Stijgend aantal hotelovernachtingen in Nederland, Groningen is opvallende stijger
Nederland algemeen
De voorlopige cijfers van hotelgasten en hotelovernachtingen van 2018 zijn sinds deze week weer
beschikbaar bij het CBS. Invast Hotels heeft deze gegevens geanalyseerd en de belangrijkste
bevindingen beschreven.
In 2018 hebben Nederlandse hotels ruim 30 miljoen gasten ontvangen. Deze gasten bleven gemiddeld
circa 1,74 nachten voor een totaal aantal overnachtingen van ruim 52 miljoen in 2018. Onderstaande
grafiek geeft het verloop van het aantal overnachtingen in Nederland weer.
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Gedurende meerdere jaren groeit het aantal hotelovernachtingen. Het aantal overnachtingen in 2018 is
met 7,08% gestegen ten opzichte van 2017. Onderstaande grafiek geeft de procentuele stijging van de
afgelopen jaren weer, ten opzichte van het voorgaande jaar.
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Herkomst gasten
In 2012 waren 48,79% van alle overnachtingen in hotels in Nederland afkomstig van een buitenlandse
gast. Gedurende de afgelopen jaren is dit percentage gegroeid tot 54,12% in 2018. De meeste
buitenlandse overnachtingen komen van gasten uit Duitsland, UK, USA, België en Frankrijk.
Onderstaande grafiek geeft het aantal overnachtingen uit het buitenland weer van de 10 landen met het
grootste aandeel.

Aantal overnachtingen 2018 - top 10 landen
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Provincies – Groninger Groeiparel
Wanneer specifiek naar verschillende provincies wordt gekeken zijn grote verschillen te zien. De
grootste procentuele stijger is provincie Groningen, met 32,50% meer overnachtingen dan in 2017. De
grootste daler is de provincie Utrecht, met een daling in het aantal overnachtingen van 3,95% ten
opzichte van 2017. De reden hiervoor ligt waarschijnlijk in het uitzonderlijk goede jaar 2017 van Utrecht,
toen nog 15,77% meer overnachtingen dan in 2016 werden gerapporteerd. Onderstaande grafiek geeft
het verschil in overnachtingen in 2018 ten opzichte van 2017 weer.
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Steden
Ook wordt informatie door het CBS van verschillende gemeenten in Nederland verzamelt. In dit
overzicht is Rotterdam de grote winnaar, met een groei van het aantal overnachtingen van 15,33% in
2018 ten opzichte van 2017. Zowel het aantal Nederlandse als buitenlandse bezoekers hebben aan
deze groei bijgedragen. Opvallend is het aantal overnachtingen van bezoekers uit Azië. In Rotterdam is
dit in vergelijking met 2016 bijna verdubbeld. Onderstaande tabel geeft het verschil in overnachtingen
in 2018 ten opzichte van 2017 weer voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Maastricht en
Haarlemmermeer.
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Afkoeling in 2019?
Wanneer gekeken wordt naar het totaal aantal overnachtingen per maand is te zien dat in alle maanden
van 2018 meer overnachtingen plaatsvonden, met uitzondering van december 2018. Onderstaande
grafiek geeft dit weer.

Aantal overnachtingen in 2017 en 2018 per maand
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Is december 2018 een voorteken voor 2019? Invast Hotels verwacht voor 2019 geen daling van het
aantal overnachtingen ten opzicht van 2018. Wel is de trend van de afgelopen drie jaren met vele
procenten groei per jaar niet voor altijd in stand te houden. Een afkoeling van de wereldmarkt kan invloed
hebben op de hotelmarkt in Nederland, maar voor komende jaren kan ten minste het aantal
hotelovernachtingen groeien al zal het groeipercentage mogelijk iets minder zijn dan de afgelopen 3
jaar.
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