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Factsheet WAARDERINGSONDERZOEK RECREATIE EN TOERISME

Profiel toeristen 

Gemiddelde leeftijd 63,2 jaar* 

Niet alleen onze inwoners, maar ook recreanten en toeristen zijn belangrijk voor 
de gemeente Lochem. Met zijn allen houden we Lochem aantrekkelijk en levendig.
Daarom maakten we een visie en uitvoeringsplan om Lochem nog meer op de
kaart te zetten. Een onderdeel van die visie was een waarderingsonderzoek onder
recreanten. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd voerde het onderzoek uit. 780 toeristen
die overnachtten in een hotel, op een camping of in een B&B vulden een korte vragen-
lijst in. Een aantal van hen ook een langere of ze werkten mee aan een interview. De uit-
komsten liggen soms voor de hand, maar zijn soms ook verrassend. U leest de
belangrijkste hier. Het hele rapport leest u op www.lochem.nl. De uitkomsten van het 
onderzoek nemen we mee in het uitvoeringsplan.

Waar komen ze vandaan?
Bezoekers komen vooral uit de eigen

regio (Gelderland en Overijssel) of juist
uit Noord- en Zuid-Holland (met grote

bevolkingsconcentraties)

Wat ondernemen 
toeristen in Lochem?

Winkelen binnenstad 
Lochem en Gorssel

Restaurant bezoeken

Wandelen
Fietsen/Mountainbiken

Binnenstad Lochem

Binnenstad Gorssel

Museum MORE

Fiets- en voetveer Gorssel 

Huis Verwolde

Varen Berkelzomp

Museum STAAL

86%

40%

25%

22%

16%

15%

12%

i

Met partner  89%

Met gezin  10%

Met vrienden  8%

20%

12%

17%

11%

→
→

→

→

Belangrijkste voorzieningen 
waar toeristen gebruik van

maken

Hoe tevreden zijn toeristen? 
• 47% mist niets in de gemeente
• 53% vindt dat de gemeente niets

kan doen om een bezoek 
aantrekkelijker te maken

• 77% heeft de gemeente Lochem
eerder bezocht

• 69% komt zeker nog een keer

Wat vinden bezoekers 
van de toeristische 

informatie?

39% van de bezoekers 
bezoekt een VVV-locatie 

Rapportcijfer voor de VVV is  8,1

87% vindt dat er genoeg 
informatie over toeristische en 
recreatieve voorzieningen en 

activiteiten te vinden is.

Hoe komen bezoekers op het
idee Lochem te bezoeken?

Wat kan beter? 

• Kwaliteit fietspaden
• Ze missen een buitenbad in Lochem
• Verkeersveiligheid

Wat vinden toeristen van hun verblijf in Lochem?

27%

Via kennissen,
familie of vrienden 

10%

Via tijdschrift of krant

10%

Via social media

7%

Via website 
Achterhoek Toerisme

Beoordeling totale 
verblijf in de gemeente

Lochem is gemiddeld
een 8,4

8,4

Dit is een uitgave van gemeente Lochem •  Februari 2020

* Gemiddelde leeftijd van de respondenten
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