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Sport-
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Bestedingen 
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2006-2010: 
Lichte daling  9% 

92% door 
Brabanders 
zelf
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(NL €13,57)

€34 miljoen totaal 
door Nederlanders

Bezoek 
Sport-
wedstrijd

Bestedingen 
in Brabant:

2006-2010: 
Lichte daling  9% 

92% door 
Brabanders 
zelf

Betaald voetbalwedstrijd, profes-
sionele wedstrijd andere sport

XX Jaarlijks neemt 33% van de 
Nederlanders deel aan een 
sportevenement en 20% 
bezoekt een sportevenement.
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BRABANT

FACTSHEET dagrecreatie

Type uitstapjes

25 miljoen 
uitstapjes

€16,39 p.p. per uitstapje 
(NL €10,64)

€403 miljoen totaal 
door Nederlanders

Attractie

Bestedingen 
in Brabant:

2006-2010: algemene 
daling. Sterke daling 
bij dierentuin.

79% door 
Brabanders 
zelf

5 miljoen 
uitstapjes

€33,63 p.p. per uitstapje 
(NL €29,95)

€152 miljoen totaal 
door Nederlanders

Wellness/
beauty

Bestedingen 
in Brabant:

2006-2010: daling in 
wellness-activiteiten.

92% door 
Brabanders 
zelf

47 miljoen 
uitstapjes

€20,17 p.p. per uitstapje 
(NL €19,55)

€940 miljoen totaal 
door Nederlanders

Uitgaan

Bestedingen 
in Brabant:

2006-2010: 
Sterke daling 18% 
Ook landelijk 15% 

88% door 
Brabanders 
zelf

27 miljoen 
uitstapjes

€55,74 p.p. per uitstapje 
(NL €44,30)

€1.524 miljoen totaal 
door Nederlanders

Recreatief 
winkelen

Bestedingen
in Brabant:

2006-2010: 
daling sinds 2006. 
Ook landelijk.

88% door 
Brabanders 
zelf
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daling. Sterke daling 
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79% door 
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5 miljoen 
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€33,63 p.p. per uitstapje 
(NL €29,95)

€152 miljoen totaal 
door Nederlanders

Wellness/
beauty

Bestedingen 
in Brabant:

2006-2010: daling in 
wellness-activiteiten.

92% door 
Brabanders 
zelf

47 miljoen 
uitstapjes

€20,17 p.p. per uitstapje 
(NL €19,55)

€940 miljoen totaal 
door Nederlanders

Uitgaan

Bestedingen 
in Brabant:

2006-2010: 
Sterke daling 18% 
Ook landelijk 15% 

88% door 
Brabanders 
zelf

27 miljoen 
uitstapjes

€55,74 p.p. per uitstapje 
(NL €44,30)

€1.524 miljoen totaal 
door Nederlanders

Recreatief 
winkelen

Bestedingen
in Brabant:

2006-2010: 
daling sinds 2006. 
Ook landelijk.

88% door 
Brabanders 
zelf

58 miljoen 
uitstapjes

€3,78 p.p. per uitstapje 
(NL €5,04)

€218 miljoen totaal 
door Nederlanders

Buiten-
recreatie

Bestedingen
in Brabant:

2006-2010: 
Sterke daling 22% 
Ook landelijk 13% 

86% door 
Brabanders 
zelf

58 miljoen 
uitstapjes

€3,78 p.p. per uitstapje 
(NL €5,04)

€218 miljoen totaal 
door Nederlanders

Buiten-
recreatie

Bestedingen
in Brabant:

2006-2010: 
Sterke daling 22% 
Ook landelijk 13% 

86% door 
Brabanders 
zelf

Recreëren aan water, recreëren niet aan water (park/bos), wandeling 
voor plezier, fietstocht voor plezier, toertochtjes met de auto,  
toertochtjes met de motor, tocht met rondvaartboot.

XX Met name het aantal fietstochten voor plezier daalt sterk (-35%). 
in de periode 2006-2010.

Attractiepark/pretpark, dierentuin, kermis, rommelmarkt, 
speeltuin, sier-, heemtuin, kinderboerderij, boerderij.

Schoonheidsbehandeling, 
sauna bezoek, yoga e.d.,  
zonnebank.

Bar/café bezoek, bowlen/kegelen, casino/speelhal, dance-/house-
party, discobezoek, op terras zitten, uit eten in restaurant/eetcafé, uit 
eten (fastfood/snackbar).

XX In 2013 zal het omzetvolume binnen de horeca naar verwachting 
dalen met 1,75%.   
XX Het caféaanbod is in 2012 gedaald ten opzichte van 2011, maar 

sterrenrestaurants, lunchsrooms en pannenkoekenrestaurants 
stegen de afgelopen jaren in aantal.

Factory Outlet Center, gewinkeld in binnenstad, meubelboulevard/
woonmall bezocht.

XX Funshopping in kleine winkels en shopping events zijn populair 
in 2013. 
XX Er is steeds meer vraag naar belevingswinkel/entertainment.

12 miljoen 
uitstapjes

€14,63 p.p. per uitstapje 
(NL €13,64)

€171 miljoen totaal 
door Nederlanders

Cultuur

Bestedingen 
in Brabant:

2006-2010: stijging 
bioscoopbezoek en 
cabaret. Overig daalt.

90% door 
Brabanders 
zelf

12 miljoen 
uitstapjes

€14,63 p.p. per uitstapje 
(NL €13,64)

€171 miljoen totaal 
door Nederlanders

Cultuur

Bestedingen 
in Brabant:

2006-2010: stijging 
bioscoopbezoek en 
cabaret. Overig daalt.

90% door 
Brabanders 
zelf

Ballet /dansvoorstelling, oudheid-
kundige  objecten, bioscoop of 
filmhuis, cabaret, concert, galerie/ 
atelier, monument/bezienswaardig-
heid, museum, musical, toneel.

XX Opkomst van experience-
musea en comeback klassieke 
musea. 

XX De Efteling is best gewaardeerd  
attractiepark van Nederland. 
Bezoekers van Zoover waarde-
ren de Efteling met een 8,7. 
XX Dierentuinen met onderschei-

dend vermogen (Safaripark 
Beekse Bergen), of attracties 
met een specialisme hebben 
de meeste toekomstkansen.

11 miljoen 
uitstapjes

€13,11 p.p. per uitstapje 
(NL €16,10)

€146 miljoen totaal 
door Nederlanders

Evene-
ment

Bestedingen 
in Brabant:

2006-2010: daling 
evenementbezoeken.

86% door 
Brabanders 
zelf11 miljoen 

uitstapjes

€13,11 p.p. per uitstapje 
(NL €16,10)

€146 miljoen totaal 
door Nederlanders

Evene-
ment

Bestedingen 
in Brabant:

2006-2010: daling 
evenementbezoeken.

86% door 
Brabanders 
zelf

Beurs/tentoonstelling/show, cultureel evenement/festival, jaarmarkt /
braderie/corso, kerstmarkt, muziek evenement/festival.

XX Bij meer dan de helft van 
de evenementorganisatoren 
in Nederland is het budget 
gedaald. 
XX De Tilburgse kermis staat op 

de 7e plaats van best bezochte 
gratis evenementen op rang-
lijst evenementen top 100 in 
Nederland. 

XX Floaten (drijven op zout water) 
is de wellnesstrend voor 2013.

7 miljoen 
uitstapjes

€7,87 p.p. per uitstapje 
(NL €4,36)

€54 miljoen totaal 
door Nederlanders

Water-
recreatie

Bestedingen 
in Brabant:

2006-2010: dip in 2008, 
maar daarna stijging 
tot niveau 2006.

92% door 
Brabanders 
zelf

7 miljoen 
uitstapjes

€7,87 p.p. per uitstapje 
(NL €4,36)

€54 miljoen totaal 
door Nederlanders

Water-
recreatie

Bestedingen 
in Brabant:

2006-2010: dip in 2008, 
maar daarna stijging 
tot niveau 2006.

92% door 
Brabanders 
zelf

Kanoën, roeien, surfen, varen met een motorboot/ jacht, vissen, zeilen, 
zwemmen in een buitenbad.

XX Tijdens 43% van de binnenlandse vakanties in Brabant wordt 
gezwommen (NL: 34%).
XX Het aantal buitenlandse watersporters in Nederland neemt toe, 

met name Duitsers.
XX Vrijetijdshuis Brabant breidt www.RoutesinBrabant.nl uit met 

recreatieve vaarroutes in de provincie Noord-Brabant. 

Dagrecreatie in cijfers

Onderdeel van ‘Vrijetijdssector in cijfers 2013’



Deze Factsheet is onderdeel van Vrijetijdssector in cijfers 2013, 
de jaarlijks terugkerende publicatie van Vrijetijdshuis Brabant.  
Vrijetijdssector in cijfers 2013 bestaat uit:

Meer cijfers

Factsheet

Cultuur
Factsheet

Sport
Factsheet

Natuur
Factsheet

Verblijfs-
toerisme

Factsheet

Dag-
recreatie

Factsheet

Noord-
oost 

Brabant 

Factsheet

Midden 
Brabant 

Factsheet

Zuid-
oost 

Brabant 

Factsheet
Belevings-
werelden

Factsheet

West 
Brabant 

Bronnen: Ondernemerschap 2012, Van Spronsen & Partners 2010, 2012, 2013, European 
Commission 2012, Thuiswinkel 2013, Pretwerk 2012 en 2013, NRIT Media 2013, IAAPA 2013, 
Eventplanner 2013, Respons 2012, Rabobank 2012, Mulier Instituut 2012, ZKA 2011, Quint 
Result 2012, RTL 2013.

 

XX Dagrecreatie is van groot belang voor de Brabantse vrijetijdssector

Dagrecreatie in Brabant
XX In 2010 is het aantal uitstapjes in Brabant met 11% afgenomen ten opzichte 
van 2006.

Bestedingen binnenlandse dagrecreatie 
XX In Brabant wordt er per persoon per uitstapje gemiddeld € 18,86 uitgegeven. 
Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van € 16,07. 

XX Landelijk nemen de bestedingen aan dagrecreatie sinds 2006 af. 
XX 16,3% van de totale bestedingen aan dagrecreatie  
in Nederland wordt in Brabant besteed.

Herkomst binnenlandse 
dagrecreant

Dagrecreatie door buitenlanders in Brabant
XX Brabant heeft per jaar ongeveer 2 miljoen uitstapjes door buitenlanders. Dit 
is een klein aandeel als we het vergelijken met de 193 miljoen uitstapjes die 
Nederlanders ondernemen in Brabant.
XX Buitenlanders gaan graag recreatief winkelen en een attractiepark bezoeken 
als ze in Brabant zijn. 

In augustus 2013 publiceert WES cijfers over het reisgedrag van de Belgische 
bevolking. Kijk op www.vrijetijdshuis.nl/kennisbank.

Trends & ontwikkelingen
XX Brabant is erg geschikt voor recreatie volgens zowel Brabanders als niet-
Brabanders. Brabanders staan wel positiever tegenover de mogelijkheden  
die Brabant biedt voor een weekendje weg, een vakantie in eigen land en  
een dagje uit, dan niet-Brabanders. 
XX Ten opzichte van 2010 vinden meer Brabanders en niet-Brabanders het 
recreatieve aanbod in Brabant positief onderscheidend in vergelijking met 
andere provincies.  
XX De 65-plusser maakt steeds meer dagtripjes. Het aantal gemaakte dagtripjes 
is in 2011 met 29% toegenomen ten opzichte van 2006. De bestedingen van 
deze groep namen in die periode met 33% toe.

Vrijetijdsvooruitzichten 2015-2020
XX Er komen meer leisurehotspots, regio’s die inzetten op leisure.
XX De leisure-industrie wordt een belangrijke economische motor.
XX In de toekomst moeten recreanten entreetickets kopen voor de natuur.
XX Stilte wordt een luxeproduct. 
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De economische impact van de 
vrijetijdseconomie

BRABANT

Uitbundig – Geel
Ingetogen – Aqua
Gezellig – Lime
Avontuurlijk – Paars
Rustig – Groen
Stijlvol en luxe – Blauw
Creatief en inspirerend – Rood

Uitbundig 
– Geel

Avontuurlijk – Paars

Rustig 
– Groen

Creatief en inspirerend – Rood
Stijlvol en luxe – Blauw

Gezellig 
– Lime

Ingetogen 
– Aqua

19%

27%
16%

15%

6%
9%

6%

19%

27%
16%

15%

6%
9%

6%

De dagrecreant

Dagrecreatie (76%)
Zakelijk toerisme (8%)
Overig* (10%)
Verblijfstoerisme (6%)

393
mln

323
mln511

mln

4.045 mln

* onder overig wordt verstaan 1) reisbemiddeling voor het uitgaande toerisme 2) aanschaf duurzame recreatiegoederen. 
Duurzame recreatiegoederen zijn goederen die hoofdzakelijk voor recreatieve doeleinden worden gebruikt (zoals caravans, 
kampeerspullen en sportartikelen). 
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De economische impact van de vrijetijdseconomie

* onder overig wordt verstaan:
1. reisbemiddeling voor het uitgaande toerisme 
2.  aanschaf duurzame recreatiegoederen. 

Duurzame recreatiegoederen zijn goederen 
die hoofdzakelijk voor recreatieve doeleinden 
worden gebruikt (zoals caravans, kampeer-
spullen en sportartikelen).

Gelderland 
2%

Noord-Brabant
87%

Zuid-Holland
5%

Zie de Factsheet Belevingswerelden.

www.vrijetijdshuis.nl   |  info@vrijetijdshuis.nl

2,9 miljoen 
binnenlandse 
overnachtingen

Vaste 
standplaats

Gemiddelde 
verblijfsduur: 
5,5 nachten

Besteding p.p. 
per dag € 11 
(Nederland: € 11)

Noord-Brabant
32%

Zuid-Holland
45%

Noord-Holland
15%

Top 3 
herkomst-
provinciesVakantie in zomerhuisje, boot, tent of caravan op vaste  

seizoens- of jaarplaats
XX  Het aantal vakanties door vaste gasten is sterk onderhe-
vig aan weersomstandigheden. Wanneer het een jaar 
lang goed weer is, gaat een vaste gast vaker naar zijn 
stacaravan toe.

Binnenlandse gasten in 2012 Buitenlandse gasten in 2012
2,1 mln 

vakanties
-1% 

t.o.v. 2011

10,3 mln overnachtingen
+3% 

t.o.v. 2011

0,8 mln 
vakanties

+7% 
t.o.v. 2011

2 mln 
overnachtingen

+5% 
t.o.v. 2011
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3.295

2.901

  2.214

Overig toeristisch
  1.215

  702

BRABANT

FACTSHEET verblijfstoerismeOvernachtingen door Nederlanders  in Brabantse verblijfsaccommodaties

Stacaravan (geen eigen bezit), tourcaravan, vouwcaravan,  
vouwwagen, tent, bungalowtent, kampeerautoXX Consumenten stellen steeds hogere eisen aan  voorzieningen. 

  

Gelderland 
14%

Noord-Brabant
37%

Zuid-Holland
20%

2,2 miljoen 
binnenlandse 
overnachtingen

Toeristisch 
kamperen

Gemiddelde 
verblijfsduur: 
7,3 nachten

Besteding p.p. 
per dag € 15 
(Nederland: € 19)

De stad uit 
(breed publiek, 

natuur)

Pretpark 
camping 

(breed publiek, thematisering)

Experience 
camping 

(nichemarkt, 
thematisering)

Survival 
camping 

(nichemarkt, 
natuur)

Vier toekomstscenario’s kampeersector 2020

23.000 
campervakan-ties in Brabant 

in 2012

Flink
gestegen
verkoop
campers

campers
sinds 
2005

Flink
gestegen
verkoop

In Brabant 
werden 107.000 
binnenlandse 

overnachtingen 
met de camper 
doorgebracht 

tijdens 23.000 
vakanties. 
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13%

29%
31%

14%

13%

Profiel binnen-landse toeristen
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Ingetogen
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29%

27%

11%

21%
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29%

27%

11%
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12%

Profiel binnen-landse toeristen

Uitbundig – Geel
Ingetogen – Aqua
Gezellig – Lime
Ondernemend – PaarsRustig – Groen

Uitbundig
Ingetogen
Gezellig
Ondernemend
Rustig

19%

25%
27%

16%

13%

Profiel binnenlandse toeristen

Top 3 
herkomst- 
provincies   

Uitbundig 
– Geel
Ingetogen 
– Aqua
Gezellig 
– Lime
Avontuurlijk 
– Paars
Rustig 
– Groen

Uitbundig
Ingetogen
Gezellig
Avontuurlijk
Rustig

18%

24%
28%

16%

14%

Profiel binnenlandse toeristen

702.000 
binnenlandse 
overnachtingen

Hotel-
vakanties

Gemiddelde 
verblijfsduur: 
2,2 nachten

Besteding p.p. 
per dag € 56 
(Nederland: € 54)

Gelderland 
21%

Zuid-Holland
23%

Noord-Holland
20%

Onderdeel van Vrijetijdssector in cijfers 2013

Noord-Brabant
20%

Zuid-Holland
26%

Limburg
13%

1,2 miljoen 
binnenlandse 
overnachtingen

Overige 
toeristische vakanties

Gemiddelde 
verblijfsduur: 
5,7 nachten

Besteding p.p. 
per dag € 15 
(Nederland: € 24)

Top 3  
herkomst-
provincies   

Woning, herberg, groepsaccommodatie

Uitbundig – Geel
Ingetogen – Aqua
Gezellig – Lime
Avontuurlijk – Paars
Rustig – Groen

Uitbundig
Ingetogen
Gezellig
Avontuurlijk
Rustig

38%

20%
14%

8%

20%

Profiel binnenlandse toeristen

Top 3 
herkomst-
provincies   

Aantal overnachtingen in Brabant naar herkomst in 2012

Kerncijfers

Hotel/motel, pension, bed & breakfast
XX  Het aantal korte binnenlandse hotelvakanties groeit. 
Tegelijkertijd dalen de bestedingen. Verklaring: meer aanbiedingen en acties vanuit de hotellerie, meer B&B’s 
en de opkomst van korting- en veilingsites. XX  Bijna de helft van de Brabantse hotels heeft drie sterren.  
Het aantal 4-sterrenhotels neemt sinds 2008 toe.  Brabant heeft geen 5-sterrenhotels.XX  80% van de Brabanders en 82% van de niet-Brabanders 

vindt dat Brabant hotels met allure heeft.

3,3 miljoen 
binnenlandse 
overnachtingen

Bungalow-
vakanties

Gemiddelde 
verblijfsduur: 
4,6 nachten

Besteding p.p. 
per dag € 31 
(Nederland: € 32)Zomerhuisje, vakantiebungalow, tweede woning op een  

park en niet op een park
XX  In 2013 is een weekend in een (groeps)bungalow  met familie, vrienden en/of drie generaties populairder.
XX  60% van de Brabanders en 67% van de niet-Brabanders 
vindt dat Brabant vernieuwende vakantieparken heeft.

Noord-Brabant
15%

Zuid-Holland
38%

Noord-Holland
13%

Top 3 herkomst-provincies   

TRENDRAPPORTAGE BRABANT

VRIJETIJDS-
SECTOR  
IN CIJFERS
2013


