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DE NOORD-HOLLANDSE
VRIJETIJDSSECTOR
Nederlandse vakantiegangers hebben in 2014 circa 9,5 miljoen nachten
doorgebracht in Noord-Holland. Buitenlandse verblijfsgasten (zakelijk
en toeristisch) overnachtten in 2013 13,7 miljoen keer in de provincie.
Noord-Holland staat van alle Nederlandse provincies op de eerste plek
qua overnachtingen. Nederlanders hebben daarnaast in 2012/2013
circa 600 miljoen vrijetijdsactiviteiten vanaf het huisadres ondernomen
in Noord-Holland. Populaire activiteiten onder zowel vakantiegangers
als recreanten zijn wandelen en fietsen, winkelen voor het plezier, het
bezoeken van het strand en horecabezoek.

ECONOMISCHE BETEKENIS
In de vrijetijdssector in Noord-Holland wordt jaarlijks in
totaal circa 8,4 miljard uitgegeven tijdens vrijetijdsactiviteiten van Nederlanders, door binnenlandse vakantiegangers en door buitenlandse verblijfsgasten. In 2013
waren in totaal 115.000 mensen werkzaam in de vrijetijdssector in Noord-Holland. Dit is 8% van alle banen in
de provincie. In sommige gemeenten is de sector zelfs
goed voor circa een kwart van de werkgelegenheid.

VRIJETIJDSVOORZIENINGEN
De lokale en regionale economie wordt versterkt door
de aanwezigheid van logiesaccommodaties en dagrecreatieve bedrijven. Niet alleen door wat de gasten van
deze bedrijven uitgeven, maar ook doordat er veel gebruik gemaakt wordt van regionale toeleveranciers, zoals producenten van streekproducten, bouwbedrijven,
boekhouders en facilitaire bedrijven. Daarnaast zorgt
het medegebruik van de vrijetijdsvoorzieningen door
dagbezoekers en verblijfstoeristen ervoor dat voorzieningen, zoals zwembaden, horeca en winkels, in diverse
kleine kernen in stand gehouden kunnen worden.
Een goed, levendig en gevarieerd aanbod van vrijetijdsvoorzieningen zorgt ervoor dat een gemeente of regio
aantrekkelijk is om te wonen of te werken. Doordat niet
alleen de inwoners, maar ook de bezoekers van een stad
of regio gebruik maken van deze voorzieningen, kan het
aanbod groter en gevarieerder zijn. Vrijetijdsvoorzieningen zijn dan ook van groot belang voor de kwaliteit van
het vestigingsklimaat van een gemeente of regio.
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CULTUUR EN HISTORIE
Vakantiegangers en dagbezoekers bezoeken tijdens hun
vakantie of dagje uit in Noord-Holland graag musea,
bezienswaardige gebouwen en culturele evenementen of
festivals. Dit helpt mee bij het in stand houden van unieke
streek- of plaatsgebonden gewoonten, ambachten en
gebruiken, zoals klederdrachten en dialecten. Daarnaast
fungeren evenementen en festivals als ontmoetingsplek
voor mensen uit de regio en voor bezoekers uit binnenen buitenland. Hierdoor wordt de sociale betrokkenheid
van de bezoekers behouden of vergroot.

NATUUR EN DE VRIJETIJDSSECTOR
Natuur en vrijetijd zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Voor vakantieganger en recreant zijn
natuur en landschap belangrijke trekpleisters. Voor
veel recreatieondernemers is hun ligging in de natuur
daarom van groot belang. Zowel recreatieondernemers
als natuurbeherende organisaties hebben baat bij een
kwalitatief hoogwaardige natuur. Samenwerking tussen
deze partijen levert daarom op meerdere vlakken
(economisch, sociaal, ecologisch) meerwaarde op.

De vrijetijdssector bestaat dus uit meer dan bestedingen en werkgelegenheid. De sector
draagt ook bij aan het in stand houden van voorzieningen, het ondersteunen van de lokale
of regionale economie, het creëren van een aantrekkelijke leef- en recreëeromgeving,
het in stand houden van unieke streek- of plaatsgebonden gewoonten, ambachten en
gebruiken en de sociale betrokkenheid van de inwoners en bezoekers.
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INLEIDING
Dit rapport gaat in op de ontwikkelingen in de vrijetijdssector van de
provincie Noord-Holland. Er word inzicht gegeven in de structuur van
de sector, het aantal vakanties en overnachtingen, het profiel van de
bezoekers, de bestedingen en de werkgelegenheid. Waar mogelijk
wordt ingezoomd in het onderscheid tussen de regio’s Metropoolregio
Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord (NHN).
Er wordt in dit rapport gebruik gemaakt van de meest recente beschikbare cijfers.
Ieder hoofdstuk bevat een overzicht van de gebruikte bronnen. Waar mogelijk, wordt
de ontwikkeling over de afgelopen vijf jaar geschetst. Een trendbreuk (2012) in het
logiesaccommodatieonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en in
de vraagstelling met betrekking tot de bestedingen in het Continu Vakantieonderzoek
(CVO) van NBTC-NIPO, zorgt ervoor dat er soms slechts twee of drie jaar teruggekeken
kan worden.
Meer informatie over de vrijetijdssector in Noord-Holland is te vinden op onderstaande
websites:
Noord-Holland algemeen:
Leisure Leefstijlen:
MRA:
NHN:

www.noordholland.databank.nl
www.noord-holland.nl/leefstijl
www.iamsterdam.com/corporate
www.leisureboard.nl/kenniscentrum

Als in dit rapport gesproken wordt over Metropool Regio Amsterdam (MRA), wordt het deel van de MRA bedoeld, dat in de
provincie Noord-Holland ligt. Lelystad en Almere worden buiten beschouwing gelaten.
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STRUCTUUR VRIJETIJDS
SECTOR IN NOORD-HOLLAND
AANBOD SLAAPPLEKKEN
Bijna de helft (46%) van alle slaapplekken in Noord-Holland is te vinden in een
hotel. Landelijk heeft de hotelsector een aandeel van 18%. Negen van de tien
hotelbedden in Noord-Holland staat in de MRA en van deze bedden staat weer
circa 70% in de gemeente Amsterdam.
In NHN is de hotelsector juist kleiner dan gemiddeld in Nederland. Ongeveer één op
de acht (12%) slaapplaatsen bevindt zich in een hotel. De campingsector is in deze
regio het grootst; net als in de rest van Nederland is in NHN 56% van de slaapplaatsen
te vinden op een camping. De bungalowsector is in NHN groter dan gemiddeld in
Nederland. Drie van de tien (29%) bedden in de regio staan in een bungalow, landelijk
is dit 21%.

ONTWIKKELING LOGIESACCOMMODATIES EN SLAAPPLEKKEN
Het aantal logiesaccommodaties in Noord-Holland ligt in 2014 2,8% boven het niveau
van 2012. Landelijk is er sprake van een stijging van 3,5%. In dezelfde periode nam
het aantal slaapplekken in Noord-Holland met 3,7% toe, terwijl landelijk het aantal
slaapplekken in 2014 ongeveer op het niveau van 2012 lag.

REGIONALE ONTWIKKELING LOGIESACCOMMODATIES
De regio’s NHN en MRA laten duidelijk een andere ontwikkeling zien. In MRA steeg
zowel het aantal accommodaties (+5,8%), als het aantal slaapplekken (+9,2%). In NHN
nam het aantal accommodaties (-1%) en het aantal slaapplekken (-3,7%) juist af. De
groei van het aantal slaapplekken en accommodaties komt dus volledig voor rekening
van MRA.

LISA, Cijfers aanbod dagrecreatieve bedrijven 2009-2013. (via Provincie Noord-Holland), CBS, Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio, 2014.
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AANBOD DAGRECREATIE
Noord-Holland telt in totaal ruim 6000 bedrijven die
tot de dagrecreatieve sector gerekend kunnen worden.
Het grootste deel van de bedrijven in de dagrecreatieve
sector is te vinden in de restaurant- (48,1%) en cafésector
(34,4%), dit beeld is vergelijkbaar met het landelijk
gemiddelde.

Aanbod dagrecreatieve bedrijven Noord-Holland 2013

Aantal vestigingen

Aandeel op het totaal

Restaurants
Cafés
Sporthallen, - zalen, -velden en overige sportaccommodaties
Kunstgaleries en -expositieruimtes
Musea
Kermisattracties
Jachthavens
Zwembaden
Theaters, schouwburgen en evenementenhallen
Dieren-/plantentuinen, e.d.
Pret- en themaparken
Bioscopen
Totaal aantal vestigingen

2.932
2.098
303
200
103
94
92
82
69
44
41
33
6.091

48,1%
34,4%
5,0%
3,3%
1,7%
1,5%
1,5%
1,3%
1,1%
0,7%
0,7%
0,5%
99,80%

7

ONTWIKKELING AANBOD DAGRECREATIE
Ten opzichte van 2009 is het aantal dagrecreatieve
bedrijven in Noord-Holland afgenomen met 5,5%. Deze
daling is zowel terug te zien in NHN (-7,6%) als in MRA
(-5%).
In Amsterdam is er sprake van een lichte afname (-1,1%)
van het aantal dagrecreatieve bedrijven, terwijl in de rest
van MRA de daling juist sterker dan gemiddeld is (-10,3%).
De beperkte afname van het aantal dagrecreatieve
bedrijven in Amsterdam heeft met name te maken met
de sterke stijging van het aantal restaurants (+7,7%) in
de hoofdstad. In de rest van de provincie nam het aantal
restaurants juist af met gemiddeld 3,6%.
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AANTAL VAKANTIES EN
OVERNACHTINGEN
VAKANTIES VAN NEDERLANDERS
Nederlanders hebben in 2014 bijna 2 miljoen vakanties ondernomen in NoordHolland. Dit is 11,6% van de binnenlandse vakanties in Nederland. Met een
gemiddelde verblijfsduur van 4,8 nachten, komt dit neer op 9,5 miljoen
overnachtingen.
Het aantal binnenlandse vakanties in Noord-Holland is ten opzichte van 2013 gestegen
(+2,8%), terwijl het aantal overnachtingen juist gedaald is (-4,9%). Dit betekent dat de
Nederlandse vakantieganger gemiddeld minder lang in Noord-Holland is gebleven.
Landelijk is dezelfde trend zichtbaar; het aantal lange vakanties nam af, terwijl het
aantal korte vakanties juist licht steeg.

Bron: NBTC-NIPO, Jaarcijfers vakantiemarkt CVO 2014, 2014. CBS, Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio,
2014. CBS, Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio, 2014. CBS, Hotels; zakelijke overnachtingen, regio, 2014, NBTC-NIPO, Conti-nu
Vakantieonderzoek, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,
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REGIONALE ONTWIKKELING
AANTAL VAKANTIES
In 2014 werd 61% van de binnenlandse vakanties in Noord-Holland doorgebracht in
NHN en de rest in de MRA. Het aantal binnenlandse vakanties in NHN is ten opzichte
van 2013 licht gedaald (-2%), terwijl het aantal binnenlandse vakanties in de MRA zich
ten opzichte van een jaar eerder juist positief heeft ontwikkeld (+11%). De afgelopen
vijf jaar (2010-2014) ontwikkelde het aantal binnenlandse vakanties in MRA zich positief, terwijl het aantal binnenlandse vakanties in NHN redelijk stabiel was.

AANTAL OVERNACHTINGEN
Het aantal overnachtingen tijdens binnenlandse vakanties ligt in 2014 zowel in NHN
als in MRA circa 5% onder het niveau van 2013. De afgelopen vijf jaar was het jaarlijks
aantal overnachtingen door Nederlanders in MRA redelijk stabiel. Terwijl in NHN het
aantal overnachtingen door Nederlanders afnam. Deze afname in NHN wordt met
name veroorzaakt door een kortere gemiddelde verblijfsduur.

VAKANTIES OP EEN VASTE STANDPLAATS
Circa 18% van de vakanties die Nederlanders in de periode 2012-2014 in NoordHolland doorbrachten, wordt op een vaste standplaats doorgebracht. Landelijk wordt
ongeveer één op de vijf vakanties op een vaste standplaats doorgebracht. In NHN
worden relatief veel vaste standplaatsvakanties (22%) ondernomen, in MRA is slechts
10% van de vakanties een vaste standplaatsvakantie.
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VERBLIJFSBEZOEK VAN BUITENLANDERS
De Provincie Noord-Holland werd in 2013 bezocht door
bijna 6,7 miljoen buitenlandse verblijfsgasten, dit is
3,7% meer dan in 2012. Deze verblijfsgasten brachten
in totaal 13,7 miljoen nachten door in Noord-Holland,
een toename van 5% ten opzichte van een jaar eerder.
De groei van het aantal verblijfsbezoekers en het aantal
overnachtingen blijft in Noord-Holland iets achter bij de
landelijke ontwikkeling.
Ruim de helft (52%) van alle buitenlanders die Nederland
bezoeken, verblijft in Noord-Holland. Amsterdam
ontvangt ruim 70% van de buitenlandse verblijfsgasten
in Noord-Holland en heeft binnen Nederland een
marktaandeel van 47%. Het gros (94%) van de
buitenlanders die Noord-Holland bezoeken, verblijft in
een hotel.

ZAKELIJK BEZOEK
Zakelijk bezoekers verblijven voornamelijk in hotels.
Voor de hele provincie Noord-Holland geldt dat 41% van
de hotelovernachtingen een zakelijk motief heeft. Het
aandeel zakelijk bezoek is in Amsterdam vergelijkbaar
met het gemiddelde voor Noord-Holland, 39% van de
overnachtingen in de hoofdstad is zakelijk. Het aantal
zakenovernachtingen in Noord-Holland nam in 2013
toe met 9% ten opzichte van 2012. In de gemeente
Amsterdam steeg het aantal zakelijke bezoekers met 7%.

11

PROFIEL INWONERS
EN DAGRECREANTEN
LEISURE LEEFSTIJLEN
Consumenten kunnen op basis van verschillende criteria ingedeeld worden
in groepen. Eén van deze segmentatiemethoden is de indeling op basis van
Leisure Leefstijlen, welke door de provincie Noord-Holland wordt gehanteerd. Bij
deze indeling wordt de consument ingedeeld op basis van een voorkeur voor
inspanning of juist ontspanning. Daarnaast wordt gekeken naar de mate waarin
zij in activiteiten juist het gezelschap centraal stellen tijdens een vakantie of een
vrijetijdsactiviteit.
In totaal worden zeven Leisure Leefstijlen onderscheiden, elk met een eigen kleur:
•
Ondernemend Paars ‘Cultuur, historie, verrassing en inspiratie’
•
Creatief en Inspirerend Rood ‘Creatieve, uitdagende en inspirerende 		
ervaringen’
•
Uitbundig Geel ‘Samen actief bezig zijn, uitgaan en genieten’
•
Gezellig Lime ‘Even lekker weg met elkaar’
•
Rustig Groen ‘Even rust nemen in eigen omgeving’
•
Ingetogen Aqua ‘Brede interesse, ruimdenkend en engagement’
•
Stijlvol en Luxe Blauw ‘Luxe, stijlvol ontspannen, sport en ‘social network’

Bron: The Smartagent Company, Leefstijlatlas Dagrecreatie voor de Provincie Noord-Holland, 2012. NBTC-NIPO, Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO)
2010/2011, Noord-Holland bestemming vs Nederland, 2011, NBTC-NIPO, Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO) 2010/2011, Noord-Holland eigen
inwoners vs andere Nederlanders, 2011.
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LEEFSTIJLEN INWONERS NOORD-HOLLAND
In Noord-Holland wonen relatief veel consumenten met de leefstijlen Ondernemend
Paars, Creatief en Inspirerend Rood en Ingetogen Aqua. Circa 38% van de inwoners
hoort tot een van deze leefstijlen, landelijk is 32% van de inwoners paars, rood of
Aqua. In de gemeente Amsterdam behoort zelfs ruim de helft van de inwoners tot één
van deze leefstijlen.
De grootste groep (21%) inwoners van de provincie Noord-Holland heeft een Gezellig
Lime leefstijl, maar deze groep is Noord-Holland gemiddeld kleiner dan gemiddeld in
Nederland (24%). Er zijn grote verschillen tussen de Noord-Hollandse gemeenten en
regio’s, een overzicht van de leefstijlprofielen op regionaal en gemeentelijk niveau is
te vinden op www.noord-holland.nl/leefstijl

PROFIEL BINNENLANDSE DAGBEZOEKER NOORD-HOLLAND
Negen van de tien Nederlanders die een vrijetijdsactiviteit (> 1 uur incl. reistijd)
ondernemen in Noord-Holland, komt uit Noord-Holland. Na Noord-Holland zijn ZuidHolland, Utrecht en Gelderland de belangrijkste herkomstprovincies.
Stellen zonder kinderen zijn goed voor 40% van alle vrijetijdsactiviteiten. Gezinnen
met kinderen nemen eveneens 40% van de activiteiten voor hun rekening. Eén op de
vijf vrijetijdsactiviteiten in Noord-Holland wordt ondernomen door alleenstaanden. In
vergelijking met het gemiddelde voor Nederland worden er in Noord-Holland meer
vrijetijdsactiviteiten dan gemiddeld ondernomen door alleenstaanden. Terwijl het
aandeel gezinnen met en zonder kinderen juist onder het landelijk gemiddelde ligt.
Nederlanders van 55 jaar of ouder nemen een relatief groot deel (33%) van de
vrijetijdsactiviteiten in Noord-Holland voor hun rekening. Landelijk wordt 28% van de
activiteiten ondernomen door 55+ers. Inwoners van de rest van Nederland die NoordHolland bezoeken zijn relatief vaak tussen de 13-35 jaar en juist minder vaak dan
gemiddeld 55 jaar of ouder.
Ongeveer een derde van de niet-Noord-Hollanders die een vrijetijdsactiviteit in
Noord-Holland doorbrengen zijn tussen de 13 en 35 jaar oud. Van de NoordHollanders die een activiteit in de eigen provincie ondernemen valt slechts 22% in
deze leeftijdscategorie.
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TOP 10 VRIJETIJDSACTIVITEITEN IN NOORD-HOLLAND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Inwoners Noord-Holland
Wandeling voor het plezier (12%)
Winkelen in de binnenstad (5%)
Fietstocht voor het plezier (5%)
Sportschool bezoeken (fitness, spinning etc.) (5%)
Uit eten in restaurant of eetcafé (4%)
Winkelen in stadsdeelcentrum of wijkcentrum (4%)
Onderwijs/schoolvereniging (3%)
Zwemmen in binnenbad (3%)
Recreëren niet aan het water (3%)
Tuincentrum bezocht (3%)

Inwoners rest Nederland
Uit eten in een restaurant (9%)
Wandeling voor het plezier (8%)
Winkelen in de binnenstad (5%)
Op terras zitten (4%)
Toertochtjes met de auto (4%)
Museum bezoeken (3%)
Bezoeken beurs, tentoonstelling of show (3%)
Bezoeken bar of café (3%)
Onderwijs/schoolvereniging (3%)
Bezoeken rommel-, vlooien- of zwarte markt (3%)
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PROFIEL
VAKANTIEGANGERS
LEEFTIJD EN GEZINSSITUATIE
Ruim een vijfde (22%) van de binnenlandse vakantiegangers in Noord-Holland
is tussen de 45-54 jaar oud. Het aandeel van deze groep is in Noord-Holland
beduidend groter dan gemiddeld in Nederland (15%). De provincie wordt minder
dan gemiddeld bezocht door Nederlanders tussen de 25 en 34 jaar (NH 8%, NL
11%) oud en door 65-plussers (NH 14%, NL 18%).
Ruim de helft van de binnenlandse vakantiegangers bezoekt Noord-Holland met een
gezin zonder kinderen, 39% bezoekt de provincie met kinderen en 9% alleen. NoordHolland wijkt hierin nauwelijks af van het gemiddelde voor Nederland. Gezinnen
met kinderen van twaalf jaar of jonger kiezen significant vaker dan gemiddeld voor
een vakantie in NHN. Terwijl alleenstaanden en gezinnen zonder kinderen vaker dan
gemiddeld voor MRA kiezen.

HERKOMST
Het grootste deel van de vakantiegangers in Noord-Holland komt uit de eigen
provincie, Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. Dit zijn ook de provincies met
de meeste inwoners. De provincie Noord-Holland wordt vaker dan je op basis van
het aantal inwoners zou verwachten, bezocht door Drenten, Utrechters en Zeeuwen.
Flevolanders, Zuid-Hollanders, Friezen en Brabanders kiezen juist minder vaak voor
een vakantie in Noord-Holland.
Limburgers die Noord-Holland bezoeken, brengen relatief vaak een bezoek aan MRA.
Utrechters en Zuid-Hollanders kiezen juist vaker dan gemiddeld voor regio NHN.

NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2014. NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2014, CBS, Logiesaccommodaties;
gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio, 2014, NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2013/2014. CBS, Bevolking, geslacht,
nationaliteit en regio, 1 januari 2014, 2015, NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2013/2014.
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POPULAIRE ACTIVITEITEN IN NOORDHOLLAND
Tijdens de binnenlandse vakanties in Noord-Holland
zijn: uit eten gaan, wandelen en het bezoeken van het
strand de drie populairste activiteiten. Er zijn duidelijke
verschillen tussen MRA en NHN.
Uit eten gaan, wandelen en funshoppen staan zowel in
MRA als in NHN in de top 5 van populairste activiteiten
tijdens een binnenlandse vakantie. De top 5 in MRA
bestaat verder uit het bezoeken van bezienswaardige
gebouwen en musea. Deze activiteiten zijn in MRA
significant populairder dan in NHN. Vakantiegangers
in NHN kiezen significant vaker dan die in MRA voor
een bezoek aan een strand of een natuurgebied. Ook
wandelen is in NHN significant populairder dan in MRA.
Top 10 Activiteiten tijdens binnenlandse vakantie in Noord-Holland, vergeleken met MRA, NHN
en het gemiddelde voor Nederland
		
Noord-Holland MRA
NHN
Gemiddeld Nederland
1
Uit eten gaan
72%
70%
74%
65%
2
Wandelen
61%
51%
66%
57%
3
Strand
54%
28%
69%
20%
4
Funshoppen
39%
40%
39%
34%
5
Natuurgebied/natuurreservaat
34%
20%
42%
31%
6
Fietsen
26%
19%
30%
30%
7
Zwemmen
26%
19%
30%
33%
8
Bezoek bezienswaardige gebouwen
24%
33%
19%
23%
9
Museum
20%
30%
14%
14%
10
Boottocht/rondvaart
11%
10%
11%
6%
Top 5 Activiteiten tijdens binnenlandse vakanties in MRA en NHN
MRA		 NHN
1
Uit eten gaan
70%
Uit eten gaan
2
Wandelen
51%
Strand
3
Funshoppen
40%
Wandelen
4
Bezoek bezienswaardige gebouwen 33%
Natuurgebied/natuurreservaat
5
Museum
30%
Funshoppen

74%
69%
66%
42%
39%
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HERKOMST BUITENLANDSE VERBLIJFSGASTEN
De helft van de buitenlandse verblijfsgasten (vakantiegangers en zakelijke bezoekers)
in Noord-Holland komt in 2013 uit Duitsland, Groot-Brittannië of Amerika. Gemiddeld
verblijft een buitenlandse gast 2,1 nachten in de provincie. Duitsers blijven het langst,
namelijk gemiddeld drie nachten.
Nederland wordt met name bezocht door vakantiegangers uit de ons omringende
landen. Landelijk komt ruim een kwart (27%) van de buitenlandse verblijfsgasten uit
Duitsland, 13% uit Groot-Brittannië en eveneens 13% uit België. Het bezoek van de
Duitsers en Belgen blijft in Noord-Holland duidelijk achter bij het gemiddelde voor
Nederland.

HOTELGASTEN IN AMSTERDAM
Circa drie kwart van alle hotelgasten in Noord-Holland verblijft in Amsterdam. In
2013 kwam ruim twee derde (69%) van alle buitenlandse hotelgasten in Amsterdam
uit Europa en 31% uit de rest van de wereld. Belangrijkste herkomstlanden voor
buitenlandse verblijfsgasten in Amsterdam zijn Groot-Brittannië (18,3%), Amerika
(18%) en Duitsland (10,3%).
Duitse en Belgische hotelgasten kiezen in vergelijking met de rest van de buitenlandse
hotelgasten, relatief vaak voor een bestemming buiten Amsterdam.

Top 5 herkomstlanden buitenlandse
verblijfsbezoekers Noord-Holland - 2013

Aantal gasten
(x1000)

Aandeel op
het totaal

Duitsland
Groot-Brittannië
Amerika (totaal)
Azië (totaal)
Frankrijk

1.146
1.117
1.068
599
438

17%
17%
16%
9%
7%
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BESTEDINGEN IN
NOORD-HOLLAND
BESTEDINGEN TIJDENS VAKANTIES VAN NEDERLANDERS
Nederlanders besteedden in 2014 tijdens vakanties in Noord-Holland circa 350
miljoen euro. Dit is 14% meer dan drie jaar eerder. Landelijk bleven de bestedingen
in dezelfde periode ongeveer gelijk. Het marktaandeel van Noord-Holland voor
wat betreft de bestedingen tijdens binnenlandse vakanties nam toe van 10,7% in
2012 tot 12,3% in 2014.
In NHN liggen de bestedingen in 2014 iets onder het niveau van 2013 (-1,5%), maar
wel ruim 8% boven het niveau van 2012. De uitgaven aan binnenlandse vakanties
liggen in de MRA ruim een kwart boven het niveau van 2012.

Bron: NBTC-NIPO, Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO) 2010/2011, 2011. NBTC-NIPO, Continu Vrijetijdsonderzoek
(CVTO) 2012/2013, 2013. CBS, Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio, 2014.
Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), Onderzoek inkomend toerisme 2009, De buitenlandse
toerist uitgelicht, 2009. Berekening bestedingen verblijfsbezoek van buitenlanders volgens Methode Wagenaar
uit de Landelijke R&T Standaard. NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
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BESTEDINGEN TIJDENS UITSTAPJES VAN
NEDERLANDERS
Nederlanders ondernamen in 2012/2013 circa 3,7
miljard vrijetijdsactiviteiten (> 1 uur) vanaf het huisadres.
Tijdens deze uitstapjes werd in totaal 39,2 miljard euro
uitgegeven. In 2010/2011 had Noord-Holland binnen
Nederland een marktaandeel van circa 16%. Voor
2012/2013 betekent dit dat Nederlanders bijna 600
miljoen vrijetijdsactiviteiten hebben ondernomen in
Noord-Holland en dat ze tijdens deze activiteiten circa
6,3 miljard euro uitgaven.

BESTEDINGEN TIJDENS VERBLIJFSBEZOEK
VAN BUITENLANDERS
Buitenlandse toeristen en zakelijke bezoekers geven aan
hun verblijf in Noord-Holland circa 2,7 miljard euro uit.
Van dit bedrag wordt circa 1,8 miljard euro uitgegeven
tijdens het verblijf in Noord-Holland en de rest (961 mln
euro) wordt uitgegeven voorafgaand aan het bezoek.
Van alle uitgaven die buitenlandse verblijfsgasten in
Nederland doen, wordt circa 56% in Noord-Holland
gedaan.

Aangenomen dat het marktaandeel in 2012/2013 vergelijkbaar is met 2010/2011.
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WERKGELEGENHEID
VRIJETIJDSSECTOR

% Werkgelegenheid vrijetijdssector binnen de totale
werkgelegenheid in 2013

BANEN IN DE VRIJETIJDSSECTOR
De vrijetijdssector in Noord-Holland telt bijna 115.000 banen, dit is 8% van alle banen
in de provincie. Dit aandeel ligt beduidend hoger dan het het landelijk gemiddelde
van 6,2%. De vrijetijdssector is in NHN goed voor 6,6% van de banen, in MRA is het
aandeel 8,3%. Beide regio’s doen het dus beter dan het landelijk gemiddelde.
Er zijn uiteraard grote verschillen tussen de Noord-Hollandse gemeenten. Het belang
van de werkgelegenheid is het grootst in Zandvoort waar ruim één op de vier (27,7%)
banen te vinden is in de vrijetijdssector. Op Texel bedraagt het aandeel van de
vrijetijdssector 23,6%. Ruim de helft (ruim 58.000 banen) van alle banen in de NoordHollandse vrijetijdssector is te vinden is in Amsterdam, dit is 10,5% van het totaal
aantal banen in de hoofdstad.
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ONTWIKKELING AANTAL BANEN
Het aantal banen in de vrijetijdssector in Noord-Holland
heeft zich de afgelopen vijf jaar positief ontwikkeld.
In 2013 zijn er 6,8% meer banen in deze sector dan
in 2009. Landelijk ligt de werkgelegenheid in de
vrijetijdssector in 2013 1,6% boven het niveau van 2009.
De werkgelegenheid in de vrijetijdssector in NoordHolland groeit dus sterker dan het landelijk gemiddelde.
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VRIJETIJDSSECTOR VERSUS TOTALE
WERKGELEGENHEID
De totale werkgelegenheid bleef in Noord-Holland in de
periode 2009-2013 ongeveer gelijk. De werkgelegenheid
in vrijetijdssector laat dus een beduidend positievere
ontwikkeling (+6,8%) zien dan de totale werkgelegenheid.
Na de sectoren zakelijke diensten, handel en zorg,
is de vrijetijdssector in 2013 de sector die de meeste
werkgelegenheid oplevert. Er werken meer mensen in
de vrijetijdssector dan in bijvoorbeeld het onderwijs, de
informatie en communicatie of de bouw.

LISA, Banen R&T Sector (Landelijke R&T Standaard) 2009-2013., LISA, Banen R&T Sector (Landelijke R&T Standaard) 2009-2013 en LISA, Banen 2009-2013.
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