

huishouden. Noord- en Midden-Limburg ontvangen juist vaker gezinnen met 

kinderen tot en met 12 jaar. 
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1.  Inleiding  
 

1.1  Aanleiding Trendrapportage 2014 - 2015 
 

Voor u ligt de Toeristische Trendrapportage Limburg 2014 – 2015. Hierin staan 

de belangrijkste en meest recente feiten en cijfers over de vrijetijdssector in 

Limburg. De monitoring van de vrijetijdseconomie in Limburg is vooral van 

belang omdat hiermee de ontwikkeling en voortgang van provinciale doelen 

wordt gemeten. Deze provinciale beleidsdoelen, geformuleerd in het 

‘Ambitiedocument Vrijetijdseconomie 2012 - 2015’, staan in onderstaande tabel 

weergegeven: 

 
 

Kwantitatieve doelen provincie Limburg 2012-2015 
 

 Een marktaandeel van Limburg in aantal toeristische vakanties binnen 

Nederland van 15% 

 Handhaven van het marktaandeel van Limburg in totale bestedingen (in €) in 

Nederland van 8,7% tegen de dalende tendens in 

 Stijging klantwaarde (bestedingen per persoon per dag in €) met 3.5% 

 Stijging van het marktaandeel voor het aantal buitenlandse gasten tot 6,7% (het 

niveau van 2009) 

 

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd en De Afdeling Onderzoek hebben deze 

Toeristische Trendrapportage opgesteld in opdracht van de provincie Limburg. 

In de trendrapportage staan de belangrijke cijfers voor het jaar 2014. Maar het 

bevat ook een terugblik op de ontwikkeling van de afgelopen vijf jaar.  

 

Cijfers over dagbezoek uit Nederland, België en Duitsland en over het imago 

van Limburg zijn vanwege het ontbreken van nieuwe gegevens niet in dit 

trendrapport 2014 – 2015 opgenomen. Voor de meest recente informatie over 

deze onderwerpen verwijzen we u naar de voorgaande trendrapportage 2013 – 

2014. In bijlage 4 is de samenvattende Factsheet ‘Daguitstapjes 2013-2014’ 

opgenomen. 

Factsheets 

 4 thematische Factsheet R&T in Limburg (vakanties, aanbod en bezetting, 

economische betekenis en Leisure Leefstijlen) 

 Factsheet R&T in Noord-Limburg 

 Factsheet R&T in Midden-Limburg  

 Factsheet R&T in Zuid-Limburg 

 

Niet alle gegevens zijn betrouwbaar of beschikbaar op regionaal niveau, bij het 

samenstellen van factsheets voor de drie Limburgse regio’s is hier rekening 

mee gehouden. Voor het samenstellen van deze trendrapportage is gebruik 

gemaakt van de meest recent beschikbare landelijke bronnen conform de Lande-

lijke R&T Standaard.  
 

1.2  Leeswijzer 

 

Dit trendrapport bevat de onderstaande hoofdstukken: 

 Vakanties in Limburg. Dit hoofdstuk (2) gaat in op de vraag naar vakanties 

en het verblijfsaanbod in Limburg; 

 De toerist in beeld. Dit hoofdstuk (3) geeft inzicht in de profielen van de 

verblijfstoeristen uit binnen- en buitenland; 

 Economische belang van de Limburgse vrijetijdssector. Dit hoofdstuk (4) 

geeft alle relevante informatie over de bestedingen en werkgelegenheid die 

gepaard gaan met de vakanties en uitstapjes in Limburg; 

 Regio’s in beeld. In dit hoofdstuk (5) wordt ingezoomd op de drie regio’s 

Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. 
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2.  Vakanties in Limburg 
 

2.1  Binnenlandse gasten 
 

Deze paragraaf gaat in op de ontwikkeling van het aantal vakanties en overnachtingen 

van Nederlanders. De cijfers komen uit het Continu Vakantieonderzoek (CVO) van 

NBTC-NIPO Research. 

 

Als in deze paragraaf gesproken wordt over ‘de vakanties van Nederlanders’ of ‘de 

binnenlandse vakanties’ worden de toeristische vakanties van Nederlanders bedoeld; dit 

zijn alle vakanties van Nederlanders in eigen land met minimaal één overnachting, exclu-

sief de vakanties die op een vaste standplaats doorgebracht worden. Vakanties op vaste 

standplaatsen zijn vakanties in accommodaties die in eigen bezit zijn, zoals een eigen 

tweede woning, eigen boot, of eigen (sta)caravans op een vaste standplaats. 

 
Vakanties en overnachtingen 
 

In 2014 ging 79,5% van de Nederlanders op vakantie, de vakantieparticipatie 

ligt duidelijk onder het niveau van de voorgaande jaren (>81% in de periode 

2008-2013). Degenen die wel op vakantie gaan, gaan ongeveer even vaak 

(gemiddeld 2,8 vakanties) als de jaren ervoor.  

 

Het aantal overnachtingen van Nederlanders is in Limburg in 2014 met 5,6% 

gestegen ten opzichte het jaar ervoor. Landelijk is juist sprake van een daling 

van het aantal overnachtingen (-7,6%). Het aantal vakanties van Nederlanders 

in Limburg ligt in 2014 ongeveer op het niveau van 2013 (landelijk -3,1%). Een 

stijging van het aantal nachten en een stabilisering van het aantal vakanties 

betekent dat de toerist gemiddeld langer in Limburg blijft. De gemiddelde 

verblijfsduur nam toe van 4,7 naar 5,0 nachten. In de periode 2012-2013 was 

er ook al sprake van een stijging van de gemiddelde verblijfsduur. De groei was 

het sterkst in de maanden mei, juli en november. Gemiddeld duurde een 

vakantie in Limburg in deze maanden in 2014 een nacht langer dan in 2013.  

 

Limburg staat met circa 10 miljoen overnachtingen van Nederlanders, op de 

tweede plek van de Nederlandse provincies – na Gelderland waar ruim 11 

miljoen nachten worden doorgebracht. De afgelopen jaren (2010-2014) 

worden, naast het aantal nachten in een toeristische accommodatie, jaarlijks 

gemiddeld bijna 900.000 nachten op een vaste standplaats in Limburg 

doorgebracht. 
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Marktaandeel  
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Afgelopen jaar is het aantal vakanties 

in Limburg ongeveer gelijk gebleven 

ten opzichte van het jaar ervoor. 

Landelijk nam het aantal vakanties af. 

Dit heeft tot gevolg dat het marktaan-

deel van Limburg toeneemt van 14,0% 

in 2013 naar 14,4% in 2014. Van 

iedere zeven Nederlanders die een 

vakantie in eigen land doorbrachten 

heeft er in 2014 één Limburg als 

bestemming. 

 

Na Gelderland is Limburg de provincie 

met het grootste marktaandeel voor 

wat betreft vakanties van 

Nederlanders in eigen land. Noord-

Holland heeft een marktaandeel van 

ruim 12% in 2014, terwijl circa één op 

de tien binnenlandse vakanties Noord-

Brabant als bestemming heeft. 

Limburg 
14,4% 

rest 
Neder-

land 
85,6% 

Marktaandeel Limburg 
toeristische binnenlandse 

vakanties 2014 

 

 

Vakanties van Nederlanders 

  Marktaandeel 

1 Gelderland 15,9% 

2 Limburg 14,4% 

3 Noord-Holland 12,2% 

4 Noord-Brabant 10,1% 

5 Drenthe 9,1% 

 
Vakantieduur 
 

In 2014 is in Limburg zowel het aantal korte (2-4 dagen) als het aantal middel-

lange (5-8 dagen) vakanties licht gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Het 

aantal lange vakanties is ten opzichte van 2013 juist gestegen. In Nederland 

bleef het aantal korte vakanties ongeveer gelijk, maar het aantal middellange 

vakanties en het aantal lange vakanties daalden ten opzichte van 2013. 
 

De helft van alle vakanties die Nederlanders in Limburg doorbrengen is een 

korte vakantie. Landelijk is 54% van de binnenlandse vakanties een korte 

vakantie. 
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Vakanties naar logiesvorm 
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51% 

13% 
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Hotel 

Bungalow 

Kamperen 

Overig 

 

27% 

34% 

19% 

20% 
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In Limburg wordt relatief weinig gekampeerd. Dertien procent van de 

binnenlandse vakanties wordt op een kampeerplek in Limburg doorgebracht. 

Dit is opvallend omdat de helft van de slaapplaatsen in Limburg zich op 

kampeerterreinen bevindt. Ongeveer een kwart (24%) van de vakanties in 

Limburg wordt in een hotel doorgebracht, dit is iets minder dan het landelijk 

gemiddelde. 

 

Nederlanders slapen tijdens ruim de helft (51%) van de vakanties in Limburg in 

een bungalow. Dit is beduidend meer dan gemiddeld in Nederland (34%). Ook 

kijkend naar het aantal slaapplaatsen op bungalowparken in Limburg (32% van 

totaal) is dit hoog. 

 

Voor de verschillen per regio: zie hoofdstuk 5.  

Eén op de vijf (21%) bungalowvakanties in Nederland wordt in Limburg 

doorgebracht. Limburg is bungalowvakantieprovincie nummer één. In 2014 

hebben Nederlanders in totaal ruim een miljoen vakanties doorgebracht in een 

bungalow in Limburg. 

 
 

Bungalowvakanties van Nederlanders 

  Aantal vakanties 

1 Limburg 1.015.000 

2 Gelderland 760.000 

3 Drenthe 678.000 

 

Landelijk is het aantal bungalowvakanties de afgelopen vijf jaar met ruim 10% 

afgenomen. In Limburg ligt het aantal bungalowvakanties in 2014 ongeveer op 

het niveau van 2010. 
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Twaalf procent van de vakanties wordt in 2014 in een logiesaccommodatie in 

de categorie ‘overig’ doorgebracht. De categorie overig bestaat uit: pensions, 

B&B, appartementen, woning van familie/vrienden, woning van particulier, 

trekkershut, kampeerboerderij, jeugdherberg, volkstuinhuisje, boot en overig. 
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Vakanties naar seizoen  
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Nederlanders gaan relatief vaak in het najaar (september, oktober, november) 

en de winter (december, januari, februari) in de provincie Limburg op vakantie. 

In Limburg vindt 47% van de vakanties van Nederlanders in het najaar of winter 

plaats, landelijk wordt 40% van de vakanties ondernomen in de periode van 

september tot en met februari. Het hoge aantal vakanties in deze periode heeft 

waarschijnlijk te maken het relatief grote aanbod van slaapplekken op bungalow-

parken in Noord- en Midden-Limburg en het grote aantal hotels in Zuid-Limburg. 

Deze accommodatievormen zijn minder seizoensafhankelijk dan de kampeer-

sector. Andere provincies die relatief veel toeristen trekken in het najaar en 

winter zijn: Groningen (48%) en Zuid-Holland (44%). 

 

In 2014 waren er meer dan 200 kerstevenementen in Zuid-Limburg, de regio 

profileert zichzelf als kerstbestemming. De belangrijkste publiekstrekkers zijn: 

Kerststad Valkenburg, dit evenement trekt in 2014 300.000 bezoekers, die vaak 

meerdere kerstmarkten bezoeken en Magisch Maastricht; 750.000 bezoekers 

(incl. winkelend publiek)
1
. Mogelijk trekken dit soort evenementen, naast de 

bezoekers uit de omgeving, ook toeristen die al in Limburg verblijven of die 

bezoek aan het evenement combineren met een (korte) vakantie in Limburg. 

                                                      
 
 
1
 Bezoekersaantallen kerstevenementen via VVV Zuid-Limburg. 

Het grootste deel van de vakanties (31%) in Limburg vindt ’s zomers plaats, 

maar Nederlanders kiezen in de zomer minder vaak dan gemiddeld in Neder-

land (36%) voor een vakantie in Limburg. Met name voor de op water gerichte 

provincies Friesland en Zeeland zijn de zomermaanden erg belangrijk, respec-

tievelijk 47% en 46% van de vakanties in deze provincies vinden in de juni, juli 

of augustus plaats. 

 

De korte vakanties (2-4 dagen) zijn in Limburg redelijk verspreid over het jaar. 

De winter was in 2014 het populairst met 27% van de korte vakanties. 

 

Lange vakanties van 9 dagen of meer worden vooral in de zomer ondernomen, 

circa twee derde van de lange vakanties vindt in de zomer plaats. Middellange 

vakanties worden het meest in de zomer en in het najaar ondernomen, 29% 

van de vakanties van 5 tot 8 dagen vond in de zomer plaats, 28% in het najaar. 
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Vakanties naar motief 
 

Er worden in Limburg relatief veel vakanties met familie/vrienden/collega’s 

ondernomen. Ook de vakanties gericht op rust, ontspanning en gezelligheid zijn 

in Limburg populairder dan gemiddeld. Het deel van de Nederlanders dat hun 

vakantie omschrijft als actieve of op de natuur gerichte vakantie ligt ongeveer op 

het landelijk gemiddelde. 

 
 

Top 5 vakantietypen in Limburg 

  
Aantal 

vakanties 

Rangorde 

binnen 

Nederland 

1 Vakantie met familie/vrienden/collega’s  352.000 1 

2 Rust, ontspanning, gezelligheid 295.000 1 

3 Op de natuur gerichte vakantie 261.000 2 

4 Sportieve of actieve vakantie 242.000 2 

5 Stedenvakantie 212.000 3 

 

Limburg staat in Nederland op de 1
e
 plek voor het aantal vakanties met 

familie, vrienden, collega’s en voor de vakanties gericht op rust, ontspanning 

en gezelligheid. Met 261.000 ‘op de natuur gerichte’ vakanties staat Limburg 

voor dit soort vakanties op de 2
e
 plaats in Nederland. Alleen in Gelderland 

worden meer (414.000) natuurvakanties doorgebracht. Achttien procent van 

alle binnenlandse stedentrips (212.000 vakanties) wordt in Limburg 

ondernomen. Alleen in de provincies Zuid- en Noord-Holland zijn in 2014 

meer stedentrips ondernomen. Het merendeel (82%) van de stedentrips in 

Limburg vindt plaats in Zuid-Limburg
2
.  

 
 
 

                                                      
 
 
2
 Door een trendbreuk in de vraagstelling van het CVO in 2014, is het niet mogelijk om de 

ontwikkeling van het type vakanties over meerdere jaren te laten zien. 

Populairste activiteiten tijdens de vakantie 
 
 

Populairste activiteiten tijdens een vakantie in eigen land 

  Limburg Nederland 

1 Uit eten gaan (in restaurant) (+) 69% 65% 

2 Wandelingen maken (+) 61% 57% 

3 Funshopping (winkelen voor plezier) (+) 42% 34% 

4 Zwemmen (+) 42% 33% 

5 Bezoek aan bezienswaardige gebouwen (+) 32% 23% 

6 Bezoek aan natuurreservaat, natuurgebied (-) 28% 31% 

7 Tochtjes met de fiets (-) 22% 30% 

8 Bezoek aan museum, oudheidkamer 12% 14% 

9 Bezoek aan pretpark, attractiepark 10% 9% 

10 Uitgaan (café \ discotheek) 9% 8% 

(+) = significant populairder dan gemiddeld in Nederland (-) = significant minder populair dan gemiddeld in 

Nederland 

 

Uit eten gaan en wandelen zijn, zowel in geheel Nederland als in Limburg, de 

populairste activiteiten tijdens een binnenlandse vakantie. Tijdens 69% van de 

vakanties die Nederlanders in Limburg doorbrengen, gaan zij minstens één 

keer uit eten. Tijdens zes van de tien vakanties (61%) wordt één of meerdere 

keren gewandeld. 

 

Populairder dan gemiddeld Minder populair dan gemiddeld 

Uit eten gaan 

Wandelen 

Funshoppen 

Zwemmen 

Bezienswaardige gebouwen 

Natuur 

Fietsen 

 

Uit eten gaan is in Limburg significant populairder dan gemiddeld in Nederland. 
Dit komt doordat tijdens vakanties in Zuid-Limburg ruim drie kwart van de 
vakantiegangers minstens één keer uit eten gaat. In Midden-Limburg is uit eten 
gaan juist minder populair dan gemiddeld in Nederland. Hetzelfde geldt voor 
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het bezoeken van bezienswaardige gebouwen, dit is ook met name populairder 
dan gemiddeld in Zuid-Limburg. 
 
Vooral in Noord- en Midden-Limburg wordt veel gezwommen tijdens de 
vakantie. In Zuid-Limburg nemen de vakantiegangers juist minder vaak dan 
gemiddeld een duik tijdens de vakantie. De populariteit van zwemmen heeft te 
maken met een groot aanbod van bungalowbedrijven met zwembad en de 
aanwezigheid van de Maasplassen die – met name in de zomermaanden - ook 
veel mogelijkheden tot waterrecreatie bieden. Daarnaast worden beide regio’s 
veel bezocht door gezinnen met kinderen. Gezinnen met kinderen gaan graag 
zwemmen tijdens de vakantie. 
 
Zuid-Limburg is populairder dan gemiddeld onder de sportieve fietsers, waar-
schijnlijk heeft dit onder andere te maken met het heuvellandschap. De regio 
richt specifiek op de (sportieve) fietser. In 2014 trok de Amstel Goldrace in 
totaal circa 300.000 geïnteresseerden. Maar ook de RaboRonde in Heerlen, 
Boogie’s Xtreme in Valkenburg zijn met elk 50.000 bezoekers publieks trekkers 
van formaat

3
. Recreatief fietsen is in Zuid-Limburg juist wat minder populair dan 

gemiddeld in Limburg en Nederland. Dit heeft waarschijnlijk eveneens te maken 
met het heuvellandschap; voor bepaalde groepen fietsers is het te inspannend 
hier te fietsen.  
 
Het bezoeken van natuurgebieden is significant minder populair dan gemiddeld 
in Nederland. In Noord- en Midden-Limburg worden relatief weinig bezoeken 
aan natuurgebieden ondernomen. In Zuid-Limburg ligt het deel van de vakantie-
gangers dat een natuurgebied bezoekt juist boven het landelijk gemiddelde.  
 

2.2  Buitenlandse gasten 
 

Deze paragraaf gaat in op buitenlandse verblijfsgasten in Limburg. De termen toeristen 

of vakanties worden niet gebruikt, omdat in de Statistiek Logiesaccommodaties (SLA) 

van het CBS óók de zakelijke gast telt. NB: De meest recente cijfers over logiesaccom-

modaties zijn niet meer geheel vergelijkbaar met de cijfers tot 2012, zie hiervoor bijlage 

1. In dit hoofdstuk worden daarom de cijfers vanaf 2012 gebruikt. 

                                                      
 
 
3
 Bezoekersaantallen kerstevenementen via VVV Zuid-Limburg. 

Aantal gasten en ontwikkeling 
 

Limburg ontvangt in 2014 872.000 buitenlandse gasten, dit is 4,3% meer dan 

het jaar ervoor en 6% meer dan in 2012. Landelijk is er in de periode 2012-

2014 sprake van een stijging van 14,7%. De positieve ontwikkeling van het 

aantal buitenlandse bezoekers is in Limburg dus minder sterk dan landelijk. 

 
 

Ontwikkeling buitenlandse gasten en overnachtingen 

in Limburg en Nederland 

  

2014 

Ontwikkeling 

2012-2014 

Aantal gasten Limburg 872.000 +6,0% 

Aantal gasten Nederland 13.997.000 +14,7% 
   

Aantal overnachtingen Limburg 2.499.000 +8,7% 

Aantal overnachtingen Nederland 34.710.000 +17,4% 

 

Buitenlandse gasten brengen in 2014 in totaal 2,5 miljoen nachten door in 
Limburg, 62.000 meer dan het jaar ervoor en 165.000 meer dan in 2012. Het 
aantal overnachtingen van buitenlandse gasten neemt in de periode 2012-2014 
sterker toe (+8,7%) dan het aantal gasten (+6%). Dit betekent dat de buiten-
landse verblijfsgasten gemiddeld langer in Limburg zijn gebleven.  
Landelijk is er met name sprake van een stijging van het aantal buitenlandse 
verblijfsbezoekers aan de kust (+21%) en in de watersportgebieden (+24%). 
Qua hotelovernachtingen doen met name Rotterdam (+20%) en Den Haag 
(+23%) het beter dan gemiddeld. Dit verklaart waarom de groei in Limburg 
achterblijft bij het landelijk gemiddelde. In vergelijking met de overige gebieden 
(exclusief kustgebieden en Randstad) deed Limburg het juist relatief goed. 
 
Herkomst buitenlandse gasten 
 

De top 6 van belangrijkste herkomstlanden van buitenlandse verblijfsgasten in 
Limburg zijn: Duitsland (38% van alle buitenlandse gasten), België (33%), 
Groot Brittannië (8%), Frankrijk, de Verenigde staten en Azië (3%). Ten 
opzichte van 2013 zijn Frankrijk en de Verenigde Staten van plek geruild. 
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Ontwikkeling aantal buitenlandse gasten in Limburg – naar top 6 

herkomstlanden (x1.000) 

  
2012 2013 2014 

Ontwikkeling 

2012-2014 

 
Duitsland 302 315 334 10,6% 

 
België 257 281 289 12,5% 

 
Groot Brittannië 81 64 69 -14,8% 

 
Verenigde Staten 27 28 29 7,4% 

 
Frankrijk 32 27 26 -18,8% 

 

Azië 19 22 25 31,6% 

 
 
 

Ontwikkeling aantal overnachtingen van buitenlandse gasten in 

Limburg – naar top 6 herkomstlanden (x1.000) 

  
2012 2013 2014 

Ontwikkeling 

2012-2014 

 
Duitsland 1.016 1.114 1.101 8,4% 

 
België 700 795 825 17,9% 

 
Groot Brittannië 198 145 166 -16,2% 

 
Verenigde Staten 53 58 66 24,5% 

 
Frankrijk 75 63 63 -16,0% 

 
Azië 40 56 63 57,5% 

 

In de periode 2012-2014 is het aantal bezoekers uit Duitsland toegenomen met 
10,6%, het aantal overnachtingen stijgt in dezelfde periode met 8,4%. Duitsers 
blijven gemiddeld iets minder lang in de provincie. Landelijk stijgt het aantal 
Duitsers in deze periode met 22,4%. De groei van het aantal Duitse verblijfs-
gasten blijft in Limburg achter bij de landelijke ontwikkeling. 
 
Het aantal Belgische verblijfsgasten is in Limburg in 2014 ten opzichte van 
2012 met 12,5% toegenomen. Landelijk bedraagt de groei van het aantal 
Belgische gasten in dezelfde periode 19,7%. Hoewel er in Limburg dus sprake 
is van een aanzienlijke groei, ontwikkelt het aantal Belgische gasten zich 
minder sterk dan gemiddeld in Nederland. 
 
Landelijk neemt het aantal overnachtingen van Britten en Fransen in de 
periode 2012-2014 met respectievelijk 14,5% en 8,9% toe. In Limburg is er 
voor beide landen sprake van een afname van het aantal overnachtingen.  
 
Het grootste deel (79%) van de Britten bezoekt Noord-Holland, het bezoek aan 
deze provincie is in de periode 2012-2014 met 15% gestegen. In de noordelijke 
provincies was eveneens sprake van een stijging van het aantal Britten en in 
Oost Nederland lag het aantal Britse bezoekers ongeveer op het niveau van 
2012. Ook de Fransen kiezen met name (65%) voor een bezoek aan Noord-
Holland. Het aantal Fransen nam in West Nederland met 14% toe. De andere 
landsdelen laten een daling van het aantal Franse bezoekers zien. 
 
Het aantal Aziatische bezoekers in Limburg neemt in de periode 2012-2014 
met bijna een derde toe, terwijl het aantal overnachtingen van Aziaten in deze 
periode zelfs met 57,5% stijgt. Dit betekent dat deze groep gemiddeld langer in 
de provincie verblijft. Landelijk neemt het aantal Aziatische bezoekers in 
dezelfde periode met ongeveer een kwart toe. Limburg doet het dus beter dan 
gemiddeld. 
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Uitgelicht: Inkomend toerisme – groeikans voor Limburg? 

Bijna 14 miljoen toeristen bezochten Nederland in 2014. Duitsers en Belgen 
zijn de grootste groepen buitenlandse vakantiegangers in Limburg. Het 
aantal is nog groeiende, maar het marktaandeel van Limburg licht dalende.  
 
Vooral Azië en Amerika zijn groeimarkten in Nederland en Limburg, mede 
door hun opkomende economie en de relatief goedkopere euro. 
Onderstaand voorbeeld van Giethoorn biedt inspiratie op het gebied van 
gastvrijheid richting de Aziatische gasten. 
 

 
 

Voorbeeld - In Giethoorn komen zoveel Chinezen dat de horeca in het 
Chinees haar gerechten aanprijst, dat Connexxion buskaartjes in het Chinees 
verkoopt en dat de hoteliers nummer 4 van hun hoteldeuren af hebben gehaald 
omdat dit voor Chinezen het ongeluksgetal is. 
 
 
 
 
 
 
 

Logiesvorm en vakantieduur 
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Ruim de helft van de buitenlandse gasten in Limburg verblijft in een hotel. Dit is 

aanzienlijk minder dan gemiddeld in Nederland (79%). Buitenlandse bezoekers 

van Limburg kiezen relatief vaak (41% ten opzichte van 14% landelijk) voor een 

verblijf in een bungalow. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het relatief grote 

aandeel van Belgische en Duitse gasten. Vakantiegangers uit deze landen 

verblijven relatief vaak op een camping of in een bungalowpark. Van alle 

nachten die buitenlandse bezoekers in Limburg doorbrengen, vindt 61% in een 

bungalow plaats. Dit is twee keer zoveel als gemiddeld in Nederland.  

 

Bezoekers verblijven gemiddelde 4,2 nachten in een bungalow, dit is korter dan 

het Nederlands gemiddelde van 4,9 nachten. De verblijfsduur in een hotel komt 

in Limburg (1,7 nacht) ongeveer overeen met het landelijk gemiddelde (1,8 

nacht). De buitenlandse gasten staan gemiddeld 4,0 nachten op een camping, 

dit is eveneens korter dan het landelijk gemiddelde van 4,5 nachten. Ook het 
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verblijf in groepsaccommodaties duurt in Limburg gemiddeld korter (3 nachten) 

dan gemiddeld in Nederland (5,4 nachten). 
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Marktaandeel  
 

In 2014 bezoekt 6,2% van de buitenlandse gasten in Nederland Limburg en 

werd 7,2% van de nachten in Limburg doorgebracht. Ondanks een stijging van 

het aantal buitenlandse verblijfsbezoekers en overnachtingen, is het 

marktaandeel van Limburg afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dit 

komt doordat de stijging in Limburg minder sterk is dan de landelijke stijging. 

 

  

   

 

  

* Voor berekening van het marktaandeel 2014 is gebruik gemaakt van voorlopige cijfers van de Statistiek 

Logiesaccommodaties van het CBS. 
  

 

Qua overnachtingen staat Limburg in 2014 met een marktaandeel van 7,2% op 

de 4
e
 plek, na Noord-Holland (44,2%), Zuid-Holland (13,4%) en Zeeland (13,3%). 

Limburg is de eerste niet-Noordzee provincie in deze top 5. 

 

 

 
 



Toeristische Trendrapportage Limburg         2014-2015 

 

17 

 

Top 5 provincies overnachtingen buitenlandse verblijfsgasten - 2014 

1 Noord-Holland  44,2% 

2 Zuid-Holland  13,4% 

3 Zeeland  13,3% 

4 Limburg  7,2% 

5 Noord-Brabant  6,6% 

 rest Nederland  15,3% 

 

Ruim de helft (52,6%) van de verblijfsbezoeken van buitenlanders en 44,2% 

van de nachten die zij in Nederland doorbrengen, worden in Noord-Holland (en 

voor een belangrijk deel in Amsterdam) doorgebracht. Noord-Holland heeft op 

afstand het grootste marktaandeel. Limburg staat binnen Nederland qua over-

nachtingen op de 4
e
 en qua verblijfsbezoeken op de 5

e
 plek. Dit is ongewijzigd 

ten opzichte van 2013.  
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Marktaandeel Limburg - verblijfsbezoek Duitsers en Belgen 

Duitsland Belgie 
 

Van alle buitenlanders die Limburg bezoeken, zijn Duitsers en Belgen de 
grootste groepen. In 2014 is het marktaandeel van beide groepen licht gedaald. 
Van alle Belgen die Nederland bezoeken, kiest 15,7% voor een verblijf in 
Limburg. Van alle Duitse verblijfsbezoekers, overnacht 8,5% in Limburg. 

2.3  Zakelijke gasten 
 
Deze paragraaf gaat in op de ontwikkeling van aantal overnachtingen van zakelijke 

gasten in hotels in Limburg. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Statistiek 

Logiesaccommodaties (SLA) van het CBS. Deze statistiek geeft alleen inzicht in het totaal 

aantal zakelijke gasten, binnen- en buitenlands tezamen. De cijfers voor de periode 

2009-2011 komen uit de ‘oude’ SLA, de cijfers voor 2012 -2014 uit de nieuwe SLA (zie 

bijlage 1). 

 

Van alle overnachtingen in hotels in Limburg, heeft in 2014 36% een zakelijk 

motief, een procent meer dan in 2013. Dit komt met name door een stijging van 

het aantal zakelijke overnachtingen van 980.000 in 2013 naar 1.060.000 

overnachtingen in 2014 (+8%). In 2013 daalde dit aantal nog met 7%. Landelijk 

ligt het aandeel zakelijke overnachtingen op 41%. In 2013 was dit 42%. 

 

Zakelijke hotelovernachtingen naar bestemmingsprovincie 2014 

  2013 2014 

1 Noord-Holland 41,9% 42,3% 

2 Zuid-Holland 17,4% 17,9% 

3 Noord-Brabant 9,0% 8,9% 

4 Limburg 6,2% 6,4% 

5 Gelderland 6,7% 6,1% 

 

Limburg is in 2014 in de rangorde gestegen naar de vierde plek. Van alle 

zakelijke hotelovernachtingen in Nederland vindt 6,4% plaats in Limburg. 
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* Voor berekening van het marktaandeel 2014 is gebruik gemaakt van voorlopige cijfers van de Statistiek 

Logiesaccommodaties van het CBS. 

 

Het marktaandeel van Limburg op de zakelijke hotelmarkt van Nederland is in 
2014 licht gestegen, na een daling van drie jaar op rij.  
 

2.4  Verblijfsaanbod en bezetting 
 
Deze paragraaf beschrijft het aanbod en bezettingsgraden van verblijfsaccommodaties 

in Limburg. De cijfers zijn afkomstig van CBS Onderzoek Logiesaccommodaties (SLA). 

Met bezettingsgraad wordt de slaapplaatsbezettingsgraad en niet kamer-, huisjes- of 

standplaatsbezetting bedoeld. Vooral bij kampeerterreinen is de standplaatsbezetting 

vaak hoger dan de slaapplaatsbezetting. Zo wordt er vaak met twee personen op een 

standplaats overnacht terwijl SLA met een norm van vijf personen rekent. De bezetting 

door vaste gasten in hotels is bij SLA niet inbegrepen. (zie verder bijlage 1). 
 

Met ingang van 2012 zijn de cijfers over logiesaccommodaties niet meer geheel vergelijk-

baar met eerdere jaren. Dit komt omdat de methodiek is aangepast en verblijfsrecreatie bij 

de boer en huisjesterreinen en groepsaccommodaties van 10-20 slaapplaatsen zijn 

toegevoegd aan het totale aanbod. Hierdoor kan een completer aanbodbeeld worden 

gepresenteerd. 

Totaal verblijfsaccommodaties en slaapplaatsen 
 

Limburg telt 937 verblijfsaccommodaties en 140.489 slaapplaatsen. Het totaal 

aantal verblijfsaccommodaties in Limburg is in 2014 wederom gegroeid, nu met 

1%. In 2013 bedroeg de groei 4%, veroorzaakt door een toename van het 

aantal huisjesterreinen. Landelijk is een vergelijkbaar beeld te zien. Het totaal 

aantal slaapplaatsen in Limburg is in 2014 voor het eerst in jaren weer gedaald. 

Dit betekent dat het gemiddeld aantal slaapplaatsen per accommodatie is 

gedaald. 
 

 2010 2011 2012* 2013 2014 

Accommodaties 734 733 Oud: 715 

Nieuw: 890 

927 937 

Slaapplaatsen 116.410 119.696 Oud: 123.037 

Nieuw: 136.482 

143.862 140.489 

* Trendbreuk Statistiek Logiesaccommodaties in 2012  

 
 

Top 5 provincies met meeste accommodaties en slaapplaatsen 2014 

(NL = 9.227 accommodaties en 1.382.412 slaapplaatsen) 

 Accommodaties Slaapplaatsen 

1 Gelderland 14,4% Gelderland 14,5% 

2 Noord-Holland 14,2% Noord-Holland 14,2% 

3 Noord-Brabant 10,8% Noord-Brabant 11,2% 

4 Limburg 10,2% Zeeland 10,7% 

5 Zeeland 9,9% Limburg 10,2% 

 

Limburg is al meerdere jaren de vierde provincie van Nederland qua aantal 

verblijfsaccommodaties en de vijfde provincie qua aantal slaapplaatsen. Noord-

Holland, Gelderland, Noord-Brabant (en ook Zeeland voor slaapplaatsen) 

hebben een groter aandeel dan Limburg. Na Noord-Holland en Zeeland heeft 

Limburg de hoogste slaapplaatsdichtheid per km² in Nederland, namelijk 65 

slaapplaatsen per km². Dit is een lichte afname ten opzichte van 2013 met een 

slaapplaatsdichtheid van 67 slaapplaatsen per km². 
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Verblijfsaccommodaties en slaapplaatsen naar logiesvorm 

 

  
  

 

 
 

 

Hotels, pensions en jeugdaccommodaties 

Het aandeel hotels in Limburg is groot, maar 

het aandeel slaapplaatsen is klein. Limburg 

heeft vergeleken met Nederland kleinere 

hotels. Een gemiddeld Nederlands hotel telt 70 

slaapplaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisjesterreinen (zomerhuisjes, bungalows 

en appartementen) 

In Limburg valt 18% van de accommodaties in 

deze categorie, met een aandeel van 32% van 

de slaapplaatsen. Limburg heeft, in vergelijking 

met het Nederlands gemiddelde, grote 

huisjesterreinen met 260 slaapplaatsen. Het 

aantal slaapplaatsen op huisjesterreinen stijgt 

al jaren, tussen 2012 en 2013 zelfs met 20%. 

Sindsdien neemt het weer af, tot 260 

slaapplaatsen per terrein gemiddeld in 2014. 

De bezettingsgraad is met 40% hoog ten op-

zichte van het Nederlands gemiddelde (35%). 
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Kampeerterreinen 

Onder kampeerterreinen vallen zowel de 

reguliere kampeerterreinen als de boeren-

campings. Het aantal slaapplaatsen op 

kampeerterreinen blijft dalen, net als het 

landelijke beeld. De bezettingsgraad 

schommelt al enkele jaren rond de 9%. 

 

NB: De bezettingsgraad van kampeerterreinen 

is relatief laag ten opzichte van andere logies-

vormen, omdat het CBS uitgaat van vijf slaap-

plaatsen per kampeerplek. Als twee personen 

een kampeerplaats bezetten, is dat volgens 

deze methodiek een bezettingsgraad van 40%, 

terwijl de eigenaar van het kampeerterrein dit 

beschouwt als 100% bezet. 

 
Groepsaccommodaties 

Het aandeel groepsaccommodaties is laag in 

Limburg, als aandeel van het totaal aandeel 

slaapaccommodaties. De gemiddelde grootte 

van de accommodaties is vergelijkbaar met het 

Nederlands gemiddelde van 52 slaapplaatsen. 

Ten opzichte van 2013 zijn ze gemiddeld 

kleiner geworden, met 52 slaapplaatsen per 

accommodatie. 

Bezettingsgraden logiesaccommodaties 
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Hotels, pensions en jeugdaccommodaties
4
 

De slaapplaatsbezettingsgraad van hotels is in Limburg in 2014 39%. Dit is iets 

lager dan het landelijk gemiddelde van 44%. De bezettingsgraadontwikkeling 

vertoont de afgelopen vijf jaar een wisselend beeld, met in het laatste jaar weer 

een lichte stijging.  

 

Kampeerterreinen 

Limburg heeft in 2013 een slaapplaatsbezettingsgraad van 9% op kampeer-

terreinen. Het landelijk gemiddelde is tussen 2013 en 2014 gestegen van 9% 

naar 12%. Limburg komt na Noord-Brabant, Zeeland en Noord-Holland op de 

4
e
 plek qua hoogste bezettingsgraad. Sinds 2009 is deze bezettingsgraad min 

of meer stabiel. 

 

Huisjesterreinen
5
 

De slaapplaatsbezettingsgraad van huisjesterreinen in Limburg is in 2014 40%. 

Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van 35%. Hiermee is de negatieve 

ontwikkeling van de voorgaande jaren gestopt. Dit is niet in lijn met de 

nationale ontwikkeling, waarbij de bezettingsgraad lager ligt en zich licht 

negatief ontwikkelt. 

 

Groepsaccommodaties 

Limburg kent een lage slaapplaatsbezettingsgraad voor groepsaccommodaties, 

namelijk 15%. Landelijk is dit 21%. De bezettingsgraad laat een licht wisselend 

beeld zien in de afgelopen jaren.  

 

 

                                                      
 
 
4
 In deze alinea is de bezettingsgraad per slaapplek. De bezettingsgraad per kamer is op basis van 

de Statistiek Logiesaccommodaties (SLA) niet vast te stellen. Dit komt omdat in de SLA alleen het 
totaal aantal overnachtingen wordt geregistreerd, en niet in wat voor kamer (één-, twee- of 
meerpersoons) de overnachtingen plaatsvinden. 
5
 Met name voor de huisjesterreinen geldt dat niet-toeristische of zakelijke gasten hier soms voor 

een langere tijd verblijven. In de vragenlijst van de Statistiek Logiesaccommodaties (CBS) wordt 
daarom verzocht de volgende groepen niet mee te tellen: vaste gasten: gasten die langer dan twee 

maanden aaneengesloten zijn gebleven; asielzoekers; seizoenarbeiders.  
 

 
 

Voorbeeld revitalisering - Narvik Home Parc Heelderpeel vormt haar park om 

van een (chalet)camping tot een eigentijds, natuurlijk belevingspark met luxe 

en design villa’s (zie foto). Deze revitalisering is in volle gang en een mooi 

voorbeeld van kwaliteitsverbetering. De transitie zorgt ervoor dat in de 

toekomst nieuwe doelgroepen worden aangesproken. Hiermee is het park erg 

onderscheidend van andere aanbieders in de regio Midden Limburg. 
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3. De toerist in beeld 
  

3.1  Profiel Nederlandse vakantieganger 
 
Deze paragraaf gaat in het profiel van de Nederlandse vakantieganger in Limburg. 

Daarnaast gaat deze paragraaf in op de tevredenheid over de vakantie in Limburg. De 

cijfers komen uit het Continu Vakantieonderzoek (CVO) van NBTC-NIPO Research. Als 

in deze paragraaf gesproken wordt over de binnenlandse toerist, wordt de toerist 

bedoeld die in een toeristische accommodatie verblijft. 

 

Leeftijd en gezinssamenstelling van Nederlandse vakantiegangers  
 

  

 

De leeftijd en gezinssamenstelling van de binnenlandse vakantieganger in 

Limburg verschillen weinig van de gemiddelde binnenlandse vakantie-ganger. 

De oververtegenwoordiging van de groep tussen de 40 en 49 jaar oud die in 

2013 zichtbaar was, zien we in 2014 niet terug. De leeftijdsgroep 40-49 jaar is 

in Limburg vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde. Hoofdstuk 5 gaat in 

op de verschillen tussen de Limburgse regio’s. 

 

 
 

In bovenstaande grafiek is de ontwikkeling van het aantal vakanties 

afgezet tegen de gezinssamenstelling van de vakantiegangers. De grafiek 

laat zien dat het aantal tweepersoonshuishoudens van 35 jaar en ouder 

meer vakanties in Limburg doorbrengen. Het aandeel van deze groep is in 

2014 licht gestegen: van alle in Limburg ondernomen vakanties komt 46% 

uit een tweepersoonshuishouden van 35 jaar of ouder.  
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De volgende grafiek zoomt in op de leeftijdsgroepen van 30 jaar en ouder. 

Het aantal vakanties dat 30-39-jarigen in Limburg doorbrengen is de 

afgelopen jaren gedaald. Ten opzichte van de afgelopen twee jaar is in 

2014 ook het aantal vakanties van 40 tot 49 jarigen gedaald. De oudere 

leeftijdsgroepen (50-64 jaar en 65 jaar en ouder) laten over de afgelopen 

tien jaar wel een stijgende ontwikkeling zien. Steeds meer stellen van 

middelbare en oudere leeftijd gaan in Limburg op vakantie. 

 

 
 

 

Grootte gezelschap 

 

Gemiddeld gaan 

Nederlanders met 3,8 

personen op vakantie in 

Limburg, dit is net iets hoger 

dan het gemiddelde voor 

Nederland (3,7). Tussen de 

Limburgse regio’s bestaan 

evenwel grote verschillen, 

dit is in paragraaf 5.6 

opgenomen  

 

Het grootste deel van de 

vakantiegangers in Limburg 

(41%) gaat met zijn tweeën 

op vakantie. Circa één op 

de vijf vakantiegangers 

bezoekt de provincie met 

een gezelschap van vier 

personen. Een achtste 

(12%) van de vakanties 

wordt in een gezelschap van 

meer dan 7 personen 

ondernomen. Landelijk zijn 

deze percentages 

vergelijkbaar. 

 
 

Ten opzichte van tien jaar geleden is met name het aantal vakanties dat met 

twee personen ondernomen wordt sterk gestegen in Limburg. 
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Herkomstprovincie 

 

Herkomstprovincies vakanties Limburg -2014 

 

 

De belangrijkste herkomst-

provincies van vakantiegangers 

in Limburg zijn Zuid-Holland 

(24%), Noord-Holland (16%) en 

Noord-Brabant (15%). Deze 

provincies leveren samen bijna 

55% van alle vakantiegangers in 

Limburg. Het aandeel van deze 

drie provincies is daarmee in 

2014 lager dan in 2013. Vorig 

jaar was dit bijna 60%. 

 

In vergelijking met het gemid-

delde voor Nederland, ontvangt 

Limburg meer Zuid-Hollanders 

en Noord-Brabanders. Het 

aandeel Gelderlanders is het 

afgelopen jaar toegenomen tot 

14%. Er zijn kleine verschillen 

tussen de Limburgse regio’s, 

deze komen in paragraaf 5.6 

aan de orde.  

 

Belangrijkste herkomstprovincies vakantiegangers Limburg, 2014 

1 Zuid-Holland 24% 

2 Noord-Holland 16% 

3 Noord-Brabant 15% 

4 Gelderland 14% 

5 Utrecht 8% 

 

Het aantal vakanties door inwoners van de vijf belangrijkste herkomstprovin-

cies, laat over de afgelopen tien jaar een redelijk stabiele ontwikkeling zien.  

 

Opvallend is wel dat het aantal vakanties door Noord-Hollanders en Zuid-

Hollanders licht dalend is ten opzichte van twee en drie jaar geleden. Daarbij 

moeten we opmerken Noord-Hollanders in 2011 juist bovengemiddeld veel 

vakanties in Limburg doorbrachten. Het aantal vakanties door Gelderlanders is 

in 2014 wel aanzienlijk toegenomen ten opzichte van 2013. Daarmee is het 

aantal vakanties door Gelderlanders terug op het niveau van 2011 en 2012. 
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Doelgroepsegmentatie 

 
Er zijn verschillende manieren om doelgroepen te segmenteren. Een 
traditionele manier van doelgroepsegmentatie is de indeling op basis van 
demografische kenmerken. De doelgroepen worden gesegmenteerd op basis 
van leeftijd (de oudere Nederlander), gezinssituatie (gezinnen met kinderen) of 
herkomst (de zuidelijke provincies). Er zijn echter grote verschillen binnen deze 
groepen. Het ene gezin met kinderen is tevreden in een bungalowpark met alle 
voorzieningen, terwijl het andere gezin met kinderen het Pieterpad van noord 
naar zuid afloopt. De ene ‘oudere Nederlander’ maakt een cruise op de Maas, 
terwijl de andere ‘oudere Nederlander’ met de Amstel Gold race meedoet. 
 
Er zijn diverse manieren ontwikkeld om de doelgroepen beter te kunnen 
segmenteren, bijvoorbeeld op basis van normen en waarden of drijfveren. 
SmartAgent en Recron hebben een segmentatiemethode ontwikkeld die 
speciaal gericht op de vrijetijdssector. Zij delen toeristen en eigen inwoners in 
op basis van leefstijlgroepen. De leefstijlen zijn gebaseerd op psycho-sociale 
kenmerken van mensen en zeggen iets over de motieven en wensen die zij 
hebben als ze vrijetijd doorbrengen.  
 
 
 

Uitleg Leisure Leefstijlen Nederlandse vakantiegangers 
 

 

Uitbundig 

geel  

 

Tijdens hun vakantie gaan ze er graag gezellig op uit, met het gezin 

of met anderen. Een pretpark of dierentuin in de buurt kunnen ze 

erg waarderen. Ze houden van relaxen en gezelligheid, maar willen 

toch ook wel actief en sportief bezig zijn. Voor ieder wat wils. 

 

Gezellig 

lime  

 

Vakantie is voor de lime gasten lekker vrij zijn, rust en ontspanning, 

even weg van de dagelijkse verplichtingen en dan gezellig met het 

gezin iets leuks doen: wandelen, fietsen, een leuk plaatsje in de 

buurt bezoeken. 

 

 

Rustig 

groen  

 

Tijdens de vakantie doet rustig groen het liefst rustig aan. Even alles 

achter je kunnen laten en weg van de dagelijkse beslommeringen. 

Ze zijn veel in de natuur te vinden, lekker wandelen en fietsen. 

Verder hebben ze geen bijzondere wensen. Het gewone en 

herkenbare is juist fijn, vertrouwd. 

 

Ingetogen 

aqua  

 

Cultuur, natuur en (kalme) sportieve mogelijkheden zijn keywords in 

de vakantie. Lekker sportief buiten in de natuur zijn. Denk aan 

wandel- en fietsvakanties. Daarnaast vinden ze het belangrijk om 

ook kennis op te doen. Ze verdiepen zich graag in streekculturen. 

 

Cultureel en 

inspirerend 

rood  

 

Ze gaan op vakantie op zoek naar avontuur en uitdaging. Denk aan 

back-to-basic, maar ook cultuur, watersport en uitgaan, spreekt hen 

aan. Ze willen nieuwe dingen meemaken en kennis en inspiratie 

opdoen.  

 

 

Comfort en 

luxe blauw  

 

Op vakantie gaan is tijd voor zichzelf, de partner en vrienden. 

Iedereen moet dan uitgebreid kunnen genieten van een relaxte 

vakantie. Blauwe recreanten houden van een luxe omgeving en 

exclusiviteit. Ze worden graag goed verzorgd of verwend en vinden 

een goede organisatie en goede faciliteiten erg belangrijk. 

 

Avontuur-

lijk en 

sportief 

paars 

 

Avontuurlijk paars wil graag iets nieuws beleven of ontdekken in hun 

vakantie. Gewoon is niet goed genoeg voor deze groep. Ze gaan op 

zoek naar een bijzondere ervaring. Dat mag een tikje wild zijn - een 

boomhut of een survivaltent - maar het bijzondere kan ‘m ook zitten 

in het beleven van luxe en exclusiviteit.  
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Leisure Leefstijlen Nederlandse vakantieganger 

 
De meeste binnenlandse toeristische vakanties in Limburg worden 

ondernomen door vakantiegangers met een uitbundig gele (26%) en gezellig 

lime (18%) leefstijl. Dit is vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde. 

 

Ook vakantiegangers met de andere leefstijlen gaan In Limburg op vakantie. 

Op provinciaal niveau zijn de afwijkingen van het Nederlands gemiddelde 

slechts klein. Er zijn wel verschillen tussen de regio’s, deze komen aan bod in 

paragraaf 5.6.  

 
 

 

3.2  Waardering Nederlandse vakantieganger 
 

Waardering door de Nederlandse vakantieganger 

 



Toeristische Trendrapportage Limburg         2014-2015 

 

27 

De Nederlandse vakantiegangers beoordelen hun vakantie in Limburg in 2014 

met een 8,1. Dit cijfer ligt iets onder het Nederlands gemiddelde (8,2).  

 

Limburg scoort iets lager dan landelijk gemiddeld op de aspecten ‘prijsniveau 

boodschappen’ (Limburg 6,9; Nederland 7,1) en ‘kwaliteit accommodatie’ 

(Limburg 7,7; Nederland 7,9). 

 

Limburg is door de Nederlandse vakantiegangers in de afgelopen vijf jaar 

beoordeeld tussen de 7,9 en 8,1. Dit is gemiddeld voor Limburg een 8,0. 

Gemiddeld werd een vakantie in Nederland in de afgelopen vijf jaar met een 

8,2 beoordeeld. Hoewel de verschillen dus klein zijn, scoort Limburg ook voor 

deze langere periode net iets onder het landelijk gemiddelde. 

 

 
 

Waardering op basis van Leisure Leefstijlen 

De toeristen met een leefstijl Comfortabel en luxe blauw waardeerden hun 

vakantie in Limburg gemiddeld het hoogst, met een 8,3. De vakantiegangers 

met de leefstijlen lime, groen, aqua en rood beoordelen hun vakantie 

gemiddeld met een 8,2. Dit is rond het gemiddelde. De gele leefstijl waardeert 

de vakantie het laagst, met een 8,0.  

 

De verschillen in waardering tussen de leefstijlen zijn echter klein. Dat ligt 

waarschijnlijk aan het abstracte niveau waarop de vraag is gesteld en doordat 

de waardering een gemiddelde is voor de hele provincie. 
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Waardering op basis van gezinssamenstelling 

Een vakantie in Limburg werd gemiddeld met een 8,1 beoordeeld in 

2014. Gezinnen met oudere kinderen (13-17 jaar) en één- en 

tweepersoonshuishoudens van 35 jaar of ouder zijn het met meest 

tevreden over hun vakantie in Limburg. Zij geven de provincie een 8,4 of 

8,3. Deze scores zijn gemiddeld iets hoger dan in 2013. 

 

De provincie scoort het laagst onder de gezinnen met jongere kinderen 

(0-5 jaar en 6-12 jaar), deze groepen beoordelen hun vakantie gemiddeld 

met een 8,0. In 2013 was de score van de gezinnen met kinderen van 6-

12 jaar nog een 8,2.  

 

 
 

Waardering op basis van logiesvorm 

Zowel in Limburg als in heel Nederland zijn hotelgasten het meest tevreden 

over hun vakantie. Een hotelvakantie in Limburg wordt even hoog gewaardeerd 

als een hotelvakantie in eigen land gemiddeld: beide scoren een 8,3 

beoordeeld. 

 

De algemene beoordeling van de bungalow- en kampeervakanties 

(respectievelijk 8,0 en 8,2) liggen rond het landelijk gemiddelde. Deze 

logiesvormen scoren in Limburg in 2014 hoger dan in 2013, toen de Limburgse 

cijfers voor bungalow- en kampeervakanties onder het landelijk gemiddelde 

lagen. Op de deelaspecten zien we wel verschillen ten opzichte van landelijk. 

Over de ‘kwaliteit van de accommodatie’ zijn vakantiegangers in een 

Limburgse bungalow minder te spreken dan landelijk. Ook voor het ‘prijsniveau 

van boodschappen’ en ‘prijsniveau horeca’ scoort Limburg voor 

bungalowvakanties lager dan landelijk. Limburgse bungalowgasten waarderen 

het prijsniveau van de horeca met een 6,8 (landelijk 7,0) en het prijsniveau van 

boodschappen met een 6,6 (landelijk 6,8).  

  

In 2013 scoorde Limburg vooral lager bij de tevredenheid over 

kampeervakanties. Dit is in 2014 niet het geval. Op de aspecten ‘kwaliteit 

accommodatie’ en ‘prijsniveau boodschappen’ waarderen kampeerders in 

Limburg het aanbod in de provincie zelfs hoger dan landelijk. Voor de overige 

aspecten is de score van kampeerders in Limburg gelijk aan het landelijk 

gemiddelde.  
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Waardering op basis van herkomst 

 
 

Er zijn geen grote verschillen tussen de herkomstprovincie van de 

vakantiegangers en het gemiddelde cijfer waarmee zij hun vakantie in 

Limburg beoordelen. De Groningers en de Friezen hebben het hoogste 

algemene oordeel over een vakantie in Limburg, zij beoordelen Limburg 

met respectievelijk een 8,5 en 8,4. In 2013 waren de Limburgers zelf nog 

het meest te spreken over de vakantie in de eigen provincie en gaven de 

Groningers en Friezen ‘slechts’ een 8,1 en 8,0.  

 

Het laagste cijfer krijgt Limburg in 2014 van de inwoners van Noord-

Holland. Hoewel Noord-Hollanders Limburg dus een lager cijfer geven dan 

de gemiddelde binnenlandse vakantiegangers, boordelen zij hun vakantie 

toch nog met een 8,0. 
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3.3  Profiel buitenlandse verblijfsbezoeker 

 

Deze paragraaf gaat in op het profiel van de buitenlandse verblijfsgasten in Limburg, 
afkomstig uit de Statistiek Logiesaccommodaties (SLA) van het CBS. 
 

 

 
 

Bijna driekwart van de buitenlandse 

verblijfsgasten (zowel zakelijk als 

toeristisch) in Limburg komt uit 

Duitsland en België. Groot-Brittannië 

staat met 8% van de verblijfsgasten 

op de derde plek qua herkomstland. 

In vergelijking met het gemiddelde 

voor Nederland, trekt Limburg vooral 

veel Belgische en Duitse 

verblijfsgasten. 
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4.  Economisch belang vrijetijdssector Limburg
 

4.1  Bestedingen Nederlandse vakantiegangers 
 
In deze paragraaf is informatie te vinden over de ontwikkeling van de bestedingen van 

Nederlandse vakantiegangers. De gegevens komen uit het Continu Vakantieonderzoek 

(CVO). 

 

Ontwikkeling bestedingen en marktaandeel 
 

De bestedingen tijdens vakanties van Nederlanders in Limburg hebben zich 

de afgelopen tien jaar positief ontwikkeld. Nederlanders geven in 2014 bijna 

427 miljoen euro uit aan vakanties in Limburg. Daarnaast besteden zij 12,5 

miljoen euro aan vakanties op een vaste standplaats. In de afgelopen tien jaar 

werd door binnenlandse vakantiegangers niet eerder zo’n hoog bedrag 

uitgegeven in Limburg. 
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Het marktaandeel van Limburg is in 2014 sterk gestegen ten opzichte van het 

jaar ervoor. Dit komt enerzijds doordat er meer vakanties in Limburg zijn 

doorgebracht, maar ook doordat er per persoon per dag meer is uitgegeven in 

de provincie. 

 

Qua bestedingen is Limburg vakantieprovincie nummer één. Er zijn geen 

provincies waar meer wordt uitgegeven door binnenlandse vakantiegangers. 

Gelderland heeft in 2014 een marktaandeel van 14,9% en 12,4% van de 

uitgaven is in Noord-Holland gedaan. De overige provincies hebben een 

marktaandeel van minder dan 10%. 
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Bestedingen per persoon per dag 

 

Vakantiegangers spenderen dagelijks gemiddeld bijna 36 euro aan een 

vakantie in Limburg. Dit ligt bijna 3 euro boven het gemiddelde voor een 

vakantie in eigen land. In 2014 werd alleen in Friesland en Zuid-Holland per 

persoon per dag meer uitgegeven, respectievelijk 39 en 37 euro. 
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De bestedingen per persoon per dag liggen in Limburg de afgelopen tien jaar 

altijd zo’n 3 tot 5 euro boven het landelijk gemiddelde. In de periode 2004-2008 

was Limburg zelfs de koploper qua uitgaven per persoon per dag.  

 

In 2014 wordt er in Limburg 15% meer uitgegeven dan in 2005, landelijk is er in 

dezelfde periode sprake van een stijging van de bestedingen met 23%. Limburg 

behoort nog steeds tot de top 3 van provincies waar per persoon per dag het 

meest besteed wordt, maar doordat de bestedingen in veel andere provincies 

de afgelopen jaren sterker zijn gestegen, neemt de voorsprong van Limburg 

qua bestedingen wel af. 
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Nederlanders geven het meest uit aan vakanties in Zuid-Limburg; 53% van alle 

uitgaven komen daar terecht. Dit is ook de regio waar de meeste vakanties – 

46% van alle vakanties in Limburg – worden doorgebracht. Per dag wordt hier 

gemiddeld 44 euro per persoon uitgegeven. In Noord- en Midden-Limburg 

liggen de dagelijkse bestedingen in 2014 onder het gemiddelde voor Nederland 

– 32,30 euro per persoon per dag.  

 

In het algemeen geldt: hoe langer de Nederlander op vakantie gaat, hoe 

minder hij per dag besteedt. Dagelijks wordt het meest uitgegeven tijdens een 

korte vakantie en het minst tijdens een lange vakantie.  
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Zoals onderstaande grafiek laat zien, geldt dit niet alleen voor vakanties in 

Limburg, maar ook voor vakanties in de rest van Nederland. In Limburg 

liggen de bestedingen beduidend hoger dan gemiddeld in Nederland. 

Tijdens een korte vakantie wordt in Limburg per persoon per dag circa 1,5 

euro meer dan gemiddeld uitgegeven, tijdens een middellange vakantie circa 

3 euro meer en tijdens een lange vakantie liggen de dagelijkse bestedingen 

zelfs ruim 5,5 euro hoger. 
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De bestedingen van Nederlandse toeristen zijn ook uit te splitsen naar Leisure 

Leefstijlen. Een toelichting op de zeven Leisure Leefstijlen is opgenomen in 

hoofdstuk 3.  

 

Van de totale bestedingen van Nederlandse vakantiegangers in Limburg is 

22% afkomstig van mensen met een uitbundig gele leefstijl. Dit is opvallend, 

omdat de gele leefstijl van het totaal aantal vakanties slechts 18% voor haar 

rekening neemt. De gemiddelde verblijfsduur van de gele vakantieganger is 

hoger dan het gemiddelde. De gemiddelde besteding per dag van de gele 

toerist is echter laag. De bestedingen door vakantiegangers met de aqua, 

paarse en blauwe leefstijlen zijn hoger dan het aandeel door hen ondernomen 

vakanties in Limburg. Dit komt grotendeels doordat zij gemiddeld meer 

besteden per dag.  

 
 

Gemiddeld besteden Nederlandse vakantiegangers 36 euro per dag in Limburg. 

Er zijn echter grote verschillen tussen de leefstijlen. Binnenlandse toeristen met 

een paarse en een blauwe leefstijl geven gemiddeld het meeste uit; beide 

ongeveer 46 euro per dag. De bestedingen van consumenten in deze leefstijl-

groepen liggen in Limburg beduidend hoger dan gemiddeld in Nederland. 

Toeristen met een aqua of groene leefstijl besteden gemiddeld drie euro meer 

per dag dan gemiddeld in Limburg. De leefstijlen geel, lime en rood hebben 

een besteding per vakantiedag die ruim onder het gemiddelde voor Limburg 

ligt. Het bestedingspatroon van deze groepen ligt ongeveer op het gemiddelde 

voor Nederland. 
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4.2  Inkomend toerisme  
 
Deze paragraaf behandelt de bestedingen van buitenlandse verblijfsbezoekers 

(toeristisch en zakelijk) in Limburg. De bestedingen zijn berekend met behulp van de 

methode Wagenaar uit de Landelijke R&T Standaard. Voor de berekening van de 

bestedingen wordt gebruik gemaakt van de Statistiek Logiesaccommodatie van het CBS 

(overnachtingen) en de nieuwe bestedingscijfers (2014) uit het Onderzoek Inkomend 

Toerisme van het NBTC. Het Onderzoek Inkomend Toerisme wordt eens in de vijf jaar 

uitgevoerd, daarom zijn voor de berekening van de totale bestedingen in de periode 

2010-2013 de bestedingscijfers van 2009 gebruikt. Voor 2014 zijn nieuwe cijfers 

beschikbaar, echter door een veranderde onderzoekmethodiek zijn deze niet een op 

een vergelijkbaar met die van 2009. 

 
Totale bestedingen  

 

Buitenlandse verblijfsgasten geven in 2014 circa 376,2 miljoen euro uit aan 

vakanties in, of zakelijke bezoeken aan Limburg. Het marktaandeel van 

Limburg bedraagt in 2014 5,7%. Ten opzichte van 2012 en 2013 is het 

marktaandeel van Limburg toegenomen. Van elke 100 euro die buitenlandse 

verblijfsgasten in Nederland uitgeven wordt 5,70 euro in Limburg uitgegeven. 
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Bestedingen naar herkomstland 

 

Limburg ontvangt relatief veel bezoekers uit België en Duitsland. De Duitsers 

zijn goed voor ongeveer een derde van de bestedingen in Limburg en de 

Belgen voor een kwart. Van alle uitgaven die Belgen aan een verblijfsbezoek 

doen, wordt 17,3% in Limburg uitgegeven. Voor Duitsland ligt het marktaandeel 

op 7,9% van alle bestedingen in Nederland. 
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Bestedingen per persoon per dag 

Gemiddeld geeft een buitenlandse gast 729 euro uit aan reis en verblijf in 

Nederland. Per dag is dit gemiddeld 214 euro. Er zijn grote verschillen in de 

gemiddelde bestedingen per herkomstland. Deze verschillen hebben onder 

andere te maken met de herkomst van de reiziger (manier van reizen, keuze 

accommodatie) en met het reismotief (zakelijk of toeristisch). 
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Er zijn aanzienlijke verschillen in de dagelijks bestedingen van de buitenlandse 

vakantiegangers en de bestedingen van zakelijke bezoekers in Nederland. 

Zakelijke bezoekers besteden aanzienlijk meer. Dit verschil wordt grotendeels 

verklaard doordat zij vaak gebruik maken van (duurdere) vliegtickets en vaak in 

hotels uit de hogere prijsklassen verblijven. Ook geven zij meer uit aan eten en 

drinken buiten de deur.  

 

Bestedingen per persoon per dag - Nederland 

Zakelijk bezoek Toeristisch bezoek 

 

  

308 euro  

 

 
 

181 euro  

 
De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de gemiddelde 
bestedingen aan een buitenlands verblijfsbezoek (zakelijk of toeristisch) naar 
herkomstland in 2014. Deze gegevens komen uit het Onderzoek Inkomend 
Toerisme en zijn alleen beschikbaar op landelijk niveau.  
 
Deze bestedingen hebben betrekking op alle kosten, dus ook reiskosten, 
vandaar de relatief hoge bestedingen van bijvoorbeeld de intercontinentale 
gasten. De bestedingen per persoon per dag zijn aangepast op basis van het 
nieuwe Onderzoek Inkomend Toerisme dat in april 2015 is verschenen (NBTC 
2015).  
 
Ten opzichte van het vorige Onderzoek Inkomend Toerisme (2009) liggen de 
bestedingen in 2014 aanzienlijk hoger. Verklaringen hiervoor zijn te vinden in 
prijseffecten, zoals hogere kamerprijzen in hotels en vijf jaar inflatie. Bovendien 
hanteert het NBTC een andere aanpak bij het bepalen van de bestedingen, 
waardoor vergelijkingen van de bestedingen met eerdere versies van het 
Onderzoek Inkomend Toerisme niet goed mogelijk zijn.  
 
 
 

Herkomstland 

  Bestedingen per 

persoon per dag 

Duitsland  € 112 

België  € 116 

Frankrijk  € 228 

Italië  € 234 

Groot Brittannië  € 241 

Scandinavië  € 249 

Spanje  € 243 

overig Europa  € 258 

Verenigde Staten  € 345 

China (incl. Hong Kong)  € 332 

Japan  € 460 

overig intercontinentaal  € 388 
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4.3  Bestedingen volgens de landelijke R&T 

standaard 
 
Deze paragraaf geeft een samenvatting van de voorgaande hoofdstukken op basis van 

de bronnen uit de Landelijke R&T Standaard. De tabel op deze pagina geeft een 

overzicht van alle beschikbare informatie over bestedingen in de vrijetijdssector in 

Limburg. De totalen voor 2010 en 2012 en 2014 ontbreken omdat in dat jaar het Continu 

Vrijetijdsonderzoek (CVTO) niet is verschenen. 

  

Bestedingen in Limburg conform Landelijke R&T Standaard  

(x mln euro) 

 2009 2010 2011 2012* 2013 2014** 

 

Verblijfsbezoek 
      

Binnenland (CVO)       

Toeristische vakanties  413 390 404 416 390 427 

Vaste standplaatsvakanties  15 13 12 13 10 13 

Buitenland       

Verblijfsbezoek buitenlanders 

(zakelijk en toeristisch) 
212 222 229 264 273 376 

 

Dagbezoek 
      

Uitstapjes van Nederlanders 

(CVTO) 
1.810 x 1.760 x 1.620 x 

       

Totaal R&T Standaard*** 2.450  2.385  2.293  

* Er is in 2012 zowel in de Statistiek Logiesaccommodaties van het CBS, als in het Continu Vakantieonderzoek 

(CVO) van NBTC-NIPO Research sprake van een trendbreuk, meer hierover in bijlage 2. 

** Trendbreuk Bestedingen verblijfsbezoek buitenlanders, doordat de bestedingscijfers uit Statistiek Inkomend 

Toerisme 2014, niet vergelijkbaar zijn met die van 2009. 

*** Totaal exclusief binnenlandse zakenreizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
In totaal geven de Nederlandse dag en verblijfsgasten en buitenlandse gasten 

conform de Landelijke R&T Standaard ca. 2,3 miljard uit in 2013. Voor 2014 is 

er geen totaaloverzicht omdat in dat jaar het Continu Vrijetijdsonderzoek niet is 

uitgevoerd. De bestedingen aan verblijfsbezoek bedragen in 2014 circa 816 

miljoen euro. Dit is beduidend meer dan in 2013. 

 

Bestedingen in Nederland conform Landelijke R&T Standaard  

(x mln euro) 

 2009 2010 2011 2012* 2013 2014** 

 

Verblijfsbezoek 
      

Binnenland (CVO)       

Toeristische vakanties 2.489 2.487 2.466 2.563 2.606 2588 

Vaste standplaatsvakanties 285 294 289 289 246 259 

Buitenland       

Verblijfsbezoek buitenlanders 

(zakelijk en toeristisch) 
3.837 4.229 4.395 4.689 4.935 6.607 

 

Dagbezoek 
      

Uitstapjes van Nederlanders 

(CVTO) 
23.080 x 24.320 x 23.650 x 

       

Totaal R&T Standaard*** 29.691  31.470  31.437  

* Er is in 2012 zowel in de Statistiek Logiesaccommodaties van het CBS, als in het Continu Vakantieonderzoek 

(CVO) van NBTC-NIPO Research sprake van een trendbreuk, meer hierover in bijlage 2. 

** Trendbreuk Bestedingen verblijfsbezoek buitenlanders, doordat de bestedingscijfers uit Statistiek Inkomend 

Toerisme 2014, niet vergelijkbaar zijn met die van 2009. 

*** Totaal exclusief binnenlandse zakenreizen. 
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Onderstaande tabel geeft het marktaandeel van Limburg weer op basis van de 

bestedingen.  

 

Marktaandeel Limburg* 

op basis van de totale bestedingen conform de Landelijke R&T Standaard 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Totale bestedingen vakanties 

Nederlanders Limburg 
428 403 414 428 400 440 

Totale bestedingen 

binnenlandse vakanties 

Nederlanders 

2.774 2.781 2.755 2.852 2.852 2847 

Marktaandeel Limburg 

vakanties van Nederlanders 

(incl. vaste standplaatsen) 

15,4% 14,5% 15,0% 15,0% 14,0% 15,5% 

Bestedingen verblijfsbezoek 

buitenlanders in Limburg 
212 222 229 264 273 376 

Bestedingen verblijfsbezoek 

buitenlanders in Nederland 
3.837 4.229 4.395 4.689 4.935 6.607 

Marktaandeel Limburg – 

verblijfsbezoek buitenlanders 
5,5% 5,2% 5,2% 5,6% 5,5% 5,7% 

Bestedingen binnenlands 

dagbezoek Limburg 
1.810 x 1.760 x 1.620 x 

Bestedingen binnenlands 

dagbezoek Nederland 
23.080 x 24.320 x 23.650 x 

Marktaandeel Limburg – 

binnenlands dagbezoek 
7,8% x 7,2% x 6,8% x 

Totale bestedingen Limburg 2.450 x 2.385 x 2.293 x 

Totale bestedingen 

Nederland 
29.691 x 31.470 x 31.437 x 

Marktaandeel Limburg - totaal 8,3% x 7,6% x 7,3% x 

* Dit marktaandeel is berekend op basis van de totale bestedingen in Limburg en Nederland exclusief de 

bestedingen tijdens binnenlandse zakenreizen. 

De tabel zoomt in op: het marktaandeel van de bestedingen tijdens verblijfs-

bezoek, de bestedingen tijdens dagbezoek van Nederlanders en op de totale 

bestedingen (dag en verblijf). Het marktaandeel van Limburg voor de totale 

bestedingen kan voor 2014 (net als voor 2010 en 2012) niet berekend worden, 

omdat er voor dat jaar geen gegevens over de bestedingen tijdens dagbezoek 

beschikbaar zijn. 
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4.4  Werkgelegenheid 
 
Deze paragraaf gaat in op de toeristisch-recreatieve werkgelegenheid, conform de 

Landelijke Recreatie & Toerisme Standaard (zie bijlage 2). De gegevens betreffen 

fulltime, parttime en uitzendbanen en geen FTE. Cijfers zijn afkomstig van het 

Vestigingenregister Limburg (VRL) met peildatum 25 maart 2015, (dus exclusief 

seizoenswerkgelegenheid).
6
 

 

Ontwikkeling aantal banen 

 

Recreatie en toerisme levert in 2014 in Limburg 36.872 banen op. Dit is 

7,2% van de totale werkgelegenheid in Limburg. Dit aandeel is sinds 2010 

nauwelijks veranderd. 

 

                                                      
 
 
6
 Het Vestigingen Register Limburg (VRL) wordt continue en met terugwerkende kracht bijgewerkt. 

Het afgelopen jaar is bovendien de wijze van registeren veranderd. Veel woonvormen (met name 
voor gehandicapten) zijn als aparte vestiging geregistreerd. Het VRL wordt ook gebruikt om het 
vastgoed in Limburg in kaart te brengen. Met terugwerkende kracht zijn deze woonvormen als 
aparte vestigingen opgenomen, waardoor het totaal aantal vestigingen is gestegen. 

 

De toeristisch-recreatieve werkgelegenheid laat een daling van 5,3% zien 

tussen 2010 en 2014. Deze daling neemt wel af ten opzichte van 2009-2013 

(-6,3%). De daling is in lijn met de daling van de totale werkgelegenheid in 

Limburg 2010 – 2014 (4,8%) (zie voor werkgelegenheid per regio paragraaf 

5.4). 

 

Vestigingen 

Het aantal R&T bedrijven in Limburg is tussen 2010-2014 gegroeid met 5,6%. 

Het gemiddeld aantal werknemers per bedrijf neemt dus af van gemiddeld 

4,8 werknemer per bedrijf in 2010 naar 4,3 werknemer per bedrijf in 2014. In 

Nederland is het aantal R&T-vestigingen tussen 2010 en 2014 gegroeid met 

11,2%. Deze groei heeft voornamelijk plaatsgevonden in de provincies 

Noord-Holland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 

 

Een mogelijke verklaring van het dalen van het gemiddeld aantal werknemers 

ligt in het anders organiseren van werkzaamheden, zoals werkzaamheden 

uitbesteden of gebruik maken van flexibele arbeidskrachten. Bepaalde 

werkzaamheden, zoals administratie, marketing en schoonmaak in de 

horeca en logiesverstrekking, kunnen uitbesteed worden. 
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Hoogste aandeel R&T banen in totale werkgelegenheid - 2014 
 

1 Zeeland  8,8% 

2 Noord-Holland  8,0% 

3 Limburg  7,2% 

 

Landelijk gezien is 6,3% van de werkgelegenheid toeristisch-recreatief. In 

Limburg is de toeristisch-recreatieve sector dus belangrijker dan gemiddeld in 

Nederland. Alleen in Zeeland en Noord-Holland is het aandeel groter.  

 

 

Ruim de helft van de R&T banen 

betreft fulltime banen (57%). Vanaf 

2010 is dit aandeel licht afgenomen 

(van 59 naar 57%), terwijl het aantal 

parttimers licht is toegenomen (van 37 

naar 39%).  

 

Voor de totale werkgelegenheid in 

Limburg geldt dat het aandeel fulltime 

banen tussen 2010 en 2014 gelijk is 

gebleven en dat het aandeel 

parttimers – net als in de R&T sector –

is gegroeid. Het aantal uitzend-

krachten is tussen 2010 en 2014 

gedaald met 7,9%. 

 
Aantal banen per deelsector 

De horecasector is goed voor 50% van de totale R&T-banen. Vooral de 

sectoren vervoer (-12%), logiesverstrekking (-10%) en horeca (-7%) laten een 

daling zien vanaf 2010. 
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5.  Regio’s in beeld 
 
In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de Limburgse regio’s. Daarbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. In dit hoofdstuk 

komen dezelfde thema’s aan de orde als in de voorgaande hoofdstukken.  

 

5.1  Vakanties van Nederlanders per regio 
 
Deze paragraaf gaat in op de ontwikkeling van het aantal toeristische vakanties en 

overnachtingen van Nederlanders. De cijfers komen uit het Continu Vakantieonderzoek 

(CVO) van NBTC-NIPO Research. Om de trendmatige ontwikkeling over de afgelopen 

vijf jaar weer te geven, wordt in deze alinea gebruik gemaakt van 3-jaarsgemiddelden. 

 
Vakanties en overnachtingen Nederlanders 
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Nederlanders hebben in 2014 in totaal circa 2 miljoen vakanties doorgebracht 
in Limburg. Daarvan zijn er 912.000 (46%) in Zuid-Limburg ondernomen, 
689.000 (35%) in Noord-Limburg en 386.000 (19%) in Midden-Limburg. Het 
aantal vakanties vertoont een licht dalende trend in alle drie regio’s.  
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Voor de overnachtingen verschilt het beeld. Het aantal nachten dat in Zuid-
Limburg wordt doorgebracht blijft nagenoeg gelijk; circa 4,2 mln nachten in 
2014. Ook in Noord-Limburg ligt het aantal overnachtingen in 2014 (3,6 mln 
nachten) ongeveer op het niveau van 2010. In Midden-Limburg is er 
daarentegen juist sprake van een positieve ontwikkeling; in 2014 zijn 2,1 mln 
nachten in deze regio doorgebracht.  
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Vakantieduur en logiesvorm 
 

Gemiddelde verblijfsduur 2014 (nachten) 

Limburg totaal 5,0 

Noord-Limburg 5,3 

Midden-Limburg 5,5 

Zuid-Limburg 4,6 

 

De gemiddelde verblijfsduur in 2014 is relatief laag in Zuid-Limburg, omdat 

er significant meer korte vakanties ondernomen worden in deze regio. Met 

name in Maastricht is de gemiddelde verblijfsduur aanzienlijk korter dan 

gemiddeld (gemiddeld 3,1 nachten in de periode 2012-2014). In Noord- en 

Midden-Limburg worden relatief veel middellange vakanties doorgebracht. 
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Verdeling vakanties naar soort logiesvorm - per regio - 2014 

Hotel Bungalow Kamperen Overig 

 
Hotelvakanties zijn in Zuid-Limburg duidelijk populairder dan gemiddeld in 

Limburg. In Noord- en Midden-Limburg wordt juist beduidend vaker dan 

gemiddeld voor een bungalowvakantie gekozen. Die komt deels doordat er 

veel slaapplaatsen in hotels in Zuid-Limburg en in bungalowparken in 

Noord- en Midden-Limburg zijn. Daarnaast hebben hotels en bungalow-

parken gemiddeld een hogere bezettingsgraad de andere logiesvormen. 

Spreiding over de seizoenen 
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Verdeling vakanties naar seizoen - per regio - 2014 

Voorjaar Zomer Najaar Winter 

 
 

Ruim 30% van de vakanties die Nederlanders in Limburg doorbrengen wordt in 

de zomer (juli, augustus, september) ondernomen. Dit percentage ligt onder 

het landelijk gemiddelde van 36%. In Noord-Limburg is het aandeel van de 

zomer relatief groot, in Zuid-Limburg worden in verhouding minder vakanties in 

de zomer doorgebracht (28% van alle vakanties). 

 

Zuid-Limburg wordt wat vaker dan gemiddeld in Nederland in het najaar 

(oktober, november, december) bezocht. Mogelijk komt dit door dat Zuid-

Limburg zich profileert als kerstbestemming. De belangrijkste publiekstrekkers 

zijn in deze periode: Kerststad Valkenburg, dit evenement trekt in 2014 

300.000 bezoekers, die vaak meerdere kerstmarkten bezoeken en Magisch 

Maastricht; 750.000 bezoekers (incl. winkelend publiek)
7
. In Noord-Limburg is 

het voorjaar (april, mei, juni) relatief populair. 
 

                                                      
 
 
7
 Bezoekersaantallen kerstevenementen via VVV Zuid-Limburg. 
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Motief vakanties 
 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de omschrijvingen die de 

Nederlandse vakantiegangers het best bij hun vakantie in Limburg vinden 

passen. Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen de Limburgse regio’s. 

 

Typering vakantie per regio - 2014 

Noord-Limburg  

Vakantie met vrienden/familie/etc. 25% 

Ontspanning, rust, gezelligheid 21% 

Op natuur gerichte vakantie 11% 

N.a.v. een bijzondere gelegenheid 10% 

Sportieve of actieve vakantie 7% 

  

Midden-Limburg  

Vakantie met vrienden/familie/etc. 25% 

Sportieve of actieve vakantie 14% 

Ontspanning, rust, gezelligheid 13% 

Op natuur gerichte vakantie 11% 

N.a.v. een bijzondere gelegenheid 10% 

  

Zuid-Limburg  

Stedenvakantie 19% 

Op natuur gerichte vakantie 15% 

Sportieve of actieve vakantie 15% 

Ontspanning, rust, gezelligheid 11% 

Vakantie met vrienden/familie/etc. 9% 

 

Noord- en Midden-Limburg worden beide vaak bezocht met een ‘sociaal’ 

motief. De vakantieganger is op zoek naar ontspanning, rust en gezellig-

heid, bezoekt Limburg vanwege een speciale gelegenheid of is met familie 

en vrienden op pad. In Zuid-Limburg kiest de vakantieganger vaker 

specifiek voor de regio vanwege de natuur of de aanwezigheid van een 

stad. Niet het reisgezelschap is het belangrijkst, maar de activiteit of de 

omgeving. 

 

Populairste activiteiten  
 

Populairste activiteiten per regio - 2014    

  Noord-

Limburg 

Midden-

Limburg 

Zuid-

Limburg 

1 Uit eten gaan 69% (-) 55% (+) 76% 

2 Wandelen 63% 58% 62% 

3 Funshoppen 39% 45% 44% 

4 Zwemmen (+) 65% (+) 53% (-) 21% 

5 Bezoek bezienswaardige gebouwen (-) 15% (-) 25% (+) 48% 

6 Bezoek natuurgebied (-) 22% 24% (+) 34% 

7 Fietsen 26% 26% (-) 18% 

8 Bezoek museum (-) 9% (-) 6% (+) 17% 

9 Bezoek pretpark (+) 14% 13% (-) 6% 

10 Uitgaan (café/discotheek) (-) 6% 10% 10% 

(+) = significant populairder dan gemiddeld in Limburg (-) = significant minder populair dan gemiddeld in Limburg 

 
Uit eten gaan, zwemmen en wandelen zijn zowel in Noord- als in Midden-
Limburg de populairste activiteiten. Zwemmen is zowel in Noord-als in Midden-
Limburg populairder dan gemiddeld in de provincie. In Midden-Limburg gaan 
mensen wel minder dan gemiddeld uit eten. In Zuid-Limburg is – naast uit eten 
gaan en wandelen – het bezoeken van bezienswaardige gebouwen het 
populairst. Deze activiteit is in het zuidelijk deel van Limburg beduidend 
populairder dan gemiddeld. Ook gaat de vakantieganger in Zuid-Limburg vaker 
dan gemiddeld uit eten. 
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5.2  Verblijfsbezoek buitenlanders per regio 
 
Deze paragraaf beschrijft het aantal gasten en overnachtingen van buitenlandse 

verblijfsbezoekers in Limburg. Het onderliggende CBS Onderzoek Statistiek Logies-

accommodaties rapporteert sinds 2013 het aantal gasten en overnachtingen niet op het 

niveau van de Limburgse regio’s. In de oude statistiek logiesaccommodaties was wel 

informatie beschikbaar voor Zuid-Limburg en geheel Limburg en impliciet dus ook voor 

Noord- en Midden-Limburg samen (aantallen Limburg totaal minus aantallen Zuid-

Limburg). Voor het berekenen van het aantal buitenlandse gasten en overnachtingen in 

de Limburgse regio is gebruikt gemaakt van: 

 de verhouding gasten en overnachtingen Zuid-Limburg – rest Limburg in 2012 

(CBS, Statistiek Logiesaccommodaties oud 2012).  

 de verdeling van het aantal slaapplaatsen in Noord- en Midden-Limburg op 1 

januari 2014 (CBS, Statistiek Logiesaccommodaties 2014). 

 

De provincie Limburg is in 2014 bezocht door 872.000 buitenlandse gasten. Dit 

zijn zowel gasten met een toeristisch, als gasten met een zakelijk bezoekmotief. 

Deze buitenlandse gasten brengen in totaal 2,5 miljoen nachten door in de 

provincie Limburg. Ruim 70% van de verblijfsgasten komt uit België of 

Duitsland. 

 

Buitenlandse verblijfsgasten verblijven gemiddeld ruim 3,5 nachten in Noord- 

en Midden-Limburg en circa 2 nachten in Zuid-Limburg. Dit komt doordat 

gasten in Zuid-Limburg vaak korter (in hotels) verblijven, terwijl zij in Noord- en 

Midden-Limburg relatief vaak overnachten in een bungalow.  

 

Voor alle regio’s geldt dat het aantal buitenlandse gasten én overnachtingen in 

de laatste vijf jaar is toegenomen. De stijging was in deze periode het sterkst in 

Zuid-Limburg (+38%). De meeste buitenlandse gasten (391.000 gasten) kiezen 

voor Zuid-Limburg in 2014, maar de meeste nachten worden doorgebracht in 

Noord-Limburg (ruim 1,1 miljoen nachten in 2014). 

 

 

 

 

 

 

Aantal buitenlandse gasten per Limburgse regio (x1.000) 

 Noord-Limburg Midden-Limburg Zuid-Limburg 

2010 257 126 316 

2011 273 131 323 

2012 282 173 370 

2013 299 163 375 

2014 318 163 391 

 

Aantal overnachtingen van buitenlandse gasten per Limburgse regio 

(x1.000) 

 Noord-Limburg Midden-Limburg Zuid-Limburg 

2010 954 466 571 

2011 976 468 621 

2012 977 598 722 

2013 1.082 590 767 

2014 1.119 595 786 
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5.3  Verblijfsaanbod per regio 
 

Deze paragraaf behandelt het verblijfsaanbod per regio, afkomstig van het CBS 

Statistiek Logiesaccommodaties (SLA). Sinds 2012 zit hierin voor het eerst kleinschalig 

aanbod zoals “overnachten bij de boer” en huisjesterreinen en groepsaccommodaties 

van 10-20 slaapplaatsen. Hierdoor ontstaat een completer aanbodbeeld per regio dan in 

voorgaande trendrapportages. Ook is een andere analysemethode toegepast. Door 

deze trendbreuk is één op één vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk. 

 
Zuid-Limburg heeft het grootste aandeel aan accommodaties en slaapplaatsen 

van de drie regio’s in Limburg. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal accommodaties per regio - 

2014 

Aantal slaapplekken per regio en 

aandeel binnen Limburg - 2014 

  
 

 

Zuid-Limburg heeft het grootste aanbod qua slaapplaatsen in hotels, op 

kampeerterreinen en in groepsaccommodaties. Noord-Limburg heeft vooral 

veel slaapplaatsen op huisjesterreinen, deze huisjesterreinen zijn gemiddeld 

groter dan in Zuid-Limburg. In Maastricht zijn bijna alleen maar hotelkamers te 

vinden. 
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Zuid-Limburg heeft verhoudingsgewijs veel slaapplaatsen in hotels, Midden-

Limburg veel op campings en Noord-Limburg veel op huisjesterreinen. Limburg 

heeft verhoudingsgewijs sowieso veel slaapplaatsen op huisjesterreinen. Dit is 

ongewijzigd ten opzichte van 2013. 

 

 

5.4  Economisch belang per regio 
 
Deze paragraaf behandelt eerst de bestedingen tijdens vakanties conform de Landelijke 

R&T Standaard. Deze cijfers zijn afkomstig van het Continu Vakantieonderzoek van 

NBTC-NIPO Research. Om de trendmatige ontwikkeling over de afgelopen vijf jaar weer 

te geven, wordt in deze alinea gebruik gemaakt van 3-jaarsgemiddelden. Vervolgens 

gaat de paragraaf in op het aantal toeristisch-recreatieve bedrijven en werkgelegenheid, 

conform de Landelijke R&T Standaard. Meer informatie hierover staat in bijlage 3. De 

werkgelegenheidsgegevens betreffen fulltime, parttime en uitzendbanen en geen FTE. 

Cijfers zijn afkomstig van het Vestigingenregister Limburg met de peildatum 1 april (dus 

exclusief seizoenswerkgelegenheid).  

 

Bestedingen tijdens vakanties van Nederlanders 
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Bestedingen aan vakanties 
van Nederlanders per 
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Nederlanders hebben in 2014 in totaal bijna 427 miljoen euro uitgegeven aan 

vakanties in Limburg, ruim de helft (53%) daarvan komt in Zuid-Limburg 

terecht. De dagelijkse bestedingen liggen tijdens vakanties in Zuid-Limburg 

aanmerkelijk hoger dan tijdens vakanties Noord- en Midden Limburg. Dit komt 

voornamelijk doordat Nederlanders in Zuid-Limburg in hotels verblijven en de 

kosten daarvan per overnachting relatief hoog zijn. In Maastricht liggen de 

bestedingen gemiddeld zelfs nóg ruim een tientje hoger.  

 

Nederlanders geven in 2014 gemiddeld 35,60 euro per persoon per dag uit in 
Limburg, dit is 1,40 euro meer dan in 2013. De bestedingen zijn zowel in 
Noord-Limburg als in Zuid-Limburg gestegen. In Midden-Limburg namen de 
bestedingen per persoon per dag af. 
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Bovenstaande grafiek laat zien hoe de kosten van de vakanties in de 
Limburgse regio’s zijn opgebouwd. In vergelijking met het gemiddelde voor 
Nederland wordt er in Noord-Limburg minder uitgegeven in de horeca, maar de 
uitgaven aan de accommodatie liggen juist iets boven het landelijk gemiddelde.  
 
In Midden-Limburg liggen de bestedingen aan de accommodatie ongeveer op 
het landelijk gemiddelde. In deze regio wordt relatief veel uitgegeven in 
winkels, maar de bestedingen in de horeca liggen juist iets onder gemiddelde 
voor Nederland. De bestedingen zijn het hoogst in Zuid-Limburg. Er wordt in 

deze regio in vrijwel alle bestedingscategorieën meer uitgegeven dan 
gemiddeld in Limburg en Nederland. 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

2010 2011 2012 2013 2014 

Bestedingen tijdens vakanties van Nederlanders in de 
Limburgse regio's - 3-jaarsgemiddelden (x mln euro) 

Noord-Limburg Midden-Limburg Zuid-Limburg 

 
 
De ontwikkeling van de bestedingen tijdens vakanties van Nederlanders in 
Noord- en Zuid-Limburg is de afgelopen jaren aardig stabiel. In Midden-
Limburg is duidelijk sprake van een positieve ontwikkeling van de bestedingen. 
Deze positieve ontwikkeling wordt verklaard door zowel een stijging van het 
aantal overnachtingen als door een stijgende ontwikkeling – ondanks de 
afname ten opzichte van 2013 – van de bestedingen per persoon per dag. 
 
Toeristisch-recreatieve bedrijven per regio 
 
Zuid-Limburg heeft de meeste R&T bedrijven (4.700), voornamelijk veel in de 
sectoren horeca en cultuur, recreatie en amusement. Het aantal bedrijven is de 
afgelopen vijf jaar in elke regio gegroeid. In Noord-Limburg is deze groei het 
sterkste met 8,1%, in Noord-Limburg met 5,7% en in Zuid-Limburg met 5,2%. 
 
De grootste toename van het aantal bedrijven tussen 2010 en 2014 heeft 
plaatsgevonden in de sectoren cultuur en sport. In bijlage 3 staat een overzicht 
van het soort bedrijven dat hieronder valt. 
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Aantal R&T bedrijven per regio 

 Noord-

Limburg 

Midden-

Limburg 

Zuid-

Limburg 

Cultuur, recreatie en amusement 310 270 740 

Detailhandel/groothandel 110 130 240 

Horeca 750 760 1.900 

Logiesverstrekking 220 130 510 

Sport 180 180 400 

Vervoer 310 290 530 

Overig 140 140 380 

Totaal 2.020 1.900 4.700 

*het aantal logiesbedrijven is lager dan volgens SLA (zie verblijfsaanbod). Een van de verklaringen 
is dat verblijfsrecreatie bij de boer niet als hoofdactiviteit is opgenomen in het Vestigingenregister 
en daardoor niet zijn meegenomen in de telling. 

 
Toeristisch-recreatieve werkgelegenheid per regio  
 

Zuid-Limburg heeft het grootste 

aandeel toeristisch-recreatieve 

werkgelegenheid van de regio’s in 

Limburg, namelijk 53%. Dit zijn 

19.329 banen in 2014. Maastricht 

heeft een aandeel van 15% in de 

totale toeristisch-recreatieve 

werkgelegenheid in Limburg (met 

5.627 R&T banen) en een aandeel 

van 29% in de toeristisch-recreatieve 

werkgelegenheid in Zuid-Limburg. 

Noord-Limburg heeft 10.072 

toeristisch-recreatieve banen en 

Midden-Limburg heeft het kleinste 

aandeel met 7.471 banen. 

 

Deze verhoudingen zijn ongewijzigd 

ten opzichte van 2013. 

 
 

Ontwikkeling werkgelegenheid 
 

De daling van het aantal banen in de toeristisch-recreatieve sector zet door, met 

name in Noord- en Zuid-Limburg (zie voor de totalen paragraaf 4.6). Tussen 2010 

en 2014 is het aantal banen gedaald met 7,4% in Noord-Limburg, met 6,9% in 

Zuid-Limburg en 1,8% in Midden-Limburg. 

 

In Midden-Limburg daalt het aantal toeristisch-recreatieve banen licht, met 1,8%, 

tussen 2010 en 2014, terwijl de totale werkgelegenheid is gedaald met 3,9%. 

  

 
 

Aandeel R&T in totale werkgelegenheid 

Nederland 6,3% 

Noord-Limburg 7,3% 

Midden-Limburg 7,0% 

Zuid-Limburg 7,3% 
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Aantal banen R&T per gemeente Aantal banen R&T als aandeel totale 

werkgelegenheid 

 
 

 

Gemeenten (> 2.000 R&T-banen) 

 Aantal R&T banen 
Aandeel R&T banen / totaal 

banen 

1 Maastricht 5.630 7,9% 

2 Venlo 3.390 5,9% 

3 Roermond 2.420 6,8% 

4 Heerlen 2.240 4,1% 

5 Valkenburg aan de Geul 2.110 33,1% 

6 Horst aan de Maas 2.090 11,3% 

7 Sittard-Geleen 2.010 4,1% 

 

De tabel op de vorige pagina geeft een overzicht van de gemeenten met meer 

dan 2.000 banen in de R&T-sector. Maastricht staat op afstand aan kop in 

absoluut aantal banen, terwijl Valkenburg aan de Geul relatief de meeste R&T-

banen heeft.  

 

Ook in Vaals (30,5%) en Gulpen-Wittem (22,0%) ligt het aandeel van de 

werkgelegenheid op de totale werkgelegenheid ruim boven het gemiddelde van 

7,2% Limburg (zie verder bijlage 3). 

 

Gemeenten (> 10% R&T-banen) 
Aandeel R&T banen 

van totaal aantal banen 

1 Valkenburg aan de Geul 33,1% 

2 Vaals 30,5% 

3 Gulpen-Wittem 22,0% 

4 Mook en Middelaar 20,7% 

5 Beersel 13,5% 

6 Onderbanken 11,9% 

7 Gennep 11,9% 

8 Horst aan de Maas 11,3% 

9 Bergen 10,0% 
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Aantal banen per 
deelsector 
 

In alle Limburgse regio’s 

levert de deelsector 

horeca de meeste 

toeristisch-recreatieve 

banen. De verblijfssector 

zorgt vooral in Noord- en 

Zuid-Limburg voor relatief 

veel banen. 

 

De staafdiagrammen laten 

zien dat er niet alleen een 

regionaal verschil is in de 

verdeling van het aantal 

banen naar sector, maar 

ook in de ontwikkeling van 

het aantal banen. 

 

Het aantal banen in de 

horeca ligt in Midden-

Limburg in 2014 ongeveer 

op het niveau van 2010, 

terwijl er in dezelfde 

periode in Zuid- en Noord-

Limburg duidelijk sprake is 

van een daling. 

 

Het aantal banden bij 

logiesverstrekkende 

bedrijven neemt in alle 

regio’s af, maar de daling 

is duidelijk sterker dan 

gemiddeld in Noord-

Limburg 

Verdeling R&T banen naar deelsector per 

Limburgse regio - 2014 
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5.5  Profiel Nederlandse toerist per regio 
 

Deze paragraaf gaat in het profiel van de Nederlandse vakantieganger (toerist) in 

Limburg en de tevredenheid over de vakantie. De cijfers komen uit het 

ContinuVakantieonderzoek (CVO) van NBTC-NIPO Research.  
 

 

Leeftijd en gezinssamenstelling 

 
 

Zuid-Limburg wordt meer dan gemiddeld bezocht door vakantiegangers van 50 

jaar en ouder. Dertig procent van de vakantiegangers is tussen de 50 en 64 

jaar en 18% is 65 jaar of ouder. Noord- en Midden-Limburg ontvangen meer 

kinderen tot en met 14 jaar en Noord-Limburg ook meer Nederlanders tussen 

de 30 en 49 jaar. Het aandeel 50-plussers blijft in deze regio achter bij het 

Nederlands gemiddelde. 
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De verdeling van de vakanties naar gezinssamenstelling laat een vergelijkbaar 

beeld zien. Noord- en Midden-Limburg worden met name veel bezocht door 

gezinnen met jonge kinderen. Zuid-Limburg is bovengemiddeld in trek onder 

tweepersoonshuishoudens van 35 jaar of ouder. Voor een aanzienlijk deel 

gaan die bezoekers naar Maastricht. Daarnaast brengen gezinnen met oudere 

kinderen (13-17 jaar) ook vaker dan het provinciaal gemiddelde een bezoek 

aan Zuid-Limburg. 

 

 
 
Grootte reisgezelschap 
 
De provincie Limburg wordt gemiddeld in een reisgezelschap van 3,8 personen 

bezocht. In Zuid-Limburg ligt de gemiddelde groepsgrootte duidelijk lager (3,1 

personen per reisgezelschap) en in Midden- en Noord-Limburg gemiddeld 

hoger: respectievelijk 4,3 en 4,4 personen. Zuid-Limburg wordt aanmerkelijk 

vaker met twee personen bezocht, terwijl Midden- en Noord-Limburg vaker met 

3 of 4 personen of grotere groepen bezocht worden.  

 

Herkomstprovincie 

 

De meeste binnenlandse toeristen in Limburg komen uit Zuid-Holland, de 

provincie met de meeste inwoners. Dat geldt voor alle drie de Limburgse 

regio’s. De tweede en de derde plek worden voor geheel Limburg ingenomen 

door toeristen uit de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant. Er zijn echter 

verschillen voor de Limburgse regio’s. 

 

Noord-Limburg ontvangt in vergelijking met het Limburgs gemiddelde veel 

toeristen uit het nabij gelegen Gelderland. Midden-Limburg ontvangt relatief 

veel toeristen uit de eigen provincie en uit Utrecht en relatief weinig Noord-

Hollanders. Voor Zuid-Limburg zijn Zuid- en Noord-Holland en Noord-Brabant 

de belangrijkste provincies. 
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Leefstijlen Nederlandse vakantiegangers 
 

De leefstijlen van binnenlandse toeristen in Limburg verschillen nauwelijks van 

het Nederlands gemiddelde. Door in te zoomen op de regio’s ontstaan wel 

meer onderscheidende profielen dan voor de hele provincie Limburg. 

 

In Noord- en Midden-Limburg komen, ten opzichte van de gemiddelde 

binnenlandse vakantieganger, relatief veel toeristen met een uitbundig gele 

leefstijl. In Midden-Limburg komen meer toeristen met de leefstijl gezellig lime 

en minder met rustig groene. 

 

Ook in Zuid-Limburg is de uitbundig gele leefstijl de meest voorkomende onder 

binnenlandse toeristen, maar dit aandeel is lager dan landelijk gemiddeld. De 

comfortabel en luxe blauwe leefstijl, evenals de paarse en de rode, komen 

vaker dan gemiddeld in Limburg naar Zuid-Limburg.  

 

Vraaggericht ontwikkelen: de regio’s hebben een duidelijk profiel als het gaat 

om leefstijlen die er op vakantie gaan of vanuit het aangrenzende buitenland 

voor een dagje komen. Je kan daar het ‘aanbod’ en de promotie nog beter op 

afstemmen, ofwel vraaggericht gaan ontwikkelen. Let op: deze leefstijlprofielen 

moeten niet worden gezien als blauwdruk en daarom ook zorgvuldig worden 

toegepast. Zo zijn ook het (huidige) aanbod en de identiteit van de Limburgse 

regio’s van belang om te betrekken bij het ‘vraaggericht ontwikkelen’ van de 

vrijetijdssector. 

 

 
Leefstijlconsumenten uitbundig geel (links) en gezellig lime (rechts) vormen 

belangrijke doelgroepen in Noord-Limburg en Midden-Limburg. 
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Leisure Leefstijlen Nederlandse vakantiegangers 

 
 

Uitbundig 

geel  

 

Tijdens hun vakantie gaan ze er graag gezellig op uit, met het gezin 

of met anderen. Een pretpark of dierentuin in de buurt kunnen ze 

erg waarderen. Ze houden van relaxen en gezelligheid, maar willen 

toch ook wel actief en sportief bezig zijn. Voor ieder wat wils. 

 

Gezellig 

lime  

 

Vakantie is voor de lime gasten lekker vrij zijn, rust en ontspanning, 

even weg van de dagelijkse verplichtingen en dan gezellig met het 

gezin iets leuks doen: wandelen, fietsen, een leuk plaatsje in de 

buurt bezoeken. 

 

 

Rustig 

groen  

 

Tijdens de vakantie doet rustig groen het liefst rustig aan. Even alles 

achter je kunnen laten en weg van de dagelijkse beslommeringen. 

Ze zijn veel in de natuur te vinden, lekker wandelen en fietsen. 

Verder hebben ze geen bijzondere wensen. Het gewone en 

herkenbare is juist fijn, vertrouwd. 

 

Ingetogen 

aqua  

 

Cultuur, natuur en (kalme) sportieve mogelijkheden zijn keywords in 

de vakantie. Lekker sportief buiten in de natuur zijn. Denk aan 

wandel- en fietsvakanties. Daarnaast vinden ze het belangrijk om 

ook kennis op te doen. Ze verdiepen zich graag in streekculturen. 

 

Cultureel en 

inspirerend 

rood  

 

Ze gaan op vakantie op zoek naar avontuur en uitdaging. Denk aan 

back-to-basic, maar ook cultuur, watersport en uitgaan, spreekt hen 

aan. Ze willen nieuwe dingen meemaken en kennis en inspiratie 

opdoen.  

 

 

Comfort en 

luxe blauw  

 

Op vakantie gaan is tijd voor zichzelf, de partner en vrienden. 

Iedereen moet dan uitgebreid kunnen genieten van een relaxte 

vakantie. Blauwe recreanten houden van een luxe omgeving en 

exclusiviteit. Ze worden graag goed verzorgd of verwend en vinden 

een goede organisatie en goede faciliteiten erg belangrijk. 

 

Avontuur-

lijk en 

sportief 

paars 

 

Avontuurlijk paars wil graag iets nieuws beleven of ontdekken in hun 

vakantie. Gewoon is niet goed genoeg voor deze groep. Ze gaan op 

zoek naar een bijzondere ervaring. Dat mag een tikje wild zijn - een 

boomhut of een survivaltent - maar het bijzondere kan ‘m ook zitten 

in het beleven van luxe en exclusiviteit.  

Waardering door Nederlandse vakantieganger 

 

 
Een vakantie in Limburg wordt in 2014 gemiddeld met het rapportcijfer 8,2 

beoordeeld, dit is gelijk aan het Nederlands gemiddelde en net iets hoger dan 

in 2013, toen het rapportcijfer een 8,1 was. De beoordeling voor Midden-

Limburg komt overeen met het gemiddelde voor Limburg, Noord-Limburg 

scoort 0,1 punt lager en Zuid-Limburg. De afgelopen vijf jaar werd Zuid-

Limburg steeds het best beoordeeld van alle Limburgse regio’s. Deze 

waardering ligt ook boven het landelijk gemiddelde.  
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De kwaliteit van de dienstverlening wordt de afgelopen jaren in Noord- en Zuid-
Limburg ongeveer even hoog gewaardeerd. Dit cijfer is vergelijkbaar met het 
gemiddelde voor zowel Limburg als Nederland. Beide regio’s scoren al enkele 
jaren een 7,8; met voor Zuid-Limburg in 2014 een kleine verhoging naar een 
7,9. Midden-Limburg scoort wel iets lager dan gemiddeld, maar de kwaliteit van 
de dienstverlening wordt desondanks de afgelopen jaren met een stabiele 7,6 
beoordeeld.  
 
 

 
De kwaliteit van de accommodatie wordt in Zuid Limburg de afgelopen jaren 
duidelijk beter beoordeeld dan in de andere regio’s. De waardering van de 
kwaliteit van de accommodaties in Noord-Limburg en Midden-Limburg 
ontwikkelt zich positief. De stijging van de waarderingscijfers voor de 
accommodaties in Noord-Limburg (van 7,4 in 2010 naar 7,7 in 2012) is 
inmiddels afgevlakt. In 2014 noteerde de Noord-Limburgse accommodaties een 
7,5. Even hoog als Midden-Limburg, dat sinds 2012 weer licht stijgende 
waarderingscijfers voor de accommodaties kent.  
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Nederlanders geven het meest uit tijdens een vakantie in Zuid-Limburg. Ze 
beoordelen het prijsniveau van zowel de horeca als de boodschappen in deze 
regio ook het meest positief (rapportcijfers respectievelijk 7,0 en 7,3). Het 
rapportcijfer voor het prijsniveau van de horeca in Zuid-Limburg is in 2014 wel 
duidelijk gedaald ten opzichte van 2013, toen het nog een 7,3 scoorde. De 
vakantiegangers zijn het minst te spreken over het prijsniveau van de horeca in 
Noord-Limburg (6,7). Het prijsniveau van de boodschappen wordt in Noord- en 
Midden-Limburg lager beoordeeld dan in Zuid-Limburg: respectievelijk met een 
6,6 en 6,8.  
 
Een mogelijke verklaring voor het verschil in tevredenheid over de horecaprijzen 
is de samenstelling van het reisgezelschap. Gezinnen met kinderen tot en met 
12 jaar beoordelen het prijsniveau van de horeca gemiddeld lager dan 
tweepersoonshuishoudens van 35 jaar en ouder. Hetzelfde geldt in grote lijnen 
voor de beoordeling van het prijsniveau van de boodschappen. Omdat Noord- 
en Midden-Limburg relatief veel door gezinnen met kinderen bezocht worden ligt 
de beoordeling op dit aspect hier lager dan in Zuid-Limburg. 
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Bijlage 1 Bronnen en definities 
 

Voor de Toeristische Trendrapportage Limburg 2014-2015 is gebruik gemaakt 

van beschikbare landelijke bronnen. In deze bijlage staat per onderwerp welke 

bron is gehanteerd, op welke periode het onderzoek betrekking heeft, de 

gehanteerde afbakening/definitie en de doelgroep voor het onderzoek. 

 

Vakanties van Nederlanders (inclusief bestedingen en profiel) 

 Bron: Continu Vakantieonderzoek (CVO), NBTC-NIPO Research; 

 Onderzoeksperiode: 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014. Voor 

deze periode zijn vier kwartaalmetingen verricht; 

 Informatie over voorgaande jaren is beschikbaar via de CVO 

Holidaytracker, een online database met daarin alle CVO gegevens over 

de voorgaande jaren; 

 Definitie/afbakening:  

 Een (toeristische) vakantie is een bezoek met minimaal één 

overnachting aan een accommodatie die niet je hoofdverblijf is en die 

niet in eigen bezit is (niet met een zakelijk motief); 

 Vakanties op vaste standplaatsen zijn vakanties in accommodaties 

die in eigen bezit zijn, zoals een eigen tweede woning, eigen boot, of 

eigen (sta)caravans op vaste standplaatsen op een camping; 

 Doelgroep onderzoek: Nederlanders uit de TNS NIPObase die de 

afgelopen drie maanden een vakantie in eigen land hebben doorgebracht. 

 Het CVO onderscheidt veel logiesvormen, in de Holidaytracker worden de 

toeristische logiesvormen ingedeeld in vier hoofdcategorieën: 

 Hotel: hotel/motel; 

 Bungalow: zomerhuisje, vakantiehuisje, 2
e
 woning (wel/niet op een park); 

 Camping: stacaravan (geen eigen bezit), tourcaravan/vouwcaravan/ 

vouwwagen op vaste standplaats (geen eigen bezit), tourcaravan/ 

vouwcaravan/vouwwagen niet op vaste standplaats, (bungalow)tent 

op vaste standplaats (geen eigen bezit), (bungalow)tent niet op vaste 

standplaats, kampeerauto; 

 Overig: pension, B&B, appartement, woning van familie, vrienden, 

kennissen, woning van particulier (al dan niet op een park), 

trekkershut, kamphuis, jeugdherberg, kampeerboerderij, 

volkstuinhuisje, boot en anders. 

 

Vakantie van buitenlanders (inkomend toerisme) 

 Bron: Statistiek Logies Accommodaties (SLA), Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS); 

 Onderzoeksperiode: kalenderjaren; 

 Definitie/afbakening: gasten en overnachtingen van gasten uit het 

buitenland (zonder nadere uitsplitsing van zakelijk of toeristisch motief) in de 

volgende accommodaties: 

 hotels, pensions, jeugdaccommodaties (met ≥ 5 slaapplaatsen); 

 kampeerterreinen met toeristische verhuur (met ≥ 20 slaapplaatsen); 

 huisjesterreinen met toeristische verhuur (met ≥ 10 slaapplaatsen); 

 groepsaccommodaties (met ≥ 10 slaapplaatsen). 

 Doelgroep onderzoek: verblijfsaccommodaties; 

 Volgtijdelijke vergelijkbaarheid: de cijfers over de logiesaccommodaties zijn 

met ingang van verslagjaar 2012 niet meer geheel vergelijkbaar met 

eerdere jaren, omdat o.a. de analysemethode is aangepast, 

verblijfsrecreatie bij de boer is toegevoegd en de ondergrens van 

huisjesterreinen en groepsaccommodaties is verlaagd van 20 naar 10 

slaapplaatsen. 

 

Verblijfsaanbod en bezettingsgraad 

 Bron: Statistiek Logies Accommodaties (SLA), Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS); 

 Onderzoeksperiode: kalenderjaren; 

 Definitie/afbakening:  

 De netto slaapplaatsbezettingsgraad is het aantal overnachtingen 

in een bepaalde periode gedeeld door de beschikbare capaciteit (het 

aantal slaapplaatsen in de geopende accommodaties) in dezelfde 

periode.  

In SLA worden de volgende accommodaties meegenomen: 

 hotels, pensions, jeugdaccommodaties (met ≥ 5 slaapplaatsen); 

hiertoe behoren ook locaties met “bed & breakfast” vanaf 5 

slaapplaatsen (pensions) 

 kampeerterreinen met toeristische verhuur (met ≥ 20 slaapplaatsen); 

 huisjesterreinen met toeristische verhuur (met ≥ 10 slaapplaatsen); 

 groepsaccommodaties (met ≥ 10 slaapplaatsen). 

 Doelgroep onderzoek: verblijfsaccommodaties; 
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 Volgtijdelijke vergelijkbaarheid: de cijfers over de logiesaccommodaties zijn 

met ingang van verslagjaar 2012 niet meer geheel vergelijkbaar met 

eerdere jaren, omdat o.a. de analysemethode is aangepast, 

verblijfsrecreatie bij de boer is toegevoegd en de ondergrens van 

huisjesterreinen en groepsaccommodaties is verlaagd van 20 naar 10 

slaapplaatsen. 

 

Werkgelegenheid 

 Bron: Vestigingen Register Limburg (VRL), Etil; 

 Periode: peildatum 25 maart 2015; 

 Definitie: zie bijlage 3 voor de SBI codes die geheel of gedeeltelijk tot de 

vrijetijdssector behoren binnen de Landelijke R&T Standaard. De grens 

tussen vol- en deeltijdbanen ligt in VRL op 12 uur; 

 Verschil met LISA: Er zijn (kleine) verschillen tussen de LISA-gegevens en 

de VRL-gegevens. Een belangrijke verklaring voor deze verschillen is dat de 

LISA-gegevens zijn afgerond op tientallen. Daarnaast is in 2014 een 

wijziging in de registratie veranderd, waardoor er bij één organisatie met 

meerdere vestigingen maximaal een vestiging werd geregistreerd. Vanaf 

2014 zijn alle vestigingen apart geregistreerd. Dit heeft geen gevolgen 

gehad voor de analyse. 

 

Leisure Leefstijlen 

 Bron: Gastenboek verblijfsrecreatie voor de provincie Limburg van 

SmartAgent en RECRON (met verrijkte gegevens van het Continu 

Vakantieonderzoek 2013-2014, NBTC-NIPO Research); 

 Onderzoeksperiode CVO: 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014; 

 Definitie/afbakening: Nederlandse gasten die in een toeristische 

accommodatie (en dus niet vaste standplaats) verblijven en op basis van 

hun profiel ingedeeld worden in leefstijlen. Uitleg van de leefstijlen vindt u in 

de betreffende hoofdstukken met leefstijlprofielen terug; 

 Doelgroep onderzoek: Nederlanders uit de TNS NIPObase die de afgelopen 

drie maanden een vakantie in eigen land hebben doorgebracht. 

 

Overige bronnen 

 Feiten & Cijfers Databank, website Bedrijfschap Horeca en Catering 

 KPMG, Hospitality Benchmark, 2014 
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Bijlage 2 Afbakening R&T 
werkgelegenheid 
 
In de landelijke R&T standaard is een afbakening gemaakt van de toeristisch-

recreatieve werkgelegenheid. Hierbinnen wordt onderscheid gemaakt in zeven 

groepen. Per activiteit is aangegeven in welke mate de werkgelegenheid wordt 

meegeteld voor de toeristisch-recreatieve sector (zie kolom ‘weging’).  

 

Voorbeeld: de werkgelegenheid in de branche ‘personenvervoer per spoor’ kan 

niet volledig aan de toeristisch recreatieve sector worden toegerekend, maar 

een deel ervan komt zeker voort uit toerisme en recreatie.  

 

1. Detail- en groothandel 

 

45194  Handel/reparatie van caravans     100% 

46492  Groothandel in watersportartikelen    100% 

46493  Groothandel in kampeerartikelen    100% 

4730 Benzinestations      10% 

47642  Winkels in watersportartikelen     100% 

47643  Winkels sportartikelen      100% 

47644  Winkels kampeerartikelen     100% 

47722  Winkels lederwaren en reisartikelen    30% 

47781  Winkels in foto art.      30% 
 

2. Logiesverstrekking 

 

55101  Hotel-restaurants      100% 

55102  Hotels, pensions en conferentieoorden    100% 

55201  Verhuur van vakantiehuisjes/appartementen   100% 

55202  Jeugdherbergen/vakantiekampen    100% 

5530  Kampeerterreinen      100% 

5590  Overige logiesverstrekking     100% 

 

 

 

3. Eet- en drinkgelegenheden (horeca) 

 

56101  Restaurants       100% 

56102  Cafetaria’s, lunchrooms, e.d.     100% 

56103  IJssalons       100% 

5630  Cafés        100% 

 

4. Vervoer 
 

4910  Personenvervoer per spoor     10% 

4932  Vervoer per taxi      10% 

49391  Ongeregeld personenvervoer     100% 

5010  Zee- en kustvaart      50% 

5030  Binnenvaart (passagiersvaart)     10% 

5110  Personenvervoer door de lucht     10% 

5222  Dienstverlening voor vervoer water    10% 

5223  Dienstverlening voor de luchtvaart    10% 

7911  Reisbemiddeling      100% 

7912  Reisorganisatie      100% 

7990  Informatieverstrekking op het gebied van toerisme  100% 
 

5. Cultuur, recreatie en amusement 
 

5914  Bioscopen       100% 

90011  Beoefening van podiumkunst     100% 

90013  Circus en variété      100% 

90041  Theaters en schouwburgen     100% 

90042  Evenementenhallen      100% 

91021  Musea        100% 

91022  Kunstgalerieën/-expositieruimte    100% 

91041  Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen.   100% 

91042  Natuurbehoud       100% 

93211  Pret- en themaparken      100% 

93212  Kermisattracties      100% 
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6. Sport 
 

85511  Zeil- en surfscholen      100% 

85519  Overige sport- en recreatieonderwijs    30% 

93111  Zwembaden       30% 

93112  Sporthallen, sportzalen      30% 

93113  Sportvelden       30% 

93119  Overige sportaccommodaties     30% 

93121  Veldvoetbal       30% 

93122  Veldsport in teamverband     30% 

93123  Atletiek       30% 

93124  Tennis        30% 

93125  Paardensport en maneges     30% 

93126  Wielersport       30% 

93127  Auto- en motorsport      30% 

93128  Wintersport       30% 

93129  Overige buitenport      30% 

9313  Fitnesscentra       100% 

93141  Individuele zaalsport      30% 

93142  Zaalsport in teamverband     30% 

93143  Kracht- en vechtsport      30% 

93144  Bowlen, kegelen, biljarten     30% 

93145  Denksport       30% 

93146  Sportscholen       30% 

93149  Overige binnensport en omnisport    30% 

93151  Zwem- en onderwatersport     30% 

93152  Roei-, kano-, zeil- en surfsport e.d.    30% 

93191  Beroepssportlieden      30% 

93192  Hengelsport       100% 

93193  Verzorgen van vistochten     100% 

93194  Supportersverenigingen     30% 

93195  Organiseren van sportevenementen    30% 

93196  Overkoepelende organen     30% 

93199  Overige sportactiviteiten n.e.g.     30% 

93291  Jachthavens       100% 

 

 

7. Overig 

 

3012  Bouw van sport-/recreatievaart     100% 

77111  Verhuur personenauto’s     10% 

7712  Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen,  

caravans en aanhangwagens     30% 

7721  Verhuur van sport- en recreatieartikelen   30% 

7734  Verhuur en lease van schepen     30% 

8230  Organiseren van congressen en beurzen   100% 

92001  Loterijen en kansspelen     100% 

92009  Exploitatie van amusements- en speelautomaten  100% 

93299  Overige recreatie n.e.g.     30% 

9604  Sauna’s, solaria, baden e.d.     100% 
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Bijlage 3  R&T banen per 
gemeente 
 
 

Aantal R&T bedrijven per gemeente 

 

 Aantal R&T 
banen 

Totaal aantal 
banen 

Aandeel R&T banen 
van totaal banen (%) 

Beek 470 9.630 4,9% 

Beesel 460 3.420 13,5% 

Bergen 420 4.190 10,0% 

Brunssum 500 7.130 7,0% 

Echt-Susteren 790 11.840 6,7% 

Eijsden-Margraten 660 6.940 9,5% 

Gennep 1.010 8.520 11,9% 

Gulpen-Wittem 930 4.230 22,0% 

Heerlen 2.240 54.210 4,1% 

Horst aan de Maas 2.090 18.570 11,3% 

Kerkrade 1.350 14.730 9,2% 

Landgraaf 940 9.570 9,8% 

Leudal 780 13.800 5,7% 

Maasgouw 760 8.700 8,7% 

Maastricht 5.630 71.060 7,9% 

Meerssen 300 5.070 5,9% 

Mook en Middelaar 410 1.980 20,7% 

Nederweert 460 6.100 7,5% 

Nuth 230 5.990 3,8% 

Onderbanken 120 1.010 11,9% 

Peel en Maas 1.200 16.900 7,1% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Aantal R&T 
banen 

Totaal aantal 
banen 

Aandeel R&T banen 
van totaal banen (%) 

Roerdalen 430 5.280 8,1% 

Roermond 2.420 35.580 6,8% 

Schinnen 150 3.130 4,8% 

Simpelveld 210 2.160 9,7% 

Sittard-Geleen 2.010 49.530 4,1% 

Stein 530 9.060 5,8% 

Vaals 720 2.360 30,5% 

Valkenburg aan de Geul 2.110 6.380 33,1% 

Venlo 3.390 57.450 5,9% 

Venray 1.090 26.050 4,2% 

Voerendaal 240 2.640 9,1% 

Weert 1.820 25.580 7,1% 
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Bijlage 4 Factsheet daguitstapjes 2013-2014 
 

 


