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Nederlandse steden als shoppingbestemming
In deze Quick Scan is informatie weergegeven over de
interesse van (internationale) bezoekers in funshoppen
tijdens een (verblijfs)bezoek aan Nederland. Er is vooral
gefocust op Belgische en Duitse bezoekers, maar ook
Nederlandse verblijfsgasten zijn een belangrijke doelgroep.
Is winkelen voor plezier een veelvoorkomende activiteit
tijdens (steden)bezoeken in Nederland? Staan Nederlandse
steden bekend als winkelbestemming en voor het
winkelaanbod? Wat voor potentie hebben
shoppingbestemmingen in Nederland? Sluit het aanbod in
Nederland aan op de wensen van internationale bezoekers?
En hoe doen andere bestemmingen het met oog op
funshoppen tijdens een bezoek aan een stad?
Op deze vragen wordt in de quick scan onder andere
ingegaan. Het doel van de Quick Scan is om aan de hand
van deze vragen inzicht te krijgen in de wensen en
behoeften van internationale gasten en in de customer
journey van deze doelgroepen. Verder worden de
mogelijkheden voor een ‘Shopping Alliantie’ onderzocht door
middel van weergegeven beschikbare informatie over
activiteiten van bezoekers aan Nederland.

Hieruit volgt een conclusie die als leidraad zal dienen in een
volgende stap waarin wordt gekeken naar een korte en
lange termijn strategie m.b.t. een Shopping Alliantie.
Deze Shopping Alliantie zal zich vooral focussen op steden
buiten de randstad, zoals Arnhem, Zwolle, Breda, Alkmaar
etc.

3

1. Nederlandse vakantiegangers

•
•
•

Kenmerken Nederlandse verblijfsgasten
Populaire activiteiten tijdens binnenlandse vakantie
Kenmerken Nederlandse vrijetijdsmarkt

4

Kenmerken Nederlandse verblijfsgasten
In 2018 ondernamen Nederlanders in totaal 17,7 miljoen binnenlandse vakanties. Het aantal binnenlandse overnachtingen is ten
opzichte van 2017 met 4% gestegen tot ruim 96 miljoen nachten. De meeste vakanties vinden verreweg plaats in de zomer en de
herfst, terwijl de winter de minst populaire periode is voor een binnenlandse vakantie.

(x miljoen)

Binnenlandse
vakanties
Binnenlandse
overnachtingen

2017

2018

+/’18/’17

18,1

17,7

-2%

92,8

96,3

+4%

Seizoen

5,2

3,9
3,4

3,3

3,5

herfst*

Basis: binnenlandse vakanties
Bron: CVO 2018
**Trendbreuk i.v.m. verbreding populatie

2015

5,1

5,1

5,2

6,1

6,3

6,0

5,8

5,2

3,6
2,6

2014

6,1

2,5

2,7

3,0

winter*

2016

2017**

3,0

lente*

zomer*

2018 (aantal vakanties x miljoen)
* Afbakening seizoenen
De afbakening van de seizoenen loopt gelijk aan de onderzoeksmomenten. De
herfst heeft bijvoorbeeld betrekking op de maanden oktober, november en
december 2017.
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Populaire activiteiten tijdens binnenlandse vakantie
Ruim een derde van de Nederlanders die een binnenlandse vakantie heeft ondernomen in 2018 heeft tijdens de vakantie gewinkeld.
Verder worden op deze pagina andere activiteiten getoond die mogelijk gecombineerd kunnen worden met funshoppen. Vooral uit eten
gaan blijkt een erg populaire activiteit tijdens een binnenlandse vakantie: circa zeven op de tien Nederlanders gaat uiteten. Om een
shoppingbestemming aantrekkelijk te maken is het dus bijvoorbeeld een idee om stadswandelingen rondom winkelgebieden te creëren
en om in horeca te investeren.

15% van de Nederlanders
heeft tijdens een binnenlandse
vakantie een museum bezocht

33% van de Nederlanders
heeft tijdens een
binnenlandse vakantie
gewinkeld voor plezier

Basis: binnenlandse toeristische vakanties
Bron: CVO 2018

60% van de Nederlanders
heeft tijdens een binnenlandse
vakantie een wandeling gemaakt

26% van de Nederlanders
heeft tijdens een binnenlandse
vakantie gefietst

24% van de Nederlanders
heeft tijdens een binnenlandse
vakantie een bezienswaardig
gebouw bezocht

69% van de Nederlanders
is tijdens een binnenlandse
vakantie een uiteten geweest
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Kenmerken Nederlandse vrijetijdsmarkt (1/2)
Winkelen is een veelvoorkomende activiteit op de Nederlandse vrijetijdsmarkt*. In de top 15 van meest populaire vrijetijdsactiviteiten
staat winkelen in de binnenstad met 202 miljoen activiteiten op de tweede plek. Bijna 40% van de Nederlanders winkelt in het weekend.
Hoewel winkelen voor plezier één van de populairste vrijetijdsactiviteiten is, is het aandeel Nederlanders dat jaarlijks winkelt voor plezier
teruggelopen van 91% in 2004/2005 naar 83% in 2015. Ook de frequentie is in de laatste jaren afgenomen tot 33 keer per jaar in 2015.
De daling in winkelen voor plezier wordt mogelijk veroorzaakt door het toenemen van online shoppen: in 2017 stond Nederland volgens
CBS in de top 5 online winkelen. Volgens het CBS is het een algemene trend in de Europese Unie dat online winkelen sterk is
toegenomen. In 2017 heeft 79% van de Nederlanders online geshopt. Als het gaat om kleding of sportartikelen, is het aandeel 57%.
Top 15 populaire vrijetijdsactiviteiten

wandeling voor plezier

441

gewinkeld in binnenstad

202

uit eten in restaurant / eetcafé

194

fietstocht voor plezier

193

fitness /aerobic / steps / spinning / etc.

182

winkelen voor plezier in stadsdeelcentrum of wijkcentrum

119

zwemmen in binnenbad

103

onderwijs / schoolvereniging

98

toertochtjes met de auto

Aantal activiteiten (x 1 miljoen)

85

bar/café bezoek

79

op terras zitten

78

bezoek tuincentrum

76

religieuze / kerkelijke vereniging

64

voetbal

63

wandelsport

* ‘Alle (dag)recreatieve activiteiten die worden ondernomen buiten de eigen woning en waarbij
men minimaal één uur (inclusief reistijd) van huis is.’

60

Op deze definitie zijn de volgende beperkingen van toepassing:
▪

de activiteit(en) mag (mogen) geen overnachting omvatten;

▪

activiteiten die zijn ondernomen tijdens een vakantie blijven buiten beschouwing;

▪

bezoek aan familie, vrienden en kennissen telt niet mee.

Bron: weekmeting CVTO, 2015, CBS (2018)
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Kenmerken Nederlandse vrijetijdsmarkt (2/2)
Van alle funshop-activiteiten op de Nederlandse vrijetijdsmarkt* komt winkelen in de binnenstad het meest voor. Vrouwen winkelen
vaker dan mannen. Nederlanders die winkelen voor plezier komen het vaakst uit Zuid Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant.

Verdeling funshop-activiteiten
40%
gewinkeld in binnenstad

201,9

winkelen voor plezier in
stadsdeel- of wijkcentrum

119,0

tuincentrum

76,0

Provincie van herkomst
Groningen
Friesland

weekmarkt

38,1

Drenthe

3
3
4
4
3
3

Overijssel
meubelboulevard,
woonmall
Factory Outlet Center

60%

30,0

Flevoland

3
2

7

8

Gelderland
7
7

Utrecht

8,0

Noord-Holland
aantal activiteiten (x miljoen)

11
12
16
16

Zuid-Holland
Zeeland

2
2

Noord-Brabant
Limburg

7
7

winkelen voor plezier

22
21

15
15
totale bevolking (in %)

* ‘Alle (dag)recreatieve activiteiten die worden ondernomen buiten de eigen woning en waarbij
men minimaal één uur (inclusief reistijd) van huis is.’
Op deze definitie zijn de volgende beperkingen van toepassing:

Bron: weekmeting CVTO, 2015

▪

de activiteit(en) mag (mogen) geen overnachting omvatten;

▪

activiteiten die zijn ondernomen tijdens een vakantie blijven buiten beschouwing;

▪

bezoek aan familie, vrienden en kennissen telt niet mee.
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Inkomend toerisme Nederland naar herkomstland
In 2018* bezochten in totaal meer dan 19 miljoen bezoekers ons land, wat een groei van 6% betekent ten opzichte van 2017. De
groei in Europa was hoger (+7%), en zeker als we kijken naar o.a. onze buurlanden Duitsland en België zien we een sterke
toename in het inkomend toerisme. Echter zijn er ook een aantal landen waarvan het inkomend toerisme naar ons land sterk is
gedaald, zoals Turkije, China en Zuid-Korea.
INKOMEND TOERISME IN ALLE ACCOMMODATIES
JAN T/M DECEMBER
2014
2015
2016
2017
Totaal Europa
11.194
12.050
12.741
14.153
Duitsland
3.895
4.284
4.616
5.243
België
1.827
1.966
2.132
2.226
Groot-Brittannië
1.858
1.967
2.046
2.227
Frankrijk
726
751
788
844
Zwitserland
256
270
264
297
Italië
503
543
527
589
Spanje
396
433
445
467
Denemarken
139
154
143
161
Zweden
143
153
157
165
Noorwegen**
118
125
109
119
Turkije**
93
106
121
122
Rusland**
186
143
122
170
Overig Europa
1.451
1.530
1.629
1.931
Totaal Amerika
- USA**
- Canada**
- Brazilië**

2018*
15.114
5.742
2.420
2.229
904
312
603
497
163
163
115
113
189
2.076

+/6,8%
9,5%
8,7%
0,1%
7,1%
5,1%
2,4%
6,4%
1,2%
-1,2%
-3,4%
-7,4%
11,2%
7,5%

1.431
984
142
137

1.509
1.028
152
148

1.648
1.173
152
112

2.014
1.408
180
150

2.131
1.519
175
157

5,8%
7,9%
-2,8%
4,7%

Totaal Azië
976
- Japan**
146
- China (incl. Hong Kong)**
246
- India**
86
- Indonesië**
86
- Zuid-Korea**
45

1.130
135
323
99
99
47

1.103
105
290
125
125
53

1.373
118
357
160
160
58

1.390
122
333
178
178
53

1,2%
3,4%
-6,7%
11,3%
11,3%
-8,6%

Totaal Australië en Oceanië190

189

202

233

219

-6,0%

Totaal Afrika

135

130

139

153

159

3,9%

13.926

15.007

15.828

17.924

19.012

6,1%

Totaal

Afbakening inkomend toerisme
Het CBS registreert middels de
Statistiek Logiesaccommodaties
(SLA) hoeveel buitenlandse verblijfsgasten
Nederland bezoeken. Basis voor deze
statistiek vormen buitenlandse bezoekers die
minimaal één overnachting doorbrengen in
een hotel, op een bungalowpark, op een
camping of in een groepsaccommodatie.
Vakanties op (eigen) boten, verblijven in
tweede woningen, cruises en overnachtingen
in nieuwe opkomende vormen (zoals social
travelling) worden niet meegenomen in de
CBS-berekening. Tevens blijven dagbezoek
en bezoeken aan familie, vrienden en
kennissen buiten beschouwing.

Meer dan 1,6 miljoen gasten in Airbnb
accommodaties 2017
In 2017 verbleven er ruim 1,6 miljoen gasten
in Airbnb locaties in Nederland. Hiervan
waren er 790.000 verblijven in Amsterdam
(Bron: Airbnb Citizen).

Bron: Statistiek Logiesaccommodaties (SLA) CBS, bewerking NBTC (x 1.000)
* Voorlopige cijfers van 2018
** Alleen verblijven in hotels, hetgeen voor deze landen 95% of meer van alle verblijven omvat
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Vakantietypes internationale verblijfsgasten (1/2)
Een stedentrip is een populaire vakantietype onder internationale bezoekers. Bijna vier op de tien vakanties naar Nederland is een
stedentrip. Dit geeft potentie voor steden die zichzelf als shoppingbestemming willen promoten. Op de volgende pagina wordt verder
ingezoomd op vakantietypes per herkomstland.

Bron: Statistiek Inkomend Toerisme onderzoek (SIT, 2014)
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Vakantietypes internationale verblijfsgasten (2/2)
Het merendeel van de toeristen komt dus naar Nederland voor een stedenvakantie, wat potentie geeft voor steden die zich willen
ontwikkelen als shoppingbestemming. Een uitzondering vormen de Duitsers die graag aan onze kust verblijven. Toch bezoekt ook ruim
een kwart van de Duitsers ons land voor een stedenbezoek. Belgen bezoeken Nederland het minst vaak voor een stedenbezoek. Zij gaan
vaker naar de kust of naar het binnenland.

Duitsland

23

47

Verenigd Koninkrijk
België

6

74
18

3

Italië

03

China

11

28

5

14

34

Japan
Brazilië

18

50

9
3

14

16

23

19
62

2

15

37
17

6
13

30

11

5 1
14

11

13

6
6

16

71
25

9

21

12

Rusland

3

14

14

57

4
7

2

22

69

Scandinavië

Canada

5

15

57

Spanje

Verenigde Staten

5

9

10

36

35

3

6

24

Frankrijk

8

8
5

6

6
0

11

23
14

Stedenvakantie

Vakantie aan de kust

Vakantie in het binnenland

Toeren door het land

Cultuurvakantie

Sportieve vakantie

3

10

Vakantie op de binnenwateren
Bron: Onderzoek Inkomend Toerisme 2014
Basis: Internationale verblijfsgasten met een toeristisch bezoekmotief
Hoe zou u uw vakantie in Nederland willen karakteriseren?
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Meest ondernomen activiteiten in Nederland
Onderstaande grafiek toont de top 20 meest ondernomen activiteiten in Nederland. Ruim vier op de tien bezoekers aan Nederland heeft
tijdens het bezoek gewinkeld. Hiermee is funshoppen één van de populairste activiteiten onder bezoekers aan ons land. Echter is
funshoppen maar voor 3% van de internationale bezoekers de belangrijkste activiteit tijdens een bezoek aan Nederland.
Meer dan de helft van de buitenlandse
gasten
in
Nederland
heeft
een
stadswandeling gemaakt tijdens hun
bezoek.
Dit
geeft
potentie
voor
shoppingbestemmingen
als
de
stadswandeling gecombineerd wordt met
winkelen (bijv. een winkel-wandelroute).
Ook o.a. bezoek aan een bar, restaurant,
museum of bezienswaardige locaties
kunnen
met
shoppen
worden
gecombineerd.

Bron: Statistiek Inkomend Toerisme onderzoek (SIT, 2014)
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Funshoppen tijdens bezoek aan Nederland
Voor 3% van de internationale bezoekers is winkelen dus de belangrijkste activiteit tijdens een bezoek aan Nederland. Zoals de grafiek
laat zien, vinden Chinese bezoekers winkelen tijdens de vakantie het belangrijkst: ruim zes op de tien Chinezen winkelt tijdens het
bezoek aan Nederland. Voor 11% van hen was dit zelfs de belangrijkste activiteit. Ongeveer een derde van de Duitsers en Belgen
winkelen ook tijdens het bezoek aan Nederland. Voor hen is dit echter in bijna géén geval de belangrijkste activiteit.

Bron: Rapportage retail, Statistiek Inkomend Toerisme onderzoek (SIT, 2014)
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Potentieel voor ‘shoppingbestemmingen’
Onderstaande grafiek toont de meest voorkomende winkeltypes die internationale toeristen in Nederland hebben bezocht. De grafiek
toont dat ruim de meerderheid van het inkomend bezoek kledingwinkels bezoekt (64%). Ook warenhuizen en schoenwinkels worden
regelmatig bezocht door internationale bezoekers. Naast kleding- en schoenenzaken zijn ook winkels waar cadeaus, souvenirs en
Hollandse delicatessen verkregen kunnen worden populair: ongeveer de helft van de internationale bezoekers bezoekt een dergelijke
winkel.

Bron: Statistiek Inkomend Toerisme onderzoek (SIT, 2014)
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Drijfveren voor bezoekersintentie
In het Holland Imago Onderzoek (2012) zijn verschillende
drijfveren voor bezoekersintentie ondervraagd aan o.a. Belgen en
Duitsers. Eén van deze drijfveren was: biedt veel mogelijkheden
om te (fun)shoppen. Het imago van een land kan impact hebben
op de bezoekersintentie om dat land te bezoeken. Dit geldt voor
zowel algemene positieve en negatieve ideeën over een land als
voor de onderliggende imago aspecten.
België
Uit het onderzoek blijkt dat het winkelaanbod in Nederland voor
Belgen géén impact heeft op hun bezoekintentie om ons land te
bezoeken. Belgen maken hun bestemmingskeuze dus niet op
basis van het winkelaanbod in Nederland.
Het is wel positief dat Nederland volgens Belgen op meerdere
belangrijke aspecten hoog scoort, zoals easy accessible, short
breaks, much to do on short distance, etc.
Duitsland
Duitsers geven in tegenstelling tot Belgen in dit onderzoek juist
wel aan dat winkelen impact heeft op de bezoekintentie om ons
land te bezoeken. Daarom is het om Duitse bezoekers aan te
trekken erg belangrijk om het winkelaanbod verder te
ontwikkelen.
Drijfveren die verder een hoge score krijgen van Duitsers zijn o.a.
easy accessible, short breaks, much to do on short distance,
welcoming, etc.

Bron: Holland Imago onderzoek 2012
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Ondernomen activiteiten van Vlamingen
Wandelingen door een stad zijn de meest populaire activiteiten onder Vlamingen tijdens een vakantie of dagtocht in Nederland. Ook
winkelt 42% van de Vlamingen tijdens hun bezoek aan Nederland.

Bron: Multicliëntonderzoek Vlaanderen 2018
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Ondernomen activiteiten van Duitsers
Tijdens een vakantie of dagtocht in Nederland ondernemen Duitsers het liefst stadswandelingen. Funshoppen is ook een veel
voorkomende activiteit: ruim vier op de tien Duitsers winkelt tijdens het bezoek aan Nederland.

Bron: Multicliëntonderzoek Duitsland 2018
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Associaties met winkelen - Vlaanderen
Onderstaande word clouds tonen de meest genoemde spontane associaties die Vlamingen met Nederlandse steden hebben. Het gaat
hier om personen die de steden minimaal van naam kennen. Hoewel winkelen/shopping nooit de meest genoemde spontane associatie
is, associëren Vlamingen meerdere Nederlandse steden wel met winkelen.
Den Bosch

Eindhoven

Maastricht
Den Haag

Groningen

Utrecht

Bron: City Monitor, 2018
Basis: Vlaamse respondenten die de Nederlandse steden minimaal van naam kennen
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Associaties met winkelen - Duitsland
Onderstaande word clouds tonen de meest genoemde spontane associaties die Duitsers met Nederlandse steden hebben. Het gaat hier
om personen die de steden minimaal van naam kennen. Hoewel winkelen/shopping nooit de meest genoemde spontane associatie is,
associëren Duitsers Nederlandse steden wel met winkelen. Dit is wel in beduidend mindere mate dan dat Vlamingen Nederlandse steden
met winkelen associëren.
Maastricht

Amsterdam

Utrecht

Bron: City Monitor, 2018
Basis: Duitse respondenten die de Nederlandse steden minimaal van naam kennen
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Beoordelingen ‘shoppen’ – België
Onderstaande tabellen geven een overzicht van het percentage Belgen dat het (zeer) eens is met de twee aspecten: mogelijkheden om
te winkelen & heeft een gevarieerd winkelaanbod. Amsterdam, Maastricht en Rotterdam scoren op beide aspecten het hoogst. De
overige steden scoren op beide aspecten redelijk laag. Volgens de meerderheid van de Belgen bieden deze steden dus in mindere mate
mogelijkheden voor funshoppen en een gevarieerd winkelaanbod.

Biedt veel mogelijkheden om te
winkelen / funshoppen

Heeft een gevarieerd winkelaanbod

Stad

% (zeer) mee eens

Stad

% (zeer) mee eens

Amsterdam

75%

Amsterdam

76%

Maastricht

67%

Maastricht

64%

Rotterdam

60%

Rotterdam

63%

Den Haag

47%

Den Haag

48%

Eindhoven

45%

Eindhoven

44%

Den Bosch

41%

Den Bosch

42%

Groningen

39%

Delft

41%

Utrecht

38%

Groningen

39%

Delft

36%

Utrecht

36%

Leeuwarden

33%

Leeuwarden

36%

Bron: City Monitor, 2018
Basis: Belgische respondenten die de Nederlandse steden minimaal van naam kennen
22

Beoordelingen ‘shoppen’ – Duitsland
Duitsers beoordelen de mogelijkheid om te winkelen bij alle steden (zeer) positief. Behalve bij Utrecht vindt meer dan de helft van de
Duitsers dat de steden veel mogelijkheden bieden om te funshoppen. Hetzelfde geldt voor een gevarieerd winkelaanbod. Ook hier scoort
Utrecht het laagst.

Biedt veel mogelijkheden om te
winkelen / funshoppen

Heeft een gevarieerd winkelaanbod

Stad

% (zeer) mee eens

Stad

% (zeer) mee eens

Amsterdam

82%

Amsterdam

87%

Rotterdam

66%

Rotterdam

70%

Maastricht

63%

Eindhoven

60%

Eindhoven

62%

Den Haag

57%

Groningen

58%

Delft

57%

Delft

56%

Leeuwarden

57%

Den Haag

55%

Maastricht

55%

Den Bosch

55%

Den Bosch

52%

Leeuwarden

54%

Groningen

50%

Utrecht

49%

Utrecht

46%

Bron: City Monitor, 2018
Basis: Duitse respondenten die de Nederlandse steden minimaal van naam kennen
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SWOT – Belgische vakantiegangers in Nederland

Sterktes

Zwaktes

• Over het algemeen associëren Vlamingen
winkelen met Nederlandse steden.
• Na wandelen is winkelen de populairste
ondernomen activiteit onder Belgen
tijdens een bezoek aan Nederland.

• Hoewel driekwart van de Belgen vindt dat
Amsterdam veel mogelijkheden biedt om
te shoppen en een gevarieerd
winkelaanbod heeft, geldt dit niet voor
andere Nederlandse steden: Belgen
geven Nederlandse steden over het
algemeen geen hoge scores op deze
aspecten.
• Maar 4% van de Belgische gasten noemt
winkelen als belangrijkste reden voor een
reis naar Nederland.

Kansen

Bedreigingen

• Winkels in België en Duitsland en andere
Europese landen zijn op zondag vaak
gesloten.
• Belgen vinden dat Nederland makkelijk te
bereiken is.
• Stedentrips zijn over het algemeen één
van de populairste vakantietypen (18%).
• Het aantal Belgische gasten in Nederland
toont al jaren een stijgende lijn.

• Het winkelaanbod in Nederland heeft
geen impact op de bestemmingskeuze
van Belgen. Belgen maken hun
bestemmingskeuze dus niet op basis van
het winkelaanbod in Nederland.
• Belgen kiezen vaker voor een vakantie
aan de Nederlandse kust of in het
binnenland dan voor een stedentrip. Toch
kan deze bedreiging worden omgezet in
kansen, omdat in deze regio’s kleine
stadjes liggen die zichzelf als
shoppingbestemming kunnen
ontwikkelen.
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SWOT – Duitse vakantiegangers in Nederland

Sterktes

Zwaktes

• Duitsers geven Nederlandse steden over
het algemeen (zeer) hoge scores op de
aspecten ‘biedt veel mogelijkheden voor
funshoppen’ en ‘gevarieerd winkelaanbod’
• Na wandelen en strandbezoek is winkelen
voor plezier de populairste activiteit
tijdens een vakantie in Nederland.

• Duitsers denken niet vaak aan winkelen
als zij spontane associaties met
Nederlandse steden opnoemen.
• Maar 2% van de Duitse gasten geeft
winkelen als belangrijkste reden voor een
reis naar Nederland.

Kansen

Bedreigingen

• Winkels in België en Duitsland en andere
Europese landen zijn op zondag vaak
gesloten.
• Duitsers vinden dat Nederland makkelijk
te bereiken is.
• Stedentrips zijn over het algemeen één
van de populairste vakantietypen. Circa
een kwart van de Duitse gasten komt
voor een stedentrip naar Nederland.
• Het aantal Duitse gasten in Nederland
toont al jaren een stijgende lijn.
• Het winkelaanbod heeft impact op de
bestemmingskeuze van Duitsers.

• Vakanties aan de kust vormen de meest
populaire vakantietypes tijdens een
vakantie in Nederland: bijna de helft van
de Duitse vakantiegangers kiest voor dit
vakantietype. Hoewel Duitsers graag een
bezoek aan het strand brengen, is er wel
potentie voor shoppingbestemmingen
omdat ook in de kustregio’s stadjes
liggen die hiervan kunnen profiteren.
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3. Desk research

•

Wat zeggen andere bronnen?
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Wat zeggen andere bronnen? (1/2)
‘’winkelen is één van de meest gebruikte manieren
om bestemmingen te promoten’’
Funshoppen wordt volgens
onderzoek van GfK steeds minder
populair onder Nederlanders uit alle
leeftijdscategorieën. Onder de
mensen die wel eens winkelen voor
plezier is het centrum van een
grote stad de favoriete plek om te
shoppen, gevolgd door het centrum
van de woonplaats waar men zelf
woont – GfK (2016)

‘’shopping tourism is een erg relevant element voor
reizigers die hun reis/bestemming kiezen en
voorbereiden’’
‘’shopping tourism is gerelateerd aan toerisme in
steden, wat bijna 60% van het totaal toerisme
uitmaakt’’
‘’voor 80% van de Chinese bezoekers aan Madrid is
winkelen hun belangrijkste motivatie’’
- Selectie van uitspraken tijdens een conferentie
over shopping tourism van de UNWTO (2016)

• Winkelen voor plezier is niet langer enkel een activiteit
die incidenteel voorkomt tijdens pleziervakanties.
Tegenwoordig is het voor miljoenen toeristen (één
van) de belangrijkste reismotivatie(s)
• Winkelgedrag van mensen verandert tijdens
vakanties: reizen heeft impact op winkelgedrag van
toeristen. Het uitgavenpatroon verandert bijvoorbeeld
en er worden meer producten gekocht die niet
noodzakelijk zijn (Stansfield in UNWTO, 2014)
- World Tourism Organization (2014)

Winkelen is een belangrijk
onderdeel van ervaringen van
toeristen. Het geeft ze de
mogelijkheid om naast hun foto’s
ook een fysieke herinnering mee
naar huis te nemen – Danziger
(2017)
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Wat zeggen andere bronnen? (2/2)

Winkelen is tegenwoordig een belangrijke
factor bij de bestemmingskeuze en het is
een belangrijk onderdeel van de totale
reiservaring. Soms is het zelfs de
belangrijkste reismotivatie. Bestemmingen
hebben dus de kans om in te spelen op
deze trend en om unieke en authentieke
shopping ervaring te ontwikkelen die
meerwaarde creëren voor hun toeristische
aanbod. Daarnaast staat dat winkelen één
van de belangrijkste onderdelen van
toeristische bestedingen is, wat o.a. voor
nationale economieën erg van belang is.
- UNWTO, n.d.

Winkelen kan als tool worden
gezien om seizoensgebonden
spreiding te bevorderen. Shopping
tourism is bijvoorbeeld een
oplossing voor zon- en
strandtoerisme in Spaanse steden.

In Visitor Economy Bulletin 2018 worden drie
soorten shopping toeristen beschreven:
1. Souvenir shopper: hierbij wordt gewinkeld om
herinneringen van de reis mee te nemen en/of
om iets te kopen voor familie of vrienden. Het
gaat hierbij om producten die gerelateerd zijn
aan de bestemming
2. Journey shopper: toeristen waarbij winkelen
de belangrijkste activiteit is tijdens de reis
3. List shopper: een kleine maar belangrijke
groep toeristen die met een boodschappenlijstje
op stap gaat om voor henzelf en voor
familie/vrienden shoppen
- Nelian Holdings Limited (2018)

- Bestemmingen die zich willen ontwikkelen in shopping tourism
zouden de beschikbaarheid aan authentieke producten in
beschouwing moeten nemen omdat dit belangrijk is voor
consumenten die aankopen doen.
- Het is voor shoppingbestemmingen verder belangrijk dat zij
alternatieve manieren van entertainment aanbieden voor het
reisgezelschap die minder/niet geïnteresseerd is in winkelen.
Als een bestemming voor iedereen iets te bieden heeft zullen
toeristen langer blijven en met goede ervaring weggaan.
- Shopping tourists hebben een zeer gedetailleerde planning en
het is daarom onwaarschijnlijk dat zij een plek zullen bezoeken
die niet specifiek op winkelen is gericht.
- Nelian Holdings Limited (2018)

–OI Realtor, 2015
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3. Concurrentie analyse

•
•

Voorbeelden aanbod in Nederland
Vergelijkbaar aanbod in het buitenland (Duitsland, België,
Frankrijk, Verenigd Koninkrijk)
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Aanbod in Nederland (1/2)

Zwolle
‘’Van authentieke winkeltjes tot hippe concept-stores en van
trendy juice-bars tot luxe boetiekjes. In Zwolle kun je naar
hartenlust shoppen’’ – Visit Zwolle

Deventer
‘’Gezellige, kleine straatjes en pittoreske steegjes vol knusse
winkeltjes. Aan de straten en winkels wordt in Deventer veel
aandacht besteedt’’ – Visit Oost

Dordrecht

‘’Het aanbod van winkels in de Dordtse binnenstad varieert van
grote winkelketens, leuke brocante winkels tot veel coleur
locale’’ – Centrum Dordrecht

Arnhem

‘’Arnhem en mode zijn met elkaar verbonden. ArtEZ
Hogeschool voor de kunsten heeft veel bekende namen
aangeleverd. In het modekwartier vind je veel ateliers waar je
zo naar binnen kunt lopen’’ – Visit Arnhem

Breda

‘’Breda is dé plek voor shopaholics. Onze stad barst van de unieke
boetiekjes, maar het winkelend publiek trekt ook graag de
creditcard bij grotere ketens in het centrum en de overdekte
winkelcentra. Kom je gezellig shoppen in Breda?’’ – VVV Breda

Nijmegen

‘’Zin in iets nieuws? In Nijmegen kun je shoppen in de oudste winkelstraat van Nederland!
In de Lange Hezelstraat staan prachtige historische panden en in de Marikenstraat winkel je
letterlijk op niveau…’’ – Visit Nijmegen

Designer Outlet Roermond
Eindhoven

‘’Ontdek de leukste winkels in Eindhoven. Of je nu op zoek
bent naar high fashion, kleinschalige initiatieven, Dutch
design, lokale marktjes of vintage stores, Eindhoven is met
afstand dé winkelstad van Zuid-Nederland’’ - This is Eindhoven

‘’Op 3 minuten loopafstand van het historische
centrum van Roermond, ligt sinds 2001 het
Designer Outlet Roermond. Het Outlet Center
Roermond is in ruim 15 jaar uitgegroeid tot een
van de grootste trekkers van dagjesmensen in
Nederland. In 2016 ontving het Outlet in Roermond
bijna 6 miljoen bezoekers’’ – City Roermond
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Aanbod in Nederland (2/2)
In Nederland beschikt bijna elke stad wel over een winkelgebied. Op
de vorige pagina zijn een aantal voorbeelden van potentiële
shoppingbestemmingen weergegeven. Het geeft een idee van de
manier waarop bestemmingen gepromoot kunnen worden als
shoppingbestemming. Het blijkt dat veel Nederlandse steden winkelen
op hun toeristische website promoten als ‘dingen te doen’ of
‘highlights’.

Bron: Visit Oost

Bron: Visit Zwolle

Bron: This is Eindhoven

Bron: Visit Nijmegen
Bron: Centrum Dordrecht

Bron: Visit Arnhem
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Bron: VVV Breda

Vergelijkbaar aanbod in Europa
De landen die zijn meegenomen in de concurrentieanalyse blijken ‘shoppen’ allemaal een belangrijk(e) activiteit/thema te vinden bij de promotie van
toerisme. Dit blijkt uit de shopping gerelateerde pagina’s op de promotiewebsites van de landen.

Verenigd Koninkrijk

‘’Winkelen kan in Londen zoals nergens anders in Europa. Dit
is shopper’s paradise. Er zijn overal straat- en vlooienmarkten.
Om elke hoek ontdek je weer een andere, bijzondere vintage
winkels. En dan zijn er ook nog de befaamde warenhuizen
zoals Selfridges en Harrods (om er maar een paar te noemen)’’
(Visit Britain)

Duitsland

‘’Germany is a shopper’s paradise. If it exists, you can find it
here - from bargain finds to haute couture, traditional to
cutting edge, international to the typically German. Always
quick and easy to reach and offering gratifyingly good value’’
(Germany Travel)

België

Frankrijk

‘’It's time for a lesson in French fashion! Hit the streets and
chase the latest trends, where the elegant, the daring, the
hipsters, the suits, the urbans and chics, prance side by side.
Sit front row at fashion shows inspired both high fashion house
designers and the lesser-known. If you live for fashion, wear
your sailor’s stripes or N°5 and pay tribute to Jean-Paul
Gaultier and Coco Chanel’’ (France.fr)

‘’Hou je ook van shoppen en snuisteren? Op zoek naar de
ideale outfit of een stijlvol accessoire? Elke modeliefhebber
vindt in Vlaanderen zijn ding. Januari en juli zijn
koopjesmaanden, dus dan ga je misschien naar huis met een
van de vele fantastische koopjes...Vanaf dag 1 geniet je al van
topkortingen! Maak tijdens het shoppen door zeker tijd voor
een gezellig terrasje! En vergeet ook modestad Antwerpen
niet!’’ (Visit Flanders)
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Verenigd Koninkrijk (1/2)

Het aanbod

Londen (Oxford Street), London
Fashion Week, Designers
Bron: Visit Britain

Claims/
boodschap

Londen als shopper’s paradise

Promotie

Winkelen wordt als één van de
activiteiten/thema’s gepromoot op
de website van Visit Britain. Behalve
winkels, winkelcentra en markten
worden ook designers en de modeindustrie gepromoot.
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Verenigd Koninkrijk (2/2)

➢ Winkelen is één van de populairste activiteiten onder
internationale bezoekers aan het VK: 58% van alle
bezoekers winkelt tijdens het bezoek. Onder leisure toeristen
is dit zelfs ongeveer 70% en onder bezoekers aan London
81%. Volgens de Global Blue Globe Shopper Index is Londen
de beste stad in Europa om te winkelen. De belangrijkste
herkomstlanden waar de meeste bezoekers vandaan komen
die tijdens hun bezoek hebben gewinkeld, zijn o.a. Frankrijk,
Duitsland, Nederland en België (Visit Britain, 2013).
➢ Tijdens de helft van de bezoeken van internationale
bezoekers wordt gewinkeld in een hoofdstraat of
winkelcentrum. Verder bezocht een kwart van de
internationale bezoekers warenhuizen, outlet winkels of luxe
design winkels. 19% bezocht souvenirwinkels (Visit Britain,
n.d.)
➢ Van de bezoekers die tijdens hun bezoek aan het VK hebben
gewinkeld, kocht het grootste gedeelte kleding of schoenen
(41%), gevolgd door eten of drinken (24%) en andere
souvenirs (16%). (Visit Britain, n.d.)

Bron: Visit Britain
34

België (1/2)

Het
aanbod

Modestad Antwerpen,
Belgische designers, Belgische
pralines, free shopping bus

Promotie

-

Mode & Shopping is één
van de hoofdthema’s op de
website van Visit Flanders
Belgische Mode is een
populair thema op de
website van Visit Flanders

Bron: Visit Flanders & Visit.Brussels
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België (2/2)
Onderstaande grafiek toont de belangrijkste redenen voor internationale verblijfstoeristen om de Vlaamse kunststeden te bezoeken uit
het Kunststedenonderzoek (2018) van Toerisme Vlaanderen*. De grafiek toont dat 14% van de internationale gasten de
shoppingmogelijkheden als belangrijkste motivatie noemen. Dit geldt vooral voor Antwerpen: in deze stad zijn de
shoppingmogelijkheden significant vaker de belangrijkste reden (31%). Als er verder wordt gevraagd hoe men Antwerpen in drie
woorden zou typeren, staat shopping/fashion met 14% in de top 5.
Bijna de helft van de bezoekers in de kunststeden gaat verder shoppen of heeft een winkelstraat bezocht (45%). In Antwerpen is dit
significant meer: bijna zeven op de tien gasten (68%) bezoekt in deze stad een winkelstraat (om te shoppen). Vooral Belgen en
Nederlanders ondernemen deze activiteit. Duitsers gaan echter significant minder vaak shoppen dan het totaal aantal gasten (37%).
Antwerpen blijkt dus een grote concurrent voor Nederlandse steden qua shoppingmogelijkheden, vooral omdat de stad vooral
Nederlanders en Belgen aantrekt die geïnteresseerd zijn in shoppen. De andere Vlaamse kunststeden kunnen worden vergeleken met
Nederlandse steden.

Imago van Antwerpen (hoe zou u de stad in
drie woorden typeren?

Bron: Toerisme Vlaanderen (2018), Kunststedenonderzoek 2018

Belangrijkste bezoekredenen aan kunststeden

* dit onderzoek richt zich specifiek op de kunststeden (Gent, Antwerpen, Leuven,
Mechelen, Brugge en Brussel). Vandaar dat de belangrijkste bezoekreden bijv. veel
hoger ligt dan in Nederland totaal op p. 14
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Duitsland
Het aanbod

Winkelcentra, oude stadscentra, beroemde kerstmarkten (in
combinatie met shoppen),

Promotie

Shoppen wordt op de nationale promotiewebsite van
Duitsland gepromoot als thema, verdeeld in vier subthema’s:
city-shopping, shopping-Center, Outlet-Shopping, Typical
German

Bron: Germany.Travel
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France

Het aanbod

Parijs, Paris Fashion Week, designers

Claims/
boodschap

Paris: temple of fashion

Promotie

-

Op de website France.fr worden zowel fashion
als shopping als thema gepromoot bij ‘things to
do’
In een artikel op de website France.fr ‘7
reasons to visit France in 2019’ wordt mode in
Parijs als reden genoemd om Frankrijk te
bezoeken

Bron: France.fr

Bron: France.fr
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4. Conclusie

• Conclusies
• Toekomstscenario’s
• Bronnen
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Conclusies (1/2)
➢ Winkelen is populair onder Nederlanders tijdens binnenlandse vakanties en als vrijetijdsrecreatie
Funshopping is na uit eten gaan de populairste activiteit onder Nederlanders tijdens een binnenlandse vakantie.
Ruim een derde van de Nederlanders shopt tijdens de vakantie. Ook als vrijetijdsrecreatie scoort winkelen (in de
binnenstad) hoog.
➢ Funshoppen veelvoorkomende activiteit onder internationale bezoekers aan Nederland
Na (stads)wandelingen en bezoek aan een bar/café is winkelen de meest voorkomende activiteit onder
internationale bezoekers tijdens een bezoek aan Nederland. Meer dan 40% van de internationale bezoekers
onderneemt deze activiteit in Nederland.
➢ Stedenbezoek meest populaire vakantietype onder internationale bezoekers in Nederland
Volgens desk research is shopping gerelateerd aan stedentrips, wat mogelijkheden biedt voor shoppingbestemmingen omdat winkelen vaak in stadscentra plaatsvindt.
➢ Activiteiten die buitenlandse bezoekers ondernemen in Nederland zijn ook activiteiten die in
shoppingbestemmingen ondernomen kunnen worden
Stadswandeling, wandelen, funshoppen en bezienswaardigheden bezoeken zijn activiteiten die buitenlanders graag
ondernemen tijdens vakantie in Nederland. Dit sluit aan bij het product aanbod van de shoppingbestemming.
➢ Winkelen is een veelvoorkomende activiteit onder Belgische en Duitse bezoekers
Voor beide doelgroepen is winkelen voor plezier na wandelen (door een stad) of strandbezoek de meest
ondernomen activiteit tijdens een verblijfsbezoek.
➢ Winkelen speelt een belangrijke rol bij de bestemmingskeuze
Desk research wijst uit dat winkelen over het algemeen wereldwijd een belangrijke rol speelt bij het voorbereiden
van de reis en bij het kiezen van de bestemming. Het speelt ook belangrijke rol bij de reiservaringen van toeristen.
Voor Belgische bezoekers aan Nederland blijkt dit echter in mindere mate het geval te zijn, dus dit blijft wel een
aandachtspunt.
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Conclusies (2/2)
➢ Belgen en Duitsers kiezen minder vaak dan andere internationale gasten voor een stedentrip als
vakantietype
Belgen kiezen vaker voor een vakantie aan de kust of in het binnenland. Ook onder Duitse gasten is de kust het
populairst. Dit is dan ook een ‘bedreiging’ bij het aantrekken van shopping toeristen uit deze landen. Toch is er
potentie om shoppingbestemmingen op deze markten te promoten en om deze bedreiging om te zetten in kansen.
Zowel Belgen als Duitsers vinden namelijk dat Nederland gemakkelijk te bereiken is. Ook zijn winkels in beide
landen vaak dicht op zondag. Hier kunnen Nederlandse steden voordeel uit halen. Verder zijn er in de regio’s waar
Belgen en Duitsers het meest op vakantie gaan (o.a. de kust en het binnenland) ook kleine stadjes die voordeel
kunnen halen uit een shopping alliantie.
➢ Shoppen blijkt geen “reason to travel” naar Nederland, maar wel een activiteit die bezoekers willen
doen/beleven tijdens bezoek aan Nederland
Winkelen is maar voor 3% van de internationale gasten de hoofdreden om naar ons land te komen. Onder Belgen
is dit 4% en onder Duitsers 2%.
➢ Winkelen voor plezier als vrijetijdsactiviteit daalt steeds verder in populariteit onder Nederlanders
Onder alle leeftijdscategorieën is het aantal Nederlanders dat winkelt voor plezier gedaald. Deze daling wordt
mogelijk veroorzaakt door het toenemen van online shoppen. Toch blijft funshoppen nog steeds één van de
populairste activiteiten op de Nederlandse vrijetijdsmarkt. Hoewel dit als aandachtspunt moet worden beschouwd,
is het in mindere mate van belang bij het aantrekken van (Nederlandse) vakantiegangers. Winkelen tijdens
vakanties is namelijk niet gedaald onder Nederlandse verblijfstoeristen.
➢ Nederland heeft concurrentie van nabijgelegen shoppingbestemmingen
Nabijgelegen bestemmingen zoals Londen, Parijs en Antwerpen kunnen als concurrentie worden beschouwd voor
Nederlandse shoppingbestemmingen. Nederlandse shoppingbestemmingen zouden zich dus van deze concurrenten
moeten onderscheiden, door extra unieke activiteiten aan te bieden.
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Bronnen (1/2)
Interne bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

City Monitor, 2018
ContinuVakantieOnderzoek (CVO), 2018
ContinuVrijetijdsOnderzoek (CVTO), 2015
Holland Imago Onderzoek 2012
Monitor Inkomend dagbezoek Duitsland, 2015-2016
Multicliëntonderzoek Vlaanderen 2017
Multiclïentonderzoek Duitsland 2017
Statistiek Inkomend Toerisme Onderzoek (SIT), 2014
Rapportage Retail, onderdeel van SIT, 2014

Externe bronnen
CBS Statistiek Logiesaccommodaties (SLA)
CBS (2018)
Link: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/38/nederland-in-europese-top-5-online-winkelen
Danziger, P.N. (2017), in Forbes.
Link: https://www.forbes.com/sites/pamdanziger/2017/09/25/shopping-tourism-time-for-travel-companies-to-explorethe-opportunity/#2e5606d2517b
GfK (2016)
Link: https://www.gfk.com/nl/insights/news/winkelen-voor-het-plezier-wordt-steeds-minder-populair/
Nelian Holdings Limited (2018, Januar) The future of shopping Tourism; Visitor Economy Bulletin 2018
Link: https://pata.org/store/wp-content/uploads/2018/01/PATA-VE-Bulletin-January-2018-1.pdf
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Bronnen (2/2)
Externe bronnen (vervolg)
Oi Realtor, 2015, Oktober 16. Shopping tourism is the key to travel retail
Link: https://www.oirealtor.com/noticias-inmobiliarias/en/shopping-tourism-is-the-key-to-travel-retail/
Toerisme Vlaanderen (2018), Kunststedenonderzoek 2018.
Link: https://www.toerismevlaanderen.be/de-recreatieve-toerist
UNWTO, n.d.
Link: http://marketintelligence.unwto.org/content/shopping-tourism
UNWTO (2016)
Link: http://media.unwto.org/press-release/2016-01-25/shopping-tourism-key-destination-marketing
Visit Britain, n.d. Inbound shopping research
Link: https://www.visitbritain.org/shopping
Visit Britain, 2013. Importance of Shopping to Inbound Tourism
Link: https://www.visitbritain.org/sites/default/files/vb-corporate/Documents-Library/documents/Foresight_112.pdf
World Tourism Organization (2014), AM Reports, Volume eight – Global Report on Shopping Tourism, UNWTO, Madrid
Link: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/am9-shopping-report_v2.pdf
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NBTC Holland Marketing is verantwoordelijk voor de branding en marketing van de bestemming Nederland.
NBTC Holland Marketing is actief in 13 markten waar zij opereert als NBTC Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen.

