
Verblijfstoerisme
Oost-Vlaamse Regio’s - voorjaar 2022

Bevraging bij partnerlogies – eind maart 2022



Bevraging bij partnerlogies

• Korte online-bevraging bij partnerlogies (hotels, B&B’s, 
vakantiewoningen, kampeerlogies, kamergerelateerd logies, 
jeugdverblijven) in de Oost-Vlaamse Regio’s (Leiestreek en Scheldeland: 
enkel Oost-Vlaamse uitbatingen)

• Responsgraad: 37% (93 ingevulde enquêtes / 252 ontvingen de enquête) 
→ bevraging geeft een indicatie (vinger aan de pols)

• Enquête stond open van 28 maart tot 01 april 2022



Wie vulde de bevraging in?
Naar logiestype Naar regio

n=93

Vooral uitbaters van B&B’s en vakantiewoningen vulden de enquête in.

Hotel
4

4%

B&B
47

51%

Vakantiewoning
35

38%

Kampeerlogies
4

4%

Kamergerelateerd 
logies

2
2%

Jeugdverblijf
1

1%

Leiestreek
4

4%

Meetjesland
20

22%

Scheldeland
19

20%

Vlaamse 
Ardennen

33
36%

Waasland
17

18%
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Hoe was de krokusvakantie qua bezetting?

n=93

➢ 61% evalueerde de bezetting in zijn logies tijdens de krokusvakantie positief (van eerder tot zeer goed).

➢ Bij 27% was de bezetting (eerder/zeer) slecht.

➢ 12% was (grotendeels) gesloten.

Krokusvakantie 2022: 28 februari-6 maart

19,4% 15,1% 26,9%
11,8%

10,8%
4,3%

11,8%

Zeer goed Goed Eerder goed Eerder slecht Slecht Zeer slecht (Grotendeels) gesloten



Hoe was de krokusvakantie qua bezetting?

Naar logiestype

• Meest positieve stemmen uit de hoek van de 
vakantiewoningen

Hou aantal respondenten (n) voor ogen bij interpretatie 
van de cijfers
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Vooruitzichten qua bezetting in de 
paasvakantie?

➢ 6 op 10 (61%) heeft positieve vooruitzichten (eerder tot zeer goed) qua logiesbezetting in de paasvakantie.

➢ 30% voorziet een (eerder/zeer) slechte bezetting.

➢ 5% plant (grotendeels) te sluiten.

➢ 3% heeft nog onvoldoende zicht op de bezetting in de komende paasvakantie

n=93Paasvakantie 2022: 4-18 april

16,1% 21,5% 23,7% 21,5% 5,4%
3,2%

5,4%
3,2%

Zeer goed Goed Eerder goed Eerder slecht Slecht Zeer slecht (Grotendeels) gesloten Nog onvoldoende zicht hierop



Vooruitzichten qua bezetting in de 
paasvakantie? Naar logiestype

• Meest gunstige vooruitzichten in vakantiewoningen en 
kampeerlogies

Hou aantal respondenten (n) voor ogen bij 
interpretatie van de cijfers
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Door de coronacrisis zagen we een aantal tendensen in het 
verblijfstoerisme. Welke tendensen zijn nu nog merkbaar in de 
logiessector?
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Door de coronacrisis zagen we een aantal tendensen in het 
verblijfstoerisme. Welke van onderstaande tendensen zijn nu nog 
merkbaar in de logiessector? Naar logiestype
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Verklarende factoren bezetting voorjaar?

• Einde coronamaatregelen; de vrijheid van weleer
• Mensen willen erop uit; inhaalbeweging na corona
• Fiets- en wandelvakanties komen terug op gang
• Uitgestelde groepsvakanties
• Terug grotere groepen
• Opnieuw meer professioneel verblijfstoerisme 

(zakenmensen, arbeiders)
• Herneming seminaries
• Ronde van Vlaanderen
• Het mooie weer

• Energieprijzen swingen de pan uit; vakantiebudget verkleint
• Oorlog in Oekraïne, onzekere tijden…
• Men wil opnieuw naar het buitenland op vakantie
• Corona: fluctuerende cijfers; annulaties omwille van corona in 

het reisgezelschap
• Zakentoerisme blijft achter: minder; kortere verblijven
• Buitenlanders nog niet terug
• Weinig evenementen
• Minder beurzen
• Het slechte weer

Soms tegengestelde stemmen…



Opvallende zaken

▪ Late boekingen… maar ook vroege boekingen (in kader van feesten, communies)
▪ Vooral binnenlandse gasten… maar ook: buitenlanders vinden opnieuw de weg
▪ Nagenoeg geen gasten van buiten Europa
▪ Gasten zijn veeleisender geworden
▪ Langere verblijven – Kortere verblijven
▪ Nog voorzichtigheid bij de gasten (vb. afstand aan tafel)



Samengevat
✓ 93 partnerlogies uit de Oost-vlaamse regio’s vulden de bevraging mbt hun bezetting in het voorjaar in (responsgraad van 37%)  . 

In 9 op de 10 gevallen ging het om uitbaters van B&B’s of vakantiewoningen → de bevraging werpt vooral licht op deze 
logiestypes. 

✓ 61% evalueerde de bezetting in zijn logies tijdens de krokusvakantie positief (van eerder tot zeer goed). In de vakantiewoningen 
was dit beeld het meest positief (71% eerder tot zeer goed). Bij 27% was de bezetting eerder tot zeer slecht en 12% was 
(grotendeels) gesloten.

✓ 6 op 10 heeft positieve vooruitzichten (eerder tot zeer goed) qua logiesbezetting in de paasvakantie. 3 op 10 ziet de bezetting 
niet zo rooskleurig in. Ook hier zien we de meest gunstige perspectieven in de sector van de vakantiewoningen (77% eerder tot
zeer goed).

✓ Een aantal tendensen uit de coronacrisis zijn blijvend merkbaar in de logiessector:
✓ Bijna de helft onderschrijft dat gasten later boeken

✓ Bij 4 op 10 nemen binnenlandse gasten een groter aandeel in dan voor corona

✓ Bij 1 op 2 van de hotels en B&B’s trekt het zakentoerisme trager aan dan het recreatief toerisme

✓ 1 op 5 van de respondenten hanteert flexibelere annuleringsmogelijkheden

✓ Op de vraag naar verklaringen voor de bezetting dit voorjaar zijn de antwoorden niet altijd éénduidig. Als positieve elementen 
haalt men het einde van de coronamaatregelen aan, de hernieuwde zin om erop uit te trekken, het hernemen van het 
zakentoerisme & seminaries… De onzekere tijden met hoge (energie)prijzen en de oorlog in Oekraïne vormen daarentegen een 
domper op het herstel. Ook lonkt het buitenland sterker naar de vakantiegangers en brengt corona nog annulaties met zich 
mee.  De buitenlandse markt is nog niet hersteld. Het zakentoerisme blijft nog achter en de organisatie van evenementen en 
beurzen zit nog niet op het niveau van vóór corona.  


