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Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek

2019: definitieve cijfers

2020: voorlopige cijfers

Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen, maart 2021
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ALGEMEEN

AANKOMSTEN 2019-2020

maanden I-XI

OVERNACHTINGEN 2019-2020 

maanden I-XI

gemiddelde 

verblijfsduur

2019 2020 2019-2020

2019-2020 

(%) 2019 2020 2019-2020

2019-2020 

(%) 2019 2020

Gent 631.211 248.227 -382.984 -60,7% 1.191.144 468.005 -723.139 -60,7% 1,9 1,9

Regio's Oost-

Vlaanderen 525.047 236.326 -288.721 -55,0% 1.210.479 629.627 -580.852 -48,0% 2,3 2,7

TOTAAL Oost-

Vlaanderen 1.156.258 484.553 -671.705 -58,1% 2.401.623 1.097.632 -1.303.991 -54,3% 2,1 2,3

✓ Oost-Vlaanderen ontvangt in de maanden januari t.e.m. november 2020 
globaal 58% minder verblijfsgasten dan in dezelfde periode van 2019 en er 
worden 54% minder overnachtingen geboekt. In absolute cijfers staat dit voor 
een verlies van ruim 670.000 verblijfstoeristen en van 1,3 miljoen 
overnachtingen.
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NAAR HERKOMST

OOST-

VLAANDEREN

AANKOMSTEN 2019-2020

maanden I-XI

OVERNACHTINGEN 2019-2020 

maanden I-XI

gemiddelde 

verblijfsduur

2019 2020 2019-2020

2019-2020 

(%) 2019 2020 2019-2020

2019-2020 

(%) 2017 2018

Binnenland 531.092 286.838 -244.254 -46,0% 1.102.348 648.241 -454.107 -41,2% 2,1 2,3

Buitenland 625.166 197.715 -427.451 -68,4% 1.299.275 449.391 -849.884 -65,4% 2,1 2,3

TOTAAL 1.156.258 484.553 -671.705 -58,1% 2.401.623 1.097.632 -1.303.991 -54,3% 2,1 2,3
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✓ De nefaste gevolgen van de 
coronacrisis laten zich het sterkst 
voelen in de buitenlandse markt.

✓ De binnenlandse markt:
➢ Aankomsten: -46,0%
➢ Overnachtingen: -41%

✓ De buitenlandse markt:
➢ Aankomsten: -68%
➢ Overnachtingen: -65%
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Binnen- en buitenlandse aankomsten 
Oost-Vlaanderen per maand
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januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november

Binnenland 2019 29.688 37.560 47.842 53.232 52.659 50.130 55.794 52.063 51.787 55.158 45.179

Binnenland 2020 33.629 44.602 18.219 291 839 15.447 53.823 45.020 37.561 27.207 10.200
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januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november

Buitenland 2019 37.658 38.900 47.959 66.298 62.800 61.117 73.808 75.686 56.705 57.511 46.724

Buitenland 2020 41.019 51.918 17.734 389 932 9.567 32.030 16.724 14.734 8.196 4.472
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Trend Oost-Vlaanderen per maand
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AANKOMSTEN Binnenland Buitenland TOTAAL

trend 2019-

2020

trend 2019-

2020 (%)

trend 2019-

2020

trend 2019-

2020 (%)

trend 2019-

2020

trend 2019-

2020 (%)

januari + 3.941 +13,3% + 3.361 +8,9% + 7.302 +10,8%

februari + 7.042 +18,7% + 13.018 +33,5% + 20.060 +26,2%

maart -29.623 -61,9% -30.225 -63,0% -59.848 -62,5%

april -52.941 -99,5% -65.909 -99,4% -118.850 -99,4%

mei -51.820 -98,4% -61.868 -98,5% -113.688 -98,5%

juni -34.683 -69,2% -51.550 -84,3% -86.233 -77,5%

juli -1.971 -3,5% -41.778 -56,6% -43.749 -33,8%

augustus -7.043 -13,5% -58.962 -77,9% -66.005 -51,7%

september -14.226 -27,5% -41.971 -74,0% -56.197 -51,8%

oktober -27.951 -50,7% -49.315 -85,7% -77.266 -68,6%

november -34.979 -77,4% -42.252 -90,4% -77.231 -84,0%

december

TOTAAL -244.254 -46,0% -427.451 -68,4% -671.705 -58,1%

OVERNACHTINGEN Binnenland Buitenland TOTAAL

trend 2019-

2020

trend 2019-

2020 (%)

trend 2019-

2020

trend 2019-

2020 (%)

trend 2019-

2020

trend 2019-

2020 (%)

januari + 7.162 +14,0% + 8.412 +11,1% + 15.574 +12,3%

februari + 16.715 +25,5% + 24.146 +31,6% + 40.861 +28,8%

maart -55.119 -60,5% -57.030 -59,8% -112.149 -60,1%

april -109.146 -99,3% -131.122 -98,8% -240.268 -99,1%

mei -98.481 -98,2% -127.936 -97,6% -226.417 -97,8%

juni -62.416 -66,4% -103.905 -81,8% -166.321 -75,3%

juli -4.596 -2,6% -86.735 -54,0% -91.331 -27,3%

augustus + 3.583 +2,8% -121.500 -74,3% -117.917 -40,4%

september -27.345 -28,2% -86.331 -69,7% -113.676 -51,5%

oktober -58.487 -55,1% -90.969 -77,0% -149.456 -66,7%

november -65.977 -77,4% -76.914 -81,2% -142.891 -79,4%

december

TOTAAL -454.107 -41,2% -849.884 -65,4% -1.303.991 -54,3%

✓ Abrupt einde aan de positieve 
trend van januari en februari door 
start lockdown half maart

✓ Toerisme herneemt, na de 
versoepeling van de maatregelen, 
voorzichtig vanaf juni met vooral 
positief beeld in binnenlands 
toerisme gedurende de 
zomermaanden

✓ In het najaar waarin opnieuw extra 
maatregelen worden genomen, 
gaat het ook met het binnenlands 
toerisme terug bergaf. De 
buitenlandse aankomsten lagen in 
november 2020 90% lager dan in 
november 2019.



Binnen- en buitenlandse aankomsten 
Regio’s Oost-Vlaanderen per maand
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januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november

Binnenland 2019 12.899 19.740 27.423 32.687 32.916 30.109 33.950 33.006 31.895 31.717 24.307

Binnenland 2020 14.736 24.150 10.395 209 492 10.990 37.303 28.487 21.537 14.188 5.772
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januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november

Buitenland 2019 11.669 12.484 16.026 22.513 22.299 21.864 24.975 26.220 20.923 19.797 15.628

Buitenland 2020 12.551 13.893 5.393 286 563 5.285 11.111 6.731 6.086 3.885 2.283
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Trend Regio’s Oost-Vlaanderen per maand
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AANKOMSTEN Binnenland Buitenland TOTAAL

trend 2019-

2020

trend 2019-

2020 (%)

trend 2019-

2020

trend 2019-

2020 (%)

trend 2019-

2020

trend 2019-

2020 (%)

januari + 1.837 +14,2% + 882 +7,6% + 2.719 +11,1%

februari + 4.410 +22,3% + 1.409 +11,3% + 5.819 +18,1%

maart -17.028 -62,1% -10.633 -66,3% -27.661 -63,7%

april -32.478 -99,4% -22.227 -98,7% -54.705 -99,1%

mei -32.424 -98,5% -21.736 -97,5% -54.160 -98,1%

juni -19.119 -63,5% -16.579 -75,8% -35.698 -68,7%

juli + 3.353 +9,9% -13.864 -55,5% -10.511 -17,8%

augustus -4.519 -13,7% -19.489 -74,3% -24.008 -40,5%

september -10.358 -32,5% -14.837 -70,9% -25.195 -47,7%

oktober -17.529 -55,3% -15.912 -80,4% -33.441 -64,9%

november -18.535 -76,3% -13.345 -85,4% -31.880 -79,8%

december

TOTAAL -142.390 -45,8% -146.331 -68,3% -288.721 -55,0%

OVERNACHTINGEN Binnenland Buitenland TOTAAL

trend 2019-

2020

trend 2019-

2020 (%)

trend 2019-

2020

trend 2019-

2020 (%)

trend 2019-

2020

trend 2019-

2020 (%)

januari + 1.579 +6,1% + 2.476 +8,9% + 4.055 +7,5%

februari + 11.676 +31,3% + 3.870 +13,8% + 15.546 +23,8%

maart -33.572 -60,2% -20.724 -58,1% -54.296 -59,4%

april -71.508 -99,1% -48.213 -97,9% -119.721 -98,6%

mei -62.466 -98,1% -48.860 -96,3% -111.326 -97,3%

juni -33.247 -57,6% -36.096 -72,1% -69.343 -64,3%

juli + 6.854 +5,1% -32.605 -53,7% -25.751 -13,3%

augustus + 3.331 +3,5% -43.276 -67,6% -39.945 -25,3%

september -16.335 -27,0% -31.151 -64,0% -47.486 -43,5%

oktober -38.196 -58,6% -29.770 -66,7% -67.966 -61,9%

november -37.912 -77,0% -26.707 -74,0% -64.619 -75,7%

december

TOTAAL -269.796 -37,7% -311.056 -62,8% -580.852 -48,0%

✓ Abrupt einde aan de positieve 
trend van januari en februari door 
start lockdown half maart

✓ Toerisme herneemt, na de 
versoepeling van de maatregelen, 
voorzichtig vanaf juni met vooral 
positief beeld in binnenlands 
toerisme gedurende de 
zomermaanden

✓ In het najaar waarin opnieuw extra 
maatregelen worden genomen, 
gaat het ook met het binnenlands 
toerisme terug bergaf. 


