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Bestedingen tijdens toeristische vakanties 
van Nederlanders:

Ruim de helft van de bestedingen door  
vakantiegangers in Drenthe, komt terecht 
bij de verblijfsaccommodaties. 

Gemiddelde bestedingen van Nederlanders
tijdens toeristische vakanties in Drenthe:

34 euro
per persoon per dag

200 euro
per persoon per vakantie

270 miljoen euro

2012 2013 2014 2015

vervoer

verblijf

activiteiten

overig

Van elke euro die Nederlanders uitgeven aan 
vakanties in eigen land, komt er 10 cent in 
Drenthe terecht.

Bestedingen tijdens vaste standplaatsvakanties 
van Nederlanders:

21 miljoen euro

marktaandeel Drenthe

rest Nederland

Bestedingen tijdens verblijfsbezoek van
buitenlanders (zakelijk en toeristisch) in Drenthe:

109 miljoen euro

Duitsland 58 miljoen euro

België 18 miljoen euro

Het grootste deel (70%) van de bestedingen van 
buitenlandse verblijfsgasten komt voor reke-
ning van de Duitsers en Belgen.

Gemiddelde dagelijkse bestedingen van een Duitse of 
Belgische verblijfsgast (zakelijk en toeristisch):

112 euro 116 euro
Duitsland België

BesteDiNGeN tOeRistisCHe VAKANties NeDeRLANDeRs iN DReNtHe (x mLN euRO)

BesteDiNGeN NAAR CAteGORie (iN %)
tiJDeNs tOeRistisCHe BiNNeNLANDse VAKANties iN DReNtHe

261 249
225

270

11%

55%

31%

3%

mARKtAANDeeL BesteDiNGeN DReNtHe (iN %)
tiJDeNs tOeRistisCHe BiNNeNLANDse VAKANties iN NeDeRLAND 

10%

BesteDiNGeN Duitse eN BeLGisCHe VeRBLiJfsBezOeKeRs iN DReNtHe 
(x mLN euRO)
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In 2015 staat Drenthe qua bestedingen op de 
vierde plaats van de binnenlandse vakantie-
bestemmingen.

In totaal werd in 2015 1,2 miljard euro uitge-
geven in de vrijetijdssector in Drenhte.

Aantal banen in de vrijetijdssector in Drenthe:

14.170 banen

Bestedingen tijdens uitstapjes van Nederlanders in 
Drenthe (excl. vervoers- en parkeerkosten):

Drenten zelf:

3
Noord Holland

349 mln

2 
Limburg
387 mln

1
Gelderland

435 mln

5 
Friesland
235 mln

4
Drenthe
270 mln

Rest Nederland: 

totale bestedingen tijdens vakanties en vrijetijds-
activiteiten in Drenthe (Landelijke R&t standaard):

Binnenlandse toeristische vakanties
Vaste standplaatsvakanties
Verblijfsbezoek buitenlanders
Uitstapjes Nederlanders 
(incl. vervoers- en parkeerkosten)

270 miloen
21 miljoen

109 miljoen
828 miljoen

Eén op de vijftien banen in Drenthe heeft te 
maken met de vrijetijdssector. Dit is 6,7% van 
de totale werkgelegenheid in de provincie.

2012 2013 2014 2015

14.690

2011

14.800 14.680 14.260 14.170

cultuur, recreatie en amusement 

detail-en groothandel

horeca
logies-

verstrekking

overig

sport

vervoer

Deze factsheet is onderdeel van het rapport Vrijetijdseconomie, feiten en cijfers 2016 van de Provincie Drenthe. De 
meeste cijfers hebben betrekking op 2015. Het volledige rapport (incl. gebruikte bronnen) is gratis te downloaden op 
www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/ondernemen/vrijetijdseconomie

AANtAL BANeN iN De VRiJetiJDsseCtOR - VeRGeLeKeN met ANDeRe seCtOReN 
(ABsOLute AANtALLeN)

gezondheid- en welzijnszorg

groot- en detailhandel

industrie

vrijetijdssector

advisering, onderzoek, etc.

overheden

bouwnijverheid

onderwijs

landbouw, bosbouw, visserij

vervoer en opslag

financiële instellingen

informatie en communicatie

Er werken meer personen in de vrijetijdssector, 
dan in de volledige onderwijs-, bouw- of agra-
rische sector. 

14.170

42.810

37.410

23.190

12.980

12.620

12.440

11.570

10.270

6.220

4.480

3.990343 mln euro

257 mln euro

VeRDeLiNG BANeN iN De VRiJetiJDsseCtOR iN DReNtHe - NAAR CAteGORie (iN %)

tOP 5 PROViNCies - BesteDiNGeN AAN tOeRistisCHe VAKANties NeDeRLANDeRs 
(x mLN euRO)

ONtwiKKeLiNG AANtAL BANeN iN De VRiJetiJDsseCtOR iN DReNtHe

11%

4%

42%
27%

5%
5%

6%


