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Toelichting bij de cijfers 

 Basis van de cijfers zijn de aankomsten en overnachtingen, opgevraagd door FOD 
Economie-ADSEI in alle commerciële (=betalende) logiesvormen (hotels, 
kampeerlogies-kortkampeerplaatsen, vakantieparken, jeugdlogies, vakantiecentra, 
gastenkamers, vakantielogies, huurvakantiewoningen). 

 

 Belangrijke wijzigingen in de cijfers 2015:  
 Vanaf 2015 worden ook vakantiewoningen opgenomen (steekproefsgewijze bevraagd)! 

 Vanaf 2015 worden enkel nog vergunde, aangemelde en erkende logies opgenomen in 
de statistieken.  Hierdoor  zien we bijvoorbeeld een opvallende daling in het jeugdlogies 
omdat de niet erkende uitbatingen niet langer worden bevraagd. 
 

 Door deze wijzigingen wordt het beeld voor 2015 vollediger/zuiverder maar wordt 
het moeilijk tot onmogelijk om te vergelijken met vorige jaren en om evoluties te 
schetsen. 
 Een algemene vergelijking 2014-2015 kan enkel exclusief huurvakantiewoningen. 

 Vergelijkingen naar logiestype worden best beperkt tot de categorieën hotels en 
gastenkamers. 
 

 

 

 



Vlaanderen en Oost-Vlaanderen 

 

 De 5 Vlaamse Kunststeden (Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen) en de 
Vlaamse Regio’s zijn samen goed voor 16 miljoen overnachtingen in 2015. Hiervan 
worden ruim 2 miljoen overnachtingen opgetekend in Oost-Vlaanderen (13,3%). 

 

 

 Bekijken we enkel de overnachtingen door vakantiegangers, dan komen de 5 
Vlaamse Kunststeden (Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen) en de 
Vlaamse Regio’s samen uit op 12 miljoen overnachtingen in 2015. Hiervan worden 
1,5 miljoen recreatieve overnachtingen geregistreerd in Oost-Vlaanderen 
(12,2%). 
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Oost-Vlaanderen 
 

 In 2015 overschreden we in Oost-Vlaanderen de kaap van 2 miljoen 
overnachtingen (inclusief vakantiewoningen). 

 

 Deze 2 miljoen overnachtingen zijn mooi verdeeld over de Oost-Vlaamse regio’s 
enerzijds en kunststad Gent anderzijds (ongeveer 50/50). 

 

 Gent ontvangt meer gasten (56%), maar in de regio’s verblijven toeristen 
gemiddeld langer. 

 

 De ruim 1 miljoen overnachtingen in de Oost-Vlaamse regio’s zijn als volgt 
verspreid over de regio’s:  
 Vlaamse Ardennen : 29,4% 

 Waasland: 26,7% 

 Meetjesland: 18,3% 

 Scheldeland (enkel Oost-Vlaamse deel): 17,5% 

 Leiestreek (enkel Oost-Vlaamse deel): 8,1% 
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Vergelijking overnachtingen (excl. huurvakantiewoningen)  
2014-2015 
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 In Oost-Vlaanderen steeg het aantal overnachtingen (excl. HVW) met 52 700 
(+2,7%) t.o.v. 2014. 

 
 In de Oost-Vlaamse regio’s was dat een stijging met 14 800 overnachtingen 

(+1,6%) en in Gent waren er 37 900 (+3,8%) extra overnachtingen.  
 

 Vooral de cijfers van de regio’s worden beïnvloed door het niet meer opnemen van 
niet erkend jeugdlogies in de overnachtingsstatistieken in 2015.  

 Als we alleen de hotels en gastenkamers bekijken, zien we een positief resultaat in 
de regio’s: Hotels tellen 22 516 meer overnachtingen in 2015 (+5,9%) en 
gastenkamers 12 275 extra overnachtingen (+13,5%). 

 
 De stijging in de regio’s manifesteert zich zowel bij de recreatieve overnachtingen(+ 

0,2%, ondanks niet meer opnemen van niet erkend jeugdlogies) als bij de 
overnachtingen binnen het MICE-segment (+2,8%) en het overige zakentoerisme 
(+5,9%). 
 

 



Overnachtingen naar verblijfsmotief 
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 Oost-Vlaanderen  
 Bijna 7 op 10 overnachtingen in Oost-Vlaanderen hebben een recreatief 

verblijfsmotief. Dit is goed voor bijna 1,5 miljoen overnachtingen in het kader van een 
(korte) vakantie, van ontspanning,… 

 Het MICE-segment (meetings, congressen, incentives, beurzen) is goed voor 13,5% van 
alle overnachtingen. 

 Het ander professioneel motief (individueel zakentoerisme, overnachtingen door 
buitenlandse arbeiders,…) neemt 16,9 % voor zijn rekening. 

 

 Verschillende accenten in de Oost-Vlaamse regio’s 
 In de Vlaamse Ardennen en de Oost-Vlaamse Leiestreek is het aandeel van de 

recreatieve overnachtingen, met respectievelijk 84% en 75%, opvallend hoger dan in de 
andere regio’s. 

 In  het Meetjesland en het Oost-Vlaamse Scheldeland is het aandeel van het MICE-
segment meer uitgesproken dan in de andere regio’s (16,6%, resp. 15,4%). 

 Zowel in het Waasland als in het Meetjesland is het aandeel van de overnachtingen met 
een ander professioneel motief met 26% relatief hoog. 

 
 

 



Overnachtingen naar herkomst 
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 Een kleine helft (48,1%)  van alle overnachtingen in Oost-Vlaanderen gebeurt door Belgen. 
De Nederlanders tekenen voor 15,4% van de overnachtingen in de provincie. Duitsland neemt 
7% van alle overnachtingen voor zijn rekening, het Verenigd Koninkrijk 6% en Frankrijk 4,7%.  

 

 Er is een groot verschil tussen de Oost-Vlaamse regio’s en Gent: in de regio’s komen 62,4% 
van de overnachtingen op rekening van de binnenlandse toerist, terwijl in Gent 2 op 3 van de 
overnachtingen door buitenlanders worden opgetekend. De aantrekkingskracht van 
kunststad Gent op de buitenlandse toeristen is uiteraard sterker. 

 

 Binnen de regio’s zijn de recreatieve overnachtingen overwegend (73,5%) toe te schrijven 
aan binnenlandse vakantiegangers. Bij de MICE-overnachtingen en vooral bij de 
overnachtingen met een ander professioneel motief overweegt daarentegen het buitenlandse 
segment (met respectievelijk 54,9% en 70,8%). 

 

 In vergelijking met andere Oost-Vlaamse regio’s verblijven in de Vlaamse Ardennen –regio 
met een groot aandeel recreatief verblijfstoerisme-  opvallend meer binnenlandse toeristen. 
Haast 3 op 4 van de overnachtingen is toe te schrijven aan de binnenlandse markt.  

 



Overnachtingen naar logiestype 
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 De ruim 2 miljoen overnachtingen in Oost-Vlaanderen in 2015 werden als volgt verdeeld over de 
verschillende logiestypes: 
 De hotels staan met 57,6% voorop. 
 Jeugdlogies nemen een belangrijk aandeel van 18,7% in.  
 Kampeerlogies  (kortkampeerplaatsen) zijn goed voor 9,6% van de overnachtingen. 
 Gastenkamers tekenen voor 7% en de huurvakantiewoningen voor 5,9% van de overnachtingen. 

 Binnen de Oost-Vlaamse regio’s zijn de overnachtingen meer gespreid over de verschillende 
logiestypes dan in kunststad Gent.  
 In Gent weegt het aandeel van de overnachtingen in hotels  met 76,6% veel sterker door.  
 In de Regio’s tekenen de hotels voor 38,6%. Gastenkamers en vakantiewoningen nemen allebei 

ongeveer 10% van de overnachtingen voor hun rekening. Jeugdlogies vullen 28,1% van de 
overnachtingen in. De overige logiesvormen staan voor 13,7%. 

 Verschillende accenten binnen de Oost-Vlaamse regio’s: 
 In de Vlaamse Ardennen zien we de sterkste spreiding over de verschillende logiestypes, met een 

opvallend hoog aandeel van de overnachtingen in huurvakantiewoningen (21,5%). 
 In het Meetjesland zien we naast een sterk aandeel van de hotels (53,1%) ook een belangrijk aandeel 

van het kleinschalig logies (gastenkamers en huurvakantiewoningen samen goed voor bijna ¼ van de 
overnachtingen). 

 In het Waasland nemen de kampeerlogies -met 1 op de 5 overnachtingen- een relatief groot aandeel 
in. 

 In het Oost-Vlaamse deel van de Leiestreek ligt de klemtoon op hotels (50,4%) en jeugdlogies (33,6%).  
 Ook in het Oost-Vlaamse Scheldeland situeren de overnachtingen zich vooral in de  hotels (46,5%) en 

jeugdlogies (30,8). Daarnaast tekenen de gastenkamers en huurvakantiewoningen samen voor 17% 
van de overnachtingen. 
 

 
 
 

 
 

 

 



Overnachtingen per maand 
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 De meeste overnachtingen in Oost-Vlaanderen worden gerealiseerd in de 
zomermaanden met pieken in juli en augustus. Ook het voorjaar (april-mei-juni) en 
het najaar (september-oktober-november) doen het niet slecht. In de 
wintermaanden (december en januari) is het het kalmst. 

 

 Als we alleen naar de recreatieve overnachtingen kijken, worden deze 
verhoudingen nog scherper gesteld. 30 % van de recreatieve overnachtingen 
vinden plaats in de zomermaanden (juli en augustus), 27% in het voorjaar (april-
mei-juni), 23% in het najaar (september-oktober-november): samen 80 % van het 
totaal aantal overnachtingen op jaarbasis. De recreatieve sector is meer 
onderhevig aan seizoenen. 

 

 In de Oost-Vlaamse regio’s hebben zelfs 34,6% van de recreatieve overnachtingen 
in de zomermaanden plaats en slechts 6,7 % in de wintermaanden (december en 
januari). Dit komt door de sterke vertegenwoordiging van het jeugdlogies, 
kampeerlogies en vakantiewoningen die vooral (en bovendien seizoensgebonden) 
recreanten aantrekken. 

 
 

 


