
 

Groeten uit Utrecht: hoofdpunten Bezoekersonderzoek 2017-

2018 

 

Toeristische bezoekers in Utrecht 

 

Met welk vervoermiddel komt men naar Utrecht? 

Trein: 60% 

Auto/motor: 30% 

Overig: 10% 

 

Gemiddelde besteding van de toeristische bezoeker: €68, - 

 

Type bezoeker 

Dagbezoekers: 74% 

Verblijfsbezoekers: 26% 

 

Rapportcijfer voor Utrecht: 8,6. 

 

Aantal nachten dat toeristische bezoekers gemiddeld in Utrecht blijven 

vernachten: 3 nachten. o

 

Waar overnachten toeristische bezoekers? 

Hotel: 38% 

Bij vrienden/familie/kennissen: 27% 

Airbnb: 14% 

Hostel: 10% 



 

Top 5 herkomstlanden 

1. Duitsland 

2. België 

3. Verenigde Staten 

4. Verenigd Koninkrijk 

5. Spanje 

 

Hoofdreden bezoek 

Stadswandeling maken/stad bekijken: 37% 

Familie- of vriendenbezoek: 14% 

(sport)evenement/festival: 13% 

Bezoek museum: 13% 

 

Herkomst bezoekers 

Nederland: 62% 

Europa: 27% 

Buiten Europa: 11% 

 

Reisgezelschap 

Partner: 36% 

Familie: 24% 

Vrienden/familie: 21% 

Alleen: 17% 

 

68% van de toeristische bezoekers is al eerder in Utrecht geweest. 

 

Populairste attracties van toeristische bezoekers 

Historische binnenstad: 68% 

Domkerk: 26% 

Hoog Catharijne: 23% 

Domtoren: 23% 

Spoorwegmuseum: 12% 



 

Meest genoemde Nederlandse steden waarmee toeristisch bezoek aan Utrecht 

wordt gecombineerd 

1. Amsterdam 

2. Rotterdam 

3. Den Haag 

4. Delft 

5. Leiden 

 

Meest genoemde buitenlandse steden waarmee toeristisch bezoek aan Utrecht 

wordt gecombineerd 

1. Brussel 

2. Brugge 

3. Parijs 

4. Berlijn 

5. Londen 

  



Zakelijke bezoekers in Utrecht 

 

Met welk vervoermiddel komt men naar Utrecht? 

Trein: 68% 

Auto/motor: 27% 

Overig: 5% 

 

Gemiddelde besteding van de zakelijke bezoeker: €103, - 

 

Type bezoeker 

Dagbezoekers: 65% 

Verblijfsbezoekers: 35% 

 

Rapportcijfer voor Utrecht: 8,4. 

 

Aantal nachten dat zakelijke bezoekers gemiddeld in Utrecht blijven overnachten: 4 

nachten. 

 

Waar overnachten zakelijke bezoekers? 

Hotel: 70% 

Vakantiehuis/appartement: 8% 

Airbnb: 5% 

 

Top 5 herkomstlanden 

1. Duitsland  

2. België 

3. Verenigd Koninkrijk 

4. Spanje 

5. Frankrijk 

 

Hoofdreden bezoek 

Zakelijk bezoek: 81% 

Educatief bezoek: 19% 



 

Herkomst bezoekers 

Nederland: 60% 

Europa: 28% 

Buiten Europa: 12% 

 

Reisgezelschap 

Alleen: 62% 

Collega’s: 17% 

Partner: 10% 

Overig: 11% 

 

71% van de toeristische bezoekers is al eerder in Utrecht geweest. 

 

  



Mensen die wonen, werken en/of studeren in de gemeente Utrecht 

 

84% vindt toerisme goed voor de stad 

 

95% raadt Utrecht aan als bestemming 

 

90% heeft geen last van toeristen 

 

41% noemt groei van toerisme wenselijk 

 

 

  



Verklarende woordenlijst 

 

Toeristische bezoeker 

Woont, werkt en/of studeert niet in de gemeente Utrecht. De hoofdreden voor 

bezoek is niet zakelijk of educatief. 

 

Zakelijke bezoeker 

Woont, werkt en/of studeert niet in de gemeente Utrecht. De hoofdreden voor 

bezoek is zakelijk of educatief. 

 

Verblijfsbezoeker 

Overnacht in Utrecht ( of directe omgeving). 

 

Dagbezoeker 

Overnacht niet in Utrecht ( of directe omgeving). 

 

Methode 

Het bezoekersonderzoek beslaat enkel de resultaten van bezoekers van 16 jaar of 

ouder. Ook worden bezoeken korter dan 2 uur niet meegenomen in het onderzoek. 

De resultaten gelden alleen over de feitelijke respons. Door de grote steekproef kan 

er van uitgegaan worden dat de resultaten een betrouwbaar beeld geven van de 

ondervraagde bezoekers. 
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