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Samenvatting



Bijna 4 op 10 gasten waren recent niet in Drenthe op vakantie geweest; corona speelde bij helft grote rol 
• 6 op de 10 gasten zijn het afgelopen 3 jaar minstens 1x in Drenthe op vakantie geweest. 
• Voor 3 op de 10 is een bezoek langer geleden, 7% is nog nooit in Drenthe op vakantie geweest.
• Bij deze laatste groep speelt corona in de helft van de gevallen een grote rol om voor Drenthe te kiezen.

Nieuwe gasten komen vaker van ver en verblijven korter
• Nieuwe gasten komen vaker van iets verder weg: Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Limburg
• Ze kozen vaker voor een kort verblijf dan herhaalbezoekers. Gemiddelde duur 7,5 dag tegen 12 dagen.

Drenthe uitverkoren als vakantiebestemming vanwege natuur, rust, ruimte, fietsen, wandelen
• Nieuwe gasten hadden initieel vaker plannen voor een Zuid-Europese- of ver-weg-bestemming.
• De belangrijkste redenen om specifiek voor Drenthe te kiezen zijn de natuur, de rust, ruimte en goede 

fiets/wandelmogelijkheden. 
• Voor nieuwe gasten speelt de onbekendheid (ontdekken) vaker mee. Ook hoorden zij vaker goede verhalen. Voor 

herhaalbezoekers is de korte reistijd naar de bestemming vaker een reden.

Verblijf in Drenthe wordt met 8,5 beoordeeld. Gasten bijzonder te spreken over fiets- en wandelopties
• Gasten beoordelen hun verblijf in Drenthe in totaliteit met een 8,5. Vooral de fiets- en wandelmogelijkheden, de 

omgeving, de gastvrijheid van zowel inwoners als medewerkers van de accommodatie worden gewaardeerd. 
• Ook de mate waarin de corona-regels op de accommodaties wordt nageleefd wordt gewaardeerd.

Samenvatting (1)



Samenvatting (2)
Drentse bezoeker verkende stadjes en dorpjes, bezocht de horeca en ontdekte de natuur te fiets en te voet
• 2 op de 3 gasten bezochten op de vakantie een dorp of stad, een iets kleiner deel bezocht een horecagelegenheid. 
• Qua activiteiten werd er veel gefietst en gewandeld, ook werden de natuurgebieden door ruim de helft bezocht.
• Nieuwe gasten bezochten bovengemiddeld vaak een stad/dorp, een culturele instelling of museum of een hunebed. 
• Gezinnen ondernamen vrijwel alle activiteiten vaker dan stellen. Stellen maakten echter vaker een fietstocht.

Veenhuizen, Zuidlaren leukste dorpen. Joytime en Drents Museum leukste uitstapje
• 3 op de 10 gasten in Drenthe heeft Westerbork bezocht en een kwart is in Orvelte geweest. 
• Veenhuizen en Zuidlaren ontvingen iets minder gasten, maar ze kregen wel de hoogste beoordeling: een 8,4.
• Van de attracties werd Wildlands het meest bezocht en scoorden Joytime en Drouwenerzand de hoogste cijfers.
• Kamp Westerbork ontving van de culturele instellingen de meeste gasten, Drents Museum kreeg de hoogste score.

Nieuwe gast komt graag terug: omgeving is aantrekkelijk en inwoners zijn gastvrij
• Drenthe heeft bij 7 op de 10 nieuwe gasten de verwachtingen overtroffen. Men komt dan ook graag nog eens terug.
• 96% raadt een bezoek dan ook aan familie of vrienden aan . De NPS score is 43, voor nieuwe gasten ligt deze op 36.
• Drenthe is volgens ruim 9 op de 10 goed ingericht op toeristen en heeft voldoende te bieden om een week of langer 

te kunnen verblijven.

3 op 4 gasten vinden de Oerprovincie passen bij Drenthe.  Voor 7 op de 10 gasten is dit een aantrekkelijke benaming
• Driekwart van de gasten vindt dat Drenthe de Oerprovincie van Nederland is. Voor ruim 7 op de 10 is dit een 

aantrekkelijke benaming voor een toeristische bestemming. 
• Vooral de kernwaarden hartelijk (87%) en oorspronkelijk (85%) worden herkend.



Profiel gast



Overheid

Indien contact gehad 
afgelopen jaar: 

* In 2018 bestond de steekproef enkel uit ondernemers, dus voor overheid is geen vergelijking met 2018 te maken.

7,4

2018*

2018*

Bezoekfrequentie Drenthe

• Zes op de tien bezoekers kwamen afgelopen drie jaar minstens 1x naar Drenthe. 
• Drie op de tien gasten waren al minstens drie jaar niet in Drenthe geweest, 7% zelfs nog nooit.
• Het beeld dat deze groep (her)ontdekkers van Drenthe hebben, is: rust, ruimte, hunebedden, natuur, groen, 

fietspaden, bossen, heide, vriendelijke mensen, mooie omgeving en landschap, leuke dorpjes. 
• De meest genoemde negatieve associaties zijn saai en weinig te doen.

7%

30%

26%

14%

23%

Nooit

Niet in afgelopen 3 jaar

1-2x in afgelopen 3 jaar

3-5x in de afgelopen 3 jaar

≥6x in de afgelopen 3 jaar

Vaker in Drenthe geweest?

‘nieuwe 

gast’

Beeld van Drenthe (op voorhand)

=>
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* In 2018 bestond de steekproef enkel uit ondernemers, dus voor overheid is geen vergelijking met 2018 te maken.

2018*

Herkomst Gast
• De meeste bezoekers aan 

Drenthe kwamen uit het westen 
van Nederland: 19% komt uit 
Zuid-Holland en 17% uit Noord-
Holland. 

• Ook kwam een groot deel van de 
gasten afgelopen jaar uit 
Gelderland (13%) en Noord-
Brabant (11%).

• Nieuwe gasten kwamen vaker 
dan herhaalbezoekers uit Zuid-
Holland, Noord-Brabant, 
Gelderland en Limburg.

• Gewogen naar inwonertal 
(relatieve aandeel) zie je dat er 
relatief veel gasten uit dichtbij-
provincies kwamen: Friesland 
(2x zoveel), Groningen (1,8x) en 
Overijssel (1,3x) staan dan 
bovenaan.

2,0

1,8

1,3

1,2

1,2

1,0

1,0

0,9

0,9

0,7

0,7

0,5

Friesland

Groningen

Overijssel

Flevoland

Drenthe

Gelderland

Noord-Holland

Utrecht

Zuid-Holland

Noord-Brabant

Zeeland

Limburg

Herkomst gast (relatief)
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7,4

2018*

2018*

Verblijfsduur

• Van degenen die in Drenthe overnachtten, kwam bijna de helft (47%) voor een korte vakantie (max. 4 dagen).
• Ruim een kwart kwam voor een middellange vakantie en een iets kleiner deel kwam voor een lange vakantie.
• Nieuwe gasten kozen vaker voor een korte vakantie, herhaalbezoekers bleven vaker lang. 
• De gemiddelde verblijfsduur voor nieuwe gasten ligt op 7,5 dag. Voor herhaalbezoekers was deze 12 dagen.

25%

28%

47%

Duur verblijf

lang (≥ 9 dagen)

middellang (5-8 dagen)

kort (≤ 4 dagen)

20%
29%

51%

27% 28%

45%

lang (9+) middel (5-8) kort (≤ 4)

nieuw
herhaal
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2018*

Kenmerken Gast
• Ruim de helft van de bezoekers 

bezocht Drenthe met zijn of 
haar partner. Een derde kwam 
met het gezin. 

• Van degene die met kinderen op 
vakantie waren, had ruim de 
helft ze in de leeftijd tussen 6 
en 12 jaar. 

• Een kwart had kinderen jonger 
dan 6 jaar en een derde had 
kinderen in de middelbare 
schoolleeftijd.

• 59% van de respondenten is 
vrouw, terwijl 41% man is. 

• Een derde van de bezoekers is 
tussen de 60 en 69 jaar oud, 4 
op de 10 zijn tussen de 40 en 60. 
Een op de 8 is jonger dan 40 
jaar.

41%
59%

Geslacht

Man

Vrouw

2%

11%

18%

20%

33%

15%

<30 jaar

30-39 jaar

40-49 jaar

50-59 jaar

60-69 jaar

70 jaar of ouder

Leeftijd

3%

52%

32%

7%

4%

3%

Alleen

Stel

Gezin

Familie

Vrienden

Anders

Reisgezelschap

26%

54%
33%

0-5 jaar 6-11 jaar 12-18 jaar

Leeftijd kinderen
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2018*

2018*

Reisgezelschap Gast

• Stellen kwamen vaker voor een korte of 
middellange vakantie naar Drenthe, 
terwijl gezinnen vaker een langere 
vakantie (>9 dagen) in Drenthe 
doorbrachten.
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6%

3%

2%

51%

32%

7%

4%

4%
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kort middel lang



* In 2018 bestond de steekproef enkel uit ondernemers, dus voor overheid is geen vergelijking met 2018 te maken.

2018*

2018*

Leefstijl (obv postcode-analyse)

• Volgens postcode-analyse van de 
ingevulde postcodes, zijn er afgelopen 
zomer in verhouding veel stijlzoekers 
(19%) en inzichtzoekers (14%) geweest 
in vergelijking met vorig jaar (leefstijlen 
vanuit CVO 2019).

• Ook was er een groot aantal 
rustzoekers en plezierzoekers (16%), 
maar wel iets minder dan in 2019.

• Harmoniezoekers en 
verbindingszoekers passen vanuit hun 
kernwaarden gezin en natuur goed bij 
Drenthe. Samen vormden zij een kwart 
van het aantal bezoekers in Drenthe.

• De groep avontuurzoekers was het 
kleinst (10%).
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Stijlzoekers
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Harmoniezoekers

Verbindingszoekers

Avontuurzoekers

gast Drenthe (2020)

gast Drenthe (2019)

verdeling binnen Nederland



67%

54%

52%

37%

35%

35%

31%

25%

21%

18%

15%

15%

15%

12%

8%

Natuur

Fietsen

Wandelen

Actief

Stedentrip

Cultuur

Zon/zee/strand

Rondreis

Vakantie met familie/vrienden

Bezoek aan attractie-/dier-/speel-/klimpark

Bezoek aan familie/vrienden/kennissen

Culinair

Shoppen/winkelen

Wintersport

Bezoek aan evenement/festival

Type vakantie normaalgesproken

* In 2018 bestond de steekproef enkel uit ondernemers, dus voor overheid is geen vergelijking met 2018 te maken.

2018*

2018*

Type vakantie (normaalgesproken)

• Gasten die Drenthe afgelopen 
jaar bezochten, kiezen 
normaalgesproken vaak voor een 
natuurvakantie (67%), een fiets-
(54%) of wandelvakantie (52%) of 
een actieve vakantie (37%).

• Stedentrips en cultuurvakanties 
worden door ruim 1 op 3 
genoemd. Nieuwe gasten kiezen 
normaalgesproken vaker voor dit 
type vakantie (39% vs 33%).

• Drie op de tien gasten kiezen 
normaalgesproken voor een 
strandvakantie en een kwart voor 
een rondreis. 

• Ook dit zijn vaker nieuwe gasten 
dan herhaalbezoekers (35% vs. 
28% en 28% vs. 22%).



Reden bezoek Drenthe &
Invloed Corona
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7,4

2018*

2018*

Hoofdmotief verblijf

• In 94% van de bezoeken was vakantie/vrije tijd het hoofdmotief om Drenthe te bezoeken, 6% kwam voor een 
bezoek aan familie of vrienden.

94%

0%

6%

4%

Vakantie/vrije tijd

Zakelijk

Bezoek aan…

anders

Hoofdmotief



Overheid

Indien contact gehad 
afgelopen jaar: 

* In 2018 bestond de steekproef enkel uit ondernemers, dus voor overheid is geen vergelijking met 2018 te maken.

2018*

2018*

Invloed Corona op keuze Drenthe

• Bij vier op de tien gasten speelde corona een grote rol bij de keuze om naar Drenthe te gaan. Bij nog eens een 
kwart speelde corona een beperkte rol. Bij ruim een derde had corona geen invloed op de keuze voor Drenthe.

• 35% van de gasten zegt zonder corona (waarschijnlijk of zeker) niet voor Drenthe te hebben gekozen. 4 op de 
10 was sowieso naar Drenthe afgereisd voor de vakantie. 

• Bij nieuwe gasten speelde corona vaker een grote rol (49% versus 33% bij herhaalbezoekers). Ook zegt deze 
groep vaker (waarschijnlijk tot zeker) niet voor Drenthe te hebben gekozen als bestemming (50% versus 26%).

40%

26%

26%

9%

Ja, zeker wel

Ja, waarschijnlijk wel

Nee, waarschijnlijk niet

Nee, zeker niet

Zonder corona ook voor Drenthe 
gekozen als bestemming?

39%

25%

36%

Rol corona bij keuze bestemming Drenthe

Een grote rol

Een beperkte rol

Geen enkele rol

49%

24% 28%
33%

25%

42%

grote rol beperkte rol geen rol

nieuw
herhaal
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2018*

2018*

Initiële bestemming

• Deze vraag is alleen gesteld als men waarschijnlijk of zeker niet voor Drenthe gekozen had als er geen sprake was van het coronavirus

12%

14%

4%

31%

13%

4%

17%

8%

5%

20%

8%

3%

Andere provincie in NL

Duitsland

België

Frankrijk

Spanje

Portugal

Italië

Scandinavië

Griekenland

Andere Europese bestemming

Buiten Europa

Weet ik (nog) niet

Bestemming indien geen corona • Gasten die aangeven dat men 
waarschijnlijk tot zeker niet voor Drenthe 
hadden gekozen als er geen sprake was 
van corona, waren in dat geval 
voornamelijk naar Frankrijk, Italië, 
Duitsland of Spanje gegaan. 

• Bij ‘andere Europese bestemming’ worden 
Oostenrijk en Groot-Brittannië veel 
genoemd.

• Zowel nieuwe als herhaal bezoekers waren 
het vaakst van plan om naar Frankrijk af te 
reizen. De nieuwe gasten hadden vaker een 
reis buiten Europa gepland. Ook Spanje, 
Italië en Griekenland werden door hen 
vaker genoemd dan door herhaalbezoekers.



Indien contact gehad 
afgelopen jaar: 

* In 2018 bestond de steekproef enkel uit ondernemers, dus voor overheid is geen vergelijking met 2018 te maken.

2018*

2018*

Reden om voor Drenthe te kiezen

• Bezoekers van Drenthe gaven aan vooral 
aan voor de natuur naar Drenthe te 
komen. Ook de goede fiets- en 
wandelmogelijkheden en de rust en de 
ruimte de spelen bij een meerderheid een 
rol bij de keuze voor Drenthe. 

• Ruim een kwart (28%) geeft aan dat de 
weinige coronabesmettingen reden waren 
om voor Drenthe te kiezen. Voor mensen 
die aangeven dat corona een rol heeft 
gespeeld in hun beslissing om naar 
Drenthe te gaan heeft dit in 44% van de 
gevallen meegespeeld bij de beslissing.

72%

61%

61%

52%

49%

28%

24%

21%

21%

14%

13%

12%

8%

7%

13%

Natuur

Je kunt er goed/mooi fietsen

Rust

Ruimte

Je kunt er goed/mooi wandelen

Er zijn weinig corona-besmettingen, veilig…

Een specifieke accommodatie waar ik graag…

De vriendelijkheid/gastvrijheid van de mensen

Het was dichtbij

Ik ben een trouwe bezoeker

Een goede deal/aanbieding van…

Er was een dagattractie/evenement/…

Ik had goede dingen gehoord over Drenthe

Ik kende Drenthe nog niet en wilde het…

Anders

Reden keuze Drenthe (en niet andere bestemming)
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* In 2018 bestond de steekproef enkel uit ondernemers, dus voor overheid is geen vergelijking met 2018 te maken.

2018*

2018*

Reden om voor Drenthe te kiezen

• Nieuwe gasten kozen vaker specifiek voor 
Drenthe omdat ze nog onbekend waren 
met het gebied en dit graag wilden 
ontdekken. Ook hadden ze vaker goede 
dingen over Drenthe gehoord. 

• Deze groep liet zich ook iets vaker 
overtuigen door een goede aanbieding en 
door het dagrecreatief aanbod 
(attracties/bezienswaardigheden) in de 
regio. 

• Herhaalbezoekers geven vaker aan dat ze 
specifiek voor Drenthe kozen omdat 
Drenthe dichtbij is, omdat de mensen 
vriendelijk zijn en dat ze trouwe 
bezoekers zijn.

73%

63%

59%

53%

47%

30%

21%

19%

16%

16%

15%

15%

13%

13%

2%

0%

72%

60%

62%

51%

51%

27%

26%

0%

25%

11%

11%

24%

4%

13%

1%

23%

Natuur

Rust

Je kunt er goed/mooi fietsen

Ruimte

Je kunt er goed/mooi wandelen

Er zijn weinig besmettingen, veilig

Een specifieke accommodatie

Onbekend Drenthe ontdekken

Vriendelijkheid/gastvrijheid

Attractie/bezienswaardigheid in de…

Een goede deal/aanbieding

Het was dichtbij

Goede dingen gehoord over Drenthe

Anders

Mooie beelden/reclame

Ik ben een trouwe bezoeker

nieuw

herhaal



Verblijf in Drenthe
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2018*

2018*

Beoordeling verblijf Drenthe

• Een verblijf in Drenthe wordt gemiddeld met een 8,5 beoordeeld. Bijna de helft beoordeelt zijn verblijf met 
een 9 of hoger.

• Men is het meest enthousiast over de aantrekkelijkheid van de regio (8,5) en de gastvrijheid van de mensen 
(8,4). 

• De informatievoorziening, keuzemogelijkheden voor uitstapjes en kwaliteit van uitstapjes scoren elk een 8,1.
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aantrekkelijkheid regio

gastvrijheid inwoners

informatievoorziening recreatief aanbod

keuze aan daguitstapjes/evenementen

kwaliteit daguitstapjes/evenementen

totaal verblijf

6 of lager 7 8 9 10 weet niet Gem.

8,5

8,4

8,1

8,1

8,1

8,5
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2018*

2018*

Beoordeling accommodatie

• De accommodaties in Drenthe worden gemiddeld met een 8,4 beoordeeld. Vooral de omgeving, de mate 
waarin de corona-richtlijnen werden gevolgd en de gastvrijheid worden goed gewaardeerd.

• De prijs wordt het minst goed beoordeeld, maar krijgt alsnog een 8.

4

6

4

6

7

4

2

3

12

19

9

11

18

10

7

9

40

43

34

34

37

31

28

38

29

20

31

31

22

28

37

38

12

9

19

15

10

22

25

11

3

3

3

3

6

6

2

2

kwaliteit accommodatie
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gastvrijheid medewerkers
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2018*

2018*

Activiteiten tijdens verblijf Drenthe

• Gasten in Drenthe hebben tijdens hun 
verblijf vaak een stad of dorp bezocht, 
horeca bezocht, gewandeld en gefietst. 
Ook heeft ruim de helft een bezoek 
gebracht aan een natuurgebied of 
Nationaal Park. 

• Bijna vier op de 10 gasten zijn bij een 
hunebed geweest

• Ruim een derde koos voor een culturele 
of educatieve activiteit en een even grote 
groep ging winkelen.

65%

63%

61%

61%

56%

37%

32%

32%

19%

18%

16%

13%

8%

6%

2%

2%

1%

7%

Stad of dorp bezocht

Uit eten/horeca bezoek

Wandelen

Recreatief fietsen

Nationaal park of natuurgebied bezocht

Hunebedden bezocht

Museum/culturele/educatieve instelling

Winkelen/marktbezoek

Zwemmen in zwembad

Attractie- dieren-, speel- of klimpark

Zwemmen in zwemplas

Schaapskooi/kudde bezocht

Sportief fietsen (racefiets/MTB/ATB)

Paardrijden

Evenement bezocht

Sauna/wellnessbezoek

Theater/bioscoopbezoek

Iets anders

Activiteiten ondernomen tijdens verblijf Drenthe
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2018*

2018*

Activiteiten ondernomen per groep

• Nieuwe gasten bezochten vaker een stad/dorp, een culturele instelling/museum of een hunebed. 
• Ouderen (60+) fietsen vaker (recreatief) en bezoeken vaker een schaapskudde. 
• Jongeren (<40 jaar) ondernemen vaker andere activiteiten als wandelen, attractieparken en hunebedden 

bezoeken, zwemmen, sportief fietsen (racefietsen/MTB) en paardrijden.
• Gezinnen ondernamen alle activiteiten vaker of minimaal even vaak als stellen. Een rondje fietsen is de 

enige activiteit die door stellen vaker wordt ondernomen in vergelijking met gezinnen.

nieuw herhaal <40jr 40-59jr 60+jr Stel Gezin

Stad of dorp bezocht 70% 61% 70% 67% 65% 66% 67%

Nationaal park of natuurgebied bezocht 58% 55% 64% 60% 53% 56% 62%

Recreatief fietsen 62% 61% 41% 54% 74% 71% 52%

Sportief fietsen (racefiets/MTB/ATB) 7% 8% 13% 11% 4% 5% 14%

Wandelen 60% 62% 69% 70% 55% 60% 68%

Zwemmen in zwemplas 15% 17% 30% 23% 6% 7% 32%

Zwemmen in zwembad 17% 20% 36% 26% 8% 6% 39%

Attractie- dieren-, speel- of klimpark 19% 17% 44% 23% 9% 7% 38%

Evenement bezocht 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3%

Museum/culturele/educatieve instelling 42% 26% 29% 32% 34% 34% 31%

Uit eten/horeca bezoek 63% 64% 66% 68% 63% 66% 65%

Winkelen/marktbezoek 28% 35% 33% 33% 34% 31% 39%

Theater/bioscoopbezoek 1% 2% 2% 1% 1% 1% 2%

Sauna/wellnessbezoek 2% 2% 1% 3% 2% 3% 2%

Hunebedden bezocht 47% 30% 46% 40% 34% 35% 44%

Schaapskooi/kudde bezocht 12% 13% 9% 12% 16% 14% 14%

Paardrijden 6% 7% 13% 11% 2% 1% 17%

Anders 6% 8% 5% 7% 9% 8% 7%



Overheid

* In 2018 bestond de steekproef enkel uit ondernemers, dus voor overheid is geen vergelijking met 2018 te maken.

2018*

2018*

Beoordeling fietsen, wandelen, horeca

• De fietsmogelijkheden in Drenthe worden door de gast bijzonder goed beoordeeld met een 8,9. Een vijfde 
geeft Drenthe op dit aspect een 10.

• De wandelmogelijkheden worden met een 8,6 eveneens zeer goed gewaardeerd.
• 2 op de 3 gasten beoordelen het aantal aan horecagelegenheden met een 8 of hoger, 5% geeft een 6 of lager 

(gemiddeld 8,0). 
• De kwaliteit van de horeca scoort gemiddeld een 8,1. 
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Beoordeling dorpen en steden

• 3 op de 10 gasten in Drenthe heeft Westerbork bezocht en een kwart is in Orvelte geweest. Ook Borger, Assen 
en Emmen werden relatief vaak aangedaan. 

• Veenhuizen en Zuidlaren ontvingen iets minder gasten, maar ze kregen wel de hoogste beoordeling: een 8,4.
• Een bezoek aan Westerbork werd beoordeeld met een 8,3 en Dwingeloo, Frederiksoord en Orvelte kregen een 

8,2 van de bezoekers. Ook de niet-Drentse plaatsen Zwolle en Giethoorn scoorden een 8,2.
• De plaatsen Beilen en Coevorden scoorden het laagst met respectievelijk een 7,5 en een 7,6.

1. Westerbork 30% 8,3

2. Orvelte 24% 8,2

3. Borger 21% 8,0

4. Assen 18% 7,8

5. Emmen 13% 7,9

1. Veenhuizen 11% 8,4

2. Zuidlaren 9% 8,4

3. Westerbork 30% 8,3

4. Dwingeloo 12% 8,2

Frederiksoord 4% 8,2

Orvelte 30% 8,2

Giethoorn 6% 8,2

Zwolle 4% 8,2

Meest bezochte dorpen/steden Best gewaardeerde dorpen/steden



Overheid

Indien contact gehad 
afgelopen jaar: 

* In 2018 bestond de steekproef enkel uit ondernemers, dus voor overheid is geen vergelijking met 2018 te maken.

2018*

2018*

Beoordeling attracties

• Wildlands is de meest bezochte attractie in Drenthe, gevolgd door Drouwenerzand. In totaal bracht 8% van 
alle gasten een bezoek aan Wildlands. 

• Joytime wordt het best gewaardeerd door de bezoekers met een score van 8,7. Drouwenerzand en DX 
Adventurepark scoren beiden een 8,5. 

• N.B. Wegens corona was minder bezoek mogelijk bij de meeste attracties.

1. Wildlands 8% 8,0

2. Drouwenerzand 6% 8,5

3. Boomkroonpad 3% 7,8

4. Attractiepark Slagharen 2% 7,6

5. DX Adventurepark 2% 8,5

1. Joytime 1% 8,7

2. Drouwenerzand 6% 8,5

3. DX Adventurepark 2% 8,5

4. Zoo Bizar 1% 8,3

5. De Drentse Koe 1% 8,3

Meest bezochte attracties Best gewaardeerde attracties



Overheid

* In 2018 bestond de steekproef enkel uit ondernemers, dus voor overheid is geen vergelijking met 2018 te maken.

2018*

2018*

Beoordeling culturele instellingen

• 17% van de gasten in Drenthe heeft Herinneringscentrum kamp Westerbork bezocht en 11% bracht een 
bezoek aan het Hunebedcentrum in Borger. Het gevangenismuseum werd door 1 op 10 gasten bezocht. 

• Het Drents Museum werd door 4% bezocht en kreeg van de bezoekers de hoogte score, een 8,7.
• Het Museum de Proefkolonie in Frederiksoord kreeg een 8,6 en Herinneringscentrum Kamp Westerbork een 

8,5.

1. Herinneringscentrum Kamp Westerbork 17% 8,5

2. Hunebedcentrum Borger 11% 8,0

3. Gevangenismuseum Veenhuizen 10% 8,4

4. Bezoekerscentra Nationale Parken 8% 8,4

5. Drents museum Assen 4% 8,7

1. Drents museum Assen 4% 8,7

2. Museum de Proefkolonie /KvW 3% 8,6

3. Herinneringscentrum Kamp Westerbork 17% 8,5

4. Gevangenismuseum Veenhuizen 10% 8,4

5. Bezoekerscentra Nationale Parken 8% 8,4

Meest bezochte culturele instellingen Best gewaardeerde culturele instellingen
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Beoordeling natuur en nationale parken

• 3 op de 10 gasten in Drenthe heeft NP Dwingelderveld bezocht en 1 op de 5 bracht een bezoek aan het NP 
Drents-Friese Wold. Het gebied rondom de Drentsche Aa werd door 1 op de 7 bezocht.

• Qua beoordeling zijn de eerste twee posities net omgedraaid: NP Drents-Friese Wold scoort net iets hoger 
dan NP Dwingelderveld. Ook het Fochteloërveen krijgt van bezoekers een 8,7. 

1. Nationaal park Dwingelderveld 29% 8,7

2. Nationaal park Drents-Friese Wold 21% 8,8

3.
Nationaal beek- en esdorpenlandschap 
Drentsche Aa

14% 8,6

4. UNESCO Geopark De Hondsrug 10% 8,4

5. Fochteloërveen 9% 8,7

1. Nationaal park Drents-Friese Wold 21% 8,8

2. Nationaal park Dwingelderveld 29% 8,7

3. Fochteloërveen 9% 8,7

4.
Nationaal beek- en esdorpenlandschap 
Drentsche Aa

14% 8,6

5. Nationaal park Weerribben-Wieden 8% 8,6

Meest bezochte natuurgebieden Best gewaardeerde natuurgebieden



Overheid

Indien contact gehad 
afgelopen jaar: 

* In 2018 bestond de steekproef enkel uit ondernemers, dus voor overheid is geen vergelijking met 2018 te maken.

2018*

2018*

Beoordeling zwemplassen

• Zwemplas ‘t Nije Hemelriek werd het meest bezocht door gasten afgelopen zomer (6% van alle gasten). Deze 
zwemplas werd ook nog eens het best beoordeeld met een 8,7.

• Het Blauwemeer en Zuidlaardermeer staan ook in de top 3 van meest bezochte zwemplassen. 
• Het Blauwemeer en de Baggelhuizerplas komen op de 2e en 3e plek wat betreft beoordeling. 

1. ‘t Nije Hemelrijk 6% 8,7

2. Blauwemeer 3% 8,5

3. Zuidlaardermeer 2% 7,9

4. Ieberenplas 2% 8,3

5. Kibbelkoele 1% 8,3

1. ‘t Nije Hemelrijk 6% 8,7

2. Blauwemeer 3% 8,5

3. Baggelhuizerplas 1% 8,4

4. Ieberenplas 2% 8,3

5. Kibbelkoele 1% 8,3

Meest bezochte zwemplassen Best gewaardeerde zwemplassen



Aanbevelen en
herhaalbezoek Drenthe
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Aanbevelen en herhaalbezoek Drenthe

• Drenthe heeft bij ruim 2 op de 3 gasten de verwachting overtroffen. 
• Gasten zeggen vrijwel unaniem dat ze graag nog eens terugkomen in Drenthe (96%). 
• Een verblijf in Drenthe wordt door een even grote groep aanbevolen aan familie en vrienden (96%). 
• 93% is van mening dat de regio goed ingericht is op toeristen.
• 9 op de 10 vinden de regio geschikt om een week of langer vakantie te kunnen vieren. 
• Bij nieuwe gasten overtrof Drenthe vaker de verwachtingen dan bij herhaalbezoekers (72% vs. 64%). 
• Op de andere stellingen zijn nieuwe gasten even vaak positief dan herhaalbezoekers, allen zijn 

herhaalbezoekers wat uitgesprokener positief (vaker ‘helemaal eens’).
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Ik raad vakantie in Drenthe aan aan vrienden/familie

Ik kom graag nog eens terug voor een vakantie in Drenthe
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“Rust, ruimte, prachtige natuur, helder 
zwemwater midden in de bossen.”

“Prachtige heide, goed aangelegde fietspaden, sterrenhemel (geen lichtvervuiling)“

“Dwingelderveld: prachtig fietsroutes, Dwingeloo als plaats, Veenhuizen, 
historie is voelbaar en dat maakt het bijzonder. Mooi behouden en omgezet 

naar deze tijd.”

“Ruimte en rust in een mooie 
natuurlijke omgeving” 

“Voldoende activiteiten in de regio. De 
regio is niet zo ''suf ''als ik eerst dacht“

“de mensen zijn zo gastvrij en relaxed en er zijn zeer goede wandel- en fietspaden“

Positief verrast

“De prachtige wisselende natuur overal, afgewisseld met landbouwgebieden. 
Zó fiets je door een donker bos, om even later het pad te kruizen van een kudde 

schapen op de hei. Om vervolgens langs een akker te fietsen met mais of 
suikerbieten! Of ik werd in de verte een kudde koeien gewaar!

“Vriendelijke mensen”

“Er is zoveel te doen. Ze hebben veel leuke dingen voor kinderen“

“Door de vriendelijkheid van de bevolking en het rekening houden met elkaar. 
Het voldoende afstand  houden in deze corona tijd. Daarbij opgeteld de 

prachtige natuur is het zeker een provincie waar wij terug komen“

“Dorpjes, zoals Veenhuizen of 
Norg. En de mooie fietsroutes“



“Toch wel drukker dan 
verwacht”

“Wat lastig was dat bepaalde plekken die we 
wilden bezoeken al ruim voor tijd volgeboekt 

waren, zoals Kamp Westerbork”

“De eenzijdigheid: er zijn hunebedden & schapen, je krijgt mosterdsoep & 
schnitzel in de restaurants. Er zijn nog weinig ambachtelijke slagers en 

bakkers. Alles is supermarkt.” 

“Weinig mogelijkheden om drinken/eten te 
kopen onderweg tijdens fietstocht“

“Het regende veel tijdens ons verblijf“

“De steden zijn niet heel groot en winkelen kan 
maar op een paar plaatsen.“

Negatief verrast
“t blijft Nederland, is voor ons geen vakantie gevoel. Je doet nog je boodschappen 

bij de jumbo“

“We hadden wat minder weer. Het aantal binnen uitstapjes 
is beperkt en je kan 2 kleine kinderen niet hele dag in en 

camper houden. Door de corona moest je daar ook overal 
voor reserveren.“

“Weinig vertier pubers“

“stugge mensen”

“Sommige fietspaden zijn te smal.” 

“Niets, het was een topvakantie” 
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Verrast in Drenthe

Wordcloud - positief verrast

Wordcloud - Negatief verrast
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Aanbevelingsscore Drenthe - NPS

• 47% van de gasten zegt Drenthe zeer waarschijnlijk aan te zullen bevelen (9 of hoger) en is daarmee een 
Drenthe-promotor.

• De helft geeft op de aanbevelingsschaal een 7 of 8 en valt daarmee in de groep ‘passive’. 
• Een klein deel (3%) is detractor en zal Drenthe dus niet snel aanbevelen.
• De NPS score (% promotor - % detractor) voor Drenthe ligt daarmee op 43.
• De NPS score ligt bij herhaalbezoekers hoger dan bij nieuwe gasten (48 versus 36).
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* In 2018 bestond de steekproef enkel uit ondernemers, dus voor overheid is geen vergelijking met 2018 te maken.

2018*

2018*

Ervaringen Drenthe delen

• Ruim 8 op de 10 bezoekers hebben hun 
ervaringen met Drenthe in een 
persoonlijke gesprek met anderen 
gedeeld.

• Drie op de vier plaatsten iets op social
media

• 1 op de 9 deelde een review op Zoover of 
een andere reviewsite

• 9% had op moment van invullen nog geen 
ervaringen gedeeld met anderen.

• Nieuwe gasten deelden hun ervaring iets 
minder vaak op social media (26% vs. 
30%).

• Gezinnen delen hun ervaringen juist vaker 
op social media dan stellen (37% vs 25%).

84%

29%

11%

6%

3%

6%

Ja, persoonlijk

Ja, via een post op social media

Ja, via reviewsites

Anders

Nee, wel nog van plan

Nee, niet van plan

Ervaringen gedeeld met anderen?



Beleving Oerprovincie
en kernwaarden
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Beleving Oerprovincie en kernwaarden

• Driekwart van de gasten is het (helemaal) eens met de stelling ‘Drenthe is de Oerprovincie van Nederland’. 
• De kernwaarde ‘hartelijk: gastvrij en oprecht’ wordt door gasten het meest herkend (87%).
• Ook vindt een ruime meerderheid (85%) Drenthe ‘oorspronkelijk: authentiek, no-nonsense, puur’ (85%). 
• Driekwart vindt dat de kernwaarde ‘ongedwongen: onbezorgde, informele sfeer’ past bij Drenthe.
• Ongeveer 7 op de 10 gasten vinden Drenthe ‘doordacht, goed georganiseerd’ en ervaarden Drenthe als 

‘robuust: een stoer, krachtig en ongepolijst gebied’
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Oerprovincie van Nederland

Oorspronkelijk: authentiek, no-nonsense en puur

Robuust: stoer, krachtig en ongepolijst gebied

Ongedwongen: onbezorgde en informele sfeer
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Doordacht: goed georganiseerd, afgestemd op de gast
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Aantrekkelijkheid positionering Oerprovincie

• Zeven op de 10 gasten vindt de 
benaming Oerprovincie een (zeer) 
aantrekkelijke benaming voor Drenthe. 

• 1 op de 10 vindt deze benaming juist 
(zeer) onaantrekkelijk.

• Herhaalbezoekers vinden de naam 
vaker zeer aantrekkelijk, terwijl 
nieuwe gasten deze vaker enigszins 
aantrekkelijk vinden. 

• Stellen en gezinnen vinden de 
benaming ongeveer even vaak 
aantrekkelijk (beiden 72%).
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Aantrekkelijkheid Oerprovincie
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Onderzoeks-
verantwoording



Doel: Achterhalen waarom gasten in 2020 Drenthe hebben bezocht, wat ze hebben 
ondernomen, hoe tevreden ze waren op diverse punten en in hoeverre ze van plan zijn om 
nog eens terug te komen 

2548
Via link 

ondernemers

32
Via panel

209
Via social

media

2789 
respondenten

Onderzoeksverantwoording

September t/m 
december 2020

Online onderzoek

2789 respondenten*

* Het onderzoek is in samenwerking met een select aantal Drentse ondernemers met een verblijfsaccommodatie uitgevoerd. Zij 
hebben hun gasten gevraagd een online vragenlijst in te vullen. Daarnaast is er een oproep op enkele social media kanalen 
geplaatst. Vanuit een panelonderzoek, zijn eveneens een aantal bezoekers doorgeleid naar het onderzoek. Het onderzoek is niet
volledig representatief voor alle Drentse gasten maar geeft een goede indruk van de beleving van de bezoekers aan Drenthe.



Vragen?
Neem contact op met:

E: miranda.horstman@marketingdrenthe.nl

T: 0521 - 74 89 74



www.marketingdrenthe.nl


