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Cijfers toerisme in Brabant 2018 
 

In deze factsheet geven we kort weer hoe het toerisme in Brabant zich ontwikkeld heeft in 2018. Met toerisme 

doelen we op al het verblijfsbezoek van buitenlandse en binnenlandse gasten, en de nachten die zij in Noord-

Brabant doorbrengen. Met ‘gasten’ doelen we op personen die een zakelijke of toeristische overnachting in 

Brabant hebben doorgebracht. ‘Dagbezoek’ (bezoek vanaf een huisadres) maakt geen onderdeel uit van deze 

factsheet.  

 

Ontwikkeling 2018 

 

1. Totaal verblijfssector 

▪ Noord-Brabant ontving in 2018 bijna 4,1 miljoen verblijfsgasten in hotels en verblijfsrecreatieve bedrijven 

(huisjes- en kampeerterreinen, groepsaccommodaties). Dat is 4% meer dan in 2017. 

▪ 69% van deze gasten is woonachtig in Nederland. Dit noemen we ‘binnenlandse gasten’. Het aantal 

binnenlandse gasten nam in 2018 met 2% toe. 

▪ De overige 31% van de gasten is woonachtig in het buitenland: de ‘buitenlandse gasten’. Het aantal 

buitenlandse gasten nam in 2018 met 7% toe.  

▪ Bovengenoemde 4,1 miljoen verblijfsgasten brachten in 2018 samen 10,6 miljoen overnachtingen door in 

Noord-Brabant.  

▪ Het aantal overnachtingen van binnenlandse gasten nam in 2018 met 2% toe, het aantal overnachtingen van 

buitenlandse gasten steeg met 8%. In totaliteit betekent dit een stijging van 4% van het aantal 

overnachtingen in Brabant.  

 

2. Hotels 

▪ De Brabantse hotels telden in 2018 bijna 2,4 miljoen verblijfsgasten. 

▪ Hotels zien 6% meer gasten: het aantal binnenlandse gasten bij hotels nam met 5% toe in 2018, het aantal 

buitenlandse gasten bij hotels nam met 7% toe. In totaliteit komt dit neer op een stijging van 6% van het 

aantal gasten bij Brabantse hotels.  

▪ Vooral het verblijfsbezoek uit Duitsland (11% meer verblijfsgasten) en België (14% meer verblijfsgasten) nam 

toe. 

▪ In totaal brachten de hotelgasten 3,8 miljoen overnachtingen door bij Brabantse hotels. Het aantal 

overnachtingen van binnenlandse gasten nam toe met 7%, van buitenlandse gasten met 9%. In totaliteit  

telden de hotels 8% meer overnachtingen in 2018 dan het jaar ervoor.  

▪ 6% meer gasten en 8% meer overnachtingen betekent dat de gasten langer in Brabant bleven dan in 2017. 

 

3. Verblijfsrecreatie 

▪ 1,7 miljoen gasten bezochten in 2018 een verblijfsrecreatief bedrijf (huisjes- en kampeerterreinen, 

groepsaccommodaties – geen hotels) in Brabant. 

▪ Bezoek Nederlanders aan verblijfsrecreatie neemt af, buitenlands bezoek neemt toe: het aantal binnenlandse 

gasten bij verblijfsrecreatie bedrijven nam met 1% af in 2018, het aantal buitenlandse gasten nam daar met 

10% toe. In totaliteit komt dit neer op een toename van 1% van het aantal gasten bij de Brabantse 

verblijfsrecreatie.  

▪ Het verblijfsbezoek uit Duitsland (+10%) en België (+2%) nam toe.  

▪ Bij elkaar zijn alle verblijfsgasten goed voor 6,8 miljoen overnachtingen bij verblijfsrecreatie in Brabant. Dat is 

2% meer dan in 2017. Het aantal overnachtingen van binnenlandse gasten bleef gelijk aan 2017, het aantal 

overnachtingen van buitenlandse gasten nam toe met 8%.  
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Meerjarige ontwikkeling 

In deze paragraaf beschrijven we hoe het toerisme in Brabant zich sinds 2012 ontwikkeld heeft.  

 

4. Ontwikkeling totaal aantal verblijfsgasten 

Brabant telde in 2018 45% meer buitenlandse verblijfsgasten dan in 2012, zoals onderstaand figuur illustreert. 

De ontwikkeling van het aantal binnenlandse gasten is gematigder (+16%). De tabel onder de figuur geeft aan 

dat Brabant in 2018 2,8 miljoen verblijfsgasten uit Nederland telde en een kleine 1,3 miljoen verblijfsgasten uit 

het buitenland. 

 
 

5. Ontwikkeling bij hotels 

Bij de Brabantse hotels is het verblijfsbezoek van buitenlandse gasten sinds 2012 toegenomen met 49%. Van alle 

buitenlandse gasten die een Brabants hotel bezoeken, komt 41% uit Duitsland of België. Onderstaand figuur laat 

zien hoe het verblijfsbezoek uit deze landen zich ontwikkelt. Het aantal verblijfsgasten uit Duitsland is tussen 

2012 en 2018 toegenomen met 31%, het aantal gasten uit België zelfs met 78%. 

 
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nederland 2633 2528 2501 2559 2665 2754 2816

Totaal buitenland 870 925 892 1004 1038 1171 1258
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6. Ontwikkeling bij verblijfsrecreatie 

Bij de Brabantse verblijfsrecreatie bedrijven is het verblijfsbezoek van buitenlandse gasten sinds 2012 

toegenomen met 35%. Het bezoek van binnenlandse gasten is echter teruggelopen met 16%.  

80% van alle buitenlandse gasten bij verblijfsrecreatie bedrijven in Brabant, komt uit Duitsland of België. 

Onderstaand figuur laat zien hoe het verblijfsbezoek uit deze landen zich ontwikkelt. Het aantal verblijfsgasten 

uit Duitsland is tussen 2012 en 2018 toegenomen met 59%, het aantal gasten uit België nam met 18% toe.   

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Duitsland 56 56 59 66 82 80 89

België 169 179 173 181 194 186 199
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