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Toeristisch bezoek gedaald
Het aantal gasten dat heeft overnacht in Nederlandse
logiesaccommodaties is in het tweede kwartaal van 2001 gedaald met
243 duizend vergeleken met het tweede kwartaal van 2000. Dat is een
daling met 3,1 procent. In totaal maakten in het tweede kwartaal 7,6
miljoen gasten gebruik van Nederlandse logiesaccommodaties. Dit blijkt
uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vooral minder buitenlanders

De afname van het aantal gasten komt vooral doordat minder
buitenlanders in Nederlandse accommodaties hebben overnacht. Het
aantal buitenlandse gasten was in het tweede kwartaal van dit jaar
7,6 procent lager dan in de overeenkomstige periode een jaar eerder.
Vooral het aantal Duitse gasten liep terug (-13,2 procent). Het aantal
Nederlandse gasten daalde in die periode slechts met 0,2 procent.

Ook minder overnachtingen

Het kleinere aantal gasten ging gepaard met een eveneens geringer
aantal overnachtingen. De daling van het aantal overnachtingen
(-1,8 procent) was overigens iets kleiner dan de daling van het aantal
gasten (-3,1 procent). Vooral het aantal overnachtingen van
buitenlandse gasten is gedaald (-7,5 procent). Het aantal
overnachtingen van Nederlandse gasten steeg echter licht met
1,3 procent.

Minder toeristen naar Mond- en Klauwzeer gebieden

Het aantal gasten in de MKZ gebieden is gedaald met 9,2 procent.  In
de rest van Nederland was sprake van een daling met 2,6 procent. De
MKZ gebieden worden in meerderheid (88 procent) door Nederlanders
bezocht. Het aantal Nederlandse gasten in de accommodaties binnen
de MKZ gebieden is met 8,6 procent gedaald ten opzichte van dezelfde
maanden in 2000. In de rest van Nederland steeg het aantal
Nederlandse gasten juist met 0,8 procent. Ook het aantal buitenlanders
dat geboekt had voor een verblijf in de MKZ gebieden is gedaald, te
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weten met 13 procent. In de rest van Nederland was ook sprake van
een omvangrijke daling van het aantal buitenlanders, met 7,5 procent.

Alle logiesvormen ondervonden dalingen

De dalingen ten opzichte van het tweede kwartaal in 2000 hebben bij
alle logiesvormen plaatsgevonden. Hotels, pensions en
jeugdaccommodaties boekten 1,9 procent minder gasten. Deze
verbleven bovendien ook korter: het aantal overnachtingen is met 3,6
procent gedaald. De kampeerterreinen boekten ook minder gasten (-7,8
procent), maar konden wel als enige een groter aantal overnachtingen
noteren (2 procent meer); dit komt door de vakanties in eigen land van
Nederlanders. De huisjescomplexen noteerden 2,7 procent minder
gasten en 1,5 procent minder overnachtingen. Groepsaccommodaties
verwelkomden 2,7 procent minder gasten, die 8,5 procent minder
overnachtingen boekten.

Technische toelichting
Een gast is een bezoeker die één of meer nachten in een
logiesaccommodatie verblijft. Bezoekers die meer dan twee maanden in
een hotel of pension verblijven worden als vaste gasten aangemerkt. Zij
tellen niet mee voor de statistiek. Bezoekers die een vaste standplaats
op een kampeerterrein of een huisje voor langer dan twee maanden
hebben gehuurd, worden evenmin geregistreerd. Asielzoekers worden
niet meegeteld. Het aantal gasten en hun overnachtingen worden
waargenomen bij hun vertrek. Het is mogelijk dat een persoon twee of
meerdere malen in een maand in dezelfde accommodatie of in
verschillende accommodaties als gast wordt geteld.
De gegevens in dit persbericht betreffen voorlopige cijfers.

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie over dit persbericht kunt u contact opnemen
met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, de heer
V.C.A. van Polanen Petel, tel. (070) 337 43 64. Overige informatie kunt
u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.



CBS Persbericht PB01-241 pagina 3 van 4

Aantal gasten en overnachtingen in logiesaccommodaties naar
herkomst van de gasten in het tweede kwartaal van 2001.1)

Herkomst Gasten (x 1000) % verandering
t.o.v. 2e kwartaal
2000

Overnachtingen
(x 1000)

% verandering
t.o.v. 2e kwartaal
2000

Nederland 4755 -0,2 15485 1,3

Buitenland 2852 -7,6 7698 -7,5

waarvan

Duitsland 901 -13,2 3443 -11,0

Overig buitenland 1951 -4,8 4255 -4,4

Totaal 7607 -3,1 23183 -1,8

1) voorlopige cijfers

Bron: CBS

Aantal gasten en overnachtingen naar herkomst van de gasten in
logiesaccommodaties in het tweede kwartaal van 2001 in MKZ-
gebieden en overig Nederland.1)

Aantallen X 1.000 Procentuele verandering ten
opzichte van 2e kwartaal 2000

Gasten/
overnachtingen/
herkomst

MKZ
gebieden

Overig
Nederland

Nederland MKZ
gebieden

Overig
Nederland

Nederland

Gasten 527 7080 7607 -9,2 -2,6 -3,1

- Nederland 463 4293 4755 -8,6 0,8 -0,2

- buitenland 64 2788 2852 -13,0 -7,5 -7,6

Overnachtingen 1800 21383 23183 -13,0 -0,7 -1,8

- Nederland 1622 13863 15485 -12,8 3,3 1,3

- buitenland 178 7521 7698 -15,1 -7,3 -7,5

1) voorlopige cijfers

Bron: CBS



CBS Persbericht PB01-241 pagina 4 van 4

Aantal gasten en overnachtingen naar type accommodatie en
herkomst van de gasten; tweede kwartaal 2001.1)

a. Hotels, pensions en jeugdaccommodaties
Herkomst Gasten (x 1000) % verandering

t.o.v. 2e kwartaal
2000

Overnachtingen (x
1000)

% verandering
t.o.v. 2e kwartaal
2000

Nederland 2091 1,3 3728 -0,5

Buitenland 2166 -4,8 4371 -6,1

waarvan

Duitsland 373 -13,6 822 -17,4

Overig buitenland 1793 -2,7 3549 -3,0

Totaal 4257 -1,9 8100 -3,6

b. Kampeerterreinen
Herkomst Gasten (x 1000) % verandering

t.o.v. 2e kwartaal
2000

Overnachtingen (x
1000)

% verandering
t.o.v. 2e kwartaal
2000

Nederland 947 -0,7 4947 7,3

Buitenland 234 -28,7 1057 -17,3

waarvan

Duitsland 164 -28,8 768 -21,4

Overig buitenland 70 -28,4 289 -3,9

Totaal 1181 -7,8 6004 2,0

c. Huisjescomplexen
Herkomst Gasten (x 1000) % verandering

t.o.v. 2e kwartaal
2000

Overnachtingen (x
1000)

% verandering
t.o.v. 2e kwartaal
2000

Nederland 1248 -1,8 5658 -0,6

Buitenland 425 -5,3 2167 -3,8

waarvan

Duitsland 345 -2,2 1777 -1,1

Overig buitenland 80 -16,7 390 -14,5

Totaal 1672 -2,7 7825 -1,5

d. Groepsaccommodaties
Herkomst Gasten (x 1000) % verandering

t.o.v. 2e kwartaal
2000

Overnachtingen (x
1000)

% verandering
t.o.v. 2e kwartaal
2000

Nederland 470 -1,4 1151 -6,8

Buitenland 27 -20,8 103 -24,3

waarvan

Duitsland 19 -16,0 76 -24,7

Overig buitenland 8 -30,1 27 -23,1

Totaal 497 -2,7 1254 -8,5

1) voorlopige cijfers

Bron: CBS


