
Trends & Tourisme 

TITELSLIDE 

4 Om het logo precies in het afbeeldings-kader te 
krijgen, klik op het pijltje onder de knop 
‘Bijsnijden’ en kies ‘Aanpassen’. 

Opvullen 

Aanpassen 

KLANTLOGO 
INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande logo 
d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuw logo in te voegen. 
(zie onderstaand voorbeeld). 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

2 Selecteer het gewenste logo 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Om het logo te schalen of bij te snijden, ga 
naar de tab ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen - Opmaak’ en klik op de 
knop ‘Bijsnijden’.  
  

Schaal met de bolletjes het logo en met de 
hoekjes het logokader. 

Bijsnijden 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

AFBEELDING INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op 
het pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Klik met de rechter muisknop op de 
miniatuurweergave van de dia aan de linker kant 
van het scherm en kies ´Dia herstellen´. 

Indeling 

Dia Herstellen 

Onderzoek  
food tourism 
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Trends & Tourisme 

TEKST-SLIDE (100%) 

6 

1. Numerieke bullet 

7 

Bullet 

8 

→ Sub-bullet 

9 

Standaard tekst 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

HOE WERKEN TEKSTNIVEAUS? 

1 

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

Bullet 

2 → Sub-bullet 

3 Standaard tekst 

4 Hoofdtitel 

5 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 

Subtitel 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 

Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 

‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 

voettekst 

Inleiding 

 Food Tourism omvat een brede range van belevingen, variërend van het eten van streekgerechten, het 

bezoeken van een food festival, het volgen van culinaire routes tot het dineren bij locals. 

Food tourism wordt gezien als een van de belangrijkste trends in het huidige vakantiegedrag. Tegelijkertijd 

is er over dit thema – afgezien van enkele internationale studies - niet zo veel bekend. Reden voor Trends 

& Tourism om gericht onderzoek te doen naar het belang ervan op de Nederlandse vakantie- en 

vrijetijdsmarkt. 

Om meer inzicht te krijgen in het thema food tourism is door Trends & Tourism een grootschalig on-line 

consumentenonderzoek uitgevoerd  onder een representatieve groep Nederlanders. In totaal zijn ruim 

2.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder (netto) ondervraagd over diverse aspecten die samenhangen 

met food tourism. De veldwerkperiode was begin februari 2019. 

In deze rapportage wordt ten behoeve van de provincie Limburg een aantal specifieke uitkomsten op een 

rij gezet. Ingegaan wordt op de associaties die Nederlanders hebben bij eten en drinken in Limburg, het 

culinaire imago van de provincie en het marktaandeel bij culinaire activiteiten die ondernomen worden 

tijdens vakanties en dagjes uit. 

Rapportage onderzoek food tourism 2019                                                                                                                                                                                 Provincie 

Limburg 



Trends & Tourisme 

TEKST-SLIDE (100%) 

6 

1. Numerieke bullet 

7 

Bullet 

8 

→ Sub-bullet 

9 

Standaard tekst 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

HOE WERKEN TEKSTNIVEAUS? 

1 

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

Bullet 

2 → Sub-bullet 

3 Standaard tekst 

4 Hoofdtitel 

5 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 

Subtitel 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 

Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 

‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 

voettekst 

Samenvatting  

Onderstaand worden de belangrijkste Limburg-specifieke uitkomsten uit het onderzoek naar food tourism op 
een rij gezet: 

Tijdens vakanties en dagjes uit in eigen land worden culinaire activiteiten die samenhangen met 
streekproducten het meest ondernomen.   

Limburg scoort bij vrijwel alle activiteiten bovengemiddeld. Het aandeel ligt met name hoog bij het bezoek 
aan brouwerijen (circa 30%).  

Nederlanders associëren Limburg vooral met de volgende food producten: vlaai, bier, asperges en zuurvlees. 
Slechts 20% van de onderzochte personen heeft geen food associatie met Limburg (wat lager is dan 
gemiddeld).  

Van alle onderzochte provincies heeft Limburg het beste culinaire imago. De hoogste imagoscores krijgt 
Limburg op de aspecten ‘eten en drinken is een sterk punt van deze provincie’ en ‘inwoners van deze 
provincie weten te genieten van het goede leven’. Zo’n 70% van de respondenten is het met deze stellingen 
(helemaal) eens. 
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Trends & Tourisme 

GRAFIEK (100%) 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

DATA VAN DE GRAFIEK BEWERKEN 

1 Selecteer de grafiek, klik met de rechter 

muisknop en kies ‘Gegevens bewerken’ 

Grafiektype wijzigen 

Gegevens bewerken 

GRAFIEK INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
grafiek d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe grafiek in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste grafiek 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 

Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 

‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 

voettekst 

1. Associaties bij eten/drinken en Limburg 
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Limburg 

Bron: Trends & Tourism Vraag:  Wat is het eerste dat bij u opkomt als u denkt aan eten en drinken en Limburg?   |  N 

= 500 

Circa 80% van de 

Nederlanders  weet een 

associatie te noemen bij 

eten/drinken en  Limburg 

 

Meest genoemde 

associaties zijn: 

- Vlaai (63%) 

- Bier (13%) 

- Asperges ( (8%) 

- Bourgondisch (7%) 

- Zuurvlees (4%) 

 

 

 



Trends & Tourisme 

GRAFIEK (100%) 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

DATA VAN DE GRAFIEK BEWERKEN 

1 Selecteer de grafiek, klik met de rechter 

muisknop en kies ‘Gegevens bewerken’ 

Grafiektype wijzigen 

Gegevens bewerken 

GRAFIEK INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
grafiek d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe grafiek in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste grafiek 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 

Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 

‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 

voettekst 

2. Culinair imago van Limburg 
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deze provincie staat bekend om z'n streekgerechten

er valt van alles te beleven rond eten en drinken in deze provincie

de inwoners van deze provincie weten te genieten van het goede leven

deze provincie kent een gevarieerde lokale keuken

lekker eten en drinken is een sterk punt van deze provincie
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Bron: Trends & Tourism 
Vraag:  Hoe beoordeelt u de volgende culinaire aspecten als u kijkt naar <naam 

provincie>. Indien u een provincie nog nooit bezocht heeft ga dan uit van uw gevoel?   

|  N=500 

% (helemaal) mee eens 



Trends & Tourisme 

GRAFIEK (100%) 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

DATA VAN DE GRAFIEK BEWERKEN 

1 Selecteer de grafiek, klik met de rechter 

muisknop en kies ‘Gegevens bewerken’ 

Grafiektype wijzigen 

Gegevens bewerken 

GRAFIEK INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
grafiek d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe grafiek in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste grafiek 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 

Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 

‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 

voettekst 

3. Culinair imago van Limburg  
Bezoekers vs. niet bezoekers 
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er valt van alles te beleven rond eten en drinken in deze provincie

de inwoners van deze provincie weten te genieten van het goede leven

deze provincie kent een gevarieerde lokale keuken

lekker eten en drinken is een sterk punt van deze provincie

bezoekers

niet-bezoekers

% (helemaal) mee eens 
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Bron: Trends & Tourism Vraag:  Hoe beoordeelt u de volgende culinaire aspecten als u kijkt naar <naam 

provincie>. Indien u een provincie nog nooit bezocht heeft ga dan uit van uw gevoel?   

|  N = 500 



Trends & Tourisme 

GRAFIEK (100%) 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

DATA VAN DE GRAFIEK BEWERKEN 

1 Selecteer de grafiek, klik met de rechter 

muisknop en kies ‘Gegevens bewerken’ 

Grafiektype wijzigen 

Gegevens bewerken 

GRAFIEK INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
grafiek d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe grafiek in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste grafiek 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 

Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 

‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 

voettekst 

4. Culinair imago van Limburg t.o.v. andere provincies 
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provincies Limburg,
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% (helemaal) mee eens 
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Bron: Trends & Tourism 
Vraag:  Hoe beoordeelt u de volgende culinaire aspecten als u kijkt naar <naam 

provincie>. Indien u een provincie nog nooit bezocht heeft ga dan uit van uw gevoel?   |  N 

= 500 per regio 



Trends & Tourisme 

GRAFIEK (100%) 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

DATA VAN DE GRAFIEK BEWERKEN 

1 Selecteer de grafiek, klik met de rechter 

muisknop en kies ‘Gegevens bewerken’ 

Grafiektype wijzigen 

Gegevens bewerken 

GRAFIEK INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
grafiek d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe grafiek in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste grafiek 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 

Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 

‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 

voettekst 

5. Ondernomen culinaire activiteiten tijdens binnenlandse 
vakanties Culinaire activiteiten rond streekproducten worden het meest 
ondernomen tijdens vakanties in eigen land 
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geen van deze activiteiten

onder leiding van gids diverse restaurants/eettentjes…

volgen van thematische culinaire route met de auto

bezoeken van wijnchateau/landgoed (incl. proeven)

volgen van thematische culinaire route met de fiets

deelnemen aan kookworkshop

uit eten in Michelin-sterrenrestaurant

uit eten bij een local (thuis)

bezoeken van een brouwerij (incl. proeven)

bezoeken van food festival

bezoeken van een boerderijwinkel

bezoek van een lokale markt met streekproducten

streekgerechten eten in een restaurant

kopen van streekproducten in een winkel

% 

Bron: Trends & Tourism 

% dat activiteit in de afgelopen drie jaar ondernomen heeft 

Vraag:  Welk van de onderstaande culinaire activiteiten heeft u de afgelopen  3 jaar 

wel eens ondernomen tijdens een vakantie in eigen land? 



Trends & Tourisme 

TABEL (100%) 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

TABEL INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande tabel 
d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe tabel in te voegen. 
(zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer het gewenste aantal rijen en 
kolommen en klik op ‘OK’. 

OK 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 

Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 

‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 

voettekst 

6. Marktaandeel Limburg naar culinaire activiteit 

Activiteit Aandeel Limburg 

Streekgerechten eten in restaurant (n=165) 12% 

Bezoeken van food festival (n=161) 13% 

Bezoek van lokale markt met streek-producten (n=158) 10% 

Bezoeken van brouwerij (n=152) 31% 

Rapportage onderzoek food tourism 2019                                                                                                                                                                                 Provincie 

Limburg 

Bron: Trends & Tourism 
Vraag:  De laatste keer dat u deze <naam activiteit> ondernam tijdens een vakantie 

in eigen land, in welke provincie was u toen? 

Basis: activiteiten die zijn ondernomen tijdens binnenlandse vakanties*) 

*) Alleen voor de activiteiten, waarvan de ‘n’  bij deze vraag groter was dan 100, worden de resultaten weergegeven.  



Trends & Tourisme 

TABEL (100%) 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

TABEL INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande tabel 
d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe tabel in te voegen. 
(zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer het gewenste aantal rijen en 
kolommen en klik op ‘OK’. 

OK 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 

Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 

‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 

voettekst 

7. Marktaandeel provincies naar culinaire activiteit (2) 

Activiteit Aandeel Limburg 

Bezoeken van boerderijwinkel (n=160) 9% 

Kopen van streekproducten in winkel (n=163) 12% 

Uiteten bij local (n=157) 13% 

Uiteten in Michelin- sterrenrestaurant (n=116) 13% 
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Bron: Trends & Tourism 
Vraag:  De laatste keer dat u deze <naam activiteit> ondernam tijdens een vakantie in 

eigen land, in welke provincie was u toen? 

Basis: activiteiten die zijn ondernomen tijdens binnenlandse vakanties*) 

*) Alleen voor de activiteiten, waarvan de ‘n’  bij deze vraag groter was dan 100, worden de resultaten weergegeven.  



Trends & Tourisme 

GRAFIEK (100%) 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

DATA VAN DE GRAFIEK BEWERKEN 

1 Selecteer de grafiek, klik met de rechter 

muisknop en kies ‘Gegevens bewerken’ 

Grafiektype wijzigen 

Gegevens bewerken 

GRAFIEK INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
grafiek d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe grafiek in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste grafiek 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 

Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 

‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 

voettekst 

8. Ondernomen culinaire activiteiten tijdens dagjes uit 
Ook tijdens dagjes uit in eigen land zijn culinaire activiteiten rond 
streekproducten het meest populair 
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geen van deze activiteiten

onder leiding van gids diverse restaurants/eettentjes…

volgen van thematische culinaire route met de auto

bezoeken van wijnchateau/landgoed (incl. proeven)

volgen van thematische culinaire route met de fiets

deelnemen aan kookworkshop

uit eten in Michelin-sterrenrestaurant

uit eten bij een local (thuis)

bezoeken van een brouwerij (incl. proeven)

bezoeken van food festival

bezoeken van een boerderijwinkel

bezoek van een lokale markt met streekproducten

streekgerechten eten in een restaurant

kopen van streekproducten in een winkel

% 

Bron: Trends & Tourism 

% dat activiteit in afgelopen 12 maanden ondernomen heeft 

Vraag:  Welk van de onderstaande culinaire activiteiten heeft u in de afgelopen 12 

maanden wel eens ondernomen tijdens een dagje uit in eigen land? 



Trends & Tourisme 

TABEL (100%) 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

TABEL INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande tabel 
d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe tabel in te voegen. 
(zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer het gewenste aantal rijen en 
kolommen en klik op ‘OK’. 

OK 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 

Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 

‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 

voettekst 

9. Marktaandeel Limburg naar culinaire activiteit 

Activiteit Aandeel Limburg 

Streekgerechten eten in restaurant (n =165) 10% 

Bezoeken van food festival (n=160) 9% 

Bezoek van lokale markt met streek-producten (n=162) 6% 

Bezoeken van brouwerij (151) 30% 
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Bron: Trends & Tourism 

Vraag:  De laatste keer dat u deze <naam activiteit> ondernam tijdens een dagje uit 

in eigen land, in welke provincie was u toen? 

Basis: activiteiten die zijn ondernomen tijdens dagje uit*) 

*) Alleen voor de activiteiten, waarvan de ‘n’  bij deze vraag groter was dan 100, worden de resultaten weergegeven.  



Trends & Tourisme 

TABEL (100%) 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

TABEL INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande tabel 
d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe tabel in te voegen. 
(zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer het gewenste aantal rijen en 
kolommen en klik op ‘OK’. 

OK 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 

Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 

‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 

voettekst 

10. Marktaandeel Limburg naar culinaire activiteit (2) 

Actriviteit Aandeel Limburg 

Bezoeken van boerderijwinkel (n=162) 11% 

Kopen van streekproducten in winkel (n=165) 14% 

Uiteten bij local (n=157) 12% 

Uiteten in Michelin- sterrenrestaurant (n=108) 13% 

Rapportage onderzoek food tourism 2019                                                                                                                                                                                 Provincie 

Limburg 

Bron: Trends & Tourism 

Vraag:  De laatste keer dat u deze <naam activiteit> ondernam tijdens een dagje uit 

in eigen land, in welke provincie was u toen? 

Basis: activiteiten die zijn ondernomen tijdens dagje uit*) 

*) Alleen voor de activiteiten, waarvan de ‘n’  bij deze vraag groter was dan 100, worden de resultaten weergegeven.  
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Logo animatie 

06-51532251 

kvandermost@trends-tourism.nl 
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