
Over plattelandstoerisme 

 
Bij recreatie op de boerderij gaat het zowel om dagrecreatie als verblijfsrecreatie. Voorbeelden 
van bedrijven met dagrecreatie zijn bedrijven met activiteiten, zoals boerengolf of poldersport. 
Onder verblijfsrecreatie vallen bedrijven met een boerderijcamping, groepsaccommodatie of bed 
& breakfast (B&B). 
 
Er is geen overkoepelende organisatie binnen de 
sector plattelandstoerisme. Er zijn meerdere 
organisaties binnen de plattelandstoeristische 
sector die zich bezig houden met 
belangenbehartiging. 
  
Een aantal bekende organisaties waar 
recreatieboeren zich bij aansluiten zijn Stichting 
Vrije Recreatie (SVR) en VeKaBo/ In het Groen!. 
Luxere verblijven op de boerderij zien we terug 
onder het aanbod van Farm Camps. 
  

 

Omzet plattelandstoerisme 
  
Tabel Ontwikkeling recreatie 2007-2020 

  2007 2009 2011 2013 2018 2020 

Bedrijven 2.432 2.240 2.884 2.777 3.140 3.200 

Omzet (in mln. euro) 92 121 156 151 221 138 

  
Tabel Omzetschattig recreatie naar bedrijfstype 2020 

Vorm Aantal bedrijven Jaaromzet (in euro’s) 
Totaal afgerond 
(in mln. euro) 

Verblijfsrecreatie       

Boerderijcamping 685 46.000 32 

B&B 380 43.000 16 

Huisjes/ appartementen 525 90.000 47 

Groepsaccommodaties 380 22.000 8 

Dagrecreatie       

Sport, spel, cursussen 350 31.000 11 

Verhuur recreatiegoederen 470 13.000 6 

Horeca (incl. kookworkshops) 500 24.000 12 

Vergader/ ontvangst 700 8.000 6 

Totaal 3.200*   138 

 
*  meerdere bedrijven bieden meerdere vormen van dag- en/ of verblijfsrecreatie aan. 
 
 
 
 
 
 

https://svr.nl/
https://svr.nl/
http://www.inhetgroen.nl/
http://www.farmcamps.com/


 
 
Recreatie zwaar geraakt door corona  
In 2020 werd de sector zwaar geraakt door de Covid-19-pandemie. In het voorjaar was er een 
lockdown en werden hele regio’s gesloten voor recreatie. Dat is juist de periode waarvan veel 
aanbieders het moeten hebben omdat veel Nederlanders in de zomer traditioneel naar het 
buitenland gaan. Daarentegen brachten veel Nederlanders vanwege de onzekere situatie in de 
zomer hun vakantie door in eigen land en is in die periode de omzet enigszins gestegen. Het ging 
dan vooral om vakantie in de eigen kring (‘bubbel’). 
 
De totale omzet van recreatie op de boerderij wordt voor 2020 ingeschat op 138 miljoen euro en 
dat is ruim 35% lager dan in 2018. Indien er geen corona was uitgebroken en het aantal 
seizoensdagen en de bezettingsgraad gelijk waren gebleven aan 2018, dan had de omzet van 
recreatie op de boerderij naar schatting 233 miljoen euro bedragen. 
 


