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SAMENVATTING 
 
Deze Monitor Toerisme en Recreatie is opgesteld in opdracht van het Regionaal Bureau voor Toerisme 
Arnhem Nijmegen, met als doel inzicht te geven in de economische betekenis van toerisme en recreatie in 
die regio in 2016. Daarnaast geeft de monitor inzicht in de ontwikkeling van deze economische betekenis 
in de afgelopen twee jaar (2014-2016). Reeds eerder (in 2005, 2009, 2011 en 2014) is deze monitor op 
vergelijkbare wijze uitgevoerd. 
 
De gemeenten Druten en Wageningen zijn in 2016 aan de regionale afbakening toegevoegd. In de 
vergelijking 2014-2016 (hoofdstuk 6) zijn deze gemeenten niet opgenomen, maar deze is wel toegevoegd 
aan de economische betekenis (hoofdstuk 5). 
 
Uit het onderzoek dat aan deze rapportage is voorafgegaan, zijn de volgende vier ontwikkelingen 
gebleken: 
Sector van economische betekenis 

o Veel werkgelegenheid. De economische betekenis van toerisme en recreatie in de regio Arnhem-
Nijmegen in 2016 is circa € 1,4  miljard en levert circa 21.500-28.000 banen op (circa 6,6% van de 
regionale werkgelegenheid, overeenkomstig het landelijk aandeel). Daarmee is de sector qua 
werkgelegenheid in de regio groter dan (afzonderlijk) de bouwsector, de transportsector en de 
publieke sector; 

o Dagtoerisme verreweg dominant. De bestedingen in het verblijfstoerisme bedroegen circa € 188 
miljoen, het dagtoerisme leverde ruim € 1,1 miljard op en het zakelijke toerisme circa € 38 
miljoen. Binnen het verblijfstoerisme is de hotelsector met bestedingen van € 126,7 miljoen 
verreweg de belangrijkste sector. In de dagtoeristische sector zijn de bestedingen van 
horecabezoek door met name inwoners (€ 327,1 miljoen) en recreatief winkelen (€ 553 miljoen) 
dominant. Met circa € 129 miljoen bestedingen blijft evenementen ook een belangrijke 
deelsector voor het dagtoerisme in de regio. Qua bezoekaantallen is buitenrecreatie een 
belangrijke sector; qua bestedingen minder; 

o Zakelijke markt van belang. De zakelijke markt beperkt zich niet tot zakelijk (dag)toerisme. Als 
circa 50% van de bestedingen in hotels worden meegerekend (zakelijke overnachtingen) is deze 
omvang inmiddels de € 100 miljoen gepasseerd; 

o Sterk groeiende hotelsector. Het aantal hotelovernachtingen steeg sterk (+11%), met name in de 
sector middenklasse en luxe. Niet alleen door toename van het aanbod (met name in Nijmegen 
nam de hotelcapaciteit sterk toe, met 8 nieuwe hotels), maar ook door een stijging van de 
bezettingsgraad. De bezettingsgraad van hotels middenklasse en luxe is overeenkomstig landelijk 
(66%). 
 

Bescheiden groei 
o Er is groei. De totale economische groei van de toeristische bestedingen was 3%. De groei was met 

name afkomstig van het verblijfstoerisme, door de groei van de hotel- en campingsector; 
o Groei is met name prijseffect. De groei in de toeristisch-recreatieve bestedingen (€ 33 miljoen) is per 

saldo met name een prijseffect, aangezien het totale volume-effect negatief is. Dat komt met name 
door het dalend aantal winkelbezoeken, dat echter weer grotendeels wordt gecompenseerd met 
hogere bestedingen. Ook het attractie– of museumbezoek groeide nauwelijks. In het verblijfstoerisme 
zijn zowel het prijs- als volume-effect positief. 
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CONCLUSIES  
 

Op basis van het voorgaande concluderen wij het volgende: 

 Toerisme belangrijke sector. Toerisme en recreatie is een belangrijke sector in de regio Arnhem-
Nijmegen. Het relatieve belang van de sector in de totale werkgelegenheid is met 6,6% van de 
werkgelegenheid hoog en is vergeleken met 2014 min of meer gestabiliseerd. De werkgelegenheid in 
het toerisme is groter dan bijvoorbeeld de bouw-, transport en publieke sector in de regio;  

 Veel potenties, nog onvoldoende verzilverd. De regio is zeer divers en omvat een behoorlijk 
dagrecreatief aanbod (veel musea, attracties, evenementen, veel natuur), steden, platteland en is 
bovendien een grensregio met een groot verzorgingsgebied. Ondanks de potentie, is de totale 
economische groei met 3% bescheiden; 

 Forse groei van het verblijfstoerisme. De economische betekenis van het verblijfstoerisme is fors 
gegroeid in twee jaar tijd: met 13%. Vrijwel alle categorieën realiseerden meer overnachtingen (in 
totaal groeide het aantal overnachtingen met 10%). Met name de hotelsector laat een sterke groei 
zien met 13% meer overnachtingen. Het aantal overnachtingen op toeristische plaatsen, 
passantenplaatsen in jachthavens, verhuuraccommodaties op campings, groepsaccommodaties en 
bungalows lieten ook, zij het een meer bescheiden groei zien; 

 Dominante hotelsector. De hotelsector is dominant binnen het verblijfstoerisme in de regio (iets 
meer dan de helft van het aantal overnachtingen). Door een uitbreiding van het aanbod, een betere 
kamerbezetting en een iets hogere kamerprijs steeg de economische betekenis in de hotels met 16%, 
met name door een groei in het toeristisch segment. Na een daling van de bezettingsgraad en de 
kamerprijs in eerdere jaren is dit een positief bericht. Door de hoge bestedingen per nacht en de 
behoorlijke omvang van de hotelsector draagt de groei in de hotelsector sterk bij aan de groei van het 
verblijfstoerisme in de regio. Opvallend is wel dat het budgetsegment in de hotelsector (0-2 sterren, 
met name grotere bed and breakfasts) juist terugvalt en dus niet meeprofiteert van de logiesgroei; 

 Verblijfsverlenging krijgt vorm. Uit de forse groei van het aantal ovenachtingen blijkt dat de 
doelstelling van de regio om dagtoerisme om te zetten in meer verblijfstoerisme in dit segment in 
deze periode is geslaagd. De combinatie van meerdere dagrecreatieve verblijfsdoelen heeft wel 
bijgedragen een groei van het verblijfstoerisme –door verblijfsverlenging- maar nog niet aan een 
sterke groei van het dagtoerisme; 

 Zonder recreatief winkelen stijgt economische betekenis sterker. De afname van het aantal 
winkelbezoeken in de regio Arnhem-Nijmegen past in de landelijke trend. De afname van het aantal 
dagtoeristische bezoeken in de regio wordt grotendeels verklaard door deze afname van het 
recreatief winkelen (niet-dagelijkse aankopen). Als het winkelbezoek geheel buiten beschouwing 
wordt gelaten in de berekening voor 2014 en 2016, stijgt de economische betekenis van de regio 
sterker dan nu is berekend inclusief winkelen (de totale groei van de economische betekenis van de 
regio zou dan 6% zijn); 

 Schaal dagrecreatieve sector te klein. De groei van het aanbod in dag- en verblijfstoerisme bestaat 
vrijwel geheel uit een toename van het aantal hotels. Vernieuwing en groei vond met name in de 
verblijfstoeristische sector plaats zoals het Van Der Valk Hotel Nijmegen-Lent en wat kleinere hotels. 
Binnen de dagrecreatieve sector groeide het aanbod met slechts enkele (kleinere) bedrijven . Ondanks 
de aanwezigheid van enkele grote dagrecreatieve trekkers groeide het bezoek aan attracties 
nauwelijks. De regio zou meer schaal in dagtoerisme moeten ontwikkelen, bijvoorbeeld door een 
nieuwe grote dagrecreatieve trekker of uitbreidingen/kwaliteitsimpulsen. In dat kader zijn er bijv. wel 
plannen voor Factory Outlet Zevenaar, Wellnesscentrum Wijchen, plannen voor kwaliteitsimpulsen of 
nieuwbouw van musea (Museum Valkhof resp. Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945) en heeft 
Burgers’ Zoo dit jaar de grootste overdekte Mangrove ter wereld geopend. 
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1. INLEIDING 
 

 
1.1. Aanleiding 
 
Reeds een aantal jaren wordt twee- of driejaarlijks de economische betekenis van toerisme in de regio 
Arnhem-Nijmegen in kaart gebracht door ZKA, zoals in 2005, 2009, 2011 en 2014. In 2017 is opnieuw de 
behoefte ontstaan om de monitor te herhalen om inzichtelijk te krijgen hoe de (betekenis van de) 
toeristische sector in de regio Arnhem-Nijmegen zich in de periode 2014-2016 heeft ontwikkeld 
 
Vervolgens heeft RBT KAN ZKA Consultants & Planners gevraagd om dit onderzoek wederom uit te voeren. 
Hierbij is omwille van de vergelijkbaarheid dezelfde opzet en methodiek aangehouden als in eerdere 
rapportages.  
 
 
1.2. Doel  
 
Primair doel van de monitor is om inzicht te krijgen in de economische betekenis van de toeristisch-
recreatieve sector in de regio – uitgedrukt in bestedingen en werkgelegenheid – in 2016 en de 
ontwikkeling in de periode 2014-2016. Daarnaast is het wenselijk het marktaandeel van de regio Arnhem-
Nijmegen ten opzichte van Gelderland en heel Nederland te bepalen voor wat betreft de omvang van de 
verblijfstoeristische vraag (= aantal overnachtingen). 
 
 
1.3. Leeswijzer 
 
Deze rapportage is als volgt opgebouwd: 

 Eerst is een nadere toelichting op het onderzoek gegeven. Hierbij is ingegaan op de methodiek en de 
afbakening/indeling (hoofdstuk 2); 

 Daarna is een beeld geschetst van het toeristisch-recreatief aanbod in de regio (hoofdstuk 3); 

 Aansluitend is ingegaan op de omvang van het toeristisch-recreatief bezoek.  In dit hoofdstuk is 
tevens aandacht besteed aan het marktaandeel van de regio ten opzichte van Gelderland en 
Nederland (hoofdstuk 4); 

 Vervolgens is ingegaan op de economische betekenis van toerisme en recreatie in de regio anno 2014 
uitgedrukt in bestedingen en werkgelegenheid (hoofdstuk 5); 

 Tot slot is de ontwikkeling van de sector in de periode 2014-2016 geanalyseerd (hoofdstuk 6). 
 
  



ZKA Leisure Consultants  5 

1.4. Verrichte werkzaamheden 
 
Ten behoeve van deze studie zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

 Startbespreking; 

 Actualiseren aanbodbestand en vragenlijst bedrijfsenquêtes. De input voor de wijzigingen van het 
adressenbestanden in 2016 t.o.v. 2014 is afkomstig van de gemeenten; 

 Bedrijfsenquêtes; 

 Deskresearch; 

 Dataverwerking en analyse resultaten; 

 Rapportage en toelichting. 
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2. TOELICHTING ONDERZOEK 
 
 
2.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk is een nadere toelichting op het onderzoek gegeven. Hierbij is gestart met de afbakening 
en indeling van het onderzoeksonderwerp (2.2.). Vervolgens is ingegaan op de gehanteerde methodiek 
(2.3.). 
 
 
2.2. Afbakening 
 
In deze paragraaf is ingegaan op de afbakening en indeling van het onderzoeksonderwerp. Hierbij komt 
eerst de regionale afbakening en indeling aan bod en vervolgens de afbakening van de toeristisch-
recreatieve sector. 
 
2.2.1. Regionale afbakening 
 
De regio bestond eind 2016 – het basisjaar voor deze studie – uit 20 gemeenten. De regionale afbakening 
is in deze studie anders dan die van de meting in 2014. Ten opzichte van twee jaar geleden zijn de 
gemeenten Wageningen en Druten aan het onderzoeksgebied toegevoegd. Daarnaast is de gemeente 
Groesbeek van naam veranderd, deze heet per januari 2016 Berg en Dal. Omwille van een goede 
vergelijking zijn Druten en Wageningen opgenomen in de raming van de economische betekenis, maar in 
de vergelijking 2014-2016 zijn deze twee gemeenten buiten beschouwing gelaten. Op de kaart op de 
volgende pagina is de begrenzing van de regio exclusief het Duitse Kranenburg aangegeven1. In deze 
studie wordt ook aandacht besteed aan prestaties binnen deelregio’s. In tabel 2.1. is aangegeven uit welke 
gemeenten de deelregio’s bestaan.  
 
Tabel 2.1. Deelregio’s in de regio Arnhem-Nijmegen 

Deelregio Gemeenten 

Arnhem Arnhem (incl. Het Nationale Park De Hooge Veluwe) 
Betuwe Overbetuwe 
Doesburg Doesburg 
Gelderse Poort  Berg en Dal, Kranenburg, Lingewaard, Rijnwaarden 
Liemers Duiven, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar 
Nijmegen Nijmegen 
Rijk van Nijmegen Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Wijchen 
Veluwezoom Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen  

 

Overlap van deelregio’s zorgt dat som der delen kan afwijken van totaal 
Zoals uit bovenstaande tabel en de figuur op de vorige pagina kan worden afgelezen worden een aantal 
gemeenten in dit onderzoek tot meer dan één deelregio gerekend. In de tabellen met bovenstaande 
deelregio’s in de verdere hoofdstukken tellen deze acht deelregio’s dus op tot meer dan het totaal van 
de regio Arnhem-Nijmegen. Als in de tabellen wordt gesproken van het totaal heeft dit betrekking op het 
totaal van de regio Arnhem-Nijmegen en niet op de som van de acht deelregio’s.   
  

                                                      
1  Waar mogelijk is het Duitse Kranenburg meegenomen omdat ondernemers uit deze plaats zijn aangesloten bij het RBT KAN. 
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Figuur 2.1. Regio Arnhem-Nijmegen 

 
 
 

2.2.2. Afbakening toerisme 
 
In de monitor zijn zowel verblijfstoerisme, dagtoerisme als zakelijk bezoek meegenomen, aangezien dit de 
drie segmenten zijn waar de focus van het RBT KAN op ligt. De afbakening en categoriale indeling van 
toerisme voor dit onderzoek is gelijk aan die van de meting in 2014, met uitzondering van de 
samenvoeging van attracties en rondvaarten. In de categorie rondvaarten zijn onvoldoende bedrijven 
actief om een verdere uitsplitsing mogelijk te maken.  
 
Categoriale indeling toeristisch-recreatieve sector 
De monitor onderscheidt de volgende toeristisch-recreatieve categorieën: 
 
Verblijfstoerisme2: 
1. Hotels, standaard (0-2 sterren); 
2. Hotels, middenklasse en luxe (3-5 sterren); 
3. Bungalows (inclusief appartementen); 
4. Campings vaste plaatsen (seizoen- en jaarplaatsen); 
5. Campings toeristische plaatsen; 
6. Groepsaccommodaties; 
7. Jachthavens (passanten); 
8. Jachthavens (vaste plaatsen). 
Dagtoerisme3: 

                                                      
2  Er is een ondergrens van 5 slaapplaatsen gehanteerd.  
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9. Attracties (inclusief dierentuinen) en rondvaarten; 
10. Musea en bezienswaardigheden; 
11. Evenementen; 
12. Golf; 
13. Routegebonden buitenrecreatie (wandelen en fietsen); 
14. Recreatief winkelen; 
15. Horecabezoek. 
 
Zakelijk bezoek: 
16. Markt voor (semi-)zakelijke bijeenkomsten (MICE: meetings, incentives, conventions, events). 
 
 
2.3. Methodiek 
 
Om de gewenste informatie inzichtelijk te krijgen zijn in dit onderzoek twee methodieken voor de 
verzameling van de data gehanteerd: 

 Bedrijfsenquête onder toeristische aanbieders; 

 Deskresearch. 
 
Bedrijfsenquête 
Voor het inzichtelijk maken van de bezoekersaantallen en overnachtingen en omzetten/bestedingen, etc., 
alsmede het aanvullen en verifiëren van het niveau en de capaciteit, zijn interviews verricht onder 
toeristisch-recreatieve aanbieders in de regio. Gestart is met het opstellen/actualiseren van het 
adresbestand, Hiervoor is gebruik gemaakt van bestanden van het RBT KAN. Het geactualiseerde 
adresbestand is voorafgaand aan het veldwerk ter controle en completering voorgelegd aan de 
gemeenten in de regio. Ook is aan de gemeenten gevraagd bezoekersaantallen van de relevante 
evenementen aan te dragen. Om het draagvlak bij de ondernemers voor het onderzoek te bevorderen is 
door het RBT, voorafgaand aan het veldwerk, een aanbevelingsbrief verstuurd die het belang van het 
onderzoek onderstreept. Vervolgens hebben de bedrijven in de populatie per e-mail een link naar de 
online vragenlijst ontvangen. Aansluitend zijn de bedrijven gebeld en telefonische enquêtes afgenomen 
totdat de streefrespons was gerealiseerd.  
 
Bij de bedrijfsenquête zijn de volgende categorieën meegenomen: 
 Hotels; 

 Campings; 

 Bungalows; 

 Groepsaccommodaties; 

 Jachthavens; 

 Attracties; 

 Musea en bezienswaardigheden; 

 Rondvaarten; 

 Golf; 

 Zaalaccommodaties. 
 
Respons: 52% heeft meegewerkt aan de bedrijfsenquête 
Een overzicht van de respons uitgesplitst naar de verschillende categorieën is opgenomen in tabel 2.2. 
Met name onder hotels (middenklasse en luxe), campings en bungalows was de respons bijzonder hoog. 
Ook onder zakelijke accommodaties was de respons, na extra inspanningen, hoger dan het gemiddelde. 
 
Tabel 2.2. Overzicht respons bedrijfsenquête  

                                                                                                                                                                      
3  Voor de attracties en evenementen (met minimaal een bovenregionale betekenis) is een ondergrens van 25.000 bezoeken per jaar 

gehanteerd. Voor de andere categorieën bedraagt de ondergrens 10.000 bezoeken per jaar. 
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Categorie Populatie Gerealiseerd Respons
1
 

Hotels, standaard  102  32  29% 
Hotels, middenklasse en luxe 60 37 67% 
Campings    
- jaarplaatsen 23 12 60% 
- seizoenplaatsen 28 21 83% 
- toeristische plaatsen 54 33 55% 
- verhuuraccommodaties 27 15 42% 
Bungalows/appartementen    27    14  60% 
Groepsaccommodaties    20    7  47% 
Jachthavens    
- passantenplaatsen 16 7 46% 
- vaste plaatsen 18 11 66% 
Attracties  13  8  62% 
Musea en bezienswaardigheden  25  18  72% 
Rondvaarten  2  2  100% 
Golfbanen  7  5  71% 
Zakelijke accommodaties  119  59  55% 

Totaal  541  281  52% 
1
  De respons is berekend op basis van de capaciteit in het geval van verblijfsrecreatieve bedrijven en zakelijke 

accommodaties. De respons onder dagtoeristische bedrijven is vastgesteld op basis van aantallen. Sommige bedrijven 

bieden meerdere typen eenheden aan, wat verklaart waarom het totaal aantal enquêtes onderaan de tabel hoger is 

dan het aantal gecontacteerde bedrijven. 

 
Na optelling van de individuele responscijfers blijkt dat een respons van 52% is gerealiseerd. Een respons 
van 52% kan als zeer hoog worden beschouwd. Tijdens de vorige meting in 2014 werd een iets lagere 
respons behaald (circa 48%).  
 
Deskresearch 
Voor deze monitor is gebruik gemaakt van deskresearch om het toeristisch-recreatieve aanbod te 
inventariseren. Hiervoor is primair gebruik gemaakt van de databestanden van het RBT KAN waarna de 
gemeenten gevraagd zijn de adresbestanden te controleren en aan te vullen. 
 
Daarnaast is deskresearch verricht om de dagtoeristische activiteiten die niet via de bedrijfsenquête 
inzichtelijk zijn gemaakt in kaart te brengen. Dit betreft de categorieën routegebonden buitenrecreatie, 
recreatief winkelen en horeca-bezoek. Hiervoor is primair gebruik gemaakt van het Continu 
Vrijetijdsonderzoek (CVTO) van NBTC-NIPO Research.  
 
Tevens is gebruik gemaakt van deskresearch voor de bepaling van de parameters (bestedingen4, 
arbeidscoëfficiënten, etc.) voor de berekening van de economische betekenis. Ook voor het bepalen van 
de marktaandelen van de regio Arnhem-Nijmegen ten opzichte van Gelderland en Nederland zijn externe 
bronnen bestudeerd (m.n. CBS). 

                                                      
4  De bestedingsprofielen zijn gebaseerd op de resultaten van de enquêtes in combinatie met aanvullend deskresearch (o.a. 

tarievenonderzoek).  
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3. TOERISTISCH-RECREATIEF AANBOD 2016 
 
 
3.1. Inleiding 
 
Dit hoofdstuk gaat in op het toeristisch-recreatief aanbod in de regio Arnhem- Nijmegen. 
Achtereenvolgens komt het verblijfstoeristisch aanbod (3.2.) en dagtoeristisch aanbod (3.3.) ter sprake. 
Tot slot is er aandacht voor het aanbod aan zakelijke accommodaties in de regio (3.4.). 
 

Overlap van deelregio’s zorgt dat som der delen kan afwijken van totaal 
Omdat een aantal gemeenten tot meerdere regio’s behoort (zie hiervoor de toelichting in hoofdstuk 
2), kan de optelling van het aanbod in de acht deelregio’s in de tabellen in dit hoofdstuk groter zijn 
dan het totale aanbod in de regio Arnhem-Nijmegen.  

 
 
3.2. Verblijfstoeristisch aanbod 
 
Deze paragraaf beschrijft het verblijfstoeristisch aanbod in de regio Arnhem-Nijmegen. Hierbij is een 
nadere indeling gemaakt naar de volgende categorieën: 

 Hotels (3.2.1.); 

 Campings (3.2.2.); 

 Bungalows (3.2.3.); 

 Groepsaccommodaties (3.2.4.); 

 Jachthavens (3.2.5.). 
 
Het aanbod – aantallen bedrijven en capaciteiten – is geïnventariseerd op basis van de bestanden uit de 
enquête over 2014, die in 2017 zijn gecontroleerd en aangevuld door de afzonderlijke gemeenten. Het 
aanbod in de gemeenten Druten en Wageningen betreft een nieuwe toevoeging aan het aanbod, en is 
samengesteld door de betreffende gemeenten. 
 
 
3.2.1. Hotels  
 
In de categorie hotels zijn accommodaties opgenomen die beschikken over minimaal 5 slaapplaatsen. 
Tabel 3.1. en 3.2. vatten per deelregio het aanbod samen, naar aantallen hotels en naar slaapplaatsen. Er 
wordt een onderscheid gemaakt tussen standaardhotels en hotels in de categorie middenklasse en luxe. 
Tot standaardhotels worden B&Bs, pensions en hotels met 0 tot 2 sterren gerekend, terwijl hotels met 3 
tot 5 sterren gecategoriseerd zijn als middenklasse/luxe. Uit Tabel 3.1. blijkt dat in de regio 162 bedrijven 
actief zijn in de hotelsector. Bijna de helft daarvan wordt tot de categorie middenklasse of luxehotels 
gerekend. Hiertoe behoren hotels die in het verleden aan de hand van de Europese Hotelclassificatie over 
minimaal 3 sterren beschikten. Drie deelregio’s beschikken over een beperkt aantal middenklasse of 
luxehotels, namelijk de Liemers, de Betuwe en Doesburg.  
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Tabel 3.1. Aantal hotels naar type, regio Arnhem-Nijmegen 2016, naar deelregio 

Deelregio  Standaard Middenklasse/Luxe Totaal 

Arnhem 13 12 25 
Betuwe 6 2 8 
Doesburg 2 1 3 
De Gelderse Poort 27 11 38 
Liemers 3 3 6 
Nijmegen 18 15 33 
Rijk van Nijmegen 29 14 43 
Veluwezoom 15 12 27 

Totale capaciteit 102 60 162 

 
De hotels, pensions en B&Bs in de regio zijn gezamenlijk goed voor bijna 7.200 slaapplaatsen, laat tabel 
3.2. zien. Daarvan is bijna 85% in de middenklasse en luxehotels in de regio te vinden. Schaalgrootte 
onderscheidt vaak de luxehotels van de kleinschaligere, standaardhotels, al is in de regio Arnhem-
Nijmegen ook sprake van meer luxe, kleinschalige designhotels. De deelregio’s Arnhem, Veluwezoom, Rijk 
van Nijmegen en de Gelderse Poort beschikken allen over 20 tot 25% van het aantal slaapplaatsen. Met 
name in de deelregio Nijmegen is het aanbod sterk gegroeid, vanwege de opening van het Van Der Valk 
Hotel in Lent, en onder andere Hotel Blue, Boutique Hotel Chambre Beau en Boutique Hotel Straelman in 
Nijmegen zelf.  
 
Tabel 3.2. Aantal slaapplaatsen naar type, regio Arnhem-Nijmegen 2016, naar deelregio 

Deelregio Standaard Middenklasse/Luxe Totaal 

Arnhem 143 1.480 1.623 
Betuwe 75 131 206 
Doesburg 14 50 64 
De Gelderse Poort 528 922 1.450 
Liemers 52 485 537 
Nijmegen 194 1.218 1.412 
Rijk van Nijmegen 445 1.199 1.644 
Veluwezoom 128 1.598 1.726 

Totale capaciteit 1.240 6.186 7.426 

 
 
3.2.2. Campings 
 
Voor de analyse van campings worden bedrijven in ogenschouw genomen met minimaal vijf 
standplaatsen. Deze definitie volgend blijkt dat in de regio Arnhem-Nijmegen 66 campings zijn gevestigd. 
Tabel 3.3 geeft het kampeeraanbod in de regio weer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste 
standplaatsen (zoals stacaravans – zowel op jaar- als seizoenplaatsen), toeristische standplaatsen en 
verhuuraccommodaties (zoals trekkershutten). Een aanzienlijk deel van de totale kampeercapaciteit, 
namelijk meer dan 60%, bestaat uit vaste standplaatsen, het overige deel betreft toeristische kampeer- of 
camperplaatsen en verhuuraccommodaties.  
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Tabel 3.3. Kampeeraanbod regio Arnhem-Nijmegen 2016, naar deelregio 

Deelregio Aantal campings 
Vaste           

plaatsen 
Toeristische 

plaatsen 
Verhuur-

accommodaties 
Totale  

capaciteit 

Arnhem 4 306 665 330 1.301 
Betuwe 3 390 155 27 572 
Doesburg 2 850 274 78 1.202 
De Gelderse Poort 23 884 990 96 1.970 
Liemers 10 2.044 346 40 2.430 
Nijmegen 0 0 0 0 0 
Rijk van Nijmegen 35 1.582 1.162 88 2.832 
Veluwezoom 9 520 664 32 1.216 

Totale capaciteit 66 6.072 3.365 621 10.058 

 
Een concentratie van de kampeercapaciteit is te vinden in de deelregio’s Rijk van Nijmegen, Liemers en De 
Gelderse Poort, waarbij in Liemers de focus op vaste plaatsen ligt en in het Rijk van Nijmegen het aantal 
vaste en toeristische plaatsen meer in balans is. 
 
 
3.2.3. Bungalowparken 
 
Tot het aanbod van bungalows en appartementen worden bungalows en appartementen van complexen 
met minimaal vijf slaapplaatsen gerekend. Tabel 3.4 laat het aanbod per deelregio zien. In de regio zijn 27 
aanbieders. In totaal worden 361 bungalows en appartementen aangeboden voor toeristisch verhuur, met 
bijna 1.700 slaapplaatsen. De deelregio met het grootste aandeel in capaciteit is het Rijk van Nijmegen, 
met ongeveer 65% van het aanbod. 
 
Tabel 3.4. Aanbod bungalows/appartementen regio Arnhem-Nijmegen 2016, naar deelregio 

Deelregio 
Aantal        

bedrijven 
Aantal        

eenheden 
Aantal 

slaapplaatsen 

Arnhem 1 81 405 
Betuwe 0 0 0 
Doesburg 0 0 0 
De Gelderse Poort 14 77 353 
Liemers 0 0 0 
Nijmegen 1 15 60 
Rijk van Nijmegen 15 228 1.087 
Veluwezoom 1 7 28 

Totale capaciteit 27 361 1.672 

 
 
3.2.4. Groepsaccommodaties 
 
In de regio Arnhem-Nijmegen bieden 20 bedrijven slaapplaatsen in een groepsaccommodatie aan. Tabel 
3.5. toont de aantallen bedrijven en slaapplaatsen per deelregio. In het totaal beschikt de regio Arnhem-
Nijmegen over meer dan 1.700 slaapplaatsen, waarvan ruim 40% zich in de deelregio Rijk van Nijmegen 
bevindt. 
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Tabel 3.5. Aanbod groepsaccommodaties regio Arnhem-Nijmegen 2016, naar deelregio 

Deelregio Aantal bedrijven Aantal slaapplaatsen 

Arnhem 2 240 
Betuwe 1 8 
Doesburg 0 0 
De Gelderse Poort 6 552 
Liemers 2 340 
Nijmegen 0 0 
Rijk van Nijmegen 11 726 
Veluwezoom 3 158 

Totale capaciteit 20 1.706 

 
 
3.2.5. Jachthavens 
 
Naast verblijf op land is ook verblijf op water mogelijk. De regio Arnhem-Nijmegen telt in totaliteit 19 
jachthavens. Deze jachthavens bieden gezamenlijk ruim 3.800 ligplaatsen aan, waarvan 91% jaarplaatsen 
bedraagt. Het overige deel van de capaciteit is vrijgemaakt voor passanten. In het geval houders van vaste 
ligplaatsen afwezig zijn kunnen passanten ook (kortstondig) gebruik maken van de vrijgekomen 
jaarplaatsen.   
 
Tabel 3.6. Aanbod jachthavens regio Arnhem-Nijmegen 2016, naar deelregio 

Deelregio 
Aantal 

jachthavens 
Aantal vaste 

plaatsen 
Aantal passanten-

plaatsen 
Totaal aantal 

plaatsen 

Arnhem 1 25 20 45 
Betuwe 0 0 0 0 
Doesburg 2 300 70 370 
De Gelderse Poort 1 350 15 365 
Liemers 7 1.976 135 2.111 
Nijmegen 0 0 0 0 
Rijk van Nijmegen 6 855 113 968 
Veluwezoom 3 359 40 399 

Totale capaciteit 19 3.515 378 3.893 

 
 

3.3. Dagtoeristisch aanbod 
 
3.3.1. Inleiding 
 
In deze paragraaf wordt het dagtoeristisch aanbod in de regio Arnhem-Nijmegen behandeld. Hierbij is een 
nadere indeling gemaakt naar de volgende categorieën: 

 Attracties (3.3.2.); 

 Musea en bezienswaardigheden (3.3.3.); 

 Evenementen (3.3.4.); 

 Rondvaarten (3.3.5.); 

 Golf (3.3.6.). 
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3.3.2. Attracties 
 
De regio Arnhem-Nijmegen telt in totaal 13 attracties met minimaal 25.000 bezoekers op jaarbasis. 
Burgers’ Zoo in Arnhem trekt van deze attracties de meeste bezoekers. In hoofdstuk 4 is een verdere 
uitwerking van de bezoekersaantallen opgenomen.  
 
Tabel 3.7. Aanbod attracties regio Arnhem-Nijmegen 2016, naar deelregio 

Deelregio Aantal attracties 

Arnhem 1 
Betuwe 1 
Doesburg 0 
De Gelderse Poort 3 
Liemers 0 
Nijmegen 4 
Rijk van Nijmegen 2 
Veluwezoom 3 

Totaal regio 13 

 

 
3.3.3. Musea en bezienswaardigheden 
 
In de regio Arnhem-Nijmegen zijn 25 musea en bezienswaardigheden meegenomen waarvan uit de 
enquête bekend is dat zij minimaal 10.000 bezoekers per jaar trekken. In hoofdstuk 4 zijn de 
bezoekersaantallen van deze musea en bezienswaardigheden weergegeven.  
 
Tabel 3.8. Aanbod musea en bezienswaardigheden regio Arnhem-Nijmegen 2016, naar deelregio 

Deelregio Aantal musea/bezienswaardigheden 

Arnhem 7 
Betuwe 0 
Doesburg 2 
De Gelderse Poort 5 
Liemers 0 
Nijmegen 6 
Rijk van Nijmegen 4 
Veluwezoom 4 

Totaal regio 25 

 

 
3.3.4. Evenementen 
 
De gegevens voor de inventarisatie van het aanbod in evenementen, en de daarbij horende 
bezoekersaantallen, zijn verkregen via de gemeenten. Hierbij zijn zowel betaalde als gratis evenementen 
meegenomen met minimaal 25.000 bezoekers en minimaal een regionaal marktbereik. De 
bezoekersaantallen van deze 47 evenementen zijn opgenomen in hoofdstuk 4.  
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Tabel 3.9. Aanbod evenementen regio Arnhem-Nijmegen 2014 

Regio Aantal evenementen 

Arnhem 20  
Betuwe 0 
Doesburg 1 
De Gelderse Poort  5  
Liemers  1  
Nijmegen  6 
Rijk van Nijmegen  10 
Veluwezoom  6 

Totaal regio 46 

 
Naast 46 andere evenementen trok de Giro d’Italia veel bezoekers en doorkruiste bijna alle gemeenten in 
de regio. 
 
 
3.3.5. Rondvaarten 
 
In de regio Arnhem-Nijmegen zijn twee rondvaartbedrijven actief. Vanwege het lage aantal bedrijven en 
de vertrouwelijkheid van bedrijfsresultaten zullen bezoekcijfers van bedrijven die rondvaarten aanbieden 
worden toegevoegd bij attracties. 
 
Tabel 3.10. Aanbod rondvaarten regio Arnhem-Nijmegen 2016, naar deelregio 

Deelregio Aantal bedrijven 

Arnhem 0 
Betuwe 0 
Doesburg 0 
De Gelderse Poort 1 
Liemers 1 
Nijmegen 1 
Rijk van Nijmegen 0 
Veluwezoom 0 

Totaal regio 2 

 
 
3.3.6. Golf 
 
In de regio Arnhem-Nijmegen zijn 7 golfbanen gevestigd. Deelregio het Rijk van Nijmegen telt met drie 
golfbanen het hoogste aantal banen. In deze regio liggen twee 18-holes banen en een 45-holes baan. 
Hierdoor is dit ook de deelregio met de meeste capaciteit in holes. De Pitch en Putt Baan in Elst is 
opgeheven. 
 
Tabel 3.11. Aanbod golfbanen regio Arnhem-Nijmegen 2016, naar deelregio 

Deelregio Aantal golfbanen Aantal holes 

Arnhem 2 36 
Betuwe 1 36 
Doesburg 0 0 
De Gelderse Poort 1 45 
Liemers 0 0 
Nijmegen 0 0 
Rijk van Nijmegen 3 81 
Veluwezoom 1 27 

Totaal regio 7 180 
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3.4. Zakelijk aanbod 
 
In de regio Arnhem-Nijmegen boden in het jaar 2016 119 bedrijven zalen aan waarin (semi-)zakelijke 
bijeenkomsten – ook wel MICE genoemd (meetings, incentives, conventions, en events) – konden worden 
gehouden. In dat jaar had het aanbod een omvang van 636 zalen, met een totale capaciteit van ruim 
50.000 stoelen. Met name de deelregio’s Arnhem, Rijk van Nijmegen en Veluwezoom beschikten over een 
ruim aanbod aan accommodaties.  
 
Tabel 3.12. Aanbod markt voor (semi-)zakelijke bijeenkomsten regio Arnhem-Nijmegen 2016, naar deelregio 

 Deelregio Aantal accommodaties Aantal zalen Aantal stoelen 

Arnhem 25 145 12.576 
Betuwe 6 16 1.380 
Doesburg 4 12 688 
De Gelderse Poort 16 100 4.243 
Liemers 16 61 5.881 
Nijmegen 10 49 6.549 
Rijk van Nijmegen 30 148 12.523 
Veluwezoom 25 188 10.522 

Totale capaciteit 119 636 50.719 
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4. OMVANG BEZOEK 2016 
 
 
4.1. Inleiding 
 
Dit hoofdstuk heeft een focus op de omvang van het toeristisch-recreatief bezoek aan de regio. Dezelfde 
indeling als in het vorige hoofdstuk is aangehouden, met eerst de omvang van het verblijfstoeristisch 
bezoek (4.2.), daarna het dagtoeristisch bezoek (4.3.) en ten slotte het zakelijk bezoek (4.4.) in de regio 
Arnhem-Nijmegen.  
 

Overlap van deelregio’s zorgt dat som der delen kan afwijken van totaal 
Omdat een aantal gemeenten tot meerdere regio’s behoort (zie hiervoor de toelichting in hoofdstuk 
2), kan de optelling van het aanbod in de acht deelregio’s in de tabellen in dit hoofdstuk groter zijn 
dan het totale aanbod in de regio Arnhem-Nijmegen. 

 
 
4.2. Verblijfstoeristisch bezoek 
 
In de enquête die is uitgevoerd onder de bedrijven in de regio Arnhem-Nijmegen is gevraagd naar 
verschillende aspecten van het toeristisch bezoek. Er is onder meer gevraagd naar het aantal 
overnachtingen of de bezettingsgraad die door het bedrijf is gehaald in het jaar 2016. Het gebruik van de 
verblijfstoeristische accommodaties (voor de gehele populatie) is ingeschat op basis van die 
bezettingsgraden en de capaciteiten resulterend uit de enquêtes.   
 
Deze paragraaf gaat allereerst in op dit aspect van de enquête. Hierna wordt ook aandacht besteed aan de 
herkomst van de verblijfstoeristen, het bezoekmotief en de wijze van boeken. 
 
 
4.2.1. Hotels, pensions en B&Bs 
 
Meer dan 1.1 miljoen overnachtingen in hotels, pensions en B&Bs in de regio 
De hotelsector in de regio Arnhem-Nijmegen behaalde goede resultaten in het jaar 2016. De gemiddelde 
kamerbezettingsgraad voor de middenklasse en luxe hotels bedroeg 66% en voor de hotels in de categorie 
standaard van 30% (met name bed-and breakfasts), wat leidde tot een aantal hotelovernachtingen van 
ongeveer 1.140.000. In Gelderland werden in 2016 ongeveer 3,1 miljoen hotelovernachtingen geboekt, 
aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat betekent dat circa 35% van het totale aantal Gelderse 
hotelovernachtingen in de regio Arnhem-Nijmegen terecht kwam.   
 
Type vraag is verschillend per deelsector  
In de enquête is aandacht besteed aan de vraagsegmenten (toeristisch, zakelijk, congres) die in de 
hotelsector terecht komen. Uit de antwoorden blijkt dat de aangetrokken segmenten verschillen per type 
hotel. Hotels met 0 tot en met 2 sterren trekken meer toeristische vraag aan dan hotels met 3 sterren of 
meer. Tabel 4.1. laat het aandeel van de segmenten in de vraag per type hotel zien. 
 
Tabel 4.1. Aandeel segment in aantal kamernachten per type hotel 

Segment  Toeristisch Zakelijk Congres 

Hotels, standaard 73%         25%          2% 
Hotels, middenklasse en luxe 50%         40%          10% 

Hotels, totaal 51%         39%          9% 

 
Gezien de beperkte capaciteit van de sector van hotels met 0 tot 2 sterren, B&Bs en pensions is het 
totaaleffect van de sector hotels standaard echter beperkt. 
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Het aantal toeristische overnachtingen bedroeg in 2016 ongeveer 582.000; het aantal zakelijke en 
congresovernachtingen kwam uit op, respectievelijk, ruim 445.000 en 114.000. 
 
 
4.2.2. Campings 
 
Ruim 565.000 toeristische overnachtingen op campings in de regio 
In de regio Arnhem-Nijmegen bieden campings zowel traditionele toeristische kampeerplaatsen, 
camperplaatsen als verhuuraccommodaties aan. De verblijfstoeristische bedrijven zijn gevraagd naar het 
aantal persoonsovernachtingen op zowel toeristische kampeer-/camperplaatsen als in 
verhuuraccommodaties. Op basis van deze resultaten is het aantal overnachtingen geschat voor de gehele 
regio. In de regio Arnhem-Nijmegen waren in 2016 in totaal circa 445.000 overnachtingen op toeristische 
kampeerplaatsen en 120.000 overnachtingen in verhuuraccommodaties, leidend tot een totaal van 
ongeveer 565.000. 
 
De bezettingsgraad van jaar- en seizoenplaatsen kwam in 2016 uit op respectievelijk 89% en 86%. Het 
aantal overnachtingen op deze vaste plaatsen is niet vast te stellen door verblijfstoeristische ondernemers 
aangezien consumenten een prijs per jaar of per seizoen betalen, maar wordt geschat op circa 950.000. 
De bestedingen die consumenten doen tijdens verblijf op deze plaatsen zijn opgenomen in de berekening 
van de economische betekenis. 
 
 
4.2.3. Bungalows 
 
Bijna 235.000 overnachtingen in bungalows/appartementen  
Verblijfstoeristische aanbieders met bungalows en/of appartementen in de aanbieding hebben informatie 
ingevuld aangaande het aantal overnachtingen. De huisjesbezettingsgraad voor bungalows (incl. 
appartementen) in de regio Arnhem-Nijmegen is op basis van deze gegevens geschat op circa 44% in 
2016. 
 
Met bijna 1.700 slaapplaatsen in de regio komt het aantal overnachtingen in bungalows/appartementen 
uit op ongeveer 235.000. Van dit aantal overnachtingen was 83% met een toeristisch doel en 17% met een 
zakelijk doel. Dat betekent dat het aantal toeristische overnachtingen ongeveer 195.000 was in 2016.  
 
 
4.2.4. Groepsaccommodaties 
 
Ongeveer 150.000 overnachtingen in groepsaccommodaties  
De aanbieders van groepsaccommodaties in de regio Arnhem-Nijmegen behaalden in 2016 een 
gemiddelde bedbezettingsgraad van ongeveer 30%. Er bestaat een verschil tussen kleinere en grotere 
aanbieders op het gebied van bedbezettingsgraad. Kleinere aanbieders halen doorgaans een 
bedbezettingsgraad van ongeveer 20%.  
 
De capaciteit in groepsaccommodaties bedroeg in 2016 ruim 1.700 bedden. Op basis van de 
bedbezettingsgraad en capaciteit leidt dit tot ongeveer 151.000 overnachtingen. Ongeveer 88% van de 
overnachtingen was met een toeristisch motief. 12% van de overnachtingen was het gevolg van zakelijke 
verplichtingen. 
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4.2.5. Jachthavens 
 
Op basis van de enquêtes en additionele gesprekken is het aantal passantenovernachtingen voor de regio 
Arnhem-Nijmegen vastgesteld. De jachthavens in de regio behaalden wisselende resultaten op het gebied 
van passantenovernachtingen. Gemiddeld gezien werden per plaats bijna 43 overnachtingen behaald, wat 
leidde tot een totaal aantal passantenovernachtingen van ruim 16.000. De bezettingsgraad van de 
jaarplaatsen bedroeg in 2016 ruim 88%.   
 
 
4.2.6. Overzicht aantal overnachtingen en marktaandeel 
 
Meer dan 2,1 miljoen overnachtingen in de regio Arnhem-Nijmegen in 2016 
Het totaal aantal overnachtingen in de verblijfsaccommodaties gesommeerd wordt, is in 2016 ruim 2,1 
miljoen5. De twee typen verblijfsaccommodaties die het hoogste aantal overnachtingen genereren zijn in 
de regio Arnhem-Nijmegen hotels en campings.  
 
Tabel 4.2. Overnachtingen regio Arnhem-Nijmegen 2016,  naar logiesvorm  

Type verblijfsaccommodatie                                       Overnachtingen 2016 

Hotels, totaal 1.141.320   (54%) 
Campings (toeristisch) 566.831   (27%) 
Bungalows/appartementen 234.662   (11%) 
Groepsaccommodaties 151.041     (7%) 
Jachthavens (passanten) 16.191     (1%) 

Totaal regio 2.110.045 (100%) 

 
Bijna 1,5 miljoen toeristische overnachtingen in 2016 
Zoals eerder gemeld betrof het percentage toeristische hotelovernachtingen 51%. Ook andere typen 
verblijfsaccommodaties trekken op beperkte schaal verblijfsgasten met een zakelijk verblijfsdoel of 
congresverblijfsdoel. In totaal zijn er in 2016 bijna 1,5 miljoen toeristische overnachtingen gerealiseerd in 
de verblijfstoeristische sector. Daarmee behelst het aandeel toeristische overnachtingen in het totaal 
aantal overnachtingen bijna 71%.  
 
Rijk van Nijmegen deelregio met hoogste aantal overnachtingen 
Onderstaande tabel geeft het aantal overnachtingen van alle typen accommodaties per deelregio van het 
jaar 2016 weer. De tabel laat zien dat het Rijk van Nijmegen het hoogste aantal overnachtingen 
realiseerde van alle deelregio’s en daarmee een marktaandeel van meer dan 30% haalt. Andere 
deelregio’s als Arnhem, de Gelderse Poort en Veluwezoom behalen een marktaandeel van circa 20%.  
 
Tabel 4.3. Overnachtingen regio Arnhem-Nijmegen 2016, naar deelregio 

Deelregio                   Overnachtingen 2016 

Arnhem 508.915 
Betuwe 60.242 
Doesburg 58.280 
De Gelderse Poort 437.546 
Liemers 172.245 
Nijmegen 200.627 
Rijk van Nijmegen 643.169 
Veluwezoom 395.897 

Totaal regio 2.110.045 

 
 
 
 

                                                      
5  Overnachtingen op jaar- of seizoenplaatsen op campings en jachthavens maken geen deel uit van deze cijfers.  
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4.2.7. Herkomst verblijfstoeristen 
 
Aan de ondernemers is ook gevraagd naar de herkomst van de verblijfsgasten op het bedrijf. Er wordt 
hierbij een onderscheid gemaakt tussen verblijfsgasten uit de eigen regio, uit andere delen van Nederland, 
en uit het buitenland. Tussen de verschillende typen verblijfsaccommodaties bestaat een verschil in 
herkomst. Met name hotels en jachthavens trekken verblijfstoeristen uit het buitenland, terwijl campings 
juist relatief veel verblijfstoeristen uit de eigen regio op het bedrijf krijgen. Van alle toeristische 
verblijfsgasten in de regio is ruim 11% afkomstig uit de regio Arnhem-Nijmegen zelf, circa 69% uit andere 
delen van Nederland en ongeveer 20% uit het buitenland. 
 
Tabel 4.4. Herkomst toeristische verblijfsgasten regio Arnhem-Nijmegen 2016 

Logiesvorm 
Regio Arnhem-

Nijmegen 
Overig Nederland Buitenland 

Hotels toeristisch 7% 67% 26% 
Campings toeristisch 17% 70% 13% 
Bungalows/appartementen 13% 67% 20% 
Groepsaccommodaties 3% 74% 23% 
Jachthavens (passanten)          20% 38% 42% 

Totaal regio toeristisch 11% 69% 20% 

 
Wat betreft de (semi-)zakelijke gasten die in verblijfsaccommodaties in de regio Arnhem-Nijmegen 
verblijven komt ongeveer 8% uit de regio Arnhem-Nijmegen zelf. Het merendeel van de gasten komt uit 
een ander deel van Nederland, te weten 67%. 25% van de overnachtingen met een zakelijk doel is geboekt 
door verblijfsgasten uit het buitenland. Met name inwoners van Duitsland verblijven regelmatig in de 
regio. Haast identieke percentages worden gehaald onder congresgasten in de regio Arnhem-Nijmegen. 
 
Ten opzichte van 2014 is het percentage buitenlandse verblijfsgasten gedaald, ten koste van gasten uit 
overige delen van Nederland. 
 

 
4.2.8. Bezoekmotief 
 
Aan de verblijfstoeristische ondernemers is tijdens de enquête gevraagd met welk motief toeristische 
gasten naar de regio Arnhem-Nijmegen komen. Ondernemers hadden daarbij de mogelijkheid drie van de 
volgende antwoordcategorieën te kiezen: 

 Rust en ruimte; 

 Natuur (flora en fauna)/landschap; 

 Bezoek stad (bijvoorbeeld Arnhem, Nijmegen); 

 Wandelen; 

 Fietsen; 

 Overige sportieve recreatie (golf, paardrijden, etc.); 

 Bezoek attractie; 

 Bezoek museum/bezienswaardigheid; 

 Bezoek evenement; 

 Watersport (varen, kanoën, surfen, etc.); 

 Eigen accommodatie/voorzieningen; 

 Overig, namelijk… 
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Tussen de verschillende typen verblijfsaccommodaties bestaan duidelijke verschillen. Voor 
verblijfstoeristen op campings en in groepsaccommodaties is rust en ruimte een belangrijk motief, terwijl 
hotelgasten niet alleen voor het landschap of fietsen naar de regio komen maar ook voor stedenbezoek. 
Verblijfstoeristen die een vakantie in een bungalow of appartement boeken komen het vaakst voor de 
natuur. Als alle antwoorden gezamenlijk bekeken worden, volgt deze top-3 uit de enquête: 
1. Fietsen 
2. Natuur (flora en fauna) / landschap 
3. Wandelen  
 
Ten opzichte van 2014 heeft wandelen de positie in de top-3 van het motief “Rust en ruimte” 
overgenomen. 
  
 
4.2.9. Boekingswijze 

 
In de bedrijfsenquête wordt ook gevraagd naar de wijze waarop het verblijf in de accommodatie is 
geboekt. Hierbij heeft de verblijfstoeristische ondernemer de keuze uit de volgende alternatieven: niet 
vooraf geboekt, rechtsreeks bij de accommodatie zelf (online, via e-mail, telefonisch etc.)6, via een 
touroperator/reisbureau, via een boekingssite, of op een andere manier. De onderstaande tabel laat de 
boekingswijze per type verblijfsaccommodatie zien en het totaal.  
 
Tabel 4.5. Boekingswijze verblijfsgasten regio Arnhem-Nijmegen 2016 

Logiesvorm Niet vooraf Rechtstreeks 
Boekings- 

site 
Reisbureau/ 

Touroperator 
Anders, 

namelijk 

Hotels 2% 46% 45% 5% 2% 
Campings 8% 73% 16% 3% 0% 
Bungalows/appartementen 1% 47% 42% 10% 0% 
Groepsaccommodaties 1% 51% 48% 0% 0% 
Jachthavens (passanten) 11% 89% 0% 0% 0% 

Totaal regio 4% 54% 36% 5% 1% 

 
Uit de tabel blijkt dat circa 95% van de boekingen vooraf wordt gemaakt. Daarbij wordt relatief vaak 
gekozen voor een rechtstreekse boeking (in 54% van de boekingen). Ook via boekingssites wisten 
verblijfstoeristen de bedrijven in de regio Arnhem-Nijmegen te vinden: 36% van de overnachtingen is op 
deze wijze geboekt. Twee typen verblijfsaccommodaties waarvan de overnachtingen slechts beperkt via 
boekingssites of andere intermediairs (touroperators/reisbureaus) worden geboekt zijn campings en 
jachthavens. 
 
Ten opzichte van 2014 valt op dat het percentage boekingen via boekingssites sterk toegenomen is. In 
2014 bedroeg dit percentage 22%, in 2016 was het percentage boekingen 36%. De stijging geeft aan dat 
de consument voor ieder type verblijfsaccommodatie steeds vaker boekingssites inschakelt. 
 
 
4.3. Dagtoeristisch bezoek 
 
Deze paragraaf bevat de analyse van het dagtoeristisch bezoek in de regio Arnhem-Nijmegen. De 
bedrijfsenquêtes en aanvullend deskresearch dienen als bron voor de resultaten die in de komende 
subparagrafen worden besproken. Verder is bij een aantal categorieën een inschatting gemaakt op basis 
van het Continu Vrijetijdsonderzoek (zie ook hoofdstuk 2). 
 
 

                                                      
6  Inclusief boekingen via de diverse platforms waarop het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen actief/vindbaar is.   
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4.3.1. Attracties en rondvaarten 
  
De dertien attracties in de regio Arnhem-Nijmegen trokken in 2016 circa 1,8 miljoen bezoeken. Ook voor 
deze categorie geldt dat de gegevens niet kunnen worden uitgesplitst naar deelregio, wegens 
vertrouwelijkheid van individuele gegevens. Hiervoor is het aantal aanbieders per regio te laag. Dat geldt 
ook voor de categorie rondvaarten. In deze categorie zijn slechts twee aanbieders actief in de regio. Het 
aantal rondvaarten is wegens vertrouwelijkheid van individuele gegevens daarom niet vermeld in de 
rapportage. De bezoekaantallen zijn wel meegenomen in de analyse van de economische betekenis. 
 
 
4.3.2. Musea en bezienswaardigheden 
  
De 25 musea en bezienswaardigheden (met meer dan 10.000 bezoeken per jaar) die gevestigd zijn in de 
regio Arnhem-Nijmegen trokken in 2016 gezamenlijk circa 1,7 miljoen bezoekers7. Omdat een aantal 
musea en bezienswaardigheden de gegevens niet publiekelijk bekend maken en het aantal aanbieders 
laag is, is het aantal bezoeken niet uitgesplitst naar deelregio’s.  
 
Het totaal aantal bezoeken is licht gegroeid ten opzichte van 2014. Enkele grotere musea kregen meer 
bezoeken te verwerken, waar het bezoekaantal van de kleinere musea doorgaans juist licht afnam.  
 
 

4.3.3. Evenementen  
 
Het aanbod aan evenementen, zowel betaald als gratis, met meer dan 25.000 bezoekers per jaar en met 
tenminste een bovenregionale betekenis, is geïnventariseerd op basis van gegevens aangeleverd door de 
gemeenten. Bij de gratis evenementen zijn de bezoekersaantallen veelal gebaseerd op globale 
inschattingen van organisatoren. Voor twee gemeenten zijn de cijfers uit 2014 gebruikt8, omdat tijdig 
geen nieuwe cijfers beschikbaar waren. In totaal waren er 46 relevante evenementen in 2016. 
Gezamenlijk trokken zij circa 4,1 miljoen bezoekers. In tabel 4.6 is een top-10 van de evenementen met de 
meeste bezoekers opgenomen. De Vierdaagse feesten in Nijmegen trokken in 2016 de meeste bezoekers. 
 
Tabel 4.6. Evenementen top-10 regio Arnhem-Nijmegen 

Rangorde Naam Gemeente Aantal bezoeken 2016 

1 Vierdaagse feesten Nijmegen  1.525.000 
2 Internationale Wandelvierdaagse Diverse  968.000 
3 Giro d’Italia Diverse  330.000 
4 World Statues Festival Arnhem  250.000 
5 Relevante evenementen Gelredome  Arnhem  197.000 
6 Koningsdag Arnhem Arnhem  180.000 
7 Arnhem Veenendaal Classic Arnhem  100.000 
8 Zevenheuvelenloop Nijmegen  80.000 
9 Voorjaarskermis Arnhem  70.000 
10 Koningsnacht Arnhem  70.000 

Bron: Gemeenten regio Arnhem-Nijmegen, deskresearch, rapport HAN/Decisio “Evaluatie 
Giro Gelderland 2016”  

 
 
 
 
 
 

                                                      
7
  Het (in 2017) corrigeerde aantal bezoekers over 2014 is circa 1,6 miljoen. 

8  Duiven en Rijnwaarden
. 
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4.3.4. Golf 
 
De zeven golfbanen trokken in 2016 circa 246.000 bezoeken. Ook voor deze categorie geldt dat geen 
uitsplitsing naar deelregio gegeven kan worden, wegens het lage aantal bedrijven per deelregio. De 
bezoekaantallen maken wel deel uit van de analyse van de economische betekenis. 
 

 
4.3.5. Routegebonden buitenrecreatie 
 
De definitie voor routegebonden buitenrecreatie is conform de ondergrens in de landelijke R&T 
standaard, die in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) is opgesteld. Routegebonden recreatie is 
gedefinieerd als het maken van een recreatieve fietstocht of een recreatieve wandeling waarvoor men 
minimaal 2 uur van huis is. Het aantal ondernomen tochten is op basis van gegevens van het Continu 
Vrijetijdsonderzoek 2015 (CVTO) regionaal vastgesteld op ruim 10,3 miljoen. De verdeling over deelregio’s 
is gebaseerd op de oppervlakte van recreatief terrein per deelregio9. De meeste tochten vonden plaats in 
de deelregio’s Arnhem en Rijk van Nijmegen.  
 
Tabel 4.7.  Routegebonden buitenrecreatie regio Arnhem-Nijmegen 2016, naar deelregio 

Deelregio Tochten 2016
10

 Aandeel 

Arnhem 2.106.736 23% 
Betuwe 587.333 6% 
Doesburg 197.906 2% 
De Gelderse Poort 1.255.530 14% 
Liemers 1.251.274 14% 
Nijmegen 1.221.481 13% 
Rijk van Nijmegen 2.162.064 24% 
Veluwezoom 1.232.122 14% 

Totaal regio 9.101.527 100% 

 
 
4.3.6. Recreatief winkelen 
 
Voor recreatief winkelen hanteren wij de volgende definitie: het winkelen in de binnenstad of het 
winkelen voor plezier in een stadsdeelcentrum of wijkcentrum waarvoor men minimaal 2 uur van huis is. 
Bezoeken aan meubelboulevards of tuincentra zijn dus niet in de analyse meegenomen.  
 
Het Continu Vrijetijdsonderzoek van 2015 geldt als bron voor de vaststelling van het aantal bezoeken in de 
regio Arnhem-Nijmegen. Hierbij is in verband met de steekproefgrootte voor de regio Arnhem-Nijmegen 
gekeken naar de landelijke ontwikkeling op het gebied van recreatief winkelen. Als bovenstaande definitie 
wordt gevolgd blijkt dat de regio Arnhem-Nijmegen circa 9,9 miljoen winkelbezoeken met een recreatief 
doel heeft getrokken. Het aantal bezoeken per regio is vastgesteld op basis van actuele 
capaciteitsgegevens (m2 in gebruik zijnde winkelvloeroppervlak in de niet-dagelijkse sector) van Locatus11.  
  

                                                      
9      Bron: CBS Bodemstatistiek 
10  Afgerond op duizendtallen. 
11  Locatus verzamelt als onafhankelijke bron informatie over alle winkels en consumentgerichte, dienstverlenende bedrijven in de 

Benelux. Het aantal bezoeken is afgerond op duizendtallen. 
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Tabel 4.8.  Recreatief winkelen regio Arnhem-Nijmegen 2016, naar deelregio 

Deelregio Bezoeken 2016 Aandeel 

Arnhem 2.115.457 21% 
Betuwe 629.677 6% 
Doesburg 114.252 1% 
De Gelderse Poort 809.751 8% 
Liemers 1.583.265 16% 
Nijmegen 1.880.333 19% 
Rijk van Nijmegen 2.175.708 21% 
Veluwezoom 873.507 9% 

Totaal regio 9.908.174 100% 

 
Uit tabel 4.8. komt naar voren dat de regio Rijk van Nijmegen het hoogste aantal bezoeken heeft 
getrokken, met bijna 2,2 miljoen. Niet ver daarachter komen Arnhem en Nijmegen, met respectievelijk 
ongeveer 2,1 en 1,9 miljoen bezoeken. 
 
 
4.3.7. Horeca 
 
Horecabezoek is gedefinieerd als een bezoek aan horeca (exclusief Holland Casino Nijmegen en inclusief 
bowlen/kegelen) door Nederlanders waarbij men minimaal 2 uur van huis is, eventueel gecombineerd met 
andere vrijetijdsactiviteiten (op één dag). Gebruik makend van deze definitie en afbakening blijkt dat het 
aantal bezoeken in de regio Arnhem-Nijmegen in 2016 circa 12,7 miljoen bedroeg12. Bezoeken afgelegd 
door verblijfsgasten zijn niet in dit aantal bezoeken opgenomen. 
 
Het bezoek aan deelregio’s is vastgesteld op basis van capaciteitsgegevens (bron: Bedrijfschap Horeca en 
Catering). De deelregio’s Arnhem en Nijmegen behalen het grootste aandeel aan bezoeken in de regio, 
beiden met circa 35%.  
 
Tabel 4.9.  Horecabezoek regio Arnhem-Nijmegen 2016 (excl. Holland Casino), naar deelregio 

Deelregio Bezoeken 2016 Aandeel 

Arnhem 3.480.000 34% 
Betuwe 534.000 5% 
Doesburg 144.000 1% 
De Gelderse Poort 1.197.000 12% 
Liemers 1.186.000 11% 
Nijmegen 3.374.000 36% 
Rijk van Nijmegen 1.926.000 19% 
Veluwezoom 1.255.000 12% 

Totaal regio 12.340.821  100% 

 
 

4.3.8. Totaal dagbezoek 
 
Bijna 39 miljoen dagbezoeken aan regio Arnhem-Nijmegen 
Wanneer alle categorieën dagtoerisme bij elkaar worden opgeteld blijkt dat het totaal aantal bezoeken 
net onder 39 miljoen blijft in het jaar 2016. Met name routegebonden recreatie, recreatief winkelen en 
horecabezoek zijn veelvuldig ondernomen dagtoeristische activiteiten, met aandelen van 23 tot 33%. 
  

                                                      
12     Bron: Continu Vrijetijdsonderzoek 2015 
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Tabel 4.10. Aantal dagbezoeken regio Arnhem-Nijmegen 2016, naar categorie  

Categorie Aantal bezoeken Aandeel (%) 

Attracties en rondvaarten 1.784.661 5% 
Musea en bezienswaardigheden 1.677.309 4% 
Evenementen 4.113.644 11% 
Golf 246.644 1% 
Routegebonden buitenrecreatie 9.101.527 23% 
Recreatief winkelen 9.908.174 25% 
Horecabezoek (incl. Holland Casino) 12.340.821 32% 

Totaal 39.172.780  100% 

 
Veel dagbezoeken in Arnhem 
In tabel 4.11 is weergegeven hoe de dagbezoeken in de regio Arnhem-Nijmegen zijn verdeeld over de 
diverse deelregio’s. Uit deze tabel kan worden opgemaakt dat met name in Arnhem veel dagbezoeken 
plaatsvinden (ruim 11 miljoen), gevolgd door Nijmegen en het Rijk van Nijmegen.  
 
Tabel 4.11. Aantal dagbezoeken regio Arnhem-Nijmegen, naar deelregio 

Deelregio Aantal dagbezoeken 

Arnhem 11.012.010 
Betuwe 1.850.523 
Doesburg 599.882 
De Gelderse Poort 3.774.854 
Liemers 4.106.793 
Nijmegen 9.008.966 
Rijk van Nijmegen 7.012.231 
Veluwezoom 4.082.878 

Totaal regio 39.172.780 

 
 
4.3.9. Herkomst dagtoeristen 
 
Tijdens de bedrijfsenquête wordt aan aanbieders van attracties en musea gevraagd naar de herkomst van 
dagtoeristen. Bezoekers worden qua herkomst ingedeeld in herkomst uit de eigen regio, uit de rest van 
Nederland en uit het buitenland. Het resultaat uit de enquête is weergegeven in tabel 4.12. Van de 
dagtoeristen in de regio Arnhem-Nijmegen is 36% afkomstig uit de regio zelf, 43% komt uit de rest van 
Nederland en ongeveer 21% betreft buitenlandse dagtoeristen. Het aandeel bezoeken van buitenlandse 
gasten en gasten van buiten de regio Arnhem-Nijmegen aan attracties is sterk toegenomen, omdat het 
onderzoek in 2015 Burgers Zoo (dat een bovenregionaal bereik heeft) de herkomstcijfers niet aan ons had 
verstrekt. 
 
Tabel 4.12. Herkomst dagtoeristen regio Arnhem-Nijmegen 2016 

Categorie Regio Arnhem-Nijmegen Overig Nederland Buitenland 

Attracties 36% 43% 21% 
Musea en bezienswaardigheden 42% 41% 17% 

 
Tevens is gevraagd naar het belangrijkste herkomstland van de buitenlandse dagtoeristen. Hierbij worden 
vooral België en Duitsland genoemd. Duitsland is het meest belangrijke herkomstland van buitenlandse 
dagtoeristen. 
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4.4. Zakelijk bezoek 
 
Meer dan 900.000 zakelijke bezoeken aan de regio Arnhem-Nijmegen 
De vraag naar zakelijke accommodaties is geraamd op basis van de bezettingsgraad van de 
accommodaties die hebben geparticipeerd in de bedrijfsenquête, en de capaciteit van alle aanbieders van 
zakelijke accommodaties. Uit de bedrijfsenquête kan worden afgeleid dat er per zaal gemiddeld circa 42 
bijeenkomsten per zaal waren in 2016. Het gemiddeld aantal deelnemers per bijeenkomst bedroeg circa 
34 personen. 
 
Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk beschikt de regio Arnhem-Nijmegen over 119 accommodaties, 
met in totaal 636 zalen. Op basis hiervan valt het aantal bijeenkomsten te berekenen, dat circa 26.000 
bedraagt. Met ongeveer 34 personen per bijeenkomst komt het aantal deelnemers aan de bijeenkomsten 
uit op ruim 900.000. Deelregio Arnhem was wederom de regio met het hoogste aantal zakelijke bezoeken, 
met een aandeel van bijna 33%. 
 
Tabel 4.13. Zakelijk bezoek aan de regio Arnhem-Nijmegen (2016), naar deelregio 

Deelregio Aantal bezoeken 

Arnhem 295.664 
Betuwe 13.286 
Doesburg 9.975 
De Gelderse Poort 69.968 
Liemers 71.568 
Nijmegen 102.675 
Rijk van Nijmegen 195.751 
Veluwezoom 208.455 

Totaal regio 906.379 

 
Boekingen voor zakelijke bijeenkomsten merendeels rechtstreeks 
Ondernemers die zakelijke accommodaties aanbieden hebben tevens aangegeven hoe voor de 
bijeenkomsten werd geboekt in 2016. Een rechtstreekse boeking bij de accommodatie door een bedrijf is 
de vaakst voorkomende manier van boeken, namelijk in 58% van de gevallen. Een rechtstreekse boeking 
door een vereniging zorgt voor 18% van de boekingen. Professional Congress Organisors (PCO) zijn goed 
voor 3% van de boekingen, terwijl Convention Bureau Gelderland ruim 1% van de boekingen voor haar 
rekening neemt. Andere intermediairs zijn goed voor de overige 20% van de boekingen.  
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5. ECONOMISCHE BETEKENIS 2016 
 
 
5.1. Inleiding 
 
De economische betekenis van toerisme en recreatie in de regio Arnhem-Nijmegen is in dit hoofdstuk 
uiteengezet. Hierbij wordt gekeken naar bestedingen en werkgelegenheid. Eerst zal worden ingegaan op 
de totale economische betekenis van toerisme en recreatie in de regio (5.2.). Vervolgens is geanalyseerd 
welk aandeel iedere categorie heeft in deze bestedingen en werkgelegenheid (5.3.). Ten slotte gaan we in 
op de economische betekenis per deelregio (5.4.). 
 
 
5.2. Economische betekenis toerisme en recreatie  
 
Toeristisch-recreatieve bestedingen bedragen bijna € 1,4 miljard 
De totale omvang van de bestedingen die voortvloeien uit toerisme en recreatie in de regio Arnhem-
Nijmegen wordt geraamd op ruim € 1,37 miljard. Dit zorgt voor een (directe en indirecte) 
werkgelegenheid van ongeveer 16.750 FTE. Tabel 5.1. toont een overzicht naar sector.  
 
Tabel 5.1. Economische betekenis toerisme regio Arnhem-Nijmegen (2016) 

Categorie Bestedingen (€) Werkgelegenheid (FTE) 

Verblijfstoerisme 187,9 miljoen     (14%)  2.471    (15%) 
Dagtoerisme  1.147,4 miljoen     (83%)  13.744    (82%) 
Zakelijk toerisme

13
  38,4 miljoen       (3%)         537      (3%) 

Totaal 1.373,7 miljoen   (100%)  16.752  (100%) 

 
Toerisme en recreatie schept werk voor 21.800-25.000 personen 
Werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sector bestaat uit fulltime banen, parttime banen en uit 
seizoenswerk. Ongeveer 16.750 FTE komt overeen met 21.800-25.000 banen. De totale werkgelegenheid 
in de regio Arnhem-Nijmegen bedraagt 353.000 banen (bron: LISA), wat betekent dat de sector 6,6% van 
de regionale werkgelegenheid beslaat. Landelijk is dit percentage ook 6,6%; de regio Arnhem-Nijmegen 
presteert dus gelijk aan het landelijk gemiddelde. 
 
Bestedingen komen vooral in de sectoren detailhandel en horeca terecht  
Tabel 5.2. geeft weer hoe de totale toeristisch-recreatieve bestedingen in de regio verdeeld zijn over de 
onderscheiden sectoren.  
 
Tabel 5.2. Economische betekenis toerisme naar sector 

Sector Bestedingen (€) Aandeel (%) 

Logies   80,0 miljoen  6% 
Horeca  482,0 miljoen  35% 
Detailhandel 473,3 miljoen    35% 
Entree 176,8 miljoen    13% 
Vervoer 161,6 miljoen  12% 

Totaal 1.373,7 miljoen   100% 

 

                                                      
13  Dit is exclusief de (semi-)zakelijke hotelovernachtingen.  
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Uit tabel 5.2. kan worden opgemaakt dat een significant deel van de bestedingen terecht komen in de 
horeca en detailhandel. Dit heeft te maken met het hoge aantal bezoeken aan horecaetablissementen en 
aan binnensteden. Beide activiteiten gaan bovendien gepaard met een relatief hoog bestedingspersoon. 
Daarnaast genereren zakelijk, verblijfs- en ander dagbezoek doorgaans een behoorlijk bedrag aan 
horecabestedingen. 
 
 
5.3. Economische betekenis naar categorie 
 
 
5.3.1. Verblijfstoerisme 
 
De verblijfstoeristische bestedingen in de regio Arnhem-Nijmegen in het jaar 2016 worden geraamd op 
bijna € 190 miljoen. De werkgelegenheid die hiermee gepaard gaat komt uit op ruim 2.450 FTE (fulltime 
equivalenten), wat gelijk is aan 15% van de totale werkgelegenheid die voortkomt uit het toerisme in de 
regio Arnhem-Nijmegen.  
 
Hotelsector blijft verreweg meest belangrijke logiesvorm 
Tabel 5.3. gaat dieper in op de betekenis van de verschillende logiesvormen. In de tabel zijn het aantal 
overnachtingen, bestedingen en werkgelegenheid per logiesvorm opgenomen. De hotelsector blijkt de 
meest belangrijke sector, met 67% van de bestedingen en liefst 70% van de werkgelegenheid. Verblijf in 
hotels gaat dus gepaard met relatief hoge bestedingen en veel werkgelegenheid.  
 
Campings in de regio waren goed voor 21% van de toeristische overnachtingen, maar hierin waren 
overnachtingen op jaar- en seizoenplaatsen niet opgenomen. De bestedingen en werkgelegenheid 
opgenomen in de tabel zijn echter inclusief de bestedingen aan vaste plaatsen, en dus is de opbrengst per 
overnachting relatief beperkt. Dat geldt ook voor de andere categorieën, behalve jachthavens. 
    
Tabel 5.3. Economische betekenis verblijfstoerisme (2016) 

Logiesvorm Overnachtingen
14

  Bestedingen (€) Werkgelegenheid (FTE) 

Hotels 1.141.320   (53%) 126,7 miljoen   (67%)      1.735 (70%) 

Campings 566.830   (21%) 35,3 miljoen   (19%)     425 (18%)     

Bungalows/appartementen 234.662   (11%) 8,5 miljoen     (5%)      102   (4%) 

Groepsaccommodaties 151.041     (7%) 5,5 miljoen     (3%) 68   (3%) 

Jachthavens 16.191     (1%) 11,9 miljoen     (7%) 141   (6%) 

Totaal 2.110.045 (100%) 187,9 miljoen (100%) 2.471 (100%) 

 
 
5.3.2. Dagtoerisme 
 
Tabel 5.4. geeft de economische betekenis verdeeld over de diverse dagtoeristische categorieën weer. De 
bestedingen die gegenereerd werden door dagtoerisme in 2016 zijn geraamd op circa € 1,2 miljard. De 
werkgelegenheid die hiermee gepaard gaat bedraagt bijna 14.000 FTE, wat overeenkomt met ongeveer 
82% van de totale toeristische werkgelegenheid in de regio. 

                                                      
14  Het betreft de overnachtingen exclusief overnachtingen op “vaste” standplaatsen op campings en vaste ligplaatsen in jachthavens. Bij 

de bestedingen en werkgelegenheid zijn deze vaste plaatsen wel meegenomen.  
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Tabel 5.4. Economische betekenis dagtoerisme (2016), excl. zakelijk dagtoerisme 

Categorie Aantal bezoeken 
Bestedingen  

(in € x 1 mln.) 
 Werkgelegenheid      

(FTE) 

Attracties en rondvaarten 1.784.661 52,7 mln.   591 
Musea en bezienswaardigheden 1.677.309 34,4 mln. 336 
Evenementen 4.113.644 128,7 mln. 1.677 
Golf 246.644 21,2 mln. 267 
Routegebonden buitenrecreatie 9.101.527 30,5 mln. 327 
Recreatief winkelen 9.908.174 552,9 mln. 5.496 
Horeca 12.340.821 327,1 mln. 5.050 

Totaal 39.172.780 1.147,4 mln. 13.744 

 
Recreatief winkelen en horeca samen goed voor bijna 75% van de bestedingen 
Tabel 5.4. laat zien dat twee categorieën er bovenuit steken als het gaat om omvang van bestedingen en 
werkgelegenheid, namelijk recreatief winkelen en horeca. Eerstgenoemde categorie genereert daarbij de 
hoogste bestedingen per bezoek, met ongeveer € 55,-. Horeca genereert meer unieke bezoeken, maar 
leidt tot minder hoge bestedingen per bezoek dan winkelen. Er volgt echter meer werkgelegenheid per 
bestede euro in de horeca dan in de detailhandel (door de lagere inkoopcomponent in de horeca). Ook 
evenementen, die doorgaans met een grote horecacomponent gepaard gaan, zorgen voor relatief veel 
werkgelegenheid.  
 
 
5.4. Economische betekenis naar regio 
 
Tabel 5.5 geeft een overzicht van de economische impact van toerisme en recreatie voor de acht 
deelregio’s die de regio Arnhem-Nijmegen rijk is. 
 

Overlap van deelregio’s zorgt dat som der delen kan afwijken van totaal 
Aangezien verschillende gemeenten tot meerdere regio’s kunnen behoren (zie ook hoofdstuk 2), kan 
de totale economische betekenis van de acht deelregio’s in de tabellen en grafieken in deze paragraaf 
groter zijn dan de totale economische betekenis van toerisme en recreatie in de regio Arnhem-
Nijmegen.  

 
Tabel 5.5. Economische betekenis regio Arnhem-Nijmegen 2016, naar deelregio 

Deelregio Bestedingen (in €) Werkgelegenheid (in FTE) 

Arnhem 352,6 miljoen 4.345 
Betuwe 59,1 miljoen 690 
Doesburg 21,5 miljoen 262 
De Gelderse Poort 130,7 miljoen 1.617 
Liemers 152,0 miljoen 1.771 
Nijmegen 326,0 miljoen 4.081 
Rijk van Nijmegen 257,1 miljoen 3.070 
Veluwezoom 153,6 miljoen 1.928 

Totaal regio 1.373,7 miljoen       16.752 

 
Uit de tabel blijkt dat de toeristisch-recreatieve sector van de steden Arnhem en Nijmegen de grootste 
bijdrage levert aan de omvang van de economie van de regio Arnhem-Nijmegen.  
 
Hieronder volgt een korte toelichting op het profiel per deelregio: 

 Arnhem blijft economisch gezien de belangrijkste deelregio op het gebied van bestedingen en 
werkgelegenheid. Met circa 26% van de totale bestedingen en werkgelegenheid behaalt de regio het 
hoogste aandeel. Een verklaring voor de grote economische betekenis van de deelregio Arnhem is de 
dagtoeristische sector. Arnhem beschikt over een aantal attracties en musea, en is daarnaast een 
populaire stad als het gaat om recreatief winkelen en horeca.  
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Ook in een categorie als routegebonden recreatie behaalt Arnhem het hoogste aantal bezoeken, al is 
de economische betekenis hiervan minder omvangrijk. In de verblijfstoeristische sector zorgt met 
name de hotelsector voor een aanzienlijke toevoeging aan de economische betekenis; 

 Nijmegen volgt qua economische betekenis op een tweede plaats, op een bescheiden afstand van 
Arnhem. Nijmegen presteert met name goed in de categorieën evenementen en rondvaarten. Ook op 
het gebied van attracties en horeca staat de deelregio op de tweede plaats. Wat betreft 
verblijfstoerisme presteert Nijmegen minder goed dan een aantal andere deelregio’s. Het aanbod aan 
hotels is stevig uitgebreid, maar Nijmegen blijft op de ranglijst qua economische betekenis de vierde 
deelregio. In de deelregio Nijmegen zijn geen campings en groepsaccommodaties, wat ook meeweegt 
in de lagere positie die de deelregio op het vlak van verblijfstoerisme inneemt; 

 Het Rijk van Nijmegen was in 2016 de meest succesvolle deelregio op het gebied van 
verblijfstoerisme. De economische betekenis van verblijf in hotels blijft achter ten opzichte van 
Arnhem, maar dat wordt gecompenseerd door het ruime aanbod aan campings, losstaande 
vakantiehuizen en bungalowparken. Ook op het gebied van dagrecreatie presteert het Rijk van 
Nijmegen goed, met een derde plaats. Zeker op het gebied van routegebonden recreatie en recreatief 
winkelen is de deelregio goed voor vele bezoeken; 

 De deelregio Veluwezoom neemt de vierde positie in. Met name de hotelsector en zakelijke sector 
presteren met een derde en tweede plaats sterk in verhouding tot de andere deelregio’s. Op het 
gebied van dagtoerisme blijft de Veluwezoom echter sterk achter ten opzichte van de overige 
deelregio’s; 

 De deelregio Liemers presteert met name goed op het gebied van dagtoerisme. De twee activiteiten 
die voor een aanzienlijke economische betekenis zorgen zijn recreatief winkelen en horeca. Op 
verblijfstoeristisch vlak is de regio, vanwege de aanwezigheid van water, nummer één als het gaat om 
jachthavens. Ook beschikt de regio over een aantal campings, die economische betekenis hebben. In 
vergelijking met andere deelregio’s is het aantal vaste plaatsen op campings. Liemers is de deelregio 
die wat betreft deze categorie de hoogste economische betekenis haalt;  

 De Gelderse Poort is de zesde deelregio. Deze deelregio is met name sterk op verblijfstoeristisch vlak. 
De hotelsector is van vergelijkbare omvang als in Nijmegen, en ook op het gebied van campings en 
bungalowparken neemt de regio de tweede of derde positie in; 

 De overige twee deelregio’s, de Betuwe en Doesburg, zijn qua omvang minder goed vergelijkbaar met 
voorgaande regio’s. De Betuwe trekt vooral dagbezoek, voor routegebonden recreatie, horeca en 
recreatief winkelen. Doesburg presteert sterk op verblijfstoeristisch vlak met campings en 
jachthavens. 
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6. ONTWIKKELING 2014-2016 
 
 
6.1. Inleiding 
 
Dit hoofdstuk gaat in op de ontwikkelingen in de toeristisch-recreatieve sector in de regio Arnhem-
Nijmegen. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt van de jaren 2014 en 2016. Allereerst komt de 
economische betekenis exclusief Wageningen en Druten aan bod (6.2.). Daarna volgt een korte 
beschrijving van de ontwikkeling van het aanbod (6.3.). Dan volgt een analyse van de ontwikkeling van het 
bezoek (6.4.), en tenslotte, wanneer vraag en aanbod in beeld zijn gebracht, volgt de ontwikkeling van de 
economische betekenis van de sector (6.5.).  
 
 
6.2. Economische betekenis (exclusief Wageningen en Druten) 
 
Omdat het onderzoek in 2014 over een kleiner aantal gemeenten ging, komen de gerapporteerde 
gegevens in dit hoofdstuk niet exact overeen met de gegevens in het vorige hoofdstuk. Om tot een zuivere 
vergelijking te komen dient namelijk gebruik gemaakt te worden van dezelfde afbakeningen als in 2014.  
 
Vanaf 2016 worden ook de gemeenten Wageningen en Druten in het onderzoek betrokken. Om deze 
reden zijn de gegevens van de gemeenten Wageningen en Druten voor de vergelijking met 2014 in dit 
hoofdstuk buiten beschouwing gelaten. Bovendien is de impact van een aantal bedrijven in de analyse van 
2014 aangepast danwel toegevoegd, na controle van de toegepaste aanbodbestanden door de 
gemeenten en deskresearch. Dat betekent dat er een beperkt aantal correcties zijn geweest op de 
economische betekenis van de regio in 2014. 
 
Tabel 6.1. geeft de economische betekenis van toerisme in de regio Arnhem-Nijmegen (exclusief 
Wageningen en Druten) weer. De totale bestedingen bedroegen in 2016 ongeveer bijna 1,3 miljard, 
waarvan het merendeel in de dagtoeristische sector terecht komt (84%). Ook de werkgelegenheid in de 
regio komt voornamelijk terecht in deze sector. 
 
Tabel 6.1.    Economische betekenis toerisme regio Arnhem-Nijmegen 2016 (excl. Wageningen en Druten) 

Categorie Bestedingen (€) Werkgelegenheid (FTE) 

Verblijfstoerisme 179,5 miljoen     (14%) 2.357    (15%) 
Dagtoerisme  1.092,0 miljoen     (84%) 13.098    (82%) 
Zakelijk toerisme

15
  32,7 miljoen       (2%) 458      (3%) 

Totaal regio 1.304,1 miljoen   (100%) 15.912  (100%) 

 
Tabel 6.2. gaat in op het aantal bezoeken, deelnames en overnachtingen in het jaar 2016. Het aantal 
overnachtingen in de regio Arnhem-Nijmegen bedroeg ongeveer 2 miljoen, terwijl het aantal dagbezoeken 
ruim 37 miljoen was. Het aantal deelnames aan zakelijke bijeenkomsten kwam uit op bijna 775.000. 
 
Tabel 6.2. Aantal bezoeken, deelnames en overnachtingen 2016 (excl. Wageningen en Druten) 

Categorie  

Overnachtingen 2.028.452 
Dagbezoeken 37.378.603 
Zakelijke deelnames 771.975 

 
 
 
 
 
                                                      
15  Dit is exclusief de (semi-)zakelijke hotelovernachtingen.  



ZKA Leisure Consultants  32 

6.3. Ontwikkeling van het aanbod 
 
In de regio Arnhem-Nijmegen, en dan met name de deelregio Nijmegen, is op het gebied van het 
verblijfstoeristisch aanbod een aantal zaken veranderd ten opzichte van 2014. Deze veranderingen deden 
zich voor in de hotelsector. In Nijmegen zijn na 2014 een aantal hotels geopend. Het grootste hotel dat 
opende was het Van Der Valk-hotel in Nijmegen-Lent, met 116 kamers, in 2016. In datzelfde jaar openden 
bijvoorbeeld ook Hotel Blue (het broertje van Hotel Manna) en De Gulden Waagen. Nijmegen had ook te 
maken met de sluiting van een hotel (om precies te zijn, het City Park Hotel), maar dat hotel is inmiddels 
herontwikkeld naar Hotel Credible. Het aantal kamers dat aan het aanbod in Nijmegen is toegevoegd 
bedroeg daarom 172, met in totaal 352 slaapplaatsen, wat een forse impuls van het aanbod betekent.  
 
In andere deelregio’s was de ontwikkeling van het aanbod minder spectaculair. In Arnhem opende een 
dependance van Hotel Old Dutch, namelijk Dutch Hotel. Arnhem had ook te maken met transformaties; 
Droompark de Hooge Veluwe is in 2016 bijvoorbeeld gestart met de transformatie van haar vakantiepark.  
Het verblijfstoeristisch aanbod in de regio Arnhem-Nijmegen is op andere vlakken stabiel gebleven ten 
opzichte van het jaar 2014. Het aantal bungalowparken is bijvoorbeeld gelijk gebleven, terwijl er slechts 
één nieuwe camping bij is gekomen (Camping het Buitenhuis te Beuningen). Ook op het gebied van 
jachthavens en groepsaccommodaties is er geen sprake van een toename in het aantal bedrijven. 
 
Op de bestaande bedrijven waren wel veranderingen. Slechts 19% van de verblijfstoeristische 
ondernemers gaf aan dat er niets gedaan is aan de ontwikkeling van het bedrijf. De overige 81% heeft één 
of meerdere zaken veranderd. Figuur 6.1. laat zien op welk vlak de bedrijven zich aan de wensen van de 
consument hebben aangepast. 
 
Figuur 6.1. Bedrijfsaanpassingen door verblijfstoeristische bedrijven in regio Arnhem-Nijmegen 

 
 
De meeste bedrijven hebben van de betere economische tijden gebruik gemaakt om de bestaande 
voorzieningen op te waarderen. Ook hebben veel bedrijven de marketing/promotie aangepast (bijv. door 
middel van een nieuwe website of door het aantrekken van een nieuwe salesmedewerker) of nieuwe 
voorzieningen toegevoegd. 
 
Evenals bij de vorige meting is het aantal aanbieders op dagtoeristisch gebied nagenoeg gelijk gebleven. Er 
zijn alleen kleine aanbieders bij gekomen in de categorie attracties. In verhouding tot 2014 is één golfbaan 
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in de gemeente Overbetuwe gesloten. Het aantal zalen dat door zakelijke accommodaties in de regio 
Arnhem-Nijmegen (exclusief Wageningen en Druten) werd aangeboden in 2016 daalde ten opzichte van 
2014, van 581 naar 572. Het aantal stoelen dat aangeboden werd in 2016 steeg daarentegen naar 41.986, 
een stijging van 0,6%. 
 
 
6.4. Ontwikkeling bezoek 
 
6.4.1. Ontwikkeling overnachtingen en marktaandeel 
 
Het aantal overnachtingen neemt fors toe 
Tabel 6.3. laat de ontwikkeling van het aantal overnachtingen in de periode 2014-2016 zien, exclusief de 
gemeenten Druten en Wageningen. Het totaal aantal overnachtingen nam met 10% toe in 2016, naar 
ongeveer 2 miljoen.  
 
Tabel 6.3. Ontwikkeling overnachtingen regio Arnhem-Nijmegen 2016 (excl. Wageningen en Druten) 

Logiesvorm                    2014
16

                     2016 Ontwikkeling 2014-2016 

Hotels 955.024 1..077.981 +13% 
Campings toeristisch 519.720 553.851 +7% 
Bungalows/appartementen 225.594 234.662 +4% 
Groepsaccommodaties 138.313 149.366 +8% 
Jachthavens (passanten) 8.780 12.591 +43% 

Totaal regio 1.847.431 2.028.452 +10% 

 
Met name hotels en campings hadden te maken met een sterk gestegen aantal overnachtingen. De 
toegenomen overnachtingen in hotels zijn te verklaren aan de hand van een aantal factoren. Ten eerste is, 
zoals eerder gemeld, het hotelaanbod in met name de regio Nijmegen fors uitgebreid, met de komst van 
een nieuwe Van Der Valk-vestiging, in Nijmegen-Lent, en een aantal middelgrote en kleine hotels in 
Nijmegen zelf. Daarnaast gaven bedrijven in de enquête aan dat de economische situatie verbeterd is. 
Hierdoor nam de vraag naar kamers in de sector sterk toe. De kamerbezetting kwam hierdoor voor de 
hotels middenklasse en luxe uit op 66%, ten opzichte van 55% in 2014. Met name het luxesegment van de 
hotelsector kende een sterke groei van de vraag. De vraag naar overnachtingen in kleinere hotels en B&Bs 
bleef ongeveer gelijk in de regio Arnhem-Nijmegen. Mogelijk heeft dit deel van de sector meer last van de 
progressie van nieuwe initiatieven zoals AirBnB.  
 
Ook campings hadden te maken met een sterke stijging van de vraag. Het aantal overnachtingen in 
verhuuraccommodaties en op toeristische kampeer- en camperplaatsen nam met 7% toe. De hogere 
bezetting op toeristische plaatsen waar ondernemers in 2016 mee te maken hadden valt deels te 
verklaren door het goede weer in 2016, zo blijkt uit de bedrijfsenquête waarin ondernemers is gevraagd 
naar een reden voor de groei aan persoonsovernachtingen. Campings zijn voor hun bezetting sterk 
afhankelijk van het weer en het jaar 2016 was de ondernemers goed gezind, met 40 zomerse en 10 
tropische dagen.  
 
Een ander type verblijfsaccommodatie dat een sterke groei kende ten opzichte van 2014 is de 
groepsaccommodatie. Grote aanbieders in de regio gaven aan met een sterke stijging van de vraag te 
maken te hebben gehad. De groei tussen 2014 en 2016 bedroeg 8%. 
  

                                                      
16

  In sommige categorieën, met name campings en groepsaccommodaties, zijn enkele correcties uitgevoerd op de omvang 

 van de vraag in 2014. 
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Het aantal overnachtingen in bungalows is ook licht toegenomen door een hogere bezettingsgraad in het 
bestaande aanbod. Bezettingsgraden van vaste plaatsen staan niet in tabel 6.2. vermeld, maar zijn stabiel 
gebleven ten opzichte van 2014, zowel op campings (jaar- en seizoenplaatsen, respectievelijk 89% en 86%) 
als in jachthavens (vaste plaatsen, 88%). 
 
Tussen de deelregio’s bestaan echter duidelijke groeiverschillen. Een aantal deelregio’s, zoals de Betuwe, 
Rijk van Nijmegen, De Gelderse Poort, Veluwezoom en met name Nijmegen realiseerden een sterke groei 
van circa 10%. Het totaal aantal overnachtingen in deelregio’s Arnhem en Doesburg bleef echter stabiel, 
ondanks een groei in de hotelsector. 
 
Tabel 6.4. Ontwikkeling overnachtingen 2014-2016 (excl. Wageningen en Druten), naar deelregio 

Deelregio Overnachtingen 2014 Overnachtingen 2016 
Ontwikkeling  

2014-2016 

Arnhem    509.998 508.505  -/-0% 
Betuwe       52.329 60.242  15% 
Doesburg 58.462 58.280 -/-0% 
De Gelderse Poort    393.506 437.546  11% 
Liemers     147.328 172.245  17% 
Nijmegen    152.622 200.628  31% 
Rijk van Nijmegen    572.485 634.516  11% 
Veluwezoom    275.689 324.075  18% 

Totaal regio 1.847.431 2.028.452  10% 

 
Het marktaandeel van de regio Arnhem-Nijmegen is licht toegenomen 
Absoluut gezien is de stijging van het aantal overnachtingen in de regio Arnhem-Nijmegen fors, maar hoe 
heeft de regio relatief gepresteerd? Er is ook een vergelijking mogelijk met overnachtingscijfers die gelden 
voor de gehele provincie Gelderland en Nederland. Tabel 6.5. toont het marktaandeel dat in de regio 
Arnhem-Nijmegen in 2016 is gehaald ten opzichte van Gelderland en Nederland17. 
 
Tabel 6.5. Ontwikkeling marktaandeel regio Arnhem-Nijmegen 2014-2016 (excl. Wageningen en Druten) 

Logiesvorm 
          Marktaandeel 2014 t.o.v.         Marktaandeel 2016 t.o.v. 

Gelderland Nederland Gelderland Nederland 

Hotels 34,2% 2,4% 34,5% 2,4% 
Campings toeristisch 17,0% 2,4% 18,2% 2,6% 

Bungalows/appartementen 5,6% 0,7% 5,5% 0,6% 

Groepsaccommodaties 21,1% 3,5% 23,8% 4,0% 

Totaal logies 17,5%  1,9% 18,4% 1,9% 

 
Twee sectoren vertonen stabiliteit: de hotel- en bungalowsector; die marktaandelen laten nauwelijks 
verandering zien ten opzichte van 2014. De regio Arnhem-Nijmegen presteert in 2016 echter beter op het 
gebied van campings en groepsaccommodaties, zowel in Gelderland als in Nederland. De stijging in 
overnachtingen in deze twee typen verblijfsaccommodaties heeft tot gevolg dat het marktaandeel van de 
regio Arnhem-Nijmegen in Gelderland bijna een procentpunt is verbeterd. 
  

                                                      
17

  De overnachtingscijfers van Gelderland en Nederland zijn afkomstig van CBS Logiesaccommodaties. Het CBS rapporteert 
niet over jachthavens, wat verklaart waarom deze categorie niet in de tabel is opgenomen. 



ZKA Leisure Consultants  35 

6.4.2. Ontwikkeling dagtoeristisch bezoek 
 
Dagbezoek licht gedaald door terugval recreatief winkelen en horecabezoek 
Tabel 6.6. geeft de ontwikkeling van het dagtoeristisch bezoek aan de regio Arnhem-Nijmegen in de jaren 
2014-2016 weer. Het totaal aantal dagbezoeken daalde met 5%, maar als winkelen buiten beschouwing 
wordt gelaten steeg het bezoek met circa 1%. 
 
Tabel 6.6.  Ontwikkeling dagtoeristisch bezoek 2014-2016 (excl. Wageningen en Druten) 

Dagtoeristische sector  2014 2016 
Ontwikkeling        

2014-2016 

Attracties en rondvaarten
18

 1.788.516 1.784.661 -/-0% 

Musea en bezienswaardigheden 1.618.011 1.677.309 4% 
Evenementen 3.221.465 3.919.644 22% 
Golf 230.950 246.644 7% 

Routegebonden buitenrecreatie
19

 8.299.047 8.667.412 4% 
Recreatief winkelen 11.741.472 9.280.637 -/-21% 
Horeca 12.646.673 11.802.296 -/-7% 

Totaal dagtoeristisch 39.546.134 37.378.603       -/-5% 

 
Uit de tabel blijkt dat de meeste typen aanbieders in 2016 te maken hadden met een stijging van het 
aantal bezoeken ten opzichte van 2014. Zo steeg het bezoek aan musea en bezienswaardigheden met 4% 
en aan evenementen met 13%. Twee categorieën zorgden er echter voor dat het totaal aantal bezoeken 
sterk gedaald is: recreatief winkelen en horeca. In 2016 was het aantal bezoeken in de regio Arnhem-
Nijmegen met als doel recreatief winkelen meer dan 20% lager dan in 201420. Mogelijke verklaringen voor 
het lagere bezoekaantal zijn: 

 De voorkeuren van de consument zijn aan veranderingen onderhevig. Online shoppen wint stevig aan 
populariteit de laatste jaren, en hiervan ondervinden winkeliers de gevolgen. Een aantal ketens heeft 
haar deuren moeten sluiten, wat de aantrekkelijkheid van het centrumgebied niet ten goede komt; 

 De enquête voor het Continu Vrijetijdsonderzoek is grotendeels in het jaar 2015 gehouden. Dat jaar 
was het begin van het economisch herstel. Het consumentenvertrouwen verbeterde in de loop van 
dat jaar, maar was nog niet op het niveau van de tweede helft van 2016 en eerste helft van 2017. 
Waarschijnlijk is het hier gerapporteerde bezoekaantal daarom een onderschatting van het aantal 
bezoeken aan de regio21. 

 
Ook op het gebied van horeca was een daling te bemerken. Wij verwachten dat het tijdstip van meting 
ook bij deze categorie van invloed is geweest. Ook horecabezoek is doorgaans een categorie die met wat 
hogere bestedingen gepaard gaat, en consumentenvertrouwen is erg belangrijk om veelvuldig bezoeken 
af te leggen.  
  

                                                      
18  Voor attracties is een correctie doorgevoerd in de cijfers van 2014, door bijgestelde jaarcijfers van Burgers’ Zoo 
 (vanwege een andere manier van bezoekers tellen door Burgers’ Zoo). 
19

  Er is voor 2014 een correctie aangebracht op het aantal wandel- en fietsactiviteiten door een andere manier van 
 interpreteren van cijfers van het CVTO. 
20

   Het beeld dat hier wordt geschetst is gebaseerd op een combinatie van het landelijk beeld en het beeld in de regio,       
       vanwege de beperkte steekproef. 
21

    Andere onderzoeken, zoals de Stadsmonitor van de gemeente Nijmegen en de Binnenstadsmonitor van Arnhem, tonen     
       een wisselend beeld. In Nijmegen daalt het aantal bezoeken aan de binnenstad al enkele jaren vanwege de afname van      
       het winkelaanbod, in Arnhem heeft herstel zich afgetekend. Bekend is dat de gemeenten Nijmegen en Arnhem, maar  
       ook bijvoorbeeld de gemeente Berg en Dal hard werken aan de kwaliteit van de ruimte en samenwerking. Wij  
       verwachten in de toekomst daarom een stijging van het aantal bezoeken. 
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De ontwikkeling van het dagtoerisme naar deelregio laat een eenduidig beeld zien. In elke deelregio was 
het aantal dagbezoeken in 2016 lager dan in 2014, zo blijkt uit tabel 6.7. Tussen deelregio’s bestonden 
echter verschillen. Met name grotere deelregio’s als het Rijk van Nijmegen, De Gelderse Poort, Rijk van 
Nijmegen en Veluwezoom wisten de daling te beperken, wat te maken heeft met het relatief hoge 
aandeel aan bezoeken met buitenrecreatie als doel. Ook de grote steden Arnhem en Nijmegen wisten de 
daling tot enkele procenten te beperken, omdat de prestaties in andere categorieën dagtoerisme 
doorgaans goed waren. De daling aan bezoeken met als doel horeca en/of recreatief winkelen werd 
daarom grotendeels gecompenseerd. 
 
Tabel 6.7. Ontwikkeling dagtoeristisch bezoek 2014-2016 (excl. Wageningen en Druten), naar deelregio 

Deelregio Dagbezoek 2014
22

 Dagbezoek 2016 Ontwikkeling 2014-2016 

Arnhem  11.619.959 11.012.010 -/-5% 

Betuwe  2.298.879 1.850.523 -/-20% 

Doesburg  646.477 599.882 -/-7% 

De Gelderse Poort  3.989.841 3.774.854 -/-5% 

Liemers 4.611.303 4.106.293 -/-11% 

Nijmegen  9.276.209 9.008.966 -/-3% 

Rijk van Nijmegen  6.409.066 6.323.023 -/-1% 

Veluwezoom  3.016.159 2.977.909 -/-1% 

Totaal regio  39.848.134 37.378.603 -/-5% 

 
 

6.4.3. Ontwikkeling zakelijk dagbezoek 
 
Het gebruik van zakelijke accommodaties in de regio Arnhem-Nijmegen (exclusief de gemeenten 
Wageningen en Druten) kende in het jaar 2016 een daling ten opzichte van het jaar 2014. Er was sprake 
van een daling in het aantal deelnemers van ongeveer 6%, waarmee het totaal op circa 770.000 uitkwam. 
De afname heeft sterk te maken met een afname van de gemiddelde bezetting van zakelijke 
accommodaties in de regio, waardoor de bezetting per stoel van 21 naar circa 18 bijeenkomsten per jaar 
daalde. Overigens ligt deze gemiddelde stoelbezetting nog wel hoger dan het gemiddelde van de regio’s 
samen waarvan wij het zakelijk dagbezoek in kaart brengen of hebben gebracht (Noord-Limburg, 
Achterhoek, Rivierenland). 
 
 
6.5. Ontwikkeling economische betekenis 
 
Stijging van bestedingen met 3%, vooral verblijfstoerisme sterk gegroeid 
Tabel 6.8. toont de toeristisch-recreatieve bestedingen in de regio Arnhem-Nijmegen, met uitzondering 
van de gemeenten Wageningen en Druten. Ten opzichte van 2014 zijn de bestedingen met 3% gestegen, 
naar circa € 1,3 miljard. Alle drie sectoren zijn ten opzichte van 2014 gegroeid, maar met name de 
verblijfstoeristische sector behaalde een sterk positief resultaat, met een groei van 13%.  
 
Met name het middenklasse en luxesegment van de hotelsector droeg bij aan de groei van de 
verblijfstoeristische sector. De totale bestedingen in de regio Arnhem-Nijmegen waren in deze deelsector 
in 2016 circa 24% hoger dan in 2014. Ook de bestedingen tijdens verblijf in bungalows en 
groepsaccommodaties groeiden, met respectievelijk 5 en 4%. Een vergelijkbare groei aan bestedingen was 
het gevolg van bezetting van vaste plaatsen in jachthavens. 
 

                                                      
22

  Voor dagrecreatie zijn ook op basis van nieuwe gegeven enkele correcties op het bezoek van 2014 doorgevoerd. Dit 
 betreft de categorie attracties (wijziging aanbodgegevens Rheden) en routegebonden buitenrecreatie (wandelen en 
 fietsen, door nieuwe berekeningswijze). 
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Het beeld van de campingsector is niet eenduidig; een aantal typen verblijf had te maken met een daling 
aan bestedingen, terwijl andere typen juist een stijging meemaakten. In totaliteit was er echter sprake van 
een lichte daling, vooral omdat de bestedingen aan jaarplaatsen met 13% zijn afgenomen. 
 
Tabel 6.8. Ontwikkeling toeristisch-recreatieve bestedingen (excl. Wageningen en Druten) 

Categorieën  Bestedingen 2014 (in €) Bestedingen 2016 (in €) Groei bestedingen 

Hotels, standaard      9.977.631 8.824.298 -/-12% 

Hotels, middenklasse/luxe 89.249.571 110.849.367 24% 

Bungalows/appartementen    8.073.050 8.461.985 5% 

Campings, jaarplaatsen  19.823.296 17.213.602 -/-13% 

Campings, seizoenplaatsen 1.824.314 2.328.509 28% 

Campings, toeristische kampeerplaatsen 9.464.834 10.903.462 15% 

Campings, verhuuraccommodaties 4.788.339 4.103.307 -/- 14% 

Groepsaccommodaties 5.201.687 5.421.778 4% 

Jachthavens, passanten 359.404 534.355 49% 

Jachthavens, vaste plaatsen 10.160.114 10.811.409 6% 

Totaal verblijfstoerisme 158.922.241 179.452.073 13% 

Attracties en rondvaarten 52.378.043 52.658.833 1% 

Musea en bezienswaardigheden 32.418.064 34.384.835 6% 

Evenementen 103.743.898 122.606.464 18% 

Golf  20.247.502 21.211.384 5% 

52.Routegebonden buitenrecreatie   25.312.093 29.035.830 15% 

Recreatief winkelen  528.718.487 517.859.545 -/-2% 

Horeca  316.769.277 319.015.460 1% 

Totaal dagtoerisme 1.079.587.364 1.092.051.431 1% 

Zakelijk Toerisme 32.573.476 32.660.095 0% 

Totaal regio 1.271.083.081 1.304.163.599  3% 

 
Ook voor de dagtoeristische sector viel een kleine stijging in de bestedingen te noteren (+1%). Zoals 
eerder gemeld daalde het bezoek met het doel recreatief winkelen fors, maar omdat de gemiddelde 
bestedingen per bezoek fors stegen viel de daling van de economische betekenis van de categorie alleszins 
mee: de bestedingen van winkelen daalden met ongeveer 2%. Van belang is om te vermelden dat de 
meetperiode van het Continu Vrijetijdsonderzoek voornamelijk in het jaar 2015 is, voordat het 
economisch herstel zich aftekende. Het niveau van het consumentenvertrouwen, gemeten door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek, was in dat jaar lager dan het vertrouwen gedurende grote delen van 
2016 en 2017. In periodes waarin het vertrouwen van de consument hoog is zijn niet-dagelijkse 
bestedingen omvangrijker dan in periodes met een laag vertrouwen. Het is dus mogelijk dat vergelijkbare 
cijfers over het jaar 2016 een stijging van de bestedingen aan recreatief winkelen zouden laten zien. 
 
Daarnaast wordt vanwege de gehanteerde definitie voor recreatief winkelen een deel van de sector 
buiten beschouwing gehouden, namelijk gedane bestedingen in woonboulevards, bouwmarkten en 
tuincentra. Met de aantrekkende economische groei valt juist in deze deelsector een sterke stijging in de 
bestedingen te verwachten. Als winkelen buiten beschouwing wordt gelaten, nemen de bestedingen in het 
dagtoerisme toe met 5%. De totale bestedingen zouden dan groeien met 6%. 
 
Noemenswaardig is de stijging van de bestedingen aan evenementen ten opzichte van 2014. Deels is het 
beeld vertekend, aangezien de regio Arnhem-Nijmegen in 2016 met de start van de Giro d’Italia een 
bijzonder groot evenement in haar regio had, maar de algemene tendens is dat evenementen steeds 
belangrijker worden. Een forse 18% stijging van de bestedingen aan evenementen geeft aan dat hier in de 
regio Arnhem-Nijmegen sprake van is. 
 
De markt voor zakelijk dagbezoek was qua bestedingen, ondanks de licht gedaalde vraag, stabiel. De 
bestedingen per deelnemer waren in 2016 hoger dan in 2014. 
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Ontwikkeling toeristisch-recreatieve bestedingen in deelregio’s wisselend 
Tabel 6.9. laat zien hoe de economische betekenis per deelregio zich heeft ontwikkeld. Met name de 
deelregio’s Rijk van Nijmegen, Veluwezoom en de Gelderse Poort, waar de verblijfstoeristische sector 
relatief sterk vertegenwoordigd is, behaalde in 2016 een positief resultaat met tenminste 4% en in het 
geval van het Rijk van Nijmegen meer dan 10% groei.  
 
De grote steden in de regio, Arnhem en Nijmegen, noteerden ook een plus. De positieve ontwikkelingen in 
het verblijfstoerisme compenseerden dalingen van het recreatief winkelen voldoende in deze deelregio’s. 
Twee deelregio’s hadden te maken met een sterk negatieve ontwikkeling, namelijk de Betuwe en 
Doesburg. Deze deelregio’s zijn minder qua omvang dan de andere deelregio’s (want bestaand beide uit 
één kleinere gemeente) en daardoor gevoeliger voor verschuivingen in het aanbod of nieuwe initiatieven 
in aangrenzende gemeenten. 
 
Tabel 6.9. Ontwikkeling toeristisch-recreatieve bestedingen naar deelregio (exclusief Wageningen en Druten) 

Deelregio Bestedingen 2014 (in €) Bestedingen 2016 (in €) Groei 2014-2016 

Arnhem 351,7 miljoen      352,6 miljoen  0% 
Betuwe 69,7 miljoen 59,1 miljoen -/-15% 

Doesburg 22,4 miljoen 21,5 miljoen -/-4% 

De Gelderse Poort 125,2 miljoen 130,7 miljoen 4% 

Liemers 156,5 miljoen 152,0 miljoen -/-3% 
Nijmegen
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 308,7 miljoen 326,0 miljoen 6% 

Rijk van Nijmegen 209,1 miljoen 232,0 miljoen 11% 

Veluwezoom 100,4 miljoen 109,2 miljoen 9% 

Totaal regio 1.271,1 miljoen 1.304,1 miljoen 3% 

 
Prijs– en volume-effect 
De ontwikkeling van de economische betekenis in de regio is het gevolg van zowel wijzigingen in volume 
(aantallen overnachtingen en bezoekersaantallen), als veranderingen van prijzen en bestedingen in de 
vrijetijdssector in de regio. Uit tabel 6.10 blijkt dat het volume-effect en het prijseffect in het 
verblijfstoerisme beide positief zijn. In het dagtoerisme is het volume-effect sterk negatief, voornamelijk  
veroorzaakt door minder winkelbezoeken. Dit wordt echter meer dan gecompenseerd door het prijseffect. 
 
Tabel 6.10. Prijs- en volume-effect economische betekenis 2014-2016 (exclusief Wageningen en Druten) 

Sector Volume-effect Prijseffect Totaal effect 

Verblijfstoerisme € 12.862.439  € 7.667.393 € 20.529.833 

Dagtoerisme -€ 98.946.593  € 111.410.660  € 12.464.067 

Zakelijk toerisme -€ 3.221.196  € 3.307.814  € 86.618  

Totaal regio -€ 89.305.350 € 122.385.868 € 33.080.518 

 
Stijging in werkgelegenheid  
Op basis van bovenstaande bestedingen valt de werkgelegenheid in de regio te berekenen. De 
werkgelegenheid ten gevolge van recreatie en toerisme in de regio Arnhem-Nijmegen (exclusief 
Wageningen en Druten) bedroeg in 2016 15.912 FTE. In 2014 was de werkgelegenheid nog 15.661 FTE, 
waardoor de stijging in het jaar 2016 ten opzichte van 2014 bijna 2% bedroeg. De stijging van de 
werkgelegenheid is daarmee net iets kleiner dan de stijging van de bestedingen (3%), wat duidt op een 
iets hogere arbeidsproductiviteit dan in 2014. 
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  In tegenstelling tot de vorige rapportages zijn de bestedingen van Holland Casino nu wel in de regio 
 Nijmegen opgenomen. 
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6.6. Ontwikkeling van de bezetting in vergelijking met Gelderland en Nederland 
 

Eerder is al het marktaandeel van de regio Arnhem-Nijmegen in Gelderland en Nederland getoond. Het is 
ook van belang om naar de ontwikkeling van de bezetting van de verschillende typen verblijfstypen te 
kijken, ook in verhouding tot Gelderland en Nederland. Hiertoe zijn, naast gegevens uit de enquête, data 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt. Jachthavens en vaste plaatsen op campings zijn niet in 
de vergelijking betrokken, omdat hier geen landelijke gegevens van beschikbaar zijn. 
 
Tabel 6.11 Vergelijking ontwikkeling bezettingsgraden 

Categorieën
1
 

Regio 
Arnhem-Nijmegen 

Gelderland Nederland 

Jaar 2014 2016 2014 2016 2014 2016 

Hotels 51% 55% 48% 55% 60% 65% 

Campings toeristisch  6% 7% 7% 7% 8% 8% 
Groepsaccommodaties 23% 24% 21% 20% 19% 18% 

Bungalows/appartementen 44% 48% 35% 36% 41% 44% 
1    Voor hotels, pensions en B&Bs en bungalows/appartementen is de bezettingsgraad per eenheid (respectievelijk 

kamerbezettingsgraad en huisjesbezettingsgraad) berekend. De berekening voor campings en groepsaccommodaties 
gaat om de slaapplaatsbezettingsgraad. 

 
Uit de berekening blijkt dat de bezetting in de regio Arnhem-Nijmegen doorgaans overeenkomt met die in 
de provincie Gelderland. Alleen op het gebied van groepsaccommodaties en bungalows/appartementen 
wijkt de bezettingsgraad van de regio Arnhem-Nijmegen (in positieve zin) af van het Gelders gemiddelde. 
In het geval van groepsaccommodaties heeft dit mogelijk te maken met een aantal grote aanbieders in de 
regio, die een relatief hoge bezetting halen. Bij bungalows en appartementen speelt de beperkte omvang 
van het aanbod in de regio Arnhem-Nijmegen een rol. De ontwikkeling van de bezetting in de regio 
Arnhem-Nijmegen vertoont tussen 2014 en 2016 weinig tot geen verschillen met de richting van de 
ontwikkeling van het Gelders en Nederlands gemiddelde. 
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