Voor u ligt de tweede editie van de
Veenhuizer Econ-o-meter. De Veenhuizer
Econ-o-meter heeft als doel om meer
zicht te krijgen hoe Veenhuizen zich op
economisch gebied ontwikkelt, bezien vanuit
het toeristisch-recreatief perspectief.
De eerste editie uit 2017 is de nulmeting
en vormt de basis voor deze en volgende
edities. In de toekomst kan de Veenhuizer
Econ-o-meter verder uitgebreid worden
als daar behoefte aan is. Hoewel er ook in
deze editie nog een deel van de gegevens
onbekend is, is dit een kleiner aandeel
dan in de eerste editie. Onze ambitie is dit
aandeel “onbekend” verder te reduceren
in volgende edities. De gegevens uit deze
publicatie komen uit verschillende bronnen
en jaartallen, en kunnen daarom niet
zonder meer met elkaar gecombineerd
worden. Door de verschillende edities van
de Veenhuizer Econ-o-meter met elkaar
te vergelijken zal een beeld ontstaan
hoe Veenhuizen zich vanuit verschillende
perspectieven ontwikkelt. De gegevens
moeten als indicatief beschouwd worden en
zullen, ook in de toekomst, altijd bekeken
moeten worden in het perspectief van
het desbetreffende jaar. Zo zorgde in
2017, net als in 2016, Theaterspektakel
Het Pauperparadijs voor een flinke
bezoekersimpuls.
De gegevens in deze publicatie komen voort
uit de resultaten van een geanonimiseerd
onderzoek onder bedrijven gevestigd in
Veenhuizen met een toeristisch-recreatief
karakter, een continu en anoniem onderzoek
onder bezoekers van Veenhuizen en uit
gegevens verstrekt door de provincie
Drenthe.
Heeft u naar aanleiding van deze editie
vragen, opmerkingen en/of suggesties?
Neem dan contact op met het
ontwikkelingsbureau Veenhuizen via
info@toekomst-veenhuizen.nl.
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METEN IS WETEN.
Aantal banen

Totaal aantal gevestigde bedrijven in 2017

99

1.090

69%

10%

overheid

toerisme recreatie

Totaal aantal bezoekers Veenhuizen in 2017

598.635

Herkomst:
NL 91,1% —

Omzet dagbezoekers

€ 6.222.100,-

2,4% — ? 6,5%

87,2%

9,8%

zakelijk recreatief

agrarisch

onbekend

5,4%
zakelijk

NL: Nederland
NL 88,5% —

68,7%

25,9%

recreatief

onbekend

5.849 NL 81,1% — 15% — ? 3,9%
9.727 overnachtingen

€ 381.700,-

57,1%

7,3%

35,7%

NL 81,3% —

?: onbekend

€ 1.612.600,-

€ 4.273.700,-

Omzet uit bezoek met overnachting

€ 136.200,-

: Internationaal

2,3% — ? 9,2%

Bezoekers met overnachting

35,6%

overige

€ 6.603.800,-

€ 335.800,2,9%

18%

Totaal bestedingen bezoekers Veenhuizen in 2017

604.484
Dagbezoekers

3%

15% — ? 3,7%

€ 217.050,-

€ 28.450,-

56,9%

7,5%

Resultaten bezoekersonderzoek 2018
Reden van bezoek
1%

Tevredenheid

34%

44%

Woon Dagje Veenhuizen
of werk

Meerdaags verblijf,
(gem. 2,8 nachten)

21%
Dagje als onderdeel
van meerdaags verblijf

Samenstelling gezelschap
Herkomst
bezoekers

11%

6%

7%
15%

16%
1%

7%
10%

12%

11%
4%

Internationaal 5%

Alleen met
kinderen*
3%

Alleen
6%
Met partner
59%

Met partner
en kind(eren)
8%

Met vrienden/
familie
18%

Met vrienden/
familie en kinderen
5%

Met collega’s of
andere zakelijke
samenstelling 2%

*geen schooluitstap

1%
3%
5%
33%
58%

Heel erg ontevreden
Ontevreden
Niet tevreden, niet ontevreden
Tevreden
Heel erg tevreden

100% zou een bezoek aan Veenhuizen aanbevelen bij bekenden

Verbetersuggesties van bezoekers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer arrangementen aanbieden.
Betere openingstijden horeca, musea en winkels.
Blijf aandacht geven aan leegstaande gebouwen.
Zorg dat het werelderfgoed wordt!
Routebordjes iets duidelijker.
Ga zo door.
Maak het niet te toeristisch.
Authentiek blijven, houden zo.
Meer aandacht voor groenvoorziening.
Meer (streekproducten)winkels.

Ondernomen activiteiten tijdens bezoek aan Veenhuizen
15%
Wandelen

14%

1%

Fietsen

Sport

3%
Winkelen

13%

Eten

17%
Museum

3%

12%

8%

Galerie/
atelier

Natuurgebied

Bezienswaardige
locatie

1%
Evenement

12%
Overnachten

?

3%

Anders

