UITNODIGING
Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk nodigt u graag uit voor een
rondetafelgesprek op dinsdag 25 september aanstaande.
Wij willen met u in gesprek over de groei die toerisme en recreatie in het Land van
Cuijk heeft doorgemaakt – en hoe we die kunnen vasthouden én versterken. Oftewel: ‘hoe
kunnen we succesvol blijven en nog succesvoller worden?’
Het rondetafelgesprek vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in Het Glaslokaal,
Dominicanenstraat 20 in Langenboom.
Waarom een rondetafelgesprek?
Aanleiding voor het rondetafelgesprek is het onderzoek dat ZKA Leisure Consultants, in
opdracht van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk, heeft gedaan naar de economische
betekenis van toerisme en recreatie in het Land van Cuijk. De resultaten van het onderzoek
zijn in juni van dit jaar gepresenteerd. Bij die gelegenheid hebben wij aangegeven graag met
toeristisch-recreatieve ondernemers en organisaties in gesprek te willen over de conclusies
(op de volgende pagina samengevat) en wat het logische vervolg op dit onderzoek moet zijn.
Doel van het rondetafelgesprek?
Wij willen niet te lang stilstaan bij het verleden of bij de gebruikte onderzoeksmethode.
Wij willen vooral leren van het onderzoek. Wat kunnen of moeten we (de individuele
ondernemer, samenwerkingsverbanden én onze regio) doen om nog succesvoller te
worden? Wie of wat hebben we daar bij nodig? Wat kunnen ondernemers en de
organisaties zelf en wat wordt van het Regionaal Bureau voor Toerisme, de lokale platforms
en/of de gemeenten verwacht?
‘Waarom zou ik meedoen?’
Omdat het u nieuwe inzichten kan opleveren. En wellicht inspirerende ideeën, nieuwe
samenwerkingspartners en nieuwe verdienmodellen. Wij gaan samen met u na welke
kansen er liggen en hoe we die kunnen benutten.
Hoe kunt u meedoen?
Meld u zich nu aan voor het rondetafelgesprek op 25 september door een mail te sturen
naar info@rbtlandvancuijk.nl. Om een actief gesprek op gang te brengen, is 16 het maximale
aantal deelnemers. Mocht de belangstelling groter zijn, dan overwegen wij een tweede
rondetafelgesprek te organiseren. Wij nemen in dat geval contact met u op over de datum.
Met vriendelijke groeten,
namens het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk
Erik Jansen
toeristisch manager
tel (06) 2059 77 11
erikjansen@rbtlandvancuijk.nl
www.rbtlandvancuijk.nl

Conclusies onderzoek ‘economische betekenis van toerisme en recreatie in het Land van
Cuijk’ (ZKA Leisure Consultants)
Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
• er is sprake van groei, zowel in het aantal toeristische overnachtingen (5%), in het
aantal bezoeken aan dagrecreatieve voorzieningen en evenementen (4%) als in de
toeristische bestedingen (5%);
• de groei is in lijn met de landelijke trend, al is elders de groei sterker dan in het Land
van Cuijk;
• de verblijfsaccommodaties in het Land van Cuijk zijn overwegend kleinschalig van
aard;
• de bezettingsgraden van de verblijfsaccommodaties zijn sinds 2014 toegenomen.
Alleen de campings zien (gemiddeld) een daling. Dat komt overeen met wat er
landelijk gebeurt. Als tegenreactie zijn campings in de kwaliteit van hun
kampeerplaatsen (groter, luxer, etc). Ook in het Land van Cuijk komt dat
langzamerhand op gang;
• het dagrecreatieve aanbod neemt nauwelijks toe, met uitzondering van
evenementen. Er is sprake van een forse groei van het aantal evenementen en het
bezoek er aan;
• de groei van het aantal bezoeken is waarschijnlijk het gevolg van meer promotie,
uitbreiding van de activiteiten met bijvoorbeeld rondleidingen, betere voorzieningen
en langere openstelling;
• meer dan 80% van de verblijfsgasten komt uit Nederland;
• Duitsland is voor wat betreft de buitenlandse verblijfsgasten de grootste
herkomstmarkt;
• Duitsers en Belgen verblijven het liefst in hotels, bungalows en vakantiewoningen;
• 88% van de dagrecreanten komt uit Nederland;
• dagattracties in het Land van Cuijk trekken relatief veel bezoekers uit de regio zelf;
• musea hebben het grootste bereik buiten de regio;
• de meerderheid van de verblijfstoeristen en de dagrecreanten is 45 jaar of ouder;
• meer dan de helft van de verblijfsrecreanten in het Land van Cuijk zijn rustzoekers;
• verblijfsaccommodaties zien een lichte stijging van het aantal gasten dat speciaal
voor een evenement naar het Land van Cuijk komt;
• liefhebbers van cultuur(historie) zijn de belangrijkste doelgroep voor dagattracties;
• in 2017 werd door de toeristen en recreanten in het Land van Cuijk bijna € 49 miljoen
euro besteed. Twee-derde daarvan ging naar verblijfsaccommodaties;
• bungalow- en hotelgasten besteden meer dan campinggasten;
• wandelen en fietsen vormen het grootste aandeel in het totaal aantal dagrecreanten
in het Land van Cuijk;
• toerisme en recreatie zorgen samen voor iets meer dan 1700 banen. Dat is 4,5% van
het totale aantal banen in het Land van Cuijk (landelijk gemiddelde = 6,5%);
• de naamsbekendheid van het Land van Cuijk is sinds 2014 toegenomen, volgens de
dagrecreatieve bedrijven. De meeste verblijfsaccommodaties vinden dat de
bekendheid gelijk is gebleven. Slechts een klein aantal ondernemers is van mening
dat de naamsbekendheid is afgenomen.

