ALMERE
OMDAT HET KAN IN...

Almere is een diverse, bruisende stad waar veel te doen is. Het is een
stad waar veel potentie zit, ook op het gebied van toerisme. Deze
infographic laat zien welk effect toerisme heeft op de stad en vooral ook
waarom toerisme belangrijk is om in te investeren!
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ALMERE CITY FC
VIS Á VIS

Vis á Vis is een theatergezelschap dat in
2019 een economische spin-off had van
meer dan €1.8 miljoen.

ALMEERDER
STRAND

87% van de bezoekers kwam niet uit
Almere en voor 70% van de mensen
was dit speciaal de reden om naar de
stad te komen.

Almere biedt veel ruimte voor sport. Ieder jaar
wordt de grootste triatlon van Nederland
georganiseerd met meer dan 3.700
deelnemers en 30.000 bezoekers. Het
sportpark Fanny Blankers Koen biedt ruimte
aan diverse bĳzondere sporten zoals:
professioneel rugby, voet, honk-en
softbal en squash.

STATION

42% van de bezoekers komen met het
openbaar vervoer waarvan het grootste
gedeelte met de trein. Met 6
treinstations in Almere zĳn bĳna alle
bezienswaardigheden goed bereikbaar!

Meer dan 400 grote en kleine
evenementen worden jaarlĳks in Almere
georganiseerd. Voorbeelden van grote
landelĳk bekende evenementen zĳn De
Libelle Zomerweek en festival Zand.

euro uit.

OOSTVAARDERSPLASSEN

Ruim een kwart van de bezoekers aan
Almere komen voor natuurgebieden die
rondom Almere liggen. De
Oostvaardersplassen en de Lepelaarsplassen
zĳn Natura2000 gebieden en ze bieden
bescherming aan veel bĳzondere
vogelsoorten zoals de Roerdomp en de
Kleine zilverreiger. Ook bieden deze
gebieden de ruimte voor de grote grazers
zoals de Edelhert of het Konikpaard. Voor
natuurliefhebbers dus een
geweldig gebied!
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In totaal kwamen er in 2019 meer dan
650 duizend festival- of evenement
bezoekers naar Almere die gemiddeld
zo’n €46,86 uitgaven per persoon wat
resulteerde in een economische spin-off
van €32,1 miljoen!
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VAN DER VALK HOTEL
In Almere zĳn er 8 hotels, die samen goed zĳn
voor meer dan 1500 bedden verdeeld over 723
kamers. Over het algemeen worden deze bedden
het meest bezet door Nederlandse, Duitse,
Belgische en Spaanse toeristen.

= € 1 MILJOEN OMZET PER JAAR

FIETS TOERIST

KUNSTLINIE ALMERE

MARIOLA IJSZAAK

Wist je dat Almere de titel:
“Beste binnenstad 2017 – 2020”
Dit komt door de bĳzondere architectuur
gemaakt door wereldwĳd bekende architecten
en het grote areaal aan winkels.

54% van de bezoekers in Almere gaat naar
eetgelegenheden. Gemiddeld geven mensen daar
per persoon zo’n €20,20 uit per bezoek. Dat zorgt
dus voor een omzet van meer dan €9.700.000
alleen al in Almere!

Gemiddeld gezien geven ﬁets toeristen zo’n €45
uit per dag! Almere heeft ook genoeg plek voor
ﬁetsers met maar liefst 500km aan ﬁetsroutes
waarvan 440km op geheel vrĳ liggende ﬁetspaden
en maar liefst meer dan 60 ﬁetsknooppunten.

BOOT TOERIST

Wist je dat Almere ongeveer voor de helft uit water
bestaat en we meer dan 40 kilometer aan kust
heeft. Dit trekt veel boottoeristen die gemiddeld
€110 euro uitgeven per dag!

Mensen komen over het algemeen

25%
Meer dan ¼ van de bezoekers is
tussen de 18 en 29 jaar.

20%

13%

5%

Overijssel

Gelderland

Flevoland

20% de van de bezoekers komt uit
Overijssel en 13% uit Gelderland.
En maar 5% uit Flevoland.

Gemaakt door: Niels de Wit, Lieke Gensen, Max Kooiman en Vera Schouten
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71%

naar Almere per jaar.

van de bezoekers valt in
sociale klasse A of B (1+2). Dus veel
hoogopgeleid en veel verdienend.

