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Alweer meer overnachtingen in stad Groningen 

Het aantal overnachtingen in de stad is in 2017 gestegen naar 578.690, een stijging van ruim 4%. In 2016 
kwam het aantal overnachtingen al boven het half miljoen uit. De overnachtingen in de stad laten sinds 
2003 een structurele stijging zien. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het aantal overnachtingen in de 
provincie een record bereikte. 
 
Overnachtingen in stad Groningen  
In de stad Groningen is wederom een stijging in het totaal aantal overnachtingen te zien. Waren er 
in 2016 nog 554.190 overnachtingen in Groningen, in 2017 waren dit er 578.690 (bron: Gemeente 
Groningen). Dit is een stijging van bijna 4,5%. Daarnaast is te zien dat het aantal overnachtingen 
op campings een lichte daling vertoond van 2,7% ten opzichte van vorig jaar. Het totaal aantal 
overnachtingen op campings in de gemeente Groningen komt dit jaar uit op 17.860. De stijging in 
het aantal hotelovernachtingen en de lichte daling in het aantal campingovernachtingen komen 
overeen met de landelijke trend volgens de cijfers van het CBS. 
 
Provincie Groningen grootste landelijke stijger buitenlandse gasten 
Dit voorjaar werd al duidelijk dat het aantal toeristische overnachtingen in de provincie een record 
had bereikt in 2017 volgens de cijfers van het CBS. Het totaal aantal overnachtingen steeg van 
1.454.000 in 2016 naar 1.559.000 in 2017, een stijging van ruim 7%. De grootste stijging was te 
zien in het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten (31%). Zo waren er in 2016 342.000 
buitenlandse gasten en in 2017 447.000. Dit was de grootste stijging ten opzichte van alle twaalf 
provincies. 
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Noot voor de redactie: Het aantal overnachtingen in de stad Groningen is afkomstig van de voorlopige cijfers 
van de dienst Belastingen van de gemeente Groningen. Het aantal overnachtingen in de provincie blijkt uit 
cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek. 
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