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INLEIDING 
Toerisme Vlaanderen staat in voor de bevordering van het vrijetijds- en zakentoerisme 
naar en in Vlaanderen en Brussel. De instelling voert in binnen- en buitenland promotie 
voor Vlaanderen en Brussel als toeristische bestemming. Verder ondersteunt Toerisme 
Vlaanderen de toeristische sector met raad en daad: 

 door te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe toeristische producten en ideeën; 

 door kwaliteitszorg aan te moedigen, onder meer via het vergunningsbeleid en 

 de hefboom- en proefprojecten inzake toeristische investeringen te cofinancieren. 

Dit marktonderzoek zal Toerisme Vlaanderen informatie verschaffen en inzichten verwer-
ven in het gedrag van de actueel aanwezige recreatieve verblijftoerist. Bovendien levert 
dit onderzoek een zicht op het volume en op enkele kenmerken van de actueel aanwezi-
ge recreatieve dagtoerist. 

Met de resultaten van dit onderzoek heeft men niet enkel een kwantitatieve beschrijving 
van het actuele klantenprofiel maar ook informatie over hoe de marktpositie van de 
kunststeden in Vlaanderen-Brussel kan worden versterkt. Dit onderzoek biedt immers ook 
informatie over de sterktes en mogelijke zwaktes in: 

 het imago van de kunststeden in Vlaanderen-Brussel; 

 de informatievoorziening; 

 de concurrentiële voor- en nadelen en 

 de producttevredenheid. 

Waar mogelijk maken we een vergelijking met de metingen in 2000 en 2005 om evolu-
ties in de tijd vast te stellen.  

Aangezien dit marktonderzoek zowel het verblijftoerisme als het dagtoerisme omvat, 
vangt deel 1 aan met het verblijftoerisme, deel 2 geeft een overzicht van de resultaten 
van het onderzoek bij de dagtoeristen. Delen 1 en 2 starten telkens met een beschrijving 
van de gebruikte methodologie om vervolgens de resultaten weer te geven. Deel 3 sluit 
het volledige onderzoek af met de belangrijkste conclusies, een SWOT en enkele uitda-
gingen. 
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HOOFDSTUK 1:  
VERBLIJFTOERISME - METHODOLOGIE  
We starten met een woordje uitleg over de gebruikte methodologie, opdat de lezer er 
een idee van krijgt hoe het onderzoek is verlopen. Eerst worden de doelstellingen van 
het onderzoek uiteengezet. Daarna wordt de methode van ondervraging toegelicht.  

 

1. Doelstellingen van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is inzicht te verwerven in het gedrag van de actueel aanwezi-
ge recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel afkomstig uit een 
aantal belangrijke toeristengenererende landen. Deze actuele marktinformatie moet 
Toerisme Vlaanderen toelaten zijn marketingbeleid in het algemeen en zijn promotiebe-
leid in het bijzonder voor dit product en in de geselecteerde markten te optimaliseren. 

We gaan tevens na in welke mate dit gedrag is geëvolueerd ten opzichte van 2000 en 
2005 door een vergelijking te maken van de resultaten van dit onderzoek met deze van 
de vorige metingen. 

De gestelde vragen hebben betrekking op de volgende aspecten: 

 imago van de kunststeden in Vlaanderen-Brussel; 

 motivatie voor bezoek; 

 concurrenten; 

 kenmerken van de trip; 

 activiteiten in Vlaanderen-Brussel; 

 inspiratiebronnen en geraadpleegde toeristische informatiebronnen vóór de afreis; 

 tevredenheid en herhaalbezoek; 

 bestedingen in Vlaanderen en Brussel; 

 sociodemografische kenmerken van de toeristen en 

 kenmerken van de enquêtering. 

 

2. Methode van ondervraging: populatie, steek-
proef en interviewmethode 

In dit punt worden achtereenvolgens de populatie, de steekproef en de methode van 
ondervraging behandeld. 
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2.1. Populatie 

De onderzoekspopulatie bestaat uit de actueel aanwezige verblijftoeristen in Antwerpen, 
Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen. Deze verblijftoeristen moeten aan een aan-
tal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor ondervraging, namelijk: 

 afkomstig zijn uit de volgende geselecteerde landen: België, Nederland, Duitsland, 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, Japan, Italië, 
Spanje, Zweden en Denemarken, Oostenrijk, India en Rusland; 

 in een hotel, jeugdherberg of B&B/gastenkamer verblijven; 

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

 Vlaanderen bezoeken als recreatieve reiziger. Dit wil zeggen dat we toeristen uit de 
genoemde herkomstlanden verblijvend in de kunststeden voor zakelijke motieven, 
deelname aan congressen, seminaries, beurzen of uitsluitend bezoeken aan vrienden, 
familie of kennissen niet in het onderzoek opnemen en 

 minstens 18 jaar oud zijn. 

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

Om deze populatie kwantitatief te benaderen, vertrekken we van de klassieke overnach-
tingsgegevens van de FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische 
Informatie voor het jaar 2011.  

Het aantal aankomsten en overnachtingen in hotels in de kunststeden in Vlaanderen-
Brussel kon rechtstreeks uit deze cijfers van de FOD Economie worden afgeleid. De ge-
gevens voor de jeugdherbergen vormen een onderdeel van deze voor de logies voor 
doelgroepen. Dit aandeel van de jeugdherbergen werd per stad in overleg met Toerisme 
Vlaanderen vastgelegd. Voor wat de B&B/gastenkamers betreft verzamelde de FOD 
Economie in 2011 voor het eerst gegevens voor het aantal aankomsten en het aantal 
overnachtingen bij een selectie van logieshouders. Deze gegevens hebben we benut om 
op basis van de aanbodgegevens van Toerisme Vlaanderen een beeld te hebben op de 
volledige sector in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel. 

De toename in het aantal aankomsten en overnachtingen door Belgen is het afgelopen 
decennium heel groot. Dit reflecteert volgens de sector niet de werkelijkheid. Dit pro-
bleem zou voortvloeien uit onder meer internetboekingen via bijvoorbeeld boekingsor-
ganisaties of incoming touroperators waarbij buitenlandse reizigers automatisch als Bel-
gen worden geregistreerd aangezien ze in België geboekt zijn. Vooral kunststeden in 
binnen- en buitenland worden met dit probleem geconfronteerd. We vergeleken de evo-
lutie van de Belgische aankomsten in de kunststeden afkomstig van de FOD Economie 
met de evolutie van (korte) vakanties van Belgen in de kunststeden op basis van het 
WES-onderzoek naar het reisgedrag van de Belgen 2002-2010. Een correctie werd 
toegepast. 

In totaal gaan we bij dit onderzoek uit van 2.800.000 aankomsten in 2011 in de kunst-
steden in Vlaanderen-Brussel. Figuren 1,1 tot en met 1,3 tonen de aandelen aan van de 
individuele steden, de herkomstlanden en de logiesvormen. 
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Figuur 1,1 
Het aandeel van de verschillende kunststeden in het aantal aankomsten voor recreatieve 
doeleinden in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 2011, bewerkingen WES op basis van 
FOD Economie en Toerisme Vlaanderen (in %) 

 

Figuur 1,2 
Het aandeel van de verschillende markten in het aantal aankomsten voor recreatieve doel-
einden in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 2011, bewerkingen WES op basis van 
FOD Economie en Toerisme Vlaanderen (in %) 
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Figuur 1,3 
Het aandeel van de verschillende logiesvormen in het aantal aankomsten voor recreatieve 
doeleinden in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 2011, bewerkingen WES op basis van 
FOD Economie en Toerisme Vlaanderen (in %) 

 

2.2. Steekproef en interviewmethode 

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

Stad België Nederland Duitsland Frankrijk VK VSA Japan Italië Spanje Zweden Denemarken Oostenrijk India Rusland Aantal 
enquêtes 

verblijftoeristen -
totaal

Antwerpen 50 135 100 60 60 35 25 25 50 0 0 0 25 25 590
Brugge 50 60 100 160 155 110 25 50 150 0 0 0 0 0 860
Brussel 50 50 80 120 55 65 50 90 140 50 50 50 25 25 900
Gent 50 85 50 55 85 0 0 25 50 0 0 0 0 0 400
Leuven 50 50 35 15 35 5 0 5 5 0 0 0 0 0 200
Mechelen 50 50 35 15 35 5 0 5 5 0 0 0 0 0 200
Totaal 300 430 400 425 425 220 100 200 400 50 50 50 50 50 3.150

Tabel 1,1
Totaal uit te voeren enquêtes bij recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel, naar land van herkomst en kunststad, 
WES-onderzoek 2011

 

De enquête werd persoonlijk face to face afgenomen in de periode april 2011 tot en 
met de kerstvakantie 2011-12. Een voorbeeld van elke taalversie van deze enquête is 
opgenomen als bijlage 1 van het tabellenboek. 

Het veldwerk werd afgesloten met 3.150 enquêtes zoals vooropgesteld (zie tabel 1,2). 
De verdeling naar land van herkomst en naar kunststad werd hierbij gerespecteerd.  
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Stad België Nederland Duitsland Frankrijk VK VSA Japan Italië Spanje Zweden Denemarken Oostenrijk India Rusland Aantal 
enquêtes 

verblijftoeristen -
totaal

Antwerpen 50 134 101 64 67 34 23 25 55 4 1 4 13 18 590
Brugge 51 60 94 138 133 109 38 54 141 5 3 6 8 19 860
Brussel 53 63 88 135 74 64 33 90 146 40 44 39 23 7 899
Gent 57 84 48 55 84 4 1 20 44 1 0 1 0 1 400
Leuven 44 42 34 15 33 6 3 5 8 0 1 1 5 4 201
Mechelen 44 49 35 20 34 3 1 6 7 0 0 0 0 1 200
Totaal 299 432 400 427 425 220 99 200 401 50 49 51 49 50 3.150

Tabel 1,2
Aantal effectief uitgevoerde enquêtes bij recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel, naar land van herkomst en 
kunststad, WES-onderzoek 2011

 

Aangezien met een quotasteekproef werd gewerkt, werden de bekomen gegevens in de 
steekproef gewogen om de verhouding land van herkomst-stad van ondervraging-
logiesvorm de werkelijke verhoudingen bij het aantal aankomsten te laten benaderen. 

Omdat groepsreizigers moeilijker te vatten zijn voor een uitgebreide ondervraging maak-
ten we gebruik van een bijkomende bevraging. Aan de hand van een minimale bevra-
ging (volume-enquête zie bijlage 2 van het tabellenboek) werden kort een aantal gege-
vens gevraagd aan de respondenten: 

 kunststad; 

 land van herkomst: alle mogelijke herkomstlanden; 

 type bezoeker: verblijftoerist, dagtoerist komende vanuit zijn/haar woonplaats, dag-
toerist komende vanuit een vakantieverblijfplaats en 

 groepsbezoeker of individuele bezoeker. 

Aangezien dit een heel korte bevraging betrof zijn een groot aantal verblijftoeristen on-
dervraagd (13.665 contacten waarvan 5.591 verblijftoeristen) en nemen we aan dat het 
aandeel groepsbezoekers hier minder onderschat werd. Het aandeel groepsbezoekers 
uit de enquête onder de verblijftoeristen werd bijkomend gewogen naar het aandeel 
groepsbezoekers uit de volume-enquête. 

Tabel 1,3 geeft het aantal gerealiseerde enquêtes weer in functie van de verblijfperiode 
bij de ondervraagde recreatieve verblijftoeristen. 

Tabel 1,3 
Aantal effectief uitgevoerde enquêtes in de kunststeden in 
Vlaanderen-Brussel, naar enquêtemaand, WES-onderzoek 2011 

    
Maand Aantal uitgevoerde enquêtes

    
April 356
Mei 367
Juni 295
Juli 414
Augustus 416
September 408
Oktober 322
November 312
December 260

Totaal 3.150
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Waar nodig wordt de gehanteerde terminologie toegelicht in het rapport. Voorafgaan-
delijk wensen we reeds de nadruk te leggen op het verschil tussen enquêteplaats en 
verblijfplaats. De enquêteplaats is de plaats waar de enquête werd afgenomen terwijl 
een verblijfplaats die plaatsen omhelst waar de ondervraagde personen overnacht heb-
ben. Bijgevolg zijn er meerdere verblijfplaatsen mogelijk tegenover slechts één enquête-
plaats. Bovendien is de enquêteplaats een verblijfplaats maar niet noodzakelijk omge-
keerd. Het onderscheid werd gecreëerd omdat bepaalde aspecten (bijvoorbeeld imago, 
tevredenheid, …) gerelateerd werden aan de plaats waar de enquête werd afgenomen 
en andere niet. 

Tabellen 1,4 tot en met 1,6 maken dit verschil nog duidelijker. Ongeveer 19% van de 
respondenten heeft bijvoorbeeld in Antwerpen overnacht, 17,3% is er ondervraagd. 
31,1% verbleef in Brugge, 28,2% is er ondervraagd, enz. (tabel 1,4). Alle respondenten 
die ondervraagd zijn in Antwerpen hebben er logischerwijze ook overnacht. Daarnaast 
heeft 7,6% nog in Brugge gelogeerd, 7,3% in Brussel, 3,1% in Gent, 0,5% in Leuven en 
0,1% in Mechelen (zie tabel 1,5). Van de respondenten die in Antwerpen overnacht 
hebben, is 89,5% ook in deze stad ondervraagd, 4,2% is in Brugge geënquêteerd ge-
weest, 2,1% in Brussel, 3,5% in Gent, 0,7% in Leuven en niemand in Mechelen (zie tabel 
1,6). 

Kunststad Verblijfplaats Enquêteplaats

Antwerpen 19,4 17,3
Brugge 31,1 28,2
Brussel 45,3 40,3
Gent 10,7 9,4
Leuven 2,9 2,7
Mechelen 2,3 2,2
Totaal 111,7 100,0
Aantal ongewogen cases 3.149 3.149

Tabel 1,4
De verblijf- en enquêteplaatsen bij de recreatieve verblijftoeristen in de 
kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 2011, WES-enquête 2011 (in % van het 
aantal respondenten)

 

 

 
Verblijfplaats Antwerpen Brugge Brussel Gent Leuven Mechelen Totaal

Antwerpen 100,0 2,9 1,0 7,1 5,0 0,0 19,4
Brugge 7,6 100,0 1,7 8,0 7,7 1,1 31,1
Brussel 7,3 10,4 100,0 7,3 6,4 0,0 45,3
Gent 3,1 2,1 0,2 100,0 2,8 1,2 10,7
Leuven 0,5 0,5 0,0 0,1 100,0 0,5 2,9
Mechelen 0,1 0,1 0,0 0,6 1,1 100,0 2,3
Totaal 118,5 115,9 102,9 123,1 123,1 102,8 111,7
Aantal ongewogen cases 590 860 898 400 201 200 3.149

Tabel 1,5
Verblijfplaatsen bij de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 2011, naar enquêteplaats, 
WES-enquête 2011 (in %)
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Verblijfplaats Antwerpen Brugge Brussel Gent Leuven Mechelen Totaal Aantal ongewogen 

cases

Antwerpen 89,5 4,2 2,1 3,5 0,7 0,0 100,0 682
Brugge 4,2 90,5 2,2 2,4 0,7 0,1 100,0 1.030
Brussel 2,8 6,4 88,9 1,5 0,4 0,0 100,0 1.177
Gent 5,0 5,5 0,7 87,9 0,7 0,3 100,0 480
Leuven 2,9 4,7 0,0 0,4 91,6 0,4 100,0 212
Mechelen 1,0 1,0 0,0 2,3 1,3 94,4 100,0 207
Totaal 17,3 28,2 40,3 9,4 2,7 2,2 100,0 3.149

Tabel 1,6
Enquêteplaats bij de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 2011, naar 
verblijfplaats, WES-enquête 2011 (in %)
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HOOFDSTUK 2: VERBLIJFTOERISME -  
RESULTATEN 
In dit tweede hoofdstuk bespreken we de belangrijkste resultaten van de enquêtering van 
de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel. Achtereenvol-
gens komen volgende onderwerpen aan bod: het profiel, de kenmerken van de huidige 
trip, de concurrentiepositie van de kunststeden, de inspiratiebronnen en de geraad-
pleegde toeristische informatiebronnen, het gebruik van elektrische toestellen, de onder-
nomen activiteiten, de tevredenheid en de intentie tot herhaalbezoek en tot slot de be-
stedingen. Indien mogelijk worden de resultaten vergeleken met het onderzoek van 
2005 en 2000. Hier dient wel rekening te worden gehouden met het feit dat Mechelen 
in de voorbije edities niet werd opgenomen en Leuven niet in het onderzoek van 2000 
zat. Bovendien voegden we in het onderzoek van 2011 de B&B’s/gastenkamers toe als 
logiesvorm alsook de markten Oostenrijk, India en Rusland. 

De tabellen waarnaar verwezen wordt in dit rapport zijn terug te vinden in het tabellen-
rapport. 

 

1. Profielbeschrijving 

Om een beeld te krijgen van de recreatieve verblijftoerist in de kunststeden in Vlaande-
ren-Brussel wordt kort het profiel geschetst: regio van herkomst, geslacht, leeftijd, oplei-
dingsniveau, beroep en sociale klasse. 

 

1.1. Regio van herkomst 

Tabel 2,1 - Figuren 2,1 tot en met 2,5  

Uit tabel 2,1 blijkt het volgende: 

 Belgische verblijftoeristen komen vooral uit Vlaanderen (60%). 38,7% komt uit Wallo-
nië en 1,3% uit Brussel; 

 Zuid-Holland (16,5%), Noord-Brabant (16,1%), Utrecht (15,5%), Limburg (12,7%) en 
Gelderland (9,7%) zijn de belangrijkste Nederlandse herkomstregio’s; 

 bijna de helft van de Duitse verblijftoeristen is afkomstig uit Nordrhein-Westfalen. Met 
11,8% van de Duitse verblijftoeristen staat de deelstaat Hessen op de tweede plaats; 

 31,7% van de Franse recreatieve verblijftoeristen is afkomstig uit Parijs. 14,3% komt 
uit Nord-Pas de Calais; 

 in het Verenigd Koninkrijk is de regio rond de hoofdstad de belangrijkste herkomstre-
gio: 39,7% komt uit Londen of omgeving; 

 Amerikaanse verblijftoeristen komen hoofdzakelijk uit de regio’s New York (22,5%), 
Chicago (17,6%) en Los Angeles/San Francisco/Seattle (13,4%); 

 70,3% van de Japanners is afkomstig uit de omgeving van Tokyo; 

 bijna de helft (45,4%) van de Italiaanse verblijftoeristen is afkomstig uit Lombardia, 
15,2% uit Lazio en 14,2% uit Veneto; 
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 Catalonië (40,3%) en de stad Madrid (24,7%) zijn de belangrijkste Spaanse herkomst-
regio’s; 

 in Scandinavië zijn de regio’s rond de steden Kopenhagen (32,5%), Stockholm 
(23,1%) en Göteborg (22,1%) belangrijk; 

 een vierde van de Oostenrijkse verblijftoeristen is afkomstig uit Wenen;  

 Delhi (37%) en Mumbai (33,1%) zijn de belangrijkste herkomstregio’s van de Indiërs 
en 

 67,9% van de Russen komt uit Moskou en omgeving. 

Figuur 2,1 
Regio van herkomst van de recreatieve verblijftoeristen uit België in de kunststeden in Vlaan-
deren-Brussel in 2011, WES-enquête 2011 (in % van het aantal respondenten uit België) 
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Figuur 2,2 
Regio van herkomst van de recreatieve verblijftoeristen uit Nederland in de kunststeden in 
Vlaanderen-Brussel in 2011, WES-enquête 2011 (in % van het aantal respondenten uit  
Nederland) 
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Figuur 2,3 
Regio van herkomst van de recreatieve verblijftoeristen uit Duitsland in de kunststeden in 
Vlaanderen-Brussel in 2011, WES-enquête 2011 (in % van het aantal respondenten uit 
Duitsland) 
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Figuur 2,4 
Regio van herkomst van de recreatieve verblijftoeristen uit Frankrijk in de kunststeden in 
Vlaanderen-Brussel in 2011, WES-enquête 2011 (in % van het aantal respondenten uit 
Frankrijk) 
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Figuur 2,5 
Regio van herkomst van de recreatieve verblijftoeristen uit het Verenigd Koninkrijk in de 
kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 2011, WES-enquête 2011 (in % van het aantal respon-
denten uit het Verenigd Koninkrijk) 

 

 

Evolutie 2000-2005-2011 

Er zijn geen grote breuklijnen merkbaar met de vorige edities. Toch zijn er enkele ver-
schuivingen merkbaar: 

 het aandeel van Utrecht in Nederlands Limburg blijft stijgen; 

 er zijn meer Duitsers afkomstig uit Nordrhein-Westfalen en Hessen; 

 Nord-Pas de Calais en Champagne-Ardenne worden belangrijker; 

 er komen meer verblijftoeristen uit Chicago en omgeving; 

 alle Japanse regio’s verliezen terrein ten voordele van Tokyo en 

 de streken Lombardije en Catalonië zijn van een steeds groter belang. 
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1.2. Geslacht en leeftijd 

Tabel 2,2 tot en met 2,3  - Figuur 2,6 

Het aandeel van de ondervraagde vrouwen is iets hoger dan dat van de mannen in de 
Vlaamse kunststeden (56,1% tegenover 43,9%). Dit is vooral het geval bij de verblijftoe-
risten afkomstig uit België zelf, de buurlanden en Italië en Spanje.  

23,4% is jonger dan 34 jaar, 33,1% is tussen 34 en 49 jaar, 34,4% bevindt zich in de 
categorie 50-64 jaar, 7,5% is 65 tot 74 jaar en 1,6% is 75 jaar of ouder. De jongeren 
(18-24 jaar) maken 8,1% van de verblijftoeristen uit. Deze groep is groter onder de 
Belgen en is sterker vertegenwoordigd in jeugdlogies. Onder de Duitsers, Britten en 
Amerikanen vinden we relatief veel 50-plussers. Het aandeel van deze groep is eveneens 
groter bij de verblijftoeristen die in Mechelen verblijven (zie figuur 2,6).  

Figuur 2,6 
Leeftijd van de ondervraagde recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-
Brussel in 2011, naar verblijfplaats, WES-enquête 2011 (in %) 

 

 

Evolutie 2000-2005-2011 

De vrouwen zijn iets in belang toegenomen. Daarnaast merken we dat de jongeren 
(leeftijdsgroep 18-24 jaar) terrein verliezen.  

 

1.3. Opleidingsniveau, beroep en sociale klasse 

Tabel 2,4 tot en met 2,5 - Figuur 2,7  

De kunststeden in Vlaanderen-Brussel trekken een hoogopgeleid publiek aan. Maar liefst 
78,1% van de recreatieve verblijftoeristen heeft hoger onderwijs gevolgd (46,6% hoger 
niet-universitair en 31,5% universitair of postuniversitair onderwijs). Onder de Belgen en 
Nederlanders vinden we relatief meer lager opgeleiden. 

38,8% is bediende, 23,9% is kaderlid, ondernemer of oefent een vrij beroep uit. De 
(brug)gepensioneerden maken 16,8% van de verblijftoeristen uit.  
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Deze hoogopgeleiden, in combinatie met hun beroep, zorgen ervoor dat 91,5% tot de 
hogere sociale klassen behoort. 

Figuur 2,7 
Opleidingsniveau en beroep van de ondervraagde recreatieve verblijftoeristen in de kunst-
steden in Vlaanderen-Brussel in 2011, 2005 en 2000, WES-enquêtes 2011, 2005 en 2000 

 

 

Evolutie 2000-2005-2011 

Het aandeel hoger opgeleiden is gestegen en dan hoofdzakelijk de hoger niet-
universitairen. Het aandeel universitairen is licht gedaald. 

 

2. Kenmerken van de trip 

In dit hoofdstuk komen kenmerken van de huidige trip aan bod. Deze aspecten zijn ach-
tereenvolgens: herhaalbezoeken, verblijfsduur, logiesvorm, reizend gezin en reizende 
gezelschap, transportmiddel, reisorganisatie en het reizen in groep. 

 

2.1. Ervaring met Vlaanderen/Brussel en de kunststeden 

Tabel 2,6 tot en met 2,11  - Figuren 2,8 tot en met 2,10 

Voor 62,3% van de recreatieve verblijftoeristen is dit het eerste bezoek met minstens één 
overnachting aan Vlaanderen/Brussel in de voorbije vijf jaar (exclusief het huidige ver-
blijf). 37,7% heeft in de voorbije vijf jaar wel eens een bezoek gebracht aan Vlaanderen: 
10,6% eenmaal, 12,5% tweemaal en 8,4% heeft al vijf keer of meer (korte) vakanties 
doorgebracht in Vlaanderen/Brussel in de afgelopen vijf jaar.  
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Figuur 2,8 
De mate waarin de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 
2011-2005-2000 reeds een (korte) vakantie met minstens één overnachting in Vlaanderen 
en Brussel hebben doorgebracht gedurende de laatste vijf jaar (exclusief de huidige vakan-
tie), WES-enquêtes 2011, 2005 en 2000 

 

Het herhaalbezoek neemt logischerwijs af naarmate de afstand tussen Vlaanderen en het 
thuisland toeneemt. 66,7% van de Belgen heeft in de afgelopen vijf jaar al eens in 
Vlaanderen/Brussel verbleven. Bij de niet-Europese landen ligt dit aandeel een stuk la-
ger: tussen 5,4% en 19,6%. Het herhaalbezoek aan Vlaanderen/Brussel ligt relatief 
hoog voor zij die in Brussel (41,3%), Antwerpen (47,2%), Mechelen (70,2%) of in een 
B&B verblijven (47,1%) (zie figuur 2,9). 

Figuur 2,9 
De mate waarin de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 
2011 reeds een (korte) vakantie met minstens één overnachting in Vlaanderen en Brussel 
hebben doorgebracht in de laatste vijf jaar (exclusief de huidige vakantie), naar verblijfplaats, 
WES-enquête 2011 (in %) 

47,2

19,6

41,3

29,7

35,4

70,2

37,7

52,8

80,4

58,7

70,3

64,6

29,8

62,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Antwerpen

Brugge

Brussel

Gent

Leuven

Mechelen

Totaal 2011

Minstens 1 keer gedurende de laatste 5 jaar Nooit gedurende de laatste 5 jaar
 



 

Þ Kunststedenonderzoek 2011 - Eindrapport Augustus 2012 
 Verblijftoerisme 

18

Indien de respondenten reeds een herhaalbezoek achter de rug hebben, wordt gepolst 
naar de ervaring met de zes kunststeden in Vlaanderen-Brussel in de laatste vijf jaar. 
24,7% heeft in de voorbije vijf jaar de enquêteplaats al eens eerder een bezoek ge-
bracht als verblijftoerist. Ook hier speelt de afstand tot het thuisadres een rol. Hoe groter 
die afstand hoe kleiner het aandeel dat de enquêteplaats in het verleden al eens eerder 
bezocht werd. Het aandeel dat een herhaalbezoek aan de enquêteplaats brengt, is rela-
tief groter voor zij die in Antwerpen (32,5%) of Brussel (30,2%) verblijven en een stuk 
lager voor zij die in Mechelen (1,5%) verblijven (zie figuur 2,10). 

Figuur 2,10 
De mate waarin de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 
2011 reeds een (korte) vakantie met minstens één overnachting aan de enquêteplaats heb-
ben doorgebracht in de laatste vijf jaar (exclusief de huidige vakantie), naar verblijfplaats, 
WES-enquête 2011 (in %) 

 

De ervaring met de kunststeden verschilt sterk van stad tot stad. 21,1% van de verblijf-
toeristen die in de voorbije vijf jaar in Vlaanderen/Brussel is geweest, heeft reeds een 
(korte) vakantie doorgebracht in Brussel, 19,1% in Brugge, 15,3% in Antwerpen, 6,4% in 
Gent, 2% in Leuven en 1% in Mechelen. Opnieuw zijn de herhaalbezoeken aan elke 
stad hoger voor de Belgen en de buurlanden. Dit is vooral het geval voor de Nederlan-
ders ten aanzien van Antwerpen en de Fransen ten aanzien van Brussel. 

 

Evolutie 2000-2005-2011 

Het herhaalbezoek aan Vlaanderen/Brussel is sterk vergelijkbaar met de voorbije jaren, 
net als het herhaalbezoek aan de kunststeden.  
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2.2. Verblijfplaats en verblijfsduur 

Tabel 2,12 tot en met 2,30  - Figuur 2,11 

Onder verblijfplaats verstaan we die plaatsen waar minstens één overnachting plaats-
vindt. 19,4% van de recreatieve verblijftoeristen verblijft in Antwerpen, 31,1% in Brugge, 
45,3% in Brussel, 10,7% in Gent, 2,9% in Leuven en 2,3% in Mechelen. Daarnaast 
verblijft nog eens 0,9% aan de kust, 0,3% op andere plaatsen in Vlaanderen, 0,6% in 
Wallonië en 16,3% in het buitenland (zie figuur 2,11). Gemiddeld overnacht men op 
1,3 plaatsen in België en het buitenland tijdens een dergelijke reis1. 

8,9% van de recreatieve verblijftoeristen zegt een verblijf in de kunststeden in Vlaande-
ren-Brussel te combineren met een verblijf in Frankrijk. 6% combineert Vlaanderen-
Brussel met Nederland en 3,6% verblijft eveneens in Duitsland. 3,2% van de verblijftoe-
risten overnacht in Frankrijk vooraleer naar België te komen en na hun verblijf hier trek-
ken ze terug naar Frankrijk. 

Figuur 2,11 
Alle verblijfplaatsen van de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-
Brussel in 2011, WES-enquête 2011 (in %) 
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Volgende combinaties van land van herkomst en verblijfplaats komen relatief veel voor: 

 Nederlanders in Antwerpen; 

 Amerikanen en Britten in Brugge; 

 Fransen, Amerikanen, Japanners, Spanjaarden, Scandinaviërs en Oostenrijkers in 
Brussel en 

 Nederlanders in Gent. 

Sommige steden worden vaker gecombineerd dan andere. 15,3% van de verblijftoeris-
ten in Brugge overnacht eveneens in Brussel. Ook Gent wordt vaak in combinatie met 
andere kunststeden bezocht. 16,7% overnacht eveneens in Brugge, 14% in Antwerpen 
en 13,4% in Brussel. 
                                                 
1 Het maximaal aantal verblijfplaatsen bedraagt 10: 6 kunststeden, de kust, overig Vlaanderen, Wallonië en het 

buitenland. 
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Een totale trip duurt gemiddeld 3,6 nachten. Hiervan spendeert men er 2,7 in Vlaande-
ren/Brussel waarvan 0,4 in Antwerpen, 0,7 in Brugge, 1,2 in Brussel, 0,2 in Gent, 0,1 in 
Leuven en 0,1 in Mechelen. Wie in Antwerpen verblijft, overnacht er gemiddeld 2,3 
nachten, in Brugge is dit 2,2 nachten, in Brussel 2,6 nachten, in Gent 1,8 nachten, in 
Leuven 2,1 nachten en in Mechelen 2,2 nachten.  

De verblijfsduur van de trip wordt in belangrijke mate beïnvloed door de afstand tot de 
woonplaats. Een trip ondernomen door de Amerikanen duurt gemiddeld 8,9 nachten 
tegenover slechts 2 nachten voor een trip door Belgen. 

De logiesvorm heeft weinig invloed op de verblijfsduur in Vlaanderen: 2,7 nachten voor 
hotelgasten, 2,8 nachten voor B&B gasten en 2,9 nachten voor reizigers in jeugdherber-
gen. De totale trip van reizigers in jeugdherbergen (5,1 nachten) is iets langer dan die 
van de andere logiesreizigers (respectievelijk 3,5 en 3,4 nachten voor hotel- en B&B-
gasten).  

 

Evolutie 2000-2005-2011 

In vergelijking met de vorige meting in 2005 stellen we een daling vast van het gemid-
deld aantal verblijfplaatsen (van 1,5 verblijfplaatsen in 2005 naar 1,3 in 2011). 

In 2005 was de gemiddelde verblijfsduur van de totale trip langer dan in 2011 (respec-
tievelijk 5,1 en 3,6 nachten). De gemiddelde verblijfsduur in Antwerpen, Brugge en Gent 
is met 0,1 nacht gedaald. De steden Brussel en Leuven hebben hun gemiddelde ver-
blijfsduur status-quo gehouden. Voor de stad Mechelen is geen vergelijking mogelijk. 

 

2.3. Logiesvorm en hotelcategorie 

Tabel 2,31 tot en met 2,33  - Figuur 2,12 

93% van de verblijftoeristen in de Vlaamse kunststeden overnacht in een hotel, 4,3% in 
een jeugdherberg en 2,7% in een B&B of gastenverblijf. Bijna de helft (45,4%) van de 
hotelovernachtingen vindt plaats in een driesterrenhotel. De vier- of vijfsterrenhotels zijn 
goed voor bijna een derde van de overnachtingen (31,9%). De minder luxueuze hotels 
zijn in mindere mate populair bij de verblijftoeristen van de kunststeden: 13,7% logeert 
in een tweesterrenhotel en 9,1% kiest voor O/H of één ster. 

Jeugdherbergen worden eerder door Belgen (8,8%) en Amerikanen (5,4%) als logies-
vorm gekozen. Nederlanders kiezen in grotere mate voor een B&B (4,5%). In Leuven 
kiezen de verblijftoeristen vaker voor een overnachting in een jeugdherberg (19%). De 
verblijftoeristen die naar Gent trekken logeren relatief meer in een jeugdherberg (8,3%) 
of in een B&B (8,3%). Logischerwijs logeren de jongere verblijftoeristen (18-24 jaar) 
vaker in een jeugdherberg (35,7%). 
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Figuur 2,12 
Logiesvorm en hotelcategorie bij de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaande-
ren-Brussel in 2011, 2005 en 2000, WES-enquête 2011-2005-2000 (in %) 

 

Japanners en Amerikanen verblijven vaker in een vier- of vijfsterrenhotel. Fransen en 
Nederlanders daarentegen kiezen relatief vaker voor de categorieën O/H, een of twee-
sterren. In Brugge wordt iets minder vaak in een driesterrenhotel verbleven en in Leuven 
doen de lager gekwalificeerde hotels het relatief beter. Hoe ouder de verblijftoerist en 
hoe hoger de sociale klasse, hoe vaker er in een meersterrenhotel wordt verbleven. 

 

Evolutie 2000-2005-2011 

Door de B&B/gastenverblijven op te nemen in het onderzoek is het niet mogelijk om de 
logiesvorm te vergelijken met de vorige jaren. 

Het aandeel van de driesterrenhotels en de vier- of vijfsterrenhotels is telkens met 2 pro-
centpunten gedaald. 

 

2.4. Samenstelling van het reizende gezin, gemiddelde 
grootte van het reizende gezin en reisgezelschap 

Tabel 2,34 tot en met 2,43  - Figuren 2,13 en 2,14 

De gemiddelde grootte van het reizende gezin is 1,8 personen. Dit betekent dat er ge-
middeld bijna twee personen uit één gezin samen naar de kunststeden in Vlaanderen-
Brussel reizen. Slechts 5,3% reist samen met kinderen tot 17 jaar. Het reisgezelschap van 
de recreatieve verblijftoeristen (inclusief vrienden, familie of kennissen) is wat groter en 
bestaat gemiddeld uit 2,2 personen.  
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Figuur 2,13 
Samenstelling van het reizende gezin bij de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in 
Vlaanderen-Brussel, WES-enquête 2011 (in %) 

 

Figuur 2,14 
Evolutie van de grootte van het reizende gezin en van het reizende gezelschap bij de recrea-
tieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel, WES-enquêtes 2011, 2005 en 
2000 
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De kunststeden trekken diverse reisgezelschappen aan. De gemiddelde leeftijd van het 
reisgezelschap is relatief verdeeld. Bij 32,6% van de verblijftoeristen is de gemiddelde 
leeftijd van het reisgezelschap tussen 50 en 64 jaar, 31,8% is 35-49 jaar en 26,9%  
18-34 jaar. In het algemeen is de gemiddelde leeftijd 45 jaar. 

4,9% reist in zijn/haar eentje naar een Vlaamse kunststad, 10% reist in een groep van 
drie personen of meer en 5,8% zijn volwassenen met kinderen. Het merendeel (79,3%) 
van de recreatieve verblijftoeristen zijn koppels (reizigers per twee) zonder kinderen. 
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In functie van land van herkomst, verblijfplaats, logiesvorm, leeftijd en sociale klasse 
stellen we het volgende vast: 

 jongeren tussen 18 en 24 jaar oud reizen gemiddeld met minder gezinsleden maar 
met een relatief groter reisgezelschap;  

 dezelfde vaststelling kunnen we maken bij verblijftoeristen die in een jeugdherberg 
verblijven. Dit is logisch want jeugdherbergen trekken nu eenmaal veel jongeren aan; 

 we vinden iets meer volwassenen met kinderen bij Oostenrijkers, Spanjaarden en 
Fransen (respectievelijk 9,1%, 8,2% en 7,3%); 

 Japanners (14,9%), Belgen (12,4%) en Scandinaviërs (10,8%) reizen vaker alleen;  

 Leuven trekt meer verblijftoeristen die alleen reizen aan; 

 in Brugge en in een B&B/gastenverblijf treffen we relatief vaker volwassenen met kin-
deren tot 17 jaar aan;  

 in jeugdherbergen/hostels logeren relatief vaker verblijftoeristen die alleen reizen en 

 jongeren tussen 18 en 24 jaar reizen vaker alleen of in groep van minimum drie. 

 

Evolutie 2000-2005-2011 

De gemiddelde grootte van het reizende gezin is over de voorbije jaren relatief constant 
gebleven. De gemiddelde grootte van het reizende gezelschap daarentegen is opnieuw 
gedaald (respectievelijk 3,1 personen in 2000 tegenover 2,2 personen in 2011). 

 

2.5. Transportmiddel 

Tabel 2,44 tot en met 2,48  - Figuren 2,15 en 2,16 

Aan de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel werd ge-
vraagd met welk transportmiddel ze de grootste afstand hebben afgelegd tussen hun 
woonplaats en Vlaanderen/Brussel. Voor bijna de helft (47,3%) was de auto het belang-
rijkste transportmiddel. 23,2% reisde met het vliegtuig. De overige gebruikte transport-
middelen zijn de (gewone) trein (12%), HST (11,4%) en de touringcar (5,8%). 

Voor België en zijn buurlanden is de auto het belangrijkste transportmiddel. De HST 
wordt voornamelijk door de Fransen (28,3%) en Britten (41,7%) gebruikt. De Belgen en 
Nederlanders maken relatief vaak gebruik van de (gewone) trein (respectievelijk 38% en 
20,8%). Spanjaarden (17,9%), Duitsers (12%) en Italianen (10,4%) reizen dan weer rela-
tief vaak met een touringcar. Logischerwijs reizen verblijftoeristen uit de verder afgelegen 
landen veelal met het vliegtuig. 

In tabel 2,45 wordt het transportmiddel voor de reizigers uit het Verenigd Koninkrijk 
gecombineerd met de manier waarop ze het kanaal hebben overgestoken (voor zover zij 
niet met het vliegtuig reisden). 69,3% maakt gebruik van de kanaaltunnel, 30,7% steekt 
het kanaal over met de boot. Diegene die de wagen gebruiken, combineren dit vaker 
met de boot (64,9%), de treingebruikers maken hoofdzakelijk gebruik van de kanaaltun-
nel. Ongeveer de helft van de touringcargebruikers neemt de boot (50,8%). 
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Figuur 2,15 
Evolutie van het transportmiddel waarmee de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in 
Vlaanderen-Brussel in 2011, 2005 en 2000 het grootste traject hebben afgelegd tussen de 
woonplaats en Vlaanderen/Brussel, WES-enquêtes 2011, 2005 en 2000 (in %) 

 

Figuur 2,16 
Transportmiddel waarmee de recreatieve verblijftoeristen uit het Verenigd Koninkrijk in de 
kunststeden in Vlaanderen-Brussel het grootste traject hebben afgelegd tussen de woonplaats 
en Vlaanderen/Brussel voor zover ze niet met het vliegtuig reisden, WES-enquête 2011 (in %) 

 

Naar Mechelen (81,6%) en Gent (62,8%) wordt vaak met de auto gereisd. In Antwerpen 
(21,2%) en Leuven (20,4%) treft men veel reizigers aan die met de (gewone) trein geko-
men zijn. Voor 34,1% van de verblijftoeristen in Brussel was het vliegtuig het belangrijk-
ste transportmiddel.  

Het aandeel van de klassieke trein is relatief groot voor de verblijftoeristen die in een 
jeugdherberg overnachten (36,7%) en voor de 18-24 jarigen (37,2%). Voor 50-64 jari-
gen is het belang van de auto groter (56,4%). De touringcar heeft een grotere impact 
voor de senioren (65-plussers)(16,3%).  
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Het vliegtuig heeft bij de hoge sociale klassen een belangrijk aandeel, bij de lage socia-
le klassen is de touringcar een belangrijk transportmiddel. 

Meer dan de helft (58%) van de recreatieve verblijftoeristen die met het vliegtuig zijn 
gekomen, is geland in Brussels Airport (Zaventem). 15,3% is geland in Brussels South 
(Charleroi) en 12% in Amsterdam Airport (Schiphol). We stippen graag het belang aan 
van Brussels South voor vliegtuigreizigers uit Italië (34,9%) en Spanje (29,3%) of van 
Amsterdam Airport voor reizigers uit de Verenigde Staten (27,4%) en Japan (43,4%).  

 

Evolutie 2000-2005-2011 

Het aandeel van de touringcar is flink gedaald (van 16% in 2005 tot 5,8% in 2011) ten 
voordele van de wagen. 

 

2.6. Reisorganisatie 

Tabel 2,49 tot en met 2,53 - Figuren 2,17 tot en met 2,20 

Onder het hoofdstuk reisorganisatie worden drie kenmerken besproken: de logiesreser-
vatie, de logiesreservatieperiode en het gebruik van internet. 

 

2.6.1. Logiesreservatie 

6,6% van de recreatieve verblijftoeristen boekt het logies niet op voorhand bij het bezoek 
aan één van de kunststeden. 35,7% maakt gebruik van online travel agencies (OTA) om 
hun logies te reserveren. Daarnaast boekt een groot deel rechtstreeks bij de logieseige-
naar of -uitbater (29,1%) of bij een reisbureau of touroperator (24,1%). 

Hoe groter de afstand tussen de woonplaats en Vlaanderen/Brussel, hoe meer er ge-
bruikgemaakt wordt van een reisbureau of touroperator. Belgen en verblijftoeristen uit 
de buurlanden boeken relatief vaker rechtstreeks bij de logieseigenaar of -uitbater.  

In Gent wordt relatief vaker niet op voorhand of rechtstreeks bij de logiesuitbater gere-
serveerd. 45% van de verblijftoeristen in Brugge heeft geboekt via online travel agencies. 
B&B’s worden in de helft van de gevallen bij logiesuitbaters zelf gereserveerd.  

Hoe jonger men is, hoe meer men gebruikmaakt van het relatief recente fenomeen van 
online travel agencies wat niet wil zeggen dat oudere bezoekers dit kanaal niet weten te 
benutten (zie figuur 2,17). Ook bezoekers uit de hogere sociale klassen boeken relatief 
vaak bij online travel agencies. Herhaalbezoekers zijn meer geneigd om rechtstreeks bij 
de logiesuitbater te boeken. 
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Figuur 2,17 
Logiesreservatie bij de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 
2011, naar leeftijd van de ondervraagde persoon, WES-enquête 2011 (in %) 

 

 

Evolutie 2000-2005-2011 

Een vergelijking maken met de vorige edities is niet evident. Bij de huidige editie werd 
expliciet naar de website gevraagd wanneer het logies via internet werd geboekt waar-
door de categorie van online travel agencies relatief gemakkelijk kon worden afgeba-
kend. In de voorbije edities was dit niet het geval en zal de belangrijke categorie van 
online travel agencies hoofdzakelijk verdeeld zitten onder “rechtstreeks bij de logieseige-
naar of -uitbater” en bij “reisbureau, touroperator”.  

 

2.6.2. Logiesreservatieperiode  

De reservatieperiode van het logies van de respondenten uit de steekproef is sterk ver-
deeld. Enkel de zeer vroege periodes: januari 2011 (5,1%) en december 2010 of vroe-
ger (1,8%) zijn, net als de meest recente periode (november-december 2011)(6,2%) van 
minder belang.  

De grootste groep (43,4%) boekt hoogstens één maand op voorhand. 38% boekt min-
stens één en maximum drie maanden vóór het vertrek. De overige (18,5%) boeken meer 
dan drie maanden vóór de afreis. 

Hoe verder de afstand tussen de kunststad en het thuisadres, hoe vroeger men boekt. 
60,2% van de Belgen boekt hoogstens één maand voor het vertrek.  

In Brussel en Mechelen wordt langer op voorhand geboekt. De verblijftoeristen die in 
een jeugdherberg logeren, stellen hun reservatie langer uit dan zij die in een B&B of 
hotel verblijven. 
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Herhaalbezoekers reserveren later dan bezoekers die de enquêteplaats nog niet bezocht 
hebben.  

Figuur 2,18 
Logiesreservatieperiode bij de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-
Brussel in 2011, 2005 en 2000 (exclusief groepen), WES-enquête 2011 (in %) 

 

 

Evolutie 2000-2005-2011 

In vergelijking met de vorige jaren wordt er in 2011 vroeger geboekt. Het aandeel boe-
kingen van meer dan drie maanden op voorhand is gestegen van 5,7% in 2005 naar 
18,5% in 2011. Het aandeel dat hoogstens één maand op voorhand boekt, is gedaald 
van 75,1% in 2005 tot 43,4% in 2011. 

 

2.6.3. Internet 

64,9% van de verblijftoeristen die niet in groep reizen, maken gebruik van het internet 
om hun logies te reserveren. Meer dan de helft (66%) van zij die gebruikmaken van het 
internet gebruikt websites van boekingsorganisaties (online travel agencies of OTA’s) 
zoals bookings.com of hotels.com. 19,3% gebruikt de website van de logiesuitbater zelf 
en 11,6% boekt via een online reisbureau of touroperator (bijvoorbeeld expedia, week-
endje weg, …). De meest populaire websites zijn: www.booking.com (34%), 
www.hotels.com (17,4%) en www.accor.com, www.novotel.com, www.ibis.com, 
www.etap.com (8%). 
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Figuur 2,19 
Het boeken van het logies via het internet bij de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden 
in Vlaanderen-Brussel in 2011 en 2005, WES-enquêtes 2011-2005 (in %) 
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Belgen maken in grotere mate gebruik van de website van de logiesuitbater (30,2%). 
Online reisbureaus of touroperators worden relatief meer gebruikt door Amerikanen 
(16,6%). Websites van boekingsorganisaties zijn nagenoeg bij iedereen populair met op 
kop de Italianen (90,9%). 

In Brugge boekt 78,9% zijn/haar logies via het internet, de verblijftoeristen in Brussel 
maken het minst gebruik van internet (56,2%). Bij online boekingen in Leuven en Gent 
wordt relatief vaker rechtstreeks bij de logiesuitbater geboekt (respectievelijk 32,6% en 
31%). In Brussel, Mechelen en Leuven wordt vaker gebruikgemaakt van de website 
www.hotels.com (respectievelijk 28,6%, 33,3% en 20,4%). 

Figuur 2,20 
Website waarop het logies werd geboekt door de recreatieve verblijftoeristen in de kunstste-
den in Vlaanderen-Brussel in 2011, WES-enquête 2011 (in % van het aantal verblijftoeristen 
dat het logies via het internet heeft geboekt, exclusief groepen) 
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Hoe jonger men is hoe meer men gebruikmaakt van het internet bij de logiesreservatie 
maar ook 44,2% van de 65-plussers die niet in groep reizen, boekt het logies online. 
Het belang van websites van boekingsorganisaties is groter bij de hogere sociale klas-
sen.  

Herhaalbezoekers maken iets minder gebruik van het internet. 

 

Evolutie 2000-2005-2011 

Het belang van het internet bij de reservatie van het logies is gestegen. Zoals eerder 
opgemerkt werd in 2011 gevraagd naar de concrete website waarop het logies werd 
geboekt waardoor de diverse categorieën op een meer betrouwbare manier konden 
worden samengesteld. Dit maakt een vergelijking met het verleden moeilijk.  

  

2.7. Groepsreis 

Tabel 2,54 tot en met 2,56 

Het merendeel van de recreatieve verblijfstoeristen bezoekt de kunststeden individueel. 
Slechts 9,6% reist in groep, met een professionele reisleiding en een vooraf vastgesteld 
programma. Deze groepen bestaan gemiddeld uit 28 personen.  

Bijna de helft van de Japanse verblijftoeristen reist in groep. Het aandeel groepsreizen is 
eveneens groot bij de Indiërs (25,6%) en de Spanjaarden (21,9%). Van alle groepsreizen 
komt 21,3% uit Spanje, 17,1% uit het Verenigd Koninkrijk, 12,8% uit Duitsland en 
11,2% uit Frankrijk.  

Brussel lokt de meeste groepen. 52% van alle groepsreizen vindt in Brussel plaatst, 
12,4% van de reizigers reist er in groep. Verblijftoeristen die in een B&B overnachten 
reizen praktisch nooit in groep (slechts 0,6%). 

Hoe ouder men is, hoe groter het aandeel dat deelneemt aan een groepsreis. Verblijf-
toeristen die tot de lagere sociale klassen behoren gaan vaker op reis in groep. 61% van 
de laagste sociale klasse maakt een groepsreis. Ook de verblijftoeristen die nog nooit 
eerder een bezoek aan de enquêteplaats of Vlaanderen hebben gebracht, reizen vaker 
in groep.  

 

3. Concurrentiepositie 

In dit hoofdstuk worden de aspecten weergegeven die een beeld kunnen geven van de 
positie van de kunststeden in Vlaanderen-Brussel tegenover mogelijke concurrenten. 
Deze aspecten zijn achtereenvolgens het imago van de kunststeden, de motivatie om 
een kunststad te kiezen en het overwegen van andere kunststeden. 
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3.1. Imago van de Vlaamse kunststeden 

Tabel 2,57 tot en met 2,59  - Figuren 2,21 en 2,22 

Aan de respondenten werd gevraagd om de enquêteplaats in een paar woorden te type-
ren. Uit deze antwoorden wordt vervolgens het imago afgeleid dat de kunststeden bij de 
verblijftoeristen oproepen. 

Het imago van de Vlaamse kunststeden is hoofdzakelijk positief. De steden worden be-
schreven als mooie, boeiende en sfeervolle steden met authentieke gebouwen en een 
rijke geschiedenis. De belangrijkste positieve imagokenmerken van de kunststeden in 
Vlaanderen-Brussel zijn: 

 mooi, zeer mooi (31%); 

 authentiek, goed onderhouden, interessante, typische architectuur (25,5%); 

 ik voel me thuis, goede, leuke en aangename sfeer (19,4%); 

 leuk, fijn, plezant (15,3%) en 

 rijke geschiedenis (15%). 

Als er toch negatieve elementen worden opgegeven dan wordt door 4,7% verwezen 
naar de drukte: hectisch, veel verkeer, chaotisch, te veel lawaai, … 

Figuur 2,21 
Het imago van de kunststeden in Vlaanderen-Brussel volgens de recreatieve verblijftoeristen 
in deze kunststeden in 2011, WES-enquête 2011 (in % van het aantal respondenten) 
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Het imago van de kunststeden verschilt volgens land van herkomst. Per land worden die 
kenmerken weergegeven die de verblijftoeristen vaker opnoemen in vergelijking met de 
gemiddelde verblijftoerist: 

 België: “afwisselend, veel animatie, veel evenementen, veel te beleven” (24,2%) en 
“voldoende/veel winkelmogelijkheden, shoppingstad” (20,1%); 

 Nederland: “sfeervol, gezellig, charmant, gemoedelijk, knus” (30,3%); 

 Duitsland: “mooi, zeer mooi”(49,9%) en “veel culturele bezienswaardigheden, musea, 
kerken, tentoonstellingen” (21,6%); 
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 Frankrijk: “ik voel me thuis, goede en leuke, aangename sfeer” (43,1%) en “gastro-
nomisch, culinair, bourgondisch, lekker eten, typische gerechten en dranken” 
(15,4%); 

 Verenigd Koninkrijk: “leuk, fijn, plezant” (23,2%), “rijke geschiedenis” (22,2%), “pitto-
resk, idyllisch, schattig” (11,2%) en “aantrekkelijk, I love it, I like it” (10,8%); 

 Verenigde Staten: “rijke geschiedenis” (25,8%), “indrukwekkend, unieke stad, speci-
aal, overweldigend” (14,7%) en “traditioneel, klassiek, middeleeuws, oud” (14,6%); 

 Japan: “authentiek, goed onderhouden, interessante, typische architectuur” (54,4%) 
en “rijke geschiedenis” (30%); 

 Italië: “authentiek, goed onderhouden, interssante, typische architectuur” (38%), “ik 
voel me thuis, goede en leuke, aangename sfeer” (32,9%), “leuk, fijn, plezant” 
(31,8%) en “voldoende/veel winkelmogelijkheden, shoppingstad” (22,7%); 

 Spanje: “mooi, zeer mooi” (45,8%) en “aangenaam” (12,5%); 

 Scandinavië: “leuk, fijn, plezant” (52,3%) en “veel culturele bezienswaardigheden, 
musea, kerken, tentoonstellingen” (22,8%); 

 Oostenrijk: “mooi, zeer mooi” (66,5%), “afwisselend, veel animatie, veel evenemen-
ten, veel te beleven” (32,5%) en “Grote Markt, mooie Grote Markt” (10,7%); 

 India: “authentiek, goed onderhouden, interessante, typische architectuur” (65%), 
“leuk, fijn, plezant” (36,2%) en “groot, groter dan gedacht” (11,4%) en 

 Rusland: “voldoende/veel winkelmogelijkheden, shoppingstad” (30,6%), “rijke ge-
schiedenis” (28,4%) en “leuk, fijn, plezant” (28,2%). 

Het imago van de zes kunststeden is verschillend van stad tot stad. Daarom worden per 
kunststad enkele typische, veel voorkomende kenmerken weergegeven. 

Het imago van Antwerpen is kort als volgt te typeren: 

 authentiek, goed onderhouden, interessante, typische architectuur (37,2%); 

 sfeervol, gezellig, charmant, gemoedelijk, knus (25,6%); 

 mooi, zeer mooi (24,9%); 

 afwisselend, veel animatie, veel evenementen, veel te beleven (16,3%); 

 leuk, fijn, plezant (16,3%); 

 voldoende/veel winkelmogelijkheden, shoppingstad (16,2%); 

 veel culturele bezienswaardigheden, musea, kerken, tentoonstellingen (14,6%); 

 ik voel me thuis, goede en leuke, aangename sfeer (14,3%); 

 rijke geschiedenis (12,4%) en 

 vriendelijke, gastvrije, warme, fijne bevolking (11,4%). 

Brugge wordt gekenmerkt door: 

 mooi, zeer mooi (39,8%); 

 rijke geschiedenis (23,8%); 

 authentiek, goed onderhouden, interessante, typische architectuur (17,6%); 

 netjes, goed onderhouden, proper (10,3%); 

 veel culturele bezienswaardigheden, musea, kerken, tentoonstellingen (10,3%); 

 leuk, fijn, plezant (10,2%); 

 interessant, leerrijke stad (veel te zien, boeiend) (10%) en 

 traditioneel, klassiek, middeleeuws, oud (10%). 



 

Þ Kunststedenonderzoek 2011 - Eindrapport Augustus 2012 
 Verblijftoerisme 

32

Brussel wordt vooral als volgt getypeerd: 

 ik voel me thuis, goede en leuke, aangename sfeer (32,1%); 

 authentiek, goed onderhouden, interessante, typische architectuur (26,1%); 

 mooi, zeer mooi (24,4%); 

 afwisselend, veel animatie, veel evenementen, veel te beleven (22%); 

 voldoende/veel winkelmogelijkheden, shoppingstad (20%); 

 interessant, leerrijke stad (veel te zien, boeiend) (18,6%); 

 leuk, fijn, plezant (18,2%); 

 veel culturele bezienswaardigheden, musea, kerken, tentoonstellingen (15,2%); 

 gastronomisch, culinair, bourgondisch, lekker eten, typische gerechten en dranken 
(13,3%) en 

 Grote Markt, mooie Grote Markt (10,2%). 

Kenmerken van Gent zijn: 

 mooi, zeer mooi (46,2%); 

 veel culturele bezienswaardigheden, musea, kerken, tentoonstellingen (27,6%); 

 authentiek, goed onderhouden, interessante, typische architectuur (22,8%); 

 sfeervol, gezellig, charmant, gemoedelijk, knus (15%); 

 leuk, fijn, plezant (14,2%); 

 ik voel me thuis, goede en leuke, aangename sfeer (14,1%); 

 interessant, leerrijke stad (veel te zien, boeiend) (13,4%) en 

 rijke geschiedenis (10,8%). 

Het imago van Leuven kan men typeren als:  

 dynamisch, bruisend, jeugdig, levendig, actief (43,3%); 

 mooi, zeer mooi (28,8%); 

 rijke geschiedenis (19,9%); 

 sfeervol, gezellig, charmant, gemoedelijk, knus (17,3%); 

 authentiek, goed onderhouden, interessante, typische architectuur (14,7%); 

 leuk, fijn, plezant (11,4%) en 

 niet te groot, compact, overzichtelijk, op loopafstand (10%). 

Mechelen wordt getypeerd door: 

 authentiek, goed onderhouden, interessante, typische architectuur (50,9%); 

 leuk, fijn, plezant (31%); 

 mooi, zeer mooi (23,7%); 

 ik voel me thuis, goede en leuke, aangename sfeer (22,8%); 

 sfeervol, gezellig, charmant, gemoedelijk, knus (18%); 

 verkeersvrij, weinig verkeer, goed om te wandelen, fietsvriendelijk (17,5%); 

 afwisselend, veel animatie, veel evenementen, veel te beleven (17,1%); 

 rijke geschiedenis (15,3%); 

 interessant, leerrijke stad (veel te zien, boeiend) (13,1%) en 

 centraal gelegen, dichtbij, goed bereikbaar (12,8%). 
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Figuur 2,22 geeft de associatie tussen enerzijds de vermelde imago-elementen en an-
derzijds de kunststeden in Vlaanderen-Brussel weer. Een kunststad situeert zich dicht bij 
de imago-elementen die sterk met deze stad worden geassocieerd en ver van de ele-
menten die de kunststad niet typeren. In deze figuur zijn de belangrijkste associaties op-
genomen om de figuur nog leesbaar te houden. Bovendien is het imago-element “dy-
namisch, bruisend, jeugdig, levendig, actief” niet opgenomen in de figuur. Dit element is 
omwille van het studentikoze zo typerend voor Leuven dat de leesbaarheid van de figuur 
in het gedrang kwam. 

Figuur 2,22 
Associatie tussen een selectie van imago-elementen die de recreatieve verblijftoeristen in de 
kunststeden in Vlaanderen-Brussel aangeven in 2011 en de kunststeden Antwerpen, Brugge, 
Brussel, Gent, Leuven en Mechelen, WES-enquête 2011 

 

 

Uit deze associatiefiguur blijkt bijvoorbeeld dat Antwerpen relatief sterk geassocieerd 
wordt met “sfeer, gezelligheid” en “vriendelijke bevolking”, dat men bij Brugge relatief 
meer denkt aan het “pittoreske”, “de netheid”, “het traditionele, het middeleeuwse” en 
“de rijke geschiedenis”. Brussel wordt dan weer eerder gelinkt aan elementen zoals “ik 
voel me er thuis”, “gastronomie” en “interessant, leerrijke stad”. Gent en Mechelen 
staan centraal in deze figuur wat betekent dat veel imago-elementen van toepassing zijn 
op deze kunststeden. Leuven staat eveneens centraal maar werd, zoals reeds aange-
haald, veel geassocieerd met “dynamisch, bruisend, jeugdig, levendig, actief”. 

B&B-gasten duiden vaker op de pittoreske en authentieke kenmerken van de kunststad. 
Verblijftoeristen die in een jeugdherberg logeren zien het dynamische, levendige en brui-
sende element van de kunststad vaker als typerend voor die stad.  
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Evolutie 2000-2005-2011 

Er zijn weinig grote verschillen te merken tussen de imagokenmerken gegeven in 2000, 
in 2005 en in 2011. Gemiddeld haalt men iets meer elementen aan (2,7 elementen 
gemiddeld in 2011 tegenover 2 elementen in 2005 of 2,3 elementen in 2000). Het 
aandeel van veel elementen groeit bijgevolg automatisch door het geven van meer 
kenmerken. Algemeen merken we wel dat het imago concreter wordt: het aandeel van 
bijvoorbeeld “mooi” neemt af ten voordele van meer specifieke elementen zoals “inte-
ressant”, “sfeer”, “veel te beleven”, … 

 

3.2. Motivatie 

Tabel 2,60 tot en met 2,62  - Figuren 2,23 en 2,24 

Aan de recreatieve verblijftoeristen werd gevraagd naar de reden van hun keuze om een 
kunststad in Vlaanderen-Brussel te bezoeken. De voornaamste motivatie-elementen zijn: 

 naam, faam, bekendheid (48,1%); 

 interessante stad, veel bezienswaardigheden (48,1%); 

 kunsthistorisch patrimonium (31,5%); 

 nieuwe ervaring (25,8%); 

 eigen vroegere positieve ervaring (20,1%); 

 veel cultuur (17,4%); 

 aanbeveling vrienden, familie, kennissen (15,8%); 

 aangename (vakantie-)sfeer (15,6%) en 

 nabijheid, niet te ver (11,9%). 

Figuur 2,23 
Motivatie om een (korte) vakantie door te brengen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel 
volgens de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 2011, 
WES-enquête 2011 (in % van het aantal respondenten) 
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De motivatie om een kunststad te bezoeken verschilt van markt tot markt. Hierna volgt 
een opsomming van de motieven die relatief vaker gegeven worden door verblijftoeris-
ten uit dat land in vergelijking met de gemiddelde verblijftoerist: 

 België: eigen vroegere ervaring (33,2%), nabijheid (21,2%), ontspanning (20,9%), 
shoppingmogelijkheden (17,7%) en via derden, als cadeau (17,4%); 

 Nederland: nabijheid (26,9%), aangename sfeer (21,9%) en de shoppingmogelijkhe-
den (15%); 

 Duitsland: interessante stad, veel bezienswaardigheden (60,3%) en veel cultuur 
(25,1%); 

 Frankrijk: naam, faam (63,9%), eigen vroegere ervaring (34,4%), shoppingmogelijk-
heden (15,9%), gemakkelijke verbinding met de woonplaats (14,5%) en gastronomie 
(12,8%); 

 Verenigd Koninkrijk: kunsthistorisch patrimonium (37,6%); 

 Verenigde Staten: aanbeveling van vrienden, familie, kennissen (22,8%) en deel van 
het reispakket, geen specifieke keuze (21,1%); 

 Japan: deel van het reispakket, geen specifieke keuze (51,7%) en de centrale ligging 
voor een bezoek aan Vlaanderen/Brussel (10,7%); 

 Italië: naam, faam (69,2%), nieuwe ervaring (50,7%) en speciale promotie (32,6%); 

 Spanje: bekendheid (61,4%), nieuwe ervaring (52,2%), kunsthistorisch patrimonium 
(45,9%), speciale promotie (23,2%) en de centrale ligging in Vlaanderen/Brussel 
(13%); 

 Scandinavië: naam, faam (68,5%), nieuwe ervaring (60,1%) en een speciale promotie 
(31,7%); 

 Oostenrijk: interessante stad, veel bezienswaardigheden (64,2%), nieuwe ervaring 
(62,3%); 

 India: veel cultuur (35,5%), aanbeveling van vrienden, familie of kennissen (33,6%), 
deel van het reispakket, geen specifieke keuze (20,7%) en bezoek aan vrienden, fami-
lie of kennissen (13,8%) en 

 Rusland: aanbeveling van vrienden, familie of kennissen (22,2%) en het bezoeken van 
vrienden, familie of kennissen (10,2%). 

De drie belangrijkste motivaties (bekendheid, kunsthistorisch patrimonium en veel be-
zienswaardigheden) komen bij alle zes kunststeden aan bod. Toch kunnen we verschil-
lende klemtonen voor elke kunststad opmerken: 

 Antwerpen: nabijheid, shoppingmogelijkheden en veel cultuur; 

 Brugge: aanbeveling vrienden, familie of kennissen; 

 Brussel: nieuwe ervaring, eigen vroegere positieve ervaringen; 

 Gent: aangename (vakantie-)sfeer, veel cultuur en de nabijheid; 

 Leuven: bezoek vrienden, familie of kennissen en de ontspanning- en uitgaansmoge-
lijkheden en 

 Mechelen: nieuwe ervaring, centrale ligging en aanbeveling van vrienden, familie of 
kennissen. 

Figuur 2,24 geeft de associatie tussen de motieven die de recreatieve verblijftoeristen 
aangeven om naar een kunststad in Vlaanderen-Brussel te reizen en die kunststeden. 
Net zoals bij de associatiefiguur met de imago-elementen liggen kunststeden dicht bij 
die elementen die sterk met deze stad worden gelinkt op het vlak van motivatie en ver 
van de elementen die in mindere mate een motivatie vormen om naar deze kunststad te 
reizen. 
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Figuur 2,24 
Associatie tussen de motieven die de recreatieve verblijftoeristen aangeven om naar een 
kunststad in Vlaanderen-Brussel te reizen in 2011 en de kunststeden in Vlaanderen-Brussel, 
WES-enquête 2011 

 

Toeristen reizen relatief meer naar Antwerpen omwille van de ontspannings- en uit-
gaansmogelijkheden, de shoppingmogelijkheden en omwille van de beperkte afstand. 
Brugge kiest men relatief vaak omwille van het kunsthistorisch patrimonium. De naam en 
faam, de eigen vroegere positieve ervaring maar ook de nieuwe ervaring vormen troe-
ven voor Brussel. Het culturele aanbod trekt toeristen naar Gent. 

In functie van de leeftijd merken we dat jongeren tot 24 jaar relatief meer aandacht 
hebben voor ontspannings- en uitgaansmogelijkheden, de kortere afstand en de mening 
van vrienden, familie en kennissen. 35- tot 64-jarigen hechten eerder belang aan de 
naam, faam van een stad, de shoppingmogelijkheden en de eigen vroegere positieve 
ervaringen. Tevens is dit de groep die relatief meer op zoek is naar nieuwe ervaringen.   

 

Evolutie 2000-2005-2011 

De drie productmotieven bekendheid, kunsthistorisch patrimonium en veel bezienswaar-
digheden zijn belangrijker geworden. Ook het aandeel van ‘eigen vroegere ervaring’ en 
‘nieuwe ervaring’ is gestegen.  
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3.3. Niet-Vlaamse kunststeden overwegen 

Tabel 2,63 tot en met 2,67  - Figuur 2,25 

2,6% van de verblijftoeristen heeft vóór de beslissing om een vakantie door te brengen 
in de enquêteplaats een andere niet-Vlaamse kunststad overwogen. In dit geval ging het 
in bijna een kwart van de gevallen om Parijs, telkens 10 tot 15% overwoog Amsterdam 
of Londen. 

Figuur 2,25 
De mate waarin recreatieve verblijftoeristen een andere niet-Vlaamse kunststad hebben 
overwogen vóór hun beslissing om naar een kunststad in Vlaanderen-Brussel te reizen in 
2011, 2005 en 2000, WES-enquête 2011, 2005 en 2000 (in %) 

 

Indiërs (6,5%), Oostenrijkers (5,5%) en Nederlanders (5,3%) hebben relatief meer getwij-
feld over hun keuze. De verblijftoeristen in Mechelen (7,6%) en Antwerpen (5,1%) heb-
ben net als de 18-24-jarigen (5,1%) vaker een andere niet-Vlaamse kunststad overwo-
gen.  

 

Evolutie 2000-2005-2011 

In 2005 overwoog nog 6,7% van de verblijftoeristen in de Vlaamse kunststeden een 
andere niet-Vlaamse kunststad als bestemming. In 2011 is dit gedaald tot amper 2,6%. 

 

4. Inspiratie- en informatiebronnen 

We stelden de vraag welke toeristische informatiebronnen de verblijftoeristen hebben 
geïnspireerd en doen beslissen om hun (korte) vakantie door te brengen in een kunststad 
in Vlaanderen-Brussel. Daarnaast zijn we ook geïnteresseerd in de informatiebronnen 
die men geraadpleegd heeft vóór het vertrek. Het al of niet contacteren van een dienst 
voor toerisme wordt daarna besproken. 
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4.1. Toeristische informatiebronnen die voor inspiratie en 
beslissing gezorgd hebben 

Tabel 2,68 tot en met 2,70  

4,1% van de verblijftoeristen heeft geen informatiebronnen geraadpleegd om inspiratie 
op te doen en de beslissing te maken om hun vakantie hier door te brengen. 17,3% 
heeft uitsluitend op basis van de eigen ervaring of gewoonte hun vakantiebestemming 
vastgelegd. De verblijftoeristen die zich wel hebben laten inspireren door informatie-
bronnen hebben hoofdzakelijk gebruikgemaakt van online informatie en websites 
(36,1%), informatie van vrienden, familie of kennissen (25,2%) en brochures van tour-
operators, reisbureaus en reisorganisatoren (19,1%).  

In functie van een aantal markten stippen we de inspiratiebronnen aan die relatief be-
langrijk zijn: 

 België: ongeveer een derde beslist uitsluitend op basis van gewoonte en/of ervaring 
om naar een kunststad te reizen, 18,1% heeft een cadeaubon gekregen; 

 Nederland: 7,3% maakt gebruik van artikels, reportages en/of advertenties in een 
krant om zich te laten inspireren; 

 Frankrijk: 29,7% baseert zich uitsluitend op ervaring en gewoonte om een bestem-
ming te kiezen; 

 Verenigd Koninkrijk: 11,9% gebruikt reisgidsen, 26,1% brochures van een reisbureau, 
touroperator of reisorganisator en 21% brengt de site van de kunststad een bezoekje;  

 Verenigde Staten: 19% informeert zich niet om zich te laten inspireren en een be-
stemming te kiezen; 

 Japan: de helft zegt geen inspiratiebronnen te hebben; 

 Italië: brochures van een reisbureau, touroperator of reisorganisator (42%); 

 Spanje: ruim de helft laat zich inspireren door brochures van een reisbureau, tourope-
rator of reisorganisatie; 

 Scandinavië: 30,1% gaat een kijkje nemen op de website van Toerisme Vlaanderen 
om inspiratie op te doen; 

 Oostenrijk: 10% kiest de vakantiebestemming op basis van artikels, reportages en/of 
advertenties in kranten, 7,2% doet ideeën op via beoordelings- of reviewsites; 

 India: 21,3% gebruikt geen enkele informatiebron, 56,8% beslist op basis van infor-
matie van vrienden, familie of kennissen en 

 Rusland: brochures van een reisbureau, touroperator of reisorganisator (32,9%), bro-
chure, magazine, logiesgids van de stad (9,1%), sociale netwerksites (2,7%) en zoek-
machines (19,5%). 

De toeristen die in Brussel verblijven laten zich vaker uitsluitend inspireren door hun ei-
gen ervaring of gewoonte (24,6%) of door brochures van touroperators, reisbureaus of 
reisorganisatoren (30,8%). Voor Gent zijn kranten relatief belangrijk (20,3%). Online 
informatie en websites zijn meer van belang voor Brugge (59,4%) en Leuven (62,9%). 

Online informatie en websites zijn belangrijker voor B&B-gasten (55,2%) en toeristen die 
in een jeugdherberg (54,6%) verblijven dan voor de verblijftoeristen die in een hotel 
overnachten (34,6%). 

Hoe ouder men is, hoe meer men geneigd is om geen inspiratiebronnen te hebben of 
zich uitsluitend te beroepen op eigen ervaring of gewoontes. Online informatie en web-
sites werken vaker inspirerend bij jonge mensen.  
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Hoe hoger de sociale klasse, hoe meer men zich bij de beslissing voor de vakantiebe-
stemming uitsluitend laat leiden door ervaring en gewoonte. Ook herhaalbezoekers 
laten zich logischerwijs zeer sterk leiden door ervaring en gewoonte. 

 

4.2. Geraadpleegde toeristische informatiebronnen vóór de 
afreis 

Tabel 2,71 tot en met 2,74  

82,8% van de bezoekers raadpleegt één of meerdere informatiebronnen vóór het ver-
trek. 12,8% vindt informatiebronnen overbodig omdat men ervaring heeft met de be-
stemming, het is een gewoonte. 4,4% informeert zich op geen enkele manier vóór de 
afreis.  

54,3% informeert zich online, 32,4% krijgt informatie via vrienden, familie of kennissen, 
19,4% haalt informatie uit brochures van touroperators, reisbureaus of reisorganisatoren 
en 12,7% raadpleegt de geschreven pers, tv of radio. De websites van de individuele 
kunststeden, boekingssites en de site van Toerisme Vlaanderen zijn de belangrijkste on-
line informatiebronnen (respectievelijk 33,2%, 24,2% en 18%). 

In functie van de diverse herkomstlanden stellen we het volgende vast: 

 België: 29,9% heeft geen informatiebronnen geraadpleegd maar zich uitsluitend ge-
baseerd op eerdere ervaringen, 16,7% gebruikt een cadeaubon; 

 Nederland: 7,8% heeft vooraf artikels, reportages en/of advertenties in een krant 
geraadpleegd; 

 Duitsland: 10,6% raadpleegt artikels, reportages en/of advertenties in een magazine;  

 Frankrijk: ervaring en gewoonte komen bij 23,8% voor; 

 Verenigd Koninkrijk: 12,8% informeert zich vooraf via reisgidsen of toeristische gid-
sen; 

 Verenigde Staten: 20% raadpleegt geen enkele informatiebron vóór de afreis, zij die 
dit wel doen informeren zich in grotere mate via websites van de kunststeden zelf 
(40,3%); 

 Japan: de helft gebruikt geen informatiebronnen; brochures van een reisbureau, tour-
operator of reisorganisatie worden vaker geraadpleegd (26,4%); 

 Italië: gemiddeld 3,5 informatiebronnen, 41,6% heeft vóór de afreis brochures van 
een reisbureau, touroperator of reisorganisatie bekeken. 71,5% maakt gebruik van 
online informatie en websites: website van de kunststad (50,6%), de website van Toe-
risme Vlaanderen (36,6%), citytripplanner (26%), website logies zelf (15%), reserve-
rings- en/of boekingssites (38,9%), website transportmaatschappijen (14,1%), beoor-
delings- of reviewsite (16,1%) en sociale netwerksites (10,7%). 53,7% baseert zich op 
informatie van vrienden, familie en/of kennissen; 

 Spanje: heel vergelijkbaar met Italië; 

 Scandinavië: ook deze landen lijken sterk op Italië op het vlak van het gebruik van 
informatiebronnen. Daarnaast informeert 24,9% zich vóór de afreis via artikels, repor-
tage en/of advertenties in een magazine; 

 Oostenrijk: artikels, reportages en advertenties in kranten en magazines (19,8%) wor-
den, net als de websites van Toerisme Vlaanderen (48,7%), de kunststeden (59,1%) 
en beoordelings- en reviewsites (16%), relatief vaak geraadpleegd. 53,7% baseert 
zich op informatie van vrienden, familie en/of kennissen; 
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 India: 15,5% gaat geen informatie over de bestemming opzoeken, 18,2% maakt 
gebruik van zoekmachines en 

 Rusland: 41,4% informeert zich via brochures van reisbureaus, touroperators of reis-
organisaties, 18% gebruikt een zoekmachine om informatie op het internet te vinden 
over de bestemming, 45,2% krijgt informatie van vrienden, familie en/of kennissen. 

Brussel wordt vaker uitsluitend door eigen ervaring of gewoonte bezocht waardoor in-
formatiebronnen overbodig worden. Daarnaast stippen we het belang van de touropera-
torbrochures voor Brussel (32%) aan en websites zoals citytripplanner (17,3%). In Gent 
wordt relatief vaker info via de krant opgedaan (20,4%), in Mechelen via een magazine 
(26,9%). In Mechelen worden de meeste informatiebronnen gebruikt (gemiddeld 3,8 
bronnen tegenover slechts 1,5 in Antwerpen) waaronder de website van Mechelen zelf 
(58,4%), Toerisme Vlaanderen (51,7%), informatie van vrienden, familie en/of kennissen 
(68,2%) en reisgidsen (16,7%). Reisgidsen worden ook relatief veel gebruikt voor een 
verblijf in Brugge (13,8%).  

Toeristen in een jeugdherberg maken meer gebruik van een zoekmachine (20,1%) en de 
website van het logies zelf (40,4%). B&B-gasten informeren zich vaker via reisgidsen 
(13,9%) en de website van de kunststad (41,6%) en van het logies zelf (33,4%).  

Hoe ouder men wordt hoe meer men zich enkel baseert op ervaring en gewoonte of 
men gewoon geen enkele informatiebron raadpleegt. Ook brochures van reisbureaus, 
touroperators of andere reisorganisatoren winnen aan belang naarmate men ouder 
wordt. De online informatiebronnen zijn in sterkere mate van belang voor jongere gene-
raties. 

Herhaalbezoekers focussen op hun ervaring en raadplegen in mindere mate informatie-
bronnen.  

 

Evolutie 2000-2005-2011 

De verblijftoeristen maken in even grote mate gebruik van informatiebronnen vóór hun 
afreis. 

 

4.3. Dienst van toerisme 

Tabel 2,75 - Figuren 2,26 en 2,27 

30,6% van de verblijftoeristen heeft tijdens hun verblijf een bezoek gebracht aan de 
dienst voor toerisme in de enquêteplaats (of is van plan om dit nog te doen).  
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Figuur 2,26 
Evolutie van het al dan niet contacteren van de dienst voor toerisme in de enquêteplaats 
tijdens het huidige verblijf door de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaande-
ren-Brussel in 2011, 2005 en 2000, WES-enquêtes 2011, 2005 en 2000 (in %) 

 

Japanners en Belgen doen het minst een beroep op de toeristische dienst (respectievelijk 
16,1% en 19,7%). Scandinaviërs en Nederlanders doen vaker een beroep op een dienst 
voor toerisme (respectievelijk 45,1% en 43,8%).  

In Brugge is slechts 19,6% van de verblijftoeristen bij de dienst toerisme langs geweest 
(of is dit nog van plan). Ongeveer een derde hiervan gaat naar het infokantoor aan het 
station. In Brussel informeert 28,1% van de verblijftoeristen bij de dienst voor toerisme, 
in Leuven 32,3%, in Antwerpen 33% (waarvan ongeveer een kwart in het kantoor in het 
station). In Gent loopt dit aandeel op tot 60,5%, in Mechelen zelfs tot 67,7%. 

Figuur 2,27 
Het al dan niet contacteren van de dienst voor toerisme in de enquêteplaats tijdens het hui-
dige verblijf door de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 
2011, naar enquêteplaats, WES-enquête 2011 (in %) 
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Evolutie 2000-2005-2011 

Het aandeel van de verblijftoeristen dat een bezoek brengt aan de dienst voor toerisme 
wordt steeds kleiner. Het aandeel daalt van 38% in 2000 tot 30,6% in 2011. 

 

5. Gebruik van elektrische toestellen 

We maken een onderscheid tussen het meebrengen van toestellen zoals een laptop, een 
tablet pc, een smartphone, een draagbare dvd-speler, draagbare muziekspelers of een 
draagbaar gps-toestel en het al dan niet gebruiken van deze toestellen in het kader van 
de vakantiebeleving. 

 

5.1. Meegebrachte elektrische toestellen 

Tabel 2,76 tot en met 2,78 

46% heeft geen enkel van de opgesomde toestellen meegebracht. Het populairste toe-
stel om mee te nemen op vakantie is de smartphone (44,3%). Daarnaast worden een 
laptop (9,1%), een draagbare muziekspeler (7,7%), een draagbaar gps-toestel (7%), een 
tablet pc (3,4%) en een draagbare dvd-speler (0,6%) meegebracht naar de vakantiebe-
stemming.  

De Scandinaviërs, Amerikanen, Oostenrijkers en Japanners brengen relatief vaker der-
gelijke toestellen mee op hun vakantie. De Belgen doen dit veel minder (58,9% heeft 
geen van de toestellen mee). Hetzelfde geldt voor Nederlanders of reizigers uit India 
(respectievelijk 56,1% en 56,8% heeft geen dergelijk toestel mee). 77,6% van de Scan-
dinaviërs en 70,7% van de Japanners heeft zijn/haar smartphone mee. De laptop wordt 
hoofdzakelijk door Indiërs (22,3%) en Amerikanen (19%) meegebracht. Ook de tablet 
pc en draagbare muziekspeler worden relatief meer door Amerikanen meegebracht op 
reis.  

De toeristen die in Gent verblijven brengen in mindere mate elektrische toestellen mee 
op hun reis (65,4% van de verblijftoeristen brengt geen van de opgesomde toestellen 
mee). Het aandeel van de smartphone is hoog in Brussel. In Leuven wordt vaak een 
laptop meegebracht en in Mechelen een draagbare gps.  

Hoe ouder men is, hoe minder toestellen er meegebracht worden op vakantie. Dit aan-
deel is eveneens lager bij de lagere sociale klassen.  

 

5.2. Gebruikte elektrische toestellen 

Tabel 2,79 tot en met 2,81 

Waar 54% van de verblijftoeristen minstens één van de opgesomde elektrische toestellen 
meebracht, heeft ongeveer een derde van de verblijftoeristen minstens één dergelijk 
toestel meegebracht én gebruikt in het kader van hun vakantie.  
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Het meest gebruikte toestel is de smartphone (25,4%). De overige toestellen worden 
door slechts 5% van de verblijftoeristen of minder gebruikt. De draagbare gps wordt 
door 5,1% van de verblijftoeristen tijdens de reis gebruikt. Bijna iedereen die dit toestel 
meebrengt op reis gebruikt het ook. Bij de draagbare muziekspeler is dit bijvoorbeeld 
veel minder het geval (7,7% heeft dit toestel mee maar slechts 1,6% gebruikt het ook 
effectief).  

Het zijn opnieuw de Amerikanen, Oostenrijkers, Japanners en Scandinaviërs die het 
meest gebruikmaken van elektrische toestellen. 

 

6. Activiteiten 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de uitgevoerde en geplande activiteiten en 
daguitstappen besproken. 

 

6.1. Activiteiten in Vlaamse kunststeden 

Tabel 2,82 tot en met 2,84 - Figuur 2,28 

De recreatieve verblijftoeristen doen gemiddeld zes activiteiten tijdens hun verblijf in de 
enquêteplaats. Nagenoeg iedere verblijftoerist wandelt in de stad (96,2%). De volgende 
activiteiten zijn eveneens van groot belang: 

 restaurant bezoek (71,6%); 

 bezoek van monumenten, historische gebouwen (67,3%); 

 terrasjes doen (63,9%); 

 bezoek monumentale kerken, kathedraal (61,2%); 

 shopping, winkelstraten (51,9%); 

 bezoek musea (38,6%); 

 café (36,6%); 

 standsrondvaart, boottocht op de kanalen in de binnenstad (16,3%); 

 begeleide stadswandeling (15,3%) en 

 degustaties streekspecialiteiten (13,9%). 
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Figuur 2,28 
Evolutie van de activiteiten die de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaande-
ren-Brussel in 2011, 2005 en 2000 reeds hebben gedaan op het ogenblik van de onder-
vraging of nog van plan zijn om te doen in de plaats van ondervraging, WES-enquêtes 
2011, 2005 en 2000 (in % van het aantal respondenten) 
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In functie van een aantal markten stippen we de activiteiten aan die relatief belangrijk 
zijn: 

 België: shoppen (61,7%) en fietsen (3,9%); 

 Nederland: relatief meer shoppen (61,1%), terrasje (73,5%) en stadsevenement 
(4,2%); 

 Duitsland: meer bezoeken aan monumenten (75,2%) en kerken (71%), net als de 
Britten, Amerikanen, Japanners, Italianen, Spanjaarden, Scandinaviërs en Oostenrij-
kers; 

 Frankrijk: bezoekt meer dan andere landen vrienden/familie/kennissen (5,8%), een 
tentoonstelling (11,9%), antiek- en rommelmarkten (13%), een café (42,8%) en een 
restaurant (80,7%); 

 Verenigd Koninkrijk: terrasje (76,4%); 

 Verenigde Staten: bezoekt in grotere mate musea (60,5%) en doet een stadswande-
ling (24,5%), een stadsrondrit per koets (14,4%) of een stadsrondvaart op de kanalen 
in de binnenstad (25,4%); 

 Japan: 64,6% bezoekt een museum, 44,9% doet een begeleide stadswandeling en 
27,7% doet een degustatie van de streekspecialiteiten. Deze activiteiten worden even-
eens vaak ondernomen door Italianen, Spanjaarden en Scandinaviërs; 

 Italië: het aandeel van een stadsrondrit per koets of toeristische bus is hoger, net als 
bij de Spanjaarden, Scandinaviërs, Oostenrijkers, Indiërs en Russen; 

 India: relatief meer bezoeken aan monumenten en historische gebouwen (85%); 

 Rusland: 83,3% bezoekt kerken of kathedralen. 
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Bepaalde activiteiten zijn typerend voor een stad. Zo zijn rondvaarten op de kanalen van 
de binnenstad vooral typisch voor Brugge. In deze stad, in Gent en in Mechelen wordt 
relatief vaker een bezoek gebracht aan monumenten en historische gebouwen. Degusta-
ties van streekspecialiteiten en het bezoek aan een brouwerij zijn dan weer belangrijke 
activiteiten in Brussel en Mechelen. Een bezoek aan Leuven wordt vaak gekoppeld aan 
een bezoek aan vrienden, familie en/of kennissen. In Leuven spelen stadsevenementen 
ook een belangrijke rol. Shoppen is voornamelijk voor Antwerpen een belangrijke activi-
teit.  

Afhankelijk van het profiel van de verblijftoeristen kunnen we volgende vaststellingen 
doen: 

 toeristen die in een jeugdherberg verblijven, gaan vaker op café, bezoeken specifieke 
cafés of ondernemen een begeleide kroegentocht; 

 B&B-gasten bezoeken vaker vrienden, familie en/of kennissen, voelen zich meer aan-
getrokken tot een stadsrondvaart op de kanalen van de binnenstad en bezoeken va-
ker historische gebouwen en cafés; 

 18-24-jarigen gaan vaker op café en hechten meer belang aan een bezoek aan een 
brouwerij, stokerij, een typisch café of een begeleide kroegentocht; 

 hoe ouder men is, hoe meer belang men hecht aan het bezoeken van historische 
gebouwen en monumenten; 

 hoe hoger de sociale klasse, hoe vaker men musea bezoekt of een stadsrondvaart op 
de kanalen van de binnenstad maakt; 

 de lagere sociale klasse voelt zich relatief eerder aangetrokken tot een begeleide 
stadswandeling, bioscoopbezoek, antiek en rommelmarkten of andere markten. 

 

Evolutie 2000-2005-2011 

Activiteiten die erop vooruit zijn gegaan: 

 wandelen in de binnenstad; 

 restaurant en 

 bezoek vrienden, familie en/of kennissen. 

Activiteiten die iets minder in trek zijn:  

 bezoek monumenten, historische gebouwen; 

 stadsrondrit per koets, toeristische bus; 

 standsrondvaart, boottocht op de kanalen van de binnenstad; 

 bezoek typische cafés, begeleide kroegentocht; 

 café en 

 disco, club. 
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6.2. Excursies 

Tabel 2,85 tot en met 2,97 - Figuren 2,29 en 2,30 

Naast de (geplande) activiteiten in de enquêteplaats zijn we ook geïnteresseerd in de 
reeds ondernomen of geplande uitstappen naar andere plaatsen in Vlaanderen/Brussel. 
Deze excursies gaan niet gepaard met een overnachting. 

25,1% heeft zo’n daguitstap ondernomen, of is van plan dit te doen. Vooral de andere 
kunststeden in Vlaanderen-Brussel zijn daarbij populair. 21,1% bezoekt een andere 
kunststad. 3,8% heeft een excursie naar de kust achter de rug of wenst dit nog te doen. 
Andere regio’s in Vlaanderen kunnen maar een beperkt aandeel (2,4%) van de uitstap-
pen uit de kunststeden naar zich toetrekken. 

Figuur 2,29 
Evolutie in de mate waarin de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-
Brussel in 2011, 2005 en 2000 reeds excursies ondernamen of nog van plan zijn te doen 
tijdens hun verblijf naar andere kunststeden in Vlaanderen-Brussel, de kust of naar nog an-
dere plaatsen in Vlaanderen, WES-enquêtes 2011, 2005 en 2000 (in %) 

 

Hoe groter de afstand tussen Vlaanderen/Brussel en het thuisland, hoe meer er een ex-
cursie in Vlaanderen of Brussel gepland wordt (of al uitgevoerd is). De verblijftoeristen 
afkomstig uit België en de buurlanden maken sneller een uitstap naar de kust of naar 
andere regio’s in Vlaanderen. 

Ongeveer de helft van de recreatieve verblijftoeristen in Mechelen heeft een daguitstap 
in Vlaanderen/Brussel achter de rug (of is van plan dit nog te doen). Vanuit Brugge of 
Gent maakt men iets vaker een uitstap naar de kust. Vanuit Brussel wordt, net zoals van-
uit Mechelen, vaak een excursie naar een andere kunststad ondernomen. 

Toeristen die in een B&B overnachten maken vlugger een uitstap naar de kust. Hoe ou-
der men is, hoe sneller men een excursie in Vlaanderen/Brussel onderneemt. Herhaalbe-
zoekers zijn in mindere mate geneigd om een daguitstap te doen.  
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Zoals reeds eerder vermeld onderneemt 21,1% een daguitstap naar een andere Vlaam-
se kunststad gedurende hun verblijf. Dit wordt ook wel de nettoparticipatie genoemd. 
Op 100 verblijftoeristen worden ruim 40 dergelijke uitstappen gedaan. Dit wordt de 
brutoparticipatie genoemd. Deze netto- en brutoparticipatie heeft als gevolg dat elke 
excursionist gemiddeld 2 andere kunststeden bezoekt (of dit van plan is) tijdens zijn/haar 
huidige verblijf. Hierbij wordt er wel vanuit gegaan dat de verblijftoeristen maximaal één 
daguitstap naar een bepaalde kunststad ondernemen.  

Figuur 2,30 
Evolutie van de excursieparticipatie en bestemming van de ondernomen of geplande excur-
sies naar andere kunststeden in Vlaanderen-Brussel tijdens de recreatieve verblijven in de 
kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 2011, 2005 en 2000, WES-enquêtes 2011, 2005 en 
2000 (in % van het aantal respondenten) 
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BRUTOPARTICIPATIE-EXCURSIES NAAR ANDERE VLAAMSE 
KUNSTSTEDEN/BRUSSEL

BESTEMMING (basis = alle verblijftoeristen)

Antwerpen

Brugge

Brussel

Gent

Leuven

Mechelen

Totaal 2011 Totaal 2005 Totaal 2000
 

Naast de intentie werd eveneens gevraagd naar de bestemming van de uitstap. Brugge 
en Gent zijn de populairste bestemmingen voor een uitstap naar een Vlaamse kunststad 
(respectievelijk 13,6% en 10,7%). Op de derde plek komt Antwerpen (7,3%) gevolgd 
door Brussel (4,7%), Mechelen (3,1%) en Leuven (2,7%). 

De verblijftoeristen die in Brussel overnachten, ondernemen relatief veel daguitstappen: 
66 uitstappen per 100 verblijftoeristen. Zij trekken hoofdzakelijk richting Brugge, Gent 
en Antwerpen. 

Japanners en Spanjaarden maken de meeste uitstappen naar andere kunststeden, res-
pectievelijk 183 en 143 uitstappen per 100 inwoners. Hoe ouder men is, hoe meer men 
geneigd is om één of meerdere uitstappen te ondernemen.  

 

Evolutie 2000-2005-2011 

De mate waarin de verblijftoeristen een uitstap in Vlaanderen/Brussel ondernemen, is 
opnieuw gedaald (van 38,6% in 2000 over 33,5% in 2005 naar 25,1% in 2011). Alle 
types van excursies kennen een afname, zowel met een andere kunststad als bestem-
ming, als de kust en andere plaatsen in Vlaanderen. 
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Het belang van de diverse kunststeden als bestemming van een excursie is over de drie 
metingen heen relatief stabiel gebleven. 

 

7. Tevredenheid, intentie tot herhaalbezoek 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de tevredenheid van de verblijftoeristen over hun 
verblijf in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel. Volgende aspecten komen aan bod: 

 algemene tevredenheid over de vakantie; 

 tevredenheid over het aanbod aan activiteiten; 

 tevredenheid over het logies (algemeen en bepaalde aspecten van logies); 

 herhaalbezoek in de komende drie jaar; 

 herhaalbezoek aan een kunststad in de komende drie jaar en 

 evaluatie prijs-kwaliteitverhouding van het verblijf. 

 

7.1. Algemene tevredenheid 

Tabel 2,98 tot en met 2,101 – Figuur 2,31 

Bijna iedere verblijftoerist is tevreden over zijn/haar verblijf. Slechts 1% geeft aan niet 
echt of helemaal niet tevreden te zijn. 63,7% is tevreden, 32,6% heel tevreden en 2,7% 
is uiterst tevreden over zijn/haar verblijf. Dit komt overeen met een score van 3,4 op 5, 
waarbij 1 staat voor helemaal niet tevreden en 5 voor uiterst tevreden.  

Er is weinig verschil te merken tussen de diverse herkomstlanden. De respondenten die 
zich in Gent en Antwerpen bevinden zijn over het algemeen meer tevreden over hun 
vakantie. Ook herhaalbezoekers zijn doorgaans iets meer tevreden. 

Figuur 2,31 
De mate waarin de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 
2011 in het algemeen tevreden zijn over hun hele (korte) vakantie in de enquêteplaats, naar 
enquêteplaats, WES-enquête 2011 (in % en gemiddelde score op 5) 
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Het aandeel verblijftoeristen dat minder tevreden is, is beperkt. Het gevoel van onveilig-
heid, het vuil, de verkeersproblemen en te weinig informatie zijn redenen tot ontevre-
denheid. 

 

Evolutie 2000-2005-2011 

In 2000 en 2005 werd de algemene tevredenheid gemeten als de mate waarin het ver-
blijf aan de verwachtingen van de verblijftoeristen voldeed. Hun verblijf was ofwel veel 
beter dan verwacht, beter dan verwacht, zoals verwacht, minder dan verwacht of veel 
minder dan verwacht. De vraagstelling is met andere woorden gewijzigd. Zowel in 2000 
als in 2005 was de gemiddelde score op deze schaal eveneens 3,4 op 5. 

 

7.2. Tevredenheid aanbod activiteiten 

Tabel 2,102 tot en met 2,105 

63,2% van de recreatieve verblijftoeristen is tevreden over het aanbod aan activiteiten in 
de enquêteplaats. 32,2% is heel tevreden over dit aanbod en 3,2% is uiterst tevreden. 
1,5% geeft aan niet echt tevreden te zijn over het aanbod aan activiteiten. 

Belgen en bezoekers uit de buurlanden zijn iets meer tevreden over het aanbod. De 
tevredenheid is gemiddeld genomen lager in Brugge en bij de toeristen die in een 
jeugdherberg overnachten. Ook hier ligt de tevredenheid hoger bij herhaalbezoekers. 

Onvoldoende informatie over of bij de activiteiten, onvriendelijkheid, hoge prijzen en het 
feit dat er weinig te doen is of dat activiteiten gesloten zijn kunnen aanleiding geven tot 
ontevredenheid. 

 

7.3. Tevredenheid logies 

Tabel 2,106 tot en met 2,114 – Figuren 2,32 en 2,33 

De tevredenheid over het logies werd uitgesplitst over een aantal logiesaspecten zoals 
dienstverlening/onthaal, comfort, ligging, netheid, bereikbaarheid, parkeergelegenheid 
en ontbijt/maaltijden. Daarnaast werd ook naar de algemene tevredenheid gepeild. 

De verblijftoeristen zijn over het algemeen tevreden over de verschillende aspecten van 
het logies in de enquêteplaats. De grootste tevredenheid bestaat er over de ligging van 
het logies (3,6 op 5), gevolgd door de dienstverlening en het onthaal (3,3 op 5), het 
comfort (3,3 op 5), de bereikbaarheid (3,3 op 5), het ontbijt en de maaltijden (3,3 op 5) 
en de netheid (3,2 op 5). De parkeergelegenheid is met een score van 3,1 op 5 de laat-
ste in rij.  
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Figuur 2,32 
De mate waarin de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 
2011 tevreden zijn over diverse aspecten van het logies in de enquêteplaats, WES-enquête 
2011 (in %) 

 

De verschillen tussen de diverse landen zijn beperkt, zo ook tussen de steden.  

De tevredenheid van de B&B-gasten ligt iets hoger al zijn de verschillen met hotelgasten 
klein. Hoe ouder men is en hoe hoger de sociale klasse, hoe meer men tevreden is over 
de verschillende logiesaspecten.  

Figuur 2,33 
De mate waarin de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 
2011 tevreden zijn over diverse aspecten van het logies in de enquêteplaats, naar logies-
vorm, WES-enquête 2011 (score op 5) 
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In het algemeen is 79,2% van de recreatieve verblijftoeristen tevreden over het logies, 
18,1% is zeer tevreden, 1,4% is uiterst tevreden en 1,3% geeft aan (helemaal) niet tevre-
den te zijn. Het logies scoort hiermee 3,2 op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 staat 
voor helemaal niet tevreden en 5 voor uiterst tevreden.  

Opnieuw zijn de verschillen tussen verblijftoeristen uit de diverse landen klein. De B&B 
gasten en de verblijftoeristen in Gent zijn iets meer tevreden.  

Als we de tevredenheid over de diverse aspecten van het logies en de algemene tevre-
denheid over het logies in een regressie plaatsen, zien we dat de 7 elementen 63% van 
de algemene tevredenheid verklaren. Die elementen die het meeste bijdragen tot de 
algemene tevredenheid over het logies zijn netheid, comfort en ontbijt/maaltijden. 

 

7.4. Herhaalbezoek in de komende drie jaar 

Tabel 2,115 tot en met 2,121 – Figuren 2,34 en 2,35 

Aan de recreatieve verblijftoeristen werd gevraagd in welke mate ze opnieuw een (korte) 
vakantie in een kunststad in Vlaanderen-Brussel in de komende drie jaar overwegen. 
9,6% zal dit (zeker tot wellicht) niet doen. 35,5% zal in de komende drie jaar wellicht wel 
een herhaalbezoek aan de kunststad brengen. 16,5% is (vrijwel) zeker dat ze zullen te-
rugkeren.  

Hoe verder het herkomstland gelegen is van Vlaanderen-Brussel, hoe kleiner de kans dat 
men in de komende 3 jaar opnieuw een kunststad in Vlaanderen-Brussel zal bezoeken. 

De toeristen die in Brussel verblijven, zijn in mindere mate geneigd om terug te keren, 
net als de toeristen van wie het een eerste bezoek aan Vlaanderen of aan de kunststad 
is.  

Wie wel een bezoek aan een kunststad in Vlaanderen-Brussel overweegt in de komende 
drie jaar, is vooral geïnteresseerd in Brussel (19,5%), Brugge (16%) en Antwerpen 
(10,7%). 

Nederlanders hebben een voorkeur voor Antwerpen (26%) en Britten voor Brugge 
(21,7%). 
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Figuur 2,34 
Evolutie van de mate waarin de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-
Brussel in 2011, 2005 en 2000 overwegen om in de eerstkomende drie jaar opnieuw een 
vakantie of een korte vakantie door te brengen in een kunststad in Vlaanderen-Brussel, WES-
enquêtes 2011, 2005 en 2000 (in %) 

 

Figuur 2,35 
Evolutie van kunststeden waar recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-
Brussel in 2011, 2005 en 2000 overwegen om in de eerstkomende drie jaar opnieuw een 
vakantie of een korte vakantie door te brengen, WES-enquêtes 2011, 2005 en 2000 (in %) 
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Evolutie 2000-2005-2011 

De verblijftoeristen zijn in mindere mate in staat om hun mening over een eventueel 
herhaalbezoek in de komende drie jaar te formuleren. Zij die dit wel kunnen, zijn iets 
negatiever. 

Brugge is niet langer de populairste kunststad in Vlaanderen-Brussel om een bezoek te 
brengen in de komende drie jaar. Het heeft zijn eerste plek moeten afstaan aan Brussel. 

 

7.5. Evaluatie prijs-kwaliteit 

Tabel 2,122 tot en met 2,125 - Figuur 2,36 

Het merendeel van de respondenten is tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding in de 
enquêteplaats. 62,2% is tevreden, 36,2% heel tevreden en 0,5% is uiterst tevreden over 
de prijs-kwaliteitverhouding. 1,1% geeft aan (helemaal) niet tevreden te zijn. Prijs-
kwaliteit scoort daarmee 3,4 op 5. 

De Spanjaarden zijn het meest tevreden over dit onderwerp. Verblijftoeristen uit India en 
Rusland zijn het meest kritisch.  

De tevredenheid over de prijs-kwaliteitverhouding verschilt naargelang de enquêteplaats. 
In Mechelen (3,7 op 5) zijn ze het meest tevreden, gevolgd door Brussel (3,6 op 5), 
Gent (3,4 op 5), Antwerpen (3,2 op 5) en Leuven (3,1 op 5). In Brugge is men het minst 
tevreden over deze verhouding. Deze stad scoort 3 op 5. 

Toeristen die in een hotel verblijven, zijn meer tevreden over de prijs-kwaliteit dan zij die 
in een jeugdherberg of B&B overnachten. De 35-64-jarigen evalueren de prijs-
kwaliteitverhouding het positiefst, net als de herhaalbezoekers.  

Figuur 2,36 
Evolutie van de prijs-kwaliteitbeoordeling door de recreatieve verblijftoeristen in de kunstste-
den in Vlaandere-Brussel in 2011, 2005 en 2000, WES-enquêtes 2011, 2005 en 2000  
(in % en gemiddelde evaluatie op 5) 
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Evolutie 2000-2005-2011 

De prijs-kwaliteitverhouding wordt opnieuw minder positief geëvalueerd in vergelijking 
met 6 jaar geleden. We moeten echter opletten met deze vergelijking omdat de ant-
woordcategorieën verschillen met de vorige twee edities. In 2000 en 2005 kon men 
antwoorden van zeer slecht/slecht, gemiddeld, goed tot uitstekend. In 2011 werd eerder 
naar de tevredenheid gepolst. 

Voor beide versies kunnen we een score op 5 weergeven waarbij 5 in 2000 en 2005 
staat voor uitstekend en in 2011 voor uiterst tevreden. Deze score gaat van 3,9 op 5 in 
2000 over 3,6 op 5 in 2005 naar 3,4 op 5 in 2011. 

 

8. Bestedingen 

Vooraleer we de resultaten met betrekking tot de bestedingen door de recreatieve ver-
blijftoeristen weergeven, lichten we kort de gebruikte methodologie toe. 

 

8.1. Methodologie 

Deze methodologische toelichting is noodzakelijk om te wijzen op enkele specifieke 
moeilijkheden bij de analyse en raming van de bestedingen door de recreatieve verblijf-
toeristen die in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel overnachten. 

In de eerste plaats werden de gegevens voor de analyse van de bestedingen gewogen 
naar het aantal overnachtingen per combinatie van enquêteplaats, land van herkomst 
en logiesvorm. In de vorige punten had de weging steeds betrekking op het aantal aan-
komsten. Voor de berekening van de bestedingen moet de weging gebeuren naar het 
aantal overnachtingen. Het aantal overnachtingen voor de geselecteerde markten in de 
zes kunststeden in Vlaanderen-Brussel, voor het geheel van hotels, jeugdherber-
gen/hostels en B&B’s kan voor 2011 geraamd worden op 4.932.000. 

We kunnen de bestedingen in een drietal grote categorieën onderverdelen die telkens 
op een iets andere wijze worden geanalyseerd, namelijk: 

 logiesbestedingen; 

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

 dagdagelijkse bestedingen in Vlaanderen/Brussel. 

 

8.1.1. Logiesbestedingen 

Niet elke recreatieve verblijftoerist in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel kan zomaar 
vertellen hoeveel hij/zij betaalt per overnachting in een hotel, jeugdherberg of B&B. Een 
gedeelte van de verblijftoeristen boekten een arrangement, all-in verblijf of groepsreis 
waar naast de logiesformule ook andere zaken inbegrepen zijn zoals bijvoorbeeld 
transport, excursies, museumbezoek, … 
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We kunnen in deze gevallen de ongekende logiesbestedingen niet zomaar vervangen 
door wel gekende enquêtegegevens omdat we rekening moeten houden met bepaalde 
kortingen die een logieshouder toestaat aan bepaalde types verblijftoeristen of commis-
sies die de logieshouder afstaat aan bemiddelende organisaties, vaak buiten Vlaande-
ren-Brussel. 

Om deze problemen te overbruggen, maken we bij de analyse van de logiesbestedingen 
een onderscheid tussen vier types verblijftoeristen: 

 individuele reizigers die het logies rechtstreeks bij de logieshouder boeken; 

 individuele reizigers die het logies via een online travel agency (OTA) boeken (bij-
voorbeeld booking.com, hotels.com); 

 individuele reizigers die via een touroperator, reisorganisator boeken en 

 groepsreizigers. 

De individuele reizigers die hun logies rechtstreeks boeken en de prijs per overnachting 
kennen, nemen we als basis voor het berekenen van de logiesbestedingen. Voor de drie 
andere categorieën reizigers staat de logieshouder veelal een korting toe, weten de rei-
zigers niet altijd de prijs van de afzonderlijke elementen van het verblijf of gaat een deel 
van het totale reisbudget naar bijvoorbeeld commissies of internationale transportkosten. 

Om dit probleem op te helderen, peilde WES bij hotelkoepels in de kunststeden in 
Vlaanderen-Brussel of bij de individuele hotels naar de prijzenstructuur. Hierbij werd de 
prijzenstructuur nagegaan in functie van de groepen reizigers. Globaal gezien kunnen 
we aannemen dat voor een boeking via een online travel agency 16% commissie wordt 
afgestaan en dat als het logies 100% van de prijs krijgt voor een individuele verblijftoe-
rist die rechtstreeks boekt, het slechts 75% van deze prijs krijgt voor een individuele ver-
blijftoerist die via een reisorganisator boekt en slechts 72% van deze prijs voor een 
groepsreiziger. 

Eenmaal het gemiddelde bedrag betaald voor het logies werd vastgesteld voor de zelf 
georganiseerde individuele reizen, berekenden we de logiesuitgaven in het geval van 
reizen geboekt via OTA’s, via touroperators/reisorganisatoren en groepsreizigers aan de 
hand van de verhoudingen hierboven. Nadat we voor elk van de vier reisvormen de 
gemiddelde logiesbestedingen berekenden, zijn we in staat een algemeen gemiddelde te 
berekenen met het aandeel van de vier reisvormen als gewicht. 

 

8.1.2. Elementen die deel uitmaken van een arrangement of zaken 
die op voorhand werden geboekt 

Op de verschillende elementen van een arrangement kan moeilijk een prijs worden ge-
kleefd door de verblijftoeristen. Toch hebben heel wat toeristen op voorhand bepaalde 
van deze elementen in Vlaanderen-Brussel geboekt zodat het van belang is deze te kun-
nen valideren. 

Zo genoot ongeveer 9% van een gidsbeurt die op voorhand werd betaald (bijvoorbeeld 
bij een reispakket of arrangement). Bij 8% was dit het geval voor een gastronomisch 
diner, bij 6% was een boottochtje inbegrepen en bij 5% een museumbezoek. 

Als vertrekbasis om deze uitgaven te bepalen, nemen we de prijs van de zaken die op 
voorhand worden geboekt door individuele reizigers die hun trip zelf organiseren en die 
de prijs van deze zaken weten te vertellen. Voor de bepaling van de uitgaven in het ka-
der van groepsreizen en reizen via een reisorganisatie gaan we uit van de gekende ge-
gevens verminderd met dezelfde kortingen zoals vermeld bij de logiesbestedingen. 
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8.1.3. Dagdagelijkse bestedingen in Vlaanderen-Brussel 

Om de dagdagelijkse bestedingen in Vlaanderen/Brussel te achterhalen van de recrea-
tieve toeristen die in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel verblijven, werd aan de res-
pondenten een lijst getoond met mogelijke bestedingscategorieën en gevraagd naar de 
bestedingen voor elk van deze categorieën gedurende de vorige dag. We peilden even-
eens naar de hoeveelste dag van het verblijf in Vlaanderen/Brussel het was om deze 
bestedingen aan een specifieke dag van het verblijf te kunnen linken (bestedingen van 
de eerste, de tweede, … dag). Om over meer observaties te beschikken, ook voor de 
dag van het vertrek, en bijgevolg betrouwbaardere resultaten te bekomen, werd aan de 
respondenten gevraagd dezelfde bestedingscategorieën ook voor de dag van de onder-
vraging zelf in te vullen op een extra vragenformulier en dit naar WES terug te sturen. 
Op dit extra enquêteformulier haalden we een responsgraad van 46%. 

Aangezien bestedingen kunnen variëren volgens de verblijfsduur en dus van de ene tot 
de andere dag verschillen kunnen vertonen, werden de globale bestedingen uitgerekend 
in functie van de dag van besteding. Zo blijkt dat een respondent gemiddeld ongeveer 
€ 52 spendeert op de eerste dag van zijn verblijf in de Vlaamse kunststeden, circa € 70 
op de tweede dag, € 67 op dag drie en ongeveer telkens € 50 voor de volgende dagen. 
Gemiddeld over alle dagen van het verblijf kwamen we tot een besteding van € 60,27 
per persoon per dag.  

Deze berekeningswijze met € 60,27 per persoon per dag werd als volgt getoetst. We 
berekenen het aantal (gewogen) respondenten dat respectievelijk op dag 1, dag 2, dag 
3, dag 4, dag 5 en volgende in Vlaanderen/Brussel aanwezig was. Het aantal respon-
denten voor dag 1 en dag 2 is gelijk omdat alle respondenten minimaal één overnach-
ting doorbrachten in de Vlaamse kunststeden. Het aantal respondenten op respectieve-
lijk dag 1, dag 2, dag 3, dag 4 en dag 5 of meer nemen we dan als gewicht om tot het 
correcte bestedingsgemiddelde te komen, namelijk € 60,08 per persoon per dag. Hier-
uit blijkt dat de bestedingen van de vorige dag bij toepassing van de gewone rekenpro-
cedure vrij correct berekend wordt. 

Aangezien we alle bestedingen per nacht wensen uit te drukken, dienen we de dagdage-
lijkse bestedingen om te zetten naar bestedingen per nacht. 

De bestedingen per nacht liggen hoger dan de bestedingen per dag. Bij elk verblijf is 
men immers een aantal dagen in Vlaanderen dat gelijk is aan het aantal nachten plus 
één. Hoe korter het verblijf, hoe groter het verschil tussen de gemiddelde besteding per 
dag en per nacht. Wanneer een reiziger, in het extreme (maar in de kunststeden vaak 
voorkomende) geval, slechts één nacht (en bijgevolg twee dagen) in de Vlaamse kunst-
steden verblijft, dan moeten de dagdagelijkse bestedingen van die twee dagen gerela-
teerd worden aan die ene nacht. 

Om over te stappen van de bestedingen per dag naar de bestedingen per nacht, dienen 
we de gemiddelde dagdagelijkse besteding per dag te vermenigvuldigen met het aantal 
dagen en vervolgens te delen door het aantal nachten. Het aantal dagen bekomen we 
door het aantal aankomsten en het aantal overnachtingen samen te nemen. 
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8.2. Gemiddelde bestedingen 

Tabel 2,126 tot en met 2,128 - Figuren 2,37 tot en met 2,41 

Gemiddeld besteedt de recreatieve verblijftoerist tijdens zijn/haar verblijf in de kunstste-
den in Vlaanderen-Brussel ongeveer 142 euro per persoon per nacht in Vlaanderen-
Brussel. 

De grootste hap wordt gereserveerd voor maaltijden en drank (inclusief maaltijden in het 
logies): 52 euro. Ook het logies (logies en eventueel ontbijt) neemt een groot deel van 
dit budget weg: 43 euro. Daarnaast gaat eveneens een groot stuk naar shopping: 34 
euro. Andere kleinere uitgaven gaan naar attracties (9 euro) en transport (in Vlaande-
ren-Brussel; 4 euro). 

Fransen en Belgen besteden het meest: respectievelijk 174 euro en 161 euro per per-
soon, per nacht. Verblijftoeristen uit Scandinavië spenderen het minst: 92 euro. 

Fransen en Belgen spenderen relatief veel aan shopping (respectievelijk 51 en 46 euro). 
Daarnaast geven Fransen relatief veel geld uit aan maaltijden en drank (62 euro). 

De bestedingen zijn het hoogst in Brussel. Hier besteedt een recreatieve verblijftoerist 
169 euro per persoon, per nacht. In Leuven is dat het minst: 100 euro per persoon, per 
nacht. Verblijftoeristen in Brussel betalen relatief veel voor hun logies (47 euro) en zij 
spenderen een groot deel van hun budget aan shopping (50 euro). 

Verblijftoeristen op hotel geven meer uit tijdens hun verblijf dan toeristen in een B&B en 
zeker in vergelijking met wie in een jeugdherberg of hostel overnacht (respectievelijk 147 
euro, 112 euro en 64 euro). De verschillen komen niet enkel tot uiting in de bestedingen 
voor het logies maar in alle bestedingscategorieën. 

Figuur 2,37 
Samenstelling van de bestedingen in Vlaanderen/Brussel door de recreatieve verblijftoeristen 
in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel, WES-enquête 2011 (in euro, per persoon per 
nacht) 
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Figuur 2,38 
De bestedingen in Vlaanderen/Brussel door de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden 
in Vlaanderen-Brussel, naar land van herkomst, WES-enquête 2011 (in euro, per persoon 
per nacht) 

 

 

 

Figuur 2,39 
De bestedingen in Vlaanderen/Brussel door de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden 
in Vlaanderen-Brussel, naar kunststad, WES-enquête 2011 (in euro, per persoon per nacht) 
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Evolutie 2000-2005-2011 

Als we de bestedingen in 2011 vergelijken met deze van de verblijftoeristen in 2005 en 
2000 stellen we een systematische toename vast: van 119 euro per persoon per nacht in 
2000 over 132 euro in 2005 naar 142 euro in 2011. 

Als we de bestedingen van 2005 en 2000 echter uitdrukken in termen van 2011 door 
de index van de consumptieprijzen toe te passen komen we tot een ander beeld: waar 
de bestedingen in 2005 nagenoeg gelijk waren aan deze van 2000 (respectievelijk 151 
euro en 152 euro) kennen de bestedingen in 2011 een daling tot 142 euro per per-
soon, per nacht. 

 

Figuur 2,40 
Evolutie van de bestedingen in Vlaanderen/Brussel door de recreatieve verblijftoeristen in de 
kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 2011, 2005 en 2000 (in prijzen van 2011, 2005 en 
2000), WES-enquêtes 2011 (in euro, per persoon per nacht) 
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Figuur 2,41 
Evolutie van de bestedingen in Vlaanderen/Brussel door de recreatieve verblijftoeristen in de 
kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 2011, 2005 en 2000 (in prijzen van 2011), WES-
enquêtes 2011 (in euro, per persoon per nacht) 
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8.3. Raming van de bestedingen 

Tabel 2,129 tot en met 2,131 - Figuur 2,42 

Als we de gemiddelde besteding per persoon, per nacht vermenigvuldigen met het aan-
tal overnachtingen door de recreatieve verblijftoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-
Brussel kunnen we de totale bestedingen op jaarbasis ramen. Hierbij gaan we er vanuit 
dat de gemiddelde uitgaven door verblijftoeristen tijdens de maanden van ondervraging 
(april-december) mogen worden veralgemeend naar alle maanden. 

De totale bestedingen door de recreatieve verblijftoeristen uit de geselecteerde markten 
in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen in de geselecteerde logies-
vormen kunnen we voor 2011 ramen op 699 miljoen euro. 256 miljoen euro gaat naar 
maaltijden, drank en voeding (inclusief maaltijden in het logies), 211 miljoen euro naar 
logies (overnachting en eventueel ontbijt), 168 miljoen euro naar shopping, 46 miljoen 
euro naar attracties en 18 miljoen euro naar transport. 

In bestedingen uitgedrukt zijn Nederland en Frankrijk de belangrijkste markten voor de 
kunststeden in Vlaanderen-Brussel. Deze markten brengen elk 131 miljoen euro met zich 
mee. Het Verenigd Koninkrijk is de derde belangrijkste markt: 109 miljoen euro. 

Wat de kunststeden betreft krijgt Brussel de meeste opbrengsten: 345 miljoen euro. 
Brugge volgt, op grote afstand, met 159 miljoen euro. Antwerpen genereert 116 miljoen 
euro, Gent 53 miljoen euro en Leuven en Mechelen elk 13 en 13 miljoen euro. 

De hotelsector is goed voor 666 miljoen euro. Verblijftoeristen in jeugdherber-
gen/hostels en B&B’s brengen elk nog eens 16 miljoen euro met zich mee. 

Figuur 2,42 
Raming van de bestedingen in Vlaanderen/Brussel door de recreatieve verblijftoeristen in de 
kunststeden in Vlaanderen-Brussel, naar bestedingscategorie, WES-enquête 2011 (in miljoen 
euro) 
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Evolutie 2005-20111 

Om de evolutie na te gaan moeten we rekening houden met het feit dat een aantal 
markten zijn toegevoegd (Oostenrijk, India en Rusland), dat Mechelen eveneens is op-
genomen in het onderzoek en dat ook de B&B’s zijn toegevoegd. Willen we de vergelij-
king maken met 2005 dan moeten we deze markten, Mechelen en de B&B’s uit de om-
zet van 2011 houden. Dan zou de omzet neerkomen op ongeveer 643 miljoen euro in 
2011. 

Niet geïndexeerd zien we de volledige omzet in de kunststeden evolueren van 503 mil-
joen euro in 2005 naar 643 miljoen euro in 2011. Geïndexeerd (in termen van 2011) 
gaat deze omzet van 576 miljoen euro in 2005 naar 643 miljoen euro in 2011. Geïn-
dexeerd zien we ondanks een daling van de bestedingen per nacht een toename in om-
zet. Dit wordt verklaard door een toename van het aantal overnachtingen in de kunst-
steden in Vlaanderen-Brussel in dezelfde periode die de daling van de bestedingen per 
nacht meer dan compenseert.  

                                                 
1 In 2005 werd in vergelijking met 2000 Leuven toegevoegd aan het onderzoek. Om deze reden wordt de verge-

lijking beperkt tot 2005. 
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HOOFDSTUK 1:  
DAGTOERISME - METHODOLOGIE  
In 2000 en 2005 omvatte het kunststedenonderzoek uitsluitend het recreatief verblijftoe-
risme in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel. In 2011 werd naast het verblijftoerisme 
ook het dagtoerisme onder de loep genomen. Net zoals voor het verblijftoerisme starten 
we eerst met een woordje uitleg over de gebruikte methodologie vooraleer we de resul-
taten van het onderzoek onder de dagtoeristen in de kunststeden toelichten.  

 

1. Doelstellingen van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is inzicht te verwerven in het gedrag van de actueel aanwezi-
ge recreatieve dagtoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel.  

De gestelde vragen hebben betrekking op de volgende aspecten: 

 motivatie voor bezoek; 

 kenmerken van de trip; 

 activiteiten; 

 tevredenheid en herhaalbezoek; 

 bestedingen; 

 sociodemografische kenmerken van de dagtoeristen en 

 kenmerken van de enquêtering. 

 

2. Methode van ondervraging: populatie, steek-
proef en interviewmethode 

In dit punt worden achtereenvolgens de populatie, de steekproef en de methode van 
ondervraging behandeld. 

 

2.1. Populatie 

De onderzoekspopulatie bestaat uit de actueel aanwezige dagtoeristen in Antwerpen, 
Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen. Deze dagtoeristen moeten aan een aantal 
voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor ondervraging, namelijk: 

 deze personen brengen een bezoek aan de enquêteplaats van minimum vier uur (in-
clusief transport) zonder overnachting. De heen- en terugreis vinden plaats op dezelf-
de dag; 

 deze personen wonen niet in de enquêteplaats of in een straal van 20 kilometer rond 
deze enquêteplaats of zijn niet op vakantie met overnachting in de enquêteplaats (ook 
geen tweede woning); 
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 zij bezoeken Vlaanderen als recreatieve reiziger. Dit wil zeggen dat we toeristen die 
maximaal één dag in de kunststeden verblijven voor zakelijke motieven, deelname 
aan congressen, seminaries, beurzen of uitsluitend bezoeken aan vrienden, familie of 
kennissen niet in het onderzoek opnemen en 

 zij zijn minstens 18 jaar oud. 

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

Om deze populatie kwantitatief te benaderen, werden een aantal bronnen gehanteerd.  

De dagrecreatiemonitor van WES werd als basis gebruikt om het aantal Belgische dag-
trips in de kunststeden te bepalen. Bij de WES-dagrecreatiemonitor wordt een dagtrip 
gedefinieerd als een uitstap door inwoners van België vanuit hun woonplaats of vanuit 
een vakantieplaats in België. De tijd tussen vertrek vanuit de woonplaats of vakantie-
adres tot terugkomst op dit adres is minimaal vier uur (met inbegrip van transport). De 
afstand speelt hierbij geen rol. Net dit laatste criterium verschilt met de definitie van een 
dagtrip bij het kunststedenonderzoek. In het kunststedenonderzoek werd de 20 kilome-
tergrens gehanteerd. Om hieraan tegemoet te komen, hebben we bij de berekening van 
het aantal dagtrips door Belgen aan een bepaalde kunststad de dagtrips van Belgen die 
binnen een straal van 20 kilometer rond een kunststad wonen, geëlimineerd. Het aantal 
dagtrips door Belgen in de zes kunststeden in Vlaanderen-Brussel kan worden geschat 
op 11,6 miljoen in de periode april 2011 tot eind 2011. Het aantal buitenlandse dag-
toeristen werd vastgesteld aan de hand van de verhouding Belgische-buitenlandse dag-
toeristen uit de volume-enquête.  

Het aantal dagtrips door verblijftoeristen uit andere kunststeden kon worden getoetst aan 
de hand van de resultaten uit het onderzoek onder de verblijftoeristen in de kunststeden. 
Dit bleek enigszins overschat te zijn. Bij het bepalen van de volledige populatie zijn we 
ervan uit gegaan dat het aantal dagtrips vanuit andere vakantieverblijven aan de kust en 
vanuit bijvoorbeeld vakantieverblijfplaatsen in het buitenland in dezelfde mate overschat 
werden. Ook werden de combinaties herkomst/type dagtoerist en type dagtoerist/stad 
bekeken in de steekproef en waar nodig uitgefilterd. Bijvoorbeeld een Spaanse dagtoe-
rist komende vanuit een tweede verblijf of een dagtoerist in Leuven komende vanuit een 
vakantieverblijfplaats aan de kust werden geschrapt in de steekproef. Dit had niet veel 
invloed op de resultaten in verband met de kenmerken van de dagtrip maar wel op het 
volume. 

Het totaal aantal dagtrips naar de kunststeden in Vlaanderen en Brussel kunnen we vol-
gens de gehanteerde definitie ramen op 17,6 miljoen in de periode april 2011 tot eind 
2011. 

Het aantal dagtrips per kunststad kunnen we schatten op: 

 Antwerpen: 4.950.000; 

 Brugge: 2.900.000; 

 Brussel: 5.070.000; 

 Gent: 3.130.000; 

 Leuven: 775.000; 

 Mechelen: 775.000. 

Figuur 3,1 toont aan dat de meeste dagtoeristen vanuit de woonplaats zijn vertrokken. 
Bijna 9% van de dagtoeristen is afkomstig van een andere kunststad in Vlaanderen-
Brussel. 
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Figuur 3,1 
Type dagtoerist in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel, WES-enquête 2011 (in %) 

 

 

Twee derden van de dagtoeristen zijn Belgen. Nederlanders vormen de tweede belang-
rijkste groep. 

 

Figuur 3,2 
Herkomst van de dagtoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel, WES-enquête 2011 
(in %) 
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2.2. Steekproef en interviewmethode 

Om het veldwerk te sturen, werden quota opgelegd aan de enquêteurs die resulteren in 
de gegevens weergegeven in tabel 3,1. Deze quota geven aan hoeveel dagtoeristen per 
kunststad moesten worden ondervraagd. 

Kunststad Vooropgesteld aantal enquêtes Aantal afgenomen enquêtes

Antwerpen 300 300
Brugge 300 301
Brussel 300 300
Gent 300 300
Leuven 200 200
Mechelen 200 199
Totaal 1600 1600

Tabel 3,1 
Vooropgesteld aantal enquêtes en aantal afgenomen enquêtes bij 
dagtoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel in de periode 
april - december 2011

 

De enquête werd persoonlijk face to face afgenomen in de periode april 2011 tot en 
met de kerstvakantie 2011-12. Een voorbeeld van elke taalversie van deze enquête is 
opgenomen als bijlage 3 van het tabellenboek. 

Het veldwerk werd afgesloten met 1.600 enquêtes zoals vooropgesteld (zie ook tabel 
3,1). De verdeling naar kunststad werd hierbij gerespecteerd. Wel werd een aantal en-
quêtes waarvoor de combinatie land van herkomst/type dagtoerist/kunststad niet voor 
de hand liggend is en kon leiden tot een overschatting van de steekproef uit de uiteinde-
lijke steekproef gefilterd. 

Aangezien met een quotum per stad werd gewerkt, werden de bekomen gegevens in de 
steekproef gewogen om de verhoudingen van het aantal dagtoeristen tussen de steden 
te laten overeenstemmen met de verhoudingen uit de volume-enquête. 

Tabel 3,2 geeft het aantal gerealiseerde enquêtes weer in functie van de periode bij de 
ondervraagde recreatieve dagtoeristen. De dagtoeristen werden pas in de latere namid-
dag ondervraagd om hen op deze manier de kans te geven om de kunststad waar ze 
werden ondervraagd al enigszins ontdekt te hebben en al een beter zicht te hebben op 
hun activiteiten en bestedingen. 
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Maand Aantal afgenomen enquêtes

April 174
Mei 183
Juni 156
Juli 226
Augustus 226
September 167
Oktober 177
November 132
December 159
Totaal 1600

Tabel 3,2 
Aantal afgenomen enquêtes bij dagtoeristen in 
de kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 2011, 
naar maand
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HOOFDSTUK 2: 
DAGTOERISME - RESULTATEN 
In dit tweede hoofdstuk bespreken we de belangrijkste resultaten van de enquêtering van 
de recreatieve dagtoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel. Achtereenvolgens 
komen volgende onderwerpen aan bod: het profiel, de kenmerken van de huidige trip, 
de motivatie om naar de kunststeden te trekken, de ondernomen activiteiten, de tevre-
denheid en de intentie tot herhaalbezoek en tot slot de bestedingen.  

De tabellen naar waar verwezen wordt in dit rapport zijn terug te vinden in het tabellen-
rapport. 

 

1. Profielbeschrijving 

Om een beeld te krijgen van de recreatieve dagtoerist in de kunststeden in Vlaanderen-
Brussel wordt kort het profiel geschetst op volgende criteria: regio van herkomst, type 
dagtoerist, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, beroep en sociale klasse. 

 

1.1. Regio van herkomst 

Tabel 4,1 -  Figuur 4,1 

65,6% van de dagtoeristen is afkomstig uit België. Daarbij zijn West- en Oost-
Vlaanderen de belangrijkste herkomstregio’s (respectievelijk 13,2% en 14,4%). Wallonië 
(15,2%) en Brussel (2,4%) zijn van minder belang. 16,6% van de recreatieve dagtoeris-
ten is afkomstig uit Nederland, 4,7% uit Frankrijk en 3,5% uit Duitsland. 

Nederlanders vormen een relatief belangrijke groep onder de dagtoeristen in Antwerpen 
en Gent. 

De herkomst binnen België is vooral regionaal bepaald. Enkel Brussel trekt een meer 
heterogeen publiek aan qua afkomst. 
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Figuur 4,1 
Regio van herkomst van de recreatieve dagtoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel 
in 2011, WES-enquête 2011 (in % van het aantal respondenten uit België) 
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1.2. Type dagtoerist 

Tabel 4,2 - Figuren 4,2 en 4,3 

86,9% van de dagtoeristen is naar de kunststad gekomen vanuit de woonplaats. De 
overige dagtoeristen (13,1%) zijn naar de kunststad getrokken vanuit een vakantieplaats, 
een eigen tweede woning of vanaf een cruise. 

Brugge krijgt een groter aandeel dagtoeristen over de vloer die vanuit een vakantiewo-
ning, eigen tweede woning of cruise (26,2%) naar de stad afzakken. 96,5% van de dag-
toeristen in Brussel komen vanuit de woonplaats. 

Figuur 4,2 
Type dagtoerist in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 2011, WES-enquête 2011 (in % 
van het aantal respondenten uit België) 
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Figuur 4,3 
Type dagtoerist in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 2011, naar kunststad, WES-
enquête 2011 (in % van het aantal respondenten uit België) 
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1.3. Geslacht en leeftijd 

Tabel 4,3 tot en met 4,4   

Het aandeel van de ondervraagde vrouwelijke dagtoeristen is hoger dan dat van man-
nen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel (68,1% tegenover 31,9%). 

33,6% is jonger dan 35 jaar, 29,6% is tussen 35 en 49 jaar, 26,7% bevindt zich in de 
categorie 50-64 jaar, 9,1% is 65 tot 74 jaar en 1,1% is 75 jaar of ouder. De gemiddel-
de leeftijd van de dagtoeristen bedraagt 43 jaar. 

De jongeren (18-24 jaar) maken 16% van de dagtoeristen uit. Deze groep is groter 
onder de dagtoeristen in Antwerpen. Dagtoeristen in Leuven en Mechelen zijn gemiddeld 
wat ouder. 

 

1.4. Opleidingsniveau, beroep en sociale klasse 

Tabel 4,5 tot en met 4,6 - Figuur 4,4 

Meer dan de helft (56,9%) van de dagtoeristen hebben hoger onderwijs gevolgd (37,3% 
hoger niet-universitair en 19,6% universitair of postuniversitair onderwijs).  

De grootste groep recreatieve dagtoeristen is bediende (39,9%). De gepensioneerden 
komen met 23,1% op de tweede plaats, gevolgd door de kaderleden (14,4%) en arbei-
ders (13,4%). 

De middenhoge sociale klasse is het sterkst vertegenwoordigt (48,9%). 28,1% van de 
dagtoeristen behoort tot de hoogste sociale klasse.  
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Hoe verder het herkomstland gelegen is, hoe hoger men is opgeleid en hoe hoger de 
sociale klasse. 

Figuur 4,4 
Beroep en sociale klasse van de ondervraagde recreatieve dagtoeristen in de kunststeden in 
Vlaanderen-Brussel in 2011, WES-enquêtes 2011 (in % van het aantal respondenten) 
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2. Kenmerken van de trip 

In dit hoofdstuk komen de kenmerken van de huidige trip aan bod. Deze aspecten zijn 
achtereenvolgens: herhaalbezoeken, reizend gezin, reisgezelschap, transportmiddel, het 
reizen in groep en de verblijfsduur. 

 

2.1. Ervaring met Vlaanderen/Brussel en de kunststeden 

Tabel 4,7 tot en met 4,9  - Figuur 4,5 

Voor 61% van de recreatieve dagtoeristen is dit het eerste bezoek dit jaar aan de enquê-
teplaats. 39% heeft in het voorbije jaar wel eens een bezoek gebracht aan de betreffen-
de stad: 11,2% eenmaal, 16,8% tweemaal en 18,8% heeft al vijf keer en meer een be-
zoek gebracht aan de stad.  

Het herhaalbezoek neemt logischerwijs af naarmate de afstand tussen Vlaanderen-
Brussel en het thuisland toeneemt. 75,5% van de Belgen heeft de enquêteplaats in het 
afgelopen jaar al eens bezocht. Bij de niet-buurlanden ligt dit aandeel een stuk lager: 
tussen 7,6% en 18,7%. Respondenten die vanuit de woonplaats naar de kunststad zijn 
gekomen, hebben meer ervaring met de kunststad dan zij die vanuit een vakantiewo-
ning, tweede verblijf of cruise naar de stad trekken. 

De ervaring met de enquêteplaats verschilt ook sterk van stad tot stad. 74,4% bracht 
reeds een herhaalbezoek aan Brussel, 70,1% aan Gent en 62,9% aan Antwerpen te-
genover slechts 40,9% aan Leuven, 38,6% aan Brugge en 29% aan Mechelen. 
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Figuur 4,5 
De mate waarin de recreatieve dagtoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 2011 
reeds een bezoek hebben gebracht aan de enquêteplaats, naar kunststad, WES-enquêtes 
2011 
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2.2. Samenstelling van het reizend gezin, gemiddelde 
grootte van het reizend gezin en reisgezelschap 

Tabel 4,10 tot en met 4,19  - Figuur 4,6 

De gemiddelde grootte van het reizend gezin is slechts 1,6 personen. Dit betekent dat er 
gemiddeld minder dan twee personen uit één gezin samen naar de kunststeden in 
Vlaanderen-Brussel reizen. Slechts 7,6% reist samen met kinderen tot 17 jaar.  

Het reisgezelschap van de recreatieve dagtoeristen is wat groter. In dit gezelschap zijn 
ook niet-gezinsleden, zoals vrienden, familie of kennissen, inbegrepen. Het reisgezel-
schap bestaat gemiddeld uit 2,3 personen. 

Meer dan de helft (63,1%) van de dagtoeristen bezoekt de stad als koppel zonder kin-
deren. 14,6% bezoekt de stad op zijn eentje. Ongeveer 13% gaat op stadsbezoek in 
gezelschap van drie of meer volwassenen zonder kinderen. 

In functie van land van herkomst, type bezoeker, kunststad, leeftijd en sociale klasse 
stellen we het volgende vast: 

 dagtoeristen uit de buurlanden trekken er vaker in een groter gezelschap een dagje 
op uit; 

 het reisgezelschap is wat groter in Leuven en Brugge, Gent wordt in een relatief klei-
ner gezelschap bezocht;  

 jongeren tot 24 jaar oud reizen gemiddeld met minder gezinsleden maar in een rela-
tief groter reisgezelschap. 
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Figuur 4,6 
Samenstelling van het reizende gezin bij de recreatieve dagtoeristen in de kunststeden in 
Vlaanderen-Brussel, naar type bezoeker, WES-enquête 2011 (in %) 
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2.3. Transportmiddel 

Tabel 4,20 tot en met 4,24  - Figuren 4,7 en 4,8 

De wagen en de trein zijn de populairste transportmiddelen om een dagbezoek aan de 
kunststeden in Vlaanderen-Brussel te brengen (respectievelijk 46,4% en 45,3%). De ove-
rige bezoekers komen met de touringcar (4,3%), de bus (2,8%) of een ander transport-
middel (1,1%). 

Voor dagtoeristen uit de buurlanden is de auto het belangrijkste transportmiddel (van 
62,8% tot 80,9%). Dagtoeristen uit het Verenigd Koninkrijk reizen vaker met de touring-
car (44,4%). De trein wordt vaak gebruikt door Belgen en toeristen uit niet-buurlanden 
(van 50,7% tot 60,6%).  

Toeristen die vanuit een vakantieplaats, eigen tweede verblijf of cruise naar de stad ko-
men, maken vaker gebruik van de touringcar (16,8%). 
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Figuur 4,7 
Transportmiddel waarmee de recreatieve dagtoeristen de grootste afstand naar de kunststad 
in Vlaanderen-Brussel hebben afgelegd, naar type bezoeker, WES-enquête 2011 (in %) 
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Twee derden van de dagtoeristen komen met de auto naar Gent. Naar verhouding 
evenveel dagtoeristen komen met de trein naar Brussel. De touringcar wordt in grotere 
mate gebruikt om een bezoek te brengen aan Mechelen (16,8%). 

 

Figuur 4,8 
Transportmiddel waarmee de recreatieve dagtoeristen de grootste afstand naar de kunststad 
in Vlaanderen-Brussel hebben afgelegd, naar kunststad, WES-enquête 2011 (in %) 
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De trein is populairder bij de jongeren (18-24 jaar)(62,4%) en 65-plussers (52,2%). 
Voor 35-64 jarigen is het belang van de auto groter. De lage sociale klasse gebruikt in 
mindere mate de auto om de kunststad een bezoek te brengen.  
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2.4. Groepsreis 

Tabel 4,25 tot en met 4,27 - Figuur 4,9 

Het merendeel van de recreatieve dagtoeristen bezoekt de kunststeden individueel. 
Slechts 6% reist in groep, met een professionele reisleiding en een vooraf vastgesteld 
programma. Deze groepen bestaan gemiddeld uit 34 personen.  

Bijna een derde van de Britten (31%) en ongeveer 28% van de Duitsers, Spanjaarden en 
Italianen reist in groep. Belgen (2,8%) en Nederlanders (2,6%) gaan nauwelijks in groep 
op daguitstap naar de kunststeden.  

Dagtoeristen die vanuit een vakantieplaats, eigen tweede woning of cruise naar de stad 
afzakken, doen dit vaker in groep (20,1%). 

Figuur 4,9 
Het al dan niet deel uitmaken van een groep bij de toeristisch-recreatieve dagtoeristen in de 
kunststeden in Vlaanderen-Brussel, naar type bezoeker, WES-enquête 2011 (in %) 
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19,8% van alle dagtoeristen in Mechelen reizen in groep. Toch is Antwerpen de belang-
rijkste groepsbestemming met 42,3% van alle groepsreizen.  

De senioren (65+ers)(10%) en de toeristen die tot de laagste sociale klasse behoren 
(10,7%), brengen vaker in groep een bezoek aan de kunststad. De toeristen die in het 
afgelopen jaar de stad al eens bezocht hebben, reizen nauwelijks in groep (1,7%). 

 

2.5. Verblijfsduur 

Tabel 4,28 tot en met 4,33  - Figuur 4,10 tot 4,12 

15,9% van de dagbezoekers blijft minder dan vijf uur in de stad. Bijna een kwart van de 
bezoekers verblijft dan weer meer dan acht uur in de kunststad.  
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Figuur 4,10 
Verblijfsduur in de kunststad bij de recreatieve dagtoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-
Brussel, WES-enquête 2011 (in %) 
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Dagtoeristen die vanuit een vakantieplaats, eigen tweede woning af cruise naar de stad 
trekken, blijven minder lang in de kunststad.  

 

Figuur 4,11 
Verblijfsduur in de kunststad bij de recreatieve dagtoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-
Brussel, naar type bezoeker, WES-enquête 2011 (in %) 
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In Mechelen is de verblijfsduur het kortst, in Antwerpen het langst. 38,2% van de jonge-
ren (18-24 jaar) blijft meer dan acht uur in de stad. De recreatieve dagtoeristen die in 
het afgelopen jaar de kunststad nog niet bezocht hebben, verblijven langer in de stad.  
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De grootste groep dagbezoekers (31%) komt tussen 10u00 en10u59 aan in de kunst-
stad. 28,6% is tussen 11u00 en 11u59 ter plaatse. 15,8% komt ’s middags toe (tussen 
12u00 en 12u59). 14% komt nog later en 10,6% is al voor 10u in de stad.  

Figuur 4,12 
Aankomstuur in de kunststad bij de recreatieve dagtoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-
Brussel, WES-enquête 2011 (in %) 
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25,3% van de Britten zijn vroege vogels en komen vóór 10 uur in de kunststad toe. 

Dagtoeristen die vanuit hun woonplaats de stad komen bezoeken, komen wat vroeger 
aan dan zij die vanuit de vakantieplaats, eigen tweede woning of cruise naar de stad 
afzakken.  

Een vierde van de dagbezoekers in Brugge, Leuven en Mechelen arriveren na 13 uur in 
de stad. De bezoekers in Gent komen een stuk vroeger toe.  

 

3. Motivatie 

Tabel 4,34 tot en met 4,39  - Figuren 4,13 en 4,14 

Waarom kiest een dagtoerist om een Vlaamse kunststad/Brussel te bezoeken? De voor-
naamste motivatie-elementen zijn: 

 shoppingmogelijkheden (41,3%); 

 interessante stad, veel bezienswaardigheden (35,9%); 

 aangename (vakantie)sfeer (23%); 

 nabijheid, niet te ver (21,5%); 

 naam, faam, bekendheid (19,5%); 

 eigen vroegere positieve ervaring (18,8%); 

 bezoek vrienden, familie, kennissen (15,8%) en  

 veel cultuur (14,1%). 

De motivatie om een bezoek te brengen aan een Vlaamse kunststad/Brussel verschilt 
naargelang het land van herkomst. In functie van een aantal markten stippen we de  
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motivatie-elementen aan die relatief belangrijk zijn: 

 België: shoppingmogelijkheden (50,9%) en bezoek aan vrienden, familie en kennissen 
(21,6%); 

 Nederland: nieuwe ervaring (15,2%); 

 Duitsland: interessante stad, veel bezienswaardigheden (60,3%), veel cultuur (37,9%), 
kunsthistorisch patrimonium (25%) en nieuwe ervaring (13,1%); 

 Frankrijk: interessante stad, veel bezienswaardigheden (49,7%), naam, faam, be-
kendheid (31,6%), eigen vroegere ervaring (27,9%) en kunsthistorisch patrimonium 
(19,3%); 

 Verenigd Koninkrijk: kunsthistorisch patrimonium (21,6%) en deel van het reispakket, 
geen specifieke keuze (20,4%); 

 Spanje en Italië: interessante stad, veel bezienswaardigheden (43,2%), kunsthistorisch 
patrimonium (29,1%), naam, faam, bekendheid (26,2%), geen specifieke keuze, deel 
van het reispakket (25,7%) en aanbeveling vrienden, familie, kennissen (15,4%); 

 ander Europees land: interessante stad, veel bezienswaardigheden (47,8%), kunsthis-
torisch patrimonium (44,1%) en aanbeveling vrienden, familie, kennissen (12,4%); 

 VSA, Japan, India en Rusland: interessante stad, veel bezienswaardigheden (57,5%), 
kunsthistorisch patrimonium (48,3%) en geen specifieke keuze, deel van het reispakket 
(11,6%) en 

 ander niet-Europees land: interessante stad, veel bezienswaardigheden (48,1%), 
kunsthistorisch patrimonium (43,7%), veel cultuur (27,9%) en aanbeveling vrienden, 
familie, kennissen (17,7%). 

De motivatie om een kunststad te bezoeken, is afhankelijk van het type dagtoerist. Zij die 
vanuit de woonplaats naar de kunststad afzakken, doen dit voornamelijk voor de shop-
pingmogelijkheden (46,8%). De motivatie voor de dagtoerist die vanuit een vakantie-
plaats, eigen tweede woning of cruise naar de kunststad komt, is in grotere mate een 
interessante stad, veel bezienswaardigheden (46,8%), het kunsthistorisch patrimonium 
(34,5%) en veel cultuur (24,2%). Ook het gebrek aan specifieke keuze, deel van het 
reispakket (13,1%) en nieuwe ervaring (10,7%) komen vaker voor als motieven. 

Figuur 4,13 
Motivatie om een dagtrip door te brengen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel naar type 
dagtoerist, WES-enquête 2011 (in % van het aantal respondenten) 
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De motivatie top 3 verschilt van stad tot stad: 

 Antwerpen: shoppingmogelijkheden (36,2%), interessante stad, veel bezienswaardig-
heden (35%) en nabijheid, niet te ver weg (24,8%); 

 Brugge: bezienswaardigheden (43,8%), aangename (vakantie)sfeer (31,9%) en kunst-
historisch patrimonium (22,7%); 

 Brussel: shoppingmogelijkheden (62,3%), vroegere ervaring (44,7%) en bezoek fami-
lie, vrienden, kennissen (34,4%); 

 Gent: shoppingmogelijkheden (56,9%), sfeer (49,9%) en nabijheid (33,5%); 

 Leuven: bezienswaardigheden (52,4%), kunsthistorisch patrimonium (25,2%) en sfeer 
(23,7%) en 

 Mechelen: naam, faam, bekendheid (38,4%), bezienswaardigheden (30,1%) en 
nieuwe ervaring (25%). 

De motivatie om een bepaalde kunststad te bezoeken, kan ook worden weergegeven 
aan de hand van een associatiefiguur (zie figuur 4,14). In deze figuur liggen de elemen-
ten die een bepaalde stad kenmerken dicht bij deze stad. Typeert een element deze stad 
niet, dan ligt dit element verder van de stad verwijderd op deze figuur. 

Figuur 4,14 
Associatie tussen de motivaties om een kunststad te bezoeken als dagtoerist en deze kunst-
steden in Vlaanderen-Brussel, WES-enquête 2011 

 

Antwerpen ligt dicht bij het midden van de figuur wat erop wijst dat veel kenmerken van 
toepassing zijn voor Antwerpen. Dit geldt vooral voor de ontspannings- en uitgaansmo-
gelijkheden, de nabijheid en shoppingmogelijkheden.  
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De andere kunststeden nemen een meer aparte plaats in wat erop wijst dat ze volgens 
de dagtoeristen meer enkele unieke motivatie-elementen bezitten. Zo is er de associatie 
van Brugge met het kunsthistorisch patrimonium en gastronomie, van Gent met aange-
name sfeer en van Brussel met het bezoek aan familie of vrienden. 

Nabijheid, ontspannings- en uitgaansmogelijkheden, en shoppingmogelijkheden zijn 
belangrijker voor jonge bezoekers. Het kunsthistorisch patrimonium, bezienswaardighe-
den en cultuur worden dan weer vaker als motivatie gegeven door ouderen.  

Zij die in het laatste jaar de betreffende stad nog niet bezocht hebben, geven in belang-
rijkere mate het kunsthistorisch patrimonium, de bezienswaardigheden, cultuur, bekend-
heid en nieuwe ervaring als motief voor hun komst naar de stad.  

 

4. Activiteiten 

Tabel 4,40 tot en met 4,44 - Figuur 4,15 tot en met 4,16 

Wandelen in de binnenstad is de belangrijkste activiteit onder de toeristisch-recreatieve 
dagtoeristen in de steden (88%). Ook volgende activiteiten zijn van groot belang: 

 shopping, winkelstraten (57,7%); 

 terrasjes doen (50,4%); 

 restaurant, gastronomie (36%); 

 café (32,8%); 

 bezoek monumenten, historische gebouwen (27,3%); 

 bezoek monumentale kerken, kathedraal (23,3%) en 

 bezoek vrienden, familie, kennissen (12,9%). 

Figuur 4,15 
Activiteiten die de recreatieve dagtoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel reeds 
gedaan hebben op het ogenblik van de ondervraging of nog van plan zijn om te doen in de 
plaats van de ondervraging, WES-enquête 2011 (in % van het aantal respondenten) 
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In functie van een aantal markten stippen we de activiteiten aan die relatief belangrijk 
zijn: 

 België: shoppen (64,5%) en bezoek van familie, vrienden en kennissen (17,9%); 

 Nederland: terrasjes doen (64,7%); 

 Duitsland: bezoek monumentale kerken, kathedraal (58,6%), bezoek monumenten, 
historische gebouwen (40,6%), begeleide stadswandeling (15,3%) en degustaties 
streekspecialiteiten (10,5%); 

 Frankrijk: bezoek vrienden/familie/kennissen (13,8%); 

 Verenigd Koninkrijk: terrasjes doen (62,6%), monumenten, bezienswaardigheden 
(60,3%), restaurant-gastronomie (55,3%), stadsrondvaart (18,3%) en begeleide 
stadswandeling (15,9%); 

 Spanje en Italië: bezoek monumenten (74,6%), kerken (68,1%), begeleide stadswan-
deling (18,4%) en degustaties streekspecialiteiten (11,9%); 

 ander Europees land: monumenten (69,8%) en kerken (67,5%), stadsrondvaart 
(23,6%); 

 VSA, Japan, India en Rusland: culturele activiteiten (monumenten (63,8%), kerken 
(70,8%) en musea (26,7%)); 

 ander niet-Europees land: culturele activiteiten (monumenten (70%), kerken (69,7%) 
en musea (24,9%)) en stadsrondrit per koets, toeristische bus (15,9%). 

De culturele activiteiten worden, net als een stadsrondvaart, vaker ondernomen door 
dagtoeristen die vanuit een vakantieplaats, eigen tweede woning of cruise naar de stad 
komen. 

Figuur 4,16 
Activiteiten die de recreatieve dagtoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel reeds 
gedaan hebben op het ogenblik van de ondervraging of nog van plan zijn om te doen in de 
plaats van de ondervraging, naar type dagtoerist, WES-enquête 2011 (in % van het aantal 
respondenten) 
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Bepaalde activiteiten zijn typerend voor een stad. Zo zijn rondvaarten op de kanalen van 
de binnenstad en een stadsrondrit per koets vooral typisch voor Brugge. In deze stad 
wordt net als in Leuven vaker een bezoek gebracht aan monumenten en historische ge-
bouwen. In Leuven wordt eveneens vaker een kerk, kathedraal bezocht en op café of 
restaurant gegaan. In Antwerpen zijn kerken, musea en gastronomie van groter belang. 
In Brussel wordt meer geshopt, op café gegaan en vrienden, familie en kennissen be-
zocht. Ook in Gent is shopping belangrijk. Een begeleide stadswandeling en een bezoek 
aan een kerk komt ook relatief vaak voor in Mechelen.  

Shoppen is populairder bij de jongere dagtoeristen, de meer culturele activiteiten bij de 
oudere dagtoeristen.  

 

5. Tevredenheid, intentie tot herhaalbezoek 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de tevredenheid van de dagtoeristen over hun 
daguitstap in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel. Achtereenvolgens bespreken we de 
algemene tevredenheid over de dagtrip, de intentie om een vakantie door te brengen in 
een kunststad en de evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding. 
 

5.1. Algemene tevredenheid 

Tabel 4,45 tot en met 4,47 - Figuur 4,17 

De dagtoeristen zijn tevreden (66,3%) tot zeer tevreden (30,8%) over hun dagtrip. 
Slechts 1,1% geeft aan niet echt of helemaal niet tevreden te zijn. Op een schaal van 1 
tot 5 komt dit overeen met een gemiddelde score van 3,3, waarbij 1 staat voor hele-
maal niet tevreden en 5 voor uiterst tevreden. 

Er zijn nagenoeg geen verschillen inzake de tevredenheid op te merken naargelang het 
land van herkomst. De hoogste score wordt gegeven door de Nederlandse dagtoeristen 
(3,5 op 5). De Britten zijn het minst tevreden over hun daguitstap (3,2 op 5). 

Indien we het resultaat per stad bekijken, schommelt de tevredenheid meer. De dagtoe-
risten in Gent zijn het meest tevreden (3,7 op 5), gevolgd door Antwerpen (3,4 op 5), 
Leuven (3,3 op 5), Brussel (3,2 op 5) en Brugge en Mechelen (3,1 op 5).   
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Figuur 4,17 
De mate waarin de recreatieve dagtoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 2011 
in het algemeen tevreden zijn over hun dagtrip in de enquêteplaats, naar enquêteplaats, 
WES-enquête 2011 (in % en gemiddelde score op 5) 
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Hoe hoger de sociale klasse van de bezoeker, hoe meer tevreden hij/zij is over de uit-
stap. Ook bij de herhaalbezoekers ligt de tevredenheid iets hoger. 

Het aandeel dagtoeristen dat minder tevreden is, is beperkt. De parkeerproblemen en de 
kostprijs zijn de meest voorkomende elementen die ontevredenheid opwekt. 

 

5.2. Verblijfbezoek in de komende drie jaar 

Tabel 4,48 tot en met 4,55 - Figuur 4,18 en 4,19 

Aan de recreatieve dagtoeristen werd gevraagd in welke mate ze een (korte) vakantie in 
een kunststad in Vlaanderen-Brussel in de komende drie jaar overwegen. 28,9% zegt dit 
wellicht wel te doen, 11,4% is (vrijwel) zeker. 19,1% overweegt (wellicht) niet om in de 
komende drie jaar te verblijven in een kunststad en 40,6% weet het nog niet.  
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Figuur 4,18 
Mate waarin de recreatieve dagtoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 2011 
overwegen om in de eerstkomende drie jaar een vakantie of een korte vakantie door te 
brengen in een kunststad in Vlaanderen-Brussel, WES-enquêtes 2011 (in %) 

(Vrijwel) zeker 
niet; 05

Wellicht niet; 14

Wellicht wel; 29

(Vrijwel) zeker; 
11

Weet niet; 41

 

Hoe verder het herkomstland gelegen is van Vlaanderen-Brussel, hoe minder vaak men 
zich een mening kan vormen over een eventueel herhaalbezoek onder de vorm van een 
verblijf. Ook dagtoeristen die vanuit een vakantieplaats, eigen tweede verblijf of cruise 
naar de stad komen, kunnen in mindere mate een mening over dit onderwerp formule-
ren.  

Dagtoeristen in Brugge (49,8%), Brussel (51,8%) en Mechelen (55,2%) zijn meest onbe-
slist. De dagtoeristen die in Antwerpen zijn ondervraagd, overwegen vaker om in de 
komende drie jaar in een kunststad te verblijven. Dagtoeristen in Gent zijn dit minder 
van plan.  

Hoe hoger de sociale klasse, hoe positiever men tegenover een vakantie in een stad in 
Vlaanderen-Brussel staat. Ook de jongeren (18-24 jaar) zijn in grotere mate positief 
over een verblijf in een kunststad.  

Zij die een verblijf overwegen, denken in de eerste plaats aan Brugge (35,8%), Brussel 
(31%), Antwerpen (29%) en Gent (21%). 24,3% weet nog niet in welke stad het verblijf 
zal plaatsvinden. Mechelen (3,3%) en Leuven (8,6%) worden in mindere mate als ver-
blijfplaats overwogen. 

We merken een voorkeur van Nederlanders voor Antwerpen (37,9%), van Duitsers, Brit-
ten en Spanjaarden en Italianen voor Brugge (respectievelijk 40,5%, 57,4% en 69,4%) 
en van Fransen voor Brussel (56,2%). 

Bezoekers die vanuit een vakantieplaats, eigen tweede verblijf of cruise naar de kunst-
stad afzakken, hebben relatief meer interesse in Brugge (42,5%) en Gent (30,9%). Voor-
al wie Antwerpen, Brugge of Brussel een bezoek heeft gebracht, overweegt om een va-
kantie in dezelfde stad door te brengen (respectievelijk 49,4%, 41,7% en 49,5%). Dit 
cijfer ligt veel lager voor Gent (26,5%), Leuven (23,1%) en Mechelen (27,6%) (zie figuur 
4,19). 
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Figuur 4,19 
Kunststeden in Vlaanderen-Brussel waar recreatieve dagtoeristen in de kunststeden in Vlaan-
deren-Brussel in 2011 overwegen om in de eerstkomende drie jaar een vakantie of een korte 
vakantie door te brengen in een kunststad in Vlaanderen-Brussel, naar enquêteplaats WES-
enquêtes 2011 (in %) 
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5.3. Evaluatie prijs-kwaliteit 

Tabel 4,56 tot en met 4,58 - Figuur 4,20 

72,6% van de respondenten is tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding van de kunst-
stad in Vlaanderen-Brussel. 25,2% is zeer tot uiterst tevreden. Als we uiterst tevreden 
vertalen in een score “5” en helemaal niet tevreden in een score “1”, dan bekomen we 
een gemiddelde evaluatie van 3,2 op 5.  

Duitsers en niet-Europese burgers zijn het meest kritisch en geven een score tussen de 
3,0 en 3,1 op 5. Spanjaarden en Italianen zijn het meest lovend (3,4 op 5).  

De prijs-kwaliteitverhouding wordt vooral in Gent hoog gewaardeerd (3,6 op 5). In 
Brugge en Mechelen is men kritischer (3 en 3,1 op 5). 
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Figuur 4,20 
Evolutie van de prijs-kwaliteitverhouding en gemiddelde prijs-kwaliteitverhouding in de en-
quêteplaats, door de recreatieve dagtoeristen in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel in 
2011, naar enquêteplaats, WES-enquête 2011 (in % en gemiddelde evaluatie op 5) 
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6. Bestedingen 

Vooraleer de resultaten van de bestedingen door dagtoeristen worden besproken, lich-
ten we eerst de gehanteerde methodologie toe. 

 

6.1. Methodologie 

Net zoals de verblijftoeristen werden de dagtoeristen gevraagd hoeveel zij reeds besteed 
hadden in de stad tot op het ogenblik van de ondervraging. Hiervoor werd een kaart 
getoond met de diverse bestedingscategorieën om het vergeeteffect te minimaliseren. 
Om de bestedingen na het ogenblik van ondervraging te kennen, werd een extra formu-
lier meegegeven met de respondent. Hierop werd een respons gehaald van 32%. Op 
basis van de teruggestuurde formulieren werden de bestedingen vervolledigd en maak-
ten we een schatting van de bestedingen voor wie dit formulier niet terugstuurde. 

 

6.2. Gemiddelde bestedingen 

Tabel 4,59 tot en met 4,64 - Figuur 4,21 tot en met 4,23 

Gemiddeld besteedt de recreatieve dagftoerist tijdens zijn/haar verblijf in de kunststeden 
in Vlaanderen-Brussel ongeveer 68 euro per persoon en per daguitstap. 

Aan shopping wordt het grootste bedrag uitgegeven: 38 euro. Ook eten en drinken 
neemt met een gemiddelde van 25 euro een grote hap uit het budget. Daarnaast wordt 
nog geld gegeven aan attracties (3 euro) en transport in de stad (2 euro). 
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Figuur 4,21 
Samenstelling van de bestedingen in Vlaanderen/Brussel door de recreatieve dagtoeristen in 
de kunststeden in Vlaanderen-Brussel, WES-enquête 2011 (in euro) 

Maaltijden, drank; 
24,69

Attracties; 3,13

Transport; 2,15

Shopping; 37,86

Andere; 0,28

 

In Antwerpen wordt het meest gespendeerd (79 euro), gevolgd door Brussel (76 euro) en 
Gent (71 euro). Het bestedingscijfer ligt lager in Mechelen (54 euro), Leuven (43 euro) 
en Brugge (42 euro). In Antwerpen wordt meer besteed aan maaltijden en drank, in 
Brussel en Gent aan shopping. In Brugge en Mechelen wordt een groter bedrag aan 
attracties gegeven.  

Figuur 4,22 
Samenstelling van de bestedingen in Vlaanderen/Brussel door de recreatieve dagtoeristen in 
de kunststeden in Vlaanderen-Brussel, naar stad, WES-enquête 2011 (in euro) 
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De dagtoeristen die vanuit hun woonplaats naar de kunststad komen, besteden meer 
dan zij die vanuit de vakantieplaats, eigen tweede woning of cruise naar de stad afzak-
ken (respectievelijk 73 euro tegenover 34 euro). Vooral aan shopping wordt er door de 
eerstgenoemde groep meer uitgegeven (42 euro tegenover 8 euro). 
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Figuur 4,23 
Samenstelling van de bestedingen in Vlaanderen/Brussel door de recreatieve dagtoeristen in 
de kunststeden in Vlaanderen-Brussel, naar type bezoeker, WES-enquête 2011 (in euro) 
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Fransen en Belgen spenderen het meest tijdens hun daguitstap: respectievelijk 83 euro 
en 73 euro. Dit is het gevolg van hoge bestedingen aan shopping (49 euro en 44 euro). 

 

6.3. Raming van de bestedingen 

Tabel 4,62 tot en met 4,64 - Figuur 4,24 

De totale bestedingen door de recreatieve dagtoeristen in Antwerpen, Brugge, Brussel, 
Gent, Leuven en Mechelen kunnen we voor 2011 ramen op 1.199 miljoen euro.  

Meer dan de helft van dit bedrag (667 miljoen euro) gaat naar shopping, 435 miljoen 
euro naar maaltijden en drank, 55 miljoen euro naar attracties en 38 miljoen euro naar 
transport in de stad.  
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Figuur 4,24 
Raming van de bestedingen in Vlaanderen/Brussel door de recreatieve dagtoeristen in de 
kunststeden in Vlaanderen-Brussel, naar bestedingscategorie, WES-enquête 2011 (in miljoen 
euro) 

Maaltijden, drank; 
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Attracties; 55

Transport; 38

Shopping; 667
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Antwerpen en Brussel zijn de steden waar het meest besteed wordt (respectievelijk 
392 miljoen en 385 miljoen euro), gevolgd door Gent (223 miljoen euro), Brugge (123 
miljoen euro), Mechelen (42 miljoen euro) en Leuven (34 miljoen euro). 

Door het eerder beperkt aantal dagtoeristen die vanuit de vakantieplaats, eigen tweede 
woning of cruise naar de vakantieplaats afzakken, zijn hun bestedingen beperkt tot 
80 miljoen euro. Bij dagtrippers die vanuit de woonplaats komen, is dit 1.120 miljoen 
euro. 

In bestedingen uitgedrukt, is België de belangrijkste markt voor de kunststeden in Vlaan-
deren-Brussel. Deze markt brengt maar liefst 70% van de totale geraamde bestedingen 
met zich mee (849 miljoen euro). Daarnaast zijn ook de buurlanden, en dan vooral 
Nederland, belangrijke markten. De Nederlandse markt brengt 176 miljoen euro met 
zich mee, de Franse markt 69 miljoen euro en de Duitse markt 34 miljoen euro.  

Om de bestedingen door verblijftoeristen en dagtoeristen met elkaar te vergelijken, 
moeten we rekening houden met een aantal elementen: 

 het onderzoek bij de verblijftoeristen is beperkt tot de geselecteerde markten en de 
geselecteerde logiesvormen. Eigenlijk liggen de bestedingen voor het verblijftoerisme 
in het geheel dus nog hoger; 

 belangrijk is te noteren dat een deel van de dagtoeristen eveneens verblijftoerist is in 
een andere kunststad in Vlaanderen-Brussel en dus reeds meegeteld werden in het 
onderzoek van de verblijftoeristen. Uit de resultaten blijft dat 8,7% van de dagtoeris-
ten verblijftoeristen zijn in een andere kunststad. Hun bestedingen als dagtoerist in 
een andere stad kunnen we ramen op bijna 53 miljoen euro. 
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HOOFDSTUK 1: CONCLUSIES 
In de twee vorige rapportdelen is uitgebreid ingegaan op de vooral cijfermatige resulta-
ten van het onderzoek bij de actueel aanwezige verblijf- en dagtoeristen in de kunstste-
den in Vlaanderen-Brussel. Tevens is voor wat het verblijftoerisme betreft, ook aandacht 
besteed aan de evolutie van de waarden van diverse parameters in de periode 2000-
2011. 

Een eerste doelstelling van deze rapportering is het invullen van de behoefte aan be-
trouwbare informatie onder meer inzake het profiel en gedrag van de verblijf- en dag-
toeristen in de Vlaamse kunststeden en Brussel. 

Een tweede doelstelling heeft betrekking op een evaluatie van de marktpositie van de 
Vlaamse kunststeden en Brussel. Daarom gaan we in dit hoofdstuk dieper in op mogelij-
ke hinderpalen bij de uitbouw van dit macroproduct. We doen dit onder de vorm van 
een SWOT-analyse. 

 

1. Profiel en gedragskenmerken van de verblijf-
toeristen 

We vatten de voornaamste conclusies kernachtig samen: 

 profiel:  
 verblijftoeristen zijn in hoge mate afkomstig uit buitenlandse stedelijke of verstede-

lijkte regio’s zoals Nordrhein-Westfalen, Parijs, Londen, Noord-Italië, Moskou of 
Tokyo, 

 de nadruk ligt nog steeds op de leeftijdsgroepen van 35 tot 64 jaar, 
 de fractie hoger opgeleiden is nog groter geworden; 

 gedragskenmerken: 
 bijna twee derden van de verblijftoeristen zijn eerste bezoekers (tijdsoogpunt: afge-

lopen drie jaar), 
 een verblijf telt minder verblijfplaatsen dan vroeger. De verblijfsduur daalt ook 

enigszins, 
 men verblijft vooral in hotels met minstens drie sterren. Toch is hun aandeel enigs-

zins gedaald ten voordele van de lagere sterrenhotels, 
 er verblijven nauwelijks gezinnen met kinderen in onze steden. Het gaat meestal 

over koppels. Er wordt ook in steeds kleinere gezelschappen gereisd, 
 er wordt steeds meer met de wagen gereisd naar onze steden. Het aandeel van 

vliegtuig en HST is echter niet te onderschatten, 
 het logies wordt nagenoeg altijd op voorhand gereserveerd op vooral drie wijzen: 

via online travel agencies (OTA), rechtstreeks bij de uitbater of via de reisindustrie. 
De OTA’s winnen sterk aan belang. Er wordt ook vroeger geboekt, 

 bijna twee derden van de verblijftoeristen die niet in groep reizen, reserveren het 
logies via het internet. Het gaat vooral over websites van OTA’s zoals booking.com 
en hotels.com en websites van uitbaters, in de eerste plaats de Accorgroep, 

 groepsreizen komen steeds minder vaak voor, 
 de verblijftoeristen ondernemen gemiddeld zes activiteiten tijdens hun verblijf. 

Wandelen in de stad, restaurantbezoek, bezoek van monumenten, historische ge-
bouwen en kerken, terrasjes doen en shopping zijn de belangrijkste activiteiten, 
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 steeds minder verblijftoeristen ondernemen een uitstap naar een andere plaats in 
Vlaanderen-Brussel dan de verblijfplaats, 

 gemiddeld besteedt een verblijftoerist 138 euro per persoon per nacht in Vlaande-
ren-Brussel. 90% van de uitgaven hebben te maken met maaltijden en drank, lo-
gies en shopping. De bestedingen zijn in het laatste decennium gedaald wanneer 
we ze uitdrukken in reële termen; 

 informatiebronnen: 
 om inspiratie op te doen maakt men hoofdzakelijk gebruik van online informatie, 

informatie van vrienden, familie of kennissen, brochures van reisorganisatoren of 
eigen ervaringen uit het verleden, 

 informatie wordt vooral gezocht online, via vrienden, familie of kennissen, brochu-
res van reisorganisatoren of de klassieke pers. Online informatie vindt men vooral 
op de sites van de steden, OTA’s en de site van Toerisme Vlaanderen, 

 1 op 3 verblijftoeristen gaat tijdens het verblijf informatie zoeken in de dienst voor 
toerisme van de enquêteplaats. Dit aandeel wordt kleiner met de tijd; 

 concurrentiepositie: 
 het imago van de kunststeden in Vlaanderen-Brussel wordt vooral bepaald door 

drie aspecten: mooi, authentiek-rijke geschiedenis-veel bezienswaardigheden-
interessant, en sfeer-afwisselend-gezellig-pittoresk. Het imago werd iets concreter 
beschreven in 2011, 

 de motieven om de steden te bezoeken, hebben vooral te maken met de beziens-
waardigheden-patrimonium-cultuur, naam-faam-bekendheid van de steden, het 
opdoen van een nieuwe ervaring, sfeer en nabijheid. Al deze aspecten zijn belang-
rijker geworden in de tijd, 

 slechts weinig verblijftoeristen hebben bij de beslissing om te verblijven in een be-
paalde stad, een andere niet-Vlaamse kunststad overwogen, 

 de fractie die ontevreden is met zijn verblijf in de steden in Vlaanderen-Brussel is 
zeer klein. Toch moeten we vaststellen dat zowel de intentie tot herhaalbezoek in de 
komende drie jaar als de evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding negatief is ge-
evolueerd in de laatste jaren, 

 de verblijftoeristen zijn over het algemeen tevreden over het logies en dan vooral 
over de ligging. De parkeergelegenheid scoort minst goed. 

 

2. Profiel en gedragskenmerken van de dag-
toeristen 

We geven opnieuw een overzicht van de voornaamste conclusies per rubriek: 

 profiel:  
 dagtoeristen zijn in twee derden van de gevallen afkomstig uit eigen land. Ook 

Nederland vormt een belangrijke herkomstmarkt, 
 87% van de dagtoeristen komt vanuit zijn woonplaats, de andere 13% vanuit een 

vakantieverblijfplaats, een tweede woning of een cruiseschip, 
 een derde is jonger dan 35 jaar, 56% is tussen 35 en 64 jaar, 
 onder de dagtoeristen vinden we relatief veel hoger opgeleiden (weliswaar in een 

kleinere mate dan bij de verblijftoeristen); 
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 gedragskenmerken: 
 61% van de dagtoeristen zijn eerste bezoekers (tijdsoogpunt: afgelopen jaar), 
 de gemiddelde grootte van het reizend gezin is klein. Meer dan 60% van de dag-

toeristen bezoekt de steden als koppels zonder kinderen, 
 auto en trein zijn bijna evenwaardige transportmiddelen naar de steden, 
 groepsdagreizen komen nauwelijks voor, 
 de dagtoeristen ondernemen gemiddeld vier activiteiten tijdens hun verblijf. Wan-

delen in de stad, shopping, terrasjes doen, restaurant- en cafébezoek, bezoek van 
monumenten, historische gebouwen en kerken zijn de belangrijkste onderdelen van 
een dagtrip, 

 gemiddeld besteedt een dagtoerist 68 euro in Vlaanderen-Brussel. 55% van dit be-
drag gaat naar shopping, 37% naar eten en drinken; 

 concurrentiepositie: 
 motieven om de steden voor een dag te bezoeken zijn vooral de shoppingmoge-

lijkheden, de bezienswaardigheden-patrimonium-cultuur, sfeer, nabijheid en naam-
faam-bekendheid van de steden, 

 de tevredenheid met een dagbezoek in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel is vrij 
algemeen. Dit geldt ook voor de evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding, 

 ongeveer 40% van de dagtoeristen overwegen een korte vakantie in een kunststad 
in Vlaanderen-Brussel in de komende drie jaar, 20% overweegt dit niet en 40% 
heeft geen idee. 

 

3. SWOT-analyse 

We brengen de voornaamste resultaten van de onderzoeken bij verblijf- en dagtoeristen 
samen in een SWOT-analyse, zijnde een analyse van de sterkten, zwakten, opportuni-
teiten en bedreigingen voor de kunststeden in Vlaanderen-Brussel. Sterkten en zwakten 
zijn intern beheersbaar en hebben vooral te maken met het product(gebruik), beleid en 
organisatie. Opportuniteiten en bedreigingen spelen zich af in de omgeving in functie 
van veranderingen in de vraag en in de concurrentieverhoudingen. 
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Sterkten  Zwakten 

 relatief groot aantal eerste bezoekers 

 verblijftoeristen kiezen bewust voor een 
kunststad in Vlaanderen-Brussel 

 relatief hoge bestedingen per dagtrip 

 redelijke tevredenheid met het verblijf in 
het algemeen, met het logies en de 
prijs-kwaliteitverhouding (zowel verblijf- 
als dagtoerisme) 

 dalende verblijfsduur vanwege verblijf-
toeristen 

 meer verblijf in lagere hotelcategorieën 

 de echte cultuurtoeristische activiteiten 
(bezoek van monumenten, historische 
gebouwen en kerken, musea, cultuur, 
...) zijn ondergeschikt aan bijvoorbeeld 
shopping 

 minder informatie zoeken bij diensten 
voor toerisme tijdens verblijf 

 dalende bestedingen van verblijftoeris-
ten in reële termen 

 dalende intentie tot herhaalbezoek, 
dalende evaluatie van de prijs-
kwaliteitverhouding door verblijftoeris-
ten 

Opportuniteiten  Bedreigingen  

 concentratie van (potentiële) verblijftoe-
risten in een beperkt aantal stedelijke 
gebieden in de doelmarkten 

 groeiende groep van wat oudere, hoger 
opgeleide en dus wellicht ook kapitaal-
krachtige klanten 

 online informatie wordt steeds belang-
rijker 

 drie imagopijlers: mooi, geschiedenis-
cultuurhistorisch patrimonium en sfeer 

 zes bezoekmotieven: geschiedenis-
cultuurhistorisch patrimonium, naam-
faam-bekendheid, opdoen van nieuwe 
ervaringen, sfeer, shoppingmogelijkhe-
den en nabijheid 

 stijgende mobiliteitsvraag met de wagen 

 stijgend belang van OTA’s 

 relatief weinig intentie tot verblijftoeris-
me in Vlaanderen-Brussel vanwege 
dagtoeristen 
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HOOFDSTUK 2: UITDAGINGEN 
In dit laatste hoofdstuk gaan we dieper in op enkele uitdagingen waarmee het beleid 
rond toerisme in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel wordt geconfronteerd. 

We hebben kunnen vaststellen dat zowel het verblijftoerisme als het dagtoerisme in de 
steden voor grote bezoekersstromen zorgen en een belangrijk bedrag aan bestedingen 
genereren. Het groot economisch belang van recreatief toerisme in de steden Antwer-
pen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen blijkt onder meer uit onderstaande 
cijfers. 

 

 Volume  Gemiddelde beste-
ding per nacht/dag 

in euro 

Totale bestedingen 
in euro 

Verblijftoerisme  4,9 miljoen over-
nachtingen1 

138 681 miljoen 

Dagtoerisme  17,6 miljoen dag-
uitstappen 

68 1.199 miljoen 

 

Dit economisch belang staat echter onder druk. Dit geldt vooral voor het verblijftoeris-
me. De gemiddelde besteding per persoon en per nacht is in de afgelopen jaren ge-
daald in reële termen. Meerdere factoren kunnen worden aangehaald zoals een dalen-
de verblijfsduur, een groter aantal verblijven in lagere logiescategorieën, minder uitstap-
pen in de omgeving, enz. 

Bovendien komen heel wat bestedingen in de steden niet in de cultuurtoeristische sector 
(zoals logies, musea en andere attracties) terecht maar wel in wat we “nevensectoren” 
kunnen noemen zoals detailhandel en reca. 

Een andere belangrijke vaststelling is dat enkele indicatoren die de producttevredenheid 
illustreren een negatieve evolutie laten zien. 

Om het toerisme in de steden minstens op het huidige peil te houden en bij voorkeur 
verder verstandig te laten groeien zullen dus inspanningen moeten worden geleverd op 
meerdere vlakken. Ze vormen de uitdagingen voor het beleid in de komende 
jaren. 

 

1. Versterken van de productinhoud 

De steden moeten inzetten op authentieke productbelevingen die kaderen binnen de mix 
van bezoekmotieven die uit het onderzoek naar voor komen zoals het aspect geschiede-
nis-cultuurhistorisch patrimonium, het opdoen van nieuwe ervaringen, sfeer opsnuiven of 
shoppingmogelijkheden. Bovendien moet worden beantwoord aan de wisselende be-
hoeften van de diverse herkomstmarkten. 

                                                 
1 Beperkt tot de geselecteerde herkomstmarkten en logiesvormen. 



 

Þ Kunststedenonderzoek 2011 - Eindrapport Augustus 2012 
 Conclusies en uitdagingen 

6

Het is duidelijk dat het cultuurtoeristisch product de kern van het aanbod moet blijven 
uitmaken. 

Het is ook een blijvende uitdaging om de positionering rond het baanbrekend vakman-
schap in Vlaanderen continu waar te maken in het werkveld.  

 

2. Werken aan de klantentevredenheid 

De negatieve evolutie in een aantal parameters rond klantentevredenheid moet worden 
omgebogen. Er is een blijvende nood aan kwaliteitsbewaking om de producttevreden-
heid op een constant hoog peil te brengen. Enkel op deze manier kan een positieve 
mond-tot-mondreclame worden georganiseerd en worden herhaalbezoeken bevorderd. 

 

3. Maximaal inzetten op online informatieverstrekking en marketing 

De rol van het internet zowel op het vlak van informatieverstrekking als van boeking 
neemt nog steeds toe. De uitbouw van de aanwezigheid van de kunststeden in Vlaande-
ren-Brussel op het internet is cruciaal. 

Vergeten we ook niet het belang van het digitaal onthaal zeker nu blijkt dat steeds min-
der verblijftoeristen fysiek contact hebben met de diensten voor toerisme in de steden 
tijdens hun verblijf. 

Vrienden, familie en kennissen blijven nog steeds een belangrijke inspiratie- en informa-
tiebron. Het stimuleren van het vertellen over Vlaanderen en het delen van ervaringen in 
verband met Vlaanderen is een belangrijke opdracht. De aanpak verschuift steeds meer 
in de richting van acties op de sociale media.  

 

4. Goed omgaan met het dagtoerisme 

De economische bijdrage van het dagtoerisme is groot en voor sommige steden zelfs 
zeer groot.  

Het is echter een sector die vooral op zichzelf staat. Er is immers relatief weinig intentie 
te bespeuren bij de dagtoeristen om voor meerdere dagen te verblijven in de steden. 
Bovendien draagt de sector veel minder bestedingen aan van buitenlanders dan het 
verblijftoerisme. 

In bepaalde steden stelt zich ook de problematiek van de leefbaarheid ten gevolge van 
de toevloed van dagtoeristen die bovendien veelal met de auto komen. Het zou goed 
zijn dat in deze gevallen op het hoogste stedelijke niveau wordt nagedacht over de ont-
wikkeling van een beleid voor het dagtoerisme dat rekening houdt met verschillende 
facetten zoals draagkracht, mobiliteit en parkeren, economische impact, enz. 

 

Het goed invullen van deze uitdagingen is een essentiële voorwaarde om het econo-
misch belang van de toeristische sector in de kunststeden in Vlaanderen-Brussel te vrij-
waren en te versterken. Het moet uiteindelijk leiden tot hogere bestedingen, vooral op 
het vlak van verblijftoerisme, met een grotere afgeleide voor cultuurtoeristische sectoren 
zoals logies of attracties/musea. 

_______________ 
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