
Factsheet Vrijetijdseconomie Drenthe‘15 Feiten en cijfers - verblijfsrecreatie en werkgelegenheid

Aantal 
accommodaties

hotels, pensions, etc.

huisjesterreinen

kampeerterreinen

groepsaccommodaties

Marktaandeel
9,1% van de vakanties in eigen
land heeft als bestemming Drenthe
9,4% van de overnachtingen in
eigen land wordt in Drenthe
doorgebracht

Herkomst 
Nederlandse vakantiegangers

  Zuid-Holland
  Noord-Holland
  Gelderland
  Overijssel
  Noord-Brabant

Buitenlandse verblijfsgasten
  Duitsland
  België
  Groot-Brittannië

18%

14% natuurvakantie

14% relaxvakantie

14%

 vakantie met 
 familie/vrienden

Werkgelegenheid 
vrijetijdssector Drenthe
in totaal 14.282 banen
6,7% van het totaal aantal banen
waarvan 67% in de horca en  
logiesverstrekking

Deze factsheet is onderdeel van het rapport Vrijetijds-
economie, Feiten en cijfers 2015 van de Provincie Drenthe.
De meeste cijfers hebben betrekking op 2014. Het volledige 
rapport (incl. gebruikte bronnen) is gratis te downloaden 
op: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/onderne-
men/vrijetijdseconomie/

Toeristische vakanties 
van Nederlanders
1,25 miljoen vakanties

6,3 miljoen nachten
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buitenlanders
185.000 bezoeken

713.000 nachten

99 miljoen euro

Typering vakantie Drenthe

22%
16%
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58%
19%
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sportieve/actieve 
vakantie

Aantal 
slaapplaatsen



Factsheet Vrijetijdseconomie Drenthe‘15 Feiten en cijfers - bestedingen en profiel bezoeker

Bestedingen per persoon per 
vakantie - Nederlanders

vervoer naar bestemming
verblijf
vervoer op bestemming
horeca
excursies/entree
winkels
overige kosten

Typering Nederlandse
vakantieganger in Drenthe
+  relatief veel gezinnen met 
 kinderen 0-5 jaar

+ relatief veel 30-39 jarigen

+ reisgezelschap 
 groter dan gemiddeld

Leisure Leefstijlen: kleur bekennen in Drenthe

Vakantiegangers

  27% uitbundig geel

 20% gezellig lime

joviaal, spontaan, vrolijk, 
energiek en enthousiast,
samen dingen doen

gezellig, spontaan, zacht-
aardig, vriendschap en 
genieten van het leven

Totale bestedingen vrijetijdssector in Drenthe
Binnenlandse toeristische vakanties

Binnenlandse vaste standplaatsvakanties

Verblijfsbezoek buitenlanders (zakelijk en toeristisch) 

Uitstapjes Nederlanders       

225 mln euro

21 mln euro

99 mln euro

688 mln euro

uit eten gaan

wandelingen maken

zwemmen

funshopping

natuur

Populair in de vakantie

Inwoners Drenthe

 27% gezellig lime

 19% uitbundig geel

Uitbundig geel

Gezellig Lime

17 euro
102 euro

5 euro
30 euro
6 euro

22 euro
5 euro

60%

57%

48%

30%

30%


