
Kerncijfers 
Vrijetijdseconomie 
Gelderland
juli 2022

Enkele kerncijfers vrijetijdseconomie Gelderland 

• Gelderland: binnenlandse vakantieprovincie nummer 1 in Nederland 
• Bijna 3,5 miljoen binnenlandse vakanties (16% van het nationale totaal) in 2021
• Waarvan bijna 3 miljoen toeristische (totaal excl. vaste standplaatsvakanties) vakanties
• Bijna 15,7 miljoen overnachtingen van Nederlanders tijdens vakanties in Gelderland
• Waarvan ruim 14 miljoen toeristische overnachtingen
• Ca. € 772 miljoen bestedingen aan binnenlandse vakanties in Gelderland
• Veluwe en Veluwerand is een van de populairste bestemmingen in Nederland bij binnenlandse  

vakanties en met 1,3 miljoen korte binnenlandse vakanties in 2020 de belangrijkste bestemming  
voor een verblijf van 2-7 dagen

• Er zijn 60.800 arbeidsplaatsen in de vrijetijdseconomie van Gelderland in 2021
• 5,7% van de totale Gelderse werkgelegenheid
• Ca. 222 miljoen ondernomen vrijetijdsactiviteiten in Gelderland (alle (dag) recreatieve activiteiten  

buiten de eigen woning van meer dan twee uur) in 2018
• Ruim € 4,9 miljard euro bestedingen vrijetijdsactiviteiten, waarvan € 2,8 miljard directe bestedingen  

(het overige deel betreft vaste- en vervoerskosten)
• Vanuit Duitsland (Nordrhein-Westfalen/Niedersachsen) zijn 4 miljoen dagtochten ondernomen in 

Gelderland in de periode juni 2015 t/m mei 2016
• De economische waarde van deze dagtochten komt uit op € 308 miljoen 
• 502.000 (meerdaagse) binnenlandse zakenreizen in 2019
• Ca. € 222 miljoen bestedingen (meerdaagse) binnenlandse zakenreizen  
• De totale bestedingen van toeristen in Gelderland bedragen naar schatting € 6,7 miljard in 2019 
• Ca. 240.000 buitenlandse verblijfsgasten in 2021 met bijna 700.000 overnachtingen 

(2019: 743.000 buitenlandse verblijfsgasten met ruim 2,1 miljoen overnachtingen)
• Het grootste deel hiervan is in 2021 afkomstig uit de ons omringende landen: 45% uit Duitsland,  

22% uit België en 3% uit het Verenigd Koninkrijk 
• Gelderland is de populairste wandelprovincie in 2021; er vinden in Gelderland ruim 53 miljoen  

wandelingen plaats in 2016 (12,2% van het nationale totaal)
• Gelderland is één van de populairste fietsprovincies (gedeeld tweede als beste fietsprovincie in 2021) 

Bronnen: CBS (SLA 2021, Onderzoek vakanties en dagtochten voorlopig cijfer 2021 en Regionale toerismerekeningen 2019),  
CVO 2020, CVTO 2018, CZO 2019, NBTC 2016, LISA 2021, ANWB/Blauw Research bv 2021 en Nationale Wandelmonitor 2016 en 2021
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