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Dutch Hotel City Index 2018
Ranking Nederlandse Hotel Steden

Methodiek
De Dutch Hotel City Index is een gezamenlijke uitgave 
van Horwath HTL en ABN AMRO. Het is een index die aan 
de hand van zes categorieën laat zien welke steden met 
minimaal drie hotels met meer dan 100 kamers het beste 
presteren op het gebied van hotel investeringsklimaat. Het 
is een beknopte analyse, waarin de focus op de groeicijfers 
ligt, maar de absolute cijfers ook zijn meegewogen. 

1.  Hotelmarkt: Uiteraard geven de hotelmarktvariabelen 
het beste beeld van de haalbaarheid  van 
hotelontwikkelingen. De bezettingsgraden en 
kamerprijzen resulteren in de gemiddelde omzet per 
beschikbare kamer. 

2.  Aanbod: Het aanbod is bestudeerd, waarbij is 
gekeken naar de penetratie van hotelketens per stad, 
de grootte van hotels en de ontwikkeling van het 
hotelkameraanbod.  

3.  Duurzaamheid: Duurzaamheid geeft aan welke stad 
de sterkste afname laat zien in stikstofdioxide- en 
fijnstofconcentratie (µg/m3), gecombineerd met de 
toename van het aantal reizigers per openbaar vervoer. 

4.  Economie: De economie is geanalyseerd aan de hand 
van de groei van het BBP en het aantal bedrijven 
bestudeerd.

5.  Demografische factoren: Een analyse van de 
demografische ontwikkeling: de groei van het aantal 
inwoners, banen en het gemiddeld besteedbaar 
inkomen per particulier huishouden.

6.  Vastgoed: De vastgoedanalyse bestaat uit het 
kantorenmarktratio, de balans tussen opname 
en aanbod, samengenomen met het aantal 
kantoortransacties per stad. 

Rank Stad Index
1 Amsterdam 183
2 Utrecht 168
3 Rotterdam 165
4 Den Haag 161
5 Almere 160 
6 Haarlemmermeer 160 
7 Leiden 154
8 Eindhoven 153
9 Enschede 151
10 Groningen 145
11 Haarlem 143
12 Maastricht 137
13 Noordwijk 130
14 Amersfoort 107

Bron: Horwath HTL
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Conclusie 
De Nederlandse hotelmarkt blijft groeien, maar er 
bestaan grote regionale verschillen. De grote vier 
steden laten stabiele groei zien in aanbod en zullen 
eventuele economische schokken kunnen absorberen. 
Lokale markten zoals Almere, Eindhoven en Maastricht 
zullen sterker reageren op economische veranderingen, 
zowel positief als negatief. Dit biedt kansen voor 
opportunistische hotelinvesteerders. 

Tezamen genomen, laten de zes categorieën duidelijk zien 
dat Amsterdam het sterkst vertegenwoordigd is op de 
ranglijst. De stad blijft economisch goed presteren, waar 
de hotelmarkt zeer goed van profiteert. 

Daarmee blijft de hoofdstad op afstand van zijn 
concurrenten. Welke steden bieden na Amsterdam het 
meeste perspectief? De ranglijst laat zien dat Utrecht, 
Rotterdam en Den Haag een gezonde groei doormaken.

Utrecht maakt economisch en demografisch een grote 
groei door, waar de hotelmarkt duidelijk van profiteert. De 
stad heeft gemiddeld de op één na hoogste kamerprijs van 
Nederland, terwijl het hotelkameraanbod sterk groeit. 

Rotterdam blijft een sterke positie aanhouden door mee te 
concurreren in BBP- en banen groei, wat laat zien dat de 
groei in het aantal hotelkamers geabsorbeerd zal worden, 
mits de groei doorzet. 

Den Haag beleefde de grootste groei in bedrijfsvestigingen 
gedurende 2017, na Amsterdam. Daarnaast groeide het 
aantal inwoners gestaag op de lange- en korte termijn. 
De omzet per beschikbare kamer groeide met 9%, 
gedreven door een groei in de gemiddelde kamerprijs 
terwijl het kameraanbod en de bezettingsgraad nagenoeg 
gelijk bleven. 

Opvallend is dat Almere, als stad met een relatief kleiner 
inwoneraantal, gebaseerd op deze groeicijfers, zich 
kan meten met grote steden. De stad geniet een sterke 
economische groei, waar de hotelsector van zou kunnen 
profiteren. 
Desalniettemin vinden lokale hoteliers de markt dun 
en zijn er relatief veel nieuwe kamers gepland, wat 
toekomstige groei van kengetallen zou kunnen stuwen. 

http://www.horwathhtl.com
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1. Hotelmarkt
De RevPAR (Revenue Per Available Room, ofwel de omzet 
per beschikbare kamer) is op ruime afstand het hoogste in 
de hoofdstad met €132 in 2017, maar de snelste groei in 
dat jaar vond plaats in de Maasstad (14%). 

De stevige groei in Rotterdam wordt met name gedreven 
door een groei in de gemiddelde kamerprijs: 7%. In 
Amsterdam was de RevPAR-groei 10%. Over een periode 
van vier jaar liet Leiden een groei van boven de 40% zien 
in RevPAR, gevolgd door Amsterdam met 30%. Dit is 
relatief hoog vergeleken met een gemiddelde groei van 
27% in de 14 grote hotelgemeentes. 

De gemiddelde kamerprijs blijft het hoogst in Amsterdam 
(€156), maar stijgt sterker in Groningen met 11%. In 
Amsterdam steeg de kamerprijs 9%, wat indicatief is voor 
een langzamere groei, maar zeker niet van een stagnering. 
Verwacht wordt dat de markt in de provincies het hardst 
zal blijven groeien, wat kansen schept voor investeerders. 

Desalniettemin laat de pijplijn zien dat het aanbod 
meegroeit, wat de groei van de kamerprijzen en 
bezettingsgraden in balans houdt.

Top-10 hotel steden in 2017 gerangschikt op RevPAR

Stad
Prijs

€
Bez. 
%

RevPar
€

Groei in
RevPar

t.o.v. 2016

1 Amsterdam 156 85 132 10%

2 Utrecht 107 72 77 5%

3 Den Haag 102 74 76 9%

4 Rotterdam 100 73 73 14%

5 Haarlemmermeer 89 82 73 11%

6 Haarlem 100 69 69 -4%

7 Leiden 81 81 66 12%

8 Noordwijk 92 66 60 9%

9 Groningen 74 66 49 9%

10 Maastricht 95 68 65 -10%

Bron: Horwath HTL

2. Aanbod
Het transactievolume van single assets in de vier grote 
steden bedroeg meer dan 2 miljard euro in de afgelopen 
twee jaar, gemiddeld €163k per kamer.  In toenemende 
mate groeit het aantal kamers in steden in 2017 t.o.v. 
2016. Vooralsnog is er geen sprake van een grotere vraag 
dan aanbod in de meeste steden. 

Er zijn wel verschillen in de balans tussen vraag en 
aanbod; in Utrecht is het aanbod schaars vergeleken met 
de vraag, waar in Eindhoven er sprake lijkt te zijn van een 
licht overaanbod, aangezien de kamerprijs daar relatief 
laag is vergeleken met bovengemiddelde economische 
groei in deze - op dit moment - krappere markt.

Na Amsterdam werd het grootste transactievolume 
behaald in Rotterdam, waar recent het RoomMate Hotel 
voor €242k per kamer werd verkocht en het Hilton voor 
€210k per kamer. Eind dit jaar zal Tribute by Marriott 
openen in het Slaakhuys, met 74 kamers een mooie 
aanvulling aan het huidige hotelaanbod. In Rotterdam 
bevat de pijplijn 1.950 kamers. 

In Den Haag werd een soortgelijk prijsniveau per kamer 
behaald: Marriott The Hague, vlak naast het World Forum, 
werd verkocht voor €205k en B-aparthotel Kennedy voor 
€185k. De Haagse pijplijn bevat circa 1.400 hotelkamers. 

Utrecht heeft een relatief hoge pijplijn: er zullen de 
aankomende jaren circa 2.000 nieuwe kamers ontwikkeld. 
Met name de centrum locaties lijken aantrekkelijk te zijn 
voor investeerders. 

Top-5 hotel steden in 2017 gerangschikt 
op absolute groei in aanbod

Stad Totaal
Absolute

groei
Relatieve

groei

1 Amsterdam 30.627 1.320 5%

2 Haarlemmermeer 6.442 296 5%

3 Utrecht 1.952 230 13%

4 Enschede 1.001 156 18%

5 Rotterdam 5.502 121 2%

Bron: Horwath HTL

http://www.horwathhtl.com


Dutch City Hotel Index Hotellerie NL - Juni 2018

www.horwathhtl.nl      www.abnamro.com 5

3. Duurzaamheid
Duurzaam toerisme is niet alleen belangrijk voor het in 
stand houden van mooie bestemmingen, maar is ook 
goed voor de beleving van gasten. 

Er is gekeken naar de afname van het stikstof- en fijnstof 
gehalte in de buitenlucht per inwoner, alsmede naar de 
toename van het aantal OV-reizigers als deel van de totale 
reizigers. Dit leidt tot een top 3 van duurzame steden:
• Groningen
• Utrecht
• Rotterdam

Veel gemeenten laten een daling zien in de concentratie 
schadelijke stoffen in de buitenlucht, maar de grootste 
relatieve afname vond plaats in Groningen in de afgelopen 
jaren. Daarmee is Groningen de best presterende 
gemeente op duurzaamheidsniveau. 

De grootste toename in ov-reizigers is in Utrecht, wat in 
nauw verband staat met het groeiende aantal inwoners. 
De stad wil zelfs een tweede intercity station om de groei 
in reizigers te kunnen verwerken. 
Bron: NSL, RIVM, CROW

4. Economie
De economische groeicijfers per gemeente worden 
gemeten door de groei in het aantal bedrijven en de BBP-
groei. Amsterdam blijft ook in deze ranglijst koploper: 
de zakelijke dienstverlening is de belangrijkste oorzaak 
van de economische groei, gedreven door adviseurs, 
notarissen en de ICT-sector. Deze branche is tevens een 
belangrijke indicator voor de hotel- en congressenmarkt. 
Daarnaast gaat het goed met de lokale zorg sector; 
de goed presterende ziekenhuizen en de aanstaande 
vestiging van het Europese Medicijnagentschap 
zullen een impuls geven aan de ontwikkeling in het 
aantal overnachtingen in hotels.  

Opvallend is ook Almere in dit rijtje, die zich met een 
afwijkende economische structuur differentieert van de 
randstad; minder ICT en financiële dienstverlening, maar 
meer verhuur en zakelijke dienstverlening. 

Ranking economische groei per stad

Stad
Groei bedrijven 

2013-2017

1 Amsterdam 21%

2 Haarlem 20%

3 Utrecht 19%

4 Noordwijk 18%

5 Almere 18%

Stad Groei BBP 2017

1 Eindhoven 4,9

2 Amsterdam 3,9

3 Almere 4,2

4 Haarlem 3,6

5 Enschede 3,6

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

De snelste BBP-groei werd echter behaald in Eindhoven, 
dat accelereerde als technologie regio. De Brainport 
regio in Eindhoven profileert zichzelf als innovatieve 
toptechnologieregio, wat resulteerde in 4,9% BBP-groei 
tegenover 3,9% in Amsterdam en Haarlemmermeer en 
3,2% landelijk in 2017. De best presterende gemeenten 
zullen naar verwachting deze groei doorzetten gedurende 
dit jaar. Dit zal naar verwachting resulteren in betere 
prestaties van de lokale hotellerie. 

http://www.horwathhtl.com
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5. Demografische factoren
Een groeiende bevolking, met een simultane groei 
in banen, resulteert vaak in een groei in gemiddeld 
besteedbaar inkomen. Dit heeft positieve gevolgen voor 
de hotellerie, aangezien een groeiende lokale koopkracht 
resulteert in toenemende bestedingen in hotels. 

Het aantal inwoners is het afgelopen jaar het snelst 
toegenomen in Almere, namelijk met 1,5%. Eindhoven 
liet de sterkste banengroei zien met 5%.

De hoofdstad laat een gemiddelde groei van 9% zien 
in gemiddeld besteedbaar inkomen. Wanneer de 
relevante absolute en relatieve statistieken tezamen 
worden genomen, resulteert dit in de volgende top-3 
demografisch best presterende steden:
• Amsterdam
• Utrecht
• Eindhoven

Bron: CBS

6. Vastgoed
De ontwikkelingen in de hotelsector staan vaak in nauw 
verband met die van de kantorenmarkt; een gezonde 
kantorenmarkt is daarom ook een indicator van een 
gezonde hotelmarkt. 

De kantorenmarktratio indiceert het verband tussen vraag 
en aanbod; des te hoger, des te gezonder de markt. 
Amsterdam, Breda en Utrecht waren de sterkste stijgers in 
2013-2017, wat parallel loopt met de langdurig groeiende 
hotelmarkt binnen deze gemeenten.

Groei kantorenmarktratio 2013-2017:
• Amsterdam (27%)
• Breda (22%)
• Utrecht (21%)

Bron: Sprekende Cijfers Rapport - Dynamis
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