SAMENVATTING INKOMEND
DAGBEZOEK DUITSLAND
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Monitor inkomend dagbezoek– NBTC
Holland Marketing

De samenvatting Inkomend dagbezoek vanuit Duitsland heeft tot doel inzicht te verkrijgen in het inkomend
dagtoerisme in de provincie Utrecht. Omdat het dagtoerisme voornamelijk plaatsvindt vanuit NordrheinWestfalen (NRW) en Niedersachsen (NS), beperkt de monitor zich tot deze regio’s. De doelgroep bestaat uit
inwoners van deze beide regio’s van 18 jaar en ouder.
BEZOEKERS EN DAGTOCHTEN
38% van de inwoners uit Nordrhein-Westfalen (NRW) en Niedersachsen (NS) heeft tussen juni 2015 en mei
2016 een dagtocht naar Nederland ondernomen. Dit gaat om 7,5 miljoen mensen per kwartaal die gemiddeld
1,6 keer een dagtocht maakten, wat zorgt voor in totaal 46,77 miljoen dagtochten naar Nederland ( waarvan
68% uit NRW). 5% van de dagtochten werd ondernomen naar de provincie Utrecht. Dit gaat om 390.000
mensen en 2,2 miljoen dagtochten (waarvan 80% uit NRW).
PER REGIO
66% van de dagtochten in de provincie Utrecht vond plaats in de stad Utrecht: dit gaat om 1,5 miljoen
dagtochten. Daarna heeft het Vecht & Plassengebied de meeste dagtochten uit Duitsland ontvangen, namelijk
264.000 (12%). Het Groene Hart ontving 198.000 dagtochten uit Duitsland (9%), het Eemland en Valleigebied
154.000 (7%), de Utrechtse Heuvelrug 132.000 (6%) en de Kromme Rijnstreek 110.000 (5%).
STEDEN
Binnen de provincie Utrecht is Utrecht de meest bezochte stad (57%), gevolgd door Amersfoort (11%) en
Veenendaal (10%).
ATTRACTIES
Bij attracties wordt een rondvaart over de grachten het meest ondernomen (13%), gevolgd door een bezoek
aan het Nationaal Militair Museum (11%) en daarna worden Ouwehands Dierenpark, Museum Oud
Amelisweerd, kasteel De Haar en Huis Doorn (allen 10%) het meeste bezocht.
ACTIVITEITEN
Bij meer dan de helft van de dagtochten in Nederland gaat men winkelen in een stad (52%). Daarnaast gaat
men vaak uit eten (39%) en brengt men een bezoek aan de stad zelf (37%). Winkelen is ook de meest
ondernomen activiteit in de provincie Utrecht (47%), eveneens gevolgd door uit eten gaan (36%) en het
bezoeken van een stad (29%). Men bezoekt in de provincie Utrecht bovengemiddeld veel musea en
bezienswaardigheden en men gaat veel uit.
REISGEZELSCHAP
65% van de dagtochten naar Nederland wordt samen met de partner ondernomen. Ook in de provincie Utrecht
wordt een dagbezoek het vaakst met partner ondernomen (61%). In vergelijking met dagtochten in Nederland
wordt de dagtocht in de provincie Utrecht vaker met kinderen ondernomen (19% versus 24%).
BESTEDINGEN
Per dagtocht in Nederland wordt gemiddeld € 84,50 per persoon uitgegeven. In de provincie Utrecht geeft men
gemiddeld € 96,50 per dagtocht uit, waarvan € 35,50 aan winkelen wordt uitgegeven. Dit geeft het
inkomenddagbezoek uit Duitsland voor de provincie Utrecht een economische waarde van € 212 miljoen.
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