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Last news

Voorwoord

Resultaten Investeringsonderzoek 2017

Meer dan 360 miljoen in verblijfsrecreatie 
Aan Investeringsmonitor 2017 hebben totaal 251 verblijfsrecreatiebe-
drijven meegewerkt. Dat is een fantastisch resultaat. Allereerst hartelijk 
dank voor uw deelname aan de investeringsmonitor kampeerbedrijven 
en bungalowparken. Zeker nu wij kunnen vergelijken met vorig jaar is te 
constateren dat er met name een toename in investeringsplannen is op 
het gebied van kapitaalintensieve bouw-gerelateerde projecten. Onder 
andere ontwerp en advies van gebouwen, bouw van een centrale ont-
vangstruimte en/of zwembad, chalet-bouw, bungalowbouw en infra-
structuur. Gemiddeld over de hele linie van bedrijfsonderdelen nemen 
de investeringen toe en dat is een prettige vaststelling voor de branche.

Het technisch onderzoek uitgevoerd door Van Es Marktdata is meer dan 
valide, betrouwbaar en representatief voor de totale verblijfsrecreatie 
in Nederland. Door jaarlijks het investeringsonderzoek verblijfsrecre-
atie te kunnen presenteren krijgen alle marktpartijen een beter beeld 
op de ontwikkelingen en investeringsquote per type verblijfsrecreatie, 
productsegment en naar provincie. Zo krijgen wij gezamenlijk inzicht in 
de investeringsbehoefte- en wensen van de verblijfsrecreatie. Hoe hou-
den de recreatieondernemers hun recreatieproduct/bedrijf actueel? In 
welke productcategorieën wordt jaarlijks geïnvesteerd en hoeveel? Met 
welke producten en diensten wil het recreatiebedrijf zich onderschei-
den? Allemaal vragen waarop RekreaVakkrant met dit investeringson-
derzoek antwoord geeft. Op deze pagina een eerste presentatie. 

PROACTIEF IN 2017
Bijblijven in een snel veranderende recreatiemarkt is meer dan noodza-
kelijk. Zeker in het zoekproces bij de consument. Vinden en gevonden 
worden blijft de centrale vraag! Als ondernemer moet u die trend vol-
gen en hierbij staat de betrouwbaarheid van de vakinformatie voorop. 
RekreaVakkrant, site en twitter bieden u dat. Stel uw vizier af op 2017 
en volg ons. Het aantal volgers op ons twitter account ‘twitter.com/ 
rekreavakkrant’ stijgt steeds verder. Inmiddels zijn wij de grens van 
3.500 zakelijke volgers gepasseerd! Wie volgt? Op naar de volgende 
mijlpaal 4.000 volgers. Meldt u daarnaast aan voor komnunaar.nl! Een 
pro-actieve site die voor u werkt. 

Veel leesplezier met deze editie van Re-
kreaVakkrant. Het marketingvakblad 
voor de totale recreatiemarkt. De vol-
gende uitgave verschijnt 10 maart a.s. 

Uw prestatie, onze informatie!

Jan W. Olthof
Uitgever

Volg ons ook op Twitter www.rvk.nl www.komnunaar.nl www.vitaalshop.eu

DE MARKT
AANTAL ONDERNEMINGEN NAAR TYPE

Volgens de huidige indeling van de Kamers van Koophandel telt Nederland 
momenteel 3.312 economisch actieve ondernemingen binnen de verblijfsre-
creatie. Hieronder vallen de SBI code 552 (verhuur van vakantiehuisjes en ap-
partementen; jeugdherbergen en vakantiekampen) met 1.512 economisch 
actieve inschrijvingen in het handelsregister en SBI-code 553 (kampeer-
terreinen) met 1.800 economisch actieve inschrijvingen. Ten opzichte van 
een jaar geleden is het aantal economisch actieve ondernemingen binnen 
de verblijfsrecreatie met 4,5 procent afgenomen. De daling heeft plaatsge-
vonden in zowel de SBI-code 552 als de SBI-code 553. Van de economisch 
actieve ondernemingen ziet de spreiding over de provincies er als volgt uit. 

spreiding economisch actieve ondernemingen naar provincie

18 Procent van de economisch actieve ondernemingen in de verblijfsrecre-
atie is gevestigd in de provincie Gelderland. Gelderland is daarmee de pro-
vincie met het grootste aantal economisch actieve ondernemingen in de 
verblijfsrecreatie. Het CBS werkt met een afwijkende indeling en definitie 
en telt 5.357 verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties. Dit aantal is opge-
deeld in kampeerterreinen (2.903), huisjesterreinen (1.505) en groepsac-
commodaties (949). De aantallen zijn van september 2016. Van deze 5.357 
accommodaties betreft het circa 1.400 kleinschalige bed & breakfast ac-
commodaties. Het investeringsonderzoek is primair gericht op accommo-
daties vanaf 16 standplaatsen, waarvan Nederland er circa 3.300 telt. 

AANTAL ACCOMMODATIES 
EN GEOGRAFISCHE  
SPREIDING

Op 1 januari 2016 telde het CBS 3.860 bedrijven die onder de SBI code 552 
(verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en va-
kantiekampen) en SBI-code 553 (kampeerterreinen) vallen. Dat zijn er 50 
minder dan een jaar eerder. Het CBS hanteert de volgende definitie van een 
bedrijf: “de feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door 
zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door 
het aanbieden van zijn producten aan derden”. Uit deze definitie en met 
name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één 
vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (On-
der juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen ver-
staan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische 
eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen 
een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die 
wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond 
van de definitie evenzoveel bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij 
grotere concerns met uiteenlopende activiteiten. Wanneer een aldus ge-
definieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille 
van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf be-
schouwd. Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf. 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven over de afgelopen jaren is in 
tabel 2 weergegeven.

Tot het jaar 2012 is het aantal ondernemingen licht toegenomen. Sinds het 
jaar 2012 wordt een lichte daling geconstateerd.

Het CBS registreert drie type accommodaties binnen de verblijfsrecreatie 
en hanteert de volgende definities voor kampeerterreinen, huisjesterrei-
nen en groepsaccommodaties.  

Investeringsmonitor kampeerbedrijven en bungalowparken 2017
Van Es Marketing Services heeft in samenwerking met 
RekreaVakkrant een uitvoerig onderzoek uitgevoerd onder 
kampeerbedrijven en bungalowparken in Nederland naar de 
investeringsplannen voor het jaar 2017. De onderzoeksresultaten 
zijn gepubliceerd in de Investeringsmonitor kampeerbedrijven 
en bungalowparken 2017.

K AMPEERTERREIN
Een terrein of een deel van een terrein met toeristische slaapplaatsen, 
waarop kan worden overnacht in tenten, toercaravans, kampeerauto’s, 
tenthuisjes of trekkershutten. Er wordt een ondergrens gehanteerd van 
minimaal 4 toeristische standplaatsen voor deze accommodaties.

HUISJESTERREIN
Een terrein met een aantal zomerhuisjes, stacaravans, (vakantie-)bunga-
lows of (vakantie- )appartementen, die hoofdzakelijk voor verhuur door 
de exploitant of beheerder van het complex beschikbaar zijn. Apparte-
menten die verhuurd worden met hoteldienstverlening, worden niet als 
huisjescomplex beschouwd maar als (appartementen)hotel. Appartemen-
ten zonder hoteldienstverlening, die vaak deel uitmaken van een groter 
gebouw, worden beschouwd als bungalow of zomerhuisje. Er wordt een 
ondergrens gehanteerd van minimaal 10 slaapplaatsen voor deze accom-
modaties.

GROEPSACCOMMODATIE
Accommodatie met logiesverstrekking overwegend aan personen in 
groepsverband (geen gezinsverband) met slaapgelegenheid in kamers, 
zalen, huisjes, tenthuisjes, appartementen en/of
tenten die gasten mogelijk met vreemden moeten delen.
Onder groepsaccommodaties worden verstaan:
•  kampeerboerderijen
•  (kinder)vakantiehuizen
•  kamphuizen/scoutinghuizen
•  natuurvriendenhuizen
•  tentenkampen
•  logiesaccommodaties behorende tot watersportcentra of maneges

Er wordt een ondergrens gehanteerd van minimaal 10 slaapplaatsen voor 
deze accommodaties.

Onderstaand figuur toont de spreiding van het aantal verblijfsrecreatieve 
logiesaccommodaties over de provincies (bron: CBS, gegevens van sep-
tember 2016).

spreiding aantal verblij fsrecreatieve accommodaties naar provincie

17 Procent van het aantal verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties is ge-
vestigd in de provincie Gelderland. Gelderland is daarmee de provincie met 
het grootste aantal verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties. Ten opzichte 
van een jaar geleden zijn de aandelen van de provincies gelijk gebleven.

De procentuele verdeling van het aantal verblijfsrecreatieve logiesaccom-
modaties over kampeerterreinen, huisjesterreinen en groepsaccommoda-
ties ziet er als volgt uit.

procentuele verdeling van het aantal verblij fsrecreatieve logiesaccommodaties

Ten opzichte van een jaar geleden hebben groepsaccommodaties een pro-
cent weggesnoept van de huisjesterreinen.

bron: CBS     *) voorlopige cij fers

tabel 2
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Resultaten Investeringsonderzoek 2017

Meer dan 360 miljoen in verblijfsrecreatie 
Aan Investeringsmonitor 2017 hebben totaal 251 verblijfsrecreatiebe-
drijven meegewerkt. Dat is een fantastisch resultaat. Allereerst hartelijk 
dank voor uw deelname aan de investeringsmonitor kampeerbedrijven 
en bungalowparken. Zeker nu wij kunnen vergelijken met vorig jaar is te 
constateren dat er met name een toename in investeringsplannen is op 
het gebied van kapitaalintensieve bouw-gerelateerde projecten. Onder 
andere ontwerp en advies van gebouwen, bouw van een centrale ont-
vangstruimte en/of zwembad, chalet-bouw, bungalowbouw en infra-
structuur. Gemiddeld over de hele linie van bedrijfsonderdelen nemen 
de investeringen toe en dat is een prettige vaststelling voor de branche.

Het technisch onderzoek uitgevoerd door Van Es Marktdata is meer dan 
valide, betrouwbaar en representatief voor de totale verblijfsrecreatie 
in Nederland. Door jaarlijks het investeringsonderzoek verblijfsrecre-
atie te kunnen presenteren krijgen alle marktpartijen een beter beeld 
op de ontwikkelingen en investeringsquote per type verblijfsrecreatie, 
productsegment en naar provincie. Zo krijgen wij gezamenlijk inzicht in 
de investeringsbehoefte- en wensen van de verblijfsrecreatie. Hoe hou-
den de recreatieondernemers hun recreatieproduct/bedrijf actueel? In 
welke productcategorieën wordt jaarlijks geïnvesteerd en hoeveel? Met 
welke producten en diensten wil het recreatiebedrijf zich onderschei-
den? Allemaal vragen waarop RekreaVakkrant met dit investeringson-
derzoek antwoord geeft. Op deze pagina een eerste presentatie. 

PROACTIEF IN 2017
Bijblijven in een snel veranderende recreatiemarkt is meer dan noodza-
kelijk. Zeker in het zoekproces bij de consument. Vinden en gevonden 
worden blijft de centrale vraag! Als ondernemer moet u die trend vol-
gen en hierbij staat de betrouwbaarheid van de vakinformatie voorop. 
RekreaVakkrant, site en twitter bieden u dat. Stel uw vizier af op 2017 
en volg ons. Het aantal volgers op ons twitter account ‘twitter.com/ 
rekreavakkrant’ stijgt steeds verder. Inmiddels zijn wij de grens van 
3.500 zakelijke volgers gepasseerd! Wie volgt? Op naar de volgende 
mijlpaal 4.000 volgers. Meldt u daarnaast aan voor komnunaar.nl! Een 
pro-actieve site die voor u werkt. 

Veel leesplezier met deze editie van Re-
kreaVakkrant. Het marketingvakblad 
voor de totale recreatiemarkt. De vol-
gende uitgave verschijnt 10 maart a.s. 

Uw prestatie, onze informatie!

Jan W. Olthof
Uitgever

Volg ons ook op Twitter www.rvk.nl www.komnunaar.nl www.vitaalshop.eu

DE MARKT
AANTAL ONDERNEMINGEN NAAR TYPE

Volgens de huidige indeling van de Kamers van Koophandel telt Nederland 
momenteel 3.312 economisch actieve ondernemingen binnen de verblijfsre-
creatie. Hieronder vallen de SBI code 552 (verhuur van vakantiehuisjes en ap-
partementen; jeugdherbergen en vakantiekampen) met 1.512 economisch 
actieve inschrijvingen in het handelsregister en SBI-code 553 (kampeer-
terreinen) met 1.800 economisch actieve inschrijvingen. Ten opzichte van 
een jaar geleden is het aantal economisch actieve ondernemingen binnen 
de verblijfsrecreatie met 4,5 procent afgenomen. De daling heeft plaatsge-
vonden in zowel de SBI-code 552 als de SBI-code 553. Van de economisch 
actieve ondernemingen ziet de spreiding over de provincies er als volgt uit. 

spreiding economisch actieve ondernemingen naar provincie

18 Procent van de economisch actieve ondernemingen in de verblijfsrecre-
atie is gevestigd in de provincie Gelderland. Gelderland is daarmee de pro-
vincie met het grootste aantal economisch actieve ondernemingen in de 
verblijfsrecreatie. Het CBS werkt met een afwijkende indeling en definitie 
en telt 5.357 verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties. Dit aantal is opge-
deeld in kampeerterreinen (2.903), huisjesterreinen (1.505) en groepsac-
commodaties (949). De aantallen zijn van september 2016. Van deze 5.357 
accommodaties betreft het circa 1.400 kleinschalige bed & breakfast ac-
commodaties. Het investeringsonderzoek is primair gericht op accommo-
daties vanaf 16 standplaatsen, waarvan Nederland er circa 3.300 telt. 

AANTAL ACCOMMODATIES 
EN GEOGRAFISCHE  
SPREIDING

Op 1 januari 2016 telde het CBS 3.860 bedrijven die onder de SBI code 552 
(verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en va-
kantiekampen) en SBI-code 553 (kampeerterreinen) vallen. Dat zijn er 50 
minder dan een jaar eerder. Het CBS hanteert de volgende definitie van een 
bedrijf: “de feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door 
zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door 
het aanbieden van zijn producten aan derden”. Uit deze definitie en met 
name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één 
vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (On-
der juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen ver-
staan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische 
eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen 
een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die 
wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond 
van de definitie evenzoveel bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij 
grotere concerns met uiteenlopende activiteiten. Wanneer een aldus ge-
definieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille 
van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf be-
schouwd. Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf. 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven over de afgelopen jaren is in 
tabel 2 weergegeven.

Tot het jaar 2012 is het aantal ondernemingen licht toegenomen. Sinds het 
jaar 2012 wordt een lichte daling geconstateerd.

Het CBS registreert drie type accommodaties binnen de verblijfsrecreatie 
en hanteert de volgende definities voor kampeerterreinen, huisjesterrei-
nen en groepsaccommodaties.  

Investeringsmonitor kampeerbedrijven en bungalowparken 2017
Van Es Marketing Services heeft in samenwerking met 
RekreaVakkrant een uitvoerig onderzoek uitgevoerd onder 
kampeerbedrijven en bungalowparken in Nederland naar de 
investeringsplannen voor het jaar 2017. De onderzoeksresultaten 
zijn gepubliceerd in de Investeringsmonitor kampeerbedrijven 
en bungalowparken 2017.

K AMPEERTERREIN
Een terrein of een deel van een terrein met toeristische slaapplaatsen, 
waarop kan worden overnacht in tenten, toercaravans, kampeerauto’s, 
tenthuisjes of trekkershutten. Er wordt een ondergrens gehanteerd van 
minimaal 4 toeristische standplaatsen voor deze accommodaties.

HUISJESTERREIN
Een terrein met een aantal zomerhuisjes, stacaravans, (vakantie-)bunga-
lows of (vakantie- )appartementen, die hoofdzakelijk voor verhuur door 
de exploitant of beheerder van het complex beschikbaar zijn. Apparte-
menten die verhuurd worden met hoteldienstverlening, worden niet als 
huisjescomplex beschouwd maar als (appartementen)hotel. Appartemen-
ten zonder hoteldienstverlening, die vaak deel uitmaken van een groter 
gebouw, worden beschouwd als bungalow of zomerhuisje. Er wordt een 
ondergrens gehanteerd van minimaal 10 slaapplaatsen voor deze accom-
modaties.

GROEPSACCOMMODATIE
Accommodatie met logiesverstrekking overwegend aan personen in 
groepsverband (geen gezinsverband) met slaapgelegenheid in kamers, 
zalen, huisjes, tenthuisjes, appartementen en/of
tenten die gasten mogelijk met vreemden moeten delen.
Onder groepsaccommodaties worden verstaan:
•  kampeerboerderijen
•  (kinder)vakantiehuizen
•  kamphuizen/scoutinghuizen
•  natuurvriendenhuizen
•  tentenkampen
•  logiesaccommodaties behorende tot watersportcentra of maneges

Er wordt een ondergrens gehanteerd van minimaal 10 slaapplaatsen voor 
deze accommodaties.

Onderstaand figuur toont de spreiding van het aantal verblijfsrecreatieve 
logiesaccommodaties over de provincies (bron: CBS, gegevens van sep-
tember 2016).

spreiding aantal verblij fsrecreatieve accommodaties naar provincie

17 Procent van het aantal verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties is ge-
vestigd in de provincie Gelderland. Gelderland is daarmee de provincie met 
het grootste aantal verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties. Ten opzichte 
van een jaar geleden zijn de aandelen van de provincies gelijk gebleven.

De procentuele verdeling van het aantal verblijfsrecreatieve logiesaccom-
modaties over kampeerterreinen, huisjesterreinen en groepsaccommoda-
ties ziet er als volgt uit.

procentuele verdeling van het aantal verblij fsrecreatieve logiesaccommodaties

Ten opzichte van een jaar geleden hebben groepsaccommodaties een pro-
cent weggesnoept van de huisjesterreinen.

bron: CBS     *) voorlopige cij fers

tabel 2
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Resultaten Investeringsonderzoek 2017

Meer dan 360 miljoen in verblijfsrecreatie 
Aan Investeringsmonitor 2017 hebben totaal 251 verblijfsrecreatiebe-
drijven meegewerkt. Dat is een fantastisch resultaat. Allereerst hartelijk 
dank voor uw deelname aan de investeringsmonitor kampeerbedrijven 
en bungalowparken. Zeker nu wij kunnen vergelijken met vorig jaar is te 
constateren dat er met name een toename in investeringsplannen is op 
het gebied van kapitaalintensieve bouw-gerelateerde projecten. Onder 
andere ontwerp en advies van gebouwen, bouw van een centrale ont-
vangstruimte en/of zwembad, chalet-bouw, bungalowbouw en infra-
structuur. Gemiddeld over de hele linie van bedrijfsonderdelen nemen 
de investeringen toe en dat is een prettige vaststelling voor de branche.

Het technisch onderzoek uitgevoerd door Van Es Marktdata is meer dan 
valide, betrouwbaar en representatief voor de totale verblijfsrecreatie 
in Nederland. Door jaarlijks het investeringsonderzoek verblijfsrecre-
atie te kunnen presenteren krijgen alle marktpartijen een beter beeld 
op de ontwikkelingen en investeringsquote per type verblijfsrecreatie, 
productsegment en naar provincie. Zo krijgen wij gezamenlijk inzicht in 
de investeringsbehoefte- en wensen van de verblijfsrecreatie. Hoe hou-
den de recreatieondernemers hun recreatieproduct/bedrijf actueel? In 
welke productcategorieën wordt jaarlijks geïnvesteerd en hoeveel? Met 
welke producten en diensten wil het recreatiebedrijf zich onderschei-
den? Allemaal vragen waarop RekreaVakkrant met dit investeringson-
derzoek antwoord geeft. Op deze pagina een eerste presentatie. 

PROACTIEF IN 2017
Bijblijven in een snel veranderende recreatiemarkt is meer dan noodza-
kelijk. Zeker in het zoekproces bij de consument. Vinden en gevonden 
worden blijft de centrale vraag! Als ondernemer moet u die trend vol-
gen en hierbij staat de betrouwbaarheid van de vakinformatie voorop. 
RekreaVakkrant, site en twitter bieden u dat. Stel uw vizier af op 2017 
en volg ons. Het aantal volgers op ons twitter account ‘twitter.com/ 
rekreavakkrant’ stijgt steeds verder. Inmiddels zijn wij de grens van 
3.500 zakelijke volgers gepasseerd! Wie volgt? Op naar de volgende 
mijlpaal 4.000 volgers. Meldt u daarnaast aan voor komnunaar.nl! Een 
pro-actieve site die voor u werkt. 

Veel leesplezier met deze editie van Re-
kreaVakkrant. Het marketingvakblad 
voor de totale recreatiemarkt. De vol-
gende uitgave verschijnt 10 maart a.s. 

Uw prestatie, onze informatie!

Jan W. Olthof
Uitgever

Volg ons ook op Twitter www.rvk.nl www.komnunaar.nl www.vitaalshop.eu

DE MARKT
AANTAL ONDERNEMINGEN NAAR TYPE

Volgens de huidige indeling van de Kamers van Koophandel telt Nederland 
momenteel 3.312 economisch actieve ondernemingen binnen de verblijfsre-
creatie. Hieronder vallen de SBI code 552 (verhuur van vakantiehuisjes en ap-
partementen; jeugdherbergen en vakantiekampen) met 1.512 economisch 
actieve inschrijvingen in het handelsregister en SBI-code 553 (kampeer-
terreinen) met 1.800 economisch actieve inschrijvingen. Ten opzichte van 
een jaar geleden is het aantal economisch actieve ondernemingen binnen 
de verblijfsrecreatie met 4,5 procent afgenomen. De daling heeft plaatsge-
vonden in zowel de SBI-code 552 als de SBI-code 553. Van de economisch 
actieve ondernemingen ziet de spreiding over de provincies er als volgt uit. 

spreiding economisch actieve ondernemingen naar provincie

18 Procent van de economisch actieve ondernemingen in de verblijfsrecre-
atie is gevestigd in de provincie Gelderland. Gelderland is daarmee de pro-
vincie met het grootste aantal economisch actieve ondernemingen in de 
verblijfsrecreatie. Het CBS werkt met een afwijkende indeling en definitie 
en telt 5.357 verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties. Dit aantal is opge-
deeld in kampeerterreinen (2.903), huisjesterreinen (1.505) en groepsac-
commodaties (949). De aantallen zijn van september 2016. Van deze 5.357 
accommodaties betreft het circa 1.400 kleinschalige bed & breakfast ac-
commodaties. Het investeringsonderzoek is primair gericht op accommo-
daties vanaf 16 standplaatsen, waarvan Nederland er circa 3.300 telt. 

AANTAL ACCOMMODATIES 
EN GEOGRAFISCHE  
SPREIDING

Op 1 januari 2016 telde het CBS 3.860 bedrijven die onder de SBI code 552 
(verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en va-
kantiekampen) en SBI-code 553 (kampeerterreinen) vallen. Dat zijn er 50 
minder dan een jaar eerder. Het CBS hanteert de volgende definitie van een 
bedrijf: “de feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door 
zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door 
het aanbieden van zijn producten aan derden”. Uit deze definitie en met 
name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één 
vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (On-
der juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen ver-
staan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische 
eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen 
een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die 
wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond 
van de definitie evenzoveel bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij 
grotere concerns met uiteenlopende activiteiten. Wanneer een aldus ge-
definieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille 
van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf be-
schouwd. Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf. 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven over de afgelopen jaren is in 
tabel 2 weergegeven.

Tot het jaar 2012 is het aantal ondernemingen licht toegenomen. Sinds het 
jaar 2012 wordt een lichte daling geconstateerd.

Het CBS registreert drie type accommodaties binnen de verblijfsrecreatie 
en hanteert de volgende definities voor kampeerterreinen, huisjesterrei-
nen en groepsaccommodaties.  

Investeringsmonitor kampeerbedrijven en bungalowparken 2017
Van Es Marketing Services heeft in samenwerking met 
RekreaVakkrant een uitvoerig onderzoek uitgevoerd onder 
kampeerbedrijven en bungalowparken in Nederland naar de 
investeringsplannen voor het jaar 2017. De onderzoeksresultaten 
zijn gepubliceerd in de Investeringsmonitor kampeerbedrijven 
en bungalowparken 2017.

K AMPEERTERREIN
Een terrein of een deel van een terrein met toeristische slaapplaatsen, 
waarop kan worden overnacht in tenten, toercaravans, kampeerauto’s, 
tenthuisjes of trekkershutten. Er wordt een ondergrens gehanteerd van 
minimaal 4 toeristische standplaatsen voor deze accommodaties.

HUISJESTERREIN
Een terrein met een aantal zomerhuisjes, stacaravans, (vakantie-)bunga-
lows of (vakantie- )appartementen, die hoofdzakelijk voor verhuur door 
de exploitant of beheerder van het complex beschikbaar zijn. Apparte-
menten die verhuurd worden met hoteldienstverlening, worden niet als 
huisjescomplex beschouwd maar als (appartementen)hotel. Appartemen-
ten zonder hoteldienstverlening, die vaak deel uitmaken van een groter 
gebouw, worden beschouwd als bungalow of zomerhuisje. Er wordt een 
ondergrens gehanteerd van minimaal 10 slaapplaatsen voor deze accom-
modaties.

GROEPSACCOMMODATIE
Accommodatie met logiesverstrekking overwegend aan personen in 
groepsverband (geen gezinsverband) met slaapgelegenheid in kamers, 
zalen, huisjes, tenthuisjes, appartementen en/of
tenten die gasten mogelijk met vreemden moeten delen.
Onder groepsaccommodaties worden verstaan:
•  kampeerboerderijen
•  (kinder)vakantiehuizen
•  kamphuizen/scoutinghuizen
•  natuurvriendenhuizen
•  tentenkampen
•  logiesaccommodaties behorende tot watersportcentra of maneges

Er wordt een ondergrens gehanteerd van minimaal 10 slaapplaatsen voor 
deze accommodaties.

Onderstaand figuur toont de spreiding van het aantal verblijfsrecreatieve 
logiesaccommodaties over de provincies (bron: CBS, gegevens van sep-
tember 2016).

spreiding aantal verblij fsrecreatieve accommodaties naar provincie

17 Procent van het aantal verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties is ge-
vestigd in de provincie Gelderland. Gelderland is daarmee de provincie met 
het grootste aantal verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties. Ten opzichte 
van een jaar geleden zijn de aandelen van de provincies gelijk gebleven.

De procentuele verdeling van het aantal verblijfsrecreatieve logiesaccom-
modaties over kampeerterreinen, huisjesterreinen en groepsaccommoda-
ties ziet er als volgt uit.

procentuele verdeling van het aantal verblij fsrecreatieve logiesaccommodaties

Ten opzichte van een jaar geleden hebben groepsaccommodaties een pro-
cent weggesnoept van de huisjesterreinen.

bron: CBS     *) voorlopige cij fers

tabel 2

Advertentie 1/2
303 x 198 mm
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Advertentie 1/2
149 x 403 mm
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Last news

Voorwoord

Resultaten Investeringsonderzoek 2017

Meer dan 360 miljoen in verblijfsrecreatie 
Aan Investeringsmonitor 2017 hebben totaal 251 verblijfsrecreatiebe-
drijven meegewerkt. Dat is een fantastisch resultaat. Allereerst hartelijk 
dank voor uw deelname aan de investeringsmonitor kampeerbedrijven 
en bungalowparken. Zeker nu wij kunnen vergelijken met vorig jaar is te 
constateren dat er met name een toename in investeringsplannen is op 
het gebied van kapitaalintensieve bouw-gerelateerde projecten. Onder 
andere ontwerp en advies van gebouwen, bouw van een centrale ont-
vangstruimte en/of zwembad, chalet-bouw, bungalowbouw en infra-
structuur. Gemiddeld over de hele linie van bedrijfsonderdelen nemen 
de investeringen toe en dat is een prettige vaststelling voor de branche.

Het technisch onderzoek uitgevoerd door Van Es Marktdata is meer dan 
valide, betrouwbaar en representatief voor de totale verblijfsrecreatie 
in Nederland. Door jaarlijks het investeringsonderzoek verblijfsrecre-
atie te kunnen presenteren krijgen alle marktpartijen een beter beeld 
op de ontwikkelingen en investeringsquote per type verblijfsrecreatie, 
productsegment en naar provincie. Zo krijgen wij gezamenlijk inzicht in 
de investeringsbehoefte- en wensen van de verblijfsrecreatie. Hoe hou-
den de recreatieondernemers hun recreatieproduct/bedrijf actueel? In 
welke productcategorieën wordt jaarlijks geïnvesteerd en hoeveel? Met 
welke producten en diensten wil het recreatiebedrijf zich onderschei-
den? Allemaal vragen waarop RekreaVakkrant met dit investeringson-
derzoek antwoord geeft. Op deze pagina een eerste presentatie. 

PROACTIEF IN 2017
Bijblijven in een snel veranderende recreatiemarkt is meer dan noodza-
kelijk. Zeker in het zoekproces bij de consument. Vinden en gevonden 
worden blijft de centrale vraag! Als ondernemer moet u die trend vol-
gen en hierbij staat de betrouwbaarheid van de vakinformatie voorop. 
RekreaVakkrant, site en twitter bieden u dat. Stel uw vizier af op 2017 
en volg ons. Het aantal volgers op ons twitter account ‘twitter.com/ 
rekreavakkrant’ stijgt steeds verder. Inmiddels zijn wij de grens van 
3.500 zakelijke volgers gepasseerd! Wie volgt? Op naar de volgende 
mijlpaal 4.000 volgers. Meldt u daarnaast aan voor komnunaar.nl! Een 
pro-actieve site die voor u werkt. 

Veel leesplezier met deze editie van Re-
kreaVakkrant. Het marketingvakblad 
voor de totale recreatiemarkt. De vol-
gende uitgave verschijnt 10 maart a.s. 

Uw prestatie, onze informatie!

Jan W. Olthof
Uitgever

Volg ons ook op Twitter www.rvk.nl www.komnunaar.nl www.vitaalshop.eu

DE MARKT
AANTAL ONDERNEMINGEN NAAR TYPE

Volgens de huidige indeling van de Kamers van Koophandel telt Nederland 
momenteel 3.312 economisch actieve ondernemingen binnen de verblijfsre-
creatie. Hieronder vallen de SBI code 552 (verhuur van vakantiehuisjes en ap-
partementen; jeugdherbergen en vakantiekampen) met 1.512 economisch 
actieve inschrijvingen in het handelsregister en SBI-code 553 (kampeer-
terreinen) met 1.800 economisch actieve inschrijvingen. Ten opzichte van 
een jaar geleden is het aantal economisch actieve ondernemingen binnen 
de verblijfsrecreatie met 4,5 procent afgenomen. De daling heeft plaatsge-
vonden in zowel de SBI-code 552 als de SBI-code 553. Van de economisch 
actieve ondernemingen ziet de spreiding over de provincies er als volgt uit. 

spreiding economisch actieve ondernemingen naar provincie

18 Procent van de economisch actieve ondernemingen in de verblijfsrecre-
atie is gevestigd in de provincie Gelderland. Gelderland is daarmee de pro-
vincie met het grootste aantal economisch actieve ondernemingen in de 
verblijfsrecreatie. Het CBS werkt met een afwijkende indeling en definitie 
en telt 5.357 verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties. Dit aantal is opge-
deeld in kampeerterreinen (2.903), huisjesterreinen (1.505) en groepsac-
commodaties (949). De aantallen zijn van september 2016. Van deze 5.357 
accommodaties betreft het circa 1.400 kleinschalige bed & breakfast ac-
commodaties. Het investeringsonderzoek is primair gericht op accommo-
daties vanaf 16 standplaatsen, waarvan Nederland er circa 3.300 telt. 

AANTAL ACCOMMODATIES 
EN GEOGRAFISCHE  
SPREIDING

Op 1 januari 2016 telde het CBS 3.860 bedrijven die onder de SBI code 552 
(verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en va-
kantiekampen) en SBI-code 553 (kampeerterreinen) vallen. Dat zijn er 50 
minder dan een jaar eerder. Het CBS hanteert de volgende definitie van een 
bedrijf: “de feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door 
zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door 
het aanbieden van zijn producten aan derden”. Uit deze definitie en met 
name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één 
vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (On-
der juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen ver-
staan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische 
eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen 
een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die 
wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond 
van de definitie evenzoveel bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij 
grotere concerns met uiteenlopende activiteiten. Wanneer een aldus ge-
definieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille 
van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf be-
schouwd. Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf. 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven over de afgelopen jaren is in 
tabel 2 weergegeven.

Tot het jaar 2012 is het aantal ondernemingen licht toegenomen. Sinds het 
jaar 2012 wordt een lichte daling geconstateerd.

Het CBS registreert drie type accommodaties binnen de verblijfsrecreatie 
en hanteert de volgende definities voor kampeerterreinen, huisjesterrei-
nen en groepsaccommodaties.  

Investeringsmonitor kampeerbedrijven en bungalowparken 2017
Van Es Marketing Services heeft in samenwerking met 
RekreaVakkrant een uitvoerig onderzoek uitgevoerd onder 
kampeerbedrijven en bungalowparken in Nederland naar de 
investeringsplannen voor het jaar 2017. De onderzoeksresultaten 
zijn gepubliceerd in de Investeringsmonitor kampeerbedrijven 
en bungalowparken 2017.

K AMPEERTERREIN
Een terrein of een deel van een terrein met toeristische slaapplaatsen, 
waarop kan worden overnacht in tenten, toercaravans, kampeerauto’s, 
tenthuisjes of trekkershutten. Er wordt een ondergrens gehanteerd van 
minimaal 4 toeristische standplaatsen voor deze accommodaties.

HUISJESTERREIN
Een terrein met een aantal zomerhuisjes, stacaravans, (vakantie-)bunga-
lows of (vakantie- )appartementen, die hoofdzakelijk voor verhuur door 
de exploitant of beheerder van het complex beschikbaar zijn. Apparte-
menten die verhuurd worden met hoteldienstverlening, worden niet als 
huisjescomplex beschouwd maar als (appartementen)hotel. Appartemen-
ten zonder hoteldienstverlening, die vaak deel uitmaken van een groter 
gebouw, worden beschouwd als bungalow of zomerhuisje. Er wordt een 
ondergrens gehanteerd van minimaal 10 slaapplaatsen voor deze accom-
modaties.

GROEPSACCOMMODATIE
Accommodatie met logiesverstrekking overwegend aan personen in 
groepsverband (geen gezinsverband) met slaapgelegenheid in kamers, 
zalen, huisjes, tenthuisjes, appartementen en/of
tenten die gasten mogelijk met vreemden moeten delen.
Onder groepsaccommodaties worden verstaan:
•  kampeerboerderijen
•  (kinder)vakantiehuizen
•  kamphuizen/scoutinghuizen
•  natuurvriendenhuizen
•  tentenkampen
•  logiesaccommodaties behorende tot watersportcentra of maneges

Er wordt een ondergrens gehanteerd van minimaal 10 slaapplaatsen voor 
deze accommodaties.

Onderstaand figuur toont de spreiding van het aantal verblijfsrecreatieve 
logiesaccommodaties over de provincies (bron: CBS, gegevens van sep-
tember 2016).

spreiding aantal verblij fsrecreatieve accommodaties naar provincie

17 Procent van het aantal verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties is ge-
vestigd in de provincie Gelderland. Gelderland is daarmee de provincie met 
het grootste aantal verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties. Ten opzichte 
van een jaar geleden zijn de aandelen van de provincies gelijk gebleven.

De procentuele verdeling van het aantal verblijfsrecreatieve logiesaccom-
modaties over kampeerterreinen, huisjesterreinen en groepsaccommoda-
ties ziet er als volgt uit.

procentuele verdeling van het aantal verblij fsrecreatieve logiesaccommodaties

Ten opzichte van een jaar geleden hebben groepsaccommodaties een pro-
cent weggesnoept van de huisjesterreinen.

bron: CBS     *) voorlopige cij fers

tabel 2

Advertentie 1/2
198 x 303 mm

Blokje pagina 9 
97 x 53 mm

Blokje pagina 9 
97 x 53 mm

Blokje pagina 9 
97 x 53 mm

2  |  RekreaVakkrant editie 1/2  |  26 januari 2018  |  jaargang 21

Advertentie 1/3
97 x 403 mm
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Last news

Voorwoord

Resultaten Investeringsonderzoek 2017

Meer dan 360 miljoen in verblijfsrecreatie 
Aan Investeringsmonitor 2017 hebben totaal 251 verblijfsrecreatiebe-
drijven meegewerkt. Dat is een fantastisch resultaat. Allereerst hartelijk 
dank voor uw deelname aan de investeringsmonitor kampeerbedrijven 
en bungalowparken. Zeker nu wij kunnen vergelijken met vorig jaar is te 
constateren dat er met name een toename in investeringsplannen is op 
het gebied van kapitaalintensieve bouw-gerelateerde projecten. Onder 
andere ontwerp en advies van gebouwen, bouw van een centrale ont-
vangstruimte en/of zwembad, chalet-bouw, bungalowbouw en infra-
structuur. Gemiddeld over de hele linie van bedrijfsonderdelen nemen 
de investeringen toe en dat is een prettige vaststelling voor de branche.

Het technisch onderzoek uitgevoerd door Van Es Marktdata is meer dan 
valide, betrouwbaar en representatief voor de totale verblijfsrecreatie 
in Nederland. Door jaarlijks het investeringsonderzoek verblijfsrecre-
atie te kunnen presenteren krijgen alle marktpartijen een beter beeld 
op de ontwikkelingen en investeringsquote per type verblijfsrecreatie, 
productsegment en naar provincie. Zo krijgen wij gezamenlijk inzicht in 
de investeringsbehoefte- en wensen van de verblijfsrecreatie. Hoe hou-
den de recreatieondernemers hun recreatieproduct/bedrijf actueel? In 
welke productcategorieën wordt jaarlijks geïnvesteerd en hoeveel? Met 
welke producten en diensten wil het recreatiebedrijf zich onderschei-
den? Allemaal vragen waarop RekreaVakkrant met dit investeringson-
derzoek antwoord geeft. Op deze pagina een eerste presentatie. 

PROACTIEF IN 2017
Bijblijven in een snel veranderende recreatiemarkt is meer dan noodza-
kelijk. Zeker in het zoekproces bij de consument. Vinden en gevonden 
worden blijft de centrale vraag! Als ondernemer moet u die trend vol-
gen en hierbij staat de betrouwbaarheid van de vakinformatie voorop. 
RekreaVakkrant, site en twitter bieden u dat. Stel uw vizier af op 2017 
en volg ons. Het aantal volgers op ons twitter account ‘twitter.com/ 
rekreavakkrant’ stijgt steeds verder. Inmiddels zijn wij de grens van 
3.500 zakelijke volgers gepasseerd! Wie volgt? Op naar de volgende 
mijlpaal 4.000 volgers. Meldt u daarnaast aan voor komnunaar.nl! Een 
pro-actieve site die voor u werkt. 

Veel leesplezier met deze editie van Re-
kreaVakkrant. Het marketingvakblad 
voor de totale recreatiemarkt. De vol-
gende uitgave verschijnt 10 maart a.s. 

Uw prestatie, onze informatie!

Jan W. Olthof
Uitgever

Volg ons ook op Twitter www.rvk.nl www.komnunaar.nl www.vitaalshop.eu

DE MARKT
AANTAL ONDERNEMINGEN NAAR TYPE

Volgens de huidige indeling van de Kamers van Koophandel telt Nederland 
momenteel 3.312 economisch actieve ondernemingen binnen de verblijfsre-
creatie. Hieronder vallen de SBI code 552 (verhuur van vakantiehuisjes en ap-
partementen; jeugdherbergen en vakantiekampen) met 1.512 economisch 
actieve inschrijvingen in het handelsregister en SBI-code 553 (kampeer-
terreinen) met 1.800 economisch actieve inschrijvingen. Ten opzichte van 
een jaar geleden is het aantal economisch actieve ondernemingen binnen 
de verblijfsrecreatie met 4,5 procent afgenomen. De daling heeft plaatsge-
vonden in zowel de SBI-code 552 als de SBI-code 553. Van de economisch 
actieve ondernemingen ziet de spreiding over de provincies er als volgt uit. 

spreiding economisch actieve ondernemingen naar provincie

18 Procent van de economisch actieve ondernemingen in de verblijfsrecre-
atie is gevestigd in de provincie Gelderland. Gelderland is daarmee de pro-
vincie met het grootste aantal economisch actieve ondernemingen in de 
verblijfsrecreatie. Het CBS werkt met een afwijkende indeling en definitie 
en telt 5.357 verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties. Dit aantal is opge-
deeld in kampeerterreinen (2.903), huisjesterreinen (1.505) en groepsac-
commodaties (949). De aantallen zijn van september 2016. Van deze 5.357 
accommodaties betreft het circa 1.400 kleinschalige bed & breakfast ac-
commodaties. Het investeringsonderzoek is primair gericht op accommo-
daties vanaf 16 standplaatsen, waarvan Nederland er circa 3.300 telt. 

AANTAL ACCOMMODATIES 
EN GEOGRAFISCHE  
SPREIDING

Op 1 januari 2016 telde het CBS 3.860 bedrijven die onder de SBI code 552 
(verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en va-
kantiekampen) en SBI-code 553 (kampeerterreinen) vallen. Dat zijn er 50 
minder dan een jaar eerder. Het CBS hanteert de volgende definitie van een 
bedrijf: “de feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door 
zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door 
het aanbieden van zijn producten aan derden”. Uit deze definitie en met 
name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één 
vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (On-
der juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen ver-
staan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische 
eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen 
een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die 
wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond 
van de definitie evenzoveel bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij 
grotere concerns met uiteenlopende activiteiten. Wanneer een aldus ge-
definieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille 
van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf be-
schouwd. Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf. 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven over de afgelopen jaren is in 
tabel 2 weergegeven.

Tot het jaar 2012 is het aantal ondernemingen licht toegenomen. Sinds het 
jaar 2012 wordt een lichte daling geconstateerd.

Het CBS registreert drie type accommodaties binnen de verblijfsrecreatie 
en hanteert de volgende definities voor kampeerterreinen, huisjesterrei-
nen en groepsaccommodaties.  

Investeringsmonitor kampeerbedrijven en bungalowparken 2017
Van Es Marketing Services heeft in samenwerking met 
RekreaVakkrant een uitvoerig onderzoek uitgevoerd onder 
kampeerbedrijven en bungalowparken in Nederland naar de 
investeringsplannen voor het jaar 2017. De onderzoeksresultaten 
zijn gepubliceerd in de Investeringsmonitor kampeerbedrijven 
en bungalowparken 2017.

K AMPEERTERREIN
Een terrein of een deel van een terrein met toeristische slaapplaatsen, 
waarop kan worden overnacht in tenten, toercaravans, kampeerauto’s, 
tenthuisjes of trekkershutten. Er wordt een ondergrens gehanteerd van 
minimaal 4 toeristische standplaatsen voor deze accommodaties.

HUISJESTERREIN
Een terrein met een aantal zomerhuisjes, stacaravans, (vakantie-)bunga-
lows of (vakantie- )appartementen, die hoofdzakelijk voor verhuur door 
de exploitant of beheerder van het complex beschikbaar zijn. Apparte-
menten die verhuurd worden met hoteldienstverlening, worden niet als 
huisjescomplex beschouwd maar als (appartementen)hotel. Appartemen-
ten zonder hoteldienstverlening, die vaak deel uitmaken van een groter 
gebouw, worden beschouwd als bungalow of zomerhuisje. Er wordt een 
ondergrens gehanteerd van minimaal 10 slaapplaatsen voor deze accom-
modaties.

GROEPSACCOMMODATIE
Accommodatie met logiesverstrekking overwegend aan personen in 
groepsverband (geen gezinsverband) met slaapgelegenheid in kamers, 
zalen, huisjes, tenthuisjes, appartementen en/of
tenten die gasten mogelijk met vreemden moeten delen.
Onder groepsaccommodaties worden verstaan:
•  kampeerboerderijen
•  (kinder)vakantiehuizen
•  kamphuizen/scoutinghuizen
•  natuurvriendenhuizen
•  tentenkampen
•  logiesaccommodaties behorende tot watersportcentra of maneges

Er wordt een ondergrens gehanteerd van minimaal 10 slaapplaatsen voor 
deze accommodaties.

Onderstaand figuur toont de spreiding van het aantal verblijfsrecreatieve 
logiesaccommodaties over de provincies (bron: CBS, gegevens van sep-
tember 2016).

spreiding aantal verblij fsrecreatieve accommodaties naar provincie

17 Procent van het aantal verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties is ge-
vestigd in de provincie Gelderland. Gelderland is daarmee de provincie met 
het grootste aantal verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties. Ten opzichte 
van een jaar geleden zijn de aandelen van de provincies gelijk gebleven.

De procentuele verdeling van het aantal verblijfsrecreatieve logiesaccom-
modaties over kampeerterreinen, huisjesterreinen en groepsaccommoda-
ties ziet er als volgt uit.

procentuele verdeling van het aantal verblij fsrecreatieve logiesaccommodaties

Ten opzichte van een jaar geleden hebben groepsaccommodaties een pro-
cent weggesnoept van de huisjesterreinen.

bron: CBS     *) voorlopige cij fers

tabel 2

Advertentie 1/3
303 x 129 mm

2  |  RekreaVakkrant editie 1/2  |  26 januari 2018  |  jaargang 21

Advertentie 1/4
149 x 198 mm

Advertentie 1/4
198 x 149 mm

Advertorial binnenwerk (1/4)
149 x 198 mm
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Last news

Voorwoord

Resultaten Investeringsonderzoek 2017

Meer dan 360 miljoen in verblijfsrecreatie 
Aan Investeringsmonitor 2017 hebben totaal 251 verblijfsrecreatiebe-
drijven meegewerkt. Dat is een fantastisch resultaat. Allereerst hartelijk 
dank voor uw deelname aan de investeringsmonitor kampeerbedrijven 
en bungalowparken. Zeker nu wij kunnen vergelijken met vorig jaar is te 
constateren dat er met name een toename in investeringsplannen is op 
het gebied van kapitaalintensieve bouw-gerelateerde projecten. Onder 
andere ontwerp en advies van gebouwen, bouw van een centrale ont-
vangstruimte en/of zwembad, chalet-bouw, bungalowbouw en infra-
structuur. Gemiddeld over de hele linie van bedrijfsonderdelen nemen 
de investeringen toe en dat is een prettige vaststelling voor de branche.

Het technisch onderzoek uitgevoerd door Van Es Marktdata is meer dan 
valide, betrouwbaar en representatief voor de totale verblijfsrecreatie 
in Nederland. Door jaarlijks het investeringsonderzoek verblijfsrecre-
atie te kunnen presenteren krijgen alle marktpartijen een beter beeld 
op de ontwikkelingen en investeringsquote per type verblijfsrecreatie, 
productsegment en naar provincie. Zo krijgen wij gezamenlijk inzicht in 
de investeringsbehoefte- en wensen van de verblijfsrecreatie. Hoe hou-
den de recreatieondernemers hun recreatieproduct/bedrijf actueel? In 
welke productcategorieën wordt jaarlijks geïnvesteerd en hoeveel? Met 
welke producten en diensten wil het recreatiebedrijf zich onderschei-
den? Allemaal vragen waarop RekreaVakkrant met dit investeringson-
derzoek antwoord geeft. Op deze pagina een eerste presentatie. 

PROACTIEF IN 2017
Bijblijven in een snel veranderende recreatiemarkt is meer dan noodza-
kelijk. Zeker in het zoekproces bij de consument. Vinden en gevonden 
worden blijft de centrale vraag! Als ondernemer moet u die trend vol-
gen en hierbij staat de betrouwbaarheid van de vakinformatie voorop. 
RekreaVakkrant, site en twitter bieden u dat. Stel uw vizier af op 2017 
en volg ons. Het aantal volgers op ons twitter account ‘twitter.com/ 
rekreavakkrant’ stijgt steeds verder. Inmiddels zijn wij de grens van 
3.500 zakelijke volgers gepasseerd! Wie volgt? Op naar de volgende 
mijlpaal 4.000 volgers. Meldt u daarnaast aan voor komnunaar.nl! Een 
pro-actieve site die voor u werkt. 

Veel leesplezier met deze editie van Re-
kreaVakkrant. Het marketingvakblad 
voor de totale recreatiemarkt. De vol-
gende uitgave verschijnt 10 maart a.s. 

Uw prestatie, onze informatie!

Jan W. Olthof
Uitgever

Volg ons ook op Twitter www.rvk.nl www.komnunaar.nl www.vitaalshop.eu

DE MARKT
AANTAL ONDERNEMINGEN NAAR TYPE

Volgens de huidige indeling van de Kamers van Koophandel telt Nederland 
momenteel 3.312 economisch actieve ondernemingen binnen de verblijfsre-
creatie. Hieronder vallen de SBI code 552 (verhuur van vakantiehuisjes en ap-
partementen; jeugdherbergen en vakantiekampen) met 1.512 economisch 
actieve inschrijvingen in het handelsregister en SBI-code 553 (kampeer-
terreinen) met 1.800 economisch actieve inschrijvingen. Ten opzichte van 
een jaar geleden is het aantal economisch actieve ondernemingen binnen 
de verblijfsrecreatie met 4,5 procent afgenomen. De daling heeft plaatsge-
vonden in zowel de SBI-code 552 als de SBI-code 553. Van de economisch 
actieve ondernemingen ziet de spreiding over de provincies er als volgt uit. 

spreiding economisch actieve ondernemingen naar provincie

18 Procent van de economisch actieve ondernemingen in de verblijfsrecre-
atie is gevestigd in de provincie Gelderland. Gelderland is daarmee de pro-
vincie met het grootste aantal economisch actieve ondernemingen in de 
verblijfsrecreatie. Het CBS werkt met een afwijkende indeling en definitie 
en telt 5.357 verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties. Dit aantal is opge-
deeld in kampeerterreinen (2.903), huisjesterreinen (1.505) en groepsac-
commodaties (949). De aantallen zijn van september 2016. Van deze 5.357 
accommodaties betreft het circa 1.400 kleinschalige bed & breakfast ac-
commodaties. Het investeringsonderzoek is primair gericht op accommo-
daties vanaf 16 standplaatsen, waarvan Nederland er circa 3.300 telt. 

AANTAL ACCOMMODATIES 
EN GEOGRAFISCHE  
SPREIDING

Op 1 januari 2016 telde het CBS 3.860 bedrijven die onder de SBI code 552 
(verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en va-
kantiekampen) en SBI-code 553 (kampeerterreinen) vallen. Dat zijn er 50 
minder dan een jaar eerder. Het CBS hanteert de volgende definitie van een 
bedrijf: “de feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door 
zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door 
het aanbieden van zijn producten aan derden”. Uit deze definitie en met 
name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één 
vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (On-
der juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen ver-
staan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische 
eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen 
een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die 
wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond 
van de definitie evenzoveel bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij 
grotere concerns met uiteenlopende activiteiten. Wanneer een aldus ge-
definieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille 
van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf be-
schouwd. Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf. 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven over de afgelopen jaren is in 
tabel 2 weergegeven.

Tot het jaar 2012 is het aantal ondernemingen licht toegenomen. Sinds het 
jaar 2012 wordt een lichte daling geconstateerd.

Het CBS registreert drie type accommodaties binnen de verblijfsrecreatie 
en hanteert de volgende definities voor kampeerterreinen, huisjesterrei-
nen en groepsaccommodaties.  

Investeringsmonitor kampeerbedrijven en bungalowparken 2017
Van Es Marketing Services heeft in samenwerking met 
RekreaVakkrant een uitvoerig onderzoek uitgevoerd onder 
kampeerbedrijven en bungalowparken in Nederland naar de 
investeringsplannen voor het jaar 2017. De onderzoeksresultaten 
zijn gepubliceerd in de Investeringsmonitor kampeerbedrijven 
en bungalowparken 2017.

K AMPEERTERREIN
Een terrein of een deel van een terrein met toeristische slaapplaatsen, 
waarop kan worden overnacht in tenten, toercaravans, kampeerauto’s, 
tenthuisjes of trekkershutten. Er wordt een ondergrens gehanteerd van 
minimaal 4 toeristische standplaatsen voor deze accommodaties.

HUISJESTERREIN
Een terrein met een aantal zomerhuisjes, stacaravans, (vakantie-)bunga-
lows of (vakantie- )appartementen, die hoofdzakelijk voor verhuur door 
de exploitant of beheerder van het complex beschikbaar zijn. Apparte-
menten die verhuurd worden met hoteldienstverlening, worden niet als 
huisjescomplex beschouwd maar als (appartementen)hotel. Appartemen-
ten zonder hoteldienstverlening, die vaak deel uitmaken van een groter 
gebouw, worden beschouwd als bungalow of zomerhuisje. Er wordt een 
ondergrens gehanteerd van minimaal 10 slaapplaatsen voor deze accom-
modaties.

GROEPSACCOMMODATIE
Accommodatie met logiesverstrekking overwegend aan personen in 
groepsverband (geen gezinsverband) met slaapgelegenheid in kamers, 
zalen, huisjes, tenthuisjes, appartementen en/of
tenten die gasten mogelijk met vreemden moeten delen.
Onder groepsaccommodaties worden verstaan:
•  kampeerboerderijen
•  (kinder)vakantiehuizen
•  kamphuizen/scoutinghuizen
•  natuurvriendenhuizen
•  tentenkampen
•  logiesaccommodaties behorende tot watersportcentra of maneges

Er wordt een ondergrens gehanteerd van minimaal 10 slaapplaatsen voor 
deze accommodaties.

Onderstaand figuur toont de spreiding van het aantal verblijfsrecreatieve 
logiesaccommodaties over de provincies (bron: CBS, gegevens van sep-
tember 2016).

spreiding aantal verblij fsrecreatieve accommodaties naar provincie

17 Procent van het aantal verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties is ge-
vestigd in de provincie Gelderland. Gelderland is daarmee de provincie met 
het grootste aantal verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties. Ten opzichte 
van een jaar geleden zijn de aandelen van de provincies gelijk gebleven.

De procentuele verdeling van het aantal verblijfsrecreatieve logiesaccom-
modaties over kampeerterreinen, huisjesterreinen en groepsaccommoda-
ties ziet er als volgt uit.

procentuele verdeling van het aantal verblij fsrecreatieve logiesaccommodaties

Ten opzichte van een jaar geleden hebben groepsaccommodaties een pro-
cent weggesnoept van de huisjesterreinen.

bron: CBS     *) voorlopige cij fers

tabel 2

Advertentie 1/4
303 x 97 mm

Advertentie 1/8
97 x 198 mm

Advertentie 1/8
198 x 97 mm
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Advertentie 1/1
330 x 445 mm (bladspiegel)

+ 3 mm afloop
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Blokje voorpagina 
97 x 53 mm

Blokje voorpagina 
97 x 53 mm

Blokje voorpagina 
97 x 53 mm

Streamer voorpagina
113 x 40 mm

Advertorial voorpagina (1/4)
303 x 97 mm
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Blokje voorpagina 
97 x 53 mm

Blokje voorpagina 
97 x 53 mm

Blokje voorpagina 
97 x 53 mm

Streamer voorpagina
113 x 40 mm

Advertorial voorpagina (1/3)
303 x 129 mm



REKREAVAKKRANT

thema
Deadline  
materiaal

verschijndatum

vr ma

Trends Toerisme 28 december 2015 22 januari 2016

Trends Recreatie 01 februari 2016 26 februari 2016

Start Recreatieseizoen 29 februari 2016 25  maart  2016

Kwartaalcijfers 28 maart 2016 22  april  2016

Boekingspecial 02 mei 2016 27  mei  2016

Halfjaar cijfers 29 augustus 2016 23  september  2016

Noviteiten/beurzenspecial 03 oktober 2016 21  oktober  2016

Noviteiten 24 oktober 2016 18  november  2016

Blik op 2017 21 november 2016 16  december  2016

DEADLINES 2016


