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Persbericht 
Meer overnachtingen, gelijk aantal toeristen 
In het derde kwartaal van 2002 hebben 8,2 miljoen gasten voor 34,4 miljoen 
overnachtingen gezorgd. Het aantal gasten in Nederlandse 
logiesaccommodaties is hiermee vrijwel gelijk aan dat van het derde kwartaal 
van 2001. Het aantal nachten dat in accommodaties is doorgebracht, steeg 
echter met drie procent. De gemiddelde verblijfsduur is dus toegenomen. Dit 
blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

 

Verblijfsrecreatieve logiesvormen groeien 

Het zijn vooral de verblijfsrecreatieve logiesvormen – kampeerterreinen, 
bungalowparken en groepsverblijven – die geprofiteerd hebben van de groei 
van het aantal overnachtingen. Voor deze accommodatievormen kan een 
groei van het aantal overnachtingen worden genoteerd van vier procent, bij 
een overigens gelijkblijvend aantal gasten. Het aantal overnachtingen in de 
hotelsector is daarentegen gelijk gebleven. 

 

Meer Duitsers overnachten langer 

Het aantal Duitsers dat in het derde kwartaal van 2002 te gast is geweest in 
ons land is uitgekomen op 1 miljoen. Een stijging van zes procent ten opzichte 
van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Daarmee is het aantal op ongeveer 
hetzelfde niveau gekomen als in het derde kwartaal van 2000. De Duitse 
toeristen hebben zowel bij de hotels als bij de overige logiesvormen meer 
overnachtingen geboekt, in totaal ruim 5 miljoen. Dit is een stijging van 13 
procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Opvallend is dat zowel 
het aantal bezoekers als het aantal overnachtingen van overige buitenlanders 
sterk is gedaald.  

 

Alleen in het zuiden van Nederland geen groei 

De groei van het aantal overnachtingen heeft zich in het oosten, het noorden 
en het westen van Nederland voorgedaan. Deze groei is in het oosten en 
westen gepaard gegaan met een groei van het aantal gasten, in het noorden 
daarentegen met een daling van het aantal gasten. In het zuiden is sprake van 
een kleine daling van het aantal overnachtingen bij een gelijkblijvend aantal 
gasten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. 
Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl w
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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 is mogelijk dat een 
persoon meerdere malen in een maand in dezelfde accommodatie of in 
verschillende accommodaties als gast wordt geteld. De gegevens in dit 
persbericht betreffen voorlopige cijfers. 

 
Tabel 1: Toeristische gasten en hun overnachtingen per 
accommodatievorm, derde kwartaal 2002 1) 

Logiesvorm Gasten  
(x 1miljoen) 

% verandering t.o.v. 
3e kwartaal 2001 

Overnachtingen 
(x 1 miljoen) 

% verandering t.o.v. 
3e kwartaal 2001 

Hotels, pensions en 
jeugdaccommodaties 

4,3 0 8,7 0 

Verblijfsrecreatieve 
accommodaties 2) 

3,9 0 25,7 4 

Totaal 8,2 0 34,4 3 

1) voorlopige cijfers 
2) kampeer- en bungalowterreinen, groepsaccommodaties 

Bron: CBS 

Tabel 2: Toeristische gasten naar herkomst en hun overnachtingen, 
derde kwartaal 2002 1) 

Herkomst Gasten  
(x1 miljoen) 

% verandering t.o.v. 
3e kwartaal 2001 

Overnachtingen 
(x 1 miljoen) 

% verandering t.o.v. 
3e kwartaal 2001 

Nederland 5,2 1 24,8 4 

Duitsland 1,0 6 5,1 13 

Buitenland 
 excl. Duitsland 

2,0 -6 4,5 -8 

Totaal 8,2 0 34,4 3 

1) voorlopige cijfers 

Bron: CBS 

Tabel 3: Toeristische gasten en hun overnachtingen per landsdeel 1), 
derde kwartaal 2002 2) 

Landsdeel Gasten 
(x1miljoen) 

% verandering t.o.v. 
3e kwartaal 2001 

Overnachtingen 
(x 1 miljoen) 

% verandering t.o.v. 
3e kwartaal 2001 

Noord 1,1 -5 6,1 7 

Oost 1,5 2 7,2 6 

West 4,0 1 14,3 3 

Zuid 1,6 0 6,8 -1 

Totaal 8,2 0 34,4 3 

1) Noord: Groningen, Friesland, Drenthe; Oost: Overijssel, Flevoland, Gelderland; West: Noord-
Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland; Zuid: Noord-Brabant, Limburg. 

2) voorlopige cijfers 

Bron: CBS 


