
Het afgelopen jaar overnachtten 25,6 miljoen

gasten in Nederlandse logiesaccommodaties.

Zij brachten er 83,3 miljoen nachten door. Zes

van de tien gasten kozen voor een overnach-

ting in hotel, pension of jeugdaccommodatie.

Middenklasse hotel populair
Drie- en viersterrenhotels zijn de meest popu-

laire hoteltypen. Van de 170 duizend hotelbed-

den zijn er 105 duizend in hotels van deze cate-

gorieën te vinden. Twee van de drie hotel-

gasten boekten er hun overnachtingen.

De populariteit van dergelijke hotels neemt

nog steeds toe. De groei in de hotelsector

beperkte zich het afgelopen jaar tot drie- en

viersterrenhotels en tot pensions en hotels

zonder ster. Hotels in de overige sterrencate-

gorieën ontvingen minder gasten. Voor het

eerst sinds 1993 verminderde het aantal gas-

ten in vijfsterrenhotels.

Het aantal bedden in de lager gekwalificeerde

hotels, met nul tot twee sterren, nam ten

opzichte van 1998 met bijna drieduizend af.

Ook bij de vijfsterrenhotels was sprake van

een lichte afname, terwijl de drie- en vierster-

renhotels hun capaciteit met bijna vierdui-

zend bedden hebben uitgebreid.

Britse en Duitse hotelgasten
Meer dan de helft van alle overnachtingen in

hotels, pensions of jeugdaccommodaties

kwam voor rekening van buitenlanders.

Vooral de luxe hotels moesten het van de bui-

tenlandse toerist hebben. Acht van de tien

bezoekers van een vijfsterrenhotel kwamen

van buiten de landsgrenzen. Ook de hotels

met één ster ontvingen relatief veel buitenlan-

ders, vermoedelijk vooral jongere reizigers.

Ten opzichte van 1998 is de populariteit van

de hotels bij buitenlanders weinig toegeno-

men. Terwijl het totaal aantal buitenlandse

gasten in Nederlandse logiesaccommodaties

met 6 procent steeg, wisten de hotels maar

4,4 procent meer buitenlandse gasten te trek-

ken. Het aantal Nederlandse hotelgasten nam

toe met 9,6 procent.

Drie van de vier buitenlandse hotelgasten

kwamen uit Europa, elke tiende gast kwam

uit de Verenigde Staten. Van de Europese lan-

den leverde Groot-Brittannië de meeste bui-

tenlandse gasten, Duitsland kwam op de

tweede plaats. Andere landen volgden op

grote afstand. Andere logiesaccommodaties

dan hotels zijn duidelijk minder in trek bij

buitenlandse gasten. Van de bezoekers aan

bungalowparken en kampeerterreinen was

slechts een kwart afkomstig uit het buiten-

land. Driekwart van deze buitenlandse toeris-

ten kwam uit Duitsland.

Vaker naar de camping
Kampeerterreinen deden het erg goed in 1999.

Campinghouders mochten maar liefst twintig

procent meer kampeerders begroeten dan in

1998. Door de toename met 0,7 miljoen gas-

ten stak de kampeersector zelfs de hotelsector

en de huisjescomplexen naar de kroon. De

hotels kregen er in 1999 0,6 miljoen gasten

bij, de bungalows en vakantiehuisjes 0,5 mil-

joen gasten. Ongetwijfeld heeft het betere

weer in 1999 hierbij een rol gespeeld.

De belangstelling van buitenlandse toeristen

voor de Nederlandse camping nam sterk toe.

Het aantal buitenlandse gasten steeg vorig jaar

met maar liefst 37 procent. Er kwamen vooral

meer Duitse toeristen. Het aantal Nederlandse

gasten nam met 16 procent toe. §

Ben Stigter

Meer toeristen overnachten in Nederland

Slapen onder sterren

In 1999 waren de Nederlandse logiesaccommodaties weer meer in trek dan het jaar ervoor. Zowel het aantal
gasten als het aantal overnachtingen nam ten opzichte van 1998 toe. Bijna alle logiesvormen deelden in de
groei. Alleen groepsaccommodaties verkochten minder overnachtingen.
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Toeristen in Nederland naar sterrenklasse hotel
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Beschikbare bedden in hotels en
pensions naar sterrenklasse hotel


