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Toerisme in Drenthe wordt internationaler 

Voorwoord 

Drenthe doet het goed op toeristisch vlak. Afgelopen periode heeft Drenthe weer meer toeristen en 
recreanten mogen ontvangen uit zowel binnen- als buitenland. De sterkere economische positie 
heeft er ook voor gezorgd dat deze toeristen en recreanten steeds luxere en duurdere uitjes 
ondernemen. Het toeristische bedrijfsleven heeft zich in Drenthe hierop aangepast en de 
bestedingen zijn sterk toegenomen. De sector draagt hierdoor substantieel bij aan de provinciale 
economie. 
 
Dit positieve beeld wordt onderstreept door de uitkomsten van deze nieuwe uitgave van de Monitor 
Toerisme Drenthe. Het bezoekvolume en de daaraan gerelateerde bestedingen en 
werkgelegenheid binnen de sector zijn voor de tweede maal op rij gestegen.  
 
Drenthe weet ook steeds meer bezoek vanuit het buitenland naar zich te trekken. Drenthe wordt 
internationaler. Voor de toekomst wordt in deze markt de sterkste groei verwacht. Een kans voor 
Drenthe om zich verder te ontwikkelen als toeristische locatie, maar tegelijkertijd ook een uitdaging. 
Daarom gaat deze uitgave nader in op het internationale bezoek.  
 
Voorliggend rapport is het zesde in een reeks van rapporten waarin de economische betekenis van 
toerisme in Drenthe en Ooststellingwerf (eveneens onderdeel van Recreatieschap Drenthe) in 
beeld is gebracht. In deze versie worden de cijfers over het jaar 2017 gepresenteerd en wordt 
nader ingegaan op de huidige stand van zaken binnen de toeristische sector in Drenthe. De 
gehanteerde methodiek voor het in kaart brengen van de economische betekenis sluit aan bij de 
eerder gepubliceerde versies van de monitor. Hierdoor kunnen trends en ontwikkelingen binnen de 
sector over een langere reeks van jaren zichtbaar worden gemaakt: zowel voor Drenthe als geheel, 
maar ook voor de afzonderlijke gemeenten. 
 
Wij wensen u veel leesplezier.  
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Samenvatting 

1 Aanleiding en doel  
 
Toerisme economische sector van formaat 
Toerisme in Drenthe is een sterke sector, die al jaren sterk groeit. Toerisme is een belangrijke 
werkgever in de lokale, regionale en provinciale economie. Het toeristisch bezoek genereert 
bestedingen en zorgt voor omzet bij de vele toeristisch recreatieve ondernemingen en aanverwante 
bedrijvigheid in de provincie. De sector is niet meer weg te denken uit de economie. 
 
Monitor maakt actuele performance en ontwikkelingen zichtbaar 
Vele miljoenen dagjesmensen en bezoekers bezoeken de provincie Drenthe jaarlijks. Dat deze 
sector zich goed ontwikkeld, is zichtbaar in het straatbeeld. Echter, hoe dit zich vertaalt in een 
bijdrage aan de provinciale economie is echter minder zichtbaar. Om die reden is medio 2002 op 
initiatief van het Recreatieschap en het toeristische bedrijfsleven gestart met een monitor op basis 
waarvan de ontwikkeling van de economische betekenis van toerisme en recreatie in de provincie 
Drenthe op de voet gevolgd kan worden. Deze rapportage laat de trends in de ontwikkeling van het 
toerisme in Drenthe duidelijk zien, aangezien de monitor al jarenlang op dezelfde manier wordt 
opgeleverd. In deze rapportage, de zesde editie op rij, worden de uitkomsten van de nieuwe meting 
gepresenteerd met als peiljaar 2017. 
 
Gehanteerde methodiek 
De gehanteerde methodiek voor het in kaart brengen van de economische betekenis van toerisme 
en recreatie in deze editie sluit aan bij die uit eerder gepubliceerde versies. Op deze wijze is sprake 
van een optimale vergelijkbaarheid, waardoor trends en ontwikkelingen zichtbaar kunnen worden 
gemaakt. Gemakshalve verwijzen we hier naar het hoofdrapport voor een nadere toelichting op de 
gehanteerde methodiek. In deze samenvatting worden alleen de belangrijkste uitkomsten 
gepresenteerd. 
 
 
2 Economisch belang voor Drenthe als geheel 
 
Groeiend aantal mensen dat van Drenthe geniet 
Zowel het aantal dagtochten als het aantal overnachtingen in Drenthe is wederom gestegen. Vooral 
de dagbestedingen en de vakanties in het luxere segment worden steeds belangrijker. De sector 
komt hiermee steeds meer tegemoet aan de eisen van de consument uit binnen- en buitenland.  
 
Toerisme goed voor een omzet van circa 1,1 miljard euro 
Een toename van zowel het aantal dagtochten, als het aantal overnachtingen in het duurdere 
luxere segment heeft ervoor gezorgd dat de, aan toerisme toe te schrijven omzet sterk is gestegen. 
In 2017 werd er ruim 1,1 miljard euro omgezet bij bedrijven uit de sector in de provincie Drenthe. In 
het Friese Ooststellingwerf werd aanvullend nog zo’n € 57 miljoen omzet gegenereerd.  
Dagtochten zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de omzet, circa 60%. De overige 40% 
is toe te schrijven aan de verblijfsmarkt.  
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Figuur 1.1 Bestedingen in de toeristisch-recreatieve sector in Drenthe in 2000-2017 (x miljoen euro)  

 
 
Toename van het aantal banen ten opzichte van 2015 
De stijgende bestedingen vanuit het toerisme zorgde, via de omzet van bedrijven, ook voor een 
toename van werkgelegenheid. Het gaat hierbij zowel om de directe als de afgeleide 
werkgelegenheid bij toeristische bedrijven. Te denken valt onder andere aan werkgelegenheid bij 
verblijfsaccommodaties en attracties, maar ook de lokale middenstand en horeca. In 2017 waren er 
zo’n 18.485 personen werkzaam door toeristische bestedingen in Drenthe. Indirect, bij de 
toeleveranciers, komen hier nog eens circa 2.495 banen bij. 
 
Figuur 1.2 Aantal banen in de toeristisch-recreatieve sector in Drenthe in 2000-2017 (x miljoen euro)  

 
 
3 Toerisme in breder perspectief 
 
Vakantiemarkt in Drenthe relatief belangrijk 
Het aandeel in de toeristische markt in Nederland is ten opzichte van de meting in 2015 stabiel 
gebleven op circa 3,2%. In termen van omzet komt voor Nederland als geheel circa 66% voor 
rekening van het dagtochtensegment. In Drenthe ligt het aandeel van de dagtochtenmarkt lager in 
vergelijking met het landelijke gemiddelde (ca. 54%) en is de verblijfsmarkt van groter belang.  
 
1 op de 12 banen in provincie is toeristisch 
In 2017 bedroeg de totale werkgelegenheid in alle sectoren in Drenthe circa 215.780 werkzame 
personen. Met in totaal bijna 21.000 werkzame personen (inclusief indirecte effecten) komt circa 1 
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op de 12 banen in de provincie Drenthe voort uit de toeristische bestedingen in de provincie. Voor 
Nederland als geheel bedraagt dit aantal 1 op de 15.  
 
Toerisme scoort qua werkgelegenheidsontwikkeling beter dan de meeste andere sectoren  
Het toerisme in Drenthe is een belangrijke banenmotor. Om een beeld te geven: de sector levert 
bijna net zo veel werkgelegenheid op als de Industrie en (fors) meer banen dan bijvoorbeeld de 
sector transport of de landbouw. Een vergelijking van de sector met de werkgelegenheids-
ontwikkeling in andere sectoren van de provinciale economie laat zien dat de sector toerisme het in 
de periode tussen 2015 en 2017 relatief gezien wederom goed heeft gedaan. De werkgelegenheid 
in de sector toerisme is met circa 3,4% gestegen, waar de totale werkgelegenheid in de provincie 
stabiel bleef. Hierbij moet worden opgemerkt dat de sector toerisme niet als zodanig in de cijfers 
van LISA terug te vinden is, en dat er dus overlap met andere sectoren kan bestaan.  
 
Figuur 1.3 Werkgelegenheidsontwikkeling in de provincie Drenthe in de periode 2015-2017 (indexcijfer,  

 2015 = 100).  

 
Bron: LISA (2017), bewerking Ecorys 

 
Emmen weer koploper 
Waar Emmen in 2015 door Coevorden voorbij werd gestreefd in het aantal bestedingen dat het 
naar zich toe wist te trekken, heeft Emmen in 2017 weer de hoogste directe en afgeleide dagtocht- 
en vakantiebestedingen. Coevorden en Emmen zijn samen goed voor bijna een derde van de totale 
toeristische bestedingen in Drenthe. Ten opzichte van de vorige meting hebben een aantal 
gemeenten een lichte toename geboekt in de toeristische omzet. Deze toename komt vooral 
vanwege de vakantiemarkt. Een ander deel van de gemeenten kent een stabilisatie of een lichte 
afname in de vakantiemarkt.  
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Kaart 1.1 Omvang directe en afgeleide dagtocht- en vakantiebestedingen per gemeente 

 
 
 
4 Relatief belang van toerisme per gemeente  
 
Werkgelegenheid per gemeente 
De eerder gesignaleerde verschuivingen in de toeristische bestedingen per gemeente worden ook 
zichtbaar via de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Dit is weergegeven in onderstaande tabel. 
In veel gemeenten is de toeristische werkgelegenheid minimaal gelijk gebleven of licht 
toegenomen. Omdat de werkgelegenheid in zijn geheel ook toenam is het aandeel van de 
toeristische sector in de meeste gemeenten redelijk stabiel gebleven.  
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Tabel 1 Werkgelegenheidsontwikkeling toeristisch-recreatieve sector Drentse gemeenten in de  

 periode 2013-20151 

 2015 2017 
 Werkzame personen Werkzame personen 

 Totaal Toeristisch Aandeel Totaal Toeristisch Aandeel 

Aa en Hunze  7.990   1.378  17,2%  8.310   1.769  21,3% 

Assen  39.980   1.351  3,4%  41.200   1.579  3,8% 

Borger-Odoorn  7.050   1.538  21,8%  7.170   1.840  25,7% 

Coevorden  13.970   2.125  15,2%  14.010   2.714  19,4% 

Emmen  46.940   2.336  5,0%  45.390   2.864  6,3% 

Hoogeveen  27.810   1.147  4,1%  27.900   1.177  4,2% 

Meppel  18.930   540  2,9%  18.550   552  3,0% 

Midden-Drenthe  13.450   1.210  9,0%  13.660   1.436  10,5% 

Noordenveld  10.660   910  8,5%  10.630   1.002  9,4% 

Tynaarlo  11.520   811  7,0%  11.600   919  7,9% 

Westerveld  9.390   1.495  15,9%  9.310   1.785  19,2% 

De Wolden  7.840   698  8,9%  8.060   845  10,5% 

Drenthe  207.690   14.842  7,1%  207.730   17.638  8,5% 

Ooststellingwerf  8.700   890  10,2%  8.940   950  10,6% 
Bron: Provinciaal Werkgelegenheidsregister Drenthe, bewerking Ecorys 

 
Kaart 1.2 Aandeel directe- en afgeleide toeristisch-recreatieve werkgelegenheid in totale  

 werkgelegenheid per gemeente2 

 
Bron: Provinciaal Werkgelegenheidsregister Drenthe, bewerking Ecorys 

 
                                                           
1  Tabel 1 en Figuur 5 (onderstaand) geven de totale werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sector per gemeente 

weer. Dit is gelijk aan de totale werkgelegenheid (die door recreatieve-en toeristische activiteiten wordt voortgebracht) 
minus de indirecte werkgelegenheid, aangezien zich dit in andere dan de toeristisch-recreatieve sector bevindt. 

 
2  Kaart 3.5 geeft de totale werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sector per gemeente weer. Dit is gelijk aan de 

totale werkgelegenheid (die door recreatieve-en toeristische activiteiten wordt voortgebracht) minus de indirecte 
werkgelegenheid, deze werkgelegenheidsbaten vallen onder andere sectoren. 
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5 Tot slot  
 
Toerisme in Drenthe doet het goed. Voor veel gemeenten is recreatie en toerisme van groot belang 
voor de lokale economie. In bepaalde gemeenten zoals Borger-Odoorn, Aa en Hunze en 
Coevorden komt zelfs 1 op de 4 à 5 banen voor rekening van het toerisme. Deze werkgelegenheid 
komt tot uitdrukking in tal van sectoren zoals de horeca, de detailhandel en de vervoersector.  
 
De toeristische sector heeft voor de tweede meting op rij een groei doorgemaakt. Hiermee heeft de 
sector laten zien dat zij de economische crisis daadwerkelijk te boven zijn. Zo is het aantal 
overnachtingen ten opzichte van de vorige meting wederom gestegen. Ook het aantal dagtochten 
is toegenomen ten opzichte van de voorgaande meting.  
 
De werkgelegenheid samenhangend met bestedingen in de toeristische sector is dan ook weer 
toegenomen. In de meeste andere sectoren van de regionale economie is in Drenthe daarentegen 
juist sprake van een stabilisatie in aantal banen. Het relatieve belang van toerisme in Drenthe is 
hierdoor gestegen.  
 
Drenthe weet ook steeds meer bezoek vanuit het buitenland naar zich te trekken. Drenthe wordt 
internationaler. Voor de toekomst wordt in deze markt ook de sterkste groei verwacht. Een kans 
voor Drenthe om zich verder te ontwikkelen als toeristische locatie.  
 
Om het economisch belang van de toeristische sector in stand te houden en verder te vergroten is 
het zaak dat overheden en bedrijfsleven goed blijven samenwerken. Het toeristische product is 
immers een optelsom van landschap, accommodaties, voorzieningen en vooral ook de uiteindelijke 
totaalbeleving. Voor de komende jaren ligt ook hier een belangrijke en gezamenlijke uitdaging van 
alle betrokken partijen. Om succesvol te blijven, is het nodig om de gerealiseerde kwaliteit ook in de 
toekomst op niveau te houden en uit te bouwen. Dit zal vaak betekenen, meer luxe accommodaties 
zoals bungalowparken en hotels/pensions en minder kampeerterrein, om tegemoet te komen aan 
de wensen van de toeristen. Dit is ook van belang om meer buitenlandse toeristen, en zeker 
Duitsers aan te trekken. Toekomstige groei van het toerisme is mede van belang vanwege de 
draagvlakfunctie van het toerisme. Veel winkels en voorzieningen in de Drentse dorpen zouden 
vanwege (verdere) krimp van de bevolking verdwijnen als er geen toeristische bestedingen zouden 
zijn. Daarmee levert toerisme via de aanleg en instandhouding van voorzieningen ook een 
belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van het landelijke gebied in Drenthe.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel  

Toerisme economische sector van formaat 
De toeristische sector in Drenthe is wederom gegroeid. De toeristische sector heeft de afgelopen 
jaren laten zien dat zij een sector van formaat is geworden. Een belangrijke werkgever in de lokale, 
regionale en provinciale economie. Het toeristisch bezoek genereert bestedingen en zorgt voor 
omzet bij de vele toeristisch recreatieve ondernemingen en aanverwante bedrijvigheid in de 
provincie. De sector is niet meer weg te denken uit de economie.  
 
Monitor maakt actuele performance en ontwikkelingen zichtbaar 
Vele miljoenen dagjesmensen en bezoekers bezoeken de provincie Drenthe jaarlijks. Dat deze 
sector zich goed ontwikkeld, is zichtbaar in het straatbeeld. Echter, hoe dit zich vertaalt in een 
bijdrage aan de provinciale economie is echter minder zichtbaar. Om die reden is medio 2002 op 
initiatief van het Recreatieschap en het toeristische bedrijfsleven gestart met een monitor op basis 
waarvan de ontwikkeling van de economische betekenis van toerisme en recreatie in de provincie 
Drenthe op de voet gevolgd kan worden. In deze rapportage worden de uitkomsten van de nieuwe 
meting gepresenteerd met als peiljaar 2017. 
 
Gehanteerde methodiek 
Net als bij voorgaande monitoren, sluit de gehanteerde methodiek voor het in kaart brengen van de 
economische betekenis van toerisme en recreatie aan bij die uit eerder gepubliceerde versies. Op 
deze wijze is sprake van een optimale vergelijkbaarheid, waardoor trends en ontwikkelingen 
zichtbaar kunnen worden gemaakt.  
 
 

1.2 Doelstelling en uitgangspunten 

De doelstelling van het onderzoek luidt: 
 

Het verkrijgen van een geactualiseerd (cijfermatig) beeld van de economische betekenis van de 

sector toerisme en recreatie in de provincie Drenthe, zowel op provinciaal niveau als op gemeentelijk 

niveau.  

 
Er wordt ook gekeken naar Ooststellingwerf, een aangrenzende Friese gemeente die vanuit 
landschappelijk en toeristisch oogpunt veel verwantschap vertoont met de provincie Drenthe en 
eveneens is aangesloten bij het Recreatieschap Drenthe. Daar waar in dit rapport gesproken wordt 
over Drenthe, wordt in de meeste gevallen de provincie met de toevoeging Ooststellingwerf 
bedoeld. 
 
Een belangrijke randvoorwaarde voor het onderzoek is dat deze qua werkwijze aansluit bij de 
voorgaande edities en daarmee vergelijkbare resultaten oplevert. Daartoe is uitgegaan van de 
volgende (gedeelde) uitgangspunten:  
 
1) Afbakening sector 

De toeristisch-recreatieve sector wordt net als in de voorgaande edities afgebakend op basis 
van de consumptieve bestedingen, in essentie de optelsom van alle uitgaven van binnen- en 
buitenlanders, aan goederen en diensten, tijdens één- of meerdaagse bezoeken en met 
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uiteenlopende motieven (recreatie, vakantie, zakelijke ontmoetingen en dergelijke). In deze 
studie wordt alleen gekeken naar de economische betekenis die samenhangt met de 
segmenten:  
• dagtochten van Nederlanders in Drenthe; 
• vakanties van Nederlanders en buitenlanders (inkomend toerisme) in Drenthe. 
 
Het zakelijk toerisme en uitgaven van de eigen bevolking aan goederen en diensten blijven 
derhalve buiten beschouwing. Voor het beleid in de provincie zijn laatstgenoemde sectoren 
minder relevant vanwege de bescheiden omvang (zakelijk toerisme) of omdat de 
mogelijkheden voor beleidsmatige sturing (uitgaven eigen bevolking aan goederen en 
diensten) beperkt zijn. 

 
2) Type effecten 

De economische betekenis is in dit rapport uitgedrukt in termen van werkgelegenheid en 
toegevoegde waarde. Vertrekpunt voor het bepalen van de werkgelegenheid en toegevoegde 
waarde is de met het toerisme en recreatie samenhangende bestedingsimpuls: oftewel de 
omzet. Daarnaast is een onderscheid aangebracht in directe effecten, afgeleide effecten en 
indirecte effecten bij toeleveranciers.  

 
 

Directe effecten 

Effecten die het gevolg zijn van bestedingen door verblijfstoeristen of dagjesmensen die een 

rechtstreekse relatie hebben met bestemming of doel. Hierbij kan gedacht worden aan uitgaven 

aan entree en logies op een camping, pension of hotel en de gemaakte reiskosten (voor zover die 

in de regio terechtkomen).  

 

Afgeleide effecten 

Effecten die samenhangen met bestedingen die een gevolg zijn van de aanwezigheid van 

verblijfstoeristen of dagjesmensen in een bepaalde regio zonder dat die bestedingen een directe 

relatie hebben met de bestemming. Hiertoe behoren bijvoorbeeld bestedingen aan souvenirs en 

uitgaven voor boodschappen. De betreffende bedrijven zijn voor hun omzet vaak maar voor een 

beperkt deel afhankelijk van het toeristisch bezoek aan Drenthe. 

 

Indirecte effecten 

Effecten die optreden bij sectoren die goederen of diensten leveren aan bedrijven die via directe of 

afgeleide bestedingen in meer of mindere mate afhankelijk zijn van het toeristisch-recreatief bezoek 

in de provincie Drenthe. Bestedingen bij toeristisch-recreatieve bedrijven zorgen er voor dat de 

bedrijven waar deze bestedingen terecht komen op hun beurt weer andere bedrijven moeten 

inschakelen om hun product te leveren (bijvoorbeeld schoonmaakbedrijven, banken of hoveniers).  

 
 

 
Eén en ander staat schematisch weergegeven in tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Afbakening directe, afgeleide en indirecte effecten 

Bestedingscategorie Dagtochten Vakanties 

Direct Afgeleid Indirect Direct Afgeleid Indirect 

Logies n.v.t. n.v.t. n.v.t. √   

Entree  √   √   

Cadeautjes  √   √  

Boodschappen  √   √  

Tussendoortjes √   √   

Eten / terras √   √   

Reiskosten* √      

Toeleveranciers   √   √ 

* Bij vakanties niet toegerekend 

 
3) Dataverzameling 

De gehanteerde methodiek voor het in kaart brengen van de economische betekenis van 
toerisme en recreatie, sluit aan bij die uit eerder gepubliceerde versies van de monitor. 
Hierdoor is sprake van een optimale vergelijkbaarheid, waardoor trends en ontwikkelingen 
zichtbaar kunnen worden gemaakt. Vanwege wijzigingen in bronbestanden en de wijze van 
meting waren wel enkele aanpassingen in de methodiek noodzakelijk om trendbreuken in de 
gepresenteerde reeksen te voorkomen.  
 
Voor de vertaalslag naar directe werkgelegenheid en toegevoegde waarde (en vervolgens 
naar de indirecte werkgelegenheid en toegevoegde waarde) is gebruik gemaakt van de 
interregionale input-output tabel van de provincie Drenthe en de nationale input-output tabel. 
 
De gegevens zijn vervolgens uitgesplitst naar gemeentelijk niveau. Voor de directe 
bestedingen is dit gebeurd door voor de verschillende directe bestedingen per type dagtocht of 
type vakanties een keur van verdeelsleutels te gebruiken die een goede indicatie geven in 
welke gemeenten deze bestedingen terechtkomen. Voor het onderverdelen van de afgeleide 
bestedingen naar gemeente is gebruik gemaakt van gegevens van de Rabobank Drenthe 
inzake het aantal pintransacties en de bestedingen per pintransactie per sector per gemeente. 
Er wordt verondersteld dat de pintransacties van de Rabobank een voldoende afspiegeling 
vormen voor deze verdeling en zodoende een nauwkeurig beeld te geven waar de afgeleide 
bestedingen uiteindelijk terechtkomen.  

 
Voor alle gegevens geldt 2017 als peiljaar. 

 
 

1.3 Aanpak 

Van bestedingsimpuls naar toegevoegde waarde en werkgelegenheid 
Voor het berekenen van de economische betekenis van de toeristische sector in Drenthe is in stap 
1 de bestedingsimpuls bepaald die door dagtoeristen en vakantiegangers wordt gegenereerd. Op 
basis van deze bestedingsimpuls wordt vervolgens in stap 2 de daarmee samenhangende directe 
toegevoegde waarde en werkgelegenheid bepaald. In stap 3 wordt de doorwerking naar andere 
sectoren van de provinciale economie bepaald op basis van een zogenaamde input-outputanalyse. 
De vertaalslag naar het gemeentelijke niveau wordt gemaakt in stap 4. Onderstaande figuur 1.1. 
schetst de aanpak van de monitor op hoofdlijnen. 
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Figuur 1.1 Plan van aanpak op hoofdlijnen  

 
 
 

1.4 Leeswijzer 

• In hoofdstuk 2 staat de economische betekenis van het dag- en verblijfstoerisme voor de 
provincie Drenthe als geheel centraal. Deze betekenis wordt uitgedrukt in termen van 
bestedingen, werkgelegenheid en toegevoegde waarde.  

 
• Dit beeld wordt in hoofdstuk 3 verder verfijnd. Er wordt stilgestaan bij het economisch belang 

van de sector op het niveau van de 12 Drentse gemeenten. Ook wordt gekeken naar 
Ooststellingwerf, een aangrenzende Friese gemeente die vanuit landschappelijk en toeristisch 
oogpunt veel verwantschap vertoont met Drenthe. 

 
• In hoofdstuk 4 wordt een specifiek thema uit het toeristische-recreatief aanbod in de Drenthe 

er uitgelicht. Daarvoor is in deze versie van de monitor gekozen voor het thema 
internationalisering met focus op de Duitse inkomende toerist. 

 
Het rapport wordt voorafgegaan door een samenvatting met de belangrijkste uitkomsten van de 
studie. Nadere uitwerkingen en detailleringen zijn opgenomen in de bijlagen. 
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2 Toerisme in Drenthe 

2.1 Inleiding 

Toeristische markt opgesplitst in dagtochten en vakanties 
De toeristisch-recreatieve markt kan op verschillende manieren afgebakend worden. In deze 
monitor is de toeristische markt in Drenthe net als in eerdere edities opgesplitst in de segmenten 
“dagtochten” en “vakanties”. Voor beide segmenten kijken we in dit hoofdstuk naar het economisch 
belang voor de provincie als geheel. Per segment wordt allereerst gekeken naar de 
volumeontwikkelingen die zich sinds de vorige meting hebben voorgedaan. Daarnaast wordt 
stilgestaan bij de bestedingen die met de beide segmenten samenhangen en de werkgelegenheid 
die hier het gevolg van is. De geschetste ontwikkelingen worden in dit hoofdstuk in breder 
perspectief geplaatst, aan de hand van een vergelijking met de ontwikkelingen van de toeristische 
sector op nationaal niveau en met de economische groeiprestaties van een aantal andere sectoren 
in de provincie Drenthe.  
 
 

2.2 Economische betekenis dagtochten voor Drenthe 

Het bepalen van de economische betekenis gebeurt aan de hand van de volumeontwikkelingen en 
de ontwikkeling van de gemiddelde bestedingen per type dagtocht. Combinatie van beide 
gegevens geeft een beeld van de bestedingen c.q. omzet die samenhangt met het 
dagtochtensegment. Uit de omzet kan vervolgens de toegevoegde waarde en werkgelegenheid 
worden afgeleid. Om deze ontwikkelingen in breder perspectief te plaatsen wordt tevens een 
vergelijking gemaakt met Nederland als geheel. 
 
 

2.2.1 Volumeontwikkelingen 
 
Beeld voor 2017 
Inzicht in de omvang van de dagtochtenmarkt in de provincie Drenthe is een vereiste om de 
bestedingen te kunnen bepalen. Tabel 2.1 laat zien dat in 2017 naar schatting 27,8 miljoen 
dagtochten in de provincie werden gemaakt. Hiervan zijn circa 13,1 miljoen dagtochten (oftewel 
47% van het totaal) toe te schrijven aan de segmenten attracties en evenementen, recreatief 
winkelen en uitgaan. Het aantal dagtochten is ten opzichte van de vorige meting (peiljaar 2017) qua 
volume weer toegenomen.  
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Tabel 2.1 Aantal dagtochten per segment in 2017  

 Dagtochten 

x 1.000 % 

Recreatief toerisme   

Zwemmen, zonnen, e.d. 1.690 6 

Sport en sportieve recreatie 8.140 29 

Toeschouwer/ begeleider sport 1.490 5 

Toeren  470 2 

Stedelijk toerisme   

Bezoek attracties, evenementen 4.780 17 

Recreatief winkelen 3.615 13 

Uitgaan 4.735 17 

Overig   

Overig (hobby's, verenigingen) 2.850 10 

Totaal 27.770 100,0 
Bron: CBS, bewerking ECORYS 

 
Marktaandeel Drenthe  
Ook op nationaal niveau is het aantal dagtochten toegenomen. De procentuele stijging van het 
aantal dagtochten voor Nederland als geheel was vergelijkbaar met de procentuele stijging in 
Drenthe. Het relatieve marktaandeel van de provincie in de totale dagtochtenmarkt in Nederland is 
hierdoor stabiel gebleven en komt voor 2017 uit op 2,8%.  
 
Figuur 2.1 Ontwikkeling marktaandeel en aantal dagtochten Drenthe  

 
Bron: CBS, bewerking ECORYS 

 
2.2.2 Bestedingen aan dagtochten 

 
Bestedingen aan dagtochten in 2017 
De dagtochtenmarkt speelt een belangrijke rol in de omzet binnen de toeristische sector in Drenthe. 
In 2017 werd circa € 423 miljoen uitgegeven aan dagtochten in Drenthe. Met name dagtochten die 
vallen onder het stedelijke toerisme zorgen voor veel omzet. Belangrijke deelsegmenten hierbinnen 



 

 

 
21 

  

Toerisme in Drenthe wordt internationaler 

zijn “het attractie- en evenementenbezoek” en “uitgaan”. De gemiddelde bestedingen per 
ondernomen dagtocht liggen in deze segmenten relatief hoog. Tezamen gaat het voor beide 
deelsegmenten (uitgaan en bezoek attracties en evenementen) om een bedrag van ongeveer €269 
miljoen, oftewel circa 64% van de totale omzet in het dagtochtensegment.  
 
Tabel 2.2 Directe bestedingen dagtochten per segment in 2017 

 Directe bestedingen dagtochten 

x mln. Euro % 

Recreatief toerisme   

Zwemmen, zonnen e.d. 14 3 

Sport en sportieve recreatie 76 18 

Toeschouwer/Begeleider sport 20 5 

Toeren  13 3 

Stedelijk toerisme   

Bezoek attracties, evenementen 96 23 

Recreatief winkelen 47 11 

Uitgaan 126 30 

Overig   

Overig (hobby's, verenigingen) 31 7 

Totaal 423 100,0 
Bron: CBS, bewerking ECORYS 

 
Ontwikkeling dagtochtenbestedingen 
In figuur 2.2 is de ontwikkeling in het dagtochtensegment in Drenthe over de periode vanaf 1996 te 
zien. Het laat zien dat de bestedingen over 2017 licht zijn gestegen ten opzichte van de 
bestedingen over 2015. Met uitzondering van de periode 2009-2013, waarin de bestedingen relatief 
stabiel bleven, is vanaf 1996 sprake van een constante groei in de ontwikkeling van de omvang 
directe dagtochtbestedingen. Aangezien de bestedingen ook op nationaal niveau zijn toegenomen 
is het marktaandeel ten opzichte van de voorafgaande jaren relatief stabiel gebleven. Dit duidt erop 
dat de markt redelijk volwassen is geworden  
 

Figuur 2.2 Ontwikkeling marktaandeel en omvang directe dagtochtbestedingen Drenthe  

 
Bron: CBS, bewerking ECORYS 
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2.2.3 Werkgelegenheid en toegevoegde waarde 
 
Werkgelegenheid 
Het dagtoerisme in Drenthe was in 2017 goed voor circa 14.570 banen. Aangezien toeristische 
bedrijven ook goederen en diensten van bedrijven elders in Nederland kopen, valt een deel van 
deze banen buiten de provincie. Het aantal banen in Drenthe zelf bedraagt circa 12.500. Daarvan 
komen circa 5.950 banen voor rekening van toeristische bedrijven waaronder de horeca, attracties 
en andere toeristische voorzieningen. De overige afgeleide en indirecte banen (respectievelijk 
5.025 en 1.525) worden gerealiseerd vanwege bestedingen van toeristen in de omgeving en 
vanwege de inkoop van goederen en diensten bij allerlei toeleverende bedrijven3.  
 
Tabel 2.3 Werkgelegenheid dagtoerisme Drenthe (2017, in werkzame personen) 

 Werkzame personen 

Drenthe Overig Nederland Totaal 

Direct 5.950  n.v.t. 5.950 

Afgeleid 5.025  n.v.t. 5.025 

Indirect 1.525 2.070 3.595 

Totaal  12.500 2.070 14.570 

 
Toegevoegde waarde 
In tabel 2.4 is een overzicht van de toegevoegde waarde van het dagtoerisme in Drenthe 
opgenomen. In totaal komt de toegevoegde waarde voor de provincie uit op circa € 406,7 miljoen. 
Via allerlei toeleveringen verdienen ook bedrijven elders in Nederland aan het toerisme in Drenthe. 
In totaal gaat het om een bedrag van circa € 103,6 miljoen.  
 
De toegevoegde waarde is een maatstaf voor de feitelijke verdiensten van een sector. De waarde 
van de ingekochte goederen wordt daarbij buiten beschouwing gelaten omdat de daarmee 
samenhangende geldstromen voor een deel weglekken naar elders. Denk bijvoorbeeld aan de 
ingekochte wijn die met name uit het buitenland zal komen. 
 
Tabel 2.4 Toegevoegde waarde dagtoerisme in Drenthe (2017, x miljoen euro) 

 Toegevoegde waarde (x mln. euro) 

 Drenthe Overig Nederland Totaal 

Direct 209,6  n.v.t. 209,6 

Afgeleid 122,0  n.v.t. 122,0 

Indirect 75,1 103,6 178,7 

Totaal  406,7 103,6 511,3 

 
 

2.3 Economische betekenis vakanties voor Drenthe 

2.3.1 Overnachtingen verblijfsaccommodaties 
 
Overnachtingen in 2017 
In 2017 bedroeg het aantal overnachtingen dat in verblijfstoeristische accommodaties in de 
provincie Drenthe werd doorgebracht iets meer dan 8,7 miljoen (zie tabel 2.5). Een belangrijk deel 
van deze overnachtingen vond plaats in een recreatiewoning (55,8%) of op een vaste of 

                                                           
3  Voorbeelden van afgeleide effecten zijn onder andere de bestedingen in de plaatselijke detailhandel of het bezoek van 

horecagelegenheden in de omgeving van een camping of een hotel. Tot de toeleverende bedrijven behoren onder andere 
de groothandel in dranken, allerlei schoonmaakbedrijf die bijvoorbeeld worden ingehuurd door de bungalowparken of het 
plaatselijke accountantskantoor dat elk jaar de financiële gegevens voor een toeristische ondernemer op een rij zet. 
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toeristische standplaats op een kampeerterrein (29,2%). Het aandeel overnachtingen in 
groepsaccommodaties, in hotels/pensions, bed & breakfast-voorzieningen of op het water (in een 
boot) is met ca. 15% gering. 
 
Tabel 2.5 Overnachtingen in Drentse verblijfsaccommodaties in 2017 

 Overnachtingen 

x 1.000 % 

Hotel/ pensions/ L&O 1.010 11,6 

Hotel/ pension 879 10,1 

Logies & ontbijt 131 1,5 

Kampeerterreinen 2.546 29,2 

Toeristische standplaatsen 1.236 14,2 

Vaste standplaatsen 1.310 15,0 

Groepsaccommodaties 278 3,2 

Recreatiewoningen 4.874 55,8 

Verhuurbungalows 4.480 51,3 

Tweede woningen 394 4,5 

Watersport 20 0,2 

Jachthavens 20 0,2 

Verhuurboten 0 0 

Totaal 8.728 100,0 
Bron: SLA, CVO, bewerking Ecorys  

 
Ontwikkelingen overnachtingen 
De ontwikkeling van het aantal toeristische overnachtingen in Drenthe in de periode 2004-2017 is 
te zien in figuur 2.3. Uit de figuur is op te maken dat de provincie erin slaagt het marktvolume over 
een langere periode vast te houden. Wat betreft verblijfstoeristische overnachtingen was 2012 voor 
de provincie Drenthe een topjaar. Na de terugval die over het jaar 2013 was te zien, is vanaf 2015 
weer sprake van groei van het aantal overnachtingen. Die groei zet ook door in 2017. 
 
Naast de toename in het totaal aantal overnachtingen, laat de figuur verder zien dat het aandeel 
overnachtingen dat wordt doorgebracht in recreatiewoningen door de jaren heen is gestegen. 
Omgekeerd verliest het deelsegment kamperen steeds meer terrein. Dit komt doordat er steeds 
meer kampeerterreinen worden omgevormd naar recreatieterreinen met onder andere bungalows, 
door een verandering in consumentenvoorkeur. Deze ontwikkelingen zijn overigens in lijn met het 
landelijke beeld. Ook voor Nederland als geheel is sprake van een gestaag toenemend belang van 
de bungalowmarkt en een structureel afnemende kampeermarkt. 
  
Figuur 2.3 Verblijfstoeristische overnachtingen in Drenthe in de periode 2004-2017 (x 1.000) 

 
Bron: Toerdata Noord (2004-2010)/CBS, bewerking Ecorys 
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2.3.2 Bestedingen aan vakanties 
In deze paragraaf worden de bestedingen die het vakantiesegment in de provincie Drenthe 
genereert beschreven. De bestedingen zijn bepaald door vermenigvuldiging van het aantal 
overnachtingen met de gemiddelde bestedingen per dag. 
 
Vakantiebestedingen in 2017 
In totaal bedroegen de verblijfstoeristische bestedingen in Drenthe in 2017 bijna €460 miljoen. Dit 
bedrag kan verder worden uitgesplitst in directe en afgeleide bestedingen. 
 
De directe vakantiebestedingen worden in tabel 2.6 weergegeven. Dit zijn de bestedingen die een 
rechtstreekse relatie hebben met de bestemming of het doel. Voorbeelden hiervan zijn uitgaven 
aan entree, eten en drinken en logies op een camping, pension of hotel. In totaal gaat het om een 
bedrag van circa € 363 miljoen. 
 
Tabel 2.6 Directe bestedingen verblijfstoeristen in de provincie Drenthe naar (sub)segment in 2017 

 Directe vakantiebestedingen 

x mln. euro % 

Hotel/ pensions/ L&O 78,0 21,5 

Hotel/ pension 70,2 19,3 

Logies & ontbijt 7,8 2,1 

Kampeerterreinen 56,1 15,5 

Toeristische standplaatsen 29,9 8,2 

Vaste standplaatsen 26,2 7,2 

Groepsaccommodaties 10,3 2,8 

Recreatiewoningen 218,3 60,1 

Verhuurbungalows 197,1 54,2 

Tweede woningen 21,2 5,8 

Watersport 0,6 0,2 

Jachthavens 0,6 0,2 

Verhuurboten 0,0 0,0 

Totaal 363,3 100,0 

 
Het verblijfstoerisme genereerde in 2017 daarnaast nog eens voor ca. € 96 miljoen aan afgeleide 
bestedingen in de provincie. Deze bestedingen hebben onder andere betrekking op uitgaven aan 
souvenirs, boodschappen, e.d. en komen in belangrijke mate ten goede aan de lokale 
middenstand.  
 
Ontwikkeling vakantiebestedingen 
Figuur 2.4 toont de ontwikkeling van de vakantiebestedingen. Hierin is te zien dat de bestedingen 
over een langere periode structureel zijn toegenomen. Dit komt met name door de verschuivingen 
in de structuur van de vakantiemarkt, waarbij te zien is dat goedkopere “kampeervakanties4’ steeds 
meer worden ingewisseld voor een vakantieverblijf in een van de vele recreatiewoningen of de 
aanwezige hotelaccommodaties. De figuur laat zien dat het jaar 2017 voor de vakantiemarkt in 
Drenthe qua bestedingen een topjaar was. De groei die in 2015 werd ingezet wordt hiermee 
voortgezet. 
 

                                                           
4  Met kampeervakanties worden overnachtingen op terreinen met toeristische slaapplaatsen, waarop kan worden overnacht 

in tenten, toercaravans, kampeerauto's, tenthuisjes of trekkershutten bedoeld (CBS, 2018). 
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Figuur 2.4 Ontwikkeling vakantiebestedingen in de periode 2000-2017 

 
Bron: Toerdata Noord (2004-2010)/CBS, bewerking Ecorys  
 

 
 

2.3.3 Werkgelegenheid en toegevoegde waarde 
De hoogte van de werkgelegenheid binnen de toeristische sector en daaraan gerelateerde sectoren 
wordt bepaald aan de hand van de berekende bestedingsimpuls. Uitgaande van deze berekende 
bestedingsimpuls komt de direct of indirect aan het verblijfstoerisme gerelateerde werkgelegenheid 
in Drenthe in 2017 uit op ruim 8.480 werkzame personen. Van dit aantal hangt ongeveer twee 
derde samen met de directe bestedingen (ca. 5.520 werkzame personen). De afgeleide 
bestedingen in de detailhandel zorgen voor een werkgelegenheidseffect van 1.990 werkzame 
personen. Tenslotte dragen de bestedingen bij aan ongeveer 970 banen bij toeleveranciers in de 
regio. 
 
Tabel 2.7 Werkgelegenheid toerisme Drenthe (2017, in werkzame personen) 

 Werkzame personen 

Drenthe Overig Nederland Totaal 

Direct 5.520 n.v.t. 5.520 

Afgeleid 1.990 n.v.t. 1.990 

Indirect 970 1.520 2.490 

Totaal  8.480 1.520 10.000 

 
 
Toegevoegde waarde 
Als maatstaf voor economische welvaart wordt doorgaans de toegevoegde waarde gehanteerd. Dit 
is de omzet minus de waarde van de ingekochte goederen en diensten (intermediaire leveringen). 
In 2017 bedroeg de met de directe en afgeleide bestedingen samenhangende toegevoegde 
waarde voor de provincie Drenthe bijna € 236 miljoen. Indirect via het spoor van de intermediaire 
leveringen komt daar bij Drentse toeleveranciers nog eens ca. € 49 miljoen aan toegevoegde 
waarde bij. 
 

Tabel 2.8 Toegevoegde waarde toerisme in Drenthe (2017, x miljoen euro) 

 Toegevoegde waarde (x mln. euro) 

 Drenthe Overig Nederland Totaal 

Direct 182,8 n.v.t. 182,8 

Afgeleid 53,1 n.v.t. 53,1 

Indirect 48,5 80,2 128, 

Totaal  284,4 80,2 364,6 
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2.4 Toerisme Drenthe in perspectief 

De resultaten uit de voorgaande paragrafen worden in deze paragraaf afgezet tegen het landelijke 
beeld en de algehele werkgelegenheidsontwikkeling in de provincie. Hierdoor ontstaat een beeld 
van de concurrentiepositie van Drenthe als toeristisch-recreatieve bestemming en het competitief 
vermogen van de toeristische sector in relatie tot andere sectoren van de economie. 
 
Marktaandeel Drents toerisme 
Tabel 2.9 vat de directe bestedingen aan dagtochten en vakanties in Drenthe samen. Om de 
omzetcijfers in perspectief te plaatsen, zijn ook de nationale bestedingen opgenomen. De cijfers in 
de tabel laten zien dat het aandeel van de provincie in de totale directe toeristische bestedingen in 
Nederland voor dagtochten en voor vakanties respectievelijk 2,6% en 4,4% bedraagt. In figuur 2.5 
is te zien dat het aandeel in de toeristische markt in Nederland ten opzichte van de meting in 2015 
stabiel gebleven is op circa 3,2%. Het marktaandeel in de dagtochtenmarkt is licht gestegen, van 
2,5% in 2015 tot 2,6% in 2017. Het aandeel in de vakantiemarkt is met 0,3% procent toegenomen 
ten opzichte van de vorige meting. In termen van omzet komt voor Nederland als geheel circa 66% 
voor rekening van het dagtochtensegment. In Drenthe ligt het aandeel van de dagtochtenmarkt 
lager in vergelijking met het landelijke gemiddelde (ca. 54%) en is de verblijfsmarkt van groter 
belang. 
 
Tabel 2.9 Totale directe toeristisch-recreatieve bestedingen in Nederland en Drenthe in 2017  

 Directe bestedingen 

Nederland 

Directe bestedingen 

Drenthe 

Aandeel in Nederland 

x mln. euro x mln. euro  

Dagtochten 16.490 423 2,6% 

Vakanties 8.220 363 4,4% 

Totaal 24.710 787 3,2% 
Bron: CBS, bewerking ECORYS 

 

Figuur 2.5 Ontwikkeling aandeel Drenthe in totale directe toeristische bestedingen in Nederland  
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1 op de 10 banen in provincie is toeristisch 
In 2017 bedroeg de totale werkgelegenheid in alle sectoren in Drenthe circa 215.780 werkzame 
personen. Met in totaal bijna 21.000 werkzame personen (inclusief indirecte effecten) komt circa 1 
op de 10 banen in de provincie Drenthe voort uit de toeristische bestedingen in de provincie. Voor 
Nederland als geheel bedraagt dit aantal 1 op de 15. 
 
Toerisme scoort qua werkgelegenheid beter dan andere sectoren  
Het toerisme in Drenthe is een belangrijke banenmotor. Om een beeld te geven: de sector levert 
bijna net zo veel werkgelegenheid op als de Industrie en (fors) meer banen dan bijvoorbeeld 
transport of landbouw. Een vergelijking van de sector met de werkgelegenheidsontwikkeling in 
andere sectoren van de provinciale economie laat zien dat de sector toerisme het in de periode 
tussen 2015 en 2017 relatief gezien wederom goed heeft gedaan. De werkgelegenheid in de sector 
toerisme is met circa 3,4% gestegen, waar de totale werkgelegenheid in de provincie stabiel bleef. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de sector toerisme niet als zodanig in de cijfers van LISA terug 
te vinden is, en dat er dus overlap met andere sectoren kan bestaan.  
 
Figuur 2.6 Werkgelegenheidsontwikkeling in de provincie Drenthe in de periode 2015-2017 (indexcijfer,  

 2015 = 100).  

 
Bron: LISA (2017), bewerking Ecorys 

 
 

2.5 Resumé 

Onderstaande tabellen geven een samenvattend overzicht van de economische betekenis van 
toerisme en recreatie voor de provincie Drenthe in termen van bestedingen, werkgelegenheid en 
toegevoegde waarde.  
 
Tabel 2.10  Bestedingen in de toeristisch-recreatieve sector in Drenthe in 2017 (x mln. euro) 

 Direct Afgeleid Indirect Totaal 

Dagtochten 423 221 n.v.t 645 

Vakanties 363 96 n.v.t 460 

Totaal 787 317  1.104 

 
Tabel 2.11  Werkgelegenheid toeristisch-recreatieve sector in Drenthe in 2017 (werkzame personen) 

 Direct Afgeleid Indirect* Totaal 

Dagtochten 5.950 5.026 1.522 12.498 

Vakanties 5.521 1.987 972 8.480 

Totaal 11.471 7.015 2.494 20.979 

* Exclusief effecten elders in Nederland 

 



 

 

28 
 

  

Toerisme in Drenthe wordt internationaler 

Tabel 2.12 Toegevoegde waarde toeristisch-recreatieve sector in Drenthe in 2017 (x mln. euro) 

 Direct Afgeleid Indirect* Totaal 

Dagtochten 209,6 122,0 75,1 406,7 

Vakanties 182,8 53,1 48,5 284,4 

Totaal 392,4 175,1 123,5 691,0 

* Exclusief effecten elders in Nederland 
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3 Toerisme in Drentse gemeenten 

3.1 Inleiding 

Uitsplitsing economische betekenis voor Drenthe als geheel naar gemeentelijk niveau 
De eerder opgestelde ramingen voor de economische betekenis van het dag- en verblijfstoerisme 
voor de provincie Drenthe als geheel worden in dit hoofdstuk verder uitgesplitst naar een lager 
geografisch schaalniveau. Daarbij is gekeken naar de economische betekenis van toerisme op het 
niveau van de 12 Drentse gemeenten, zoals dat ook in eerdere metingen gebeurde. Ook wordt 
gekeken naar Ooststellingwerf, een aangrenzende Friese gemeente die vanuit landschappelijk en 
toeristisch oogpunt veel verwantschap vertoont met de provincie Drenthe en eveneens is 
aangesloten bij het Recreatieschap Drenthe.  
 
Raming lokaal aandeel op basis van onder andere aanbodgegevens 
Voor de uitsplitsing op gemeenteniveau is in belangrijke mate gebruik gemaakt van toeristisch-
recreatieve aanbodgegevens op lokaal niveau, zowel op het gebied van dagtoerisme als voor 
verblijfstoerisme. Daarnaast is ten behoeve van het regionaliseren van de afgeleide bestedingen 
gebruik gemaakt van gegevens van de Rabobank over het aantal pintransacties en bedragen per 
gedetailleerde sector per gemeente. Op die manier wordt voorkomen dat bestedingen van 
bijvoorbeeld vakantiegangers uitsluitend worden toegeschreven aan de gemeente waarin wordt 
overnacht. In de praktijk zullen vakantiegangers immers ook attracties en andere voorzieningen 
bezoeken buiten de gemeente waarin men verblijft. De effecten bij toeleveranciers aan de 
toeristische sector zijn in belangrijke mate gebaseerd op de spreiding van de werkgelegenheid van 
de betreffende toeleverende sector over de gemeenten in Drenthe. Gegevens hierover zijn 
ontleend aan provinciale LISA/ PWR-gegevens. Een nadere toelichting bij de wijze waarop de 
gegevens op lokaal niveau tot stand zijn gekomen, is te vinden in de bijlagen. 
 
 

3.2 Economische betekenis dagtochten naar gemeente 

3.2.1 Bestedingen dagtochten 
 
Dagtochten in 2017 
Emmen is ook in 2017 onder de gemeenten in Drenthe de absolute koploper in het 
dagtochtensegment. Dit komt deels door de oplevering en openstelling van Wildlands in 2016. 
Anderzijds springt Emmen er logischerwijs uit door het hogere inwoneraantal. Doordat veel 
dagtochten in de directe omgeving van de woonplaats worden gemaakt, vinden meer dagtochten 
plaats in de meer verstedelijkte gebieden.  
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Figuur 3.1 Aantal dagtochten in 2017 in Drenthe naar gemeente 

 
Bron: CBS, bewerking Ecorys 

 
Verschuivingen binnen de dagrecreatieve markt  
De ontwikkeling van het relatieve aandeel van de gemeenten in het totale aantal dagtochten in de 
provincie laat zien dat het dagtoerisme zich in belangrijke mate concentreert in de sterkst 
verstedelijkte gebieden: Emmen en Assen. Het Dierenpark Emmen heeft in 2016 onder de nieuwe 
naam “Wildlands Adventure Zoo Emmen” haar deuren op een nieuwe locatie geopend en heeft 
daarmee een toename in bezoekersaantallen gerealiseerd ten opzichte van de vorige meting, zoals 
in de voorgaande studie al werd verwacht. Daarmee komt verandering in het dalende aandeel van 
de gemeente Emmen in het dagrecreatieve segment. Met uitzondering van Emmen, Assen, Aa en 
Hunze en Midden-Drenthe neemt het relatieve aandeel dagtochten in alle overige gemeenten af ten 
opzichte van 2015. Dat komt voornamelijk door een afname in het bezoek aan speeltuinen en aan 
musea. 
 
 
Figuur 3.2 Ontwikkeling aandeel dagtochten in totaal aantal dagtochten Drenthe 

 
Bron: Toerdata Noord, SLA, CVO, bewerking Ecorys. Het aandeel van Ooststellingwerf is gebaseerd op het totaal aantal 
dagtochten in de provincie Fryslân (TDN). 
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Bestedingen aan dagtochten 
In tabel 3.1 zijn de directe en afgeleide bestedingen aan dagtochten per gemeente te zien. Deze 
bestedingen zijn bepaald door het aantal dagtochten per type dagtocht te vermenigvuldigen met het 
gemiddeld bestede bedrag. Dit resulteert in het volgende overzicht. 
 
Tabel 3.1 Directe en afgeleide bestedingen aan dagtochten per gemeente in 2017 

 Direct Afgeleid 

x mln. euro % x mln. euro % 

Aa en Hunze 28 6,6 15 6,9 

Assen 49 11,6 23 10,6 

Borger-Odoorn 27 6,4 16 7,4 

Coevorden 38 8,9 19 8,6 

Emmen 93 22,0 41 18,5 

Hoogeveen 41 9,8 23 10,2 

Meppel 19 4,5 10 4,7 

Midden-Drenthe 29 6,9 18 8,0 

Noordenveld 26 6,2 14 6,5 

Tynaarlo 24 5,8 13 5,8 

Westerveld 32 7,7 19 8,8 

De Wolden 16 3,8 9 3,9 

Drenthe 423 100,0 221 100,0 

 
Op onderstaand kaartbeeld is zichtbaar dat in de meeste gemeenten de bestedingen in het 
dagtochtensegment licht zijn toegenomen of gelijk zijn gebleven. Enkel in Coevorden, Borger-
Odoorn en De Wolden zijn de bestedingen teruggelopen. 
 
Kaart 3.1 Ontwikkeling directe en afgeleide bestedingen aan dagtochten per gemeente (x mln. euro) 
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3.2.2 Werkgelegenheid en toegevoegde waarde 
 
Werkgelegenheid 
Voor de periode 2015-2017 is de werkgelegenheid die samenhangt met het dagtochtensegment in 
figuur 3.2 weergegeven. Het beeld komt in grote lijnen overeen met eerder geschetste 
ontwikkelingen. 
 
Figuur 3.2  Totale werkgelegenheid dagtochtensegment per gemeente (in werkzame personen) 

 
 
Toegevoegde waarde 
Voor de economische betekenis van een sector zijn de feitelijke verdiensten van de sector, ofwel 
de toegevoegde waarde, van groot belang. In tabel 3.2 is een verdeling van de feitelijke 
verdiensten van de dagrecreatieve sector op gemeenteniveau te zien. 
 
Tabel 3.2 Toegevoegde waarde dagtochten per gemeente in de provincie Drenthe  

 Toegevoegde waarde dagtochten 

x mln. euro Aandeel in % 

2009 2011 2013 2015 2017 2009 2011 2013 2015 2017 

Aa en Hunze 15,9 16,7 17,0 21,5 22,2 5,6 6,0 6,0 6,7 6,7 

Assen 34,1 31,4 32,0 35,0 37,1 12,0 11,3 11,3 10,9 11,2 

Borger-

Odoorn 20,3 19,2 19,7 23,7 22,4 7,1 6,9 7,0 7,4 6,7 

Coevorden 20,5 25,2 25,7 30,0 29,1 7,2 9,1 9,1 9,4 8,8 

Emmen 74,0 66,3 67,4 59,6 68,0 26,0 24,0 23,9 18,6 20,5 

Hoogeveen 22,8 24,2 24,7 32,9 33,1 8,0 8,7 8,7 10,3 10,0 

Meppel 10,5 11,1 11,3 15,4 15,4 3,7 4,0 4,0 4,8 4,6 

Midden-

Drenthe 22,4 21,4 21,8 22,1 24,5 7,9 7,7 7,7 6,9 7,4 

Noordenveld 18,3 18,2 18,9 20,6 21,0 6,4 6,6 6,7 6,4 6,3 

Tynaarlo 17,9 15,5 15,7 19,2 19,3 6,3 5,6 5,6 6,0 5,8 

Westerveld 19,3 18,6 19,0 27,0 26,8 6,8 6,7 6,7 8,4 8,1 

De Wolden 8,6 9,0 9,3 13,0 12,7 3,0 3,3 3,3 4,1 3,8 

Drenthe 284,7 276,9 282,5 320,0 331,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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3.3 Economische betekenis vakanties naar gemeente 

3.3.1 Vakantie-uitgaven 
 
Overnachtingen: beeld voor 2017 
In 2017 bedroeg het totaal aantal toeristische overnachtingen in Drenthe ruim 8,7 miljoen. De 
verdeling van de overnachtingen over de gemeenten wordt weergegeven in figuur 3.4. Een groot 
deel van de overnachtingen komt van oudsher op het conto van de gemeenten Coevorden, Borger-
Odoorn, Aa en Hunze en Westerveld.  
 
In kaart 3.2 wordt de verdeling over de verschillende typen overnachtingen per gemeente getoond. 
Te zien is dat het oostelijk deel van de provincie zich nog altijd kenmerkt door een relatief sterke 
positie binnen het segment recreatiewoningen, terwijl voor het westelijke gedeelte van de provincie 
kamperen verhoudingsgewijs een belangrijke activiteit is. De watersport is hoofdzakelijk 
geconcentreerd in Meppel en in mindere mate in Tynaarlo en Noordenveld.  
 
Figuur 3.3 Totaal aantal overnachtingen per gemeente in 2017 (x 1.000) 

 
Bron: Toerdata Noord, SLA, CVO, bewerking Ecorys.  

 
Kaart 3.2 Aandeel per type overnachting per gemeente 

 
Bron: Toerdata Noord, SLA, CVO, bewerking Ecorys.  
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Stijgers en dalers 
Ten opzichte van 2015 zagen de gemeenten Coevorden, Aa en Hunze, Emmen Tynaarlo, De 
Wolden en Assen het relatieve aandeel in het totaal aantal overnachtingen in Drenthe stijgen. Deze 
gemeenten profiteren met name door de toename van overnachtingen in recreatiewoningen en 
hotels. In andere gemeenten was sprake van een gelijkblijvend of dalend aandeel overnachtingen. 
Het aantal overnachtingen op campings daalde in de periode 2015-2017 sterk. Vooral de 
gemeenten met traditioneel veel vaste staanplaatsen op campings (zoals Noordenveld en 
Westerveld) kennen hierdoor een afname van het aandeel. Ook het aandeel van Borger-Odoorn 
neemt af door een daling in het kampeersegment. 
 

Figuur 3.4 Ontwikkeling aandeel gemeenten in totaal aantal overnachtingen Drenthe 

 
Bron: Toerdata Noord, SLA, CVO, bewerking Ecorys. Het aandeel van Ooststellingwerf is gebaseerd op het totaal aantal 
dagtochten in de provincie Fryslân (TDN). 

 
 
Vakantiebestedingen 2017 
Verblijfstoeristen hebben in 2017 in totaal een bedrag van bijna € 363 miljoen uitgegeven in 
Drenthe. In tabel 3.3 is weergegeven waar deze uitgaven terecht zijn gekomen. Hierbij is 
onderscheid gemaakt tussen directe en afgeleide bestedingen. De gemeenten met relatief veel 
overnachtingen (bijv. Coevorden, Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Westerveld en Midden-Drenthe) 
weten uiteraard de meeste bestedingen naar zich toe te trekken. Hoewel hier ook het belangrijkste 
deel van de afgeleide bestedingen aan boodschappen en andere inkopen terecht komen, vinden 
deze meer verspreid over de regio plaats. Dit kan verklaard worden doordat vakantiegangers niet 
gebonden zijn aan het vakantieadres, maar tijdens hun verblijf meerdere plaatsen bezoeken en zo 
ook elders binnen de provincie geld besteden. 
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Tabel 3.3 Directe en afgeleide vakantie-uitgaven per gemeente in 2017 

 Direct Afgeleid 

x mln. euro % x mln. euro % 

Aa en Hunze 49,0 13,5 13,8 14,3 

Assen 17,4 4,8 4,7 4,9 

Borger-Odoorn 52,5 14,4 14,0 14,5 

Coevorden 86,1 23,7 21,1 22,0 

Emmen 33,1 9,1 8,0 8,3 

Hoogeveen 3,4 0,9 1,1 1,2 

Meppel 2,0 0,5 0,5 0,5 

Midden-Drenthe 29,9 8,2 7,8 8,1 

Noordenveld 14,6 4,0 4,0 4,1 

Tynaarlo 13,6 3,7 3,3 3,4 

Westerveld 41,8 11,5 12,3 12,8 

De Wolden 20,2 5,6 5,6 5,8 

Drenthe 363,3 100,0 96,2 100,0 

 
Ontwikkeling vakantiebestedingen 
Eerder in dit rapport werd al opgemerkt dat de bestedingen tijdens vakanties in Drenthe in 2017 zijn 
gestegen ten opzichte van 2015. Om deze reden zijn de uitgaven bij een groot aantal gemeenten 
gestegen. De gemeenten Noordenveld en Midden-Drenthe kennen vanwege een terugval in het 
aantal overnachtingen echter minder bestedingen. Coevorden is net als andere jaren de gemeente 
met de hoogste bestedingen aan vakanties, maar ook Emmen en Assen kennen een toename in de 
bestedingen.  
 

Kaart 3.3 Ontwikkeling directe en afgeleide bestedingen aan vakanties per gemeente (x mln. euro) 
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3.3.2 Werkgelegenheid en toegevoegde waarde 
 
Werkgelegenheid 
Figuur 3.5 geeft een overzicht van de totale toeristische werkgelegenheid die per gemeente aan het 
verblijfstoerisme is toe te schrijven. 
 
Figuur 3.5  Totale werkgelegenheid vakanties per gemeente (in werkzame personen) 

 
 
Toegevoegde waarde 
Een overzicht van de toegevoegde waarde per gemeente is opgenomen in tabel 3.4. 
 
Tabel 3.4 Toegevoegde waarde vakantiesegment per gemeente in Drenthe  

  Toegevoegde waarde vakantie-uitgaven 

x mln. euro Aandeel in % 

2009 2011 2013 2015 2017 2009 2011 2013 2015 2017 

Aa en Hunze 23,6 25,0 23,1 31,1 32,2 12,5 13,8 11,9 13,6 13,7 

Assen 5,6 7,7 8,8 9,8 11,3 3,0 4,3 4,5 4,3 4,8 

Borger-Odoorn 28,1 24,4 31,4 33,9 34,0 14,9 13,5 16,2 14,8 14,4 

Coevorden 37,5 29,9 33,9 50,6 55,1 19,9 16,6 17,5 22,2 23,3 

Emmen 13,8 11,3 14,0 18,1 21,1 7,3 6,2 7,2 7,9 8,9 

Hoogeveen 3,6 2,9 2,7 2,7 2,3 1,9 1,6 1,4 1,2 1,0 

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

Midden-Drenthe 19,6 20,8 22,9 21,6 19,3 10,4 11,5 11,8 9,5 8,2 

Noordenveld 10,7 14,0 13,0 10,4 9,5 5,7 7,7 6,7 4,6 4,0 

Tynaarlo 9,9 9,1 10,2 7,6 8,7 5,2 5,0 5,2 3,3 3,7 

Westerveld 25,0 25,9 24,9 28,5 27,8 13,2 14,4 12,8 12,5 11,8 

De Wolden 10,1 8,3 7,9 12,6 13,3 5,3 4,6 4,1 5,5 5,6 

Drenthe 188,9 180,5 194,1 228,3 235,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 

3.4 Indirecte effecten per gemeente 

Waar de indirecte effecten van de toeristische bestedingen vanuit het dag- en verblijfstoerisme 
terecht komen is afhankelijk van de sectorstructuur per gemeente en de omvang van de 
verschillende sectoren per gemeente. Op basis van de sectorstructuur en een onderverdeling van 
indirecte effecten naar sectoren, zijn de indirecte effecten die neerslaan in de regio 
geregionaliseerd naar gemeenten.  
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De indirecte effecten van de toeristische bestedingen komen vooral terecht in de gemeenten met 
een groot aandeel in de Drentse werkgelegenheid (zie tabel 3.5). Dat in een aantal gemeenten 
relatief meer indirecte werkgelegenheid terecht komt dan verwacht mag worden op basis van het 
werkgelegenheidsaandeel, heeft vooral te maken met de sectorstructuur per de gemeente. Daar 
relatief veel van de indirecte effecten terechtkomen in de sector overige- en zakelijke 
dienstverlening profiteren gemeenten waarin deze sectoren een hoger dan gemiddeld aandeel 
hebben meer van de indirecte uitstralingsaffecten van toerisme. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
gemeenten Assen en Tynaarlo. 
 
Tabel 3.5 Indirecte werkgelegenheid en toegevoegde waarde per gemeente in 2017 (in werkzame  

 personen) 

 Indirecte werkgelegenheid Indirecte toegevoegde waarde 

Werkzame 
personen 

% x mln. euro % 

Aa en Hunze  100  3,9 4,7 3,8 

Assen  480  19,2 24,5 19,8 

Borger-Odoorn  80 3,3 3,9 3,2 

Coevorden  140  5,5 6,8 5,5 

Emmen  530  21,2 26,5 21,5 

Hoogeveen  330  13,3 16,4 13,3 

Meppel  245  9,9 11,8 9,5 

Midden-Drenthe  130  5,2 6,5 5,2 

Noordenveld  120  4,9 6,0 4,8 

Tynaarlo  150  6,1 7,3 5,9 

Westerveld  100 3,9 5,3 4,3 

De Wolden  90 3,6 4,1 3,3 

Drenthe  2.495  100,0 123,6 100,0 

 
 

3.5 Resumé 

In dit hoofdstuk werd de omvang en ontwikkeling van het dag- en verblijfstoerisme in de 12 Drentse 
gemeenten en Ooststellingwerf gepresenteerd. In onderstaande kaart waarin de bestedingen aan 
dagtochten en uitgaven van vakantiegangers per gemeente in beeld zijn gebracht, wordt dit nog 
eens samengevat. Waar Emmen in 2015 door Coevorden voorbij werd gestreefd in het aantal 
bestedingen dat het naar zich toe wist te trekken, heeft Emmen in 2017 weer de hoogste directe en 
afgeleide dagtocht- en vakantiebestedingen. Coevorden en Emmen zijn samen goed voor bijna een 
derde van de totale toeristische bestedingen in Drenthe. 
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Kaart 3.4 Omvang directe en afgeleide dagtocht- en vakantiebestedingen per gemeente 

 
 
Het aandeel van de toeristisch-recreatieve werkgelegenheid is in kaart 3.5 afgezet tegen de totale 
werkgelegenheid in de gemeente. De kaart illustreert het belang van de sector op lokaal niveau. In 
algemene zin is daaruit af te leiden dat hoe kleiner de gemeente des te groter de afhankelijkheid 
van het toerisme. Uitzondering op deze regel – met zowel een relatief gering aantal inwoners als 
een laag aandeel toeristisch-recreatieve werkgelegenheid – is Meppel. De verklaring hiervoor is dat 
Meppel als enige van de kleinere gemeenten in de provincie substantieel meer economische 
activiteit huisvest dan op grond van uitsluitend het bevolkingsaandeel verwacht zou mogen worden. 
Hierdoor neemt het relatieve belang van de toeristisch-recreatieve sector in de lokale economie af. 
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Kaart 3.5 Aandeel directe- en afgeleide toeristisch-recreatieve werkgelegenheid in totale  

 werkgelegenheid per gemeente5 

 
Bron: Provinciaal Werkgelegenheidsregister Drenthe, bewerking Ecorys 

 
  

                                                           
5  Kaart 3.5 geeft de totale werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sector per gemeente weer. Dit is gelijk aan de 

totale werkgelegenheid (die door recreatieve-en toeristische activiteiten wordt voortgebracht) minus de indirecte 
werkgelegenheid, deze werkgelegenheidsbaten vallen onder andere sectoren. 
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4 Inkomend toerisme als groeimarkt 

4.1 Inleiding 

Nederlandse toeristen zijn lang niet meer de enige vakantiegangers in Nederland. Toerisme is een 
groeimarkt, en deze markt wordt ook steeds internationaler. Prognoses laten zien dat de 
toekomstige groei van het toerisme vooral te danken is aan buitenlandse bezoekers. Met name de 
verwachte groei van het aantal Duitse toeristen is aanzienlijk. Deze groei richt zich met name op de 
kustprovincies en de grote steden met allure (denk aan Amsterdam en Den Haag). Maar ook voor 
Drenthe valt hierin winst te behalen.   
 
Het uitbouwen van het “toeristisch product Drenthe van internationale allure” is een zaak van 
private en publieke partijen. Toerisme vertegenwoordigt namelijk een groot economisch belang 
voor Drenthe. Dit belang wordt direct zichtbaar via de bestedingen van de bezoekers, de bedrijven 
die qua omzet afhankelijk zijn van het toeristisch bezoek en de vele werknemers in de provincie die 
hun dagelijks brood in de vrijetijdseconomie verdienen. Het inspelen op de internationalisering 
hoort hierbij.  
 
In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op het aspect “inkomend toerisme als groeimarkt” in relatie 
tot de toeristische sector in Drenthe.  
 
 

4.2 Toename van inkomende toeristen 

Stijging aantal toeristische overnachtingen in Nederland komt door inkomende toeristen 
Afgelopen jaren is het totaal aantal overnachtingen in Nederland sterk toegenomen. Deze toename 
is met name te danken aan het groeiende aantal overnachtingen van buitenlandse 
vakantiegangers. Waren dit er in 2012 nog circa 29,6 miljoen, in 2017 waren dit er al 44,2 miljoen. 
Tegelijkertijd is het aantal Nederlandse overnachtingen redelijk stabiel gebleven. Dit is goed 
zichtbaar in onderstaande figuur.  
 
Figuur 4.1 Inkomende overnachtingen in Nederland naar herkomst 2012-2017 (x 1.000) 

 
Bron: CBS SLA, 2018 
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Vooral buurlanden zorgen voor deze groei 
Met name de Europese landen zorgen voor de groei van het inkomende toerisme. Wanneer we de 
groei van het aandeel buitenlandse toeristen nader bekijken, zien we dat met name het aandeel 
Duitse inkomende toeristen stijgt in deze periode van 38% naar 40% van de inkomende toeristische 
overnachtingen. 
 
Figuur 4.2 Aantal inkomende overnachtingen (x 1.000) naar herkomst en aandeel van Duits inkomend 

toerisme (Nederland) 

 
Bron: CBS SLA, 2018 

 
 
Duitsers bezoeken Nederland het meest voor een korte vakantie 
In 2017 bezochten 5,2 miljoen Duitsers Nederland voor een korte of lange vakantie. Voor korte 
vakanties van Duitsers is Nederland de nummer 2 vakantiebestemming, na Oostenrijk6. Duitsers 
bezoeken Nederland vooral in de lente en zomer (april tot september). De populairste regio is de 
Nederlandse kust, gevolgd door overig Nederland (inclusief grote steden). Na Amsterdam zijn Den 
Haag (181.000 Duitse gasten) en Rotterdam (76.000 Duitse gasten) de populairste stedelijke 
bestemmingen. Duitse vakantiegangers zijn voornamelijk afkomstig uit Noordrijn-Westfalen. En de 
meeste Duitse bezoekers hebben de intentie nog eens terug te komen naar Nederland7.   
 
 

4.3 Inkomend toerisme is een groeimarkt voor de toekomst 

Groei van inkomend toerisme zet door 
NBTC  voorspelt op basis van scenarioanalyse dat het aantal inkomende verblijfsbezoekers ook in 
de toekomst blijft groeien. NBTC voorspelt een groei van minimaal 50 procent, van 18 miljoen in 
2017 naar zo’n 29 miljoen in 2030. Zet de groei van de afgelopen jaren exponentieel door, dan kan 
dit aantal zelfs oplopen tot maar liefst 42 miljoen in 2030. Deze trend is zichtbaar in onderstaande 
figuur. 
 

                                                           
6  https://reiseanalyse.de/wp-content/uploads/2018/06/RA2018_Erste-Ergebnisse_DE.pdf 
7  NBTC, MarketScan Duitsland 2018.  



 

 

 
43 

  

Toerisme in Drenthe wordt internationaler 

Figuur 4.3 Prognose inkomend toerisme naar Nederland 2017-2030 

 
Bron: NBTC Holland Marketing, 2018. 

 
Met name het aantal Duitse toeristen stijgt nog sterk 
Het aantal Duitsers dat naar verwachting in deze periode naar Nederland komt verdubbeld nog 
bijna van 5,2 miljoen in 2017 naar 10,4 miljoen in 2030. In absolute aantallen is en blijft de Duitse 
markt daarom de belangrijkste groeimarkt.  
 
Tabel 4.1 Prognose inkomende gasten naar herkomst (Nederland)  

Aantal gasten x 1.000 2017  Aantal gasten x 1.000 2030 

Duitsland 5.245  Duitsland 10.335 

Groot-Brittannië 2.230  Groot-Brittannië 3.335 

België 2.225  België 3.240 

VS 1.415  VS 2.055 

Frankrijk 840  Frankrijk 1.085 

Italië 560  Italië 735 

Spanje 465  China 665 

China 365  Spanje 630 

Zwitserland 295  Zwitserland 510 

Ierland 220  Ierland 315 
Bron: NBTC Holland Marketing, 2018. 

 
 

4.4 Inkomend toerisme in Drenthe 

In Drenthe komt de groei ook met name door inkomende toeristen 
Het aandeel inkomende toeristen is ook in Drenthe de afgelopen jaren gestegen. Inkomende 
toeristen maken op dit moment zo’n 15 procent van het totaal aantal overnachtingen. In 2012 was 
dit nog slechts 8,5 procent.  
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Figuur 4.4 Inkomende overnachtingen in Drenthe naar herkomst 2012-2017 (x 1.000) 

 
Bron: CBS SLA, 2018 

 
In Drenthe is het aandeel overnachtingen van Duitsers in de inkomende overnachtingen nog hoger 
Ongeveer twee derde (67%) van de inkomende buitenlandse overnachtingen in Drenthe was in 
2017 afkomstig van Duitse toeristen. Dit is een toename ten opzichte van 2012, waar dit nog 64% 
was. De ontwikkeling is zichtbaar op onderstaande figuur. Hiermee is de Duitse inkomende toerist 
van groot belang voor Drenthe. Sterker dan voor Nederland als geheel, waar 38% van de 
inkomende toeristen uit Duitsers bestaat. Het is daarom ook zaak deze groep zo goed mogelijk te 
bedienen.  
 
Figuur 4.5 Aantal inkomende overnachtingen (x 1.000) per herkomst en aandeel van Duits inkomend 

toerisme (Drenthe) 

 
Bron: CBS SLA, 2018 

 
Buitenlandse toeristen overnachten in Drenthe vaak in vakantiehuisjes 
De buitenlandse gasten overnachten in Drenthe relatief vaak in vakantiehuisjes. Hierin is een 
sterke groei zichtbaar de afgelopen jaren. Ook relatief veel buitenlandse gasten verblijven in hotels 
en pensions. Over het aantal Duitse gasten in Drenthe is alleen informatie beschikbaar over de 
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hotels. Daarin is zichtbaar dat het aantal Duitse overnachtingen stabiel ligt op zo’n 23.000 per jaar. 
Dit betekent dat de Duitse gast met name in recreatiewoningen, op  bungalowparken en 
kampeerterreinen te vinden is.  
 
Figuur 4.6 Aantal buitenlandse overnachtingen per logietype in Drenthe (x1.000)  

Bron: SLA, bewerking Ecorys  

 
Duits dagbezoek in Drenthe 
Uit de Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland van het NBTC in 2016 blijkt dat van de 48,2 
miljoen Duitse dagbezoekers die Nederland aandeed slechts 2% Drenthe als bestemming had. Dit 
komt neer op zo’n 1 miljoen bezoekers vanuit Duitsland aan Drenthe.  
 
Figuur 4.7 Aandeel inkomende dagtoeristen vanuit Duitsland 

 
Bron: NBTC, 2016. 

 
Groei van Duitse gasten voor Drenthe een kans 
De Noordzeebadplaatsen en steden als Amsterdam en Maastricht hebben van oudsher de grootste 
aantrekkingskracht op de Duitse toerist. Op dit moment komt zo’n 4 procent van alle Duitse 
overnachtingen in Nederland voor rekening van logiesaccommodaties in Drenthe. In 2012 was dit 
nog 3 procent. Daarnaast komt zo’n 2 procent van de Duitse dagbezoekers naar Drenthe. In een 
onderzoek uit 20138 bleek dat Drenthe de meest onbekende Nederlandse provincie was onder 
Duitse vakantiegangers. Gezien de relatieve nabijheid van Drenthe voor Duitsers en de toename 
van het totaal Duitse toeristen in Nederland ligt hier een kans voor Drentse ondernemers om de 

                                                           
8  NBTC, 2013.  



 

 

46 
 

  

Toerisme in Drenthe wordt internationaler 

bekendheid en hiermee het marktaandeel te vergroten. Met name de dichtbijgelegen gebieden 
Nordrhein Westfalen en Niedersachsen zijn een interessante groeimarkt voor Drenthe. 
 
Wensen van Duitse vakantiegangers 
Om de kans die de Duitse vakantiemarkt biedt te verzilveren, moet wel worden beseft dat er 
verschillen bestaan tussen de Nederlandse en de Duitse gast. Deze strekken verder dan alleen de 
taal, al is deze wel belangrijk. Duitse toeristen worden graag in hun eigen taal aangesproken. Ook 
zien zij graag een goede Duitstalige website. Het merendeel van de Duitse vakantiegangers boekt 
online het verblijf. Ondanks dat in de spreektaal taalfouten nog worden geaccepteerd, vinden 
Duitsers het wel belangrijk dat een website wel in perfect Duits is opgesteld9.  
 
Een wezenlijk verschil is ook de hoffelijkheid. Duitse toeristen zijn vaak vriendelijker dan 
Nederlandse, maar reserveren ook meer afstand tussen hun host en zichzelf. Een Duitse gast wil 
zich welkom voelen. Daarnaast wil men geen nummer zijn: persoonlijke benadering is essentieel10. 
Daarbij willen ze graag dat een host ze informatie verschaft over locaties waar lekker gegeten kan 
worden, waar activiteiten plaatsvinden en bijvoorbeeld waar ze inkopen kunnen doen. Een 
Duitstalige informatiefolder over wat er te doen is in de regio wordt hierbij gewaardeerd.  

 

Activiteiten die Duitsers graag ondernemen zijn bezoek van steden, uit eten gaan en wandelen en 
fietsen11. Hierbij moet rekening gehouden worden met verschil in waardering. De meeste Duitse 
toeristen vinden Nederland relatief duur. Zeker in restaurants kan er dus sprake zijn van een 
andere prijs/kwaliteit verhouding. De waardering van veiligheid is ook anders. De Duitse toerist is  
redelijk risicoavers. Bij de fietsverhuur zal een Duitse toerist daarom bijvoorbeeld ook graag een 
helm willen ontvangen.  
 
In Duitsland wordt het welzijn hoog gewaardeerd. Van de Duitse vakantiegangers zoekt 11% 
daarom een vakantielocatie met rust en natuur12. Duitsers zijn ook erg gecharmeerd van welness 
(11% van de Duitse vakantiegangers zoekt hiernaar in een vakantie). De meeste Duitse 
vakantiegangers zijn daarbij ook actief. Ze wandelen en ze fietsen graag. De combinatie van rust, 
natuur en welness kan Duitse vakantiegangers naar Drenthe lokken. Alle potentie is er, maar 
Drenthe moet deze gasten alleen nog verder weten te verleiden.  
 
 
Greep uit de beoordeling van Duitse gasten in Drenthe 

• “Wir haben von dort mehrere Fahrradtouren gemacht. Ist als Stützpunkt für Fahrradtouren nur zu 

empfehlen. Sehr schöne und abwechslungsreiche Landschaft.  

• “Das Personal war sehr freundlich und das Frühstück war auch sehr gut bis auf den Kaffee der war nicht 

richtig heiss und sehr stark . Sehr schön ist die Lage des Hotels“ 

• “Leider keinerlei deutschsprachige Erklärungen und Informationen im gesamten Hotel”.  

• “Das Zimmer war sehr gut und die Möglichkeit das Schwimmbad und das Fitnessstudio mitnutzen zu 

können war super”.  

Enkele beoordelingen Duitse gasten van Booking.com over hotels in Drenthe 

 
 
 

                                                           
9  http://pleisureworld.nl/duitse-toerist-nader-beeld-deel-ii/ 
10  http://www.kenniscentrumtoerisme.nl/l/library/download/581 
11  NBTC, 2013.  
12  http://pleisureworld.nl/duitse-toerist-nader-beeld-deel-ii/ 
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4.5 Tenslotte 

Om het economisch belang van de toeristische sector in stand te houden en verder te vergroten is 
het zaak dat overheden en bedrijfsleven goed blijven samenwerken. Op het gebied van de 
inkomende toerist is met name in de Duitse markt nog een kans te verzilveren. Denk hierbij aan de 
bekendheid van de regio en het samenwerken tussen partijen om de veelzijdigheid van de regio (in 
het Duits) te benadrukken.  
 
Voor de komende jaren is de uitdaging om voldoende te blijven investeren om het toeristisch 
product aantrekkelijk te houden en te maken voor de Duitse vakantiegast. Ook de Duitse gast is 
inmiddels gewend geraakt aan luxe. Het up-to-date houden en verbeteren van de accommodaties 
en de andere toeristische voorzieningen blijft hierbij belangrijk. Inzet en inleving in de Duitse toerist 
blijft van belang. Dit houdt onder andere in investeren in Duitstalige websites, combinaties 
aanbieden naar gelang de Duitse behoefte en investeren op kwaliteit.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Inhoud bijlagen  

 
In dit rapport is een aantal bijlagen opgenomen. Hieronder wordt kort de samenhang tussen de 
bijlagen weergegeven. 
 
• Bijlage 2 omvat een begrippenlijst van de in dit rapport gehanteerde begrippen. 

 
• In bijlage 3 wordt de economische betekenis van de dagtochten verder uitgediept. De bijlage 

geeft een overzicht van het aantal dagtochten. Dit aantal dagtochten is vervolgens gekoppeld 
aan bestedingen en werkgelegenheid. De werkgelegenheid samenhangend met de 
bestedingen is bepaald door de bestedingen te verdelen naar sectoren waarin ze 
terechtkomen en deze te delen door de gemiddelde omzet per werknemer van de 
desbetreffende sector. Dit resulteert in een werkgelegenheid per sector samenhangend met de 
toeristisch-recreatieve bestedingen. 

 
• In bijlage 4 wordt verder ingegaan op de economische betekenis van vakanties voor Drenthe. 

Deze bijlage is hetzelfde opgezet als bijlage 3. 
 

• Bijlage 5 omvat een verdere toelichting op de Input / Output tabel. Met behulp van deze tabel 
zijn de indirecte economische effecten bepaald, zowel voor Drenthe als voor geheel 
Nederland. 

 
• In bijlage 6 wordt beschreven hoe de economische effecten verder zijn geregionaliseerd naar 

het niveau van gemeenten.  
 

• Bijlage 7 tot slot bevat een aantal relevante tabellen waarnaar in de hoofdtekst wordt 
verwezen. 
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Bijlage 2 Begrippenlijst 

 
Afschrijvingen De berekende waardevermindering van 

vaste activa (zoals machines, gebouwen, 
software en andere duurzame 
productiemiddelen) die worden ingezet in 
het productieproces, voor zover die 
vermindering het gevolg is van normale 
technische slijtage, economische 
veroudering of verzekerbare schade. 
 

Arbeidsinkomensquote Het aandeel van de lonen in de 
toegevoegde waarde in een economie. 
Het verloop van de 
arbeidsinkomensquote is een indicator 
voor de ontwikkeling van de 
winstgevendheid van bedrijven; een 
stijging van de arbeidsinkomensquote 
duidt op een lagere winstgevendheid. 
 

Arbeidsjaar   De gemiddelde contractuele arbeidsduur 
van een voltijdsbaan van werknemers op 
jaarbasis. 
 

Basisprijzen Wordt gebruikt als waardering voor de 
toegevoegde waarde. De waardering 
tegen basisprijzen gaat uit van de prijs die 
de producent uiteindelijk overhoudt, dus 
exclusief handels- en vervoersmarges 
van derden en exclusief het saldo van 
productgebonden belastingen en 
productgebonden subsidies. 
 

Belastingen Door de overheid opgelegde, verplichte 
heffingen, zonder een direct aanwijsbare 
tegenprestatie, die dienen ter dekking van 
overheidsuitgaven. 
 

Beroepsbevolking Alle personen van 15-64 jaar die 
tenminste twaalf uur per week werken of 
actief dergelijk werk zoeken. 
 

Binnenlands product Het totale inkomen dat door middel van 
productie in Nederland is gevormd. Het is 
daarmee gelijk aan de som van de 
toegevoegde waarden van alle 
bedrijfstakken. Wordt meestal bruto 
gebruikt en uitgedrukt in marktprijzen. 
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Bruto Productiewaarde De marktwaarde van de afgezette 
goederen en diensten, vermeerderd met 
de waarde van de goederen die aan de 
voorraad zijn toegevoegd. 
 

Bruto toegevoegde waarde 
 

Toegevoegde waarde inclusief 
afschrijvingen. 

Consumptieve bestedingen De goederen en diensten die gebruikt 
worden voor rechtstreekse bevrediging 
van individuele of collectieve behoeften 
 

Dagtocht  Onder dagtochten worden verstaan alle 
recreatieve 
activiteiten waarvoor men minimaal twee 
uur van huis is, zonder dat daarbij een 
overnachting plaatsvindt. Niet inbegrepen 
het bezoek aan familie en kennissen en 
dagtochten vanuit het buitenland. 
 

Effecten, afgeleid   Effecten die samenhangen met 
bestedingen die een gevolg zijn van de 
aanwezigheid van toerist of 
dagtochtganger in een bepaalde regio 
zonder dat die bestedingen een directe 
relatie hebben met de bestemming van de 
dagtocht of vakantie. 
 

Effecten, direct   Effecten die het gevolg zijn van 
bestedingen van de toerist of 
dagtochtganger die een rechtstreekse 
relatie hebben met de bestemming of doel 
van de dagtocht of vakantie. Met andere 
woorden: zonder die bestedingen zou de 
verrichte activiteit niet hebben 
plaatsgevonden. 
 

Effecten, indirect  Effecten die optreden bij sectoren die 
goederen of diensten leveren aan 
bedrijven die via directe of afgeleide 
bestedingen in meer of minder mate 
afhankelijk zijn van het toeristisch-
recreatief bezoek in de provincie Drenthe. 
Bestedingen bij toeristisch- recreatieve 
bedrijven zorgen er voor dat de bedrijven 
waar deze bestedingen terechtkomen op 
hun beurt weer andere bedrijven moeten 
inschakelen om hun product te leveren. 
 

Geregistreerde werkloosheid Mensen zonder werk (of met werk van 
minder dan twaalf uur per week) die bij 
een arbeidsbureau staan ingeschreven en 
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direct beschikbaar zijn voor een baan van 
minstens twaalf uur per week. 
 

Input-output tabel   
 

Een systematisch overzicht van enerzijds 
de afzet van goederen en diensten van 
bedrijfsklassen aan bedrijfsklassen en 
finale bestedingscategorieën (export, 
consumptie, e.d.) en anderzijds de inzet 
van grond- en hulpstoffen, diensten en 
productiefactoren, welke voor deze 
bedrijfsklassen noodzakelijk zijn om deze 
afzet te kunnen produceren (zie ook 
bijlage 4). 
 

Marktprijzen De waardering tegen marktprijzen is de 
prijs die de afnemer betaalt, dus inclusief 
handels- en vervoersmarges en de 
belastingen op productie en invoer, en 
exclusief de subsidies op productie en 
invoer. Wordt vooral gebruikt als 
waardering voor de toegevoegde waarde 
en het binnenlands product. 
 

Multiplier Vermenigvuldigingsfactor die de mate van 
doorwerking of uitstraling weergeeft. Een 
multiplier van bijvoorbeeld 1,5 geeft aan 
dat er behalve het oorspronkelijke directe 
effect ter grootte van 1, nog een 
additioneel indirect effect van 0,5 
optreedt. 
 

Nationaal inkomen Alle inkomens die Nederlandse 
ingezetenen ontvangen op grond van hun 
deelname aan een (binnen- of 
buitenlands) productieproces, dan wel op 
grond van hun bezit van vermogenstitels, 
obligaties, leningen en spaartegoeden. 
Deze inkomens omvatten, onder andere, 
de beloning van werknemers, belastingen 
en subsidies op productie en invoer, 
rente, dividenden en niet-uitgekeerde 
winsten. Is gelijk aan de som van de 
primaire inkomens van alle sectoren. Het 
kan ook worden berekend als het 
binnenlands product plus de per saldo uit 
het buitenland ontvangen lonen, rente, 
dividenden etc. Dit wordt uitgedrukt in 
marktprijzen.  
 

Nationaal product De totale toegevoegde waarde die in 
Nederland wordt voortgebracht, plus de 



 

 

56 
 

  

Toerisme in Drenthe wordt internationaler 

per saldo uit het buitenland ontvangen 
primaire inkomens. Is in waarde gelijk aan 
het nationaal inkomen. De reële 
verandering ervan is exclusief de invloed 
van de ruilvoetverandering, dit in 
tegenstelling tot de reële verandering van 
het nationaal inkomen. 
 

Productiewaarde   De marktwaarde van de afgezette 
goederen en diensten, vermeerderd met 
de waarde van de goederen die aan de 
voorraad zijn toegevoegd. 
 

SBI-indeling De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is 
een hiërarchische indeling van 
economische activiteiten. Het CBS 
gebruikt de SBI onder meer om 
bedrijfseenheden in te delen naar hun  
hoofdactiviteit. De SBI kent meerdere 
niveaus die aangegeven worden door vier 
of vijf cijfers. 
  

Seizoensrecreatieve vs. toeristische 
logiesvormen 
 

Seizoensrecreatief: een zomerhuisje, 
vakantiebungalow, tweede woning, 
stacaravan, volkstuinhuisje of kajuitboot in 
het bezit van het huishouden en een 
eigen tent, bungalowtent, toercaravan, 
vouwcaravan of vouwwagen op een vaste 
seizoen- of jaarplaats. 
Toeristisch: alle andere 
logiesaccommodaties worden tot de 
toeristische logiesvormen gerekend. 
 

Toegevoegde waarde Dit is het inkomen dat in het 
productieproces wordt gevormd. Het is 
het inkomen dat beschikbaar is voor de 
beloning van de betrokken 
productiefactoren. 
 

Toeristische omzet   Omzet gegenereerd door toeristisch 
recreatief bezoek. Omdat de meeste 
bedrijven niet volledig afhankelijk zijn van 
dit bezoek en er doorgaans ook andere 
inkomsten zijn (bijvoorbeeld door 
leveringen aan de eigen bevolking) is de 
toeristische omzet van een bedrijf altijd 
lager dan de totale omzet. 
 

Vakantie Een vakantie is een verblijf buiten de 
eigen woning voor ontspanning of plezier 
met ten minste één overnachting. Het 
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gaat daarbij zowel om binnen- als 
buitenlandse vakanties. Ook het logeren 
bij familie, vrienden of kennissen in het 
buitenland valt onder het begrip vakantie. 
Een verblijf bij familie, vrienden of 
kennissen in Nederland telt echter niet 
mee, tenzij de bewoners de hele tijd of de 
meeste dagen afwezig waren. 
 

Vakantiebestedingen Tot de vakantiebestedingen worden 
gerekend alle specifieke kosten die 
gemaakt zijn voor de vakantie zelf, 
waaronder reiskosten, verblijfkosten, 
uitgaven aan eten en drinken en overige 
kosten die rechtstreeks verband houden 
met de vakantie, zoals verzekeringen, 
entrees, souvenirs, foto- en filmmateriaal. 
De bestedingen aan duurzame 
recreatiegoederen, zoals caravan, tent, 
boot, kampeeruitrusting e.d. worden niet 
meegerekend, omdat deze uitgaven niet 
aan één vakantie kunnen worden 
toegerekend. Dit geldt ook voor de huur 
van een vaste stand- of ligplaats, die 
eveneens voor een onbekend aantal 
vakanties wordt benut. 
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Bijlage 3 Uitwerking economische betekenis dagtochten 

 
1 Inleiding 

Begripsbepaling 
Voor de afbakening van het dagtochtensegment wordt in dit onderzoek aangesloten bij de CBS-
definitie uit het onderzoek ‘Dagrecreatie’. Een dagtocht wordt hierin als volgt omschreven:  

 
‘Een activiteit waarvoor men minimaal twee uur van huis is zonder dat daarbij een 
overnachting plaatsvindt. Niet inbegrepen zijn bezoek aan familie en kennissen en 
dagtochten vanuit het buitenland13’.  

 
Met deze definitie worden dagtochten breed gedefinieerd.  
 
 
2 Basisgegevens 

De bestedingen aan dagtochten zijn in belangrijke mate bepaald met behulp van de 
dagrecreatieonderzoeken van het CBS en gegevens afkomstig uit Toerdata Noord. Waar nodig is 
gebruik gemaakt van andere bronnen. Het genoemde CBS onderzoek vindt normaliter eens in de 
vijf jaar plaats. Het laatste onderzoek vond plaats in de periode 2006/2007.  
 
Aantal dagtochten  
Voor de inschatting van het aantal gemaakte dagtochten is gebruik gemaakt van trendindicatoren 
waarvan de waarde voor zowel 2007 als voor 2017 bepaald is. Waar mogelijk zijn deze sleutels 
bepaald op een tweetal schaalniveaus (te weten Nederland en Drenthe), omdat de ontwikkeling per 
regio kan verschillen. Deze trendindicatoren dienen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het 
aantal dagtochten in de periode van 2006/2007 tot 2016/2017. Door de waarde van de indicator uit 
2007 te leggen op het aantal dagtochten uit in dat jaar en vervolgens te kijken naar de waarde voor 
deze indicator in 2017 is het aantal dagtochten in Drenthe voor 2017 bepaald.  
 
De sleutels die zijn gehanteerd staan weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel b.3.1  Trendindicatoren voor de dagtochten 

 Drenthe 
Soort dagtocht Trendindicator (Bron) 

Strand bij zee N.v.t. 

Strand bij meer, plas e.d. Korte vakanties in de buurt van meren (CBS, CVO) 

In openluchtzwembad Aantal zomerse en tropische dagen (KNMI) 

Niet aan water Aantal zomerse en tropische dagen (KNMI) 

Zwemmen binnenbad Aantal deelnemers aan de zwemsport in Drenthe (SCP, AVO) 

Wandelen Aantal deelnemers aan de wandelsport in Drenthe (SCP, AVO) 

Fietsen Aantal deelnemers fietsen en wielrennen in Drenthe (SCP, AVO) 

Golfen Aantal golfers in Drenthe (Intomart-onderzoek) 

Watersport Ledental Kon. Ned Watersport Verbond (SCP, Trends en det. in de sport) 

Vissen Uitgifte VISpas (jaarverslag sportvisserij NL) 

Paardrijden  Aantal leden van St. Ned. Hippische sportbond (SCP, Trends en det. In 

de sport) 

                                                           
13  Omdat in het onderzoek van Toerdata-Noord voor wat betreft het aantal dagtochten eveneens gebruik wordt gemaakt van 

genoemde CBS bron wordt impliciet van dezelfde definitie uitgegaan. 
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 Drenthe 

Soort dagtocht Trendindicator (Bron) 

Trimmen e.d.  Aantal deelnemers trimmen in Drenthe (SCP, AVO) 

Schaatsen  Aantal deelnemers schaatsen in Drenthe (SCP, AVO, VKN) 

Overige binnensport Totaal aantal deelnemers sport in Drenthe (SCP, AVO) 

Overige buitensport Totaal aantal deelnemers sport in Drenthe (SCP, AVO) 

Toeschouwer / begeleider sport  Toeschouwer bij sport in Drenthe (SCP, AVO) 

Toeren  Aantal verplaatsingen voor toeren / wandelen (CBS)  

Bezoek attractiepunt (speeltuin 

e.d.) 

Bezoekersaantallen: attracties, Drenthe (ABN Amro) 

Bezoek attractiepunt (pretpark 

e.d.) 

Bezoekersaantallen: attracties, Drenthe (ABN Amro) 

Bezoek attractiepunt 

(dierentuin e.d.) 

Bezoekersaantallen: dierentuinen, Drenthe (ABN Amro) 

Bezoek attractiepunt 

(kinderboerderij e.d.) 

Bevolking (15-) in Drenthe (CBS) 

Bezoek bezienswaardigheid 

(stad / dorp) 

Bezoekersaantallen: cultuur, Drenthe (ABN Amro) 

Bezoek bezienswaardigheid 

(museum) 

Toerdata Noord / NBT bezoekersaantallen: musea, Drenthe (NBTC) 

Bezoek bezienswaardigheid 

(monumenten en overig) 

Bezoekersaantallen: cultuur, Drenthe (ABN Amro) 

Bezoek evenement (jaarmarkt 

e.d.) 

CBS, Bezoekersaantallen attracties en evenementen (CBS) 

Bezoek evenement 

(tentoonstelling e.d.) 

CBS, Bezoekersaantallen attracties en evenementen (CBS) 

Bezoek evenement (overig) CBS, Bezoekersaantallen attracties en evenementen (CBS) 

Recreatief winkelen CBS, Bezoekersaantallen winkelen en plezier (CBS) 

Uitgaan (film) a) Bioscoopbezoek Drenthe (Cultuurindex) 

Uitgaan (toneel, concert) Participatie bevolking concertbezoek in Drenthe (CBS)  

Uitgaan (terrasje) Omzetontwikkeling horeca (CBS) 

Uitgaan (uit eten) Omzetontwikkeling restaurants (CBS) 

Uitgaan (bar, café) Omzet café's (CBS) 

Uitgaan (kermis, circus) Participatie bevolking pretparken in Drenthe (CBS) 

Uitgaan (disco, bowling) Omzet café's, Drenthe (HinC) 

Uitgaan (overig) Horeca; omzetontwikkeling, index 2010 = 100 (CBS) 

Overig (denksport) Participatie bevolking denksport verenigingen in Drenthe (CBS) 

Overig (vereniging) Participatie bevolking in Drenthe verenigingen (CBS) 

Overig (kinderactiviteiten) Bevolking (15-) in Drenthe (CBS) 

Overig (volkstuin) CBS, Bezoekersaantallen natuur (CBS) 

Overig (natuur en overig) CBS, Bezoekersaantallen natuur (CBS) 

Verklaring van de afkortingen: AVO (Aanvullend Voorzieningen Onderzoek), CBS (Centraal Bureau voor de 

Statistiek), COS (Centrum Voor Onderzoek en Statistiek), CVO (Continue Vakantie Onderzoek), HinC (Horeca 

In Cijfers, OVB (Organisatie ter verbetering binnenvisserij), VKN (Vereniging Kunstijsbanen Nederland), CvT 

Kansspelen (College van Toezicht op Kansspelen), NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen), 

NFC (Nederlandse Federatie voor de Cinematografie), SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) 

 
Bestedingen aan dagtochten 
Voor het bepalen van de bestedingen per dagtochttype is gebruik gemaakt van bestedingscijfers 
afkomstig uit Toerdata Noord en bestedingscijfers afkomstig van het CBS. Omdat de Toerdata 
gegevens niet het gehele dagtochtensegment beslaan (in de steekproef van Toerdata Noord zitten 
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niet alle dagtochtsegmenten zoals die worden meegenomen door het CBS), is voor bepaalde 
deelsegmenten gebruik gemaakt van bestedingscijfers van het CBS. Deze bestedingscijfers, die 
afkomstig zijn uit het CBS onderzoek van 2006/2007, zijn geactualiseerd op basis van product 
specifieke prijsindexcijfers van het CBS. Voor het bepalen van de afgeleide bestedingen is alleen 
gekeken naar bestedingscijfers uit Toerdata-Noord. In het CBS onderzoek worden afgeleide 
bestedingen namelijk buiten beschouwing gelaten. Omdat een deel van de dagtochten wordt 
gemaakt door de lokale bevolking zijn de afgeleide bestedingen niet voor alle segmenten bepaald. 
Het bepalen van afgeleide bestedingen over alle dagtochten zou zorgen voor een overschatting 
van dit segment.  
 
Directe en afgeleide bestedingen 
Bij de bestedingen is een onderscheid gemaakt naar directe bestedingen en afgeleide bestedingen. 
Voor de directe bestedingen is gekeken naar het bestede bedrag aan entree- en deelnamekosten 
voor de dagtocht, de consumptie kosten tijdens de dagtocht en de reiskosten om de dagtocht te 
maken. Voor de afgeleide bestedingen is gekeken naar de bestedingen aan boodschappen en 
duurzame goederen tijdens de dagtocht. Deze bestedingen vinden vooral plaats tijdens bepaalde 
typen dagtochten zoals het recreatief winkelen, het maken van een fietstocht of het bezoeken van 
een evenement.  
 
 
3 Werkgelegenheid 

Directe werkgelegenheid 
De directe bestedingen aan dagtochten zorgen voor een werkgelegenheid van 5.950 werkzame 
personen. Een aanzienlijk deel hiervan (ca. 69%) is werkzaam in de horeca. Bij de dagattracties en 
andere op dagrecreatie gerichte voorzieningen (zoals bijvoorbeeld zwembaden) zijn ongeveer 
1.150 personen werkzaam. Dit is exclusief de werkgelegenheid in het horecagedeelte van deze 
voorzieningen. 
 
Tabel b.3.2  Directe werkgelegenheid dagtochten 2017 

 Aantal werkzame personen 

Cultuur, recreatie en sport (waaronder dagattracties) 1.150 

Horeca 4.120 

Vervoer 680 

Totaal 5.950 
Bron: CBS, Toerdata Noord, bewerking ECORYS 

 
Afgeleide werkgelegenheid 
De afgeleide bestedingen zorgen nog eens voor ongeveer 5.025 werkzame personen aan 
werkgelegenheid. Deze werkgelegenheid komt vooral terecht in de detailhandel. 
 
Tabel b.3.3  Afgeleide werkgelegenheid dagtochten 2017 

 Aantal werkzame personen 

Detailhandel 5.025 

Totaal 5.025 
Bron: CBS, Toerdata Noord, bewerking ECORYS 

 
Indirecte werkgelegenheid 
De bestedingen aan dagtochten zorgen bij de toeleveranciers voor een werkgelegenheid van ruim 
3.595 werkzame personen. Deze werkgelegenheid komt in een veelheid van sectoren terecht zoals 
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de groothandel en de zakelijke dienstverlening. Van deze personen is zo’n 1.525 werkzaam in 
Drenthe. De rest buiten Drenthe. 
 
Tabel b.3.4 Indirecte werkgelegenheid van toeristische bestedingen in Drenthe 2017 

 Aantal werkzame personen* 

Indirecte werkgelegenheid  1.525 

Totaal 1.525 

* Terechtkomend in Drenthe 
Bron: CBS, Toerdata Noord, bewerking ECORYS 

 
 
4 Toegevoegde waarde 

Directe toegevoegde waarde 
De bestedingen aan dagtochten zorgen voor een directe toegevoegde waarde in Drenthe van 
209,6 miljoen euro. Deze toegevoegde waarde is als volgt verdeeld over de sectoren. 
 
Tabel b.3.5  Directe toegevoegde waarde dagtochten 2017 (in mln. euro) 

 mln. euro 

Cultuur, recreatie en sport (waaronder dagattracties) 44,8 

Horeca 121,7 

Vervoer 43,1 

Totaal 209,6 
Bron: CBS, Toerdata Noord, bewerking ECORYS 

 
Afgeleide toegevoegde waarde  
De afgeleide toegevoegde waarde als gevolg van de gemaakte dagtochten in Drenthe bedraagt 
ongeveer 122 miljoen euro.  
 
Tabel b.3.6  Afgeleide toegevoegde waarde dagtochten 2017 (in mln. euro) 

 mln. euro 

Detailhandel 122,0 

Totaal 122,0 
Bron: CBS, Toerdata Noord, bewerking ECORYS 

 
Indirecte toegevoegde waarde  
De bestedingen aan dagtochten in Drenthe zorgen bij toeleveranciers nog eens voor een 
toegevoegde waarde van 178,7 miljoen euro. Ca. 75,1 miljoen euro hiervan komt terecht in Drenthe 
zelf. 
 
Tabel b.3.7  Indirecte toegevoegde waarde van toeristische bestedingen in Drenthe 2017 

 mln. euro* 

Indirecte toegevoegde waarde 75,1 

Totaal 75,1 

* Terechtkomend in Drenthe 
Bron: CBS, Toerdata Noord, bewerking ECORYS 
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Bijlage 4 Uitwerking economische betekenis vakanties 

 
1 Inleiding 

Begripsbepaling 
Vakanties worden in dit onderzoek afgebakend als ‘een verblijf buiten de eigen woning voor 
ontspanning of plezier met tenminste een overnachting anders dan bij familie of kennissen thuis 
doorgebracht’.  
 
Uitgaande van de herkomst van de vakantieganger wordt doorgaans nog een nader onderscheid 
aangebracht in vakanties van Nederlanders in eigen land en het zgn. inkomend toerisme indien de 
vakantieganger afkomstig is uit het buitenland. Doorgaans worden ook dagtochten van 
buitenlanders tot het inkomend toerisme gerekend.  
 
Omdat uit eerder onderzoek van onder andere Toerdata Noord bleek dat maar een zeer klein 
gedeelte van de vakantiegangers uit het buitenland afkomstig is, is dit onderscheid in het 
navolgende achterwege gelaten en zijn beide categorieën gemakshalve onder één noemer 
gebracht. In deze versie is er een apart hoofdstuk ingericht over het inkomend toerisme.  
 
 
2 Basisgegevens 

Aantal overnachtingen  
Bij het in beeld brengen van het vakantiesegment bij voorgaande edities werd gebruik gemaakt van 
Toerdata Noord. In 2011 heeft de provincie Drenthe echter besloten om op een andere manier 
verder te gaan. De provincies Fryslân en Groningen hebben Toerdata Noord toen nog twee jaar 
(2011 en 2012) op gelijke voet doorgezet. Vanwege het stopzetten Toerdata Noord is in deze editie 
wederom als (nieuw) vertrekpunt gekozen voor combinatie van verschillende landelijke bronnen 
(SLA en CVO) die ook gegevens bevatten op provinciaal niveau en het onderliggende regionale 
niveau. Om de gewenste robuustheid en vergelijkbaarheid met eerdere edities van de monitor te 
krijgen zijn deze gegevens aangevuld en wanneer nodig verfijnd met behulp van regio specifieke 
statistieken en andere relevante databronnen. 
 
Totale directe bestedingen en afgeleide bestedingen 
De totale directe en afgeleide bestedingen kunnen worden gevonden door het aantal 
overnachtingen te vermenigvuldigen met de gemiddelde besteding per dag. In onderstaande tabel 
is het resultaat van de uitgevoerde analyse weergegeven. 
 
Tabel b.4.2  Totale bestedingen tijdens vakanties in Drenthe 2017 (x miljoen euro) 

Bestedingscategorie Direct Afgeleid Totaal 

Cultuur, recreatie en sport (waaronder dagattracties) 35 0 35 

Horeca 328 0 328 

Detailhandel 0 96 96 

Totaal  363 96 460 
Bron: CVO/ SLA, bewerking ECORYS 

 
 
 
 
3 Werkgelegenheid 



 

 

 
63 

  

Toerisme in Drenthe wordt internationaler 

Directe werkgelegenheid 
Op basis van een inventarisatie van Toerdata Noord kan de directe werkgelegenheid die 
samenhangt met het verblijfstoerisme als volgt worden weergegeven: 
 
Tabel b.4.3  Directe werkgelegenheid in relatie tot vakanties in de provincie Drenthe 2017 

 Totaal 

Cultuur, recreatie en sport (waaronder dagattracties)  325  

Horeca 5.195 

Detailhandel - 

Totaal 5.520 
Bron: CVO/ SLA, bewerking ECORYS 

 
Afgeleide werkgelegenheid  
De afgeleide werkgelegenheid vloeit rechtstreeks voort uit de afgeleide bestedingen. Om deze 
werkgelegenheid te kunnen bepalen is ervan uitgaan dat de afgeleide bestedingen hoofdzakelijk 
ten goede komen aan de detailhandel.  
 
Tabel b.4.4  Afgeleide werkgelegenheid in relatie tot vakanties in de provincie Drenthe 2017 

 Totaal 

Detailhandel 1.990 

Totaal 1.990 
Bron: CVO/ SLA, bewerking ECORYS 

 
Indirecte werkgelegenheid 
De indirecte werkgelegenheid kan worden vastgesteld op basis van een IO-analyse. Met behulp 
van een dergelijke analyse kan de doorwerking worden bepaald van een euro die wordt besteed in 
de toeristisch-recreatieve sector voor andere sectoren van de economie. Op basis van de 
uitgevoerde analyse bedraagt de indirecte werkgelegenheid voor het vakantiesegment circa 2.490 
banen. Hiervan komen er 970 voor rekening van toeleveranciers in de regio. De werkgelegenheid 
bij toeleveranciers elders in Nederland bedraagt nog eens 1.520 banen.  
 
Tabel b.4.5  Indirecte werkgelegenheid in relatie tot vakanties in de provincie Drenthe 2017 

 Totaal* 

Indirecte werkgelegenheid 970 

Totaal 970 

* Terechtkomend in Drenthe 
Bron: CVO/ SLA, bewerking ECORYS 
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4 Toegevoegde waarde 

Directe en afgeleide toegevoegde waarde 
Uit de productiewaarde (omzet) kan (op basis van de kostenstructuur van relevante 
deelsegmenten) de toegevoegde waarde worden afgeleid. In onderstaande tabel is de directe en 
afgeleide toegevoegde waarde van het vakantiesegment weergegeven.  
 
Tabel b.4.6  Directe en afgeleide toegevoegde waarde vakantiesegment Drenthe 2017 (x miljoen euro) 

Bestedingscategorie Direct Afgeleid Totaal 

Cultuur, recreatie en sport (waaronder dagattracties)  14  0  14  

Horeca  169  0  169  

Detailhandel 0  53   53  

Totaal   183   53   236  
Bron: CVO/ SLA, bewerking ECORYS 

 

Indirecte toegevoegde waarde 
Op basis van de uitgevoerde IO-analyse bedraagt de indirecte toegevoegde waarde circa 127 
miljoen euro. Hiervan komt circa 38% voor rekening van toeleveranciers in de regio.  
 
Tabel b.4.7  Indirecte toegevoegde waarde vakanties in de provincie Drenthe in Drenthe 2017 

 Totaal* 

Indirecte toegevoegde waarde 49 

Totaal 49 

* Terechtkomend in Drenthe 
Bron: CVO/ SLA, bewerking ECORYS 
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Bijlage 5 Toelichting input-outputanalyse 

Wat is een input output tabel? 
Een input output tabel geeft een gedetailleerde beschrijving van de goederen en dienstenstromen 
in een regio of land welke verband houden met het productieproces. Door zijn vorm kan een input 
output tabel zowel horizontaal als verticaal worden gelezen. Op de regels van de tabel wordt 
namelijk een overzicht gegeven van de goederen en dienstenstromen vanuit de onderscheiden 
sectoren ("output"), terwijl de kolommen inzicht geven in de goederen en dienstenstromen naar de 
sectoren ("input").  
 
De output of afzet van elke sector omvat de intermediaire leveringen (tussenproducten van sector 
naar sector) en de finale leveringen (uitvoer, consumptie, investeringen en voorraadvorming). De 
input of kostenzijde omvat de door andere sectoren geleverde intermediaire goederen en de 
primaire kosten (invoer, afschrijvingen, indirecte belastingen minus subsidies, lonen en salarissen 
en overig inkomen). Aldus verschaft de input output tabel voor de economische sectoren van het 
gebied waarop de tabel betrekking heeft, een volledig overzicht van de afzet en kostenstructuur. 
 
Uitwerking van een voorbeeld  
Ter verduidelijking van het voorgaande is hieronder een fictieve regionale I/O tabel weergegeven.  
 
Voorbeeld IO-tabel 

Sectoren 

(1) 

leveringen aan 
(2) 

Totaal 

intermediair 

(3) 

Finale 

levering 

(4) 

Productie 

Totaal a b c d 

(1) Levering van  a 

  b 

  c 

  d 

(2) Subtotaal 

10 

8 

3 

2 

23 

12 

9 

4 

1 

26 

14 

0 

10 

10 

34 

7 

3 

9 

1 

20 

43 

20 

26 

14 

103 

57 

30 

14 

31 

132 

100 

50 

40 

45 

235 

(3) Invoer 27 14 0 15 56   

(4) Toegevoegde waarde 50 10 6 10 76   

(5) Totale productie 100 50 40 45 235   

 
De leveringen van een sector in de regio bestaan uit de leveringen aan sectoren a t/m d in dezelfde 
regio ofwel de intermediaire leveringen (kolom (1)) en leveringen aan de finale vraag in de regio en 
daarbuiten (kolom (3)). De intermediaire leveringen zijn die leveringen die in de toegeleverde sector 
mede als input dienen voor de voortbrenging van het eindproduct. Zo levert bijvoorbeeld sector a 
10 eenheden aan zichzelf (de interne leveringen), 12 eenheden aan b, 14 aan c en tot slot 7 
eenheden aan sector d. Het totaal van de intermediaire leveringen van sector a bedraagt 43 (kolom 
(2)).  
 
De finale leveringen (kolom (3)) zijn die goederen en diensten die het eindproduct vormen van het 
totale productieproces per sector. De finale leveringen kunnen bestaan uit: 
• Consumptiegoederen voor de gezinshuishoudingen in de regio; 
• Investeringsgoederen voor de bedrijven in de regio; 
• Export, onderverdeeld in export naar overig Nederland en het buitenland; 
• Goederen, geleverd aan de overheid in de regio; 
• En tot slot kunnen er mutaties in de voorraadvorming plaatsvinden. 
De totale productie van een sector (kolom (4)) bestaat dan uit het totaal van de intermediaire en de 
finale leveringen. De kostenstructuur van een sector, weergegeven door de kolommen van de 
sectoren, bestaat uit: 



 

 

66 
 

  

Toerisme in Drenthe wordt internationaler 

• De leveringen van grondstoffen en halffabricaten door de sectoren in de regio, hieronder zijn 
eveneens de interne leveringen begrepen; 

• De primaire kostencategorieën bestaande uit: de invoer van goederen onderverdeeld in invoer 
vanuit andere regio’s (regel (3)) en de toegevoegde waarde (regel (4)), welke onderverdeeld 
kan worden in de kostencomponenten lonen en salarissen (inclusief de sociale lasten), het 
winstinkomen en de afschrijvingen. 

 

Het totaal van alle kostencomponenten is per sector vermeld op regel (5). Het totaal van de inputs 
is gelijk aan de omvang van de totale productie. Per sector geldt, dat het totaal van de 
kostencomponenten (de inputs) gelijk is aan het totaal van de afzetcomponenten (de outputs). De 
productie van alle sectoren tezamen vormt de totale productie in de economie. In het voorbeeld is 
dit gelijk aan 235 eenheden.  
 
Toepassingsmogelijkheden 
Indien men erin slaagt voor elk van de onderscheiden sectoren gegevens te verzamelen over de 
volgende (zie onderstaande opsomming) gegevens, dan beschikt men over een kwantitatieve set 
van gegevens van de betreffende economie die zich uitstekend leent voor een beschrijvende 
analyse van de structuur en de ontwikkeling van het economisch proces. 
• Intermediaire kosten (leveringen door andere sectoren); 
• Intermediaire leveringen (aan andere sectoren); 
• Primaire kosten; 
• Finale leveringen. 
 
Een belangrijke toepassingsmogelijkheid van de input output tabel berust daarnaast op de 
verbanden die er bestaan tussen de omvang van de finale productie van één bepaalde sector en 
de productie omvang van alle sectoren welke door het leveren van intermediaire goederen 
bijdragen in de totstandkoming van de productie van eerst bedoelde sector. Meer in het bijzonder is 
het dan op basis hiervan mogelijk de effecten na te gaan van een bestedingsimpuls in de vorm van 
bijvoorbeeld een stijging van de vraag naar investeringsgoederen, voor de gehele economie. Een 
toeneming van de vraag heeft immers niet alleen een direct effect op de productie van een 
bepaalde sector maar daarnaast door de vereiste toeleveringen ook indirecte effecten in alle 
mogelijke andere sectoren. Ook deze sectoren zijn op hun beurt afhankelijk van (weer andere) 
sectoren, die eveneens toeleveringen nodig hebben, etc. De indirecte effecten worden wel steeds 
kleiner zodat het gehele proces tot een einde komt. De som van alle indirecte effecten vormt het 
totale indirecte effect 1. De extra toeneming van de vraag in alle mogelijke sectoren wordt 
doorwerking genoemd. Dankzij dit doorwerkingseffect leidt een extra besteding van 1 euro tot een 
totale stijging van de economische transacties met meer dan 1 euro. De verhouding tussen het 
uiteindelijk effect en de impuls heet multiplier. 
 
Een multiplier is dus een vermenigvuldigingsfactor die de mate van doorwerking of uitstraling 
weergeeft. Een multiplier met een waarde van bijvoorbeeld 1,5 geeft aan dat er behalve het 
oorspronkelijke directe effect ter grootte van 1, nog een additioneel indirect effect van 0,5 optreedt. 
De effecten kunnen daarbij zijn uitgedrukt in termen van werkgelegenheid (er is dan sprake van 
een werkgelegenheidsmultiplier) doch ook in termen van bijvoorbeeld productie, import en 
toegevoegde waarde. 
 
Deze multipliers kunnen van sector tot sector verschillen. In sectoren waarin veel wordt ingevoerd 
of de winstopslag hoog is, is de multiplier relatief laag. Naarmate de economie van een regio een 
meer "open" karakter heeft, zal de verwevenheid met sectoren buiten de regio sterker zijn. Een 
belangrijk deel van de indirecte effecten van een bepaalde impuls zal dan, zoals dat heet, 
"weglekken" naar andere regio's. Een verandering van de omvang van de productie van een 
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bepaalde sector heeft dan weinig of zelfs hoegenaamd geen doorwerkingseffecten op de 
productieomvang in de andere sectoren van de betreffende regio. Met andere woorden de 
productiemultipliers zullen niet hoog zijn. 
 
Het voorgaande betekent derhalve dat door input output analyse zicht kan worden gegeven op de 
directe en indirecte effecten van een bestedingsimpuls in termen van productie, werkgelegenheid 
en toegevoegde waarde. 
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Bijlage 6 Methodiek bepaling economische betekenis per gemeente 

Voor de bepaling van de economische betekenis per gemeente is de economische betekenis van 
toerisme in Drenthe per subsegment (dus per type dagtocht en per type vakanties) als randtotaal 
genomen. Vervolgens zijn deze totalen met behulp van informatie per gemeente onderverdeeld 
naar deze gemeenten.  
 
In het geval van vakanties is dit betrekkelijk eenvoudig omdat vaak het aantal overnachtingen per 
logiesaccommodatie per gemeente bekend is. Deze vormen vervolgens een prima maatstaf om de 
totale economische betekenis van vakanties verder te verdelen.  
 
Voor de onderverdeling van de economische betekenis van dagtochten ligt dit minder eenvoudig 
omdat hierover slechts in beperkte mate informatie voorhanden is. Voor de verdeling over de 
gemeenten van de betekenis van dagtoerisme is onderscheid gemaakt naar directe en de afgeleide 
effecten  
 
Over attractie- en evenementenbezoek per gemeente is vaak wel informatie beschikbaar maar 
bijvoorbeeld over het aantal gemaakte fietstochten per gemeenten geldt dit vaak niet. Waar 
informatie ontbreekt, is gebruik gemaakt van een indicator: een kenmerk dat iets zegt over de 
verdeling van een bepaald type dagtocht naar gemeente. Hiervoor is gebruik gemaakt van een 
veelheid van informatie. Deze informatie is vervolgens gebruikt om per type dagtocht het aantal 
dagtochten per gemeente vast te stellen Door dit aantal vervolgens te vermenigvuldigen met de 
gemiddelde bestedingen is de omzet per dagtochttype bepaald. Een overzicht van de gebruikte 
indicatoren staat op de volgende pagina’s weergegeven. 
 
De afgeleide bestedingen zijn bepaald met behulp van cijfers van de Rabobank. De Rabobank 
heeft in 2012 cijfers ter beschikking gesteld over het aantal pintransacties per gedetailleerde sector 
per gemeente. Daarnaast heeft de Rabobank ook het bedrag dat met deze pintransacties 
samenhangt opgeleverd. Met behulp van deze cijfers wordt het mogelijk om de totale afgeleide 
bestedingen per sector te verdelen over de verschillende gemeenten. Deze verdeling is gebeurd 
naar rato een gemeente een aandeel heeft in het pintransactiebedrag per sector zoals volgt uit de 
cijfers van de Rabobank. Voor de voorliggende monitor waren geen nieuwe cijfers beschikbaar. We 
zijn ervanuit gegaan dat zich geen grote wijzigingen in de ruimtelijke spreiding van activiteiten over 
de provincie hebben voorgedaan en daarom is ervoor gekozen de verdeelsleutels uit de vorige 
meting te hanteren. 
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Tabel b.6.1 Verdeelsleutels voor directe bestedingen aan vakanties en dagtochten 

Segment Sleutel Bron 

Dagtochten   

Strand bij zee n.v.t n.v.t. 

Strand bij meer, plas e.d. Opp. / aantal zwemplassen in de gemeente  Prov. Drenthe 

In openluchtzwembad openluchtzwembaden in de gemeente Prov. Drenthe 

Niet aan water bevolking per gemeente Prov. Drenthe 

Zwemmen binnenbad aantal zwembaden in de gemeente CBS / Prov. Drenthe 

Wandelen Opp. natuur per gemeente CBS / Prov. Drenthe 

Fietsen Opp. natuur per gemeente CBS / Prov. Drenthe 

Golfen aantal golfbanen in de gemeente NGF 

Watersport Opp. water per gemeente CBS 

Vissen Opp. water per gemeente CBS 

Paardrijden  aantal maneges in de gemeente  VVV 

Trimmen e.d.  aantal inwoners per gemeente Prov. Drenthe 

Schaatsen kunstijsbaan 

Schaatsen buiten 

aantal kunstijsbanen in de gemeente 

Opp. water per gemeente 

VKN 

CBS 

Overige binnensport binnensportaccommodaties in de gemeente CBS / Prov. Drenthe 

Overige buitensport buitensportaccommodaties in de gemeente CBS / Prov. Drenthe 

Toeschouwer/begeleider sport 

(incl. sportevenementen) 

aantal inwoners per gemeente Prov. Drenthe 

Toeren  Opp. Natuur per gemeente CBS 

Bezoek attractiepunt (speeltuin 

e.d.) 

bezoekers attracties per gemeente TDN/Ecorys 

Bezoek attractiepunt (pretpark 

e.d.) 

bezoekers attracties per gemeente TDN/Ecorys 

Bezoek attractiepunt (dierentuin 

e.d.) 

bezoekers dierentuin per gemeente TDN/Ecorys 

Bezoek attractiepunt 

(kinderboerderij e.d.) 

aantal jonge inwoners (jonger dan 14 jaar) per 

gemeente 

CBS 

Bezoek bezienswaardigheid 

(stad/dorp) 

Rijksmonumenten per gemeente CBS 

Bezoek bezienswaardigheid 

(museum) 

bezoekers musea per gemeente YDN/Ecorys 

Bezoek bezienswaardigheid 

(monumenten en overig) 

bezoek bezienswaardigheid per gemeente TRN/Ecorys 

Bezoek evenement (jaarmarkt 

e.d.) 

aantal bezoekers evenementen per gemeente 

met onderscheid type 

TDN/Ecorys 

Bezoek evenement 

(tentoonstelling e.d.) 

aantal bezoekers evenementen per gemeente 

met onderscheid type 

TDN/Ecorys 

Bezoek evenement (overig) aantal bezoekers evenementen per gemeente 

met onderscheid type 

TDN/Ecorys 

Recreatief winkelen VVO per gemeente (excl. Leegstand)  Locatus 

Uitgaan (film) Aantal stoelen per bioscoop per gemeente NVBF 

Uitgaan (toneel, concert) schouwburgen en concertpodia per gemeente prov Drenthe  

Uitgaan (terrasje) VVO horeca per gemeente HinC 

Uitgaan (uit eten) VVO horeca per gemeente HinC 

Uitgaan (bar, café) VVO horeca per gemeente HinC 

Uitgaan (kermis, circus) VVO horeca per gemeente HinC 

Uitgaan (disco, bowling) VVO horeca per gemeente HinC 

Uitgaan (bingo, casino) VVO horeca per gemeente HinC 
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Uitgaan (overig) VVO horeca per gemeente HinC 

Overig (denksport) bevolking Prov. Drenthe 

Overig (vereniging) bevolking Prov. Drenthe 

Overig (kinderactiviteiten) bevolking Prov. Drenthe 

Overig (volkstuin) bevolking Prov. Drenthe 

Overig (natuur en overig) bevolking Prov. Drenthe 

   

Vakanties   

Hotel/ pension/ L&O   

w.v. Hotel/pension aantal kamers hotels/pensions per gemeente  KvK/Ecorys 

w.v. Logies en ontbijt aantal kamers in bed & breakfast per 

gemeente 

KvK/Ecorys 

Kampeerterreinen   

toeristische standplaatsen Aantal campings per gemeente KvK/Ecorys 

vaste standplaatsen Aantal campings per gemeente KvK/Ecorys 

Groepsaccommodaties Aantal groepsaccommodaties per gemeente  KvK/Ecorys 

Recreatiewoningen (verhuur) Aantal huisjes op parken per gemeente KvK/Ecorys 

Tweede woningen Inwoneraantal per gemeente  CBS 

Watersport   

w.v. vaste ligplaatsen aantal vaste ligplaatsen per gemeente TDN/SLA/CVO 

w.v. passanten aantal passantenplaatsen per gemeente TDN/SLA/CVO 

w.v. verhuurboten aantal bootverhuurbedrijven per gemeente TDN/SLA/CVO 

 
 
 
Tabel b.6.2  Verdeelsleutels voor afgeleide bestedingen aan vakanties en dagtochten 

Segment Sleutel Bron 

Horeca Aantal pintransacties horeca Rabobank 

Detailhandel Aantal pintransacties detailhandel Rabobank 
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Tabel b.6.3  Verdeelsleutels voor indirecte bestedingen aan vakanties en dagtochten 

Segment Sleutel Bron 

Landbouw Aantal banen van 12 uur of meer Prov Drenthe 

Industrie Aantal banen van 12 uur of meer Prov Drenthe 

Bouw Aantal banen van 12 uur of meer Prov Drenthe 

Handel Aantal banen van 12 uur of meer Prov Drenthe 

Horeca Aantal banen van 12 uur of meer Prov Drenthe 

Transport Aantal banen van 12 uur of meer Prov Drenthe 

Zakelijke diensten Aantal banen van 12 uur of meer Prov Drenthe 

Overige diensten Aantal banen van 12 uur of meer Prov Drenthe 

Gebruikte afkortingen: prov Drenthe (provincie Drenthe o.a. Drenthe in cijfers), CBS (Centraal Bureau voor de 

Statistiek, o.a. bodemstatistiek), VKN (Vereniging Kunstijsbanen Nederland), HinC (Horeca in Cijfers, 

bedrijfschap Horeca en Catering), TDN (Toerdata Noord), D&P (D&P Onderzoek en advies, Referentieset 

Detailhandel Nederland), NFC (Nederlandse Federatie voor de Cinematografie), NGF (Nederlandse Golf 

Federatie), KvK (Kamer van Koophandel) 
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Bijlage 7 Overige relevante achtergrondinformatie  

[1] Drentse gemeenten 

Tabel b.7.1  Aantal dagtochten per gemeente 2017 

 Aantal dagtochten Aandeel 
 *1.000 % 

De Wolden 1.177 4,2 

Meppel 1.330 4,8 

Tynaarlo 1.640 5,9 

Aa en Hunze 1.966 7,1 

Noordenveld 1.890 6,8 

Midden-Drenthe 2.224 8,0 

Borger-Odoorn 1.985 7,1 

Westerveld 2.255 8,1 

Coevorden 2.483 8,9 

Hoogeveen 2.761 9,9 

Assen 2.924 10,5 

Emmen 5.133 18,5 

Drenthe 27.769 100,0 
Bron: CBS, bewerking ECORYS 

 
 
Tabel b.7.2  Aantal overnachtingen per gemeente 2017 

 Aantal overnachtingen Aandeel 
 *1.000 % 

 Meppel  43 0,5 

 Hoogeveen  112 1,3 

 Tynaarlo  243 2,8 

 Assen  361 4,1 

 Noordenveld  349 4,0 

 De Wolden  530 6,1 

 Emmen  676 7,7 

 Midden-Drenthe  604 6,9 

 Westerveld  1.152 13,2 

 Aa en Hunze  1.348 15,4 

 Borger-Odoorn  1.295 14,8 

 Coevorden  2.015 23,1 

Totaal 8.728 100,0 
Bron: CBS. Toerdata Noord, bewerking ECORYS 
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Tabel b.7.3  Inwonertal per gemeente 2017 

 Aantal inwoners Aandeel 

 Absoluut % 

Aa en Hunze 25.286 5,1 

Assen 67.551 13,7 

Borger-Odoorn 25.355 5,2 

Coevorden 35.286 7,2 

Emmen 107.490 21,9 

Hoogeveen 55.311 11,2 

Meppel 33.025 6,7 

Midden-Drenthe 33.399 6,8 

Noordenveld 32.981 6,7 

Tynaarlo 33.280 6,8 

Westerveld 19.084 3,9 

De Wolden 23.744 4,8 

Drenthe 491.792 100,0 
Bron: CBS 

 
Tabel b.7.4  Werkgelegenheid (banen totaal) per gemeente 2017 

 Aantal banen Percentage 
 absoluut % 

Aa en Hunze  8.310  4,0% 

Assen  41.200  19,8% 

Borger-Odoorn  7.170  3,5% 

Coevorden  14.010  6,7% 

Emmen  45.390  21,9% 

Hoogeveen  27.900  13,4% 

Meppel  18.550  8,9% 

Midden-Drenthe  13.660  6,6% 

Noordenveld  10.630  5,1% 

Tynaarlo  11.600  5,6% 

Westerveld  9.310  4,5% 

De Wolden  8.060  3,9% 

Drenthe  207.730  100,0 
Bron: LISA 
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Tabel b.7.5  Directe en afgeleide werkgelegenheid dagtochten 2017  

 Directe 

werkgelegenheid 
dagtochten 

Afgeleide 

werkgelegenheid 
dagtochten 

Totaal werkgelegenheid 

dagtochten 

 werkzame 

personen 

In % van 

het totaal 

werkzame 

personen 

In % van 

het totaal 

Werkzame 

personen 

In % van 

het totaal 

Aa en Hunze 390 6,6 350 6,9 740 6,7 

Assen 690 11,6 530 10,6 1.220 11,1 

Borger-Odoorn 385 6,5 370 7,4 755 6,9 

Coevorden 530 8,9 435 8,6 965 8,8 

Emmen 1.265 21,3 930 18,5 2.195 20,0 

Hoogeveen 590 9,9 515 10,2 1.105 10,0 

Meppel 275 4,7 235 4,7 510 4,7 

Midden-Drenthe 420 7,0 405 8,0 825 7,5 

Noordenveld 370 6,2 330 6,5 700 6,4 

Tynaarlo 355 5,9 290 5,8 645 5,9 

Westerveld 455 7,7 440 8,8 895 8,2 

De Wolden 225 3,8 195 3,9 420 3,9 

Drenthe 5.950 100,0 5.025 100,0 10.975 100,0 
Noot: vanwege afrondingen kunnen kleine verschillen optreden 

 

 

Tabel b.7.6  Directe en afgeleide toegevoegde waarde dagtochten 2017 (in mln. euro) 
 Toegevoegde waarde 

directe bestedingen  

Toegevoegde waarde 

afgeleide bestedingen  

Totaal toegevoegde 

waarde dagtochten  
 * mln. euro In % van 

het totaal 

* mln. euro In % van 

het totaal 

* mln. euro In % van 

het totaal 

Aa en Hunze 14 6,5 8 6,9 22 6,7 

Assen 24 11,6 13 10,6 37 11,2 

Borger-Odoorn 13 6,4 9 7,4 22 6,7 

Coevorden 19 8,9 11 8,6 29 8,8 

Emmen 45 21,7 23 18,5 68 20,5 

Hoogeveen 21 9,9 12 10,2 33 10,0 

Meppel 10 4,6 6 4,7 15 4,6 

Midden-Drenthe 15 7,0 10 8,0 24 7,4 

Noordenveld 13 6,2 8 6,5 21 6,3 

Tynaarlo 12 5,8 7 5,8 19 5,8 

Westerveld 16 7,7 11 8,8 27 8,1 

De Wolden 8 3,8 5 3,9 13 3,8 

Drenthe 210 100,0 122 100,0 320 100,0 
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Tabel b.7.7  Directe en afgeleide werkgelegenheid vakanties 2017  

 Directe 

werkgelegenheid 
vakanties 

Afgeleide 

werkgelegenheid 
vakanties 

Totaal werkgelegenheid 

vakanties 

 werkzame 

personen 

In % van 

het totaal 

werkzame 

personen 

In % van 

het totaal 

Werkzame 

personen 

In % van 

het totaal 

Aa en Hunze 745 13,5 285 14,63 1.030 13,7 

Assen 265 4,8 95 4,9 360 4,8 

Borger-Odoorn 795 14,4 290 14,5 1.085 14,4 

Coevorden 1.315 23,8 435 22,0 1.750 23,3 

Emmen 505 9,1 165 8,3 670 8,9 

Hoogeveen 50 0,9 25 1,2 75 1,0 

Meppel 30 0,5 10 0,5 40 0,5 

Midden-Drenthe 450 8,2 160 8,1 610 8,2 

Noordenveld 220 4,0 85 4,1 305 4,0 

Tynaarlo 205 3,7 70 3,4 275 3,7 

Westerveld 635 11,5 255 12,8 890 11,8 

De Wolden 305 5,6 115 5,8 420 5,6 

Drenthe 5.520 100,0 1.990 100,0 7.510 100,0 
Noot: vanwege afrondingen kunnen kleine verschillen optreden 

 
Tabel b.7.8  Directe en afgeleide toegevoegde waarde vakanties 2017 (in mln. euro) 

 Toegevoegde waarde 
directe bestedingen  

Toegevoegde waarde 
afgeleide bestedingen  

Totaal toegevoegde 
waarde vakanties 

 * mln. euro In % van 

het totaal 

* mln. euro In % van 

het totaal 

* mln. euro In % van 

het totaal 

Aa en Hunze 25 13,5 8 14,3 32 13,7 

Assen 9 4,8 3 4,9 11 4,8 

Borger-Odoorn 26 14,4 8 14,5 34 14,4 

Coevorden 43 23,7 12 22,0 55 23,3 

Emmen 17 9,1 4 8,3 21 8,9 

Hoogeveen 2 0,9 1 1,2 2 1,0 

Meppel 1 0,5 0 0,5 1 0,5 

Midden-Drenthe 15 8,2 4 8,1 19 8,2 

Noordenveld 7 4,0 2 4,1 10 4,0 

Tynaarlo 7 3,7 2 3,4 9 3,7 

Westerveld 21 11,5 7 12,8 28 11,8 

De Wolden 10 5,6 3 5,8 13 5,6 

Drenthe 183 100,0 53 100,0 236 100,0 
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[2] Gemeente Ooststellingwerf 

Op verzoek van de opdrachtgever net als bij de vorige meting weer gekeken naar de betekenis van 
de sector toerisme en recreatie voor de in Friesland gelegen gemeente Ooststellingwerf. Dit omdat 
deze gemeente grenst aan Drenthe en vanuit landschappelijk en toeristisch oogpunt veel 
verwantschap toont met Drenthe. In de navolgende tabellen volgt een indicatieve aanduiding van 
de omvang van de toeristisch-recreatieve sector voor deze gemeente, waarbij op hoofdlijnen de 
aanpak gevolgd is zoals hiervoor geschetst in bijlagen 3, 4 en 6.  
 
Tabel b.7.9  Aantal inwoners 2017 

 Aantal inwoners Aandeel 

 absoluut % 

Ooststellingwerf 25.617 4,0 

Fryslân 646.257 100,0 

Bron: CBS 

 
Tabel b.7.10  Werkgelegenheid 2017  

 Aantal banen Aandeel 
 absoluut % 

Ooststellingwerf 8.940 3,7 

Fryslân 241.290 100,0 

Bron: CBS 

 
Tabel b.7.10  Aantal dagtochten en overnachtingen 2017 

 Dagtochten Aandeel Overnachtingen Aandeel 

 *1.000 % *1.000 % 

Ooststellingwerf* 1.735 5,9 365 4,1 

Fryslân 29.551 100,0 9.000 100,0 

* Betreft grove inschatting. Bron: CBS, Toerdata Noord, bewerking ECORYS 

 
Tabel b.7.11  Bestedingen dagtochten en vakanties 2017 

 Dagtochten Aandeel Vakanties Aandeel 

 *mln. euro % *mln. euro % 

Ooststellingwerf* 40 5,9 17 4,1 

Fryslân 673 100,0 408 100,0 

* Betreft grove inschatting. Bron: CBS, Toerdata Noord, bewerking ECORYS 

 

Tabel b.7.12  Werkgelegenheid toerisme & recreatie 2017 

 Dagtochten Vakanties Totaal In % van totale 
lokale 

werkgelegenheid  

Ooststellingwerf* 630 250 880 10,6 

* Betreft grove inschatting. Bron: CBS, Toerdata Noord, bewerking ECORYS  
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Over Ecorys 

Ecorys is een toonaangevend internationaal onderzoeks-  en adviesbureau dat zich richt op de 
belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Door middel van uitmuntend, op onderzoek gebaseerd 
advies, helpen wij publieke en private klanten bij het maken en uitvoeren van gefundeerde 
beslissingen die leiden tot een betere samenleving. Wij helpen opdrachtgevers met grondige 
analyses, inspirerende ideeën en praktische oplossingen voor complexe markt-, beleids-  en 
managementvraagstukken. 
 
Onze bedrijfsgeschiedenis begon in 1929, toen een aantal Nederlandse zakenlieden van wat nu 
beter bekend is als de Erasmus Universiteit, het Nederlands Economisch Instituut (NEI) oprichtten. 
Het doel van dit gerenommeerde instituut was om een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de 
wereld van economisch onderzoek. Het NEI is in 2000 uitgegroeid tot Ecorys.  
 
Door de jaren heen heeft Ecorys zich verspreid over de wereld met kantoren in Europa, Afrika, het 
Midden-Oosten en Azië. Wij werven personeel met verschillende culturele achtergronden en 
expertises, omdat wij ervan overtuigd zijn dat mensen met uiteenlopende eigenschappen een 
meerwaarde kunnen bieden voor ons bedrijf en onze klanten.  
 
Ecorys excelleert in zeven werkgebieden: 
-  Economic growth; 
-  Social policy; 
-  Natural resources; 
-  Regions & Cities; 
-  Transport & Infrastructure; 
-  Public sector reform; 
-  Security & Justice. 
 
Ecorys biedt een duidelijk aanbod aan producten en diensten:  
-  voorbereiding en formulering van beleid;  
-  programmamanagement; 
-  communicatie;  
-  capaciteitsopbouw (overheden);  
-  monitoring en evaluatie.  
 
Wij hechten waarde aan onze onafhankelijkheid, onze integriteit en onze partners. Ecorys geeft om 
het milieu en heeft een actief maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid, gericht op 
meerwaarde voor de samenleving en de markt. Ecorys is in het bezit van een ISO14001-certificaat  
dat wordt ondersteund door al onze medewerkers. 
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