
 

  

BEZOEKERSMONITOR 2020  

Totaalaantal 2017  110.295 bezoekers 

Totaalaantal 2018  131.314 bezoekers 

Totaalaantal 2019  129.464 bezoekers 

Totaalaantal 2020  82.165 bezoekers 

 

WEBSITE 
BEZOEKERSAANTALLEN 

 

Online cijfers  

 

  

 

 

 

 

 2017 2018 2019 2020 

Instagram 436 880 1354 1815  

Facebook 3427 3812 3973 4163  

Twitter 1265 1357 1388 1395 

       

  

SOCIALE MEDIA BEREIK 

 
KANALEN 

 
@beleefwoerden 

@BeleefWoerden 

@BeleefWoerden
  

TOP EVENEMENTEN  
3.000 bezoekers 
    98,3% 
 

RECREATIEVE LOCATIES 
298.760 bezoekers 
    49,6% 
 

OVERNACHTINGEN 
48.549 bezoekers 
    31,6%  
 

TOTAAL  

398.858 bezoekers 
    56,0% 
 B
e

z
o

e
k

e
rs

 2
0

2
0

 

  

TOP 3 inkomend toerisme 
1. Duitsland 

2. België 

3. Verenigd Koninkrijk 
 

 

 

 

 

 

 DE TOERIST    
 

 

 

 

 

 

  73% nationale bezoeken      

 

 

 

 

 

 

37% internationale bezoeken      

 

 

 

 

 

Landelijke daling toerisme - 43% 

https://www.instagram.com/beleefwoerden/
https://www.facebook.com/BeleefWoerden
https://twitter.com/beleefwoerden
https://twitter.com/beleefwoerden
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1. Recreatieve bezoekers  
 
Deze monitor over het jaar 2020 is gebaseerd op de nulmeting die is opgestart in 2015 en een vervolg 
op deze meting over de jaren tot en met 2019. Het betreft resultaten van een meting welke Woerden 
Marketing heeft uitgevoerd in diverse toeristisch-recreatieve branches in de gemeente Woerden. 
Deze meting wordt vergeleken met de meting van het voorgaande jaar, zodat geconcludeerd kan 
worden wat de verandering is in het aantal bezoekers in de gemeente Woerden.  
 
De meting is uitgevoerd in de volgende branches: 

✓ Overnachten 
✓ Recreatie 
✓ TOP evenementen 

 
Alle organisaties in de gemeente Woerden, waar je als bezoeker kunt overnachten en recreëren, 
hebben meegewerkt en hun resultaten kenbaar gemaakt om tot een betrouwbare nulmeting te 
komen. Daarnaast zijn de TOP evenementen in Woerden onderzocht om een realistisch beeld te 
krijgen van de bezoekersaantallen. 
 
Dit onderzoek wordt elk jaar op dezelfde manier uitgevoerd, om de verandering van de 
bezoekerscijfers in de gemeente Woerden te kunnen waarnemen. Deze cijfers laten het aantal 
bezoekers die één dag of langer in Woerden verblijven voor een toeristisch-recreatief bezoek zien.  
 
De cijfers betreffen een indicatief cijfer maar geven geen 100% betrouwbaar beeld van het totaal 
aantal bezoekers in Woerden in een jaar. Hier is namelijk veel meer mee gemoeid, denk aan horeca, 
retail, kleine evenementen en activiteiten welke niet worden meegenomen.  
 

1.1. Cijfers  
 
In 2020 is er een sterke daling te zien van bezoekersaantallen door de Coronapandemie. 
Zowel bij de recreatieve locaties als de overnachtingslocaties zijn de bezoekersaantallen drastisch 
gedaald. Evenementen zijn er in 2020 nagenoeg niet georganiseerd. Met een totale daling van 54,2% 
aan bezoekersaantallen is de conclusie dat de recreatie en toerisme branche in de gemeente Woerden 
een enorme klap hebben gehad waarbij het economisch verlies tot meer dan 50% enorm is voor de 
Woerdense ondernemers. De toeristische bestedingen lagen 43% lager in 2020 dan in 2019. 52 miljard 
euro is uitgegeven in ons land ten opzichte van 114,5 miljard in 2019. 
 
Online via de website zien we deze daling ook terug, waarbij te zien is dat de bezoeker is weggevallen 
en de bewoner actiever online zoekt naar mogelijkheden in de eigen plaats en regio. Social Media 
bezoekers stijgen daarentegen door en dit is te verklaren door het wegvallen van fysieke uitjes men 
meer tijd online spendeert. 
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Algemene toelichting cijfers 2020 
 
Tabel 1 bezoekersgroei/daling in aantallen 

 

 
Tabel 2 Bezoekersgroei/daling in procenten 
 

 
 
 

1.2. Meting 
Het aantal overnachtingen bij de overnachtingslocaties is gebaseerd op het aantal overnachtingen uit 
de cijfers toeristenbelasting van de gemeente. Het aantal bezoekers van de accommodaties in een 
indicatie gebaseerd op de cijfers van de overnachtingen. De overnachtingslocaties bestaan uit: drie 
hotels, 22 Bed & Breakfasts en drie campings.  
 
De recreatie locaties zijn toeristisch-recreatief waar een bezoeker een activiteit kan doen of iets kan 
beleven. Deze cijfers zijn niet representatief en vallen in werkelijkheid hoger uit. Dit heeft te maken 
met locaties die geen cijfers verstrekken of waar geen cijfers van bekend zijn.  
 
Ondervraagde evenementen zijn: Shantyfestival/havendagen, Straattheater, Triatlon, Graskaas dag, 
Historische kaasmarkt, Woerdense Vakantie Week, Akoestival en Kunstpark, Summer Lake, Nationaal 
Veteranentreffen, Koeiemart, Nacht van Woerden , 90th on the Beach, Groene hart festival, 
Winterfair, IJsbaan Woerden, Bockbierfestival. 
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1.3. Resultaat 
Uit deze bezoekersmonitor blijkt dat de recreatieve bezoekers en overnachtingen in Woerden een 
enorme daling laten zien in het jaar 2020 t.o.v. het jaar 2019.  
 
De daling per sector in 2020: 

➢ Daling overnachtingslocaties van 31,6% in 2020 t.o.v. 2019 
➢ Daling van recreatieve locaties van 49,6% in 2020 t.o.v. 2019 
➢ Daling van evenementen van 98,3% in 2020 t.o.v. 2019 

 
Overnachten 
De cijfers van overnachten zijn gedaald met 31,6% waarbij we kunnen concluderen dat de zakelijk en 
recreatieve gast tijdens de Coronapandemie toch gebruik maakte van overnachtingslocaties.  
 
Recreatie  
De bezoekers van de recreatieve locaties daalde naar 49,6% waarbij we kunnen concluderen dat ten 
tijde van mindere maatrelen men toch gebruik maakte van aanbod. Door de lockdowns zijn de 
bezoekersaantallen bijna gehalveerd. 
 
TOP evenementen  
De TOP evenementen hebben een vrije val gemaakt tot een bijna daling van 100%. Dit is de branche 
waarbij de overheid het langst de maatregelen heeft aangehouden om het virus te bestrijden. 
Hierdoor zijn er nagenoeg geen evenementen georganiseerd. 
 

Conclusie 
 

Op basis van deze bezoekersmonitor kunnen we aangeven dat deze historische daling voortkomt uit 

de Corona pandemie en de overheidsmaatregelen die getroffen zijn. Door de lockdowns, 

grenssluitingen en het negatieve veilidgheidssegment zijn er beperkte reisbewegingen geweest.  

In de daling lopen we mee met het landelijk gemiddelde van ca 47%. Het landelijk gemiddelde van 

overnachten daalde met 30% en hiermee ligt Woerden ook in de lijn der landelijk gemiddelde. 

Als we kijken naar bezoekers van Woerden zien we dat we in 2020 73% nationale bezoekers hebben 
waarvan de meeste uit de Randsteden komen. Daarnaast zien we 32% Internationale bezoeker 
waarvan de grootste groep komen uit: 1 België, 2 Duitsland,3 Verenigd Koninkrijk, 4 Frankrijk, 5 
andere landen (VVV Woerden, 2020). 
 
© Deze bezoekers Monitor Woerden is een uitgifte van Stichting Woerden Marketing. 
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