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VOORWOORD 
 
Flevoland biedt volop ruimte aan toerisme en recreatie. Ooit ontstaan door 
de visie en drive van pioniers, heeft Flevoland zich ontwikkeld tot een 
aantrekkelijke avontuurlijke bestemming die de bezoeker een royaal en 
afwisselend vrijetijdsaanbod aanbiedt. 
 
Met ruim € 0,6 miljard bestedingen en 7.750 fulltime (stijging 2,2% t.o.v. 2011) 
arbeidsplaatsen in 2012 draagt de vrijetijdsindustrie in toenemende mate bij aan 
de economische ontwikkeling van Flevoland en een gunstig vestigingsklimaat. 
Flevoland laat voor 2012 wederom uitstekende cijfers zien. In een tijd waarin 
het economisch tegen zit is het een ware prestatie dat de bestedingen met 
3% en het aantal toeristische overnachtingen met maar liefst 5% zijn gestegen 
ten opzichte van 2011. Ondernemers spelen daar ook op in door te investeren in 
meerdaagse verblijfsarrangementen. 
 
Samen werken we verder aan het vrijetijdsaanbod van Flevoland en het in beeld 
brengen van het avontuur dat Flevoland kan bieden. Er zijn al vele mooie 
samenwerkingen en vrijetijdsproducten in Flevoland ontstaan. Afgelopen jaar is 
‘De Bome’, een echte boomhut geplaatst op camping de Houtrib. Deze boomhut 
is een innovatief en geheel Flevolands product: De initiatiefnemer komt uit 
Lelystad, De architect uit Almere, het duurzame hout uit Lelystad en het 
composiet. waarvan de ronde achterkant is gemaakt, komt van Urk.  
Daarnaast heb je de  Orchideeën Hoeve, één van de grotere dagattracties van 
Flevoland. De enorme kracht van het bedrijf is, om vanuit de basis van de tuinen 
toch telkens weer vernieuwingen aan te brengen en belevingen toe te voegen 
die het bedrijf verrijken. De lori (papegaaien)tuin is de mooie toevoeging van 
2012.    
 
De definitieve komst van de Floriade naar Flevoland gaat komende jaren vele 
mogelijkheden bieden voor de gehele provincie om zich op de kaart te zetten. 
En de Provincie Flevoland blijft investeren in de vrijetijdseconomie zodat 
Flevoland nog aantrekkelijker kan worden voor bewoners, bedrijven en niet 
onbelangrijk onze bezoekers. Dat zal zich vertalen in mooie cijfers, ook voor de 
toekomst.  
 
Veel leesplezier toegewenst. 
 
 
Jan-Nico Appelman 
 
Gedeputeerde Economische Zaken Provincie Flevoland 
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SAMENVATTING 
 
De Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland geeft inzicht in de economische 
betekenis van de sector recreatie en toerisme in Flevoland en de ontwikkeling 
daarvan. Deze periodieke meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie 
Flevoland en Toerisme Flevoland. Voorliggende monitor – de Monitor Toerisme 
en Recreatie Flevoland 2013 – betreft het jaar 2012. 
 
Circa 2,2 miljoen overnachtingen (+5%)  
In 2012 vonden circa 2,2 miljoen toeristische overnachtingen plaats in Flevoland. 
Ruim de helft van de overnachtingen werd doorgebracht in een bungalow. Ten 
opzichte van 2011 groeide het aantal overnachtingen in Flevoland met 5%. Deze 
groei is vooral terug te voeren op de bungalowsector (met name de uitbreiding 
van aantal verhuureenheden bij Waterparc Veluwemeer). Verder lieten alle 
categorieën met uitzondering van de hotels standaard, de groepsaccommodaties 
en de watersport een (lichte) stijging zien. De toeristische overnachtingen 
vonden vooral plaats in de Randmeren. Circa 80% van de overnachtingen werden 
doorgebracht in de gemeenten Zeewolde (46%) en Dronten (33%) samen. 
 
Circa 13 miljoen dagrecreatieve bezoeken (stabiel) 
Het aantal dagrecreatieve bezoeken bedroeg circa 13 miljoen. Dit is nagenoeg 
gelijk aan het aantal dagrecreatieve bezoeken in 2011. Het Factory Outlet 
Center Batavia Stad is met 2,2 miljoen bezoeken (17% van het dagbezoek) de 
grootste publiekstrekker van Flevoland. De dagrecreatieve bezoeken vonden 
vooral plaats in de gemeenten Almere en Lelystad met respectievelijk 33% en 
26% van het totale dagbezoek. 
 
Sector goed voor ruim € 0,6 miljard bestedingen  
In 2012 werd door verblijfstoeristen en dagrecreanten in Flevoland ongeveer  
€ 613 miljoen besteed. Veel bestedingen worden gegenereerd door de bezoekers 
van Factory Outlet Center Batavia Stad, horecabezoekers, bezoekers van 
bungalow-parken (met name Center Parcs de Eemhof) en bezoekers van Walibi 
Holland. 
 
Bestedingen met bijna 3% gegroeid, met name door hogere prijzen 
De bestedingen zijn afgelopen jaar met bijna 3% gegroeid. Indien de groei van 
de totale bestedingen nader geanalyseerd wordt, blijkt dat deze grotendeels kan 
worden verklaard door een prijseffect (85%) en deels door een volume-effect 
(15%). De groei van de bestedingen komt overigens bijna geheel op het conto 
van het verblijfstoerisme (+5% bestedingen). 
 
Toerisme levert ruim 7.750 FTE aan werkgelegenheid op 
Het toerisme levert in totaal ruim 7.750 FTE aan werkgelegenheid op. Dit 
correspondeert met 10.000-11.000 banen. Hiermee heeft de toeristisch-
recreatieve sector een aandeel van 6,1% in de totale werkgelegenheid in 
Flevoland. Ten opzichte van 2011 is de werkgelegenheid gestegen met 2,2%.  
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1. INLEIDING 
 
 

1.1. Doel 
 

De Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland geeft inzicht in de economische 
betekenis van de toeristisch-recreatieve sector in Flevoland en de ontwikkeling 
daarvan. De monitor is het resultaat van samenwerking van de provincie 
Flevoland, Toerisme Flevoland en alle betrokken partijen:, de gemeenten 
Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde, de lokale 
VVV’s/promotieorganisaties, de brancheorganisaties RECRON, HISWA en 
Koninklijk Horeca Nederland. Vele individuele toeristisch-recreatieve bedrijven 
werkten mee. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun medewerking. 
 
 

De monitor is voor het eerst opgesteld in 2001/2002 met een nulmeting (op 
basis van bezoekersaantallen en overnachtingen van 1999/2000). Om de 
ontwikkeling te kunnen volgen, is de monitor in 2004 geactualiseerd op basis 
van gegevens over 2002 en vanaf 2005 elk jaar met de gegevens van het jaar 
vóór de rapportage. 
 

Deze monitor – de Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 – is de tiende 
meting en betreft het jaar 2012. De monitor is uitgevoerd door ZKA Consultants 
& Planners in opdracht van de Provincie Flevoland en Toerisme Flevoland 
(uitvoeringsorganisatie). In de monitor zijn 25 verblijfstoeristische en 
dagrecreatieve categorieën meegenomen. De resultaten worden weergegeven 
in dit rapport.  
 
 

1.2.  Leeswijzer 
 

Deze rapportage is als volgt opgebouwd: 

 De onderzoeksverantwoording: hoofdstuk 2; 

 Een schets van de structuur van het toeristisch-recreatief aanbod in 
Flevoland: hoofdstuk 3; 

 Het gebruik van het aanbod in 2012: hoofdstuk 4; 

 De economische betekenis van toerisme en recreatie – uitgedrukt in 
bestedingen en werkgelegenheid – in Flevoland en de verschillende 
gemeenten in 2012: hoofdstuk 5; 

 De ontwikkeling van de vraag en de ontwikkeling van de economische 
betekenis in de periode 2011-2012: hoofdstuk 6.  

 

In de tabellen in deze rapportage zijn de zes gemeenten gerangschikt op 
capaciteit, overnachtingen of dagtoeristisch bezoek. Hierbij is een aflopende 
volgorde gehanteerd (van groot naar klein). Voor het aanbod is de capaciteit in 
aantallen eenheden leidend. 
 
Voor zover mogelijk wordt het gebruik van het toeristisch-recreatief aanbod 
per categorie (logiesvorm / type dagattractie) weergegeven per gemeente. Om 
de vertrouwelijkheid van de gegevens van de individuele bedrijven te 
waarborgen, worden alleen uitspraken gedaan op een aggregatieniveau van 
minimaal 3 bedrijven. Indien er wel overnachtingen of bezoekersaantallen in 
een bepaalde gemeente voorkomen, maar deze vanwege het waarborgen van 
de vertrouwelijkheid niet kunnen worden weergegeven, wordt dit aangegeven 
door de aanduiding g.g. 
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1.3. Verrichte werkzaamheden 
 

Ten behoeve van deze monitor zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

 Deskresearch (data Toerisme Flevoland, gemeenten, CVTO, etc.); 

 Enquête onder toeristisch-recreatieve bedrijven; 

 Dataverwerking en analyse; 

 Modelmatige doorrekening economische betekenis toerisme en recreatie; 

 Analyse ontwikkeling 2011-2012; 

 Rapportage; 

 Bespreking met vertegenwoordigers van Provincie Flevoland en Toerisme 
Flevoland (volgt nog); 

 Toelichting/presentatie. 
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2. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 
 
 
2.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk is een nadere toelichting op het onderzoek gegeven. Hierbij is 
gestart met de afbakening en indeling van het onderzoeksonderwerp (2.2.). 
Vervolgens is ingegaan op de gehanteerde methodiek (2.3.). 
 
 
2.2. Afbakening 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de afbakening en indeling van het 
onderzoeksonderwerp. Hierbij komt eerst de regionale afbakening en indeling 
aan bod en vervolgens de afbakening van de toeristisch-recreatieve sector. 
 
 

2.2.1. Regionale afbakening 
 
De provincie Flevoland omvat 6 gemeenten: Almere, Dronten, Lelystad, 
Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Op onderstaande kaart is de begrenzing 
van de regio aangegeven.  
 
Figuur 2.1. Regionale afbakening provincie Flevoland 

 
 
In deze monitor worden de resultaten beschreven op provinciaal niveau waarbij 
deze – voor zover mogelijk1 – zijn uitgesplitst naar de zes Flevolandse 
gemeenten. 

                                                      
1  De aanbodgegevens zijn allemaal uitgesplitst. Het gebruik van het toeristisch-recreatief aanbod 

per categorie (en de daarmee samenhangende economische betekenis) is per gemeente 
weergegeven indien er minimaal 3 bedrijven in deze categorie in de gemeente gevestigd zijn 
(zie ook paragraaf 4.1.).  
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2.2.2. Afbakening toerisme 
 
In de monitor zijn zowel verblijfstoerisme als dagtoerisme meegenomen. De 
afbakening en categoriale indeling van toerisme voor dit onderzoek is 
(grotendeels) gelijk aan die van de voorgaande meting(en).  
 
Categoriale indeling toeristisch-recreatieve sector 
In deze monitor zijn de volgende toeristisch-recreatieve categorieën 
onderscheiden: 
 
Verblijfstoerisme: 
1. Hotels/pensions/B&B standaard (0-2 sterren); 
2. Hotels middenklasse en luxe (3-5 sterren); 
3. Bungalows (inclusief appartementen); 
4. Campings (regulier) vaste plaatsen (seizoen- en jaarplaatsen); 
5. Campings (regulier) toeristische plaatsen; 
6. Minicampings; 
7. Groepsaccommodaties; 
8. Watersport passanten (jachthavens); 
9. Watersport vast (jachthavens); 
10. Watersport plaatsen op het droge (trailerbare boten, catamarans, jollen)2. 
 
Dagtoerisme: 
11. Grote attracties (meer dan 500.000 bezoekers per jaar); 
12. Kleine en middelgrote attracties (minder dan 500.000 bezoekers per jaar); 
13. Musea en bezienswaardigheden; 
14. Evenementen laag/middel (gemiddeld bestedingsniveau circa € 15); 
15. Evenementen hoog (hoge bestedingen: gemiddeld circa € 100); 
16. Oeverrecreatie; 
17. Kleine watersport; 
18. Natuurgerichte openluchtrecreatie; 
19. Waterrecreatie; 
20. Golf; 
21. Outdoor/adventure laag (relatief lage bestedingen, gemiddeld circa € 36); 
22. Outdoor/adventure hoog (hoge bestedingen, gemiddeld circa € 189); 
23. Factory Outlet Center; 
24. Wellness; 
25. Horeca. 
 
In bijlage 2 is een toelichting op deze categorieën opgenomen. De categorieën 
10 (watersportplaatsen op het droge), 24 (wellness) en 25 (horeca) zijn in 2010 
voor het eerst meegenomen in de monitor. Voor eerdere jaren ontbreken 
cijfers voor deze categorieën. De totale cijfers (bezoek, bestedingen en 
werkgelegenheid) uit deze rapportage kunnen hierdoor niet zonder meer 
vergeleken worden met cijfers uit eerdere rapportages voor de jaren tot en 
met 2009. 
 
In samenspraak met Toerisme Flevoland is het aanbod in bepaalde categorieën 
uitgebreid en/of geactualiseerd. Dit is met name van toepassing voor de 
categorieën 13 (musea en bezienswaardigheden) en 19 (waterrecreatie). De 
cijfers voor 2011 kunnen (mede hierdoor) afwijken van de vorige rapportage 
door noodzakelijk gebleken correcties.  
 

                                                      
2  Bijvoorbeeld het catamaranstrand bij Marina Muiderzand. 
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2.3. Wijze van dataverzameling 
 

Om de gewenste informatie inzichtelijk te krijgen zijn in dit onderzoek twee 
methodieken voor de verzameling van de data gehanteerd: 

 Bedrijfsenquête onder toeristisch-recreatieve aanbieders; 

 Deskresearch. 
 
Bedrijfsenquête 

Voor het inzichtelijk maken van de bezoekersaantallen, overnachtingen en 

omzetten/bestedingen, etc., alsmede het aanvullen en verifiëren van het 

niveau en de capaciteit, zijn toeristisch-recreatieve aanbieders in Flevoland 

geënquêteerd. Gestart is met een indeling van het toeristisch aanbod naar 

bovenstaande categorieën. Vervolgens is per e-mail een link naar de online 

vragenlijst verzonden naar de bedrijven in de populatie. Om het draagvlak bij 

de ondernemers voor het onderzoek te bevorderen is bij deze mail een 

aanbevelingsbrief namens de opdrachtgever meegestuurd die het belang van 

het onderzoek onderstreept. Vervolgens zijn de bedrijven nagebeld totdat de 

doelrespons (n = 175 bedrijven) was gerealiseerd.  

 

Bij de bedrijfsenquête zijn de volgende (hoofd)categorieën3 meegenomen: 

 Hotels; 

 Campings; 

 Bungalows; 

 Groepsaccommodaties; 

 Jachthavens; 

 Dagrecreatie. 

 

Respons: 62% van de bedrijven meegewerkt 

In totaal is een respons van 62% gerealiseerd binnen de onderzoekspopulatie. In 

tabel 2.1. is een overzicht opgenomen van de respons uitgesplitst naar de 

verschillende categorieën (zie bijlage 4 voor een uitwerking van de respons). 

 

Tabel 2.1. Overzicht respons bedrijfsenquête  

Categorie Populatie Gerealiseerd Respons 

Hotels  61  37  61% 

Campings  53    34  64% 

Bungalows    24    13  54% 

Groepsaccommodaties     7    6  86% 

Jachthavens  35  22  63% 

Dagrecreatie  158  98  62% 

Totaal  338  210  62% 

 
Deze respons van 62% van de bedrijven kan als zeer hoog worden aangemerkt. 
Veelal wordt in onderzoeken een respons van een kwart tot een derde al als 
hoog bestempeld.  
 
  

                                                      
3  Voor alle verblijfstoeristische categorieën (1 tot en met 10) en de dagtoeristische categorieën 

met uitzondering van evenementenbezoek, oeverrecreatie, kleine watersport en horeca  
(14 t/m 17 en 25) zijn enquêtes afgenomen. 



 
11 

 
ZKA Consultants & Planners          Toerisme Flevoland          Provincie Flevoland 

Om te komen tot het totale aantal overnachtingen en dagbezoek in Flevoland 
in 2012 zijn – aangezien niet alle bedrijven hebben meegewerkt – voor de non-
respons ramingen gemaakt. Deze ramingen zijn op verblijfstoeristisch gebied 
veelal gemaakt door uit te gaan van de gemiddelde bezettingsgraden voor de 
desbetreffende categorie of cijfers van eerdere jaren. Voor dagtoeristische 
bedrijven die dit jaar niet hebben geparticipeerd zijn bezoekcijfers uit eerdere 
jaren aangehouden. 
 
Deskresearch 
Voor deze monitor is gebruik gemaakt van deskresearch om het toeristisch-
recreatieve aanbod te inventariseren. Hiervoor is primair gebruik gemaakt van 
de databestanden van Toerisme Flevoland.  
 
Daarnaast is deskresearch verricht om de dagtoeristische activiteiten die niet 
via de bedrijfsenquête inzichtelijk zijn gemaakt in kaart te brengen.  
Voor de dagtoeristische categorieën “oeverrecreatie”, “kleine watersport” en 
“horeca” is gebruik gemaakt van het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO)4. Het 
CVTO is een tweejaarlijks onderzoek en vanaf 2011 (nog) niet geactualiseerd. 
Derhalve baseren wij ons voor de categorieën “oeverrecreatie”, “kleine 
watersport” en “horeca” op dezelfde cijfers als gehanteerd in de studie voor 
2011. 
 
De bezoekcijfers van evenementen zijn afkomstig van de gemeenten en/of 
promotieorganisaties in de zes afzonderlijke gemeenten (deels aangevuld met 
gegevens van organisatoren), die door ZKA zijn benaderd om deze gegevens te 
verstrekken. 
 
Tevens is gebruik gemaakt van deskresearch voor de bepaling van de 
parameters (bestedingen5, arbeidscoëfficiënten, etc.) voor de berekening van 
de economische betekenis. 

                                                      
4  Voor het CVTO van NBTC-NIPO Research wordt een groot aantal Nederlanders ondervraagd over 

hun vrijetijdsgedrag. Wekelijks worden ongeveer 375 personen ondervraagd over ondernomen 
activiteiten in de vrijetijd in de afgelopen week. Daarnaast vindt een jaarmeting/ijkonderzoek 
plaats waaraan de laatste keer 5.350 Nederlanders hebben deelgenomen.  

5  De bestedingsprofielen zijn gebaseerd op de resultaten van de enquêtes in combinatie met 
aanvullend deskresearch (o.a. tarievenonderzoek).  
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3. AANBOD 
 
 

3.1. Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt de structuur van het toeristisch-recreatief aanbod in 
Flevoland geschetst. Hierbij wordt eerst aandacht besteed aan het verblijfs-
toeristisch aanbod (3.2.) en vervolgens aan het dagrecreatieve aanbod (3.3.). 
 

Deze inventarisatie is gebaseerd op deskresearch (gegevens van de 
exploitanten zelf, gemeenten, etc.), aangevuld met de bedrijfsenquêtes.  
 
 

3.2. Verblijfstoerisme 
 

Binnen het verblijfstoerisme worden de volgende hoofdcategorieën 
onderscheiden: 
1. Hotels, pensions en bed & breakfast (3.2.1.); 
2. Campings (3.2.2.); 
3. Groepsaccommodaties (3.2.3.); 
4. Bungalows (3.2.4.); 
5. Jachthavens (3.2.5.). 
 
 

3.2.1. Hotels, pensions en bed- en breakfast 
  

Onderstaande tabel (tabel 3.1.) geeft een overzicht van het hotelaanbod 
(uitgedrukt in aantal hotels6 en aantal bedden) in Flevoland per gemeente.  
 

Tabel 3.1. Hotelaanbod Flevoland (2012) 

Gemeente Aantal hotels6 Aantal kamers Aantal bedden 

Almere 14 533 1.078 

Noordoostpolder 10 177 359 

Lelystad 17 174 348 

Dronten 7 72 155 

Zeewolde 8 26 62 

Urk 6 25 53 

Totaal 62 1.007 2.055 

 

Flevoland telde in 2012 in totaal 62 hotels, pensions en bed & breakfasts met in 
totaal ruim 1.000 kamers en ruim 2.000 bedden. Per saldo nam het aantal 
hotels in 2012 toe met twee (ten opzichte van 2011). Het aantal bedden nam af 
met 66 (-3%). Het hotelaanbod in Flevoland ligt qua capaciteit met name in 
Almere, gevolgd door Noordoostpolder en Lelystad.  
 
Binnen de hoofdcategorie hotels wordt onderscheid gemaakt tussen7: 

 Hotels/pensions standaard; 

 Hotels middenklasse en luxe. 

                                                      
6  Inclusief pensions en bed & breakfasts. 
7  Reden voor deze onderverdeling in deze categorieën is de uiteenlopende bestedingsomvang 

(gasten in een luxe hotel kennen een aanzienlijk hoger bestedingspatroon dan gasten in een 
eenvoudig pension of bed & breakfast accommodatie). 
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Onder de categorie ‘hotels/pensions standaard’ worden hotels en pensions met 
0 t/m 2 sterren verstaan. Bed & breakfast accommodaties worden ook tot deze 
categorie gerekend. Tot de categorie ‘hotels middenklasse en luxe’ worden 
hotels vanaf 3 sterren gerekend. 
 
Tabel 3.2. Hotelaanbod Flevoland (2012) naar niveau  

Gemeente Hotels/pensions standaard (incl. B&B) Hotels middenklasse en luxe 

 Acc. Kamers Bedden Acc. Kamers Bedden 

Almere  9   47   89  5 486      989 

Noordoostpolder  6   17   38  3 160      321 

Lelystad  9   26   49  7 148      299 

Dronten  5   12   30  2  60      125 

Zeewolde  6   10   28  2  16       34 

Urk  7   25   53  -    -        - 

Totaal 42 137 287 19 870 1.768 

 
Het aantal hotels in de categorie ‘middenklasse en luxe’ is in 2012 is per saldo 
met één toegenomen (Lodgerie het Groene Geheim en Hotel Ark zijn nieuw en 
Kotter Prins Maurits is verplaatst naar de ‘hotels standaard’). Het aantal 
bedden is ten opzichte van 2011 met 46 bedden toegenomen (van 1.722 naar 
1.768 bedden). Het aantal aanbieders in de categorie ‘hotels/pensions 
standaard’ is in 2011 per saldo gelijk gebleven. Het aantal bedden is met 91 
afgenomen. Deze afname wordt vooral veroorzaakt door de inactiviteit van 
hotel Prinses Maxima (95 bedden in 2011). 
 
 

3.2.2. Campings 
 

Bij het kamperen kan onderscheid worden gemaakt tussen toeristisch en vast 
kamperen8 op ‘reguliere’ campings en op ‘minicampings’ (soms ook wel 
“kamperen bij de boer” genoemd). Deze laatste categorie heeft (grotendeels) 
een toeristisch karakter. In onderstaande tabel is het kampeeraanbod per 
gemeente in Flevoland weergegeven. 
 
Tabel 3.3. Campingaanbod Flevoland (2012) 

Gemeente Regulier campings Minicampings 

 Bedrijven Vaste pl. Toeristische pl. Bedrijven Plaatsen 

Dronten 10 1.235 1.879 5 113 

Zeewolde 12 1.432 1.272 1 20 

Noordoostpolder  6 300 339 6 97 

Almere  5 165 261 1 24 

Urk  2 137 135 - - 

Lelystad  2 95 78 1 15 

Totaal 37 3.364 3.964 16 269 

 
In totaal heeft Flevoland 53 campings, waarvan 16 minicampings. De reguliere 
campings hebben in totaal ruim 7.300 standplaatsen, de minicampings bijna 
270. Het kamperen bij de boer heeft dan ook een veel kleinschaliger karakter 
(gemiddeld circa 16 standplaatsen per bedrijf) dan het regulier kampeeraanbod 
(gemiddeld circa 200 standplaatsen per bedrijf). Uit tabel 3.3. blijkt verder dat 
het reguliere kampeeraanbod met name is geconcentreerd in Dronten en 
Zeewolde.  

                                                      
8  Onder vast kamperen wordt zowel het kamperen op vaste plaatsen, jaarplaatsen als 

seizoensplaatsen gerekend. Tot toeristisch kamperen wordt gerekend het kamperen op 
toeristische plaatsen, voor- of naseizoenplaatsen, in trekkershutten en verhuurcaravans. 
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In de gemeenten Dronten en Zeewolde is circa 80% van het totale reguliere 
aanbod gevestigd. Ten opzichte van 2011 is er een groei van 131 plaatsen op de 
reguliere campings9. Het aantal vaste plaatsen nam toe met 5%, terwijl het 
aantal toeristische plaatsen nagenoeg constant bleef. 
  

Het kamperen bij de boer vindt met name in de gemeente Noordoostpolder en 
Dronten plaats (circa 78% van het aanbod). Ten opzichte van 2011 is er een 
groei van per saldo 22 plaatsen op de minicampings, met name omdat er in de 
gemeente Noordoostpolder plaatsen zijn toegevoegd. 
 
 

3.2.3. Groepsaccommodaties 
  

Flevoland heeft in totaal 7 groepsaccommodaties. Deze hebben in totaal  
54 zalen/kamers en 328 bedden (zie tabel 3.4.). Ten opzichte van 2011 is het 
aantal accommodaties gelijk gebleven. De capaciteit is eveneens nagenoeg 
ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar (- 4 bedden). 
  

Tabel 3.4. Aanbod groepsaccommodaties Flevoland (2012) 

Gemeente Aantal accommodaties Aantal zalen/kamers Aantal bedden 

Noordoostpolder 5 38 220 

Almere 1 10   60 

Lelystad 1   6   48 

Dronten - - - 

Urk - - - 

Zeewolde - - - 

Totaal 7 54 328 
 
 

3.2.4. Bungalows 
  

In de categorie ‘bungalows’ worden naast bungalows op bungalowparken (en 
andere verblijfseenheden, bijv. verhuurchalets) ook appartementen en 
vakantiewoningen meegenomen. Tabel 3.5. geeft een overzicht van het 
bungalowaanbod uitgedrukt in aantal accommodaties en het aantal eenheden 
(bijv. bungalows, appartementen) en aantal bedden. 
 

Tabel 3.5. Aanbod bungalows Flevoland (2012) 

Gemeente Aantal accommodaties Aantal eenheden Aantal bedden 

Zeewolde   5    945 4.737 

Dronten   7    403 2.411 

Noordoostpolder   3      67    324 

Urk   5       6      33 

Lelystad   3       5      16 

Almere   1        1        4 

Totaal 24 1.427 7.525 

 

Flevoland beschikt over 24 accommodaties met ruim 7.500 bedden. Verreweg 
het merendeel (95%) van het bungalowaanbod ligt in Zeewolde en Dronten.  
Ten opzichte van 2011 is het aantal accommodaties per saldo met  
2 gedaald van 26 naar 2410. In totaal nam het aantal bedden ten opzichte van 
2011 per saldo met 626 bedden toe (+9%), met name door meer 
verhuurcapaciteit bij Landal Waterparc Veluwemeer. 

                                                      
9  Na correctie wordt voor 2011 uitgegaan van 7.197 plaatsen op de reguliere campings (3.214 

vaste plaatsen en 3.983 toeristische plaatsen). 
10  Na correctie bestaat de populatie in 2011 uit 26 bedrijven (toegevoegd zijn Colombinehuis, 

Vakantiehuis Vossemeer en Bungalows Netl). In 2012 zijn 3 bedrijven geen onderdeel meer van 
de populatie (Vakantiewoning Bataviahaven, Klaas Ras en Huisje aan het Meer) en is 1 nieuwe 
aanbieder toegevoegd (Boomhutovernachtingen op camping de Houtrib). 



 
15 

 
ZKA Consultants & Planners          Toerisme Flevoland          Provincie Flevoland 

3.2.5. Jachthavens 
 
Flevoland heeft – volgens onze inventarisatie – in totaal 35 jachthavens met 
ruim 10.000 ligplaatsen in het water, waarvan 9.069 vaste ligplaatsen (87%) en 
1.413 passantenplaatsen (13%). Ten opzichte van 2011 is de totale capaciteit in 
het water nagenoeg constant gebleven. Het aantal jachthavens is ook 
ongewijzigd. 
 
Tabel 3.6. Aanbod jachthavens Flevoland (2012) 

Gemeente Aantal  

jachthavens 

Aantal  

vaste ligplaatsen 

Aantal  

Passantenplaatsen 

Totaal aantal  

ligplaatsen 

Lelystad  9  2.520  372  2.892 

Dronten  10  2.096  284  2.380 

Zeewolde  6  1.782  343  2.125 

Almere  5  1.990  134  2.124 

Urk  2  289  250  539 

Noordoostpolder  3  392  30  422 

Totaal  35  9.069  1.413  10.482 

 
Naast plaatsen in het water zijn in deze monitor ook plaatsen op de wal in het 
onderzoek betrokken. Met onze inventarisatie in 2012 zijn 1.150 plaatsen op de 
wal (excl. winterstalling) achterhaald11.  
 
 

3.3. Dagtoerisme 
 

Binnen het dagtoerisme worden de volgende hoofdcategorieën onderscheiden: 

 Attracties en bezienswaardigheden (3.3.1.); 

 Evenementen (3.3.2.); 

 Oeverrecreatie en kleine watersport (3.3.3.); 

 Natuurgerichte openluchtrecreatie (3.3.4.); 

 Waterrecreatie (3.3.5.); 

 Golf (3.3.6.); 

 Outdoor/adventure (3.3.7.); 

 Factory Outlet Center (3.3.8.); 

 Wellness (3.3.9.); 

 Horeca (3.3.10.). 
 
 
3.3.1. Attracties en bezienswaardigheden 
 
De hoofdcategorie attracties en bezienswaardigheden kan worden 
onderverdeeld in drie subcategorieën (zie bijlage 4 voor een overzicht van de 
bedrijven per categorie): 

 Grote attracties (> 500.000 bezoekers per jaar); 

 Kleine en middelgrote attracties (< 500.000 bezoekers per jaar); 

 Musea en bezienswaardigheden (musea, monumenten, bezoekerscentra, 
tuinen, rondleidingen, etc.). 

 
  

                                                      
11  Omdat niet alle jachthavens aan het onderzoek hebben geparticipeerd en deze plaatsen op de 

wal niet in openbare bronnen worden gepubliceerd is het mogelijk dat het werkelijk aantal 
plaatsen in Flevoland (iets) groter is dan 1.150.    
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Walibi Holland (gemeente Dronten) is de grootste attractie in Flevoland. Ook 
behoort Batavia Stad tot de categorie ‘grote attracties’. In dit rapport is deze 
echter in een afzonderlijke categorie opgenomen (Factory Outlet Center, zie 
ook paragraaf 3.3.8). De categorie kleine en middelgrote attracties bestaat uit 
negen bedrijven. Ten opzichte van 2011 is niets veranderd12.  
 
De categorie musea en bezienswaardigheden bestaat uit 57 aanbieders. Ten 
opzichte van 2011 is het aanbod (na correctie)13 ongewijzigd.  
 
In tabel 3.7. is het aantal aanbieders per gemeente weergegeven. Hieruit kan 
afgeleid worden dat de kleine/middelgrote attracties en de musea en 
bezienswaardigheden zich met name in de gemeente Noordoostpolder 
bevinden. 
 
Tabel 3.7. Aanbod attracties en musea/bezienswaardigheden Flevoland (2012) 

Gemeente Aantal grote attracties Aantal kleine en 

middelgrote attracties 

Aantal musea en 

bezienswaardigheden 

Noordoostpolder  -  3  29 

Lelystad  -  3  8 

Dronten  1  -  7 

Zeewolde  -  1  6 

Almere  -  2  5 

Urk  -  -  2 

Totaal  1  9  57 

 
 

3.3.2. Evenementen 
 
Binnen Flevoland worden jaarlijks vele evenementen georganiseerd. In deze 
Monitor zijn 67 evenementen met een toeristische en/of bovenlokale 
aantrekkingskracht meegenomen. De evenementen zijn onderverdeeld in twee 
categorieën (“evenementen laag/middel” en “evenementen hoog”) vanwege 
de grote bestedingsverschillen p.p.p.d. bij Lowlands, Defqon, Zand Almere en 
de Libelle Zomerweek (“evenementen hoog”) en anderzijds bij de overige 
evenementen. In tabel 3.8 staat hoeveel evenementen per gemeente zijn 
meegenomen.  
 
Tabel 3.8. Aanbod evenementen Flevoland (2012) 

Gemeente Aantal evenementen 

laag/middel 

Aantal evenementen 

hoog 

Totaal aantal 

evenementen 

Almere 21 2 23 

Lelystad 15  15 

Dronten   7 2   9 

Noordoostpolder   9    9 

Urk   9    9 

Zeewolde   4    4 

Totaal 63 4 67 

 
  

                                                      
12  Na correctie van de voor 2011 gehanteerde gegevens: Kinderspeelparadijs De Piraat (niet 

mogelijk extern te bezoeken, daarom geen onderdeel van populatie) en Forellenvisvijvers De 
Huif (verplaatst naar musea en bezienswaardigheden). 

13  Ten opzichte van 2011 zijn 29 aanbieders toegevoegd die vorig jaar geen onderdeel waren van 
de populatie, maar wel reeds bestonden. 
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Ten opzichte van 2011 heeft per saldo 1 evenement minder plaatsgevonden14. 
Met name in Almere zijn minder evenementen georganiseerd (per saldo -6). In 
Lelystad (per saldo +3), Noordoostpolder (per saldo +1) en Zeewolde (per saldo 
+1) was sprake van een toename. 
 
 

3.3.3. Oeverrecreatie en kleine watersport 
 

In Flevoland zijn talrijke mogelijkheden voor oeverrecreatie (zonnen, 
zwemmen, picknicken en dergelijke op stranden aan meren of plassen) en 
kleine watersport (surfen, kanoën, roeien, etc.) zoals het Almeerderstrand, het 
Zilverstrand, het Bovenwater, het Erkemederstrand, het Vollenhovermeer, etc. 
 

Aangezien (vrijwel) geen bezoekersaantallen bekend zijn van oeverrecreatie en 
kleine watersport zijn de bezoekersaantallen in deze categorie ontleend aan 
het CVTO (Continu VrijetijdsOnderzoek) van NBTC-NIPO Research. 
 
 

3.3.4. Natuurgerichte openluchtrecreatie 
 
Tot natuurgerichte openluchtrecreatie wordt gerekend wandelen, fietsen, 
paardrijden, skeeleren, etc. in natuurgebieden met een bovenregionale 
aantrekkingskracht (Oostvaardersplassen, Natuurpark Lelystad, stadslandgoed 
de Kemphaan (Almere), het Kuinderbos, het Voorsterbos en Horsterwold). Deze 
categorie telt 10 aanbieders. Ten opzichte van 2011 zijn twee ‘natuur-
gebieden’ toegevoegd, namelijk de belevenissenbossen in Lelystad en Urk.  
 
 

3.3.5. Waterrecreatie 
 
Ten opzichte van 2011 is de (voormalige) categorie ‘rondvaarten’ uitgebreid 
met zeilscholen en bootverhuurbedrijven. Deze bedrijven nemen we in dit 
onderzoek mee als waterrecreatieve bedrijven. Op dit gebied zijn er in 
Flevoland 42 bedrijven gevestigd. Dit aantal is niet veranderd ten opzichte van 
2011. In de gemeente Almere zijn de meeste bedrijven gevestigd (16), gevolgd 
door de gemeente Zeewolde (8), Urk en Lelystad (beiden 6). In Dronten en 
Noordoostpolder bevinden zich met respectievelijk 4 en 2 bedrijven minder 
bedrijven in deze categorie. 
 
 

3.3.6. Golf 
 
Ten opzichte van 2011 is het aanbod aan golfbanen (inclusief pitch and putt-
banen) met één afgenomen (Golfpark Rutten). Flevoland telt tien golfbanen: 
drie in de gemeente Dronten, twee in de gemeente Noordoostpolder, twee in 
Zeewolde, twee in Lelystad en één in Almere. 
 
 

3.3.7. Outdoor/adventure 
 

Een type dagrecreatie dat relatief veel voorkomt in Flevoland is outdoor/ 
adventure. Er zijn 25 verschillende bedrijven die actieve, avontuurlijke 
buitenactiviteiten aanbieden in Flevoland zoals survivals, paintball, etc.  
 
  

                                                      
14  Voor deze monitor is – net als voorgaande jaren – met alle gemeenten en/of lokale 

promotieorganisaties in Flevoland contact opgenomen om het overzicht van de toeristisch 
relevante evenementen te completeren.  
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Binnen outdoor/adventure worden twee categorieën onderscheiden: 

 Outdoor/adventure laag met relatief lage bestedingen per persoon. Vaak 
zijn dit activiteiten die in groepsverband worden ondernomen zoals, 
survival en paintball. Deze categorie telt 14 aanbieders (zie tabel 3.9.). 
Ten opzichte van 2011 is dit aanbod per saldo met drie bedrijven 
afgenomen. Vier bedrijven zijn verplaatst naar een andere categorie: Sail 
Today (waterrecreatie), Surfschool Paradiso (waterrecreatie), 
forellenvisvijvers Eemhof (musea en bezienwaardigheden) en 
forellenvisvijvers De Huif (musea en bezienswaardigheden). Één bedrijf is 
(tijdelijk) niet meegenomen in de populatie (FlevOnice15) en Ball & Arrows 
en Ski Inn zijn nieuw ten opzichte van 2011; 

 Outdoor/adventure hoog met hoge gemiddelde bestedingen per persoon. 
Doorgaans zijn dit activiteiten met een meer individueel karakter zoals 
autoincentives, vliegles (recreatief), etc. Deze categorie telt elf 
aanbieders, waarvan er zich acht in de gemeente Lelystad bevinden (zie 
tabel 3.9.). Ten opzichte van 2011 is het aanbod met één bedrijf 
afgenomen16. 

 
Tabel 3.9. Aanbod outdoor/adventure Flevoland (2012) 

Gemeente Aantal aanbieders 

outdoor/adventure laag 

Aantal aanbieders 

outdoor/adventure hoog 

Totaal aantal aanbieders 

outdoor/adventure 

Lelystad  2  8  10 

Almere  5  1  6 

Dronten  4  1  5 

Noordoostpolder  3  1  4 

Urk  -  -  - 

Zeewolde  -  -  - 

Totaal  14  11  25 

 
 

3.3.8. Factory Outlet Center 
 
Een belangrijke dagtoeristische trekker in Flevoland is Factory Outlet Center 
Batavia Stad in Lelystad. Dit ‘winkelmerkendorp’ met ruim 100 winkels en 
verschillende horeca-eenheden is in de zomer van 2001 geopend. 
 
Van dit type attractie zijn er slechts enkele in Nederland. Naast Batavia Stad in 
Lelystad is in Roermond sinds 2002 een Factory Outlet Center gevestigd 
(Designer Outlet Roermond) en sinds 2006 in Roosendaal (Rosada) genaamd. 
 
 

3.3.9. Wellness 
 
In Flevoland zijn drie zelfstandige sauna-en thermencomplexen gevestigd, 
namelijk Saunapark Almere, Thermen La Mer (beiden gemeente Almere) en 
Aphrodite’s Thermen (gemeente Dronten). Dit aantal is (na correctie17) 
ongewijzigd ten opzichte van 2011. 
 

                                                      
15

  FlevOnice is in april 2012 failliet gegaan. De eerste maanden van 2012 is FlevOnice open 
geweest voor publiek. Strikt genomen behoorde het bedrijf daarmee tot de populatie. 
FlevOnice heeft echter niet meegewerkt aan het onderzoek. Tijdens het enqueteren was nog 
niks bekend over de inmiddels geplande doorstart. 

16
  Er zijn zes aanbieders aan de populatie toegevoegd (ook voor 2011): zweefclub 

Noordoostpolder, zweefclub Flevo, WM Flight Services, Vliegschool Lelystad, Heli Holland 
Helicon. Vergeleken met 2011 behoort Polder Aviation niet meer tot de populatie. 

17
  Aestas Beauty & Sauna heeft zelf aangegeven huidtherapie te verzorgen en derhalve niet 

relevant te zijn  
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3.3.10. Horeca 

 
Voor de afbakening van de categorie horeca is aangesloten bij het Continu 
VrijeTijdsOnderzoek (CVTO) 2010-2011 van NBTC-NIPO Research. Conform de 
landelijke R&T standaard is hierbij een ondergrens gehanteerd van activiteiten 
van 2 uur of langer die vanuit huis zijn ondernomen. De volgende activiteiten 
worden in kaart gebracht (zie hoofdstuk 4): bar/café bezoek, op terras zitten, 
uit eten in restaurant/eetcafé, uit eten in fastfoodrestaurant/snackbar, 
discobezoek, bezoek bowling en bezoek casino/speelhal.  
 
Het bezoek aan bar/café, discobezoek, op terras zitten, uit eten in restaurant/ 
eetcafé en uit eten in fastfoodrestaurant/snackbar vindt plaats in de 
drankensector, restaurantsector respectievelijk fastservicesector.  
In tabel 3.10. is het aantal bedrijven en het verkoopoppervlakte (in m2) 
weergegeven uitgesplitst naar gemeente. Ten opzichte van 2010 is het aantal 
bedrijven met bijna 2% gedaald (m.n. het aantal drankverstrekkers daalde van 
142 naar 134) en de verkoopoppervlakte met ongeveer 1%.  
 
Tabel 3.10. Horeca aanbod Flevoland (2011) naar sector  

Gemeente Aantal bedrijven Verkoopoppervlakte (m²) 

 Drank18 Restaurant Fastservice Drank19 Restaurant Fastservice 

Almere   59   61   73 18.491 9.626 5.901 

Lelystad   30   40   41 10.360 8.106 3.459 

Noordoostpolder   22   15   18 8.994 3.540 1.100 

Dronten   11   12   13 6.585 2.816 1.715 

Zeewolde   7     9     7 5.830 1.772 376 

Urk   12     6     9 3.408 806 587 

Totaal 134 143 160 53.668 26.666 13.138 
Bron: Bedrijfschap Horeca en Catering. 
 

Flevoland telde in 2011 in totaal 7 discotheken20 (5 in Almere en 2 in de 
gemeente Noordoostpolder). Daarnaast zijn er 3 bowlingcentra (buiten 
verblijfsrecreatiebedrijven) met in totaal 20 banen (6 in Dronten, 10 in 
Lelystad en 4 in Noordoostpolder)21. Het aantal speelautomatencentra bedraagt 
7 (hiervan zijn er 4 gevestigd in Almere, 2 in Lelystad en 1 in 
Noordoostpolder)22. 
 
Voor deze categorie zijn geen bedrijfsenquêtes verricht. Het gebruik (zie 
hoofdstuk 4) is gebaseerd op het ContinuVrijetijdsOnderzoek 2010/2011. 
  

                                                      
18  Exclusief horeca bij recreatiebedrijf en horeca bij sportaccommodatie. 
19  Inclusief horeca bij recreatiebedrijf en horeca bij sportaccommodatie. 
20  Deze zijn in tabel 3.10. inbegrepen in de drankensector. 
21  Bron: Nederlandse Bowling Federatie, 2012. 
22  Bron: VAN Speelautomaten Brancheorganisatie. 
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4. OVERNACHTINGEN EN BEZOEKERSAANTALLEN 2012 
 
 
4.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt het gebruik in 2012 – uitgedrukt in overnachtingen en 
bezoekersaantallen – van het in hoofdstuk 3 weergegeven toeristisch-
recreatieve aanbod beschreven23. Hierbij is eerst aandacht besteed aan het 
verblijfstoerisme (4.2.). Vervolgens wordt ingegaan op het dagtoerisme (4.3.). 
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een résumé (4.4.). 
 
 

4.2. Verblijfstoerisme 
 
Op basis van de enquêtes onder verblijfstoeristische bedrijven is het gebruik 
van het verblijfstoeristisch aanbod in Flevoland in 2012 geïnventariseerd. 
Ontbrekende waarnemingen zijn gecompleteerd door uit te gaan van de 
gemiddelde bezettingsgraden voor de desbetreffende categorie of van de 
cijfers van voorgaand jaar. 
 
 

4.2.1. Hotels 
 

In hotels t/m 2 sterren, pensions en bed & breakfast accommodaties vonden in 
2012 bijna 13.000 overnachtingen plaats. Dit is een afname van 25% ten 
opzichte van 2011, met name veroorzaakt door inactiviteit van hotel Prinses 
Maxima. In middenklasse en luxe hotels werd in dat jaar circa 298.000 maal 
overnacht. Het aantal overnachtingen in hotels c.a. in Flevoland in 2012 
bedroeg daarmee in totaal ruim 310.000. 
 

In tabel 4.1. is weergegeven hoe de hotelovernachtingen zijn verdeeld over de 
verschillende Flevolandse gemeenten. De meeste overnachtingen vonden plaats 
in Almere, gevolgd door Lelystad en Noordoostpolder. Dit hangt samen met de 
concentratie van het middenklasse en luxe aanbod – met een grotere capaciteit 
en een hogere bezetting dan ‘hotels/pensions standaard’ – in deze gemeenten. 
 

Tabel 4.1. Hotelovernachtingen Flevoland (2012) naar niveau  

Gemeente Hotels/pensions standaard Hotels middenklasse en luxe Totaal 

Almere   3.467  174.732  178.199 

Lelystad   2.201  54.869  57.070 

Noordoostpolder   1.870  52.667  54.537 

Dronten   1.151  g.g.  g.g. 

Urk   2.795  g.g.  g.g. 

Zeewolde   1.486  g.g.  g.g. 

Totaal 12.970  298.295  311.265 

 

                                                      
23  Om de vertrouwelijkheid van de gegevens van de individuele bedrijven te waarborgen, worden 

alleen uitspraken gedaan op een aggregatieniveau van minimaal 3 bedrijven. Indien er wel 
overnachtingen of bezoekersaantallen in een bepaalde gemeente voorkomen, maar dit 
vanwege het waarborgen van de vertrouwelijkheid niet kan worden weergegeven, wordt dit in 
dit hoofdstuk aangegeven met de aanduiding g.g. 
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Ten opzichte van 2011 is het aantal hotelovernachtingen in Flevoland met circa 
1% gestegen. De toename komt helemaal op rekening van de middenklasse en 
luxe hotels (+3% overnachtingen). Het aantal overnachtingen in de standaard 
hotels/pensions daalde met -25%. 
 
De capaciteit in de middenklasse en luxe hotels is in de periode 2011-2012 
uitgebreid met 46 bedden (+3%). Aangezien de groei van de overnachtingen 
nagenoeg gelijk was aan de groei van de capaciteit, kan geconcludeerd worden 
dat de (bed)bezettingsgraad in deze hotelklasse vrijwel constant is gebleven. 
 
Voor de hotels/pensions standaard is de capaciteit in de periode 2011-2012 
afgenomen per saldo afgenomen met 91 bedden (-25%). Het aantal 
overnachtingen daalde ongeveer in dezelfde mate. De (bed)bezettingsgraad is 
dus ook voor deze hotelklasse vrijwel constant gebleven. 
 
 

4.2.2. Campings 
 
In 2012 vonden in totaal circa 630.000 toeristische overnachtingen plaats op 
reguliere campings én minicampings in Flevoland. In onderstaande tabel is het 
gebruik van het toeristisch kampeeraanbod per gemeente in Flevoland 
weergegeven. Conform het aanbod zijn de toeristische overnachtingen sterk 
geconcentreerd in de gemeenten Dronten en Zeewolde (samen 85%).  
 
Tabel 4.2. Toeristische kampeerovernachtingen Flevoland (2012) 

Gemeente Reguliere campings Minicampings Totaal 

Dronten  353.254  8.311  361.565 

Zeewolde  172.838      g.g.  g.g. 

Almere  33.328       g.g.  g.g. 

Noordoostpolder  25.958  3.954  29.912 

Urk  g.g.        -  g.g. 

Lelystad  g.g.     g.g.  g.g. 

Totaal  614.061  14.311  628.372 

 
Ten opzichte van 2011 is het aantal kampeerovernachtingen licht gestegen  
(+1%). Het aantal overnachtingen op minicampings is gestegen met 12%. Het 
aantal toeristische overnachtingen op reguliere campings is met bijna 1% 
toegenomen. Het aantal toeristische plaatsen op reguliere campings is 
nagenoeg constant gebleven (de bezettingsgraad is dus licht gestegen). 
 
De reguliere campings hebben in 2012 circa 615.000 overnachtingen 
gerealiseerd. Dit betekent dat er per toeristische eenheid gemiddeld  
155 persoonsovernachtingen hebben plaatsgevonden (toename ten opzichte van 
2011). Gemiddeld bedroeg het aantal personen per plaats circa 3,4. Bij een 
gemiddelde openstelling van 267 dagen per jaar komt de netto plaatsbezetting 
hiermee uit op circa 17%. 
 
De economische betekenis van het vast kamperen wordt in de Monitor Toerisme 
en Recreatie Flevoland meegenomen door het aantal vaste plaatsen te 
vermenigvuldigen met de gemiddelde bestedingen per plaats per jaar. 
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4.2.3. Groepsaccommodaties 
 
Bij de 7 groepsaccommodaties in Flevoland vonden in 2012 in totaal ongeveer   
19.000 overnachtingen plaats. Dit is 14% minder dan in 2011. Deze daling kan 
worden verklaard door een lagere bezettingsgraad. 
 
 

4.2.4. Bungalows 
 
Met name dankzij de capaciteitsuitbreiding van Landal Waterparc Veluwemeer 
(van 100 naar 175 verhuureenheden) is het aantal overnachtingen in bungalows 
in Flevoland vorig jaar gestegen tot ruim 1,1 miljoen overnachtingen (+9%). 
 
Tabel 4.3. Bungalowovernachtingen Flevoland (2012) 

Gemeente Overnachtingen 

Zeewolde  792.307 

Dronten  372.568 

Noordoostpolder  30.030 

Urk  1.981 

Lelystad  561 

Almere  g.g24 

Totaal  1.153.086 

 

Bij 7.525 bedden en een gemiddelde openstelling van 357 nachten komt de 
gemiddelde bedbezetting hiermee uit op 43%. Dit is dezelfde bedbezetting als 
in 2011. Het gemiddeld aantal personen per eenheid/bungalow bedraagt 4,2. 
Het aantal bezette ‘huisjesnachten’ komt hiermee uit op circa 275.000 in 2012. 
Met 1.525 eenheden die gemiddeld 357 nachten geopend zijn komt de 
bezetting per eenheid uit op 51%. Dit is iets lager dan in 2011 (53%).  
 
 

4.2.5. Jachthavens 
 
Er vonden 125.527 persoonsovernachtingen plaats van passanten in de 
jachthavens in Flevoland25.  
 
De economische betekenis van de vaste ligplaatsen in jachthavens wordt in de 
Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland meegenomen door het aantal bezette 
ligplaatsen (7.526) te vermenigvuldigen met de gemiddelde bestedingen per 
ligplaats per jaar. Gezien de capaciteit van 9.069 vaste ligplaatsen is de 
bezettingsgraad van deze vaste plaatsen circa 83% (in 2011 bedroeg deze 
ongeveer 85%).  
 
 
4.3. Dagtoerisme 
 
Het gebruik van het dagtoeristisch aanbod in Flevoland is geïnventariseerd op 
basis van de (telefonische) enquêtes onder dagtoeristische bedrijven aangevuld 
met deskresearch (gegevens van gemeenten, lokale promotieorganisaties, 
etc.). 
 

 
  

                                                      
24  Deze cijfers zijn vertrouwelijk, zie het kader in paragraaf 4.1.  
25

  Voor deze studie is uitgegaan van een gemiddelde afname van 1% van het aantal 
passantenovernachtingen ten opzichte van 2011. 
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4.3.1. Attracties en bezienswaardigheden 
 
In 2012 heeft Walibi Holland circa 811.000 bezoeken getrokken26, een toename 
van bijna 2% ten opzichte van 2011. Als oorzaken voor deze toename worden 
een nieuwe attractie en populaire evenementen genoemd. 
 
De 9 kleine en middelgrote attracties in Flevoland trokken in 2012 circa 
638.000 bezoeken. Verschillende kleine en middelgrote attracties trokken in 
2012 minder bezoeken ten opzichte van 2011. Dit resulteert in 7% minder  
bezoek aan kleine en middelgrote attracties ten opzichte van 2011. 
 
De musea en bezienswaardigheden werden in totaal circa 503.000 maal 
bezocht. Dit betekent een stijging van circa 28.000 bezoeken (+6%) ten 
opzichte van 201127. 
 
In totaal kwam het bezoek aan attracties, musea en bezienswaardigheden in 
2012 hiermee uit op ongeveer 1,95 miljoen bezoeken (zie tabel 4.4.).  
 

Tabel 4.4. Bezoek attracties en bezienswaardigheden Flevoland (2012) 

Gemeente Bezoek aan attracties, musea en bezienswaardigheden 

Dronten  821.206 

Noordoostpolder  357.845 

Lelystad  285.366 

Urk  250.000 

Zeewolde  172.731 

Almere  64.589 

Totaal  1.951.737 

 
 

4.3.2. Evenementen 
 

De meegenomen evenementen in de Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 
trokken in 2012 circa 1,475 miljoen “bezoeken” (zie tabel 4.5.), een lichte 
toename ten opzichte van 2011 (+4%). Het aantal evenementen is juist 
afgenomen van 70 naar 68 (-3%). Het evenementenbezoek is het grootst in 
Almere, met 580.500 bezoeken. Het aantal evenementbezoeken is in Almere 
gedaald ten opzichte van 2011 (van 657.000 naar 580.500, een afname van 
12%), met name doordat minder evenementen hebben plaatsgevonden. Dit 
terwijl er in de andere gemeenten sprake was van een hoger 
evenementenbezoek dan in 2011.  
 
Tabel 4.5. Bezoek evenementen Flevoland (2012) 

Gemeente Totaal aantal evenementen Aantal bezoekers 

Almere  21    580.500 

Dronten    9     448.56928 

Noordoostpolder  10    186.300 

Lelystad   15    122.650 

Urk    9      73.500 

Zeewolde    4      63.750 

Totaal  68 1.475.269 

  

                                                      
26  Bron: Walibi Holland. 
27

  Voor 2011 is het bezoekersaantal gecorrigeerd naar 474.831 bezoeken als gevolg van de aan de 
populatie toegevoegde bedrijven. 

28  Voor Lowlands is met het aantal bezoekdagen (aantal bezoekers x duur evenement (= 55.000 
 bezoekers x 3 dagen)) gerekend. 
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4.3.3. Oeverrecreatie en kleine watersport 
 
Aangezien het aanbod voor oeverrecreatie en kleine watersport relatief 
kleinschalig is en regelmatig een niet bedrijfsmatige exploitatie of een neven-
exploitatie betreft, is het lastig om bezoekersaantallen van de verschillende 
locaties/aanbieders te verkrijgen. Daarom zijn de bezoekersaantallen in deze 
categorieën ontleend aan het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) van NBTC-
NIPO Research29. 
 

Uit het CVTO resulteert dat er jaarlijks bijna 1,6 miljoen activiteiten30 in 
Flevoland kunnen worden getypeerd als oeverrecreatie/recreëren aan water.  
Binnen de categorie kleine watersport (kanoën, zeilen, etc.) vonden ongeveer 
193.000 activiteiten plaats in Flevoland. Eén activiteit kan worden gezien als 
één bezoeker. 
 
Tabel 4.6. Bezoek oeverrecreatie en kleine watersport Flevoland (2010) 

Gemeente Oeverrecreatie Kleine watersport 

Almere    489.440  132.651 

Lelystad    400.621  - 

Urk    271.216  - 

Dronten    256.771  - 

Zeewolde    139.531  20.569 

Noordoostpolder      17.303  40.159 

Totaal 1.574.822  193.379 

 
 

4.3.4. Natuurgerichte openluchtrecreatie 
 

De 10 gebieden/aanbieders hebben in 2012 circa 849.000 bezoeken getrokken. 
Dit is ten opzichte van 2011 een stijging van circa 6%.  
 
 

4.3.5. Waterrecreatie 
 

De waterrecreatieve bedrijven in Flevoland hebben in 2011 circa 275.000 
bezoeken31 getrokken. Ten opzichte van 2011 is dit aantal licht afgenomen  
(-3%). 
 
 

4.3.6. Golf 
 
In 2012 noteerden de golfbanen in Flevoland ruim 270.000 bezoeken. Dit 
betreft zowel bezoeken van leden als ‘greenfees’. Ten opzichte van 2011 zijn 
de bezoeken afgenomen (-12%). Als oorzaken voor deze afname worden het 
slechte weer en de economische omstandigheden genoemd. 
 
 

  

                                                      
29  Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het CVTO 2008-2009. De cijfers over oeverrecreatie 

en kleine watersport in het CVTO 2010-2011 blijken op Flevolands niveau onvoldoende 
betrouwbaar omdat deze gebaseerd zijn op te weinig respondenten in het consumenten-
onderzoek (n=32). Voor het CVTO 2008-2009 waren dit n=56 cases. Hiermee zijn de gegevens 
voor oeverrecreatie en kleine watersport indicatief (dit geldt zeker voor de verdeling over de 
gemeenten). 

30  Activiteiten met een minimale duur van 2 uur. 
31  Dit betreft uitsluitend het toeristische gebruik. Regulier gebruik van veerponten (overzetveren) 

blijft buiten beschouwing. 
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4.3.7. Outdoor/adventure 
 

Op gebied van outdoor/adventure vonden er in 2012 circa 191.000 bezoeken 
plaats in Flevoland. Dit betekent een afname ten opzichte van 2011 (-6%)32.  
Circa 143.000 bezoeken hebben betrekking op outdoor/adventure met relatief 
lage bestedingen per persoon, zoals survivals, etc. De overige circa 47.000 
dagtochten kunnen worden getypeerd als outdoor/adventure hoog. Het bezoek 
in de categorie outdoor/adventure laag nam af (-9%) ten opzichte van 2011. In 
de categorie hoog steeg het aantal bezoekers met 3%. De response in deze 
categorie was echter beperkt, waardoor de geschetste ontwikkeling een meer 
indicatief karakter heeft. 
 
 

4.3.8. Factory Outlet Center 
 

In 2012 trok Batavia Stad circa 2,2 miljoen bezoekers, een lichte afname van 
het bezoek ten opzichte van 2011 (-2%). De omzet (bestedingen per persoon) 
zijn echter toegenomen ten opzichte van 2011. 
 
 

4.3.9. Wellness 
 

De drie sauna- en wellnesscomplexen trokken in 2012 circa 99.000 bezoeken. 
Dit is 4% hoger dan in 201133. 
 
 

4.3.10. Horeca 
 

In tabel 4.7 is het aantal bezoekers per type activiteit per gemeente 
weergegeven. Zoals aangegeven is het bezoek op provinciaal niveau gebaseerd 
op het CVTO 2010-2011 (met uitzondering van het bezoek aan casino/speelhal). 
De verdeling van het bezoek over de zes gemeenten is gebaseerd op 
aanbodgegevens. 
 

Tabel 4.7. Gericht horecabezoek Flevoland (2011) naar activiteit 

 

Uit deze tabel kan worden afgelezen dat er in totaal in 2011 ongeveer  
4,0 miljoen gerichte horecabezoeken hebben plaatsgevonden in Flevoland 
waarvoor de bezoekers minimaal 2 uur van huis waren. Ruim 2 miljoen 
bezoeken hebben betrekking op uit eten in een restaurant of eetcafé en ruim 
0,5 miljoen op bezoeken aan een bar/café. Almere is de belangrijkste 
gemeente voor horecabezoek, gevolgd door Lelystad en Noordoostpolder. Ten 
opzichte van 2011 is het horecabezoek in Flevoland volgens het CVTO met 10% 
gedaald. Landelijk was sprake een stijging (+10%). 
 

                                                      
32  Totale outdoor/adventure bezoeken is voor 2011 gecorrigeerd naar circa 203.000. 
33

  Het bezoekersaantal aan sauna- en wellnesscomplexen in Flevoland is in deze studie voor 2011 
gecorrigeerd naar circa 95.000 bezoekers. Het aantal aanbieders is – na correctie (Aestas 
Beauty & Sauna is geen onderdeel van de populatie) – ongewijzigd ten opzichte van 2011. 

Activiteit Almere Lelystad NOP Dronten Zeewolde Urk Flevoland 

Uit eten fastfood c.a. 714.904 602.017 262.909 209.139 131.603 59.860 1.980.432 

Uit eten restaurant c.a 201.845 132.563 89.979 67.488 54.573 30.251 576.699 

Bar\café bezoek 183.761 102.956 89.381 65.441 57.938 33.868 533.344 

Op terras zitten 300.553 - 120.221 - - - 420.774 

Discobezoek 124.682 73.085 23.242 36.236 7.945 12.403 277.593 

Casino, speelhal e.d. 55.196 27.598 13.799 - - - 96.594 

Bowlen \ Kegelen - 36.750 14.700 22.050 - - 73.499 

Totaal 1.580.942 974.969 614.230 400.353 252.058 136.382 3.958.935 
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4.4. Résumé  
 
Toeristisch bezoek 2012 
Het gebruik van het verblijfs- en dagtoeristisch aanbod in Flevoland vormt de 
input voor de berekening van de economische betekenis van toerisme en 
recreatie in Flevoland in 2012. Tabel 4.8. geeft een overzicht van de 
inputcijfers (overnachtingen, (bezette) vaste plaatsen en bezoekersaantallen). 
 
Tabel 4.8. Overzicht Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2012 

Categorieën Input  Eenheid 

Verblijfsrecreatie    

1. Hotels/pensions standaard 12.970  Overnachtingen 

2. Hotels middenklasse en luxe 298.295  Overnachtingen 

3. Campings toeristisch 614.061  Overnachtingen 

4. Campings vast 3.364  Aantal vaste plaatsen 

5. Minicampings 14.311  Overnachtingen 

6. Groepsaccommodaties 18.987  Overnachtingen 

7. Bungalows 1.153.086  Overnachtingen 

8. Watersport passanten 125.527  Overnachtingen 

9. Watersport vast 7.526  Aantal bezette vaste plaatsen  

10. Watersport plaatsen op het droge 1.150  Aantal plaatsen op het droge 

Totaal aantal overnachtingen 2.237.237   

Dagrecreatie    

11. Grote attractie 810.906  Bezoekersaantal 

12. Kleine en middelgrote attracties 637.997  Bezoekersaantal 

13. Musea en bezienswaardigheden 502.834  Bezoekersaantal 

14. Evenementen laag/middel 1.148.269  Bezoekersaantal 

15. Evenementen hoog 327.000  Bezoekdagen 

16. Oeverrecreatie 1.574.822  Bezoekersaantal 

17. Kleine watersport 193.379  Bezoekersaantal 

18. Natuurgerichte openluchtrecreatie 849.000  Bezoekersaantal 

19. Rondvaarten 276.144  Bezoekersaantal 

20. Golf 271.013  Bezoekersaantal 

21. Outdoor/adventure laag 143.031  Bezoekersaantal 

22. Outdoor/adventure hoog 47.661  Bezoekersaantal 

23. Factory Outlet Center 2.200.000  Bezoekersaantal 

24. Wellness 99.242  Bezoekersaantal 

25. Horeca 3.958.935  Bezoekersaantal 

Totaal aantal dagrecreatieve bezoeken 13.040.253   

 
Verblijfstoerisme: ruim 2,2 miljoen overnachtingen 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 2012 ruim 2,2 miljoen toeristische 
overnachtingen hebben plaatsgevonden in Flevoland (exclusief overnachtingen 
op vaste standplaatsen op campings en op vaste ligplaatsen, maar inclusief 
(semi-)zakelijke overnachtingen in hotels). In deze overnachtingen heeft de 
categorie bungalows een groot aandeel (circa 52%). Naast de bungalowsector 
levert de kampeersector een belangrijke bijdrage (circa 27%) in het aantal 
toeristische overnachtingen. Zoals uit onderstaande figuur vindt circa 80% van 
de overnachtingen plaats in de gemeenten Zeewolde en Dronten.  
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Figuur 4.1. Verdeling overnachtingen naar gemeente 2012 

 
 
Dagrecreatie: ongeveer 13 miljoen bezoeken 
In 2011 vonden in Flevoland circa 13,0 miljoen dagbezoeken plaats (inclusief 
gericht horecabezoek) in Flevoland. Het Factory Outlet Center ‘Batavia Stad’ is 
met 2,2 miljoen bezoeken goed voor circa 17% van alle dagtoeristische 
bezoeken. Bijna 2,0 miljoen bezoeken (15%) betreft bezoeken aan attracties, 
musea en bezienswaardigheden. Daarnaast is recreatie in de buitenlucht een 
zeer belangrijk element in Flevoland (circa 26% van het bezoek heeft 
betrekking op natuurgerichte openluchtrecreatie, oeverrecreatie, kleine 
watersport, golf, rondvaarten en outdoor/adventure). Evenementen hebben  
met bijna 1,5 miljoen dagbezoeken een aandeel van 12%. Ongeveer 30% van 
het bezoek betreft gericht bezoek aan de horeca waarvoor men minimaal 2 uur 
van huis is. Zoals uit onderstaande figuur blijkt, vinden de meeste dagbezoeken 
plaats in de gemeente Lelystad (33%). Ook binnen de gemeente Almere wordt 
een groot deel van de dagtoeristische bezoeken gebracht (26%). 
 
Figuur 4.2. Verdeling dagbezoeken naar gemeente 2012 
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5. ECONOMISCHE BETEKENIS TOERISME EN RECREATIE 2012 
 
 
5.1.   Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt de economische betekenis van toerisme en recreatie – 
uitgedrukt in bestedingen en werkgelegenheid – in 2012 behandeld. Hierbij 
wordt eerst aandacht besteed aan de resultaten voor heel Flevoland (5.2.). 
Vervolgens wordt aangegeven hoe de economische betekenis van toerisme en 
recreatie in Flevoland is verdeeld over de verschillende gemeenten (5.3.). 
 
 
5.2.   Economische betekenis toerisme en recreatie Flevoland 2012 
 

Met behulp van de methodiek van de Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 
is de economische betekenis van het geïnventariseerde gebruik van het 
toeristisch-recreatief aanbod in 2012 bepaald. In deze paragraaf wordt 
ingegaan op de uitkomsten van deze berekening voor de gehele provincie per 
sector (5.2.1.) en per toeristisch-recreatieve categorie (5.2.2.).  
 
 

5.2.1. Bestedingen en werkgelegenheid per sector 
 
  

Toerisme en recreatie goed voor € 613 miljoen bestedingen en 7.750 FTE 
De toeristische activiteiten in Flevoland genereerden in 2012 in totaal ongeveer 
€ 613 miljoen aan bestedingen (zie tabel 5.1.). De meeste bestedingen komen 
terecht in de horeca (€ 191 miljoen), de detailhandel (€ 151 miljoen) en entree 
(€ 107 miljoen). De werkgelegenheid die met deze bestedingen gepaard gaat 
komt uit op circa 7.750 FTE. Hiervan heeft ongeveer 5.600 FTE betrekking op 
directe werkgelegenheid en circa 2.200 FTE op indirecte werkgelegenheid.  
 

 
Tabel 5.1.  Bestedingen en werkgelegenheid naar sectoren, 201234 

Sectoren Bestedingen (in euro) Werkgelegenheid (in FTE) 

Logies  67.863.000  634 

Horeca  191.237.000  2.064 

Detailhandel  151.212.000  710 

Entree  107.204.000  1.013 

Vervoer  95.411.000  286 

Overig35   875 

Directe werkgelegenheid   5.581 

Indirecte werkgelegenheid   2.177 

Totaal  612.928.000  7.758 

 
Rekening houdend met parttime en seizoensmatig werk creëren de toeristisch-
recreatieve bestedingen werk voor 10.000-11.000 mensen/banen. Dit is circa 
6,1% van de totale werkgelegenheid in Flevoland (bron: LISA, 2012).  

                                                      
34  De bedragen in de tabel zijn afgerond op veelvouden van € 1.000. Hierdoor kunnen kleine 

afrondingsverschillen in de tabel ontstaan. 
35  De ‘sector’ overig is opgenomen vanwege de correctie voor de inkoopcomponent. Het aandeel 

‘inkoop’ van de verschillende sectoren levert immers geen werkgelegenheid op in de 
desbetreffende sector, maar genereert voornamelijk werkgelegenheid bij de groot- en 
tussenhandel en producenten van levensmiddelen en non-food. Deze werkgelegenheid is 
opgenomen als ‘overig’. Zie ook bijlage 1.  
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5.2.2. Bestedingen en werkgelegenheid per categorie 
 

Tabel 5.2. laat zien hoe de bestedingen en directe werkgelegenheid (FTE) over 
de verschillende toeristisch-recreatieve categorieën verdeeld zijn.  
Van de bestedingen wordt 32% gegenereerd door het verblijfstoerisme (ruim  
€ 194 miljoen) en 68% door dagrecreatie (bijna € 419 miljoen).  
 
De bungalowsector is de belangrijkste verblijfstoeristische categorie en levert  
– na het Factory Outlet Center Batavia Stad en gericht horecabezoek – de 
grootste bijdrage in de economische betekenis van toerisme en recreatie in 
Flevoland; de categorie bungalows genereert ruim € 66 miljoen en levert circa 
613 FTE aan directe werkgelegenheid op. De categorieën hotels middenklasse 
en luxe en watersport vast leveren ongeveer € 44 miljoen en € 33 miljoen op en 
zijn hiermee tweede en derde in de categorie verblijfstoerisme. 
 

Tabel 5.2. Bestedingen en directe werkgelegenheid naar categorie, 201236 

Categorieën Bestedingen (€) Werkgelegenheid  

(FTE, direct) 

Hotels/pensions standaard  €  1.197.000 (1%)   11    (1%) 

Hotels middenklasse en luxe  € 44.365.000 (23%)   393  (23%) 

Campings toeristisch  €  19.852.000   (10%)  168   (10%) 

Campings vast  €  19.376.000  (10%)  170  (10%) 

Minicampings  €  379.000   (0%)     3    (0%) 

Groepsaccommodaties  €  606.000   (0%)     6    (0%) 

Bungalows  €  66.263.000  (34%)  613   (35%) 

Watersport passanten  €  5.734.000   (3%)    50    (3%) 

Watersport vast  €  33.371.000  (17%)  297  (17%) 

Droge plaatsen  €  2.988.000   (2%)  26    (2%) 

Totaal verblijfstoerisme  €  194.130.000  (100%)  1.737  (100%) 

Grote attracties  €  38.382.000   (9%)    332   (9%) 

Kleine en middelgrote attracties  €  12.715.000  (3%)      112    (3%) 

Musea en bezienswaardigheden  €  6.238.000  (1%)        54    (1%) 

Evenementen laag/middel  €  17.131.000  (4%)    160    (4%) 

Evenementen hoog  €  32.923.000  (8%)   319    (8%) 

Oeverrecreatie  €  25.579.000  (6%)    211     (5%) 

Kleine watersport  €  2.371.000   (1%)     18     (0%) 

Natuurgerichte openluchtrecreatie  €  6.022.000  (1%)      54    (1%) 

Waterrecreatie  €  10.114.000  (2%)      89    (2%) 

Golf  €  20.119.000  (5%)   194    (5%) 

Outdoor/adventure laag  €  5.153.000  (1%)      45    (1%) 

Outdoor/adventure hoog  €  9.014.000  (2%)      86    (2%)  

Factory Outlet Center  €  135.676.000  (32%)  1.076   (28%) 

Wellness  €  5.345.000  (1%)  50    (1%) 

Horeca  €  92.018.000  (22%)  1.044   (27%) 

Totaal dagtoerisme  €       418.798.000  (100%)  3.844  (100%) 

Totaal  €        612.928.000  5.581 
 

Binnen de dagrecreatie is het Factory Outlet Center verreweg de belangrijkste 
categorie die met circa € 136 miljoen zorg draagt voor ongeveer 32% van alle 
dagtoeristisch-recreatieve bestedingen in Flevoland.  
Ook ‘horeca’ (gericht horecabezoek waarvoor men minimaal 2 uur van huis is) 
levert veel bestedingen op (22% van de dagtoeristische bestedingen). Andere 
belangrijke dagrecreatieve categorieën wat betreft economische betekenis zijn 
met name grote attracties, evenementen, oeverrecreatie en golf. 

                                                      
36  De bedragen in de tabel zijn afgerond op veelvouden van € 1.000. Hierdoor kunnen kleine 

afrondingsverschillen in de tabel ontstaan. 
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5.3.   Economische betekenis naar gemeente 
 
In tabel 5.3. is de economische betekenis van toerisme en recreatie 
weergegeven voor de zes gemeenten binnen de provincie Flevoland. Hierbij is 
de categorie ‘watersport passanten’ apart benoemd, omdat het op basis van 
het voorliggende materiaal niet mogelijk is om de omvang van de bestedingen 
binnen deze categorie exact uit te splitsen per gemeente.  
 
Tabel 5.3. Economische betekenis Flevoland 2012 naar gemeente37 

Gemeente Bestedingen Werkgelegenheid (FTE) 

Lelystad  €  206.415.000 (34%)  2.452  (32%) 

Dronten  €  133.639.000 (22%)  1.700   (22%) 

Almere  €  123.211.000 (20%)   1.660   (21%) 

Zeewolde  €  84.783.000 (14%)  1.090  (14%) 

Noordoostpolder  €  44.287.000 (7%)  597    (8%) 

Urk  €  15.150.000 (2%)  192    (2%) 

Watersport passanten  €  5.733.000                70     

Totaal  €    612.928.000(100%)           7.758 (100%) 

 
Zoals uit tabel 5.3. en figuur 5.1. kan worden afgeleid, zijn Lelystad, Dronten 
en Almere de belangrijkste gemeenten in Flevoland voor wat betreft de 
bijdrage aan de totale economische betekenis van toerisme en recreatie in 
2012. Samen zijn deze gemeenten goed voor circa 75% van de bestedingen en 
de werkgelegenheid die voortvloeit uit toerisme en recreatie (excl. watersport 
passanten). Het grote economische belang van deze drie gemeenten kan met 
name worden verklaard door de aanwezigheid van één of enkele grote 
toeristische trekkers in deze gemeenten, zoals Batavia Stad, Walibi Holland en 
Lowlands en/of het stedelijk karakter met daarmee samenhangend veel bezoek 
aan horeca, evenementen en relatief veel hotelovernachtingen. 
 
Figuur 5.1. Verdeling bestedingen naar gemeente 2012 

 
 

                                                      
37  De bedragen in de tabel zijn afgerond op veelvouden van € 1.000. Hierdoor kunnen kleine 

afrondingsverschillen in de tabel ontstaan. 
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In bijlage 5 is per gemeente de economische betekenis van toerisme en 
recreatie weergegeven per sector en per categorie. Onderstaand is kort 
ingegaan op de belangrijkste bevindingen per gemeente. 
 
 

Belangrijkste bevindingen per gemeente: 

 Lelystad is met 34% van de bestedingen (circa € 206 miljoen) economisch 
gezien de belangrijkste gemeente op toeristisch-recreatief gebied. 
Detailhandel heeft verreweg de grootste impact (circa € 100 miljoen, 48% 
van de bestedingen), wat voor het overgrote deel voor rekening komt van 
Batavia Stad. Met € 49 miljoen aan bestedingen scoort ook de 
horecasector goed. In Lelystad komt relatief weinig impact uit het 
verblijfstoerisme (9% versus 32% voor heel Flevoland, exclusief watersport 
passanten); 

 Dronten levert met ongeveer € 134 miljoen bestedingen de op één na 
grootste bijdrage aan de toeristische impact in Flevoland. Hierbij valt met 
name het grote belang van de bestedingscategorie entree op, hetgeen 
m.n. wordt veroorzaakt door de bestedingen in Walbi World en de 
bestedingen tijdens evenementen zoals Lowlands. Andere belangrijke 
categorieën in Dronten zijn met name bungalows, kamperen, jachthavens 
(vaste plaatsen), horecabezoek en golf; 

 Almere is met circa € 123 miljoen bestedingen de derde gemeente qua 
economisch belang van toerisme en recreatie (Dit wordt mede veroorzaakt 
door de bestedingen in hotels middenklasse en luxe, evenementen, 
oeverrecreatie, horeca, jachthavens en wellness). Almere is de 
belangrijkste gemeente van Flevoland op het gebied van horecabezoek, 
watersport/jachthavens, hotelovernachtingen, oeverrecreatie en kleine 
watersport en wellness. Qua bestedingen vanuit evenementenbezoek 
neemt Almere de tweede positie in na Dronten. Horeca heeft de grootste 
impact (€ 36 miljoen, 29% van de bestedingen); 

 Zeewolde vormt met circa € 85 miljoen bestedingen de vierde toeristische 
gemeente van Flevoland. Opvallend is het zeer grote belang van het 
verblijfstoerisme (78% versus 32% gemiddeld in Flevoland, exclusief 
watersport passanten) en de sector logies, wat met name kan worden 
verklaard door de aanwezigheid van Center Parcs de Eemhof, maar ook 
doordat in Zeewolde relatief veel wordt gekampeerd. In totaal is circa 35% 
van de verblijfstoeristische bestedingen (exclusief watersport passanten) 
in Flevoland afkomstig van gasten die verblijven in Zeewolde. Zeewolde is 
daarmee qua totale economische betekenis de vierde gemeente, maar op 
verblijfstoeristisch gebied de belangrijkste gemeente;   

 Noordoostpolder is met circa € 44 miljoen bestedingen de vijfde gemeente 
van de provincie. In het verblijfstoerisme komen relatief veel luxe 
hotelovernachtingen voor. Het dagtoerisme wordt hoofdzakelijk 
gekenmerkt door een extensief karakter (veel natuurgerichte 
openluchtrecreatie) naast bezoek aan horeca, kleine/middelgrote 
attracties en evenementen; 

 Urk levert met circa € 15 miljoen bestedingen de kleinste bijdrage. 
Categorieën die op Urk belangrijk zijn, zijn oeverrecreatie, horeca, 
bezoek aan musea en bezienswaardigheden en watersport. 
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6.       ONTWIKKELING  
 
 

6.1.       Inleiding 
 

Dit hoofdstuk behandelt de ontwikkeling van toerisme en recreatie in Flevoland 
in de periode 2011-2012. Hierbij wordt eerst ingegaan op de ontwikkeling van 
het aantal overnachtingen (6.2.). Daarna wordt gekeken naar de ontwikkeling 
van het aantal dagtoeristische bezoeken (6.3.). Tot slot van dit hoofdstuk 
wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van de economische betekenis 
van toerisme en recreatie in Flevoland in deze periode (6.4.). 
 

Doordat in 2010 drie categorieën zijn toegevoegd aan de monitor (watersport 
plaatsen op het droge, wellness en horeca), kunnen de (totale) cijfers voor 
2011 en 2012 uit deze rapportage niet zonder meer vergeleken worden met 
cijfers uit eerdere rapportages voor de jaren tot en met 2009. 
 
In samenspraak met Toerisme Flevoland is het aanbod in bepaalde categorieën 
uitgebreid en/of geactualiseerd. Dit is met name van toepassing voor de 
categorieën 13 (musea en bezienswaardigheden) en 19 (waterrecreatie).  
De cijfers voor 2011 kunnen (mede hierdoor) afwijken van de vorige rapportage 
door noodzakelijk gebleken correcties.  
 
 

6.2.      Ontwikkeling overnachtingen  
 

In tabel 6.1. is de ontwikkeling van het aantal overnachtingen in Flevoland in 
de laatste jaren weergegeven. 
 

Tabel 6.1. Ontwikkeling overnachtingen Flevoland 2011-2012 

Categorieën 2011 2012 Ontwikkeling  

2011-2012 

1. Hotels/pensions standaard  17.132  12.970  - 25,1% 

2. Hotels middenklasse en luxe  290.210  298.295  + 2,8% 

3. Campings toeristisch  609.520  614.061  + 0,7% 

5. Minicampings  12.757  14.311  + 12,2% 

6. Groepsaccommodaties  22.166  18.987  - 14,3% 

7. Bungalows  1.058.941  1.153.086  +   8,9% 

8. Watersport passanten  126.795  125.527   g.g.38 

Totaal aantal overnachtingen  2.137.701  2.237.237  +   4,7% 

 
Overnachtingen afgelopen jaar per saldo gestegen  
Zoals uit deze tabel blijkt is het aantal overnachtingen tussen 2011 en 2012 
gestegen met circa 4,7%. Alle categorieën met uitzondering van hotels/ 
pensions standaard, groepsaccommodaties en watersport lieten een stijging 
zien. Met name de stijging in de bungalowsector is fors. Deze werd met name 
veroorzaakt door de uitbreiding van de verhuureenheden bij Landal Waterparc 
Veluwemeer. 
 

  

                                                      
38  Volgens de enquêtes is het aantal passantenovernachtingen in jachthavens in 2012 met 1% 

afgenomen ten opzichte van 2011. Het aantal passantenovernachtingen is in de monitor 
geraamd op basis van deze gemiddelde afname uitgaande van het aantal passanten-
overnachtingen in 2011 (welke zijn ontleend aan de gegevens van Waterrecreatie Advies). 
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Met een stijging van het aantal overnachtingen (met 5% exclusief de 
watersport) is de ontwikkeling in Flevoland het afgelopen jaar beter dan de 
landelijke ontwikkeling. Landelijk was er sprake van daling van het aantal 
overnachtingen (-0,8%39, ook exclusief watersport).  
 
Op sectorniveau zijn landelijke overnachtingscijfers op dit moment slechts 
bekend voor de hotellerie. In 2012 (tot en met november) is het aantal 
overnachtingen in de hotelsector in heel Nederland met 2,5% toegenomen ten 
opzichte van 2011 (tot en met november)40. Het aantal overnachtingen in 
Flevoland (standaard plus middenklasse/luxe) steeg in 2012 met 1,3% (van 
307.342 naar 311.265 overnachtingen). De ontwikkeling in Flevoland was 
derhalve minder positief dan de landelijke ontwikkeling. 
 
 
6.3.      Ontwikkeling dagtoeristisch bezoek  
 
In tabel 6.2. is de ontwikkeling van het aantal dagbezoeken in Flevoland in de 
afgelopen jaren weergegeven. 
 
Dagbezoek vrijwel constant ten opzichte van 2011 
Zoals uit tabel 6.2. kan worden afgelezen, is het aantal dagtoeristische 
bezoeken in Flevoland in 2012 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2011.  
 
Ten opzichte van 2011 heeft meer natuurgerichte openluchtrecreatie 
plaatsgevonden. Ook is het bezoek aan musea en bezienswaardigheden, 
evenementen laag/middel, wellness, outdoor/adventure hoog en grote 
attracties gestegen. Tegenover deze stijging staat een daling in de overige 
categorieën (met uitzondering van de categorieën welke ontleend zijn aan het 
CVTO en derhalve niet zijn veranderd). Met name de daling voor golf, 
outdoor/adventure laag en de kleine/middelgrote attracties is relatief groot 
geweest in 2012. 
 
Tabel 6.2. Ontwikkeling dagtoeristisch bezoek Flevoland 2011-2012 

Categorieën 2011 2012 Ontwikkeling  

2011-2012 

11. Grote attractie 799.000 810.906  + 1,5% 

12. Kleine en middelgrote attracties 683.600 637.997  - 6,7% 

13. Musea en bezienswaardigheden 474.831 502.834  + 5,9% 

14. Evenementen laag/middel 1.088.100 1.148.269  + 5,5% 

15. Evenementen hoog 335.300 327.000  - 2,5% 

16. Oeverrecreatie 1.574.822 1.574.822  + 0,0% 

17. Kleine watersport 193.379 193.379  + 0,0% 

18. Natuurgerichte openluchtrecreatie 797.733 849.000  + 6,4% 

19. Waterrecreatie 285.768 276.144  - 3,4% 

20. Golf 308.368 271.013  - 12,1% 

21. Outdoor/adventure laag 156.465 143.031  - 8,6% 

22. Outdoor/adventure hoog 46.281 47.681  + 3,0% 

23. FOC 2.250.000 2.200.000  - 2,2% 

24. Wellness 94.971 99.242  + 4,5% 

25. Horeca 3.958.935 3.958.935  + 0,0% 

Totaal    13.047.753      13.040.253           -     0,1% 

 

                                                      
39  Bron: CBS (exclusief watersport). Voor 2012 zijn de cijfers tot en met november beschikbaar. 

Deze zijn vergeleken met de cijfers voor 2011 in dezelfde periode (tot en met november). 
40  Bron: CBS. 
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6.4.      Ontwikkeling economische betekenis  
 
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van de economische betekenis van 
toerisme in Flevoland tussen 2011 en 2012 nader geanalyseerd. 
 
Tabel 6.3. Ontwikkeling economische betekenis toerisme 2011-2012 

Jaar Bestedingen Werkgelegenheid (FTE)  

2011 € 597,4 miljoen 7.591 

2012 € 612,9 miljoen 7.758 

Ontwikkeling 2011-2012 + 2,6% + 2,2% 

   
 

Reële groei toeristische sector Flevoland 
De toeristische bestedingen in de provincie Flevoland bedroegen in 2012 circa 
€ 613 miljoen (goed voor een werkgelegenheid van circa 7.750 FTE).  
Dit is circa 2,6% meer dan de bestedingen in 2011. Omdat deze groei de 
inflatie in het afgelopen jaar (circa 1,0%41) heeft overtroffen, is zowel sprake 
van een nominale als een reële groei van de sector. De werkgelegenheid is 
ten opzichte van 2011 eveneens gestegen (+ 2,2%) (zie tabel 7.3.). Omdat 
deze groei groter was dan de groei van de totale werkgelegenheid in de 
provincie, is het aandeel dat de toeristisch-recreatieve sector heeft in de 
totale werkgelegenheid in Flevoland in 2012 licht gestegen ten opzichte van 
2011 (stijging van 6,0% naar 6,1%). 
 

 
Groei bestedingen betreft prijs- en volume-effect 
Indien de groei van de totale bestedingen (+2,6%) nader geanalyseerd wordt, 
kan worden geconstateerd dat de groei grotendeels het gevolg is van een 
prijseffect (85%) en deels een volume-effect (15%). 
 
De groei van de bestedingen wordt vooral veroorzaakt door de groei van de 
bestedingen in het verblijfstoerisme (+5%). Deze groei wordt met name 
veroorzaakt door hogere bezoekersaantallen en overnachtingen (volume-effect 
van 63%) en minder door een prijseffect (37%). 
 
Binnen het dagtoerisme stegen de bestedingen licht (+2%). Omdat het totale 
bezoekersaantal in 2012 nagenoeg onveranderd is ten opzichte van 2011 wordt 
deze lichte groei volledig verklaard door hogere prijzen/bestedingen. 

                                                      
41  Conform de Europees geharmoniseerde prijsindex. Bron: CBS. 
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Bijlage 1 Toelichting Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 
 
In deze bijlage is nader ingegaan op de gehanteerde methodiek in de Monitor 
Toerisme en Recreatie Flevoland 2013. 
 
Input 
In de Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland zijn 25 categorieën 
onderscheiden. Deze categorieën vormen een weerspiegeling van de toeristische 
en recreatieve activiteiten in de provincie Flevoland. Globaal kunnen de 
toeristisch-recreatieve categorieën worden ingedeeld in: 

 Verblijfsrecreatie; 

 Dagrecreatie. 
 
Tabel 1 geeft een overzicht van de 25 categorieën die in de Monitor Toerisme 
en Recreatie Flevoland worden onderscheiden. In bijlage 2 is per categorie 
aangegeven welke vormen van toerisme of recreatie hieronder worden verstaan. 
 
Tabel 1.  Categorieën Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 

Categorieën Invoergegevens 

Verblijfsrecreatie  

1.   Hotels/pensions standaard overnachtingen (o) 

2.   Hotels middenklasse en luxe overnachtingen (o) 

3.   Campings toeristisch overnachtingen (o) 

4.   Campings vast aantal bezette vaste standplaatsen (p) 

5.   Minicampings overnachtingen (o) 

6.   Groepsaccommodaties overnachtingen (o) 

7.   Bungalows overnachtingen (o) 

8.   Watersport passanten overnachtingen (o) 

9.   Watersport vast aantal bezette vaste ligplaatsen (p) 

10.  Watersport droge plaatsen aantal plaatsen op de wal (p) 

Dagrecreatie  

11. Grote attracties bezoekersaantallen (b) 

12. Kleine en middelgrote attracties bezoekersaantallen (b) 

13. Musea en bezienswaardigheden bezoekersaantallen (b) 

14. Evenementen laag/middel  bezoekersaantallen (b) 

15. Evenementen hoog aantal bezoekdagen42 (d) 

16. Oeverrecreatie bezoekersaantallen (b) 

17. Kleine watersport bezoekersaantallen (b) 

18. Natuurgerichte openluchtrecreatie bezoekersaantallen (b) 

19. Rondvaarten bezoekersaantallen (b) 

20. Golf bezoekersaantallen (b) 

21. Outdoor/adventure laag bezoekersaantallen (b) 

22. Outdoor/adventure hoog bezoekersaantallen (b) 

23. Factory Outlet Center  bezoekersaantallen (b) 

24. Wellness bezoekersaantallen (b) 

25. Horeca bezoekersaantallen (b) 

 
Output 
De resultaten van de berekeningen geven de betekenis van toerisme en 
recreatie weer, uitgedrukt in bestedingen (in Euro’s) en werkgelegenheid (in 
Full Time Equivalenten). In het model wordt geen rekening gehouden met een 
‘weglekeffect’ (bestedingen die buiten de regio worden gedaan).   

                                                      
42  In de categorie “evenementen hoog” valt ook het bezoek aan Lowlands. De bezoekersaantallen 

van dit 3-daagse evenement moeten ten behoeve van de invoer in het rekenmodel worden 
teruggerekend naar het aantal bezoekdagen (= bezoekersaantal x aantal dagen). 
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Het model geeft geen inzicht in kwalitatieve aspecten zoals de afgeleide en 
additionele economische betekenis van toerisme en recreatie (‘spin off’), de 
kwaliteit van de werkgelegenheid, etc.  
 
Bestedingen 
De berekening van de bestedingen geschiedt op basis van gemiddelde 
bestedingen per persoon per overnachting of dagtocht. Bij de categorieën 
campings vast en watersport vast worden de bestedingen berekend op basis van 
een vast tarief per plaats per jaar. In bijlage 3 zijn de bestedingen per 
categorie weergegeven zoals deze zijn opgenomen in de database behorende 
bij de Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland. 
 
De totale bestedingen zijn in het model verdeeld over de sectoren waarin de 
bestedingen terecht komen. De volgende sectoren worden onderscheiden:  

 Logies (alleen bij verblijfsrecreatie); 

 Horeca; 

 Detailhandel; 

 Entree; 

 Vervoer. 
 
Werkgelegenheid 
De werkgelegenheid kan worden berekend nadat de bestedingen per sector 
bekend zijn. Hiervoor worden de totale bestedingen (per sector) gecorrigeerd 
voor een tweetal effecten: 

 De bestedingen zijn inclusief BTW en accijns. Omdat deze tarieven geen 
directe invloed hebben op de werkgelegenheid in de sector, vindt hiervoor 
een correctie plaats;  

 Daarnaast vindt er een correctie plaats voor de inkoopcomponent. Het 
aandeel ‘inkoop’ van de sector levert immers geen werkgelegenheid in de 
desbetreffende sector maar genereert voornamelijk werkgelegenheid bij 
de groot- en tussenhandel en producenten van levensmiddelen en non-
food (brandstof, e.d.). Deze werkgelegenheid is opgenomen als ‘overig’. 

 
Na bovenstaande correcties resulteert de finale afzet uit de toeristisch-
recreatieve bestedingen. In bijlage 3 zijn de BTW-tarieven en 
inkooppercentages per sector weergegeven zoals deze zijn opgenomen in de 
database behorende bij de Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland. 
 

De directe werkgelegenheid per sector wordt berekend door de finale afzet te 
vermenigvuldigen met de arbeidscoëfficiënt. De gehanteerde arbeids-
coëfficiënten zijn in bijlage 3 weergegeven in termen van aantal mensjaren 
(FTE) werk per 1 miljoen euro finale afzet. 
 

Na het vaststellen van de directe werkgelegenheid, kan de indirecte werkgele-
genheid worden bepaald. De indirecte werkgelegenheid is met name het gevolg 
van toeleveranties (productiemiddelen, bouwnijverheid, dienstverleners 
(banken, verzekeringsmaatschappijen, wasserij, etc.)) die nodig zijn om de 
afzet in de diverse sectoren te kunnen realiseren.  
 
De indirecte werkgelegenheid wordt in zijn totaliteit, met behulp van een 
multiplier, bepaald. Deze werkgelegenheidsmultiplier bedraagt 1,39. Met 
andere woorden 1 FTE directe werkgelegenheid genereert 0,39 FTE indirecte 
werkgelegenheid. 
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Bijlage 2 Categorieën Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 
 

Categorieën Hieronder wordt verstaan…. 

Verblijfsrecreatie  

1.   Hotels/pensions standaard Hotels en pensions met 0 t/m 2 sterren en bed & breakfast 

accommodaties 

2.   Hotels middenklasse en luxe Hotels vanaf 3 sterren 

3.   Campings toeristisch Toeristische standplaatsen, voor- en naseizoenplaatsen, 

trekkershutten  

4.   Campings vast Jaarplaatsen en seizoensplaatsen op (reguliere) campings 

5.   Minicampings Kleinschalig kamperen op minicampings, kamperen bij de 

boer, etc. 

6.   Groepsaccommodaties Groepsaccommodaties, jeugdherbergen, etc. 

7.   Bungalows Bungalows (en chalets en stacaravans) voor de verhuur op 

bungalowparken, appartementen en vakantiewoningen  

8.   Watersport passanten Overnachtingen van passanten in jachthavens  

9.   Watersport vast Bezette vaste ligplaatsen in jachthavens 

10. Watersport droge plaatsen Aantal plaatsen op de wal bij jachthavens voor 

catamarans, jollen en boten op trailers 

Dagrecreatie  

11. Grote attracties Attracties met > 500.000 bezoekers per jaar 

12. Kleine en middelgrote attracties Kleine en middelgrote attracties (< 500.000 bezoekers per 

jaar) en overdekte speeltuinen 

13. Musea en bezienswaardigheden Musea, monumenten, bezoekerscentra, tuinen, agrarische 

bedrijfsbezoeken, etc. 

14. Evenementen laag/middel  Evenementen met een laag of middelhoog 

bestedingsniveau (gemiddeld circa € 15,-) 

15. Evenementen hoog Grote evenementen met hoge bestedingen (ca. € 101,- per 

dag).: Lowlands43, Libelle Zomerweek, Zand Almere en 

Defqon. 

16. Oeverrecreatie Zonnen, zwemmen, picknicken bij dagstrandjes en vissen 

17. Kleine watersport Surfen, kanoën, roeien, waterfietsen, etc. 

18. Natuurgerichte openluchtrecreatie Wandelen, fietsen, paardrijden, skeeleren, etc. in 

natuurgebieden met een bovenregionale 

aantrekkingskracht (bijv. Oostvaardersplassen) 

19. Waterrecreatie Zeil- en surfscholen, rondvaarten, waterski uitsluitend 

toeristisch gebruik, excl. regulier gebruik veerponten 

(overzetveren)  

20. Golf Golfen op golfbaan (excl. midgetgolf) 

21. Outdoor/adventure laag Outdoor/adventure activiteiten met “relatief” lage 

(gemiddeld ca. € 36,-) bestedingen (doorgaans in 

groepsverband): survival, paintball, etc. 

22. Outdoor/adventure hoog Outdoor/adventure activiteiten met hoge (gemiddeld circa 

€ 189, -) bestedingen (doorgaans “individueel” karakter): 

“autoincentives”, vliegles (recreatief), tandem 

parachutesprong   

23. Factory Outlet Center  Recreatief winkelen in Batavia Stad 

24. Welness Kuurbaden, sauna’s (geen zonnestudio’s, beautysalons) 

25. Horeca Bar/café bezoek, bowlen/kegelen, casino/speelhal/ 

amusementscentrum, discobezoek, op terras zitten, uit 

eten in restaurant/eetcafé, uit eten (fastfood/snackbar) 

waarvoor men minimaal 2 uur van huis is. 

                                                      
43  Voor Lowlands moet het aantal bezoekdagen worden ingevuld omdat de bestedingen per 

bezoeker zijn teruggerekend naar de bestedingen per bezoeker per dag. Het aantal 
bezoekdagen wordt bepaald door het aantal bezoekers x het aantal dagen dat het evenement 
wordt bezocht (in dit geval 3 dagen) en bedraagt 3 x 55.000=165.000 
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Bijlage 3 Gegevens database 
 
De achterliggende gegevens – bestedingen, btw-tarieven, inkooppercentages en 
arbeidscoëfficiënten – die nodig zijn voor de berekeningen in de Monitor 
Toerisme en Recreatie Flevoland zijn opgeslagen in een database. Onderstaand 
is ingegaan op de inhoud van deze database.  
 
Bestedingen 
Onderstaande tabel geeft de gehanteerde bestedingen (in euro’s) per categorie 
weer. 
  

Categorieën Logies Horeca Detailhandel Entree Vervoer Totaal 

Verblijfsrecreatie       

1. Hotels/pensions standaard 34,65 25,06 8,33 3,02 21,24 92,27 

2. Hotels middenklasse/luxe 67,36 37,66 9,16 1,54 32,99 148,71 

3. Campings toeristisch 6,97 7,77 8,02 2,04 7,53 32,33 

4. Campings vast44 1.557,72 1.403,61 1.434,76 369,67 993,90 5.759,66 

5. Minicampings 7,35 4,20 7,39 1,10 6,43 26,48 

6. Groepsaccommodaties 17,90 5,94 3,02 1,62 3,44 31,91 

7. Bungalows 21,32 13,50 12,18 5,08 5,38 57,47 

8. Watersport passanten 6,70 12,71 15,52 2,93 7,81 45,68 

9. Watersport vast48 1.522,22 953,69 1.163,06 216,58 578,51 4.434,05 

10 Watersport droge plaatsen 407,90 736,35 905,95 167,75 432,91 2.623,30 

Dagrecreatie       

11. Grote attractie  8,72 4,69 23,62 10,30 47,33 

12. Kleine en middelgrote attracties 4,41 1,98 9,49 4,05 19,93 

13. Musea en bezienswaardigheden 3,36 1,25 4,35 3,45 12,41 

14. Evenementen laag/middel  6,78 0,62 3,76 3,76 14,92 

15. Evenementen hoog  33,15 16,87 42,14 8,52 100,68 

16. Oeverrecreatie  4,94 0,00 5,02 6,29 16,24 

17. Kleine watersport  1,90 1,07 3,97 5,31 12,26 

18. Natuurgerichte openluchtrecreatie 3,78 0,94 0,00 2,37 7,09 

19. Rondvaarten  4,31 1,12 24,54 6,66 36,63 

20. Golf  20,49 11,77 37,47 4,52 74,24 

21. Outdoor/adventure laag  5,83 0,00 21,92 8,28 36,02 

22. Outdoor/adventure hoog  25,58 0,00 151,13 12,33 189,04 

23. FOC  8,42 43,16 1,28 8,80 61,67 

24. Wellness  16,91 2,09 26,18 8,68 53,86 

25. Horeca45  18,76 0,27 2,34 1,87 23,24 

 

BTW-tarieven en inkooppercentages 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gehanteerde BTW-tarieven en 
inkooppercentages (als percentage van de omzet exclusief BTW).  
  

                                                      
44  Exclusief aanschaf van duurzame recreatiegoederen, stallingkosten, e.d. 
45  De weergegeven bestedingen betreffen het gewogen gemiddelde van de onderliggende 

subcategorieën en zijn gebaseerd op het CVTO. 
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Sector BTW/Accijns % Inkooppercentage46 

Logies  6,0%  0,0% 

Entree  6,0%  0,0% 

Horeca  10,7%  29,3% 

Detailhandel  14,2%  60,0% 

Vervoer  59,6%  29,6% 

 
Arbeidscoëfficiënten 
Onderstaande tabel bevat de gehanteerde arbeidscoëfficiënten. Deze zijn 
uitgedrukt in termen van aantal mensjaren (FTE) werk per 1 miljoen euro 
finale afzet. 
 

Economische sector47 Werkgelegenheid per 1 mln. euro finale afzet48 

Logies   9,91 FTE 

Horeca 16,89 FTE 

Detailhandel 13,41 FTE 

Entree  10,02 FTE 

Vervoer   6,79 FTE 

Overig   5,92 FTE 

 

                                                      
46  Bij de hantering van de inkooppercentages per sector is gebruik gemaakt van de volgende 

bronnen: Horeca: Bedrijfschap Horeca & Catering (BHC); Vervoer: BETA/NOVE; Detailhandel 
Economisch Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (EIM). Voor de sectoren detailhandel en 
horeca is uitgegaan van gewogen gemiddeldes. 

47  Deze indeling in sectoren is gebaseerd op de volgende CBS-indeling: Cultuur & Recreatie 
(Entree), (detail)Handel, Horeca (incl. Logies), transport-/comm. bedrijven (Vervoer) en Overig 
(m.n. toeleveranciers).  

48  Bronnen: Nationale rekeningen (CBS).  
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Bijlage 4 Responsoverzicht naar gemeente 
 
 
In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de accommodaties die in het onderzoek zijn meegenomen. Accommodaties met een asterisk (*) hebben 
niet meegewerkt aan de enquête. Voor de verblijfstoeristisch bedrijven die niet hebben meegewerkt is het aantal overnachtingen ingeschat uitgaande 
van de gemiddelde bezettingsgraad of de gegevens van eerdere jaren in de desbetreffende categorie. Voor de dagtoeristische voorzieningen die niet 
hebben geparticipeerd is uitgegaan van bezoekcijfers in eerdere jaren. De cijfers betreffende evenementen zijn aangeleverd door gemeenten en 
gemeentelijke promotieorganisaties. 
 
Hotels luxe 
 

Almere    Dronten   Lelystad        Noordoostpolder               Urk Zeewolde 

Apollo Hotel Almere    Dorhout Mees    Apollo Hotel Lelystad        Best Western 't Voorhuys  Hotel Restaurant Hardersluis * 

Bastion Deluxe Almere *    Hotel Het Galjoen   Hotel Lelystad Airport B.V.         Hotel van Saaze   Hotel Zeewolde * 

Finn Hotel *    Waterlodge de Aalscholver        Van der Valk Hotel Emmeloord   

Van der Valk Hotel     Waterlodge de Lepelaar    

Lodgerie Het Groene 

Geheim 

   Hotel De Lange Jammer 

  De Groene Watertuinen 

  Hotel Ark * 

   

 
Hotel standaard en middenklasse 
 

Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde 

Addis Abeba* Hotelschip Prinses Maxima *      B&B Dijana Eurohoeve * De Roos van Saron B&B Arendshof 

De Franse Den B&B De Kandelaar Datsja Logies * B&B Jaarsma * Pension De Kaap  B&B Bij het bos * 

B&B Heijmans Hof van Hagen * Doors Logies * B&B Michiel en Tineke Keppel Pension De Kroon B&B Buitengewoon*  

Hotel Anno * B&B Mia Salomons Fam. Van der Borg * ‘t Ruttens Hoekje  Pension ’t Anker * In de Boogert * 

Pension Almere * B&B De Bron  Huis van Steen * De Strandhoeve B&B Urk De Sternhof * 

B&B Sub 7  Huisje Net en Anders B&B Chalet Buquet * Pension Schenk * B&B Van der Maat 

B&B Veloservices *  B&B Kohn                   Kotter Prins Maurits Villa Libertas * 

Galerie Christine  B&B De Aardbei*    B&B de Aak * 

B&B Oostvaardersplassen                   B&B Valkenhorst    
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Campings regulier 
 

Almere Dronten Lelystad  Noordoostpolder Urk Zeewolde 

Naturistenvereniging Chamavi  Molecaten Park Flevostrand Camping De Houtrib * Craneburcht  ‘t Urkerbos Camping De Bolhaven * 

Groepskampeerterrein Kotterbos *  NCC Het Abbertbos* Camping t Oppertje Kampeerterrein De Veenkuil Gem.haven Urk RCN Zeewolde 

Kampeerterrein Kemphaan Camping De Ruimte*   Recreatiepark De Voorst   Camping De Parel 

Camping Waterhout Camping ’t Wisentbos  De Stiente   Recreatiegebied Erkemederstrand 

WSV Almere Haven * Rivièra Parc   Vakantiepark Eigen Wijze  Jachthaven De Eemhof * 

 Aqua-C. Bremerbergse Hoek  Camping Het Bosbad  Flevonatuur 

 Vakantiepark WalibiHolland*    Groepskampeerterrein Banken *  

 CampSpirit      Natuurkampeerterrein Altena 

 De Abbert 

Camping Ketelhaven*  

   Natuurkampeerterrein De 

Dasselaar 

     Camping Het Polderbos  

     De Vrijgaard 

     Recreatiebedrijf De Wielewaal * 

      

  

Minicampings 

 
Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde 

Marina Muiderzand Mini-camping De Oase * De Gaard * Mini-camping de Tulp *  De Stemhof * 

 Mini-camping P90  Efkes-Lins   

 Mini-camping ’t Hecht   SVR Camping De Kiekendief   

 Mini-camping 't Revehof  t Ruttens Hoekje *   

 Camping De Abelen*  Mini-camping Nieuw Leven *   

 Mini-camping Vereecken*  Camperplaats 'Afslag Nagele' 

Mini-camping Ons Domein 
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Groepsaccommodaties 

 
Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder          Urk Zeewolde 

Stgt. Kindervakantieland Almere *  Educatieve Zorgboerderij De Schaapskooi Recreatie en Horecabedrijf Craneburcht   

   Groepsaccommodatie De Appelhof    

   Groepsaccommodatie De Vuurtoren   

   Hoeve Marant   

   Groepsaccommodatie De Gelukkige Mol   

 
 
Bungalows en appartementen 
 
Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde 

Appartement Almere *  Bungalowpark de Boschberg  Appartementen Luikink * Vakantiepark Eigen wijze Albino * Horsterwold 

 De Bremerberg * Boomhutovernachtingen De Groene Kwadrant Woning Kramer * CenterParcs De Eemhof 

 Rivièra Parc  Waterland Logies  Bungalows Netl Woning Hendrikus Hoef * Flevonatuur  

 Vakantiepark Walibi Holland   Woning Bèbe en Bes * RCN Zeewolde 

 Landal Waterparc Veluwemeer   Woningen de Kaap*  Harderwold 

 Vakantiehuis Vossemeer 

Het Colombinehuis * 

  
  

 
Jachthavens 
 

Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk           Zeewolde 

Haddock Watersport *  Aqua-Centrum Bremerbergse Hoek* Bataviahaven Jachthaven De Voorst *  WSV De Zuiderzee       Aanloophaven * 

Marina Muiderzand Gicom Jachthaven Ketelhaven Deko Marine  Marina Schokkerstrand * Gemeentehaven Urk   Jachthaven Wolderwijd  

De Blocq van Kuffeler *  Inter Harbour Ketelhaven * Flevo Marina  WSV Kraggenburg                                    Erkemederstrand  

WSV Almere-Haven Molecaten Park Flevostrand  WSV Houtribhaven                                        Holland Marine Service  

Gemeentehaven Almere * Jachthaven Rivièra Parc  WSV Het Bovenwater                                     Jachthaven De Eemhof* 

 Jachthaven De Klink * Jachthaven De Noordvaarder*                        RCN Zeewolde * 

 St. Jachthaven Ketelmeer Jachthaven Lelystad Haven   

 WSV Swift Bellevue Haven  

 WSV Biddinghuizen * Liberty Maritime Europe  

 WSV Dronten *    
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Grote attractie 

 
Almere Dronten Lelystad Noodoostpolder Urk Zeewolde 

  Walibi Holland    

 

Kleine en middelgrote attracties 

 
Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde 

Indoor Ski Almere  Ballorig Lelystad  Speel- en doepark de Voorst   Aqua Mundo   

Ballorig Almere *  Aviodrome Orchideeënhoeve   

  Bataviawerf Meerzoo *   
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Musea en bezienswaardigheden 

 
Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde 

Museum de Paviljoens Het Grote Kabouterbos* De Poldertuin Kasparus Bierbrouwerij  Museum Het Oude Raadhuis  Hans en Griet * 

Casa CASLa  Brouwerij de Praght Koffieschenkerij Wind in de Wilgen Natuurlijk Schokland Kotter Prins Maurits MMM…Natuurlijk * 

Energie en Scheepvaartmuseum  Werken met Wol Bos Fine Art De Goldhoorn Gardens  Potato Henk * 

Scheepvaartmusuem Maritiem  XL De Ateliers * Locus Flevum  Museum Schokland   Bernesse  Kaas- 

Trefpunt De Pruimenpot * Gea's Bloemsieraden De Tuinen van Lipkje Schat  Boerderij * 

The Arts of Regina * De Polderzoom * Rijksdienst Cultureel Erfgoed * Museum Nagele   Kunst en Meer 

 Atelier Irene * Forellenvisvijver De Huif Viva Lavendula   Forellenvisv. Huif 

  Nieuw Land Erfgoedcentrum Klein afrika   

   Tulpeninformatiecentrum*   

   

Stekkentuin 

Fruitbedrijf Verhage 

Fruitbedrijf Vink  

Indo Suka Import * 

Theeschenkerij Alfeim 

Textielatelier Hilly 

Bloemschik Het Anjertje * 

Fruitbedrijf Koning * 

Galerie De Voorst 

De Tulpenpluktuin 

Wijngaard Maronesse 

Renne Streekproducten  

De Boerderij Zorgboerderij * 

De Knutselkeet * 

Zorgboerderij Aventurijn * 

Galerie De Paardestal 

Galerie Het Trappenhuis * 

Nieuw Land Erfgoed Centrum * 

Marant Recreatie 
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Evenementen laag 
 

Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde 

Almere Regata Fordevent Bataviahaven  dagen Nieuwjaarsfestival  Kerstmarkt                          Cultuurmarkt Zeewolde  

Almeerdaagse  Flevoboulevard Swingt  Dutch Bird Fair  Menmarathon Kuinderbos  Zang op Hemelvaart               Nacht van Zeewolde 

Afrikadag Automaxx Summer Edition  Zeebodem-event  Creiler Flora  Zingen in de zomer        Boer zoekt Burger 

Cultuurnacht/jonge monumentendag New Wine  Uitgast  Kerst in Emmeloord  Urkerdag                      Sailwolde 

Graffiti Jam  Meerpaaldagen  Dancetour Tulpenfestival  Urk in wintersferen     

Lumiereparkfestival  Opwekking  Stadshartfestival Pieperfestival  Zomerbraderie                

Surinamedag  VW Bijeenkomst Lelyfestijn Straattheaterdag  Sint Intocht  5 mei rommelmarkt        

Midland Classic Oldtimers Show   Symfonisch vuurwerk  Internationale Tank S Rally  Countryfair (Renne)                

Doe-en kijkdag   LelystART Scandinavië Markt 1e Urker wandelevenement   

Cross Cultura  Nationale Oldtimermeeting     

Sinterklaasintocht    Sea Bottom Jazz Festival    

Outdoor Eating   Kunstmarkt Lelystad Haven    

Festival Afrique Carib   Proeverij & Verwennerij    

Free Festival   Sunsation    

Almere City Run  Zomerbraderie    

Kermissen      

Almere Haven Festival       

Bevrijdingsfestival Flevoland      

Luilakbloemenmarkt      

Triatlon (UPC Holland Triatlon)       

Koninginnedag (vuurwerk)      
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Evenementen hoog 
 

Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde 

Libelle Zomerweek Lowlands     

Zand Almere Defqon Dance Festival     

 

Natuurgerichte openluchtrecreatie 

 
Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde 

Landgoed de Kemphaan   Bezoekerscentr. O’vaarderplassen * Kuinderbos                Belevenissen- SBB Horsterwold* 

Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders *   Natuurpark Lelystad Voorsterbos Bos Urk *  

De Trekvogel  Belevenissenbos Lelystad *    

 

Waterrecreatie 
Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde 

Almere Veertje  Rondvaart IJsselmeer* Naupar * Rederij De Dageraad  UK 10 IJsselmeer Rondvaarten * Sylfe Zeiltochten  

Rederij Tisset * De oase * Brug Jachtverhuur * Yachtcharter Baaten * Willem Barentsz   De Diepgang 

Haddock Watersport * Zeilschool De Randmeren Flevo Yachtcharter*  Rondvaart Energie *       De Zeilschool * 

Almeerse Botter AM1 Ulli’s Kano en Katamaran Surfschool Paradiso *  Rondvaart Urker Botter *       HVAL Sailing 

Amorgos Zeilvakanties                                                                                                      Zeilschool Bounty *  De Zuiderzee Passagiersschip       Parasailing Ned.             

Bever Zwerfsport Kano *                                                                       Zeilschool Pyxis Mare *  Botterstichting Westhaven       De Bolhaven *     

Boei 2                                                                                             
                                                                                                                          Scoutcentr.Harderwold* 

                                                                                                                           Rondvaartboot Achie 
 

Bootverhuur IJsselmeer                                                                       

Kanokay 

Sail-Today 

Albatros Zeilcharters 

De Volharding * 

Lido  

OCC Yachting * 

Benekamp Yachting 

Willem Barentsz 
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Golf  

 
Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde 

Golfclub Almeerderhout Dorhout Mees  Golf Event Center Golfclub Emmeloord *  Golfcentrum Harderwold* 

 Shortgolf Swifterbant * Swinggolf Meeuwenhoeve Pitch en Putt Netl   Golfclub Zeewolde 

 Golfresidentie Dronten      

 
Outdoor/adventure laag 
 

Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde 

Teambuilder  Flevo Track * Midland Circuit * Op d'n Akker Poldernostalgie   

Paintball Park Flevoland * New Challenge (Lowlands Adv. Challenge) Balls & Arrows Netl (Brennels Buiten) *    

SEC Survivals Ski Inn Dronten  De Strandhoeve *   

Gladiator Sports * Dorhout Mees     

Kids Outdoor      

      

      

 

Outdoor/adventure hoog 
 

Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk         Zeewolde 

VVC Adventure* Zweefvliegclub Helicon * Zweefvliegclub NOP    

 Flevo * Wooning Aviation *    

  Prodrive Training     

  Flight Center Lelystad     

  

Test en trainingscentrum ANWB  

Heli Holland Training  * 

Vliegschool Lelystad * 

WM Flight Services * 

   

 

 

Factory Outlet Center 
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Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde 

  Bataviastad    

 

Wellness 

 
Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde 

Sauna Park Almere Aphrodite’s thermen     

Thermen La Mer      
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Bijlage 5 Economische betekenis per gemeente 
 
In deze bijlage is per gemeente weergegeven hoe de economische betekenis 
van toerisme en recreatie is opgebouwd. Van de opbouw in sectoren is een 
tabel opgenomen. De verdeling naar categorieën is weergegeven middels een 
grafiek van de bestedingen (excl. watersport passanten). 
  
Almere 
 
Tabel 1. Bestedingen en werkgelegenheid Almere naar sectoren, 2012 

Sectoren Bestedingen (in euro) Werkgelegenheid (in FTE) 

Logies   15.640.975   146 

Horeca   52.946.775   571 

Detailhandel     9.232.150    43 

Entree   25.331.100   239 

Vervoer   20.060.100    60 

Overig    134 

Directe werkgelegenheid  1.194 

Indirecte werkgelegenheid     466 

Totaal 123.211.100 1.660 

 

Figuur 1. Bestedingen Almere naar categorieën, 2012 (x 1.000.000) 

 
 
Dronten 
 
Tabel 2. Bestedingen en werkgelegenheid Dronten naar sectoren, 2012 

Sectoren Bestedingen (in euro) Werkgelegenheid (in FTE) 

Logies 14.587.825   136 

Horeca 37.995.725   410 

Detailhandel 19.341.700     91 

Entree 39.903.450    377 

Vervoer 21.909.825     65 

Overig     144 

Directe werkgelegenheid  1.223 

Indirecte werkgelegenheid     477 

Totaal 133.638.525 1.700 
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Figuur 2. Bestedingen Dronten naar categorieën, 2012 (x 1.000.000) 

 
 
Lelystad 
 
Tabel 3. Bestedingen en werkgelegenheid Lelystad naar sectoren, 2012 

Sectoren Bestedingen (in euro) Werkgelegenheid (in FTE) 

Logies                  7.533.475     70 

Horeca                49.077.950    529 

Detailhandel                99.825.125    469 

Entree                19.317.775    183 

Vervoer                30.661.050      92 

Overig                421 

Directe werkgelegenheid  1.764 

Indirecte werkgelegenheid     688 

Totaal 206.415.400 2.452 

 

Figuur 3. Bestedingen Lelystad naar categorieën, 2012 (x 1.000.000) 
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Noordoostpolder 
 
Tabel 4. Bestedingen en werkgelegenheid Noordoostpolder naar sectoren, 2012 

Sectoren Bestedingen (in euro) Werkgelegenheid (in FTE) 

Logies    5.637.425   53 

Horeca  19.890.625 215 

Detailhandel    3.582.900   17 

Entree    7.663.725   72 

Vervoer    7.512.550   23 

Overig    51 

Directe werkgelegenheid  430 

Indirecte werkgelegenheid  168 

Totaal   44.287.200 597 

 
Figuur 4. Bestedingen Noordoostpolder naar categorieën, 2012 (x 1.000.000) 

 
 

Urk 
 
Tabel 5. Bestedingen en werkgelegenheid Urk naar sectoren, 2012 

Sectoren Bestedingen (in euro) Werkgelegenheid (in FTE) 

Logies      924.400     9 

Horeca   5.895.125   64 

Detailhandel   1.156.450     5 

Entree   3.465.775   33 

Vervoer   3.708.200   11 

Overig    17 

Directe werkgelegenheid  138 

Indirecte werkgelegenheid    54 

Totaal  15.149.925  192 
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Figuur 5. Bestedingen Urk naar categorieën, 2012 (x 1.000.000) 

 
 
Zeewolde 
 
Tabel 6. Bestedingen en werkgelegenheid Zeewolde naar sectoren, 2012 

Sectoren Bestedingen (in euro) Werkgelegenheid (in FTE) 

Logies 22.729.475    212 

Horeca 23.919.025    258 

Detailhandel 16.123.100      76 

Entree 11.184.800    106 

Vervoer 10.736.875      32 

Overig     100 

Directe werkgelegenheid     754 

Indirecte werkgelegenheid     306 

Totaal 84.783.275 1.090 

 
Figuur 6. Bestedingen Zeewolde naar categorieën, 2012 (x 1.000.000) 
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Bijlage 6 Analyse horeca 
 
 
Afbakening en aanpak 
 
Afgesproken is om de horeca in de Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 
2011 mee te nemen en hierbij voor de afbakening en analyse van het gebruik/ 
bezoek aan te sluiten op het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) 2010-2011 van 
NBTC-NIPO Research. Hierbij is – conform de landelijke R&T standaard – een 
ondergrens gehanteerd van activiteiten van 2 uur of langer die vanuit huis zijn 
ondernomen. De volgende activiteiten zijn in kaart gebracht: 

 Bar/café bezoek; 

 Op terras zitten; 

 Uit eten in restaurant/eetcafé; 

 Uit eten fastfood/snackbar; 

 Discobezoek; 

 Bezoek bowling; 

 Bezoek casino/speelhal. 
 
Het aanbod is primair in kaart gebracht met behulp van data van het 
Bedrijfschap Horeca en Catering in combinatie met andere bronnen 
(Nederlandse Bowling Federatie, VAN, etc.). 
 
Het aantal bezoekers op provinciaal niveau is bepaald op basis van 
deskresearch, waarbij het aantal activiteiten primair is ontleend aan het CVTO 
(m.u.v. casino/speelhal49). Voor de verdeling van het bezoek over de 
verschillende gemeenten50 is gebruik gemaakt van aanbodgerichte 
verdeelsleutels (onder andere het aantal bedrijven of metrage 
verkoopvloeroppervlak volgens het Bedrijfschap Horeca en Catering). 
 
Aanbod 
 
Het bezoek aan bar/café, discobezoek, op terras zitten, uit eten in 
restaurant/eetcafé en uit eten in fastfoodrestaurant/snackbar vindt plaats in 
de drankensector51, restaurantsector respectievelijk fastservicesector. In 
onderstaande tabel is het aantal bedrijven in deze horecasectoren in Flevoland 
alsmede het verkoopoppervlakte (in m²) weergegeven, uitgesplitst naar 
gemeente. Zoals uit de tabel kan worden afgelezen is het meeste aanbod 
gevestigd in Almere, gevolgd door Lelystad en Noordoostpolder. 
 
  

                                                      
49  Voor alle horecacategorieën zijn het bezoek en/of de bestedingen getoetst aan de hand van 

andere bronnen om de betrouwbaarheid van het CVTO voor deze analyse te beoordelen. Voor 
het bezoek aan speelhallen bleek het CVTO een onderschatting van het bezoek op te leveren 
(hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens van KPMG). Voor de andere categorieën is het CVTO 
ons inziens bruikbaar op niveau van de provincie Flevoland. 

50  Alhoewel het CVTO ons inziens voldoende betrouwbaar is voor de analyse op provinciaal 
niveau, is dat niet het geval op gemeenteniveau. Vandaar dat er vooralsnog voor gekozen is het 
gebruik te verdelen op basis van aanbodcijfers. 

51  Inclusief drankvoorzieningen in recreatiebedrijven en sportaccommodaties. 
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Tabel 1. Horeca aanbod Flevoland (2011) naar sector  

Gemeente Aantal bedrijven Verkoopoppervlakte (m²) 

 Drank52 Restaurant Fastservice Drank53 Restaurant Fastservice 

Almere   59   61   73 18.491 9.626 5.901 

Lelystad   30   40   41 10.360 8.106 3.459 

Noordoostpolder   22   15   18 8.994 3.540 1.100 

Dronten   11   12   13 6.585 2.816 1.715 

Zeewolde   7     9     7 5.830 1.772 376 

Urk   12     6     9 3.408 806 587 

Totaal 134 143 160 53.668 26.666 13.138 
Bron: Bedrijfschap Horeca en Catering. 

 
Bezoek 
 
In tabel 2 is het aantal bezoekers per type activiteit per gemeente 
weergegeven. Zoals aangegeven is het bezoek op provinciaal niveau gebaseerd 
op het CVTO (met uitzondering van het bezoek aan casino/speelhal).  
De verdeling van het bezoek over de zes gemeenten is gebaseerd op aanbod-
gegevens. 
 
Tabel 2  Gericht horecabezoek Flevoland (2011) naar activiteit 

 
 
Uit deze tabel kan worden afgelezen dat er in totaal in 2011 ongeveer 4,0 
miljoen gerichte horecabezoeken hebben plaatsgevonden in Flevoland 
waarvoor de bezoekers minimaal 2 uur van huis waren. Hiervan hebben ruim 
2,0 miljoen bezoeken betrekking op uit eten in een restaurant of eetcafé en 
ruim 0,5 miljoen op bezoeken aan een bar/café. Almere is de belangrijkste 
gemeente voor horecabezoek, gevolgd door Lelystad en Noordoostpolder.  
 
Bestedingen 
 

In onderstaande tabel zijn de bestedingen die gepaard gaan met bovenstaand 
horecabezoek weergegeven voor de hele provincie Flevoland. Conform de 
andere categorieën in de Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland betreft het 
niet alleen de bestedingen (omzet) bij de bezochte bedrijven, maar ook andere 
uitgavenposten zoals bijvoorbeeld entree/deelnamekosten (inclusief parkeren) 
en vervoer.  
 

  

                                                      
52  Exclusief horeca bij recreatiebedrijf en horeca bij sportaccommodatie. 
53  Inclusief horeca bij recreatiebedrijf en horeca bij sportaccommodatie. 

Activiteit Almere Lelystad NOP Dronten Zeewolde Urk Flevoland 

Uit eten fastfood c.a. 714.904 602.017 262.909 209.139 131.603 59.860 1.980.432 

Uit eten restaurant c.a 201.845 132.563 89.979 67.488 54.573 30.251 576.699 

Bar\café bezoek 183.761 102.956 89.381 65.441 57.938 33.868 533.344 

Op terras zitten 300.553 - 120.221 - - - 420.774 

Discobezoek 124.682 73.085 23.242 36.236 7.945 12.403 277.593 

Casino, speelhal e.d. 55.196 27.598 13.799 - - - 96.594 

Bowlen \ Kegelen - 36.750 14.700 22.050 - - 73.499 

Totaal 1.580.942 974.969 614.230 400.353 252.058 136.382 3.958.935 
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Tabel 3  Bestedingen (€) gericht horecabezoek Flevoland (2011)  

Activiteit Horeca Detailhandel Entree Vervoer Totaal 

Bar\café bezoek 8.314.899 - 2.627.286 666.842 11.609.027 

Op terras zitten 5.261.416 743.395 407.522 626.490 7.038.823 

Uit eten in restaurant \ eetcafé 51.317.401 321.905 1.807.931 5.425.722 58.872.959 

Uit eten (fastfood \ snackbar) 1.998.274 - - 366.976 2.365.249 

Discobezoek 6.462.987 - 883.776 51.346 7.398.109 

Bowlen \ Kegelen 918.738 - 367.495 66.149 1.352.382 

Casino, speelhal e.d. - - 3.184.301 197.446 3.381.747 

Totaal 74.273.715 1.065.300 9.278.312 7.400.970 92.018.296 

 

In totaal bedroegen de bestedingen gepaard gaande met gericht horecabezoek 
in Flevoland ongeveer € 92,0 miljoen in 2011. Het grootste deel hiervan – € 
74,3 miljoen54 ofwel 81% – betreft horecabestedingen. De meeste bestedingen 
hangen samen met uit eten gaan in een restaurant/eetcafé (64%) en bar/café 
bezoek (13%). 
 

In figuur 1 is de verdeling van de bestedingen over de zes gemeenten 
weergegeven. Hieruit kan worden afgelezen dat de meeste bestedingen 
betrekking hebben op horecabezoek in Almere (39%), gevolgd door Lelystad 
(26%). 
 
Figuur 1. Bestedingen gericht horecabezoek naar gemeenten 

 
 
 

                                                      
54  Dit is uiteraard lager dan de totale omzet van horecabedrijven in Flevoland (deze ramen wij op 

circa € 159 miljoen inclusief BTW exclusief de hotelsector) aangezien het hier louter het 
gerichte horecabezoek vanuit huis van minimaal 2 uur betreft. De totale horecabestedingen, 
inclusief de bestedingen van verblijfstoeristen en dagtoeristen in de Monitor Toerisme en 
Recreatie Flevoland bedragen circa € 186 miljoen. Een deel hiervan komt echter niet terecht 
bij horecabedrijven, maar bij toeristisch-recreatieve bedrijven (bijvoorbeeld hotel, camping, 
attractiepark, outdoor bedrijf, etc.) of evenementenorganisatoren en is daarom groter dan de 
eerder genoemde € 159 miljoen. 


