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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Vanuit de Waddenacademie is er belangstelling voor de mogelijkheden van het gebruik van mobiele 

telefoondata voor het inzicht in bezoekersaantallen etc. in het Waddenzeegebied. Tot op heden is er 

geen sprake van een actuele en volledige registratie van bezoekers van het Waddenzeegebied be-

schikbaar. De data die er is, is verouderd, versnipperd, niet volledig dekkend etc. De wens bestaat om 

te verkennen of mobiele telefoondata beter inzicht kan geven in het aantal bezoekers van het Wad-

denzeegebied (en de herkomst van deze bezoekers). 

 

Tegen deze achtergrond heeft de Waddenacademie economisch onderzoeksbureau Decisio gevraagd 

een pilotstudie te doen naar de mogelijkheden van het gebruik van mobiele telefoondata voor het 

inzicht in het aantal bezoekers (en hun herkomst) van het Waddengebied. Daarbij is afgesproken het 

bezoek aan het Waddengebied in kaart te brengen voor de periode januari tot en met december 2015. 

 

1.2 Onderzoeksvragen 

In deze pilotstudie staan we de volgende onderzoeksvragen centraal: 

1. Biedt mobiele telefoondata mogelijkheden om het aantal bezoekers (en hun herkomst) van 

het Waddengebied in kaart te brengen? Zo ja, welke mogelijkheden zijn dat? 

2. Wat is het beeld van het aantal toeristische bezoekers van het Waddengebied? 

3. Wat is het beeld van de herkomst van toeristische bezoekers van het Waddengebied? 

 

1.3 Achtergrond mobiele telefoondata 

Wanneer een mobiele telefoon gebruikt wordt (bijvoorbeeld voor telefoneren, SMS, 3G/4G internet 

etc.) vindt er interactie plaats met de dichtstbijzijnde mobiele telefoonmast(en). Op het moment van 

interactie vindt een geografische plaatsbepaling (van de mobiele telefoon) plaats. Afhankelijk van de 

mate van gebruik van de mobiele telefoon vindt dit dagelijks minimaal tientallen keren plaats. Het 

bedrijf Mezuro vertaalt deze registratie van geografische plaatsbepaling(en) naar gegevens over her-

komst-bestemmingsrelaties van personen: 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. Aan de hand van ‘op-

hoogfactoren’ zoals ontwikkeld i.s.m. CBS biedt deze data vervolgens volop mogelijkheden voor regi-

onaal-economische analyses op diverse schaalniveaus. 

 

Voor meer achtergrondinformatie over de mobiele telefoondata van Mezuro is opgenomen in de bij-

lage bij dit rapport. 
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1.4 Geografische afbakening van het onderzoek 

Economisch onderzoeks-en adviesbureau Decisio maakt (sinds 2015) voor diverse opdrachtgevers 

veelvuldig gebruik van mobiele telefoondata voor het inzicht in aantallen bezoekers; bijvoorbeeld van 

toeristische gebieden (kust) of publieksevenementen. De mobiele telefoondata is afkomstig van het 

bedrijf Mezuro. Mezuro data is beschikbaar vanaf maart 2014 tot heden (gegevens voor de laatst 

beschikbare maand hebben een ‘vertraging’ van circa 1 maand in verband met dataproductie etc.). 

 

Op basis van het netwerk van mobiele telefoonmasten (en de dichtheid) is door Mezuro Nederland 

ingedeeld in ruim 1.250 zogenaamde ‘Mezuro-gebieden’. Dit is een geografisch afgebakend gebied 

waarvoor gegevens kunnen worden geleverd om de gewenste regionaal-economische analyses uit te 

voeren. Voor de juiste, geografische afbakening van het Waddengebied is een selectie gemaakt van 

gemeenten in het Waddenzeegebied en het aantal binnen die gemeenten liggende Mezuro-gebieden.  

In het onderzoek naar de bezoekersaantallen in het Waddengebied gaan we in totaal uit van 19 ge-

meenten, ofwel 42 Mezuro-gebieden. 

 

Figuur 2: Nederland verdeeld in 1.200 Mezuro-gebieden, waarvan 42 in het Waddengebied 

 

 

 

Bron: Mezuro 

 

1.5 Levering brongegevens van Mezuro aan Decisio 

Afnemers van Mezuro-data ontvangen geen mobiele telefoondata, maar gegevens over de omvang 

van groepen personen die in een bepaald Mezuro-gebied geteld zijn (als bewoner of als bezoeker). 

 

Voor de analyse van bezoekersaantallen (en herkomst) voor het afgebakende onderzoeksgebied 

(Waddengebied bestaande uit 42 Mezuro-gebieden) heeft Decisio twee gegevensbestanden van Me-

zuro ontvangen, te weten: 
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1. Bestand druktebeeld bezoekers: dit bestand bevat bijvoorbeeld de gegevens dat op 15 januari 

2015 in Mezuro-gebied XYZ zich 8.700 bewoners, 5.500 bezoekers uit Nederland en 1.200 bui-

tenlanders bevonden. En tevens dat van die 5.500 bezoekers uit Nederland er 1.100 frequente 

bezoekers (meer dan 10 keer per maand; bijvoorbeeld woon-werk ‘bezoekers’), 2.000 regelma-

tige bezoekers (3-10 keer per maand) en 2.400 incidentele bezoekers (1-2 keer per maand) zijn. 

2. Bestand herkomst bezoekers: dit bestand bevat per dag en per Mezuro-gebied gegevens over 

hoeveel bezoekers uit welke, andere Mezuro-gebieden afkomstig waren. En, hoeveel bezoekers 

uit welke landen afkomstig waren. 

 

1.6 Analyse aantallen bezoekers van het Waddengebied 

Op grond van de brongegevens voor het jaar 2015 voor 42 Mezuro-gebieden (tezamen het Wadden-

gebied) heeft Decisio diverse analyse uitgevoerd om tot inzicht te komen van het aantal bezoekers (en 

hun herkomst) van het Waddengebied. 

 

Een bezoeker in een Mezuro-gebied is een persoon die gedurende een dag minimaal 30 minuten een 

Mezuro-gebied heeft bezocht (anders dan het Mezuro-gebied waar die persoon woonachtig is). 

 

Voor de analyse van het bezoekersaantal (en hun herkomst) van een gebied heeft Decisio de volgende 

stappen doorlopen: 

1. Verrijken bronbestand: het Herkomstbestand (zie voorgaande paragraaf) is als hoofdbestand ge-

kozen. Aan dit bestand zijn vervolgens verschillende datakolommen toegevoegd om analyses mo-

gelijk te maken en/of te vereenvoudigen. 

2. Uitwerken analyses: op basis van het verrijkte bronbestand zijn vervolgens de analyses uitge-

werkt. Dat is gedaan per Mezuro-gebied (42 in totaal). In de uitwerking per Mezuro-gebied is (zie 

ook bijlage bij dit rapport met ‘screenshot’ voorbeeld berekening): 

a. Overzicht gemaakt per dag (365 dagen per jaar) van het aantal incidentele (1-2 keer 

maand), regelmatige (3-10 keer per maand) en frequente (11 of meer keer per maand) 

bezoeken. Bij deze bezoeken gaat het om alle bezoeken; toeristisch en niet-toeristisch 

(onderscheid nog bekend, maar wel gewenst). 

b. Het aantal incidentele, regelmatige en frequente bezoeken zijn voor de maand januari 

2015 in een grafiek gepresenteerd om per type bezoek te kunnen bepalen of het hierbij 

om een te verwachte toeristische of niet-toeristische bezoek gaat. Zie figuur 1 en 2 als 

illustratie en toelichting. Figuren 1 en 2 vertonen twee uitersten. Het komt voor bezoek-

stromen in Mezuro-gebieden voor dat de ene bezoekstroom overwegend toeristisch is, 

en dat een andere bezoekstroom overwegend niet-toeristisch is. 

c. Op grond van de vaststelling per bezoekstroom (incidenteel, regelmatig en frequent) en 

per Mezuro-gebied of het om een toeristisch danwel een niet-toeristische bezoekstroom 

gaat is het mogelijk het aantal toeristische bezoeken per Mezuro-gebied uit te rekenen. 

d. Het aantal toeristische bezoeken is vervolgens per Mezuro-gebied op twee wijzen bere-

kend. Het aantal toeristische bezoeken voor een verwachte toeristische bezoekstroom is 

uitgerekend door het totaal aantal (alle) bezoeken op een dag te verminderen met het 



 

Analyse aantal en herkomst bezoekers Waddengebied 2015 - pilotstudie 4 

gemiddelde aantal bezoeken van drie doordeweekse dagen (dinsdag, woensdag en don-

derdag) in het (toeristisch) laagseizoen. Daarbij is gekozen voor 13-15 januari 2015. Het 

aantal toeristische bezoeken voor een verwachte niet-toeristische bezoekstroom is uit-

gerekend door het totaal aantal (alle) bezoeken op een dag te verminderen met het ge-

middelde aantal bezoeken op een dag (een maandag, dinsdag, woensdag etc) voor drie 

opeenvolgende weken in het (toeristisch) laagseizoen. Daarbij is gekozen voor week 3 tot 

en met 5 in 2015. 

e. Vervolgens is analytische stap gemaakt van het aantal toeristische bezoeken naar het 

aantal toeristische bezoekers. Daarbij zijn per type bezoekstroom (incidenteel, regelmatig 

en frequent) en per type periode (schoolvakantie of geen schoolvakantie) deelfactoren 

gehanteerd. Voor de niet schoolvakantie periode is uitgegaan van 1,5 (incidenteel), 6,5 

(regelmatig) en 11 (frequent). Voor de schoolvakantieperioden is uitgegaan van hogere 

deelfactoren omdat verondersteld is dat een bezoeker in schoolvakantieperioden langer 

verblijft dan in een niet schoolvakantieperiode. De gehanteerde deelfactoren zijn dan 1,7 

(incidenteel), 8 (regelmatig) en 13 (frequent). 

f. Voorgaande berekeningen zijn gemaakt om het aantal toeristische bezoekers uit Neder-

land te bepalen. Vergelijkbare berekeningen zijn vervolgens ook gemaakt om het aantal 

toeristische bezoekers uit het buitenland te bepalen. De laatste berekeningen zijn relatief 

eenvoudiger uitgevoerd om dat voor het buitenlandse bezoek geen frequentie (inciden-

teel, regelmatig of frequent) bekend is (bij Mezuro). 

g. Tot slot zijn analyses uitgevoerd, analoog aan voorgaande, om de herkomst van toeristi-

sche bezoekers te bepalen (NL provincies of buitenland). 

3. Totaaloverzicht toeristische bezoekers: op basis van voorgaande analyses zijn totaaloverzicht van 

toeristische bezoekers per Mezuro-gebied opgesteld. Tevens is een aantal GIS-kaarten geprodu-

ceerd om verschillen tussen bezoekersaantallen per Mezuro-gebied inzichtelijk te maken. 

 

Figuur 1. Bezoekprofiel Mezuro-gebied Farmsum, januari 2015 
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Toelichting: het verloop van het aantal bezoeken aan Mezuro-gebied Farmsum (per dag in januari 2015) vertoont 

voor alle typen bezoeken hetzelfde profiel, namelijk dat in de weekenden het bezoek in Farmsum afneemt (ten 

opzichte van doordeweeks). Dit geeft aan dat Farmsum voor alle typen bezoek (incidenteel, regelmatig of fre-

quent) een niet-toeristisch gebied is. 

 

Figuur 2. Bezoekprofiel Mezuro-gebied Schiermonnikoog, januari 2015 

 

Toelichting: het verloop van het aantal bezoeken aan Mezuro-gebied Schiermonnikoog (per dag in januari 2015) 

vertoont voor alle typen bezoeken hetzelfde profiel, namelijk dat in de weekenden het bezoek op Schiermonnik-

oog toeneemt (ten opzichte van doordeweeks). Dit geeft aan dat Schiermonnikoog voor alle typen bezoek (inci-

denteel, regelmatig of frequent) een toeristisch gebied is. 
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2 Resultaten pilotstudie 

In dit hoofdstuk presenteren we kort de resultaten van de pilotstudie naar het aantal toeristische 

bezoekers van het Waddengebied in 2015. De resultaten zijn gebaseerd op de analyse van mobiele 

telefoondata voor de periode januari tot en met december 2015. We schetsen het beeld van het totaal 

aantal toeristische bezoekers met een onderverdeling naar Nederland en afkomstig uit het buiten-

land. Tevens gaan we nader in de herkomst van toeristische bezoekers van het Waddengebied. 

 

2.1 Aantal toeristische bezoekers Waddengebied 2015 

 

2.1.1 Totaal aantal toeristische bezoekers Waddengebied 

 

Totaal aantal toeristische bezoekers Waddengebied (NL en buitenland) 

Het totaal aantal toeristische bezoekers in het Waddengebied bedroeg in 2015 bijna 9,3 miljoen be-

zoekers op jaarbasis. Het gaat daarbij om zowel bezoekers afkomstig uit Nederland als om bezoekers 

afkomstig uit het buitenland. 

 

Het aandeel toeristische bezoekers afkomstig uit Nederland bedroeg in 2015 in het Waddengebied 

ruim 7 miljoen bezoekers (75 procent). Het aandeel toeristische bezoekers afkomstig uit het buiten-

land was in 2015 in het Waddengebied ruim 2,2 miljoen bezoekers (25 procent). 

 

Frequentie toeristische bezoekers (NL) Waddengebied 

Op grond van de mobiele telefoondata is onder meer de frequentie (per maand) bekend waarom Ne-

derlandse bezoekers het Waddengebied in 2015 hebben bezocht (voor buitenlandse bezoekers is de 

frequentie niet bekend; wordt niet geregistreerd). Bij de bezoekfrequentie per maand gaat het om: 

 Incidenteel bezoek: dat zijn Nederlandse bezoekers die het Waddengebied 1-2 keer per maand 

hebben bezocht; 

 Regelmatig bezoek: dat zijn Nederlandse bezoekers die het Waddengebied 3-9 keer per maand 

hebben bezocht; 

 Frequent bezoek: dat zijn Nederlandse bezoekers die het Waddengebied 10 keer of meer per 

maand hebben bezocht. 

 

Ruim driekwart van de Nederlandse, toeristische bezoekers in het Waddengebied in 2015 was een 

incidentele bezoeker (5,4 miljoen; 1-2 keer maand). Zo’n 20 procent was een regelmatige bezoeker 

(1,4 miljoen; 3-9 keer maand). De overige vijf procent van het totaal aantal Nederlandse, toeristische 

bezoekers in het Waddengebied in 2015 was een frequente bezoeker (0,2 miljoen; 10 keer of meer 

per maand). 
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Tabel: Aantal toeristische bezoekers Waddengebied, 2015, per Mezuro-gebied 

 Incidenteel Regelmatig Frequent Totaal Buitenland Totaal 

Hollum e.o. 239.000 155.000 5.000 398.000 62.000 460.000 

Appingedam 51.000 12.000 2.000 65.000 1.000 66.000 

Leens e.o. 160.000 17.000 1.000 178.000 - 178.000 

Ulrum e.o. 241.000 52.000 1.000 294.000 5.000 299.000 

Delfzijl 34.000 10.000 1.000 46.000 119.000 165.000 

Farmsum e.o. 17.000 3.000 - 21.000 75.000 96.000 

Spijk Gn e.o. 8.000 2.000 - 10.000 19.000 29.000 

Wagenborgen e.o. 61.000 11.000 10.000 83.000 56.000 139.000 

Den Helder e.o. 573.000 47.000 1.000 620.000 206.000 826.000 

Julianadorp 74.000 26.000 3.000 103.000 78.000 181.000 

Anjum e.o. 120.000 34.000 3.000 156.000 - 156.000 

Dokkum 119.000 18.000 3.000 139.000 - 139.000 

Holwerd e.o. 105.000 6.000 - 111.000 - 111.000 

Metslawier e.o. 98.000 20.000 14.000 132.000 - 132.000 

Ternaard e.o. 18.000 1.000 - 20.000 - 20.000 

Eemshaven 28.000 4.000 2.000 35.000 185.000 220.000 

Uithuizen e.o. 19.000 2.000 1.000 22.000 - 22.000 

Uithuizermeeden e.o. 36.000 10.000 20.000 66.000 41.000 107.000 

Warffum e.o. 30.000 5.000 1.000 35.000 - 35.000 

Hallum e.o. 222.000 32.000 20.000 275.000 - 275.000 

Franeker e.o. 182.000 29.000 3.000 214.000 - 214.000 

Harlingen e.o. 632.000 67.000 14.000 713.000 40.000 753.000 

St.-Annaparochie e.o. 46.000 10.000 1.000 58.000 - 58.000 

Anna Paulowna 71.000 5.000 1.000 76.000 15.000 91.000 

Breezand 17.000 3.000 2.000 22.000 - 22.000 

Hippolytushoef e.o. 164.000 12.000 4.000 180.000 21.000 201.000 

Slootdorp e.o. 73.000 17.000 9.000 99.000 1.000 100.000 

Bad Nieuweschans e.o. 65.000 7.000 3.000 75.000 98.000 173.000 

Finsterwolde e.o. 60.000 4.000 - 64.000 280.000 344.000 

Nieuwolda e.o. 7.000 1.000 4.000 13.000 - 13.000 

Scheemda 26.000 4.000 1.000 30.000 117.000 147.000 

Westerlee e.o. 13.000 3.000 30.000 46.000 20.000 66.000 

Winschoten 69.000 14.000 6.000 89.000 300.000 389.000 

Schiermonnikoog 103.000 46.000 1.000 150.000 - 150.000 

Makkum e.o. 223.000 36.000 7.000 266.000 62.000 328.000 

Witmarsum e.o. 231.000 37.000 29.000 297.000 5.000 302.000 

Midsland e.o. 125.000 112.000 4.000 242.000 - 242.000 

West-Terschelling e.o. 119.000 72.000 1.000 191.000 11.000 202.000 

Den Burg e.o. 328.000 166.000 1.000 495.000 207.000 702.000 

Oudeschild e.o. 391.000 226.000 8.000 624.000 182.000 806.000 

Vlieland 176.000 85.000 8.000 270.000 21.000 291.000 

Baflo e.o. 11.000 1.000 - 13.000 - 13.000 

Totaal 5.385.000 1.424.000 225.000 7.036.000 2.227.000 9.263.000 
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2.1.2 Top-15 gebied op basis van aantal toeristische bezoekers (NL en buitenland) 

Het meest bezochte Mezuro-gebied door toeristische bezoekers (afkomstig uit Nederland en het bui-

tenland) in 2015 in het Waddengebied was Den Helder e.o.. Hier zijn in totaal 826.000 toeristische 

bezoekers geweest. Daarnaast zijn Oudeschild e.o. (ene deel Texel; 806.000 bezoekers), Harlingen 

e.o. (753.000 bezoekers), Den Burg e.o. (andere deel Texel; 702.000 bezoekers) en Hollum e.o. 

(460.000 bezoekers) het meest bezocht in 2015. 

 

Tabel: Top-15 gebieden (bijna 70 procent van totaal) op basis van aantal toeristische bezoekers (NL 

en buitenland) 

Rang Mezuro-gebied Totaal aantal toeristische bezoekers % van totaal 

1 Den Helder e.o. 826.000 8,9% 

2 Oudeschild e.o. 806.000 8,7% 

3 Harlingen e.o. 753.000 8,1% 

4 Den Burg e.o. 702.000 7,6% 

5 Hollum e.o. 460.000 5,0% 

6 Winschoten 389.000 4,2% 

7 Finsterwolde e.o. 344.000 3,7% 

8 Makkum e.o. 328.000 3,5% 

9 Witmarsum e.o. 302.000 3,3% 

10 Ulrum e.o. 299.000 3,2% 

11 Vlieland 291.000 3,1% 

12 Hallum e.o. 275.000 3,0% 

13 Midsland e.o. 242.000 2,6% 

14 Eemshaven 220.000 2,4% 

15 Franeker e.o. 214.000 2,3% 

Toelichting: voor een volledige inzicht in bezoekersaantallen per Mezuro-gebied zijn de gegevens niet gecorri-

geerd voor bezoekers die op een dag twee of meer Mezuro-gebieden bezochten. Dit speelt onder meer een rol in 

de relatie tussen havenplaatsen en Waddeneilanden 
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Kaartbeeld GIS aantal toeristische bezoekers (NL en buitenland) 

 

 

 

2.1.3 Top-15 gebied op basis van aantal toeristische bezoekers (NL) 

Door de Nederlandse, toeristische bezoekers werd in 2015 in het Waddengebied Harlingen e.o. 

(713.000) het meest bezocht. Daarna waren de meest bezochte Mezuro-gebieden in het Waddenge-

bied in 2015: Oudeschild e.o., Den Helder e.o., Den Burg e.o. en Hollum e.o.  
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Tabel: Top-15 gebieden (bijna 75 procent van het totaal) op basis van aantal toeristische bezoekers 

(alleen NL) 

Rang Mezuro-gebied Totaal aantal toeristische bezoekers % van totaal 

1 Harlingen e.o.   713.000  10,1% 

2 Oudeschild e.o.   624.000  8,9% 

3 Den Helder e.o.   620.000  8,8% 

4 Den Burg e.o.   495.000  7,0% 

5 Hollum e.o.   398.000  5,7% 

6 Witmarsum e.o.   297.000  4,2% 

7 Ulrum e.o.   294.000  4,2% 

8 Hallum e.o.   275.000  3,9% 

9 Vlieland   270.000  3,8% 

10 Makkum e.o.   266.000  3,8% 

11 Midsland e.o.   242.000  3,4% 

12 Franeker e.o.   214.000  3,0% 

13 West-Terschelling e.o.   191.000  2,7% 

14 Hippolytushoef e.o.   180.000  2,6% 

15 Leens e.o.   178.000  2,5% 

Toelichting: voor een volledige inzicht in bezoekersaantallen per Mezuro-gebied zijn de gegevens niet gecorri-

geerd voor bezoekers die op een dag twee of meer Mezuro-gebieden bezochten. Dit speelt onder meer een rol in 

de relatie tussen havenplaatsen en Waddeneilanden 

 

Kaartbeeld GIS aantal toeristische bezoekers (NL) 
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Kaartbeeld GIS aantal toeristische incidentele bezoekers (NL) 

 

 

Kaartbeeld GIS aantal toeristische regelmatige bezoekers (NL) 
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Kaartbeeld GIS aantal toeristische frequente bezoekers (NL) 
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2.1.4 Top-15 gebied op basis van aantal toeristische bezoekers (buitenland) 

Het meest bezochte Mezuro-gebied door toeristische bezoekers (afkomstig uit het buitenland) in 2015 

in het Waddengebied was Winschoten. Hier zijn in totaal 300.000 toeristische bezoekers geweest. 

Daarnaast zijn Finsterwolde e.o. (280.000 bezoekers), Den Burg e.o. (207.000 bezoekers), Den Hel-

der e.o. (206.000 bezoekers) en Eemshaven (182.000 bezoekers) het meest bezocht in 2015 door 

buitenlandse, toeristische bezoekers. 

 

Tabel: Top-15 gebieden (ruim 90 procent van het totaal) op basis van aantal toeristische bezoekers 

(alleen buitenland) 

Rang Mezuro-gebied Totaal aantal toeristische bezoekers % van totaal 

1 Winschoten   300.000  13,5% 

2 Finsterwolde e.o.   280.000  12,6% 

3 Den Burg e.o.   207.000  9,3% 

4 Den Helder e.o.   206.000  9,3% 

5 Eemshaven   185.000  8,3% 

6 Oudeschild e.o.   182.000  8,2% 

7 Delfzijl   119.000  5,3% 

8 Scheemda   117.000  5,3% 

9 Bad Nieuweschans e.o.     98.000  4,4% 

10 Julianadorp     78.000  3,5% 

11 Farmsum e.o.     75.000  3,4% 

12 Hollum e.o.     62.000  2,8% 

13 Makkum e.o.     62.000  2,8% 

14 Wagenborgen e.o.     56.000  2,5% 

15 Uithuizermeeden e.o.     41.000  1,8% 

Toelichting: voor een volledige inzicht in bezoekersaantallen per Mezuro-gebied zijn de gegevens niet gecorri-

geerd voor bezoekers die op een dag twee of meer Mezuro-gebieden bezochten. Dit speelt onder meer een rol in 

de relatie tussen havenplaatsen en Waddeneilanden 
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Kaartbeeld GIS aantal toeristische bezoekers (buitenland) 

 
 

2.2 Herkomst toeristische bezoekers Waddengebied 2015 

2.2.1 Herkomst toeristische bezoekers Waddengebied: Nederland 

De meeste Nederlandse, toeristische bezoekers van het Waddengebied in 2015 zijn afkomstig uit de 

provincies Noord-Holland (1,4 miljoen), Friesland (1,2 miljoen) en Groningen (1,1 miljoen). 

 

Het minst aantal Nederlandse, toeristische bezoekers van het Waddengebied in 2015 is afkomstig uit 

de provincies Flevoland (140.000 bezoekers), Limburg (80.000 bezoekers) en Zeeland (20.000 be-

zoekers). 
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Tabel: Herkomst toeristische bezoekers Waddengebied uit Nederlandse provincies, 2015 

Provincie herkomst Aantal Aandeel 

Noord-Holland     1.400.000  20% 

Friesland     1.200.000  18% 

Groningen     1.100.000  16% 

Zuid-Holland         700.000  10% 

Drenthe         600.000  8% 

Gelderland         500.000  7% 

Utrecht         500.000  7% 

Overijssel         400.000  6% 

Noord-Brabant         400.000  5% 

Flevoland         140.000  2% 

Limburg           80.000  1% 

Zeeland           20.000  0% 

Totaal     7.040.000*  100% 

* Toelichting: totaal aantal toeristische bezoekers kan afwijken door afrondingsverschillen 

 

 

Per Mezuro-gebied is tevens de verdeling inzichtelijk gemaakt van het aandeel Nederlandse bezoekers 

uit Nederlandse provincies naar Mezuro-gebied (zie hiervoor volgende pagina). 

 

2.2.2 Herkomst toeristische bezoekers Waddengebied: buitenland 

De buitenlandse, toeristische bezoekers van het Waddengebied in 2015 zijn overwegend afkomstig 

uit Duitsland (75 procent). Daarnaast zijn buitenlandse, toeristische bezoekers afkomstig uit het Ver-

enigd Koninkrijk (7 procent) en België (6 procent). 
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Tabel: Herkomst toeristische bezoekers Waddengebied per Mezuro-gebied, 2015 

Toeristische bezoekers (NL) FRL GR DR OV FL GE UT NH ZH NB ZL LB Totaal 

Hollum e.o. 25% 14% 11% 8% 1% 10% 7% 10% 9% 5% 0% 1% 100% 

Appingedam 7% 40% 15% 7% 0% 6% 2% 13% 9% 2% 0% 0% 100% 

Leens e.o. 12% 32% 9% 6% 0% 9% 5% 12% 10% 5% 0% 0% 100% 

Ulrum e.o. 17% 35% 12% 5% 1% 5% 5% 6% 6% 4% 0% 1% 100% 

Delfzijl 8% 35% 20% 6% 3% 1% 3% 8% 7% 7% 0% 1% 100% 

Farmsum e.o. 13% 32% 13% 5% 0% 3% 3% 11% 8% 8% 0% 5% 100% 

Spijk Gn e.o. 8% 62% 31% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Wagenborgen e.o. 8% 61% 18% 4% 0% 4% 0% 3% 1% 0% 0% 0% 100% 

Den Helder e.o. 8% 4% 5% 6% 3% 12% 10% 25% 14% 9% 1% 3% 100% 

Julianadorp 12% 7% 8% 9% 4% 7% 7% 30% 7% 7% 0% 2% 100% 

Anjum e.o. 30% 23% 10% 4% 0% 10% 4% 9% 7% 4% 0% 0% 100% 

Dokkum 32% 13% 9% 5% 1% 7% 6% 9% 8% 9% 0% 1% 100% 

Holwerd e.o. 30% 25% 13% 4% 0% 7% 4% 12% 4% 1% 0% 0% 100% 

Metslawier e.o. 32% 17% 13% 4% 0% 7% 5% 12% 7% 2% 0% 0% 100% 

Ternaard e.o. 40% 45% 5% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 100% 

Eemshaven 4% 41% 15% 4% 2% 2% 2% 7% 13% 9% 0% 0% 100% 

Uithuizen e.o. 9% 53% 15% 6% 0% 6% 0% 9% 3% 0% 0% 0% 100% 

Uithuizermeeden e.o. 8% 52% 12% 7% 0% 4% 0% 8% 7% 1% 0% 0% 100% 

Warffum e.o. 13% 50% 18% 0% 0% 5% 0% 10% 5% 0% 0% 0% 100% 

Hallum e.o. 33% 11% 8% 9% 1% 9% 6% 12% 8% 4% 0% 0% 100% 

Franeker e.o. 33% 7% 6% 5% 4% 6% 6% 16% 10% 6% 0% 1% 100% 

Harlingen e.o. 25% 7% 5% 6% 3% 8% 9% 17% 12% 5% 1% 2% 100% 

St.-Annaparochie e.o. 41% 6% 2% 1% 0% 2% 2% 17% 12% 14% 0% 1% 100% 

Anna Paulowna 13% 9% 10% 9% 3% 10% 5% 27% 5% 8% 0% 1% 100% 

Breezand 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 85% 10% 0% 0% 0% 100% 

Hippolytushoef e.o. 14% 8% 8% 7% 3% 5% 7% 33% 10% 5% 0% 2% 100% 

Slootdorp e.o. 8% 6% 3% 1% 0% 5% 3% 62% 11% 1% 0% 0% 100% 

Bad Nieuweschans e.o. 16% 46% 11% 3% 0% 3% 0% 16% 5% 0% 0% 0% 100% 

Finsterwolde e.o. 13% 46% 13% 1% 1% 3% 3% 11% 8% 3% 0% 0% 100% 

Nieuwolda e.o. 0% 85% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Scheemda 16% 34% 18% 4% 4% 2% 6% 8% 4% 4% 0% 0% 100% 

Westerlee e.o. 9% 75% 8% 2% 0% 0% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 100% 

Winschoten 13% 36% 13% 3% 5% 3% 3% 10% 7% 6% 0% 1% 100% 

Schiermonnikoog 14% 28% 12% 5% 0% 7% 7% 16% 7% 2% 0% 0% 100% 

Makkum e.o. 23% 8% 6% 6% 3% 7% 7% 24% 9% 7% 0% 1% 100% 

Witmarsum e.o. 26% 8% 9% 6% 2% 6% 5% 27% 8% 2% 0% 1% 100% 

Midsland e.o. 16% 11% 5% 7% 1% 11% 11% 20% 12% 4% 0% 1% 100% 

West-Terschelling e.o. 17% 9% 5% 7% 2% 10% 11% 22% 13% 4% 0% 1% 100% 

Den Burg e.o. 6% 5% 5% 7% 4% 8% 13% 30% 14% 7% 1% 2% 100% 

Oudeschild e.o. 7% 5% 5% 6% 3% 9% 11% 29% 13% 8% 0% 2% 100% 

Vlieland 19% 8% 5% 6% 3% 9% 10% 23% 12% 4% 0% 0% 100% 

Baflo e.o. 20% 53% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
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3 Case study: toeristisch bezoek Oerol festival 

In dit hoofdstuk presenteren we kort een case study die is uitgevoerd op basis van de gegevens van 

de mobiele telefoondata voor het jaar 2015. De case study betreft het Oerol festival dat van 12 tot en 

met 21 juni 2015 plaatsvond op het Waddeneiland Terschelling. In de analyse is ook gekeken naar 

de eerste dag voor en na het evenement. Eerst geven we een schets van het toeristisch bezoek in de 

maanden juni tot en met augustus 2015. Daarna zoomen we verder in op het Oerol festival. 

 

3.1 Toeristisch bezoekers Terschelling juni-augustus 2015 

In figuur 3 is het bezoekprofiel getoond van alle toeristische bezoekers van Terschelling in de periode 

van 1 juni tot en met 30 augustus 2015. Het profiel toont het aantal incidentele (1-2 keer per maand), 

regelmatige (3-9 keer per maand) en frequente (10 keer of meer per maand) toeristische bezoekers. 

 

Uit het profiel van het aantal toeristische bezoekers is een aantal ontwikkelingen af te leiden: 

 Forse piek in juni 2015: de periode juni 2015 laat een aantal forse pieken in het toeristisch be-

zoek zien; het gaat hier om de periode 12 tot en met 21 juni. Dit is de periode dat het Oerol festival 

plaatsvond (zie ook hierna); 

 Toename in zomervakantieperiode: vanaf circa 2 juli 2015 neemt het aantal toeristische bezoe-

kers op Terschelling structureel toe. Deze toename duurt tot ongeveer medio augustus 2015. Dit 

toont de toename van het aan toeristische bezoekers gedurende de zomervakantieperiode. 

 

Figuur 3. Bezoekprofiel Mezuro-gebieden Terschelling, 1 juni tot en met 30 augustus 2015 
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3.2 Toeristisch bezoekers Oerol festival 11-22 juni 2015 

Terschelling: circa 135.000 extra bezoekers als gevolg van Oerol 

Door het Oerol festival in de periode 12-21 juni 2015 blijkt een toename van het aantal toeristische 

bezoekers in de periode op Terschelling van circa 135.000 personen.  

 

Tabel: Totaal aantal toeristische bezoekers op Terschelling op 11 t/m 22 juni 2015, inclusief onder-

scheid naar ‘reguliere’ bezoekers en bezoekers als gevolg van Oerol 
 11-6 12-6 13-6 14-6 15-6 16-6 17-6 18-6 19-6 20-6 21-6 22-6 

Regulier 1.500  3.900  5.200  4.300  1.700  1.300  1.200  1.500  3.900  5.200  4.300  1.700  

Oerol 2.500  12.300  17.500  19.700  14.400  10.600  10.500  11.200  15.500  13.600  9.900  2.500  

Totaal 4.000  16.200  22.700  24.000  16.100  11.900  11.700  12.700  19.400  18.800  4.200  4.200  

 

Piekdagen van het Oerol festival in 2015 waren in het eerste weekend: 13 en 14 juni 2015. Op zondag 

14 juni 2015 waren er naar schatting bijna 24.000 bezoekers op het eiland, waarvan circa 19.700 

naar aanleiding van Oerol. 

 

Het tweede festivalweekend trok iets minder bezoekers aan; op vrijdag 19 juni 2015 waren er 19.400 

bezoekers op Terschelling; waarvan circa 15.500 bezoekers voor het Oerol festival. 

 

Figuur 4. Bezoekprofiel aantal toeristische bezoekers regulier en als gevolg van Oerol, 11 tot en met 

22 juni 2015 
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4 Samenvattende conclusies 

In deze pilotstudie is een analyse uitgevoerd van het aantal toeristische bezoekers afkomstig uit Ne-

derland en uit het buitenland die in 2015 het Waddengebied bezochten. Voor deze analyse is door 

Decisio gebruikt gemaakt van mobiele telefoondata afkomstig van Mezuro voor alle dagen per jaar in 

2015). Naast een analyse van het aantal toeristische bezoekers is een analyse uitgevoerd van de 

herkomst van deze toeristische bezoekers. 

 

De onderzoeksvragen die in deze pilotstudie centraal stonden, waren: 

1. Biedt mobiele telefoondata mogelijkheden om het aantal bezoekers (en hun herkomst) van het 

Waddengebied in kaart te brengen? Zo ja, welke mogelijkheden zijn dat? 

2. Wat is het beeld van het aantal toeristische bezoekers van het Waddengebied? 

3. Wat is het beeld van de herkomst van toeristische bezoekers van het Waddengebied? 

 

Mogelijkheden mobiele telefoondata voor inschatting bezoekersaantallen en herkomst 

De mobiele telefoondata over bezoeken uit Nederland en het buitenland biedt een goede en uitge-

breide basis om snel betrouwbare schattingen te maken van het aantal toeristische bezoekers afkom-

stig uit Nederland en het buitenland. Om tot deze schattingen te komen is wel nodig om een aantal 

aannames/inschattingen te doen, namelijk voor: 

 Toeristische of niet-toeristische profiel van verloop bezoekstromen (incidenteel, regelmatig en fre-

quent); 

 Inschatting periode/dagen waarop we minst aantal toeristische bezoeken verwachten. Nu inge-

schat op enkele dagen in januari (geen vakantie, geen weekenddagen); 

 Deelfactoren voor vakantie- en niet-vakantieperioden om vertaling van aantal toeristische bezoe-

ken te maken naar aantal toeristische bezoekers. 

 

Verder zijn voor het werken met de mobiel telefoondataset de volgende aspecten van belang: 

 De gegevens in de analyses zijn niet gecorrigeerd voor het aantal toeristische bezoekers dat op 

een dag twee of meer Mezuro-gebieden bezoekt (anders dan het Mezuro-gebied waar de bezoe-

kers woonachtig is). Deze correctie is niet uitgevoerd om een totaal inzicht per Mezuro-gebied te 

kunnen van het aantal toeristische bezoekers; 

 Gegevens over het aantal buitenlandse bezoeken/bezoekers zijn minder betrouwbaar omdat deze 

beïnvloed worden door mobiele telefoongebruik, roamingkosten en marktaandelen van mobiele 

telefoonproviders. De verwachting is dat deze cijfers betrouwbaarder worden wanneer op Euro-

pese schaal roamingkosten geharmoniseerd worden. 

 

Aantal toeristische bezoekers Waddengebied 2015 

Het totaal aantal toeristische bezoekers in het Waddengebied bedroeg in 2015 bijna 9,3 miljoen be-

zoekers op jaarbasis. Het gaat daarbij om zowel bezoekers afkomstig uit Nederland als om bezoekers 

afkomstig uit het buitenland. 
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Het aandeel toeristische bezoekers afkomstig uit Nederland bedroeg in 2015 in het Waddengebied 

ruim 7 miljoen bezoekers (75 procent). Het aandeel toeristische bezoekers afkomstig uit het buiten-

land was in 2015 in het Waddengebied ruim 2,2 miljoen bezoekers (25 procent). 

 

Herkomst toeristische bezoekers Waddengebied 2015 

De meeste Nederlandse, toeristische bezoekers van het Waddengebied in 2015 zijn afkomstig uit de 

provincies Noord-Holland (1,4 miljoen), Friesland (1,2 miljoen) en Groningen (1,1 miljoen). 

 

Het minst aantal Nederlandse, toeristische bezoekers van het Waddengebied in 2015 is afkomstig uit 

de provincies Flevoland (140.000 bezoekers), Limburg (80.000 bezoekers) en Zeeland (20.000 be-

zoekers). 

 

De buitenlandse, toeristische bezoekers van het Waddengebied in 2015 zijn overwegend afkomstig 

uit Duitsland (75 procent). Daarnaast zijn buitenlandse, toeristische bezoekers afkomstig uit het Ver-

enigd Koninkrijk (7 procent) en België (6 procent). 

 

Case study: bezoekersanalyse Oerol festival juni 2015 

De bezoekersanalyse van het Oerol festival van juni 2015 geeft aan dat mobiele telefoondata bruik-

baar is bij het inschatten van het aantal bezoekers van (onder meer) een evenement. 

 

Uit de analyse blijkt dat circa 135.000 personen in de periode van 12 tot en met 21 juni 2015 tijdens 

het Oerol festival het Waddeneiland Terschelling bezocht hebben. 
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Bijlage 1: achtergrondinformatie analyse mobiele telefoondata 

Hoeveel bezoekers trekt een gebied of een evenement? En, waar komen deze bezoekers vandaan? 

Dergelijke inzichten zijn van waarde bij de evaluatie van overheidsbeleid en –maatregelen waarbij 

werkgelegenheidsbevordering een belangrijke drijfveer is (bijvoorbeeld in het kader van recreatie en 

toerisme, bezoeker binnensteden of toeristische gebieden, bestedingen etc.). 

 

Economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio beschikt over een betrouwbare methode om het 

aantal bezoekers van een gebied of evenementen en hun herkomst in kaart te brengen. Daarvoor 

maakt Decisio gebruik van herkomst- en bestemmingsgegevens van personen die door Mezuro ont-

wikkeld zijn op basis van de plaatsbepaling van mobiele telefoons. In deze bijlage geven we een na-

dere uitleg over de gebruikte gegevens voor de bezoekersaantallenanalyses.  

 

Telefoondata Mezuro 

Het gebruik van mobiele telefoons maakt het mogelijk om aan de hand van geanonimiseerde, mobiele 

telefoniegegevens bezoekers te tellen en herkomsten van deze bezoekers te bepalen. Gedurende de 

dag maakt een mobiele telefoon (door het gebruik ervan: bellen, SMS, gebruik van apps etc.) tientallen 

keren contact met de dichtstbijzijnde telefoonmast. Tijdens dit contactmoment wordt de geografische 

locatie van de mobiele telefoon (en zijn gebruiker) vastgelegd. 

 

Figuur 1: locaties van zendmasten in Nederland 

 

Bron: Mezuro 
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Mezuro ontwikkelde een set van algoritmes om de tientallen dagelijkse informatiemomenten over de 

geografische locatie van de gebruiker (en zijn mobiele telefoon) geanonimiseerd te clusteren naar 

herkomst- en bestemmingsinformatie van groepen (niet tot het individu herleidbare) personen uit Ne-

derland en het buitenland. Zodra een mobiele telefoongebruiker in een zogenaamd ‘Mezuro-gebied’ 

is dan telt Mezuro deze gebruiker als bezoeker van dit gebied. 

 

Bezoekers van een gebied worden door Mezuro op basis van hun telefoondata toegekend aan een 

zogenaamde ‘Mezuro-gebied’: het gebied waar zij wonen en de gebieden die ze (als bezoeker) bezoe-

ken. Deze bestemmings—en herkomstanalyse wordt uitgevoerd voor alle ruim 1.200 Mezuro-gebieden  

in Nederland. Door combinatie van dergelijke geografische gebieden kunnen beelden per gemeente 

of provincie worden geconstrueerd. 

 

Mezuro analyseert op deze wijze dagelijks de data uit het mobiele telefoonnetwerk van Vodafone en 

daarmee dus de bewegingen van miljoenen mobiele telefoongebruikers. Zo ontstaat, landelijk en 365 

dagen per jaar, een patroon van herkomst(en) en bestemming(en) van Nederlandse en buitenlandse 

mobiele telefoongebruikers van Vodafone. Deze informatie wordt door Mezuro vervolgens opgehoogd 

met zogenaamde ‘ophoogfactoren’ om tot een representatief beeld voor alle Nederlanders te komen. 

 

Ophoging aantal gebruikers naar aantal bezoekers 

Mezuro maakt alleen gebruik van de data uit het mobiele telefoonnetwerk van Vodafone. Om tot een 

voor Nederland representatief beeld te komen wordt door Mezuro zogenaamde ‘ophoogfactoren’ ge-

bruikt. Dat betekent dat door Mezuro het aantal gebruikers wordt opgehoogd naar totale aantallen 

bezoekers aan de hand van woonplaatsgemiddelden. Bijvoorbeeld, als 1 op de 4 inwoners van Den 

Bosch (gecorrigeerd voor het aantal mensen dat gemiddeld in die periode op vakantie is) een Voda-

fone mobiele telefoon gebruikt, telt elke telefoon uit Den Bosch in een ander geografisch gebied (een 

Mezuro gebied) als vier personen. Deze ophoogfactor wordt dagelijks door Mezuro berekend en vast-

gesteld per herkomstgebied. De berekening door Mezuro van de ophoogfactor houdt rekening met het 

totaal aantal aanwezige inwoners, vakanties (per regio), feestdagen en leeftijdsgroepen met bijbeho-

rende kenmerken (zoals ouderen, jongeren etc.). 

 

De ophoging voor de buitenlanders is lastig te bepalen. Als een buitenlander met een buitenlands 

device in Nederland roamt, maakt deze verbinding met een van de drie netwerken. We nemen aan 

dat de ophoogfactor voor buitenlanders drie is, wetende dat er drie mobiele telefoonnetwerken zijn in 

Nederland. Op basis van data van het NBTC hebben we kunnen vaststellen dat de daadwerkelijke 

ophoogfactor sterk verschilt per nationaliteit. Deze is afhankelijk van marktaandelen van telefoonpro-

viders in het thuisland en het telefoongebruik dat sterk verschilt per nationaliteit als gevolg van ver-

schillen in roamingkosten. We hebben kunnen constateren dat een factor drie niet de juiste ophoog-

factor is, maar weten nog niet wat wel de juiste factor is (bovendien verandert deze, doordat roa-

mingtarieven continu veranderen). Het aantal buitenlanders blijft daardoor een grove schatting. In 

samenwerking met Vodafone wordt hier meer onderzoek naar gedaan.  
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Borging privacy en anonimiteit 

De borging van privacy en anonimiteit van mobiele telefoongebruikers is van wezenlijk belang. Dit doet 

Mezuro onder meer door het mobiele telefoonnummer in de dataset te vervangen door een ander, 

willekeurig uniek nummer. Dit gebeurt iedere maand; voor buitenlandse gebruikers vindt dit iedere 

dag plaats. Verder geldt dat gegevens pas verstrekt en gebruikt mogen worden wanneer er minimaal 

15 Vodafone gebruikers zich van het ene Mezuro-gebied naar het andere Mezuro-gebied verplaatsen. 

 

Validatie van bezoekersaantallen 

Decisio verrichtte, ter verificatie van de onderzoeksmethode, in het verleden verschillende testcases 

(vooral voor evenementen). In deze testcases is er voor meerdere evenementen gecontroleerd of het 

op basis van de Mezuro statistieken geanalyseerde bezoekersaantal overeenkomt met het aantal be-

talende bezoekers van die evenementen. Uit deze validatie blijkt dat de uitkomsten van de onder-

zoeksmethode van Decisio binnen een marge van ± 10 procent liggen van het aantal betalende be-

zoekers van een evenement.  
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Bijlage 2: voorbeeld berekening 

Voorbeeldberekening van alle bezoeken naar toeristische bezoekers, Den Burg e.o. 

 






