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INLEIDING 

Toerisme Vlaanderen staat onder meer in voor de bev ordering 
van het toerisme naar en in Vlaanderen en Brussel. Daartoe 
voert het zowel in binnen- als buitenland promotie voor 
Vlaanderen en Brussel als toeristische bestemming. 

Dit onderzoek dient in dat kader te worden gesituee rd en 
heeft als doel inzicht te verwerven in het gedrag v an de in 
de Vlaamse kunststeden en Brussel actueel aanwezige  recrea-
tieve verblijftoeristen afkomstig uit een aantal be langrijke 
toeristengenererende landen. Deze actuele marktinfo rmatie 
moet Toerisme Vlaanderen toelaten zijn marketingbel eid in het 
algemeen en promotiebeleid in het bijzonder voor di t macro-
product en in de geselecteerde markten te optimalis eren.  

Aangezien door WES in 2000 een gelijkaardig onderzo ek werd 
uitgevoerd, laat het nieuwe onderzoek tevens toe tr ends over 
de periode 2000-2005 te onderscheiden. 

In dit onderzoek wordt het begrip ‘kunststeden’ ged efinieerd 
als de verzameling van de steden Antwerpen, Brugge,  Brussel, 
Gent en Leuven. 

Dit rapport beschrijft de resultaten van het herhaa londerzoek 
en is ingedeeld in drie hoofdstukken, namelijk de t oegepaste 
methodologie, de gedetailleerde resultaten en tot s lot con-
clusies en aanbevelingen. 
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HOOFDSTUK 1: METHODOLOGIE 

We starten met een woordje uitleg over de gebruikte  methodo-
logie, opdat de lezer er een idee van krijgt hoe he t onder-
zoek is verlopen. Eerst worden de doelstellingen va n het on-
derzoek uiteengezet. Daarna wordt de methode van on dervraging 
toegelicht.  

 

1. Doelstellingen van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is inzicht te verwerven in het ge-
drag van de in de Vlaamse kunststeden en Brussel ac tueel aan-
wezige recreatieve verblijftoeristen afkomstig uit een aantal 
belangrijke toeristengenererende landen. Deze actue le markt-
informatie moet Toerisme Vlaanderen toelaten zijn m arketing-
beleid in het algemeen en promotiebeleid in het bij zonder 
voor dit macroproduct en in de geselecteerde markte n te opti-
maliseren. 

We gaan tevens na in welke mate dit gedrag is geëvo lueerd ten 
opzichte van 2000 door een vergelijking te maken va n de re-
sultaten van dit onderzoek met deze van de vorige m eting. 

De gestelde vragen hebben betrekking op de volgende  aspecten: 

� imago van de Vlaamse kunststeden en Brussel; 

� motivatie voor bezoek; 

� concurrenten en concurrentiële voor- en nadelen; 

� kenmerken van de trip; 

� activiteiten in Vlaanderen en Brussel; 

� geraadpleegde toeristische informatiebronnen vóór d e af-
reis; 

� tevredenheid en herhaalbezoek; 

� bestedingen in Vlaanderen en Brussel; 

� sociodemografische kenmerken van de toeristen; 

� kenmerken van de enquêtering. 

 

2. Methode van ondervraging: populatie, 
steekproef en interviewmethode 

In dit punt worden achtereenvolgens de populatie, d e steek-
proef en de methode van ondervraging behandeld. 

 

2.1. Populatie 

De onderzoekspopulatie bestaat uit de actueel aanwe zige ver-
blijftoeristen in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en Leuven. 
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Deze verblijftoeristen moeten aan een aantal voorwa arden vol-
doen om in aanmerking te komen voor ondervraging, n amelijk: 

� afkomstig zijn uit de volgende geselecteerde priori taire 
landen: België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, he t Vere-
nigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, J apan, 
Italië, Spanje, Zweden en Denemarken; 

� in een hotel of jeugdherberg verblijven; 

� de vorige nacht verbleven hebben in de stad waar de  enquête 
plaatsvindt; 

� Vlaanderen bezoeken als toeristisch-recreatieve rei ziger. 
Dit wil zeggen dat we toeristen uit de genoemde her komst-
landen verblijvend in de kunststeden voor zakelijke  motie-
ven, deelname aan congressen, seminaries, beurzen o f uit-
sluitend bezoeken aan vrienden, familie of kennisse n niet 
in het onderzoek opnemen; 

� minstens 18 jaar oud zijn. 

Ten slotte werd er hoogstens één enquête per reizen d gezin en 
per groep afgenomen. 

Om deze populatie kwantitatief te benaderen, vertre kken we 
van de klassieke overnachtingsgegevens van de FOD E conomie - 
Algemene Directie Statistiek en Economische Informa tie 1 voor 
het jaar 2004 (gepubliceerd in Toerisme in Cijfers 2004, Toe-
risme Vlaanderen, Planning en Onderzoek). De ADSEI- gegevens 
leveren echter een aantal problemen op.  

Het aantal aankomsten en overnachtingen, gepublicee rd door 
ADSEI, werd vooreerst getoetst en waar nodig gecorr igeerd aan 
de hand van een vergelijking met permanent onderzoe k naar be-
zettingsgraden in de diverse kunststeden. Een corre ct inzicht 
in het aantal aankomsten en overnachtingen is voora l noodza-
kelijk om een juiste raming te maken van de bestedi ngen. Voor 
Brussel constateerden we een minimale onderschattin g van 2%, 
voor Antwerpen en Gent bedraagt de onderschatting 3 % en voor 
Brugge 7%. Voor Leuven is geen cijfermateriaal voor handen. Op 
basis van een aanbodvergelijking tussen Leuven, Bru gge en 
Gent gaan we uit van een onderschatting van 5% voor  Leuven. 

Verder verstrekt ADSEI slechts globale gegevens voo r de lo-
giesvormen voor specifieke doelgroepen. Deze laatst e vorm be-
vat voornamelijk jeugdherbergen. Gegevens omtrent a ankomsten 
en overnachtingen in jeugdherbergen zijn niet voorh anden om-
wille van vertrouwelijkheid. Voor een aantal steden  ontbreken 
echter ook gegevens op niveau van logies voor doelg roepen. Om 
tegemoet te komen aan dit probleem is de verhouding  hotels - 
jeugdherbergen per markt en per kunststad overgenom en vanuit 
het onderzoek in 2000 toen wel meer gedetailleerde gegevens 
beschikbaar waren. 

De finaal bekomen gegevens omtrent de populatie wor den weer-
gegeven als bijlage 1. De aandelen van de verschill ende mark-
ten in het totale aantal aankomsten geven we weer i n figuur 

                        

1 Voorheen Nationaal Instituut voor de Statistiek (N IS). 



 

Þ Kunststedenonderzoek 2005 Mei 2006 

Eindrapport  7 

1. Hieruit blijkt dat het Verenigd Koninkrijk de be langrijk-
ste markt vormt (22%). Nederland, België, Frankrijk  en Duits-
land zijn eveneens van relatief groot belang (respe ctievelijk 
20%, 16%, 15% en 9%). De verdere markten hebben een  iets 
kleiner aandeel. 
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Figuur 1 
Het aandeel van de verschillende markten in het aan tal aankom-
sten voor recreatieve doeleinden in de Vlaamse kuns tsteden in 
2004, bewerkingen WES op basis van gegevens ADSEI e n Toerisme 
Vlaanderen (Planning en Onderzoek) 

België
16%

Verenigd Koninkrijk
22%

Nederland
20%

Frankrijk
15%

Duitsland
9%

Spanje
5%

V.S. Amerika
5%

Japan
3% Italië

3%

Scandinavië
2%

 

 

 

2.2. Steekproef en interviewmethode 

Om het veldwerk te sturen werden quota opgelegd aan  de enquê-
teurs die resulteren in de gegevens weergegeven in tabel 1,1. 
Deze quota geven aan hoeveel personen van elke nati onaliteit 
per kunststad moesten worden ondervraagd. 

De enquête werd persoonlijk face-to-face afgenomen in de pe-
riode mei 2005 tot en met november 2005. Een voorbe eld van 
elke taalversie van de enquête is opgenomen als bij lage 2. 

Het veldwerk sloten we af met bijna 2.900 enquêtes (tabel 
1,2). Dit is iets minder dan de 3.000 vooropgesteld e enquê-
tes. De quota voor Belgen, Japanners, Italianen en reizigers 
uit Scandinavië werden niet volledig gehaald. Daart egenover 
staat dat het aantal enquêtes voor Nederlanders en reizigers 
vanuit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Stat en de quo-
ta overtreft. Wat de steden betreft, haalden we het  opgelegde 
aantal enquêtes in Brugge en Gent. Voor de andere s teden no-
teren we een klein tekort. Vooral tijdens de eerste  ondervra-
gingsperiode (mei-juni) bleek het moeilijk te zijn om de quo-
ta te behalen. Dit tekort werd echter in de volgend e periodes 
grotendeels weggewerkt. 
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Tabel 1,1 
Totaal aantal uit te voeren enquêtes in de Vlaamse kunststeden, 
naar land van herkomst en kunststad, WES-onderzoek 2005 

Land van herkomst Antwerpen  Brugge  Brussel  Gent  Leuven  Totaal  
België 100  100  75 100  25 400  
Nederland 175  100  50 75 50 450  
Duitsland 100  100  150  50 0 400  
Frankrijk 75  150  125  50 0 400  
Verenigd Konink-
rijk 

100  175  100  50 25 450  

Verenigde Staten 
van Amerika 25  75 100  0 0 200  
Japan 50  75 75 0 0 200  
Italië 25  50 100  25 0 200  
Spanje 25  50 100  25 0 200  
Scandinavië 25  0 50 25 0 100  
Totaal 700  875  925  400  100  3.000  

 

Tabel 1,2 
Aantal effectief uitgevoerde enquêtes in de Vlaamse  kunststeden, 
naar land van herkomst en kunststad, WES-onderzoek 2005 

Land van herkomst Antwerpen  Brugge  Brussel  Gent  Leuven  Totaal  
België 97  118  32 87 12 346  
Nederland 177  116  64 100  25 482  
Duitsland 77  104  181  37 0 399  
Frankrijk 69  150  139  42 0 400  
Verenigd Konink-
rijk 

88 198  104  61 20 471  

Verenigde Staten 
van Amerika 51  57 100  14 0 222  
Japan 59  38 51 10 0 158  
Italië 17  48 58 13 0 136  
Spanje 29  41 103  23 0 196  
Scandinavië 18  4 39 12 0 73 
Totaal 682  874  871  399  57 2.883  

 

Omdat groepsreizigers moeilijker te ondervragen zij n (ze vol-
gen immers meestal een vastgesteld programma), werd  via een 
bijkomende peiling nagegaan wat het reëel aandeel a an groeps-
reizigers is onder de recreatieve verblijftoeristen  in de di-
verse Vlaamse kunststeden. Voor het onderzoek in 20 00 namen 
we hiervoor contact met een groot aantal hotels in de diverse 
kunststeden. Uit een nieuwe peiling bij hotels blij kt dat de-
ze aandelen slechts weinig veranderd zijn. Het aand eel vari-
eert van 19% in Brugge tot 32% in Antwerpen (zie ta bel 1,3). 

De gegevens in de steekproef werden daarom dubbel g ewogen: 

� een eerste maal om de verhouding nationaliteit-stad  van on-
dervraging-logiesvorm de werkelijke verhoudingen bi j het 
aantal aankomsten te laten benaderen (cf. bijlage 1 ); 

� en een tweede maal om het aandeel groepsreizen te l aten 
overeenstemmen met de werkelijkheid (cf. tabel 1,3) . 
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Tabel 1,4 geeft het aantal gerealiseerde enquêtes w eer in 
functie van de verblijfperiode bij de ondervraagde toeris-
tisch-recreatieve verblijftoeristen. 

 

Tabel 1,3 
Het aandeel van groepsreizen bij toeristisch-recrea tieve ver-
blijftoeristen in de Vlaamse kunststeden, naar kuns tstad, WES-
onderzoek 2005 (in %) 

Kunststad Groepsreis  Geen groeps-
reis  

Totaal  

Antwerpen 32,0  68,0  100,0  
Brugge 19,0  81,0  100,0  
Brussel 24,0  76,0  100,0  
Gent 25,0  75,0  100,0  
Leuven 27,0  73,0  100,0  

 

Tabel 1,4 
Aantal effectief uitgevoerde enquêtes in de Vlaamse  kunststeden, 
naar enquêteperiode, WES-onderzoek 2005 

Enquêteperiode Aantal uitgevoerde en-
quêtes  

Mei-juni 307  
Juli-augustus 1.464  
September-november 1.112  
Totaal 2.883  

 

Waar nodig wordt de gehanteerde terminologie toegel icht in 
het rapport. Voorafgaandelijk wensen we reeds de na druk te 
leggen op het verschil tussen enquêteplaats en verb lijf-
plaats. De enquêteplaats is de plaats waar de enquê te werd 
afgenomen terwijl een verblijfplaats die plaatsen o mhelst 
waar de ondervraagde personen overnacht hebben. Bij gevolg 
zijn er meerdere verblijfplaatsen mogelijk tegenove r slechts 
één enquêteplaats. Bovendien is de enquêteplaats ee n ver-
blijfplaats maar niet noodzakelijk omgekeerd. Het o nderscheid 
werd gecreëerd omdat bepaalde aspecten (bijvoorbeel d imago, 
tevredenheid, …) gerelateerd werden aan de plaats w aar de en-
quête werd afgenomen en andere niet. 

Tabellen 1,5 tot 1,7 maken dit verschil nog duideli jker. On-
geveer 23% van de respondenten heeft bijvoorbeeld i n Antwer-
pen overnacht, 18% is er ondervraagd. Nagenoeg 37% verbleef 
in Brugge, 26,7% is er ondervraagd, enz. (tabel 1,5 ). Alle 
respondenten die ondervraagd zijn in Antwerpen hebb en er lo-
gischerwijze ook overnacht. Daarnaast heeft 11,3% n og in 
Brugge gelogeerd, 7,7% in Brussel, 4,1% in Gent en 0,3% in 
Leuven (zie tabel 1,6). Van de respondenten die in Antwerpen 
overnacht hebben, is 77,4% ook in deze stad ondervr aagd, 7,8% 
is in Brugge geënquêteerd geweest, 11% in Brussel, 2,3% in 
Gent en 1,5% in Leuven (zie tabel 1,7). 

Tabel 1,5 
De verblijf- en enquêteplaatsen bij de toeristisch- recreatieve 
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verblijftoeristen in de Vlaamse kunststeden in 2005 , WES-enquête 
2005 (in % van het aantal respondenten) 

Kunststad Verblijfplaats  Enquêteplaats  
Antwerpen 23,2  18,0  
Brugge 36,8  26,7  
Brussel 48,7  42,8  
Gent 12,1  9,1  
Leuven 3,9  3,4  
Totaal 124,7  100,0  
Aantal ongewogen 
cases 

2.867  2.858  
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Tabel 1,6 
Verblijfplaatsen bij de toeristisch-recreatieve ver blijftoeris-
ten in 2005, naar enquêteplaats, WES-enquête 2005 ( in % van het 
aantal respondenten) 

Verblijfplaats Enquêteplaats  
Antwerpen  Brugge  Brussel  Gent  Leuven  

Totaal  Aantal onge-
wogen 

 cases  
Antwerpen 100,0  11,3  7,7  4,1  0,3  123,4  670  
Brugge 6,7  100,0  11,8  3,7  0,6  122,8  877  
Brussel 6,0  14,8  100,0  2,5  0,4  123,7  873  
Gent 5,8  17,4  12,5  100,0  0,8  136,5  380  
Leuven 10,5  4,8  4,2  6,3  100,0  125,8  58 
Totaal 23,2  36,8  48,7  12,1  3,9  124,7  2.858  

 

Tabel 1,7 
Enquêteplaats bij de toeristisch-recreatieve verbli jftoeristen 
in 2005, naar verblijfplaats, WES-enquête 2005 (in %) 

Enquêteplaats Verblijfplaat-
sen Antwerpen  Brugge  Brussel  Gent  Leuven  

Totaal  Aantal ongewo-
gen cases  

Antwerpen 77,4  7,8  11,0  2,3  1,5  100,0  824  
Brugge 5,5  72,5  17,3  4,3  0,4  100,0  1.174  
Brussel 2,8  6,5  88,0  2,3  0,3  100,0  1.143  
Gent 6,1  8,2  8,8  75,1  1,8  100,0  493  
Leuven 1,4  4,4  4,7  2,0  87,6  100,0  80 
Totaal 18,0  26,7  42,8  9,1  3,4  100,0  2.867  
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HOOFDSTUK 2: RESULTATEN 

In dit tweede hoofdstuk bespreken we de belangrijks te resul-
taten van de enquêtering van de toeristisch-recreat ieve ver-
blijftoeristen in de Vlaamse kunststeden. Achtereen volgens 
besteden we aandacht aan: het profiel, de kenmerken  van de 
huidige trip, de concurrentiepositie van onze kunst steden, de 
geraadpleegde informatiebronnen, de ondernomen acti viteiten, 
de tevredenheid en de intentie tot herhaalbezoek en  ten slot-
te de bestedingen. Waar mogelijk blikken we terug n aar de re-
sultaten van het onderzoek in 2000. Bij deze vergel ijking 
dienen we rekening te houden met het feit dat Leuve n geen 
deel uitmaakte van het onderzoek in 2000. 

De tabellen waar in dit deel van het rapport wordt naar ver-
wezen, zijn terug te vinden in het tabellenrapport.  

 

1. Profielbeschrijving 

Om een beeld te krijgen van de toeristisch-recreati eve ver-
blijftoerist in de Vlaamse kunststeden beschrijven we kort 
het profiel: regio van herkomst, geslacht, leeftijd , oplei-
dingsniveau, beroep en sociale klasse. 

 

1.1. Regio van herkomst 

Tabel 2,1 - Figuren 2 tot en met 6 

Bij de beschrijving van de methodologie werd reeds het belang 
van de verschillende markten aangehaald. Per markt kijken we 
nu het belang van de diverse regio’s van herkomst n a. Voor 
België en de omliggende markten zijn deze in kaart gebracht 
op figuren 2 tot en met 6.  

Hieruit blijkt het volgende: 

� Belgische recreatieve verblijftoeristen komen relat ief vaak 
uit de provincie Antwerpen (22,6%), Limburg (21,1%)  of 
West-Vlaanderen (15,3%). Verblijftoeristen uit Vlaa nderen 
zijn talrijker, Brussel vertegenwoordigt slechts 2, 8% van 
de Belgische markt en Wallonië is goed voor 18%; 

� reizigers uit Nederland komen vooral uit Noord-Holl and 
(19,8%), Zuid-Holland (16,9%), Gelderland (13,2%), Noord-
Brabant (12,7%) en Utrecht (10%); 

� Nordrhein-Westfalen is de belangrijkste Duitse herk omstre-
gio (36,7%), gevolgd door Bayern (11,2%); 

� meer dan een derde van de Franse verblijftoeristen is af-
komstig uit de regio Parijs (37,5%); 

� ook in het Verenigd Koninkrijk is de regio rond de hoofd-
stad het belangrijkst: 44,2% van de Britse toeriste n komt 
uit Londen en zijn omgeving; 



 

Þ Kunststedenonderzoek 2005 Mei 2006 

Eindrapport  14 

� Amerikaanse reizigers wonen hoofdzakelijk in volgen de re-
gio’s: New York (18,1%), Los Angeles/San Francisco/ Seattle 
(16,2%) en Florida/Dallas/Houston (10,8%); 

� 42,8% van de Japanners komt uit de omgeving van de hoofd-
stad Tokyo; 

� Lombardije is goed voor een derde van de Italiaanse  ver-
blijftoeristen (33,3%). Toscane, Campania en de reg io rond 
de hoofdstad zijn telkens goed voor ongeveer 10 tot  14% van 
de Italiaanse reizigers; 
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Figuur 2 
Regio van herkomst van de toeristisch-recreatieve v erblijftoe-
risten uit België in de Vlaamse kunststeden in 2005 , WES-enquête 
2005 (in % van de respondenten uit België) 
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Figuur 3 
Regio van herkomst van de toeristisch-recreatieve v erblijftoe-
risten uit Nederland in de Vlaamse kunststeden in 2 005, WES-
enquête 2005 (in % van de respondenten uit Nederlan d) 
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Figuur 4 
Regio van herkomst van de toeristisch-recreatieve v erblijftoe-
risten uit Duitsland in de Vlaamse kunststeden in 2 005, WES-
enquête 2005 (in % van de respondenten uit Duitslan d) 
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Figuur 5 
Regio van herkomst van de toeristisch-recreatieve v erblijftoe-
risten uit Frankrijk in de Vlaamse kunststeden in 2 005, WES-
enquête 2005 (in % van de respondenten uit Frankrij k) 
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Figuur 6 
Regio van herkomst van de toeristisch-recreatieve v erblijftoe-
risten uit het Verenigd Koninkrijk in de Vlaamse ku nststeden in 
2005, WES-enquête 2005 (in % van de respondenten ui t het Vere-
nigd Koninkrijk) 
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� voor Spanje merken we het belang op van Catalonië m et voor-
namelijk Barcelona (respectievelijk 26,9% en 15,1%) . Madrid 
is goed voor 16,8% van de afreizen; 

� in Scandinavië zijn vooral de regio’s rond de hoofd steden 
van belang. 

Evolutie 2000-2005 

Heel grote verschuivingen merken we niet op. Uit de  vergelij-
king kunnen we wel enkele conclusies halen: 

� er is een toenemend belang van Limburg in België; 

� Rheinland-Pfalz verliest aan terrein in Duitsland; 

� andere, niet gedefinieerde regio’s in Frankrijk zij n be-
langrijker geworden en 

� in Italië en Spanje is het belang van de hoofdstad afgeno-
men ten voordele van respectievelijk Lombardije en Catalo-
nië. 

 

1.2. Geslacht en leeftijd 

Tabellen 2,2 en 2,3 - Figuur 7 

Het aandeel van de ondervraagde mannen is iets hoge r dan dat 
van de vrouwen in de Vlaamse kunststeden (53,6% teg enover 
46,4%). Onder de Japanners en de Italianen vinden w e relatief 
veel mannen terug. 

Ongeveer 36% is jonger dan 34 jaar, 15,9% bevindt z ich in de 
categorie 35-44 jaar, 34,8% is 45 tot 64 jaar jong en 13,5% 
is 65 jaar of ouder. Onder de Belgen, Japanners en Spanjaar-
den vinden we relatief veel jongeren. De generatie 55-
plussers zijn eerder terug te vinden onder de Duits e en Brit-
se reizigers. 

Evolutie 2000-2005 

� De verdeling man-vrouw is op vijf jaar tijd niet ge wijzigd.  

� De leeftijdscategorie 25-54 jaar is iets in belang afgeno-
men ten voordele van de jongste en oudere leeftijds groepen. 
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Figuur 7 
Geslacht en leeftijd van de ondervraagde toeristisc h-recreatieve 
verblijftoeristen in de Vlaamse kunststeden in 2005  en 2000, 
WES-enquêtes 2005 en 2000 (in %) 
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1.3. Opleidingsniveau, beroep en sociale klasse 

Tabellen 2,4 tot en met 2,6 - Figuur 8 

Recreatieve verblijftoeristen in de Vlaamse kunstst eden zijn 
hoogopgeleid: 62,8% bezit een diploma hoger onderwi js, al dan 
niet universitair. Dit weerspiegelt zich ook in de beroepen-
structuur: 31,2% is bediende, 19,8% is kaderlid, on dernemer 
of oefent een vrij beroep uit. Daarnaast is 19,6% 
(brug)gepensioneerd en 12,9% studeert nog. De combi natie op-
leiding en beroep resulteert in de sociale klasse 1. Het be-
zoeken van de Vlaamse kunststeden is een zaak van v ooral de 
hogere sociale klassen (76,5%). 

Evolutie 2000-2005 

We noteren weinig evoluties in de periode 2000-2005 . 

                        

1 De manier waarop de sociale klassen zijn bepaald i s opgenomen als bijlage 3. 
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Figuur 8 
Opleidingsniveau, beroep en sociale klasse van de o ndervraagde 
toeristisch-recreatieve verblijftoeristen in de Vla amse kunst-
steden in 2005 en 2000, WES-enquêtes 2005 en 2000 ( in %) 
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2. Kenmerken van de trip 

In de volgende paragrafen komen kenmerken van de hu idige trip 
aan bod zoals: herhaalbezoeken, verblijfsduur, logi esvorm, 
reizend gezin, transportmiddel, reisorganisatie en het reizen 
in groep. 

 

2.1. Ervaring met Vlaanderen/Brussel en de 
kunststeden 

Tabellen 2,7 tot en met 2,12 - Figuren 9 en 10 

38,1% van de toeristisch-recreatieve verblijftoeris ten in de 
Vlaamse kunststeden hebben tijdens de vijf voorbije  jaren 
reeds een (korte) vakantie met minstens één overnac hting 
doorgebracht in Vlaanderen/Brussel. Daartegenover s taat dat 
voor 61,9% dit een eerste bezoek is aan Vlaanderen/ Brussel. 
17,7% van de reizigers verbleven reeds eenmaal in V laande-
ren/Brussel in de afgelopen vijf jaar, 8,5% reeds t weemaal. 
5,9% van de ondervraagden zijn frequente bezoekers (hebben 5 
of meer (korte) vakanties doorgebracht in Vlaandere n/Brussel 
in de afgelopen vijf jaar). 

Logischerwijze neemt het herhaalbezoek af naarmate de afstand 
tussen Vlaanderen en het thuisadres toeneemt. Het h erhaalbe-
zoek bij Belgen bedraagt 65,1%, dat van Amerikanen en Japan-
ners respectievelijk slechts 14,4% en 10,3%. Het he rhaalbe-
zoek aan Vlaanderen/Brussel ligt relatief hoog voor  verblijf-
toeristen in Antwerpen, Gent en vooral Leuven (resp ectieve-
lijk 45%, 45,3% en 58%). 

Indien de respondenten een herhaalbezoek hadden ond ernomen 
naar Vlaanderen en Brussel werd gepolst naar de erv aring met 
de zes Vlaamse kunststeden, namelijk Antwerpen, Bru gge, Brus-
sel, Gent, Leuven en Mechelen in de voorbije vijf j aar. 19,2% 
van de verblijftoeristen in de Vlaamse kunststeden heeft 
reeds een (korte) vakantie doorgebracht in Brugge, 17,3% in 
Brussel, 14,9% in Antwerpen, 8,5% in Gent, 3,4% in Leuven en 
1,5% in Mechelen. 

Het herhaalbezoek is relatief hoog voor: 

� Nederlanders ten aanzien van Antwerpen; 

� Belgen voor Brugge en Gent en 

� Fransen wat Brussel betreft. 

Tabel 2,11 geeft het herhaalbezoek weer aan de indi viduele 
kunststeden: 29,2% keert terug naar Antwerpen, 20,7 % naar 
Brugge, 18,2% naar Brussel, 16,7% naar Gent en 13,5 % naar 
Leuven. 

Evolutie 2000-2005 
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Het herhaalbezoek aan Vlaanderen/Brussel ligt op he tzelfde 
niveau als vijf jaar geleden. We merken iets meer h erhaalbe-
zoeken aan Antwerpen, iets minder aan Brussel. 
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Figuur 9 
De mate waarin de toeristisch-recreatieve verblijft oeristen in 
de Vlaamse kunststeden in 2005 en 2000 reeds een (k orte) vakan-
tie met minstens één overnachting in Vlaanderen en Brussel heb-
ben doorgebracht gedurende de laatste vijf jaar (ex clusief de 
huidige vakantie), WES-enquêtes 2005 en 2000 (in %)  

 

Figuur 10 
De mate waarin de toeristisch-recreatieve verblijft oeristen in 
de Vlaamse kunststeden in 2005 en 2000 reeds een (k orte) vakan-
tie met minstens één overnachting in Antwerpen, Bru gge, Brussel, 
Gent, Leuven en/of Mechelen hebben doorgebracht ged urende de 
laatste vijf jaar (exclusief de huidige vakantie), WES-enquêtes 
2005 en 2000 (in %) 
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2.2. Verblijfplaats en verblijfsduur 

Tabellen 2,13 tot en met 2,30 - Figuren 11 en 12 

Met verblijfplaats bedoelen we die plaatsen waar mi nstens één 
overnachting plaats- vindt. Zoals reeds in de metho dologie 
aangegeven verblijft 23,2% van de toeristisch-recre atieve 
verblijftoeristen in Antwerpen, 36,8% in Brugge, 48 ,7% in 
Brussel, 12,1% in Gent en 3,9% in Leuven. 3,1% van de respon-
denten verblijft eveneens aan onze Kust, 0,5% op an dere 
plaatsen in Vlaanderen, 1,7% in Wallonië en 21,3% i n het bui-
tenland. Gemiddeld overnacht men op 1,5 plaatsen in  België en 
het buitenland tijdens een dergelijke reis 1. 

Uit tabel 2,13 merken we dat Brugge en Brussel rela tief vaak 
gecombineerd worden: 29,4% van de verblijftoeristen  in Brugge 
overnacht eveneens in Brussel. Ook Gent wordt vaak in combi-
natie met andere kunststeden bezocht: 17,1% overnac ht tevens 
in Antwerpen, 31,7% in Brugge en 26% in Brussel. 

Volgende combinaties van land van herkomst en verbl ijfplaats 
komen relatief veel voor: 

� Nederlanders in Antwerpen; 

� Fransen, Britten, Amerikanen en Japanners in Brugge ; 

� Japanners, Italianen, Spanjaarden en Scandinaviërs in Brus-
sel en 

� Scandinaviërs in Gent. 

Een totale trip duurt gemiddeld 5,1 nachten. Hierva n spen-
deert men ongeveer drie nachten in Vlaanderen: 0,5 nacht in 
Antwerpen, 0,8 nacht in Brugge, 1,2 nacht in Brusse l, 0,3 
nacht in Gent en 0,1 nacht in Leuven. Wie in Antwer pen ver-
blijft, overnacht er gemiddeld 2 nachten, in Brugge  is dit 
2,3 nachten, in Brussel 2,4 nachten, in Gent 2,1 na chten en 
1,8 nacht in Leuven. 

De afstand tussen de woonplaats en Vlaanderen beïnv loedt in 
belangrijke mate de verblijfsduur van de totale tri p. Een 
trip ondernomen door Belgen duurt gemiddeld 2,8 nac hten te-
genover 14,4 nachten voor een trip door Amerikanen.  

Het verschil in verblijfsduur in Vlaanderen tussen hotelgas-
ten en reizigers in jeugdherbergen is eerder beperk t (respec-
tievelijk 2,9 en 3,3 nachten). Wel constateren we d at de to-
tale trip bij reizigers in jeugdherbergen langer du urt dan 
bij hotelreizigers (respectievelijk 8,6 en 4,7 nach ten). Uit 
tabel 2,29 blijkt dat jongeren iets langer reizen d an oude-
ren. 

Evolutie 2000-2005 

                        

1 Het maximaal aantal verblijfplaatsen bij deze anal yse bedraagt negen, namelijk 
Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven, Vlaamse K ust, overig Vlaanderen, 
Wallonië en buitenland. Dit heeft als gevolg dat wa nneer een verblijftoerist 
zowel in Londen als Parijs overnacht heeft, dit sle chts als één verblijfplaats 
wordt gerekend, namelijk het buitenland. 



 

Þ Kunststedenonderzoek 2005 Mei 2006 

Eindrapport  27 

In 2005 verbleven de verblijftoeristen in de Vlaams e kunst-
steden relatief meer ook in het buitenland (21,3% i n 2005 te-
genover 15,3% in 2000). In eigen land verblijven to eristen 
iets meer in Brussel (48,7% in 2005 tegenover 42,3%  in 2000). 

Op het vlak van verblijfsduur merken we slechts bep erkte evo-
luties zoals een iets langere duur van de totale tr ip in 2005 
tegenover 2000 (respectievelijk 5,1 en 4,3 nachten) . 
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Figuur 11 
Alle verblijfplaatsen van de toeristisch-recreatiev e verblijf-
toeristen in de Vlaamse kunststeden in 2005 en 2000 , WES-
enquêtes 2005 en 2000 (in %) 
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Figuur 12 
Gemiddeld aantal nachten in de Vlaamse kunststeden en daarbuiten 
bij de toeristisch-recreatieve verblijftoeristen in  de Vlaamse 
kunststeden in 2005 en 2000, WES-enquêtes 2005 en 2 000 
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2.3. Logiesvorm, logiesformule en hotelcatego-
rie 

Tabellen 2,31 tot en met 2,33 - Figuur 13 

Nagenoeg 91% van de verblijftoeristen in de Vlaamse  kunstste-
den overnacht in een hotel, 9,2% in een jeugdherber g. De 
meerderheid kiest voor de formule “logies en ontbij t” 
(79,3%), 12,4% kiest voor “logies zonder ontbijt” e n 8,3% op-
teert voor half- of vol pension. 

Nagenoeg de helft van de hotelgasten overnacht in e en drie-
sterrenhotel (47,2%). Ongeveer een derde kiest voor  een vier- 
of vijfsterrenhotel (33,5%). De categorieën O/H of één ster 
en tweesterren zijn goed voor respectievelijk 7,4% en 11,8% 
van de hotelverblijven. 

In functie van land van herkomst, enquêteplaats, le eftijd en 
sociale klasse stellen we het volgende vast: 

� Amerikanen en Spanjaarden overnachten relatief vaak  in een 
jeugdherberg; 

� Fransen en Amerikanen kiezen relatief vaker voor lo gies 
zonder ontbijt; 

� Duitsers opteren relatief meer voor half- of vol pe nsion; 

� in Brussel overnacht men relatief vaak in een jeugd herberg; 

� in Brussel en in Leuven kiezen verblijftoeristen re latief 
meer voor een overnachting zonder ontbijt; 

� in Antwerpen opteert men in vergelijking met de and ere 
kunststeden eerder voor half- of vol pension; 

� bijna een derde van de jongeren tot 24 jaar overnac ht in 
een jeugdherberg; 

� nagenoeg alle 55-plussers overnachten in een hotel,  65-
plussers kiezen hierbij relatief vaak voor half- of  vol 
pension. 

Evolutie 2000-2005 

Het aandeel verblijftoeristen dat kiest voor de log iesformule 
“logies zonder ontbijt” is toegenomen (respectievel ijk 6,9% 
en 12,4% in 2000 en 2005). 



 

Þ Kunststedenonderzoek 2005 Mei 2006 

Eindrapport  30 

Figuur 13 
Logiesvorm, logiesformule en hotelcategorie bij de toeristisch-
recreatieve verblijftoeristen in de Vlaamse kunstst eden in 2005 
en 2000, WES-enquêtes 2005 en 2000 (in %) 

 

 

 

2.4. Samenstelling van het reizende gezin, ge-
middelde grootte van het reizende gezin en 
reisgezelschap 

Tabellen 2,34 tot en met 2,36 - Figuur 14 

Aan de toeristisch-recreatieve verblijftoeristen in  de Vlaam-
se kunststeden in 2005 werd de vraag gesteld hoevee l personen 
uit hun gezin deelnamen aan de (korte) vakantie, in  welk ge-
zinsverband er werd gereisd en hoeveel vrienden, fa milie of 
kennissen hen vergezelden. 

De gemiddelde grootte van het reizende gezin is 1,9  personen. 
Gemiddeld reizen bijna twee personen uit één gezin samen naar 
de Vlaamse kunststeden. Nagenoeg 90% reist zonder k inderen. 
Het reisgezelschap inclusief vrienden, familie of k ennissen 
bestaat uit gemiddeld 2,4 personen. 

In combinatie met enkele onderzochte kenmerken kome n we tot 
volgende resultaten: 

� volwassenen met kleine kinderen zijn relatief talri jker bij 
Belgen (11%); 
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� onder de Britten, de Duitsers en Italianen zijn de oudere 
leeftijdscategorieën (gezinshoofd 45 jaar en ouder)  rela-
tief sterk vertegenwoordigd; 

� in jeugdherbergen vinden we logischerwijze relatief  veel 
jongeren tot 25 jaar terug. 
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Evolutie 2000-2005 

De gemiddelde grootte van het reizende gezelschap i s licht 
afgenomen (3,1 personen in 2000 tegenover 2,4 perso nen in 
2005). 

Figuur 14 
Samenstelling van het reizende gezin bij de toerist isch-
recreatieve verblijftoeristen in de Vlaamse kunstst eden in 2005 
en 2000, WES-enquêtes 2005 en 2000 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

SA M ENSTELLING VA N HET
REIZENDE GEZIN       (in %)

Vo lwassene(n) zo nder kinderen,
<25 jaar

Vo lwassene(n) zo nder kinderen,
25-44 jaar

Vo lwassene(n) zo nder kinderen,
45-64 jaar

Vo lwassene(n) zo nder kinderen,
>=65 jaar

Vo lwassene(n) met kinderen,
jo ngste kind <= 12 jaar

Vo lwassene(n) met kinderen,
jo ngste kind >= 13 jaar

GEM IDDELDE GROOTTE VA N
HET REIZENDE GEZIN

GEM IDDELDE GROOTTE VA N
HET REISGEZELSCHA P

2000 2005

 

 

2.5. Transportmiddel 

Tabellen 2,37a tot en met 2,39 - Figuur 15 

Aan de respondenten werd gevraagd met welk transpor tmiddel 
zij de grootste afstand aflegden tussen hun woonpla ats en 
Vlaanderen/Brussel. Meer dan een derde reisde met d e wagen 
(36,2%). Bij ongeveer een vijfde van de bezoekers w as het 
vliegtuig het belangrijkste transportmiddel (21%). Andere 
transportmiddelen zijn touringcar (16%), HST (13,2% ) of de 
(gewone) trein (12,8%). 

Voor verblijftoeristen uit België, Nederland en Fra nkrijk is 
de wagen het belangrijkste transportmiddel (respect ievelijk 
64,7%, 54,1% en 60,2%). Belgen en Nederlanders make n eveneens 
relatief veel gebruik van de (gewone) trein (respec tievelijk 
26,4% en 26,8%). De touringcar is heel belangrijk v oor de 
Duitsers (52,9%). Meer dan 40% van de Britten komt met de Eu-
rostar. Logischerwijze reizen verblijftoeristen uit  de verder 
afgelegen markten veelal met het vliegtuig.  

Voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk splitsen  we het 
transportmiddel verder op in tabel 2,37b. De kanaal tunnel 
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heeft een leidend aandeel van 63,4%, de overvaart p er boot, 
hovercraft of catamaran is goed voor 18,9%. 
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In Brussel treft men relatief veel reizigers aan di e met het 
vliegtuig gekomen zijn (30,5%). Voor reizigers in j eugdher-
bergen is het aandeel van de klassieke trein en het  vliegtuig 
relatief groot (respectievelijk 20,5% en 27,1%). 

Bij jongeren tot 24 jaar merken we het belang op va n de (ge-
wone) trein en van het vliegtuig. Bij 55-plussers e n vooral 
65-plussers stippen we de impact aan van de touring car. 

Evolutie 2000-2005 

Het aandeel van het vliegtuig is licht afgenomen in  de perio-
de 2000-2005 (respectievelijk 21% en 25,4% in 2005 en 2000) 
ten voordele van de wagen en de hogesnelheidstrein.  

Figuur 15 
Transportmiddel waarmee de toeristisch-recreatieve verblijftoe-
risten in Vlaamse kunststeden in 2005 en 2000 het g rootste tra-
ject hebben afgelegd tussen de woonplaats en Vlaand eren/Brussel, 
WES-enquêtes 2005 en 2000 (in %) 
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2.6. Reisorganisatie 

Bij de resultaten over de reisorganisatie besteden we aan-
dacht aan de logies- en transportreservatie alsook de reser-
vatieperiode en -methode. 

 

2.6.1. Logies- en transportreservatie 

Tabellen 2,40 tot en met 2,42 - Figuur 16 

Bij 53,3% van de toeristisch-recreatieve verblijven  in de 
Vlaamse kunststeden wordt het logies en het transpo rt op 
voorhand geboekt. In 30,1% van de verblijven gaat h et om een 
reservatie van uitsluitend het logies, in 3,7% van de geval-
len om transportreservatie. Bij 12,9% van de verbli jven heeft 
men niets op voorhand gereserveerd: geen logies en geen 
transport. 

Het boeken van zowel logies als transport komt rela tief fre-
quent voor bij reizigers uit verder afgelegen markt en. Ook 
Britten boeken relatief vaak de combinatie vóór hun  afreis. 
Veel Belgen, maar ook Nederlanders en Fransen reser veren en-
kel het logies op voorhand. Een derde van de Belgen  maakt 
geen reservatie voor logies en/of transport vóór de  afreis. 

Bij verblijven in jeugdherbergen wordt het logies r elatief 
minder op voorhand gereserveerd (in 61,6% van de ge vallen is 
het logies op voorhand gereserveerd tegenover 83,4%  gemid-
deld). 

Evolutie 2000-2005 

We merken geen fundamentele verschillen op bij de r eisorgani-
satie in de periode 2000-2005. 

Figuur 16 
Reisorganisatie bij de toeristisch-recreatieve verb lijftoeristen 
in de Vlaamse kunststeden in 2005 en 2000, WES-enqu êtes 2005 en 
2000 (in %) 
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2.6.2. Logiesreservatieperiode 

Tabellen 2,43 tot en met 2,46 - Figuren 17 en 18 

Ruim 40% van de respondenten reserveerde het logies  in de pe-
riode juni-juli 2005. Ook augustus, mei en septembe r zijn van 
belang (respectievelijk 15%, 11,6% en 11,3%).  

Driekwart van de respondenten boekte het logies hoo gstens één 
maand op voorhand, een vijfde één tot maximaal drie  maanden 
vóór de afreis.  

Evolutie 2000-2005 1 

In vergelijking met 2000 werd de verblijven in 2005  iets min-
der lang op voorhand geboekt. 

Figuur 17 
Logiesreservatieperiode bij de toeristisch-recreati eve verblijf-
toeristen in de Vlaamse kunststeden in 2005, WES-en quête 2005 
(in %) 

                        

1 Voor de logiesreservatieperiode is het moeilijk om  de evolutie na te gaan. In 
2000 liep de observatieperiode tot eind december, i n 2005 was dit tot eind no-
vember. Dit heeft onvermijdelijk invloed op de resu ltaten waardoor een verge-
lijking maken niet wenselijk is. 
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Figuur 18 
Tijd tussen logiesreservatie en afreis bij de toeri stisch-
recreatieve verblijftoeristen in Vlaamse kunststede n in 2005 en 
2000 die hun logies op voorhand boekten, WES-enquêt es 2005 en 
2000 (in %) 
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2.6.3. Logiesreservatiemethode 

Tabellen 2,47 tot en met 2,49 - Figuur 19 

Als het logies in de Vlaamse kunststeden op voorhan d gereser-
veerd is, kan dit ofwel rechtstreeks bij de logiese igenaar 
zijn ofwel via een reisorganisatie. Reisorganisatie s zijn 
bijvoorbeeld reisbureaus, touroperators maar ook ve renigin-
gen. 

Bij 16,5% van de verblijven is het logies niet op v oorhand 
gereserveerd. In nagenoeg een derde van de gevallen  (32,6%) 
reserveert men het verblijf rechtstreeks bij de log ieseige-
naar en in ruim de helft van de afreizen wordt het logies via 
een reisorganisatie geboekt. Hierbij gaat het hoofd zakelijk 
om reisbureaus of touroperators (62,7% van de reser vaties via 
reisorganisaties). 

Ruim de helft van de logiesreservaties gebeurt via het inter-
net 1. Het gaat voornamelijk om boekingen op de website van de 
logieseigenaar zelf (47,2%) of om boekingen bij vir tuele 
reisbureaus (38,5%) (zoals bijvoorbeeld bookings.co m, expe-
dia.com, weekendjeweg.nl). 

                        

1 Exclusief groepsreizen. 
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We wensen het belang aan te stippen van: 

� reisbureaus en touroperators voor de Verenigde Stat en, Ja-
pan, Spanje en Scandinavië; 

� verenigingen voor Belgen en Italianen (hoofdzakelij k socio-
culturele verenigingen in Italië) en 

� autocarbedrijven in Duitsland en het Verenigd Konin krijk. 

Alle markten maken frequent gebruik van het interne t als boe-
kingskanaal voor het logies. Enkel België zelf hink t wat ach-
terop. Zowel voor hotels als jeugdherbergen is het internet 
een belangrijk boekingskanaal. Vooral onlineboeking en voor 
jeugdherbergen lopen rechtstreeks. 

Ook merken we dat internetboekingen iets van alle l eeftijden 
is. Zelfs ongeveer 30% van de logiesboekingen in de  Vlaamse 
kunststeden door individueel reizende 65-plussers g ebeurt via 
het internet. 

Evolutie 2000-2005 

We merken weinig verschillen in de logiesreservatie methode op 
in de periode 2000-2005. Enkel het belang van reisb ureaus en 
touroperators is iets afgenomen. 

Aangezien de vraagstelling rond het internetgebeure n gewij-
zigd is, kan er geen exacte evolutie worden weergeg even. Wel 
noteren we dat in 2000 ongeveer een vijfde van de r echt-
streekse logiesboekingen via het internet of via e- mail ge-
beurde. In 2005 is ongeveer de helft van de individ uele lo-
giesboekingen (al dan niet rechtstreeks) uitgevoerd  via het 
internet. 

Figuur 19 
Logiesreservatie bij de toeristisch-recreatieve ver blijftoeris-
ten in de Vlaamse kunststeden in 2005 en 2000, WES- enquêtes 2005 
en 2000 (in %) 
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2.7. Groepsreis 

Tabellen 2,50 tot en met 2,52 

Zoals reeds aangehaald in de methodologie bezoekt o ngeveer 
driekwart van de verblijftoeristen de Vlaamse kunst steden in-
dividueel. Iets minder dan een kwart reist in groep , met een 
professionele reisleiding en een vooraf vastgesteld  program-
ma. 

Het aandeel groepsbezoeken ligt relatief hoog bij: 

� Duitsers, Japanners en Italianen (respectievelijk 5 4,6%, 
43,9% en 44,9%) en 

� 65-plussers (58,4%). 

Evolutie 2000-2005 

Het aandeel groepsreizen is iets teruggelopen: van 28,2% in 
2000 naar 23,2% in 2005 

 

3. Concurrentiepositie 

In dit hoofdstuk omschrijven we de aspecten die een  beeld 
kunnen geven van de positie van de Vlaamse kunstste den tegen-
over mogelijke concurrenten. Deze aspecten zijn ach tereenvol-
gens het imago van de Vlaamse kunststeden, de motiv atie om 
een Vlaamse kunststad te kiezen en de concurrentie in het al-
gemeen gecombineerd met de sterke/positieve punten en zwak-
ke/negatieve punten van de Vlaamse kunststeden. 

 

3.1. Imago van de Vlaamse kunststeden 

Tabellen 2,53 tot en met 2,55 - Figuren 20 en 21 

Aan de verblijftoeristen werd de vraag gesteld om d e enquête-
plaats in een paar woorden te typeren. Uit de lange  lijst van 
antwoorden wordt vervolgens het imago gedistilleerd  dat de 
Vlaamse kunststeden bij de respondenten oproepen. 

Het imago van de Vlaamse kunststeden is hoofdzakeli jk posi-
tief en het wordt voornamelijk bepaald door product elementen. 

De Vlaamse kunststeden worden omschreven als mooi, sfeervol, 
steden met mooie gebouwen en architectuur en met ee n rijke 
geschiedenis. Meer in detail omschrijven de toerist isch-
recreatieve verblijftoeristen onze kunststeden hoof dzakelijk 
als volgt: 

� mooi, zeer mooi (43,7%); 

� sfeervol, gezellig, charmant, gemoedelijk (20,9%); 

� authentieke, interessante, goed onderhouden archite ctuur 
(18,8%) en 

� rijke geschiedenis, historiek (10%). 
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Negatieve aspecten worden in veel mindere mate aang ebracht. 
Kritiek op de Vlaamse kunststeden omvat voornamelij k: 

� vuil, verlaten, bouwvallige gebouwen, lelijk, onaan genaam 
(3,3%); 

� erg toeristisch, veel toeristen (2,6%); 

� hectisch, veel verkeer, druk, te veel lawaai (2,1%) ; 
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� duur (1,2%) en 

� saai, dood, sober, grijs, triestig (0,5%). 

Per land van herkomst stippen we een aantal element en van het 
imago aan waar verblijftoeristen uit deze landen re latief 
meer aan dachten in vergelijking met de gemiddelde verblijf-
toerist: 

� België: “sfeervol, gezellig, charmant, gemoedelijk”  
(24,2%); “allure van een wereldstad” (13,3%), “dyna misch, 
bruisend, jong, levendig” (11,3%), “veel culturele beziens-
waardigheden, musea” (10,9%) en “romantisch, schild erach-
tig, betoverend, intiem” (7,1%); 

� Nederland: “sfeervol, gezellig, charmant, gemoedeli jk” 
(46,5%), “ik voel me thuis, goede, leuke sfeer” (14 ,2%) en 
“dynamisch, bruisend, jong, levendig” (11,3%); 

� Duitsland: “interessant, leerrijke stad (veel te zi en, 
boeiend)” (13,9%), allure van een wereldstad” (13,2 %) en 
“traditioneel, klassiek, middeleeuws, oud” (11,2%);  

� Frankrijk: “mooi, zeer mooi” (48,4%), “vriendelijke  bevol-
king, hartelijk, gastvrij, meertalig” (15,2%) en “r elatief 
kalm, rustig, relax” (7,4%); 

� Verenigd Koninkrijk: “mooi, zeer mooi” (49,1%) en “ authen-
tieke, interessante, goed onderhouden architectuur”  
(23,6%); 

� Verenigde Staten: “mooi, zeer mooi” (58,4%); 

� Japan: “authentieke, interessante, goed onderhouden  archi-
tectuur” (31,2%) en “rijke geschiedenis, historiek”  
(17,2%); 

� Italië: “authentieke, interessante, goed onderhoude n archi-
tectuur” (24,4%) en “veel culturele bezienswaardigh eden, 
musea” (13,6%); 

� Spanje: “mooi, zeer mooi” (65,3%) en “relatief kalm , rus-
tig, relax” (7,4%); 

� Scandinavië: “traditioneel, klassiek, middeleeuws, oud” 
(13,8%), “vriendelijke bevolking, hartelijk, gastvr ij, 
meertalig” (12,5%)“, veel culturele bezienswaardigh eden, 
musea” (11,2%) maar ook “genoeg winkelmogelijkheden , met 
redelijke prijzen” (8,8%), “gastronomisch, lekker e ten, ty-
pische gerechten en dranken” (8,6%) en “gezellige h oreca en 
logiesvormen met goede service” (7,1%). 

Vervolgens beschrijven we ook het imago voor elk va n de vijf 
onderzochte Vlaamse kunststeden apart, namelijk Ant werpen, 
Brugge, Brussel, Gent en Leuven. Per Vlaamse kunsts tad geven 
we enkele typische, veel voorkomende kenmerken. 

Het imago van Antwerpen is kort als volgt te typere n: 

� sfeervol, gezellig, charmant, gemoedelijk (35,2%); 

� mooi, zeer mooi (30,1%); 

� authentieke, interessante, goed onderhouden archite ctuur 
(15,5%); 

� ik voel me thuis, goede, leuke sfeer (11,8%) en  
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� rijke geschiedenis, historiek (10,4%) maar ook 

� genoeg winkelmogelijkheden, met redelijke prijzen ( 9%); 

� dynamisch, bruisend, jong, levendig (8,5%); 

� gezellige horeca en logiesvormen met goede service (7%) en 

� afwisselend, veel animatie/evenementen, veelzijdig (4,7%). 
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Brugge wordt vooral getypeerd als volgt: 

� mooi, zeer mooi (60,1%); 

� sfeervol, gezellig, charmant, gemoedelijk (21,2%); 

� authentieke, interessante, goed onderhouden archite ctuur 
(14,1%) en 

� rijke geschiedenis, historiek (12,3%) maar ook 

� pittoresk, idyllisch (8,2%); 

� relatief kalm, rustig, relax (8,1%); 

� netjes, goed onderhouden, proper (7,3%); 

� niet te groot, op loopafstand, compact (6,8%); 

� romantisch, schilderachtig, betoverend, intiem (6,4 %) en 

� erg toeristisch, veel toeristen (4%). 

Brussel wordt gekenmerkt door: 

� mooi, zeer mooi (38,6%); 

� authentieke, interessante, goed onderhouden archite ctuur 
(22,3%); 

� allure van een wereldstad (15,3%) en  

� sfeervol, gezellig, charmant, gemoedelijk (13,7%) m aar ook 

� vuil, verlaten, bouwvallige gebouwen, lelijk, onaan genaam 
(5,5%). 

Kenmerken van Gent zijn: 

� mooi, zeer mooi (50,4%); 

� sfeervol, gezellig, charmant, gemoedelijk (25,8%); 

� authentieke, interessante, goed onderhouden archite ctuur 
(20,3%); 

� traditioneel, klassiek, middeleeuws, oud (10,5%) en  

� veel culturele bezienswaardigheden, musea (10,5%). 

Leuven wordt getypeerd door: 

� dynamisch, bruisend, jong, levendig (39,1%); 

� mooi, zeer mooi (32,6%); 

� authentieke, interessante, goed onderhouden archite ctuur 
(23,6%); 

� sfeervol, gezellig, charmant, gemoedelijk (18,1%); 

� niet te groot, op loopafstand, compact (13,9%); 

� veel culturele bezienswaardigheden, musea (13,3%); 

� ik voel me thuis, goede, leuke sfeer (11,8%) en 

� gezellige horeca en logiesvormen met goede service (11,8%). 

Figuur 20 geeft de associatie weer tussen de imago- elementen, 
vermeld door de toeristisch-recreatieve verblijftoe risten en 
de Vlaamse kunststeden. Een kunststad wordt zodanig  gesitu-
eerd op de figuur dat ze dicht bij de imago-element en ligt 
die sterk geassocieerd worden met deze stad en vera f ten aan-
zien van elementen die deze kunststad niet typeren.  
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Figuur 20  
Associatie tussen de imago-elementen die de toerist isch-
recreatieve verblijftoeristen in de Vlaamse kunstst eden aangeven 
in 2005 en de Vlaamse kunststeden Antwerpen, Brugge , Brussel, 
Gent en Leuven, WES-enquête 2005 
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Uit deze figuur blijkt dat Antwerpen en Leuven een aantal 
imago-elementen delen zoals “gezellige horeca en lo giesvormen 
met goede service”, “dynamisch, bruisend, jong, lev endig” en 
“genoeg winkelmogelijkheden met redelijke prijzen”.  Het 
sfeervolle en de vele bezienswaardigheden deelt Ant werpen dan 
weer met Gent. 

Brugge wordt, net zoals Gent, gekenmerkt door het c ompacte en 
het pittoreske maar heeft eveneens een aantal eigen , typische 
kenmerken zoals “romantisch, schilderachtig, betove rend, in-
tiem”, “netjes, goed onderhouden, proper”, “mooi, z eer mooi” 
en “relatief kalm, rustig, relax”. 

Brussel roept onder meer elementen op die relatief weinig met 
de andere steden worden geassocieerd zoals “mengeli ng van ar-
chitecturale en historische kunst”, “allure van een  wereld-
stad, multicultureel, Europees”, “gastronomisch, le kker eten, 
typische gerechten en dranken” maar ook “vuil, verl aten, 
bouwvallige gebouwen, lelijk, onaangenaam” en “duur ”. 

Evolutie 2000-2005 

Opvallende verschillen in vergelijking met 2000 con stateren 
we niet. Enkele elementen zijn iets minder vermeld zoals: 

� interessant, leerrijke stad (6,2% in 2005 tegenover  13,2% 
in 2000); 

� indrukwekkende, bijzondere, unieke stad (2,7% in 20 05 te-
genover 7,6% in 2000); 

� vriendelijke bevolking, hartelijk, gastvrij, meerta lig 
(8,4% in 2005 tegenover 16,1% in 2000). 

 

3.2. Motivatie 

De motivatie voor een bezoek aan de Vlaamse kunstst eden 
splitsen we op in algemene motivatie-elementen en d e invloed 
van evenementen of tentoonstellingen. 

 

3.2.1. Algemene motivatie 

Tabellen 2,56 tot en met 2,58 - Figuren 22 en 23 

Waarom kiest een toeristisch-recreatieve verblijfto erist voor 
een Vlaamse kunststad als reisbestemming? De voorna amste mo-
tivatie-elementen zijn: 

� interessante stad, veel bezienswaardigheden (31,9%) ; 

� nabijheid, niet te ver (22,1%); 

� naam, faam, bekendheid (19,9%); 

� veel cultuur (18,8%); 

� nieuwe ervaring (17,5%); 

� kunsthistorisch patrimonium (16,8%); 
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� aanbeveling vrienden, familie, kennissen (13,8%) en  

� eigen vroegere positieve ervaring (11,7%). 
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Figuur 21 
Imago van de Vlaamse kunststeden volgens de toerist isch-
recreatieve verblijftoeristen in de Vlaamse kunstst eden in 2005 
en 2000, WES-enquêtes 2005 en 2000 (in % van de res pondenten) 
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In functie van een aantal markten stippen we de mot ivatie-
elementen aan die relatief belangrijk zijn: 

� België: nabijheid (44,8%) en shoppingmogelijkheden (15,8%); 

� Nederland: nabijheid (35,7%), naam/faam/bekendheid (25,5%) 
en shoppingmogelijkheden (15%); 

� Duitsland: interessante stad/veel bezienswaardighed en 
(45,6%), veel cultuur (27,5%) en centrale ligging v an 
Vlaanderen/Brussel (24,2%); 

� Verenigd Koninkrijk: eigen vroegere positieve ervar ing 
(18,1%), gemakkelijke verbinding met de woonplaats (14,8%) 
en aantrekkelijke prijs (9,3%); 

� Verenigde Staten: deel van het reispakket/geen spec ifieke 
keuze (9,6%); 

� Japan: kunsthistorisch patrimonium (30,4%), nieuwe ervaring 
(29,8%), naam/faam/bekendheid (29,7%), veel cultuur  (24,7%) 
en shoppingmogelijkheden (13%); 

� Italië: interessante stad, veel bezienswaardigheden  (40%); 

� Spanje: nieuwe ervaring (33,5%) en 

� Scandinavië: naam/faam/bekendheid (26,9%) en nieuwe  erva-
ring (26,5%). 

De belangrijkste motivaties voor de Vlaamse kunstst eden zoals 
interessant, veel bezienswaardigheden, de nabijheid , … zijn 
geldig voor elke individuele stad maar we bemerken toch enke-
le klemtonen: 

� Antwerpen: nabijheid, veel cultuur en shoppingmogel ijkhe-
den; 

� Brugge: eigen vroegere positieve ervaring; 

� Brussel: nieuwe ervaring, centrale ligging; 

� Gent: veel cultuur en 

� Leuven: naam/faam/bekendheid, aangename sfeer, aanb eveling 
door vrienden, familie en kennissen, ontspannings- en uit-
gaansmogelijkheden, shoppingmogelijkheden, bezoek v an 
vrienden, familie en kennissen, aantrekkelijke prij s en 
evenement/concert/tentoonstelling. 

Net zoals voor het imago van de Vlaamse kunststeden  geeft fi-
guur 22 de associatie weer tussen de motieven die d e toeris-
tisch-recreatieve verblijftoeristen aangeven om naa r een 
Vlaamse kunststad te reizen en die kunststeden. 

Uit deze figuur leiden we af dat er relatief veel g emeen-
schappelijke motivaties zijn voor de diverse kunsts teden. De 
centrale ligging is een relatief uniek element voor  Brussel 
net zoals shoppingmogelijkheden voor Antwerpen en d e eigen, 
vroegere positieve ervaring en de aanbevelingen doo r derden 
voor Brugge. 
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Figuur 22  
Associatie tussen de motieven die de toeristisch-re creatieve 
verblijftoeristen aangeven om naar een Vlaamse kuns tstad te rei-
zen in 2005 en de Vlaamse kunststeden, WES-enquête 2005 
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Evolutie 2000-2005 

Een aantal motivaties zijn sterk in belang toegenom en: 

� nabijheid, niet te ver (22,1% in 2005 tegenover 5,5 % in 
2000); 

� interessante stad, veel bezienswaardigheden (31,9% in 2005) 
en veel cultuur (18,8% in 2005) (in 2000 samen 3,2% ) en 

� nieuwe ervaring (17,5% in 2005 tegenover 2,8% in 20 00). 

Motivaties die minder aangehaald werden, zijn: 

� naam, faam, bekendheid (19,9% in 2005 tegenover 28, 6% in 
2000); 

� aanbeveling vrienden, familie, kennissen (13,8% in 2005 te-
genover 21,4% in 2000) en 

� evenement, concert, tentoonstelling (4,1% in 2005 t egenover 
12,7% in 2000). 

Figuur 23 
Motivatie om een (korte) vakantie door te brengen i n de Vlaamse 
kunststeden volgens de toeristisch-recreatieve verb lijftoeristen 
in de Vlaamse kunststeden in 2005 en 2000, WES-enqu êtes 2005 en 
2000 (in % van de respondenten) 
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3.2.2. Invloed van evenementen of tentoonstel-
lingen 

Tabellen 2,59 tot en met 2,61 - Figuur 24 

Voor 2% van de verblijven is een evenement of een t entoon-
stelling de belangrijkste reden geweest voor de keu ze van de 
bestemming. Voor 4,6% is dit niet de belangrijkste reden maar 
toch één van de redenen. Voor 93,4% heeft geen enke l evene-
ment of tentoonstelling de keuze van de bestemming beïnvloed. 

Voor Belgen of Nederlanders is een evenement of een  tentoon-
stelling relatief vaak een reden om een (korte) vak antie in 
een bepaalde kunststad door te brengen (respectieve lijk 3% en 
4,3%). Voor 10,1% van de Duitsers vormt dit een bij komende 
reden. 

Leuven wordt relatief veel gekozen omwille van een evenement 
(of tentoonstelling): 13,3% van de ondervraagden ve rblijft er 
omwille van een specifieke gebeurtenis. 

Onder de evenementen van 2005 beïnvloedt “175 jaar België” 
het vaakst de keuze (1,7% van het totaal aantal res pondenten) 
gevolgd door Corpus Brugge 2005” (0,8%) en “Gentse Feesten” 
(0,8%).  

Daarnaast hebben een aantal evenementen uit het ver leden 
eveneens een effect. 1,2% van de respondenten komt omwille 
van “Brussel, culturele hoofdstad 2000” en bijna 1%  omwille 
van “Brugge, culturele hoofdstad 2002”. 

Figuur 24 
De mate waarin een evenement of tentoonstelling bep alend is ge-
weest voor de huidige (korte) vakantie bij de toeri stisch-
recreatieve verblijftoeristen in de Vlaamse kunstst eden in 2005, 
WES-enquête 2005 (in %) 

2% 5%

93%

De belangrijkste reden Niet de belangrijkste reden maar toch één van de redenen Geen invloed
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3.3. Concurrentie 

Naast de imago- en motivatie-elementen wensen we no g enkele 
andere concurrentiële aspecten in detail te besprek en. In de 
hiernavolgende punten gaan we dieper in op de overw ogen al-
ternatieven van de respondenten in plaats van de Vl aamse 
kunststeden, de sterke/positieve punten en de zwak-
ke/negatieve punten van de Vlaamse kunststeden. 

 

3.3.1. Overwogen, niet-Vlaamse kunststeden 

Tabellen 2,62 tot en met 2,65 

Aan de toeristisch-recreatieve verblijftoeristen we rd de 
vraag gesteld of zij voor hun (korte) vakantie getw ijfeld 
hadden tussen de Vlaamse kunststad waar ze ondervra agd wer-
den, en één of meerdere andere niet-Vlaamse kunstst eden.  

Het overgrote deel van de toeristisch-recreatieve v erblijf-
toeristen (93,3%) overwoog geen andere niet-Vlaamse  kunststad 
vóór de beslissing om naar een Vlaamse kunststad te  reizen, 
nagenoeg 7% deed dit dus wel.  

Telkens een vijfde overwoog Parijs of Amsterdam. Ba rcelona is 
eveneens goed voor ongeveer 10%. Andere niet-Vlaams e kunst-
steden die een aantal keer vermeld werden, zijn ond er meer: 
Praag, Londen, Berlijn, Luik, Rome en Rijsel. 

Britten, Spanjaarden en verblijftoeristen in Leuven  hebben 
iets meer getwijfeld over hun keuze. Belgen, daaren tegen, 
twijfelen nagenoeg niet. 

Evolutie 2000-2005 

In 2000 overwoog 6% van de toeristisch-recreatieve verblijf-
toeristen in de Vlaamse kunststeden een andere niet -Vlaamse 
kunststad als bestemming. In 2005 is dit heel licht  toegeno-
men tot 6,7%. 

 

3.3.2. Sterke/positieve punten van de Vlaamse 
kunststeden 

Tabellen 2,66 tot en met 2,68 - Figuur 25 

Sterke of positieve punten van de kunststeden zijn de unieke 
kenmerken. Verblijftoeristen melden voornamelijk vo lgende po-
sitieve/sterke punten in verband met de kunststeden : 

� authentieke, interessante, goed onderhouden archite ctuur 
(23,6%); 

� mooi, zeer mooi (11,5%); 

� vriendelijke bevolking, hartelijk, gastvrij, meerta lig 
(10%); 



 

Þ Kunststedenonderzoek 2005 Mei 2006 

Eindrapport  56 

� veel culturele bezienswaardigheden, musea (9,9%); 

� sfeervol, gezellig, charmant, gemoedelijk (9,5%) en  

� rijke geschiedenis, historiek (9,5%). 
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In vergelijking met het gemiddelde wijzen verblijft oeristen 
uit volgende landen relatief meer naar bepaalde pos itieve 
punten: 

� België: “genoeg winkelmogelijkheden, met redelijke prijzen” 
(8,5%) en “dynamisch, bruisend, jeugdig, levendig” (4,3%); 

� Nederland: “sfeervol, gezellig, charmant, gemoedeli jk” 
(22,9%); 

� Duitsland: “veel culturele bezienswaardigheden, mus ea” 
(14,1%); 

� Frankrijk: “authentieke, interessante, goed onderho uden ar-
chitectuur” (32,3%) en “verkeersvrij of weinig verk eer, 
fietsstad, veel groen” (6,9%); 

� Verenigd Koninkrijk: “rijke geschiedenis, historiek ” 
(14,2%), “niet te groot, op loopafstand, compact” ( 11%), 
“gastronomisch, lekker eten” (8,9%), “relatief kalm , rus-
tig, relax” (7,3%) en “netjes, goed onderhouden, pr oper” 
(7%); 

� Verenigde Staten: “rijke geschiedenis, historiek” ( 17,4%), 
“niet te groot, op loopafstand, compact” (14,8%), “ gastro-
nomisch, lekker eten” (12,1%), “traditioneel, klass iek, 
middeleeuws, oud” (8,1%) en “netjes, goed onderhoud en, pro-
per” (7,8%); 

� Japan: “authentieke, interessante, goed onderhouden  archi-
tectuur” (39,4%) en “vriendelijke bevolking, hartel ijk, 
gastvrij, meertalig” (15,7%); 

� Italië: “veel culturele bezienswaardigheden, musea”  
(19,4%); 

� Spanje: “authentieke, interessante, goed onderhoude n archi-
tectuur” (34%) en 

� Scandinavië: “veel culturele bezienswaardigheden, m usea” 
(13,5%) en “pittoresk, idyllisch” (12,3%). 

Ook voor de individuele kunststeden geven we per st ad die as-
pecten weer die relatief sterk afwijken van het gem iddelde: 

� Antwerpen: “sfeervol, gezellig, charmant, gemoedeli jk” 
(14,9%), “genoeg winkelmogelijkheden, met redelijke  prij-
zen” (9,7%) en “allure van een wereldstad, multicul tureel, 
Europees” (8,5%); 

� Brugge: “mooi, zeer mooi” (15,6%); “rijke geschiede nis, 
historiek” (13,4%), “pittoresk, idyllisch” (12,2%) en “niet 
te groot, op loopafstand, compact” (11,5%); 

� Brussel: “authentieke, interessante, goed onderhoud en ar-
chitectuur” (28%) en allure van een wereldstad, mul ticultu-
reel, Europees” (9,7%); 

� Gent: “veel culturele bezienswaardigheden, musea” ( 14,8%), 
“sfeervol, gezellig, charmant, gemoedelijk” (13%), “niet te 
groot, op loopafstand, compact” (11,2%) en “dynamis ch, 
bruisend, jeugdig, levendig” (5,2%) en 

� Leuven: “niet te groot, op loopafstand, compact” (2 5%), “ik 
voel me thuis, goede, leuke sfeer” (14,7%) en “dyna misch, 
bruisend, jeugdig, levendig” (12,4%). 
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Evolutie 2000-2005 

De architectuur blijft het sterkste punt van de Vla amse 
kunststeden. Gemiddeld werden er iets minder antwoo rden per 
respondent gegeven waardoor meerdere aspecten licht  in waarde 
dalen. 
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Figuur 25 
Sterke/positieve punten van de Vlaamse kunststeden (in vergelij-
king met alternatieve niet-Vlaamse kunststeden) vol gens de toe-
ristisch-recreatieve verblijftoeristen in de Vlaams e kunststeden 
in 2005 en 2000, WES-enquêtes 2005 en 2000 (in % va n het aantal 
respondenten) 
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3.3.3. Zwakke/negatieve punten van de Vlaamse 
kunststeden 

Tabellen 2,69 tot en met 2,71 - Figuur 26 

Tegenover de sterke/positieve punten staan er voor de Vlaamse 
kunststeden eveneens enkele zwakke/negatieve punten , maar in 
veel mindere mate. Deze punten zijn zaken waaraan g ewerkt 
dient te worden. 
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Meer dan de helft van de respondenten geeft geen an twoord op 
de vraag naar zwakke of negatieve punten van de pla ats waar 
ze ondervraagd worden of heeft (nog) geen negatieve  zaken on-
dervonden. 

Punten die als negatief worden ervaren, zijn hoofdz akelijk: 

� vuil, niet proper (straten, stad, kanalen) (7,3% va n alle 
respondenten); 

� druk, veel verkeer, chaotisch en gevaarlijk (4,1%);  

� te veel toeristen, te veel volk, chaotisch (3,6%); 

� het weer, raar klimaat (3,3%) en 

� geen duidelijke bewegwijzering (niet meertalig) (3, 1%). 

Voor enkele markten zijn er enkele klemtonen: 

� Nederland: druk, veel verkeer, chaotisch (7,5%); 

� Frankrijk: het weer (6,2%); 

� Verenigde Staten: vuil, niet proper (10,3%) en teko rt aan 
klantenservice (5,8%); 

� Spanje: het weer (15,1%) en 

� Scandinavië: gebrek aan gastvrijheid, onbehulpzaam,  niet 
meertalig (9,5%). 

Ook per kunststad kunnen we één of meerdere zwakke punten be-
nadrukken: 

� Antwerpen: druk, veel verkeer, chaotisch en gevaarl ijk 
(8,1%); 

� Brugge: te veel toeristen, te veel volk, chaotisch (6,4%); 

� Brussel: vuil, niet proper (straten, stad, kanalen)  (10,5%) 
en 

� Leuven: veel te rustig, weinig culturele activiteit en, ani-
matie (28,6%) en te weinig parkeergelegenheid en du ur 
(8,4%). 

Verblijftoeristen in jeugdherbergen wijzen relatief  meer op 
een vuile omgeving (vuil, niet proper, 14,9%) en op  het te-
veel aan toeristen (8,6%). Verblijftoeristen tot 34  jaar 
uiten iets meer negatieve elementen dan ouderen. 

Evolutie 2000-2005 

Er zijn weinig noemenswaardige verschillen op te me rken. 
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Figuur 26 
Zwakke/negatieve punten van de Vlaamse kunststeden (in vergelij-
king met alternatieve niet-Vlaamse kunststeden) vol gens de toe-
ristisch-recreatieve verblijftoeristen in de Vlaams e kunststeden 
in 2005 en 2000, WES-enquêtes 2005 en 2000 (in % va n het aantal 
respondenten) 
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4.1. Geraadpleegde toeristische informatiebron-
nen vóór de afreis 

Tabellen 2,72 tot en met 2,75 - Figuur 27 

Ruim 80% van de bezoekers raadpleegt één of meerder e informa-
tiebronnen vóór de afreis, 18,4% doet dit niet. 

Het internet is de belangrijkste informatiebron voo r de toe-
ristisch-recreatieve verblijftoeristen in de Vlaams e kunst-
steden: 45,7% maakt er gebruik van vóór de afreis o m zich te 
informeren. Andere belangrijke informatiebronnen zi jn aanbe-
velingen door vrienden, familie, kennissen (19,5%),  reisgid-
sen (19,2%) en brochures van touroperators, reisbur eaus of 
reisorganisatoren (15,1%).  

Bij het raadplegen van het internet worden voorname lijk web-
sites van de stad zelf geraadpleegd (24,7%) naast d e website 
van het hotel (14,4%). 

In functie van de diverse onderzochte landen merken  we het 
volgende op: 

� ongeveer een derde van de Belgen consulteert geen i nforma-
tiebronnen vóór de afreis; 

� brochures van touroperators, reisbureaus en reisorg anisato-
ren worden voornamelijk geraadpleegd door Duitsers,  Britten 
en de verder afgelegen markten; 

� Spanjaarden en vooral Fransen en Amerikanen maken v eelvul-
dig gebruik van reisgidsen; 

� ongeveer een vijfde van de Duitse verblijftoeristen  heeft 
het internet geraadpleegd en maakt hiermee als mark t het 
minst gebruik van deze informatiebron in tegenstell ing tot 
de Spanjaarden. Nagenoeg 60% van de Spaanse verblij ftoeris-
ten zocht naar informatie op het internet. 

Grote verschillen tussen de diverse kunststeden zij n er niet 
op Leuven na. Voor deze stad is het belang van arti kels in 
kranten en tijdschriften, reclame op radio/tv, in k ranten of 
tijdschriften en websites relatief belangrijk. Broc hures van 
touroperators, reisbureaus of reisorganisatoren zij n van veel 
minder belang. 

Toeristen in een jeugdherberg maken relatief meer g ebruik van 
toeristische informatiekantoren in Vlaanderen/Bruss el en van 
reisgidsen. Hotelgasten grijpen relatief eerder naa r brochu-
res van touroperators, reisagenten of andere reisor ganisato-
ren. 

Naarmate de leeftijd van de ondervraagde persoon to eneemt, 
neemt ook het belang toe van brochures van touroper ators, 
reisbureaus of andere reisorganisatoren. Het intern et is 
vooral voor reizigers jonger dan 55 jaar van belang  maar ook 
voor oudere bezoekers is dit een belangrijke inform atiebron 
(respectievelijk 34,7% en 18,2% van de 55-64-jarige n en 65-
plussers raadpleegt het internet vóór de afreis). 
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Evolutie 2000-2005 1 

Het internet kent als informatiebron een forse groe i in de 
periode 2000-2005. In 2000 consulteerde 26,8% het i nternet 
vóór de afreis, in 2005 steeg dit tot 45,7%. Andere  informa-
tiebronnen boeten aan belang in: 

� toeristische brochures (11% in 2000 en 5,7% in 2005 ); 

� brochures van touroperators, reisbureaus en reisorg anisato-
ren (20,9% in 2000 en 15,1% in 2005) en 

� reisgidsen (27,6% in 2000 en 19,2% in 2005). 

Figuur 27 
Gebruikte informatiebronnen door de toeristisch-rec reatieve ver-
blijftoeristen vóór hun afreis naar de Vlaamse kuns tsteden in 
2005 en 2000, WES-enquêtes 2005 en 2000 (in % van h et aantal 
respondenten) 

 

 

                        

1 Het belang van vrienden, familie en kennissen neem t toe. Deze stijging wordt 
vermoedelijk deels veroorzaakt door het toevoegen v an deze antwoordmogelijk-
heid aan de vragenlijst. 
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4.2. Contacteren van de plaatselijke dienst 
voor toerisme 

Tabellen 2,76 tot en met 2,78 

Nagenoeg 35% van de toeristisch-recreatieve verblij ftoeristen 
in de Vlaamse kunststeden heeft tijdens hun verblij f contact 
genomen met de dienst voor toerisme in de stad van ondervra-
ging of is van plan om dit nog te doen. 

Dit aandeel is relatief hoog bij Japanners en inwon ers van 
Scandinavië. Belgen maken veel minder gebruik van d eze dien-
sten (16,8%). Ook verblijftoeristen in Antwerpen en  Leuven 
zoeken de dienst voor toerisme minder op (respectie velijk 
25,4% en 23,6%). 

Evolutie 2000-2005 

De mate waarin contact wordt genomen met de dienst voor toe-
risme is op vijf jaar tijd slechts weinig gewijzigd : van 38% 
in 2000 naar 34,8% in 2005. 

 

5. Activiteiten 

We stelden de vraag welke activiteiten de toeristis ch-
recreatieve verblijftoeristen reeds gedaan hadden o f van plan 
waren te doen in de plaats van ondervraging. Bovend ien zijn 
we geïnteresseerd in de ondernomen excursies. 

 

5.1. Activiteiten in de Vlaamse kunststeden 

Tabellen 2,79 tot en met 2,81 - Figuur 28 

Wandelen in de binnenstad is de belangrijkste activ iteit on-
der de toeristisch-recreatieve verblijftoeristen in  de Vlaam-
se kunststeden (89,7%). Ook volgende activiteiten z ijn van 
groot belang: 

� bezoek van monumenten, historische gebouwen (69,8%) ; 

� terrasjes doen (64,9%); 

� restaurant (60,9%); 

� shopping, winkelstraten (51,8%); 

� café (42,4%); 

� bezoek musea (38,7%); 

� stadsrondvaart op de kanalen van de binnenstad (17, 6%); 

� degustaties streekspecialiteiten (17%); 

� begeleide stadswandeling (16,8%); 

� gastronomie (15,4%) en 

� stadsrondrit per koets, toeristische bus (14,2%). 
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Figuur 28 
Activiteiten die de toeristisch-recreatieve verblij ftoeristen in 
de Vlaamse kunststeden in 2005 en 2000 reeds gedaan  hebben op 
het ogenblik van de ondervraging of nog van plan zi jn te doen in 
de plaats van de ondervraging, WES-enquêtes 2005 en  2000 (in % 
van het aantal respondenten) 
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Afhankelijk van de markt zijn bepaalde activiteiten  relatief 
belangrijk: 

� Belgen, Nederlanders, Britten en Amerikanen doen gr aag een 
terrasje; 

� Duitsers bezoeken relatief vaak monumenten, histori sche ge-
bouwen, doen een stadsrondrit per koets of met de b us en 
gaan graag uitgebreid tafelen (gastronomie); 

� Britten vind je relatief vaak terug op een rondvaar t op de 
kanalen van de binnenstad of als deelnemer aan een begelei-
de kroegentocht; 

� Amerikanen ondernemen relatief veel activiteiten. R elatief 
hoog scorende activiteiten zijn: bezoeken van monum enten en 
historische gebouwen, bezoek aan musea, cafébezoek,  bege-
leide stadswandelingen, stadsrondvaarten op de kana len van 
de binnenstad en bezoek aan typische cafés of een b egeleide 
kroegentocht; 

� Japanners tref je relatief vaak aan bij bezoek aan monumen-
ten, historische gebouwen of musea. Uit eten gaan s taat 
eveneens hoog op het activiteitenlijstje en ze onde rnemen 
relatief vaak een begeleide stadswandeling. Dit laa tste is 
eveneens het geval voor Italianen. 

� Spanjaarden voelen zich relatief veel aangetrokken tot het 
bezoek van monumenten of historische gebouwen maar houden 
eveneens relatief veel van een bezoek aan typische cafés of 
zelfs een brouwerij/stokerij; 

� inwoners van Scandinavië ten slotte, tref je regelm atig aan 
bij hun bezoek aan monumenten, historische gebouwen  of mu-
sea of ook nog op café. 

Enkele activiteiten zijn typerend voor een stad. Zo  zijn 
rondvaarten op de kanalen van de binnenstad typisch  voor 
Brugge (en Gent, zij het toch in mindere mate). Het  deguste-
ren van streekspecialiteiten is een relatief belang rijke ac-
tiviteit in onze hoofdstad. Het bijwonen van festiv als hoort 
bij Gent en zeker bij Leuven. Het opzoeken van vrie nden, fa-
milie of kennissen hoort eveneens bij Leuven. 

Ouderen voelen zich relatief eerder aangetrokken to t: 

� bezoek van monumenten, historische gebouwen; 

� bezoek aan musea; 

� begeleide stadswandeling; 

� stadsrondrit per koets, met een toeristische bus of  per 
boot op de kanalen van de binnenstad; 

� degustaties van streekspecialiteiten en gastronomie . 

Jongeren, daarentegen, hebben eveneens enkele typer ende acti-
viteiten, namelijk: 

� bezoek aan typische cafés, begeleide kroegentochten ; 

� bijwonen van concerten; 

� bezoek aan een bioscoop en 

� bezoek aan café, disco of club. 
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Evolutie 2000-2005 

Activiteiten die iets meer in trek zijn: 

� terrasjes doen; 

� degustaties streekspecialiteiten en gastronomie. 

Activiteiten die er iets op achteruitgaan: 

� bezoek aan musea; 

� bezoek aan typische cafés/begeleide kroegentocht; 

� bezoek brouwerij/stokerij of ambachtelijk atelier; 

� bezoek aan antiek-, rommel- en andere markten en 

� bezoek aan café en restaurant. 

 

5.2. Excursies Vlaamse kunststeden, Vlaamse 
Kust, andere regio’s in Vlaanderen 

Tabellen 2,82 tot en met 2,93  

Naast de reeds ondernomen of geplande activiteiten in de 
plaats van ondervraging zijn we eveneens geïnteress eerd in de 
ondernomen of geplande excursies/uitstappen naar an dere 
Vlaamse kunststeden/Brussel, de Kust of nog andere plaatsen 
in Vlaanderen gedurende de huidige trip. Een excurs ie is een 
uitstap zonder dat de respondent overnacht in de be stemming. 

Ongeveer een derde van de toeristisch-recreatieve v erblijf-
toeristen heeft reeds een dergelijke excursie onder nomen of 
is dit van plan te doen tijdens zijn huidige verbli jf in de 
kunststeden. Meer in detail komen we tot volgende r esultaten: 

� 26,5% heeft een andere Vlaamse kunststad of Brussel  bezocht 
of wenst dit nog te doen; 

� 9,2% bezoekt de Vlaamse Kust of zal dit nog doen ti jdens 
dit verblijf; 

� 3,4% wenst naar een andere regio in Vlaanderen te g aan of 
is er reeds geweest, het betreft hoofdzakelijk Iepe r en 
Damme. 

Duitsers, Amerikanen, Japanners, Italianen, Spanjaa rden en 
Scandinaviërs maken relatief vlugger een excursie i n Vlaande-
ren/Brussel. Hetzelfde geldt voor verblijftoeristen  in Brug-
ge, Brussel of Gent en verblijftoeristen vanaf 45 j aar. 

Vanuit Brugge of Gent maakt men relatief vaak een u itstap 
naar de Vlaamse Kust. 
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Naast de intentie om een excursie te ondernemen, we rd even-
eens gevraagd naar de bestemming van de ondernomen of geplan-
de excursies naar andere Vlaamse kunststeden en Bru ssel tij-
dens de toeristisch-recreatieve verblijven in de Vl aamse 
kunststeden in 2005. Zoals reeds bleek, onderneemt 26,5% van 
de toeristisch-recreatieve verblijftoeristen een ex cursie 
naar andere Vlaamse kunststeden/Brussel of is dit n og van 
plan gedurende zijn huidige verblijf (dit is de net topartici-
patie). Op 100 verblijftoeristen noteren we ruim 40  dergelij-
ke uitstappen (brutoparticipatie). Dit heeft als ge volg dat 
elke excursionist gemiddeld 1,6 kunststeden bezoekt  (of toch 
van plan is) gedurende zijn huidige verblijf. Hierb ij gaan we 
ervan uit dat de verblijftoeristen maximaal één exc ursie on-
dernemen naar een bepaalde kunststad. 

13,5% van de verblijftoeristen ondernam een excursi e naar 
Brugge (of is dit van plan nog te doen). Op de twee de plaats 
komt Gent (11,1%) gevolgd door Antwerpen (9,2%), Br ussel 
(4,9%) en Leuven (1,6%) en Mechelen (1,2%). 

Vooral bij verblijftoeristen die in Brussel overnac hten, tel-
len we relatief veel excursies: 53 uitstappen per 1 00 ver-
blijftoeristen, vooral naar Brugge, Antwerpen en Ge nt. 

Wat de diverse markten betreft, merken we dat voorn amelijk 
Duitsers en Spanjaarden veel uitstappen maken: resp ectieve-
lijk 91 en 124 uitstappen per 100 verblijftoeristen . 

Ook relatief veel 55-plussers ondernemen een excurs ie. 

Evolutie 2000-2005 

De mate waarin toeristisch-recreatieve verblijftoer isten een 
excursie in Vlaanderen/Brussel ondernomen, is licht  afgenomen 
in vergelijking met 2000: respectievelijk 33,5% en 38,6% van 
de verblijftoeristen maakt een uitstap in 2005 en 2 000. 

Omwille van een engere definitie van de Vlaamse kun ststeden 
dient een meer gedetailleerde vergelijking met de n odige 
voorzichtigheid te gebeuren. 

 

6. Tevredenheid, intentie tot herhaal-
bezoek 

In dit onderdeel gaan we dieper in op de tevredenhe id van de 
toeristisch-recreatieve verblijftoeristen over hun verblijf 
in de Vlaamse kunststeden in 2005. Dit doen we aan de hand 
van volgende vragen: 

� beantwoordt het verblijf aan de verwachtingen? 

� waarom beoordeelt men het verblijf beter of minder dan ver-
wacht? 

� overweegt men om opnieuw een (korte) vakantie door te bren-
gen in de Vlaamse kunststeden? En ten slotte; 
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� hoe evalueren de verblijftoeristen de prijs-
kwaliteitverhouding in onze kunststeden? 
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6.1. Beantwoorden aan de verwachtingen 

Tabellen 2,94 tot en met 2,97 - Figuur 29 

Ongeveer twee derden van de toeristisch-recreatieve  verblijf-
toeristen zegt dat hun verblijf in de Vlaamse kunst steden is 
uitgevallen zoals ze verwacht hadden. Ongeveer een kwart 
vindt het beter dan verwacht en 6,3% zelfs veel bet er dan 
verwacht. 2,5% van de respondenten is eerder ontgoo cheld. 
Wanneer we deze evaluatie uitdrukken in een score w aarbij we 
“veel beter dan verwacht” gelijk stellen aan 5 en “ veel min-
der dan verwacht” aan 1, dan bekomen we een gemidde lde score 
van 3,4 op 5. 

De hoogste score wordt gegeven door Amerikaanse toe risten 
(3,6 op 5). Verder zijn er nagenoeg geen verschille n op te 
merken. 

Evolutie 2000-2005 

De gemiddelde score op vijf is in 2005 identiek als  in 2000, 
namelijk 3,4. 

Figuur 29 
De mate waarin het verblijf in de Vlaamse kunststed en voldoet 
aan de verwachtingen en de gemiddelde evaluatie (op  5) bij de 
toeristisch-recreatieve verblijftoeristen in de Vla amse kunst-
steden in 2005 en 2000, WES-enquêtes 2005 en 2000 ( in %) 
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6.2. Waarom beter of minder dan verwacht? 

Tabellen 2,98 tot en met 2,100 - Figuur 30 

Indien de toeristisch-recreatieve verblijftoeristen  hun ver-
blijf in de Vlaamse kunststeden (veel) beter vonden  dan ver-
wacht, werd hen gevraagd waarom. De tien voornaamst e redenen 
zijn: 

� nog mooier dan verwacht (21,5%); 

� interessante, goed onderhouden architectuur (15,4%) ; 

� vriendelijke bevolking, hartelijk, gastvrij, meerta lig 
(14,8%); 

� mooi weer (10,5%); 

� afwisselend, veel animatie/evenementen, veelzijdig (10,1%); 

� heel positief, anders dan verwacht (8,6%); 

� sfeervol, gezellig, charmant, tof (8,2%); 

� ik voel me thuis, goede, leuke sfeer (8%); 

� gezellige horeca en logiesvormen met goede service (6,5%) 
en 

� veel culturele bezienswaardigheden, musea (5,4%). 

In Antwerpen prijst men de gezellige horeca en logi esvormen 
met goede service, Brugge is nog mooier dan verwach t, Gent 
heeft een afwisselend, veelzijdig aanbod, er is vee l animatie 
en er zijn veel evenementen en Leuven is sfeervol e n velen 
wisten niet goed wat te verwachten van Leuven. 

Verblijftoeristen in jeugdherbergen wisten relatief  vaak niet 
goed wat te verwachten of hadden geen informatie (1 5,8%). 

Voor een klein gedeelte van de aanwezige recreatiev e ver-
blijftoeristen beantwoordt het verblijf niet aan de  verwach-
tingen. De vijf belangrijkste redenen tot ongenoege n zijn de 
volgende: 

� veel te rustig, weinig culturele activiteiten, anim atie 
(20,8%); 

� vuil, niet proper (straten, stad, kanalen) (19,9%);  

� tekort aan klantenservice (algemeen, horeca, winkel s, lo-
gies) (10,2%); 

� duur (10,1%) en 

� het weer, raar klimaat (9,2%). 

Aangezien het hier echter om een klein aantal respo ndenten 
gaat, dienen de resultaten met de nodige voorzichti gheid te 
worden geïnterpreteerd. 

Evolutie 2000-2005 

Wat de tevredenheid betreft, worden een aantal rede nen meer 
aangehaald in 2005 tegenover in 2000. Dit is het ge val voor: 

� nog mooier dan verwacht; 

� afwisselend, veel animatie/evenementen, veelzijdig;  
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� interessante, goed onderhouden architectuur en 

� mooi weer. 
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Andere redenen kennen dan weer minder bijval: 

� indrukwekkende, bijzondere stad; 

� sfeervol, gezellig, charmant, tof; 

� gezellige horeca en logiesvormen met goede service en 

� heel positief, heel anders dan verwacht. 

Figuur 30 
Redenen waarom het verblijf in de kunststeden in Vl aanderen als 
(veel) beter dan verwacht wordt geëvalueerd door de  toeristisch-
recreatieve verblijftoeristen in de Vlaamse kunstst eden in 2005 
en 2000, WES-enquêtes 2005 en 2000 (in % van de res pondenten) 

 

 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

Nog mooier dan verwacht 

Indrukwekkende, bijzondere stad 

Niet te groot, compact, easy to get around 

Netjes, goed onderhouden 

Pittoresk (leuke pleintjes, tuinen, straatjes) 

Sfeervol, gezellig, charmant, tof 

Ik voel me thuis; goede, leuke sfeer 

Afwisselend, veel animatie/evenementen, veelzijdig 

Dynamisch, bruisend, jeugdig, levendig 

Interessante, goed onderhouden architectuur 

Veel culturele bezienswaardigheden, musea 

Vriendelijke bevolking, hartelijk, gastvrij, meertalig 

Gezellige horeca en logiesvormen met goede service 

Lekkere, typische gerechten en dranken 

Mooi weer 

Niet te duur 

Heel positief, anders dan verwacht 

Wist niet wat te verwachten, geen info 

Andere reden 

2000 2005 



 

Þ Kunststedenonderzoek 2005 Mei 2006 

Eindrapport  75 

6.3. Overwegen van opnieuw een (korte) vakantie 
door te brengen in de Vlaamse kunststeden 

Tabellen 2,101 tot en met 2,107 - Figuren 31 en 32 

63,7% van de toeristisch-recreatieve verblijftoeris ten in de 
Vlaamse kunststeden zal (vrijwel) zeker of wellicht  wel over-
wegen om in de eerstkomende drie jaar opnieuw een v akantie of 
een korte vakantie door te brengen in een Vlaamse k unststad. 
9,7% is dit (eerder) niet van plan en 26,6% weet he t nog 
niet. 

Nederlanders en Britten overwegen iets meer om teru g te keren 
naar de Vlaamse kunststeden. Hetzelfde geldt voor w ie al 
reeds eerder een (korte) vakantie doorbracht in Vla anderen en 
zeker voor wie al in de Vlaamse kunststeden verblee f (respec-
tievelijk 74,6% en 82% overweegt (vrijwel) zeker of  wellicht 
wel een volgend verblijf in de Vlaamse kunststeden) . 

Indien de toeristisch-recreatieve verblijftoeristen  (vrijwel) 
zeker of wellicht wel een (korte) vakantie zouden o verwegen 
in een Vlaamse kunststad tijdens de eerstkomende dr ie jaar, 
werd hen gevraagd welke Vlaamse kunststeden in aanm erking 
kwamen. Brugge, Brussel, Antwerpen en Gent werden h et vaakst 
vermeld (respectievelijk 26,6%, 19,7%, 18,8% en 13, 5%). Leu-
ven en Mechelen worden slechts in mindere mate vern oemd (res-
pectievelijk 4,1% en 1,8%). 

We merken een duidelijke voorkeur van Nederlanders voor Ant-
werpen (34,1%) en van Britten en Amerikanen voor Br ugge (res-
pectievelijk 31,3% en 28,9%) en Brussel (respectiev elijk 
25,1% en 24,2%). 

Vooral wie in Antwerpen, Gent of Leuven overnachtte , heeft 
een relatief grote voorkeur om een nieuw verblijf i n deze 
kunststad te overwegen (respectievelijk 31,4%, 23,4 % en 
19,9%). 

Evolutie 2000-2005 

In vergelijking met vijf jaar geleden zijn de toeri stisch-
recreatieve verblijftoeristen minder overtuigd van hun terug-
keer naar de Vlaamse kunststeden: in 2000 overwoog 73,7% 
(vrijwel) zeker of wellicht wel om in de eerstkomen de drie 
jaar opnieuw een (korte) vakantie door te brengen i n de 
Vlaamse kunststeden. In 2005 daalde dit aandeel tot  63,7%. De 
verblijftoerist blijft nu meer onbeslist (26,6% ant woordt 
“weet niet” tegenover 16,1% in 2000). 

De mate waarin men een voorkeur uit voor één of mee rdere 
kunststeden om er terug te komen, is in vergelijkin g met 2000 
afgenomen maar de verhoudingen tussen de diverse Vl aamse 
kunststeden is nagenoeg ongewijzigd gebleven. 
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Figuur 31 
De mate waarin de toeristisch-recreatieve verblijft oeristen in 
de Vlaamse kunststeden in 2005 en 2000 overwegen om  in de eerst-
komende drie jaar opnieuw een vakantie of een korte  vakantie 
door te brengen in een Vlaamse kunststad, WES-enquê tes 2005 en 
2000 (in %) 
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Figuur 32 
Kunststeden in Vlaanderen waar toeristisch-recreati eve verblijf-
toeristen in de Vlaamse kunststeden in 2005 en 2000  overwegen om 
in de eerstkomende drie jaar opnieuw een vakantie o f korte va-
kantie door te brengen, WES-enquêtes 2005 en 2000 ( in %) 
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6.4. Evaluatie prijs-kwaliteitverhouding 

Tabellen 2,108 tot en met 2,111 - Figuur 33 

Ongeveer 48% van de toeristisch-recreatieve verblij ftoeristen 
vindt de prijs-kwa-liteitverhouding in de Vlaamse k unststad 
waar ze ondervraagd zijn goed. Tien procent vindt h et uitste-
kend, 37,2% gemiddeld en 5% geeft een slechte tot z eer slech-
te evaluatie. 

Als we “uitstekend” vertalen in een score “5” en “z eer 
slecht” in een score “1”, dan bekomen we een gemidd elde eva-
luatie van 3,6 op 5. Duitsers en Spanjaarden zijn h et meest 
kritisch, ze geven respectievelijk een score van 3, 3 en 3,4 
op 5. Britten, Scandinaviërs en bezoekers in Leuven  zijn het 
meest lovend (respectievelijk een score van 3,9, 3, 9 en 4,2 
op 5) 

Evolutie 2000-2005 

De prijs-kwaliteitverhouding wordt minder positief geëvalu-
eerd in 2005 in vergelijking met vijf jaar geleden.  In 2000 
beoordeelde 78,7% van de verblijftoeristen de prijs -
kwaliteitverhouding als goed tot uitstekend. In 200 5 daalde 
dit aandeel tot 57,9%. Dit resulteert eveneens in e en dalende 
score van 3,9 naar 3,6 op 5. 

Figuur 33 
Evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding en de ge middelde eva-
luatie van de prijs-kwali-teitverhouding in de enqu êteplaats, 
door de toeristisch-recreatieve verblijftoeristen i n de Vlaamse 
kunststeden in 2005 en 2000, WES-enquêtes 2005 en 2 000 
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7. Bestedingen 

Vooraleer we de resultaten met betrekking tot de be stedingen 
door de toeristisch-recreatieve verblijftoeristen w eergeven, 
lichten we kort de gebruikte methodologie toe. 

 

7.1. Methodologie 

Deze methodologische toelichting is noodzakelijk om  te wijzen 
op enkele specifieke moeilijkheden bij de analyse e n raming 
van de bestedingen door recreatieve verblijftoerist en die in 
de Vlaamse kunststeden overnachten. 

In de eerste plaats werden de gegevens voor de anal yse van de 
bestedingen gewogen naar het aantal overnachtingen per combi-
natie van enquêteplaats, land van herkomst en logie svorm. In 
de vorige punten had de weging steeds betrekking op  het aan-
tal aankomsten. Voor de berekening van de besteding en moet de 
weging gebeuren naar het aantal overnachtingen. Het  aantal 
overnachtingen wordt weergegeven als bijlage 1. 

We kunnen de bestedingen in een drietal grote categ orieën on-
derverdelen die telkens op een iets andere wijze wo rden ge-
analyseerd, namelijk: 

� logiesbestedingen; 

� elementen die deel uitmaken van een arrangement of zaken 
die op voorhand werden geboekt en 

� dagdagelijkse bestedingen in Vlaanderen/Brussel. 

 

7.1.1. Logiesbestedingen 

Niet elke toeristisch-recreatieve verblijftoerist i n de 
Vlaamse kunststeden kan zomaar vertellen hoeveel hi j/zij be-
taalt per overnachting in een hotel of jeugdherberg . Een ge-
deelte van de verblijftoeristen boekten een arrange ment, all-
inverblijf of groepsreis waarin naast de logiesform ule ook 
andere zaken inbegrepen zijn zoals bijvoorbeeld tra nsport, 
excursies, museumbezoek, …  

We kunnen in deze gevallen de ongekende logiesbeste dingen 
niet zomaar vervangen door wel gekende enquêtegegev ens omdat 
we rekening moeten houden met bepaalde kortingen di e een lo-
gieshouder toestaat aan bepaalde types verblijftoer isten. 

Om deze problemen te overbruggen, maken we bij de a nalyse van 
de logiesbestedingen een onderscheid tussen vier ty pes van 
respondenten: 

� groepsreizigers; 

� individuele reizigers die een beroep doen op een re isorga-
nisatie; 

� individuele reizigers die hun reis zelf organiseren  en die 
het logies via internet boeken en 



 

Þ Kunststedenonderzoek 2005 Mei 2006 

Eindrapport  79 

� individuele reizigers die hun reis zelf organiseren  (op 
voorhand of ter plaatse) en niet via internet boeke n. 
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De individuele reizigers die hun reis zelf organise ren, niet 
via internet boeken en de prijs per nacht voor de l ogiesfor-
mule weten te vertellen, nemen we als basis voor he t bereke-
nen van de logiesbestedingen. Voor de drie andere c ategorieën 
reizigers (groepen, individueel via een reisorganis atie en 
individueel via internet) staat de logieshouder vee lal een 
korting toe, weten de reizigers niet altijd de prij s van de 
afzonderlijke elementen van het verblijf of gaat ee n deel van 
het totaal reisbudget naar bijvoorbeeld commissies of inter-
nationale transportkosten. 

Om dit probleem op te helderen, peilde WES in 2000 uitgebreid 
naar de prijzenstructuur bij een groot aantal hotel s. Daarbij 
werd de prijzenstructuur nagegaan in functie van de  groepen 
reizigers. In 2005 werd nagegaan in welke mate deze  gegevens 
gewijzigd waren. Deze gegevens voor 2005 worden wee rgegeven 
per kunststad in tabel 1,8. Als we de hotelprijzen voor indi-
viduele reizigers die hun trip zelf organiseren, ge lijkstel-
len aan 100%, dan ontvangt een hotelier in Antwerpe n bijvoor-
beeld gemiddeld 60% van deze prijs voor groepen, 50 % van deze 
prijs voor boekingen via het internet en 65% van de ze prijs 
voor individuelen die via reisorganisaties naar Ant werpen ko-
men. 

Tabel 1,8 
Prijzenstructuur gehanteerd door de hotelsector in de Vlaamse 
kunststeden, naar reisvorm, WES-bevraging 2005 (in %) 

Kunst-
stad 

Groepsrei-
zen  

Individueel, 
reis zelf ge-

organi seerd, 
niet via in-

ternet  

Individueel, 
reis zelf 
georgani-

seerd, via 
internet  

Individu-
eel, via 

een reis-
organisatie  

Antwer-
pen 

60 100  50 65 

Brugge 75  100  80 70 
Brussel 70  100  70 80 
Gent 60  100  70 65 
Leuven 70  100  75 70 

 

Eenmaal het gemiddelde bedrag betaald voor het logi es werd 
vastgesteld voor de zelf georganiseerde individuele  reizen, 
berekenden we de logiesuitgaven in het geval van gr oepsrei-
zen, individueel georganiseerde reizen via internet  en indi-
viduele reizigers via een reisorganisatie aan de ha nd van de 
verhoudingen in tabel 1,8. Nadat we voor elk van de  vier 
reisvormen de gemiddelde logiesbesteding berekenden , zijn we 
in staat een algemeen gemiddelde te berekenen met h et aandeel 
van de vier reisvormen als gewicht. 

 

7.1.2. Elementen die deel uitmaken van een ar-
rangement of zaken die op voorhand werden 
geboekt 
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Op de verschillende elementen van een arrangement k an moei-
lijk een prijs worden gekleefd door de verblijftoer isten. 
Toch hebben heel wat toeristen op voorhand bepaalde  van deze 
elementen in Vlaanderen/Brussel geboekt zodat het v an belang 
is deze te kunnen valideren. 

Ongeveer een vijfde van de respondenten boekte dive rse reis-
onderdelen op voorhand, bijvoorbeeld excursies, mus eumbezoek, 
boottochten, … (al dan niet onder de vorm van een a rrange-
ment). 
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Als vertrekbasis om deze uitgaven te bepalen, nemen  we de 
prijs van de zaken die op voorhand worden geboekt d oor indi-
viduele reizigers die hun trip zelf organiseren en die de 
prijs van deze zaken weten te vertellen. Voor de be paling van 
de uitgaven in het kader van groepsreizen, reizen v ia een 
reisorganisatie of boekingen via internet gaan we u it van de 
gekende gegevens verminderd met dezelfde kortingen zoals ver-
meld bij de logiesbestedingen. 

 

7.1.3. Dagdagelijkse bestedingen in Vlaande-
ren/Brussel 

Om de dagdagelijkse bestedingen in Vlaanderen/Bruss el te ach-
terhalen van de recreatieve toeristen die in de Vla amse 
kunststeden verblijven, werd aan de respondenten ee n lijst 
getoond met mogelijke bestedingscategorieën en gevr aagd naar 
de bestedingen voor elk van deze categorieën gedure nde de vo-
rige dag. We peilden eveneens naar de hoeveelste da g van het 
verblijf in Vlaanderen/Brussel het was om deze best edingen 
aan een specifieke dag van het verblijf te kunnen l inken (be-
stedingen van de eerste, de tweede, … dag). Om over  meer ob-
servaties te beschikken, ook voor de dag van het ve rtrek, en 
bijgevolg betrouwbaardere resultaten te bekomen, we rd aan de 
respondenten gevraagd dezelfde bestedingscategorieë n ook voor 
de dag van de ondervraging zelf in te vullen op een  extra 
vragenformulier en dit naar WES terug te sturen. Op  dit extra 
enquêteformulier haalden we een responsgraad van ru im 20%. 

Aangezien bestedingen kunnen variëren volgens de ve rblijfs-
duur en dus van de ene tot de andere dag verschille n kunnen 
vertonen, werden de globale bestedingen uitgerekend  in func-
tie van de dag van besteding. Zo blijkt dat een res pondent 
gemiddeld ongeveer € 53 spendeert op de eerste dag van zijn 
verblijf in de Vlaamse kunststeden, circa € 65 op d e tweede 
dag, € 56 op dag drie en vier en € 66 voor de volge nde dagen. 
Gemiddeld over alle dagen van het verblijf kwamen w e tot een 
besteding van € 57,23 per persoon per dag.  

Een meer correcte berekeningswijze om tot de gemidd elde be-
steding te komen, is als volgt. We berekenen het aa ntal (ge-
wogen) respondenten dat respectievelijk op dag 1, d ag 2, dag 
3 , dag 4, dag 5 en volgende in Vlaanderen/Brussel aanwezig 
waren. Het aantal respondenten voor dag 1 en dag 2 is gelijk 
omdat alle respondenten minimaal één overnachting d oorbrach-
ten in de Vlaamse kunststeden. Het aantal responden ten op 
respectievelijk dag 1, dag 2, dag 3, dag 4 en dag 5  of meer 
nemen we dan als gewicht om tot het correcte bested ingsgemid-
delde te komen, namelijk € 58,16 per persoon, per d ag. Hier-
uit blijkt dat de bestedingen van de vorige dag bij  toepas-
sing van de gewone rekenprocedure 1,6% onderschat z ijn. Om-
wille van deze reden werden alle bestedingen van de  vorige 
dag met 1,6% verhoogd. Op deze wijze bekomen we een  correct 
bestedingsbedrag per dag. 
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Aangezien we alle bestedingen per nacht wensen uit te druk-
ken, dienen we de dagdagelijkse bestedingen om te z etten naar 
bestedingen per nacht. 

De bestedingen per nacht liggen hoger dan de bested ingen per 
dag. Bij elk verblijf is men immers een aantal dage n in 
Vlaanderen dat gelijk is aan het aantal nachten plu s één. Hoe 
korter het verblijf, hoe groter het verschil tussen  de gemid-
delde besteding per dag en per nacht. Wanneer een r eiziger, 
in het extreme (maar in de Vlaamse kunststeden vaak  voorko-
mende) geval, slechts één nacht (en bijgevolg twee dagen) in 
de Vlaamse kunststeden verblijft, dan moeten de dag dagelijkse 
bestedingen van die twee dagen gerelateerd worden a an die ene 
nacht. 

Om over te stappen van de bestedingen per dag naar de beste-
dingen per nacht, dienen we de gemiddelde dagdageli jkse be-
steding per dag te vermenigvuldigen met het aantal dagen en 
vervolgens te delen door het aantal nachten. Het aa ntal dagen 
bekomen we door het aantal aankomsten en het aantal  overnach-
tingen samen te nemen. Gegevens omtrent het aantal aankomsten 
en het aantal nachten vinden we terug als bijlage 1 . 

 

7.2. Gemiddelde bestedingen 

Tabellen 2,112 tot en met 2,114 - Figuren 34 en 35 

Gemiddeld besteedt de toeristisch-recreatieve verbl ijftoerist 
tijdens zijn/haar verblijf in de Vlaamse kunststede n ongeveer 
132 euro per persoon per nacht in Vlaanderen/Brusse l. 

De grootste hap wordt gereserveerd voor het logies:  € 47. 
Daarnaast besteedt men nog eens € 45 aan vooral res taurant 
maar ook café of meeneemsnacks. Shopping is goed vo or € 27, 
voornamelijk kledij (€ 15). Andere bestedingscatego rieën zijn 
attracties (€ 6) en transport ter plaatse (€ 3). Za ken die op 
voorhand gereserveerd zijn, komen op 3 euro per per soon, per 
nacht. Ten slotte is er nog een minimaal bedrag voo r andere 
uitgaven. 

Amerikanen, Belgen en Spanjaarden spenderen het mee st per 
persoon, per nacht, respectievelijk € 159, € 152 en  € 146. 
Italianen geven het minste geld uit: € 91. 

Belgen spenderen relatief veel aan hun logies (€ 55 ) en aan 
shopping, voornamelijk kledij (€ 29). Amerikanen ge ven even-
eens relatief veel geld uit aan shopping maar dan v erhou-
dingsgewijs meer aan kantwerk en streekbieren (resp ectieve-
lijk € 7 en € 3). 

De bestedingen zijn het hoogst in Brussel en Antwer pen (tel-
kens ongeveer € 139), Brugge, Gent en Leuven volgen  (€ 122 
voor Brugge en circa € 118 voor Gent en Leuven). Ve rblijftoe-
risten in Brussel betalen relatief veel voor hun lo gies (€ 
53). Bezoekers in Antwerpen spenderen relatief veel  aan shop-
ping, hoofdzakelijk kledij (€ 31). 
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Hotelgasten besteden een pak meer dan verblijftoeri sten in 
een jeugdherberg (respectievelijk € 137 en € 70). D e ver-
schillen zijn niet enkel merkbaar bij de bestedinge n voor het 
logies. Hotelgasten geven eveneens meer geld uit aa n restau-
rantbezoek en aankoop van kledij. 
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Figuur 34 
Samenstelling van de bestedingen in Vlaanderen/Brus sel door de 
recreatieve verblijftoeristen in de Vlaamse kunstst eden, WES-
enquête 2005 (in euro, per persoon per nacht) 

Shopping; 26,86 euro

Transport ter plaatse; 
3,49 euro

Attracties; 5,56 euro

Restaurant, café, 
meeneem; 45,29 euro

Zaken op voorhand 
gereserveerd; 2,88 euro

Logies; 47,48 euro

Andere uitgaven; 0,17 euro
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Figuur 35 
Gemiddelde besteding per persoon, per nacht in Vlaa nde-
ren/Brussel door de toeristisch-recreatieve verblij ftoeristen in 
de Vlaamse kunststeden in 2005, naar land van herko mst, enquête-
plaats en logiesvorm, WES-enquête 2005 (in euro, pe r persoon per 
nacht) 
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Evolutie 2000-2005 

Als we de bestedingen van 2000 indexeren met behulp  van het 
gewoon indexcijfer van de consumptieprijzen komen w e tot een 
nagenoeg identieke besteding per persoon en per nac ht. In 
2000 besteedde een toeristisch-recreatieve verblijf toerist in 
de Vlaamse kunststeden € 132,36 per persoon, per na cht. In 
2005 komt dit neer op € 131,73. 
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7.3. Raming van de bestedingen 1 

Tabellen 2,115 tot en met 2,118 - Figuren 36 en 37 

Als we de gemiddelde besteding per persoon, per nac ht verme-
nigvuldigen met het aantal overnachtingen door de t oeris-
tisch-recreatieve verblijftoeristen in de Vlaamse k unststeden 
in 2005 kunnen we de totale bestedingen op jaarbasi s ramen. 
Hierbij gaan we ervan uit dat de gemiddelde uitgave n door 
verblijftoeristen tijdens de eerste vier maanden en  in decem-
ber gelijk zijn aan de gemiddelde uitgaven in de pe riode mei-
november. 

De totale bestedingen door de toeristisch-recreatie ve ver-
blijftoeristen in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en Leuven 
kunnen we voor 2005 ramen op 503 miljoen euro. 181 miljoen 
euro gaat naar het logies, 173 miljoen euro naar re staurant, 
café en meeneemsnacks, 103 miljoen euro naar shoppi ng. Daar-
naast komen we nog tot volgende geraamde bedragen: 

� attracties: 21 miljoen euro; 

� transport ter plaatse: 13 miljoen euro; 

� zaken op voorhand gereserveerd: 11 miljoen euro en 

� nog andere uitgaven: 1 miljoen euro. 

Figuur 36 
Raming van de bestedingen in Vlaanderen/Brussel doo r de toeris-
tisch-recreatieve verblijftoeristen in de Vlaamse k unststeden in 
2005, naar bestedingscategorie, WES-enquête 2005 

 

                        

1 De som van de ramingen kan afwijken van het totaal  omwille van afrondingen en 
van de toegepaste weging. 

Andere uitgaven; 1 miljoen 
euro 

Shopping; 103 miljoen euro 

Transport ter plaatse; 
13 miljoen euro 

Attracties; 21 miljoen euro 

Restaurant, café, 
meeneem; 173 miljoen 

euro 

Zaken op voorhand 
gereserveerd; 11 miljoen 

euro 

Logies; 181 miljoen euro 
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Het Verenigd Koninkrijk is, in bestedingen uitgedru kt, de be-
langrijkste markt voor de Vlaamse kunststeden. Op j aarbasis 
brengt deze markt 124 miljoen euro op. Nederland en  België 
volgen met respectievelijk 98 en 84 miljoen euro. A ndere 
markten leveren het volgende op:  

� Frankrijk: 61 miljoen euro; 

� Duitsland: 38 miljoen euro; 

� Verenigde Staten: 35 miljoen euro; 

� Spanje: 29 miljoen euro; 

� Japan: 15 miljoen euro; 

� Italië: 12 miljoen euro en 

� Scandinavië: 9 miljoen euro. 

Brussel krijgt als kunststad de meeste opbrengsten door toe-
ristisch-recreatieve verblijftoeristen, namelijk 22 9 miljoen 
euro. Brugge volgt, zij het op relatief grote afsta nd met 129 
miljoen euro. Het rijtje van de Vlaamse kunststeden  wordt af-
gemaakt door Antwerpen (89 miljoen euro), Gent (42 miljoen 
euro) en Leuven (15 miljoen euro). 

De hotelsector is goed voor 478 miljoen euro terwij l de ver-
blijven in jeugdherbergen 24 miljoen in het laatje brengen. 

Evolutie 2000-2005 

Om een vergelijking van de raming van de bestedinge n te ma-
ken, laten we Leuven buiten beschouwing aangezien d eze kunst-
stad geen deel uitmaakte van het onderzoek in 2000.  

De bestedingen per persoon, per nacht zijn, zoals h ierboven 
reeds aangegeven, nagenoeg niet gewijzigd. Maar aan gezien het 
aantal toeristisch-recreatieve overnachtingen fel i s toegeno-
men kennen ook de totale bestedingen een forse toen ame: van 
384 miljoen euro in 2000 naar 488 miljoen euro in 2 005 voor 
de kunststeden Antwerpen, Brugge, Brussel en Gent. 
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Figuur 37 
Raming van de bestedingen in Vlaanderen/Brussel doo r de toeris-
tisch-recreatieve verblijftoeristen in de Vlaamse k unststeden in 
2005 en 2000, naar bestedingscategorie, WES-enquête s 2005 en 
2000 (in miljoen euro) 
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HOOFDSTUK 3: CONCLUSIES EN AANBEVE-
LINGEN 

We beëindigen dit rapport met de belangrijkste conc lusies van 
het onderzoek en een aantal aanbevelingen. 

 

1. Conclusies 

In de periode mei-november 2005 voerde WES in opdra cht van 
Toerisme Vlaanderen een marktonderzoek uit onder de  toeris-
tisch-recreatieve verblijftoeristen in de Vlaamse k unststeden 
Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en Leuven. Deze ve rblijftoe-
risten waren afkomstig uit België, Nederland, Duits land, 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde St aten van 
Amerika, Japan, Italië, Spanje, Zweden en Denemarke n en ver-
bleven in hotels of jeugdherbergen. 

De ondervraging belichtte volgende aspecten: 

� profiel van de toeristisch-recreatieve verblijftoer isten; 

� kenmerken van de huidige trip; 

� concurrentiepositie van de Vlaamse kunststeden; 

� geraadpleegde toeristische informatiebronnen; 

� activiteiten; 

� tevredenheid, intentie tot herhaalbezoek en 

� bestedingen. 

Per aspect geven we de belangrijkste besluiten mee.  

 

Profiel van de toeristisch-recreatieve verblijftoer isten 

� De belangrijkste markten voor de Vlaamse kunststede n zijn 
het Verenigd Koninkrijk (22%), Nederland (20%), Bel gië 
(16%), Frankrijk (15%) en Duitsland (9%). Het aande el van 
Amerika, Japan, Italië, Spanje en Scandinavië schom melt 
telkens tussen 2% en 5%. 

� Het aandeel van de ondervraagde mannen is iets hoge r dan 
dat van de vrouwen in de Vlaamse kunststeden (53,6%  tegen-
over 46,4%). 

� Ongeveer 36% is jonger dan 34 jaar, 15,9% bevindt z ich in 
de categorie 35-44 jaar, 34,8% is 45 tot 64 jaar jo ng en 
13,5% is 65 jaar of ouder.  

� Recreatieve verblijftoeristen in de Vlaamse kunstst eden 
zijn hoogopgeleid: 62,8% bezit een diploma hoger on derwijs, 
al dan niet universitair. 
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Kenmerken van de trip 

� 38,1% van de verblijftoeristen in de Vlaamse kunsts teden 
hebben tijdens de vijf voorbije jaren reeds een (ko rte) va-
kantie met minstens één overnachting doorgebracht i n Vlaan-
deren/Brussel. 

� Wat het herhaalbezoek aan de individuele kunststede n be-
treft: 29,2% verbleef reeds in Antwerpen, 20,7% in Brugge, 
18,2% in Brussel, 16,7% in Gent en 13,5% in Leuven.  

� 23,2% van de toeristisch-recreatieve verblijftoeris ten ver-
blijft in Antwerpen, 36,8% in Brugge, 48,7% in Brus sel, 
12,1% in Gent en 3,9% in Leuven. 3,1% van de respon denten 
verblijft eveneens aan onze Kust, 0,5% op andere pl aatsen 
in Vlaanderen, 1,7% in Wallonië en 21,3% in het bui tenland. 

� In vergelijking met 2000 verbleven de verblijftoeri sten in 
de Vlaamse kunststeden in 2005 relatief meer in het  buiten-
land (21,3% in 2005 tegenover 15,3% in 2000). 

� De gemiddelde grootte van het reizende gezin is 1,9  perso-
nen. Het reisgezelschap inclusief vrienden, familie  of ken-
nissen bestaat uit gemiddeld 2,4 personen (in 2000 was dit 
3,1 personen). 

� De wagen is het belangrijkste transportmiddel waarm ee de 
grootste afstand wordt afgelegd tussen de woonplaat s en 
Vlaanderen/Brussel (36,2%). Het vliegtuig volgt met  21%. 
Andere transportmiddelen zijn touringcar (16%), HST  (13,2%) 
of de (gewone) trein (12,8%). 

� Bij 53,3% van de verblijven wordt het logies en het  trans-
port op voorhand geboekt. In 30,1% van de verblijve n gaat 
het om een reservatie van uitsluitend het logies, i n 3,7% 
van de gevallen om transportreservatie. Bij 12,9% v an de 
verblijven heeft men niets op voorhand gereserveerd : geen 
logies en geen transport. 

� Ruim 40% van de respondenten reserveerde het logies  in de 
periode juni-juli 2005. Driekwart boekte het logies  hoog-
stens één maand op voorhand, een vijfde één tot max imaal 
drie maanden vóór de afreis. 

� Bij 16,5% van de verblijven is het logies niet op v oorhand 
gereserveerd. In nagenoeg een derde van de gevallen  (32,6%) 
reserveert men het verblijf rechtstreeks bij de log ieseige-
naar en in ruim de helft van de afreizen wordt het logies 
via een reisorganisatie geboekt. Hierbij gaat het h oofdza-
kelijk om reisbureaus of touroperators (62,7% van d e reser-
vaties via reisorganisaties). 

� Ruim de helft van de logiesreservaties gebeurt via het in-
ternet 1. Het gaat voornamelijk om boekingen op de website 
van de logieseigenaar zelf (47,2%) of om boekingen bij vir-
tuele reisbureaus (38,5%) (zoals bijvoorbeeld booki ngs.com, 
expedia.com, weekendjeweg.nl). 

                        

1 Exclusief groepsreizen. 
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� Het aandeel internetboekingen is fors gestegen: in 2000 ge-
beurde slechts een vijfde van de rechtstreekse logi esboe-
kingen via het internet/e-mail. 
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Concurrentiepositie 

� Het imago van de Vlaamse kunststeden is positief en  bestaat 
hoofdzakelijk uit de elementen “mooi, zeer mooi” (4 3,7%), 
“sfeervol, gezellig, charmant, gemoedelijk” (20,9%) , “au-
thentieke, interessante, goed onderhouden architect uur” 
(18,8%) en “rijke geschiedenis, historiek” (10%). 

� Vlaamse kunststeden worden voornamelijk als bestemm ing ge-
kozen omwille van “interessante stad, veel beziensw aardig-
heden” (31,9%), “nabijheid, niet te ver (22,1%)”, “ naam, 
faam, bekendheid” (19,9%), “veel cultuur” (18,8%), “nieuwe 
ervaring” (17,5%), “kunsthistorisch patrimonium” (1 6,8%), 
“aanbeveling vrienden, familie, kennissen” (13,8%) en “ei-
gen vroegere positieve ervaring” (11,7%). 

� Voor 2% van de verblijven is een evenement of een t entoon-
stelling de belangrijkste reden geweest voor de keu ze van 
de bestemming. Voor 4,6% is dit niet de belangrijks te reden 
maar toch één van de redenen. Voor 93,4% heeft geen  enkel 
evenement of tentoonstelling de keuze van de bestem ming be-
invloed. 

� De beïnvloedende evenementen omvatten zowel actuele  evene-
menten zoals “175 jaar België” en “Corpus Brugge 20 05” als 
evenementen vanuit het verleden, bijvoorbeeld “Brus sel, 
culturele hoofdstad 2000” en “Brugge, culturele hoo fdstad 
2002”. 

� Het overgrote deel van de toeristisch-recreatieve v erblijf-
toeristen (93,3%) overwoog geen andere niet-Vlaamse  kunst-
stad vóór de beslissing om naar een Vlaamse kunstst ad te 
reizen, nagenoeg 7% deed dit dus wel. 

� De sterke punten van de Vlaamse kunststeden tegenov er de 
concurrentie zijn “authentieke, interessante, goed onder-
houden architectuur” (23,6%), “mooi, zeer mooi (11, 5%)” , 
“vriendelijke bevolking, hartelijk, gastvrij, meert alig” 
(10%), “veel culturele bezienswaardigheden, musea ( 9,9%)”, 
“sfeervol, gezellig, charmant, gemoedelijk” (9,5%) en “rij-
ke geschiedenis, historiek” (9,5%). Daartegenover s taan 
zwakke punten zoals “vuil, niet proper (straten, st ad, ka-
nalen)” (7,3%), “druk, veel verkeer, chaotisch en g evaar-
lijk” (4,1%), “te veel toeristen, te veel volk, cha otisch” 
(3,6%), “het weer, raar klimaat (3,3%)” en “geen du idelijke 
bewegwijzering (niet meertalig)” (3,1%). 

 

Geraadpleegde toeristische informatiebronnen 

� Internet is de belangrijkste informatiebron vóór de  afreis 
(45,7%), voornamelijk websites van de stad zelf en van het 
logies. Andere informatiebronnen van belang zijn aa nbeve-
lingen door vrienden, familie, kennissen (19,5%), r eisgid-
sen (19,2%) en brochures van touroperators, reisbur eaus of 
reisorganisatoren (15,1%). Ongeveer een vijfde van de res-
pondenten heeft geen van de vermelde informatiebron nen op 
voorhand geraadpleegd. 
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� Het internet kent een forse groei als informatiebro n. In 
2000 consulteerde 26,8% het internet vóór de afreis , in 
2005 is dit 45,7%. Andere informatiebronnen boeten in aan 
belang: toeristische brochures, brochures van touro pera-
tors, reisbureaus en reisorganisatoren en reisgidse n. 

� Ongeveer 35% van de verblijftoeristen neemt tijdens  hun 
verblijf contact met de dienst voor toerisme van de  stad 
van ondervraging of is dit nog van plan. 
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Activiteiten 

� De belangrijkste activiteiten van de verblijftoeris ten in 
de Vlaamse kunststeden zijn wandelen in de binnenst ad 
(89,7%), bezoek van monumenten, historische gebouwe n 
(69,8%), terrasjes doen (64,9%), restaurant (60,9%) , shop-
ping, winkelstraten (51,8%), café (42,4%), bezoek m usea 
(38,7%), stadsrondvaart op de kanalen van de binnen stad 
(17,6%), degustaties streekspecialiteiten (17%), be geleide 
stadswandeling (16,8%), gastronomie (15,4%) en stad srondrit 
per koets, toeristische bus (14,2%). 

� 26,5% van de verblijftoeristen heeft een andere Vla amse 
kunststad (of Brussel) bezocht of is van plan om di t nog te 
doen tijdens zijn/haar verblijf. Op 100 verblijftoe risten 
tellen we een 40-tal uitstappen naar de kunststeden . Naast 
de kunststeden trekt 9,2% naar de Kust en 3,4% naar  een an-
dere regio in Vlaanderen. 

 

Tevredenheid, intentie tot herhaalbezoek 

� Als we het beantwoorden aan de verwachtingen uitdru kken in 
een score waarbij we “veel beter dan verwacht” geli jkstel-
len aan 5 en “veel minder dan verwacht” aan 1, dan bekomen 
we een gemiddelde score van 3,4 op 5. 

� 63,7% van de toeristisch-recreatieve verblijftoeris ten in 
de Vlaamse kunststeden zal (vrijwel) zeker of welli cht wel 
overwegen om in de eerstkomende drie jaar opnieuw e en va-
kantie of een korte vakantie door te brengen in een  Vlaamse 
kunststad. 9,7% is dit (eerder) niet van plan en 26 ,6% weet 
het nog niet. 

� In vergelijking met 2000 is een ruimer deel van de ver-
blijftoeristen onbeslist over hun terugkeer (26,6% in 2005 
tegenover 16,1% in 2000). 

� De prijs-kwaliteitverhouding krijgt een score van 3 ,6 op 5. 

� 57,9% van de verblijftoeristen beoordeelt de prijs-
kwaliteitverhouding als uitstekend, in 2000 was dit  nog 
78,7%. 

 

Bestedingen 

� De verblijftoerist in de Vlaamse kunststeden spende ert ge-
middeld 132 euro per persoon, per nacht in Vlaande-
ren/Brussel. Hiervan gaat 47 euro naar het logies e n 
45 euro naar restaurant, café en meeneemsnacks. 

� De totale bestedingen door de recreatieve verblijft oeristen 
kunnen we ramen op 503 miljoen euro op jaarbasis. 

� De bestedingen zijn in constante prijzen van 2005 o p vijf 
jaar tijd nagenoeg ongewijzigd gebleven maar omwill e van 
een toename van het aantal overnachtingen is de jaa rlijkse 
opbrengst met ongeveer een vierde toegenomen. 
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2. Aanbevelingen 

De economische bijdrage van het recreatief verblijf toerisme 
in de Vlaamse kunststeden is aanzienlijk  (503 miljoen euro op 
jaarbasis). Aangezien het aantal overnachtingen ste rk is ge-
stegen op vijf jaar tijd is deze sector nog in bela ng toege-
nomen. Blijvende aandacht om onze kunststeden zo aa ntrekke-
lijk mogelijk te maken en te promoten is bijgevolg noodzake-
lijk. 

Ongeveer 30% van de recreatieve verblijftoeristen i n de 
kunststeden is 55 - plusser. Deze leeftijdscategorie zal in 
West-Europa (de belangrijkste markt voor de Vlaamse  kunstste-
den) in de komende jaren nog sterk toenemen. Het ov ergrote 
deel van de bezoekers heeft bovendien een diploma h oger on-
derwijs op zak: bijgevolg een interessant publiek m et tijd én 
middelen maar kritisch. Bovendien zullen de ouderen  van de 
toekomst langer leven én vitaler zijn. Deze zijn op  zoek naar 
een actieve, afwisselende en kwaliteitsvolle vrijet ijdsbeste-
ding. Het aanbod in de kunststeden dient bijgevolg nog meer 
te worden afgestemd aan de noden van deze groep (bi jvoorbeeld 
toegankelijkheid, activiteiten) zonder dat dit als “betutte-
ling” aanvoelt. 

Internet speelt een steeds grotere rol, als informa tiebron én 
als boekingskanaal. 45,7% gebruikt het internet als  informa-
tiebron, ongeveer de helft van de individuele logie sreserva-
ties gebeurt via het net. Een goed uitgebouwde, dui delijke, 
up-to-date website met een complete boekingsmodule is een 
must voor de verschillende kunststeden en tevens vo or alle 
actoren in de kunststeden (bijvoorbeeld attracties,  logies-
houders). Bovendien is het internet geen exclusief recht van 
jongeren, ook medioren en senioren maken er frequen t gebruik 
van om zich te informeren én om te boeken. 

De concurrentie tussen de kunststeden op het vastel and zal 
nog versterken. Naast de kunststeden in West-Europa , ontdekt 
de toerist eveneens waardevolle parels in Centraal-  en Oost-
Europa. In 2005 overwoog een kleine 7% een andere n iet-
Vlaamse kunststad als bestemming. Een groeiend aand eel ver-
blijftoeristen twijfelt aan een herhaalbezoek in de  komende 
drie jaar. Bovendien blijft een verblijftoerist in de Vlaamse 
kunststeden vaker in het buitenland in vergelijking  met in 
2000. In de communicatie dienen de sterke elementen  van de 
Vlaamse kunststeden te worden beklemtoond: authenti eke, inte-
ressante en goed onderhouden architectuur, vriendel ijke en 
gastvrije bevolking, de vele culturele bezienswaard igheden, 
de gezelligheid en de rijke geschiedenis. Deze ster ke punten 
kunnen worden genuanceerd in functie van de markt e n/of in 
functie van de kunststad. 

Om te blijven voldoen aan de verwachtingen en om ee n goede 
prijs-kwaliteit-verhouding na te streven, dient het  kwali-
teitsniveau van de kunststeden te verhogen. Bezoeke rs ver-
wachten hoge kwaliteit en zijn bereid hiervoor een eerlijke 
prijs te betalen. Het aandeel verblijftoeristen dat  de prijs-
kwaliteitverhouding uitstekend vond is de afgelopen  vijf jaar 
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fors gedaald. Dit is een sterk signaal. Ook een toe nemend 
aandeel van de verblijftoeristen weet niet of ze ee n verblijf 
in de kunststeden in de toekomst zullen overwegen. Om hier 
tegenin te gaan, dienen meerdere acties te worden o ndernomen. 
Algemeen kan de kwaliteit verhoogd worden door te w erken op 
aantrekkingselementen, het ondersteunende aanbod, h et open-
baar domein en “hospitality & visitor management”. Uit de re-
sultaten van dit onderzoek lezen we vooral kritiek op deze 
laatste twee aspecten: vuil, niet proper, druk, te toeris-
tisch, minder gastvrije bevolking in vergelijking m et 2000, … 
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Aangezien aanbevelingen door vrienden, familie en k ennissen 
een belangrijke informatiebron vormt (19,5%) en eig en, vroe-
gere positieve ervaringen belangrijke motivaties zi jn (11,7%) 
is kwaliteit een voorwaarde voor het succes op lang e termijn 
van de Vlaamse kunststeden. 

 

__________________________ 



 

 

 


