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Gorinchem, 22 april 2022
Toerisme Gorinchem weer op niveau voor coronacrisis
Toeristen goed voor € 22,8 mln omzet in 2e helft 2021
2021 was een heel goed jaar voor het toerisme in Gorinchem. De Hollandse Waterlinies,
waarvan Gorinchem de grootste authentieke vesting is, kregen de status van UNESCO
Werelderfgoed en Gorinchem werd door de ANWB uitgeroepen tot de allermooiste
vestingstad van Nederland. Ondanks bijna vier maanden lockdown is het toerisme in
Gorinchem daardoor weer terug op het niveau van voor de coronacrisis.
Jaarverslag 2021
Stichting Gorinchem Citymarketing, die de VVV en het label Mooi Gorinchem exploiteert,
heeft het jaarverslag van 2021 op de website gepubliceerd. De VVV ontving 25.594
bezoekers, een stijging van 69% t.o.v. 2020. De website Mooi Gorinchem had 200.560
unieke bezoekers, een stijging van 45%. Ook de verkoop van toeristische producten –
stadswandelingen, fietsverhuur en torenklimmen - steeg behoorlijk. De resultaten zijn
daarmee weer terug op het niveau van 2019.
Stedenonderzoek NBTC
Vorig jaar is de stichting ook gestart met deelname aan het stedenonderzoek van het
NBTC. Het eerste rapport is net verschenen. In het derde en vierde kwartaal van 2021
zijn er 505.000 bezoeken gebracht aan Gorinchem (vrije tijd & toerisme). Met een
gemiddelde besteding per persoon van € 45,20 (entree, horeca, winkels, overig) kwam
het totaal aantal bestedingen in Gorinchem op € 22.826.000 in de 2e helft van 2021.
Populaire activiteiten in Gorinchem waren horecabezoek (52%), stadswandeling (38%),
fietsen (5%), boottocht (4%) en evenement (3%). Aan het onderzoek doen 22
(middel)grote en kleine steden mee, zodat er een benchmark mogelijk is. Vanaf 2022
doet Gorinchem een heel jaar mee en kan zich dan beter vergelijken met andere kleinere
steden.
Niet voor publicatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Agnes de Jong, communicatie
Gorinchem Citymarketing, telefoon 06-24483941 of e-mail pers@mooigorinchem.nl.
Bijlage: Toeristisch bezoek aan steden 2021, april 2022, NBTC.
Het jaarverslag 2021 staat op de website.
Beeldmateriaal van Gorinchem is hier te downloaden.

