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Dutch Hotel City Index 2019
Ranking Nederlandse Hotel Steden

Methodiek
De Dutch Hotel City Index is een jaarlijkse, gezamenlijke 
uitgave van Horwath HTL en ABN AMRO. Deze index geeft 
aan de hand van zes categorieën aan welke steden met 
minimaal drie hotels met meer dan 100 kamers het meest 
aantrekkelijk lijken voor hotelinvesteerders. Het is een 
beknopte analyse waarin de focus op groeicijfers ligt, maar 
waarin tevens de absolute cijfers worden meegewogen. 
Op basis van de volgende variabelen worden verschillende 
kansrijke gebieden benoemd. 

1. Hotelmarkt - De huidige prestatie van de hotels op basis 
van bezettingsgraden en kamerprijzen. Gecombineerd, 
resulteren deze twee variabelen in de gemiddelde omzet 
per kamer. Ook wordt gekeken naar de toename van 
toeristenbelasting.

2.  Aanbod - Het huidige en toekomstige aanbod is 
geanalyseerd om weer te geven in welke steden een hoge 
hotelkamerdichtheid wordt verwacht. De belangrijkste 
hotelontwikkelingen zijn samengevat.

3. Duurzaamheid - Duurzaamheid wordt steeds 
belangrijker in de hotellerie. Voor het rangschikken van 
de meest duurzame hotelsteden is in samenwerking 
met bookdifferent.com gekeken naar het aandeel 
gecertificeerde hotels, de CO2 uitstoot per gast per nacht 
en de staygreencheck score.

4. Economie - De huidige staat van de lokale economieën, 
de groei van het bbp in combinatie met de groei van het 
aantal bedrijven. Belangrijke ontwikkelingen op het gebied 
van bedrijfsvestigingen worden meegewogen.

5. Demografische factoren - Een beknopte analyse van 
de demografische ontwikkelingen: de groei van het aantal 
inwoners en banen.

6. Vastgoed - De toestand van de huidige vastgoedmarkt is 
geanalyseerd aan de hand van het hoteltransactievolume.

   Rank  Stad Index
1  (-) Amsterdam 189
2  (↑1)  Rotterdam 185
3  (↑3) Haarlemmermeer  179
4  (-) Den Haag 178
5  (↓3) Utrecht 172
6  (↓1) Almere 169
7  (↑1) Eindhoven 168
8  (*) Amstelveen 160
9  (↑1) Groningen (Stad) 159
10  (↑1) Haarlem 158
11  (↓4) Leiden 157
12  (-) Maastricht 153
13  (↓4) Enschede 147
14  (-) Amersfoort 147
15  (↓2) Noordwijk 140
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Conclusie 
De G4 steden samen met Haarlemmermeer vormen de 
top 5 van de ranglijst. Amstelveen is voor de eerste keer 
in de index opgenomen. Dankzij de komst van enkele 
grote hotels is het aanbod in Amstelveen in 3 jaar tijd 
verzesvoudigd. Utrecht is ten opzichte van vorig jaar drie 
plekken gedaald. Doordat in korte tijd verschillende grote 
hotels worden geopend, zijn de projecties voor de korte 
termijn iets minder positief. Ook Leiden en Enschede staan 
enkele plekken lager in de ranglijst wat het gevolg is van 
lager behaalde scores in vraag en aanbod. Haarlemmermeer 
is naar de 3e plaats gestegen door de hoge vraag voor 
hotelovernachtingen.

Zowel vraag als aanbod in de Nederlandse hotelmarkt 
zullen blijven groeien in 2019. Het aantal hotelkamers 
groeit bijzonder snel in de grotere steden. De Dutch 
Hotel City Index biedt een handvat voor het overwegen 
in welke steden de beste mogelijkheden liggen voor 
hotelinvesteringen.

Wederom laat de index de beste vooruitzichten zien 
voor Amsterdam. Het “nee, tenzij” hotelbeleid zal naar 
verwachting vanaf 2020 de aanbodgroei beperken terwijl 
de vraag naar hotelovernachtingen zal blijven groeien. Om 
de vraag op te vangen wijken investeerders uit naar de 
periferie.

De bezettingsgraad in Haarlemmermeer was na die in de 
hoofdstad, de hoogste van Nederland in 2018. 

Terwijl Utrecht een groei liet zien van de gemiddelde 
bezettingsgraad blijft de omzet per kamer een fractie lager 
dan in Haarlemmermeer. Het kameraanbod groeit in de 
komende jaren in Utrecht met ongeveer 70%, terwijl dit in 
Haarlemmermeer circa 20% is. 

Rotterdam liet in 2018 een sterke groei zien in de 
gemiddelde kamerprijs. Hier zullen de bekende 
hotelontwikkelingen de komende jaren circa 33% 
toevoegen aan het aanbod in hotelkamers. Rotterdam 
is een stad met potentie waar ook bedrijven zich graag 
vestigen. 

In Den Haag vestigden zich vorig jaar de meeste bedrijven. 
De stad biedt een vergelijkbare hotelmarkt als Rotterdam, 
waar de gemiddelde omzet per kamer op een soortgelijk 
niveau ligt. De Haagse hotelmarkt groeit minder sterk dan 
in Rotterdam wat naar verwachting zal doorzetten in 2019. 
Amstelveen en Almere worden steeds vaker overwogen 
door investeerders. Beide steden laten een sterke 
economische groei zien, waar hoteliers van kunnen 
profiteren. 

Steeds meer gemeenten voeren een restrictief hotelbeleid, 
waardoor de mogelijkheden voor nieuwe hotelprojecten 
worden beperkt. Voor de investeerders van bestaande 
hotels en lopende projecten resulteert dit in minder 
concurrentie en een stabielere markt. 

http://www.horwathhtl.com
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1. Hotelmarkt 
De gemiddelde kamerprijs was ook in 2018 het hoogst 
in Amsterdam (€162), met een stijging van 5,2% t.o.v. 
2017. De bezettingsgraad in de hoofdstad is opnieuw 
gestegen, terwijl de groei in het aanbod van hotels in de 
komende jaren afneemt door het restrictieve hotelbeleid. 
In Utrecht is de vraag de afgelopen jaren sterker gegroeid 
dan het aanbod, wat kansen biedt op het gebied van 
hotelontwikkelingen. De RevPAR in Rotterdam is ook 
toegenomen in 2018. De stijging is vooral te danken aan de 
gemiddelde kamerprijs, die met €6 is gestegen. 

 
De logiesbelasting per nacht werd in Amsterdam van 
6% naar 7% verhoogd, en in Utrecht van 5% naar 6%. 
De veranderingen zijn ingevoerd in het begin van 2019 
waarmee de gemeente Amsterdam verwacht 105 miljoen 
extra inkomsten te genereren voor 2020. Ook Haarlem en 
Den Haag hebben de toeristenbelasting verhoogd, waarbij 
rond één euro meer betaald wordt per persoon per nacht.
Naar verwachting zullen de verhogingen van logiesbelasting 
een drukkende invloed kunnen hebben op de groei van het 
aantal overnachtingen en de kamerprijs.

Top 5 steden naar RevPAR in 2018

2017 2018* 2017-2018*

Stad Prijs Bezetting RevPAR Prijs Bezetting RevPAR Groei RevPAR

1 Amsterdam 154 85 131 162 87 141 7,4%

2 Rotterdam 98 74 73 104 77 80 10,1%

3 Maastricht 106 73 77 102 77 79 2,2%

4 Utrecht 101 76 77 100 78 78 1,4%

5 Den Haag 99 76 75 99 78 78 3,1%

Bron: Horwath HTL   *voorlopige cijfers

http://www.horwathhtl.com
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2. Aanbod 
Het Amsterdamse “nee, tenzij” beleid zal naar verwachting 
voor een duidelijke stagnering gaan zorgen in de groei 
van aanbod in de binnenstad en dwingt investeerders om 
naar andere mogelijkheden op zoek gaan. Dit is onder 
meer zichtbaar in Amstelveen, waar het aanbod tussen 
2015 en 2018 is verdrievoudigd. Na de opening van nog 2 
hotels in 2019 trapt ook hier de gemeente op de rem. De 
gemeente Amstelveen heeft recent bekend gemaakt dat, met 
uitzondering van het Studenten Hotel, voorlopig slechts nog 
500 kamers bijgebouwd mogen worden.

Ook in andere Nederlandse steden zorgt een strenger 
wordend hotelbeleid voor aangepaste standaarden waarbij 
concepten in sociaal ondernemerschap en spin-off voor 
lokale economieën zullen moeten gaan deelnemen. Zo 
worden concepten waarin verblijven, werken en ontmoeten 
samenkomen in de komende jaren steeds aantrekkelijker 
voor gemeenten. 

 
In Nederland is het totale hotelkameraanbod in 2018 
gegroeid met 5.682 naar een totaal van 133.732 kamers. 
Hierbij bevindt het overgrote deel zich in de Metropoolregio 
Amsterdam. Het nhow RAI Hotel zal met 650 kamers de 
grootste toevoeging worden in Amsterdamse aanbod. In 
grote lijnen laat de hoofdstad voorlopig nog een gezonde 
groei zien, maar verwacht wordt dat vanaf 2020 het 
vigerende hotelbeleid voor groeivertraging van aanbod zal 
zorgen. Haarlemmermeer laat een groei zien in zowel vraag 
als aanbod. 

In Utrecht zijn in korte tijd veel grote hotels geopend, na 
vele jaren vaan stagnatie. Ook hier wil de gemeente even 
pas op de plaats maken, om te zien hoe de markt deze groei 
verwerkt.

Top 5 steden naar absolute groei hotelkamers in 2018

Stad Kamers 
2017

Kamers 
2018

Absolute groei 
t.o.v. 2017 Relatief Pijplijn

1 Amsterdam 30.627 32.949 2.322 7,5% 8.133

2 Haarlemmermeer 6.440 7.204 762 11,8% 1.405

3 Amstelveen 458 952 494 107,8% 500

4 Rotterdam 5.502 5.983 481 8,7% 2.033

5 Den Haag 4.612 4.870 258 5,5% 1.291

Bron: Horwath HTL en HotelDNA
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3. Duurzaamheid
Bij het creëren van concepten is het belangrijk om zowel 
sociale als ecologische duurzaamheidsaspecten in acht 
te nemen. Investeerders kunnen vaak door middel van 
eenvoudige en goedkope maatregelen op termijn geld 
verdienen aan verduurzaming. 

Vanaf 2023 zijn kantoren verplicht om over een 
energielabel C of hoger te beschikken. Verwacht wordt dat 
ook hotelpanden hier in afzienbare tijd aan zullen moeten 
voldoen. Waarschijnlijk zullen vooral pandeigenaren in 
steden waar gebouwen over het algemeen ouder zijn 
problemen mee krijgen. Zo zijn de energielabels van 
utiliteitsgebouwen in Rotterdam significant beter dan in 
Maastricht. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt, dat 
75% van het hotelvastgoed nog niet voldoet aan 
energielabel C of hoger. 

Het feit dat de hotelsector in Nederland in vergelijking met 
andere sectoren niet uitblinkt zal naar verwachting zorgen 
voor aanscherping van standaarden door de overheid.

In samenwerking met bookdifferent.com is een 
duurzaamheidsindex opgesteld. Een overzicht van de 
meest duurzame steden is samengesteld op basis van 
certificatenaantallen, CO2 uitstoot per gast per nacht en 
staygreencheck scores. 

Bij de steden Amsterdam en Rotterdam is te zien dat weinig 
hotels beschikken over een duurzaamheidscertificaat. Toch 
is de gemiddelde staygreencheck score hoog wat aanduidt 
dat de gecertificeerde hotels goed presteren. Utrecht heeft 
met 13 gecertificeerde hotels het hoogste percentage 
gecertificeerde hotels van Nederland.

Top 5 steden naar aantal hotels met duurzaamheidscertificaat in 2018

Stad Gecertificeerde 
hotels 2018

% Gecertificeerde 
hotels 2018

Gemiddelde CO2 
uitstoot in kg p.p. p.n. 

Gemiddelde 
staygreencheck score

1 Amsterdam 77 17% 12,9 4,0

2 Den Haag 16 22% 11,5 3,9

3 Utrecht 13 38% 13,3 4,0

4 Rotterdam 13 16% 12,0 4,0

5 Haarlemmermeer 11 35% 14,2 4,0

Bron: bookdifferent.com en Horwath HTL
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4. Economie
Multinationals en andere instanties kunnen een grote bron 
van inkomsten vormen voor een hotelexploitant. In het 
eerste kwartaal van 2019 is een explosieve groei te zien in 
de Nederlandse bedrijvigheid, met maar liefst een toename 
van 47.348 extra ondernemingen. In deze groei speelt 
de zakelijke dienstverlening een grote rol in kansen voor 
hoteleigenaren. 

De Nederlandse hotelmarkt zal profiteren van de 
overloop van bedrijven door de Brexit. Het Europese 
Geneesmiddelen Bureau (EMA), met 900 werknemers en 
30.000 bezoekers per jaar, zal naar verwachting voor spin-
off zorgen voor de hotellerie. Met name Rotterdam en Den 
Haag profiteren ook van de groei in het aantal bedrijven.

De meeste grote steden genieten een hogere economische 
groei dan het landelijke gemiddelde. In 2018 lag het 
Nederlandse gemiddelde van de bbp-groei op 2,7%, 
wat een half procentpunt lager is dan in 2017. Steden 
zoals Amstelveen met een bbp-groei van 4,2% en 
Haarlemmermeer met 3,8%, profiteerden in 2018 van de 
ontwikkelingen op het gebied van luchtvaart. De sterke 
economische groei in Amstelveen is terug te zien in de groei 
van 7,5% in het aantal bedrijven in 2018. 

Top 5 steden naar economische groei in 2018

Stad bbp-groei 
2017

bbp-groei 
2018*

1 Almere 4,2 4,6
2 Amstelveen 3,2 4,2
3 Haarlemmermeer 3,9 3,8
4 Amsterdam 3,9 3,4
5 Haarlem 3,6 3,3

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek COROP-gebieden   
*voorlopige cijfers
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5. Demografische factoren 
Een groei in bevolking en werkgelegenheid kenmerken 
een dynamische stad. Ook is het een positief signaal voor 
de beschikbaarheid van lokaal personeel. 

Over het algemeen laat elke stad een gelijkmatige groei 
zien van bevolking terwijl in de hoofdstad een groei van 
1,1% geconstateerd is. Ook in Amstelveen en Haarlem is 
een toename in het groeipercentage van de bevolking te 
zien, wat duidt op verdere verstedelijking in deze steden. 

De relatieve groei in het aantal banen in Almere, Utrecht 
en Haarlemmermeer is het sterkst. Dit gaat gepaard met 
de toename in bevolking en het bbp-percentage. 

Deze factoren suggereren dat in deze steden de 
welvarendheid en werkgelegenheid groeit, en dat er een 
gezonde economische toestand is.

Top 5 steden naar bevolkingsgroei in 2018

Stad 2017 2018 Groei 
2017-18

1 Almere 201.000 204.000 1,5%
2 Den Haag 525.000 533.000 1,5%
3 Utrecht 343.000 347.000 1,3%
4 Amsterdam 845.000 854.000 1,1%
5 Eindhoven 227.000 229.000 1,0%

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
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6. Vastgoed 
In 2017 werd in Nederland een recordbedrag aan 
hoteltransacties gerealiseerd, dankzij onder meer de 
verkoop van het W Amsterdam en het DoubleTree by 
Hilton Amsterdam Centraal Station, voor in totaal €605 
miljoen. 

In 2018 telde Amsterdam meer hoteltransacties dan in 
2017. Door het ontbreken van dermate grote transacties 
is het transactievolume in Amsterdam in 2018 echter 
gedaald. De overige steden in de top 5 laten een stijging 
in het transactievolume zien. 

In Amsterdam werd het NH Barbizon Palace in januari 
verkocht voor €155,5 miljoen, en Kimpton de Witt in juni 
voor €162 miljoen.  

In de steden Rotterdam en Den Haag werd vorig jaar 
nagenoeg het dubbele aantal kamers verkocht in 
vergelijking met 2017. Den Haag is 2019 begonnen met 
de verkoop van Staybridge Suites, waar 100 suites werden 
verkocht voor €16,2 miljoen. 

Top 5 steden naar totale transactievolumes in 2018

Stad 2017 2018 Groei 
2017-18

1 Amsterdam €821.060.000 €601.027.000 -€220.033.000

2 Rotterdam €53.923.000 €156.118.000 €102.194.000

3 Haarlemmermeer €70.343.000 €117.685.000 €47.250.000

4 Den Haag €37.326.000 €68.050.000 €30.723.000

5 Utrecht €23.522.000 €29.418.000 €5.896.000

Bron: Real Capital Analytics 
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