
Nederland beschikt over een groot aantal

watersportgebieden. Te noemen zijn de IJs-

selmeerkust, het Deltagebied in Zuid-Hol-

land, Noord-Brabant en Zeeland, de meren in

Groningen, Friesland en Noord-West Overijs-

sel, de Hollands-Utrechtse meren en het Gel-

ders rivierengebied. Watersport is één van de

mogelijk toeristische bestemmingen van toe-

risten in deze gebieden.

Acht miljoen nachten
De logiesaccommodaties in de watersportge-

bieden hebben in 2000 bijna 2,3 miljoen

Nederlandse en buitenlandse gasten mogen

verwelkomen. Samen brachten zij bijna acht

miljoen nachten door in hotels en andere

accommodaties. Dat is goed voor 9,5 procent

van het totaal aantal overnachtingen in Neder-

land. Terwijl in 2000 het aantal overnachtin-

gen in Nederland was gedaald, was het aantal

in de watersportgebieden nog net gestegen.

Dat is eigenlijk alleen maar te danken aan

het Deltagebied in Zuid-Holland, Noord-Bra-

bant en Zeeland. In dit gebied nam het aantal

overnachtingen van 1999 op 2000 met bijna

een kwart toe tot bijna 2,5 miljoen. De IJssel-

meerkust trekt echter van de watersportge-

bieden de meeste toeristen. Hier waren in

2000 bijna 3,2 miljoen overnachtingen te

noteren. Dat is echter wel een afname van

8 procent ten opzichte van 1999.

Hotel of camping
Het aantal gasten in de watersportgebieden is

ongeveer half-om-half verdeeld over hotels

en overige accommodaties zoals kampeer- en

bungalowterreinen en groepsaccommodaties.

Het aantal overnachtingen is heel anders ver-

deeld. Deze toeristen brengen drie van de

vier nachten door op een camping, een bun-

galowterrein of in een groepsaccommodatie.

Dit patroon is sterker dan in de rest van

Nederland. Daar zijn de overige accommoda-

ties goed voor 63 procent van het aantal over-

nachtingen. Gemiddeld heeft een toerist

zowel in de watersportgebieden als in de rest

van Nederland twee nachten doorgebracht in

een hotel, terwijl dat in de overige accommo-

daties vijf nachten zijn.

Bijna twee derde van de overnachtingen in de

watersportgebieden komt op het conto van

Nederlandse toeristen. Dat is iets minder dan

in de rest van Nederland. Wat opvalt, is dat veel

Duitse toeristen naar de watersportgebieden

trekken. Drie van de vier buitenlandse toeristen

in de watersportgebieden zijn Duitsers. Zij

nemen ruim een vijfde van het aantal overnach-

tingen in de watersportgebieden voor hun reke-

ning. In de rest van Nederland zijn Duitsers

goed voor 13 procent van de overnachtingen.

Sterk seizoenpatroon
Het seizoenpatroon van het aantal gasten in de

watersportgebieden lijkt veel op dat van de rest

van Nederland. In augustus is er een piek van

350 duizend gasten, goed voor 1,6 miljoen nach-

ten. In december zijn er nog slechts 93 duizend

gasten die samen 278 duizend nachten blijven.

Wel is de daling van hoogseizoen naar laagsei-

zoen sterker dan in de rest van Nederland. Het

aantal gasten in december bedraagt 26 procent

van dat in augustus, terwijl in de rest van

Nederland dat percentage 47 bedraagt. �

Vincent van Polanen Petel

Veel toeristen naar IJsselmeerkust en Zeeuwse stranden

Water trekt Duitsers

De watersportgebieden zijn goed voor bijna een tiende van het totaal aantal toeristische overnachtingen in
Nederland. Vooral de IJsselmeerkust en de Zeeuwse binnenwateren trekken veel toeristen. Naast Nederlanders
zoeken ook veel Duitsers het Nederlandse water op. Zij staan dan ook bekend als echte waterliefhebbers.
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Overnachtingen in watersportgebieden
naar gebied, 2000
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Overnachtingen per maand, 2000
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