
Impact Covid-19 op bezoekersgedrag
07 mei 2020 



Op 27 februari werd de eerste officiële besmetting in ons land geconstateerd, ruim twee maanden na de uitbraak van het 
Covid-19 in China in december 2019. De gevolgen van het Covid-19 virus worden op dit moment over de hele wereld 
gevoeld. amsterdam&partners volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus op de voet en staat in nauw 
contact met alle betrokken instanties. In deze publicatie geven wij aan de hand van een aantal kernindicatoren een zo 
actueel mogelijk beeld van het effect van de coronacrisis op het gedrag van bezoekers binnen de Metropoolregio 
Amsterdam. Denk daarbij aan het oriëntatie- en boekgedrag en het reis- en bezoekgedrag. Dit doen we in samenwerking 
met vele organisaties en instellingen, waaronder NBTC, de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente 
Amsterdam, Schiphol Group en Visitor Data. Helaas zijn (nog) niet voor alle relevante indicatoren recente gegevens 
beschikbaar zowel voor Amsterdam als de Metropoolregio, of zijn data nog niet volledig geschikt om naar buiten te 
brengen. Hier werken wij in de tussentijd hard aan met al onze partners. 

Deze publicatie maakt gebruik van de navolgende databronnen, over de periode 1 februari t/m 30 april 2020 en maken 
waar mogelijk de vergelijking met dezelfde periode in 2019. Zie voor meer informatie de bronnenlijst op pagina 3.
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Inleiding 
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Overzichten databronnen per thema

Belangrijkste inzichten in het effect van Corona 

Oriëntatie en 
zoekgedrag 

Thema

1

Reizen naar Europa &  
Amsterdam

2

Overnachten in Europa 
& Amsterdam

3

Indicatie bezoek aan 
Amsterdam

4

• Gegevens Adara inzake online zoekgedrag, vlucht en hotelboekingen in Europa
• Gegevens NBTC/holland.com inzake bezoek aan de website
• Gegevens amsterdam&partners/iamsterdam.com inzake bezoek aan de website

• Gegevens Forward Keys inzake vliegtuigboekingen wereldwijd
• Gegevens Schiphol Group inzake de ontwikkeling van het totaal aantal passagiers op Schiphol

• Gegevens STR Global inzake bezettingsgraad hotels in China, Europa en Nederland 
• Gegevens STR Global inzake bezettingsgraad hotels in Europese hoofdsteden waaronder Amsterdam

Gegevens STR Global inzake omzet per beschikbare kamer in Nederlandse/Belgische steden
• Gegevens VisitorData inzake kamerbezetting en gemiddeld commerciële kamerprijs Amsterdam

• Gegevens amsterdam&partners inzake verkoopaantallen City Card
• Gegevens amsterdam&partners inzake bezoekaantallen I amsterdam Visitor Centers en I amsterdam 

Store 
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Samenvatting inzichten Metropoolregio Amsterdam per thema

Belangrijkste inzichten in het effect van Corona 

Oriëntatie en 
boekgedrag 

Thema

1

Reizen naar Europa &  
Amsterdam

2

Overnachten in Europa 
& Amsterdam

3

Indicatie bezoek aan 
Amsterdam

4

• De grootste daling met meer dan 75% in het zoekgedrag van buiten Europa naar Nederland is 
in de week van 16 maart. In deze week gaat het Amerikaans transatlantisch reisverbod in. 

• In de week erna daalt het aantal vlucht & hotel boekingen eveneens met 75%. Deze trend 
is ook zichtbaar voor reizen van buiten Europa naar Europa. 

• Forecast van het zoekgedrag van consumenten naar hotel en vluchten, laat voor eind september 
een langzame verbetering zien.

• Het aantal internationale vlucht-boekingen laat sinds begin januari een daling van 87% zien ten 
opzichte van de eerste 15 weken van 2019. 

• Het aantal internationale vlucht-boekingen naar aankomstregio in Europa laat sinds begin januari 
een daling van 85% zien ten opzichte van de eerste 15 weken van 2019.

• Amsterdam vertoont een daling van 55% in het aantal lange-afstandsvluchten naar deze bestemming . 
Milaan, gelegen in de zwaar getroffen regio Lombardije, laat een daling van 81% zien.

• Op Schiphol worden enkel noodzakelijke reizen voor repatriëring en transport uitgevoerd. 

• In week van 19t/m 25 april zien we een licht herstel in alle Europese landen en in de Europese 
hoofdsteden in de bezettingsgraad van hotels. 

• De bezettingsgraad van hotels in Nederland is 9,3% in de periode van 19 t/m 25 april.
• Amsterdam heeft in de week van 19 t/m 25 april een bezettingsgraad van 7% op basis van data 

van STR Global en VisitorData.

• De online verkoop van de I amsterdam City Card op www.iamsterdam.com is na 12 maart jl. na 
aankondiging van de sluiting van alle instellingen (12 maart) nagenoeg stil komen te liggen.

• De Visitor Centres en de I amsterdam store zijn vanaf 16 maart dicht. Zodra de locaties weer geopend 
zijn zullen we de beschikbare data gaan rapporteren.



Ontwikkeling Covid-19

Bron: Worldometers.info
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InzichtOntwikkeling aantal actieve cases in China, Italië, Verenigde Staten, 
Spanje en Nederland

Het aantal actieve cases, te weten 
het aantal mensen dat op een 
bepaalde dag geregistreerd staat 
als 'besmet‘, is een belangrijke 
indicator voor de ontwikkeling van 
Covid-19. Personen die beter zijn 
gemeld, zitten hier niet meer in.

China, Spanje en Italië vertonen 
qua ontwikkeling in actieve cases 
een vergelijkbaar patroon. De 
groei in China, waar het virus 
uitbrak, is sterk aan het afvlakken. 
De Verenigde Staten kent op 29 
april ruim 855.000 actieve cases 
en laat een zeer steile ontwikkeling 
zien.

De eerste Corona case in 
Nederland is van 27 februari. Eind 
april telt Nederland bijna 34.000 
actieve cases.
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Oriëntatie en zoekgedrag Europa en Amsterdam



Gegevens Adara aangaande zoektrends van buiten Europa betreffende reizen naar 
Nederland vanaf maart 2020 t/m 20 april

Bron: Adara, 1 = basiswaarde, positieve groei of negtieve daling in relatie tot de basis waarde (vb 1.1 =10% groei) NB. De weken zijn jaar-op-jaar gematcht voor de analyse.
7

De grootste daling met meer 
dan 75% in het zoekgedrag van 
buiten Europa naar Nederland is 
in de week van 16 maart. In 
deze week gaat het Amerikaans 
transatlantisch reisverbod in. 

In de week erna daalt het 
aantal vlucht & hotel boekingen 
eveneens met 75%. Deze trend 
is ook zichtbaar voor reizen van 
buiten Europa naar Europa. 

Hetzelfde geldt voor het zoek & 
boekgedrag binnen Europa, 
betreffende reizen in Europa. 
Met als belangrijke oorzaak het 
besluit op 17 maart van de EU-
lidstaten om de grenzen (het 
luchtruim) te sluiten voor 30 
dagen. 

InzichtVlucht & hotel (gecombineerd) zoektrend



Gegevens Adara aangaande zoektrends forecast van buiten Europa betreffende reizen 
naar Nederland vanaf maart 2020 t/m 20 april

Bron: Adara, 1 = basiswaarde, positieve groei of negtieve daling in relatie tot de basis waarde (vb 1.1 =10% groei) NB. De weken zijn jaar-op-jaar gematcht voor de analyse.
8

Consumenten doen nog steeds 
onderzoek naar de mogelijkheid 
om buitenlandse reizen te maken. 

Begin april ligt het aandeel 
consumenten van buiten Europa 
dat een zoekopdracht geeft naar 
Nederland, 50% lager dan het 
jaar ervoor.

Voorspellingen op basis van het 
zoekgedrag van consumenten 
naar hotel en vluchten, laten een 
langzame verbetering zien eind 
september. 

InzichtVlucht & hotel (gecombineerd) zoektrend



Gegevens Adara aangaande forecast zoektrends binnen Europa betreffende reizen naar 
Nederland  vanaf maart 2020 t/m 20 april

Bron: Adara, 1 = basiswaarde, positieve groei of negtieve daling in relatie tot de basis waarde (vb 1.1 =10% groei) NB. De weken zijn jaar-op-jaar gematcht voor de analyse.
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Het zoekgedrag van consumenten 
naar vlucht en hotels in Nederland 
binnen Europa ligt lager dan 
buiten Europa. Het beschikbaar 
zijn van andere vervoersvormen 
zoals auto en trein op deze 
afstand lijkt een logische 
verklaring. 

Het herstel in zoekgedrag is dan 
ook meer zichtbaar voor de lange 
afstandsmarkten dan de dichtbij 
markten. Hetgeen eveneens 
bevestigd wordt door Forward 
Keys data. 

InzichtVlucht & hotel (gecombineerd) zoektrend



Reizen naar Europa & Amsterdam



Gegevens Forward Keys inzake vliegtuigboekingen wereldwijd
1 januari t/m 19 april 2020

Bron: Forward Keys
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Op 19 april liet het vliegverkeer 
een 50% daling zien ten opzichte 
van dezelfde periode vorig jaar. 
Het annulerings% bereikte een 
piek medio maart, de wereldwijde 
capaciteit van de luchtvaartstoelen 
ligt onder de 10% van de 40 
miljoen stoelen in gebruik.

De sterkste daling met 56% is te 
zien in aankomsten in de regio 
Azië-Pacific, waar de uitbraak is 
gestart. Europa laat een daling 
zien van 50%. 
Reizen naar Afrika en het Midden-
Oosten zijn met 43% gedaald. 
Reizen naar de Verenigde Staten 
met 40%. 

Nu meer dan 90% van alle 
vluchten aan de grond staat, is de 
verwachting dat  deze trend op 
korte termijn zal verslechteren.

Inzicht



Gegevens Forward Keys inzake vliegtuigboekingen wereldwijd
1 januari t/m 19 april 2020

Bron: Forward Keys
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Zuid-Europa met een markt-
aandeel van 35% laat met -53% 
de grootste daling van het aantal
aankomsten in de verschillende
sub-regio’s binnen Europa zien. 

West Europa met een markt-
aandeel van 32% toont een
daling van 51%. Reizen naar 
Noord-Europa zijn met een 
marktaandeel van 20% is met 
45% gedaald. 

Aankomsten in Centraal & Oost 
Europa (marktaandeel 13%) zijn 
met 50% gedaald. 

.

Inzicht



Gegevens Forward Keys inzake vliegtuigboekingen wereldwijd
1 januari t/m 19 april 2020

Bron: Forward Keys
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Binnen de top 10 Europese steden 
is Milaan het hardst getroffen 
inzake vliegtuigboekingen 
wereldwijd. Deze stad gelegen 
in de regio Lombardije, een van 
de zwaarst getroffen regio’s van 
de coronacrisis, kent een daling 
van 81% van het aantal lange-
afstands reizigers.

Amsterdam vertoont daling van 
55% in het aantal lange-
afstandsvluchten naar deze 
bestemming. Opvallend is 
dat Madrid ‘slechts’ een daling 
heeft van 42%. Dit komt omdat 
de maanden januari en februari 
nog erg goed waren voor deze 
stad en het verlies nog enigszins 
compenseren.

Inzicht



Gegevens Forward Keys inzake vliegtuigboekingen wereldwijd obv herkomstregio
6 januari t/m 19 april 2020

Bron: Forward Keys
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Inzicht

Het aantal internationale vlucht-
boekingen naar herkomstregio 
laat sinds begin januari een daling 
van 87% zien ten opzichte van de 
eerste 15 weken van 2019. 
Vanaf maart zijn er in feite geen 
nieuwe boekingen geweest, in 
combinatie met toename van 
annuleringen. De wereldwijde 
aankondiging van de beperking 
van het vliegverkeer is zichtbaar 
in de week van 16 maart. 

Boekingen uit de Azië-Pacific-regio 
zijn met meer dan 100% gedaald, 
wat betekent dat in de periode 
nieuwe boekingen werden 
gecompenseerd of ingehaald door 
annuleringen. Boekingen vanuit 
Europa daalden met 85%.Vanuit 
Verenigde Staten 76%, vanuit 
Afrika en het Midden-Oosten met 
71%. 



Gegevens Forward Keys inzake vliegtuigboekingen wereldwijd obv aankomstregio
6 januari t/m 19 april 2020

Bron: Forward Keys
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Het aantal internationale vlucht-
boekingen naar aankomstregio in 
Europa laat sinds begin januari een 
daling van 85% zien ten opzichte 
van de eerste 15 weken van 2019 

De wereldwijde aankondiging van 
de beperking van het vliegverkeer
is zichtbaar in de sterke daling in 
de week van 16 maart. 

Er kan alleen sprake van herstel 
zijn als voor bestemmingen het 
aantal boekingen, het aantal 
annuleringen overtreft (en dus 
boven de stippellijn komen). 

Inzicht



Gegevens Schiphol Group inzake passagiersontwikkeling
Januari t/m maart 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019  

Bron: Schiphol Group 16

In maart is het aantal 
passagiers op Schiphol meer 
dan gehalveerd ten opzichte 
van dezelfde periode in 2019.

Enkel noodzakelijke reizen 
voor repatriëring en transport 
vluchten worden nog 
uitgevoerd. 

InzichtOntwikkeling aantal passagiers per maand 2020 t.o.v. 2019
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Overnachten in Europa & Amsterdam



Bezettingsgraad hotels Nederland versus Europese landen (STR global)
12 jan t/m 25 april 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019 

Bron: STR global, analyse door NBTC 18

In week van 19t/m 25 april 
zien we een licht herstel in 
alle Europese landen in de 
bezettingsgraad van hotels. 
Vooral het Verenigd Koninkrijk 
lijkt goed op weg. 

De bezettingsgraad van hotels 
in Nederland is 9,3% in de 
periode van 19 t/m 25 april. 
Dit is een daling van 71% ten 
opzichte van dezelfde periode 
in 2019. 

InzichtGemiddelde bezettingsgraad hotels Europese landen (%)
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Bezettingsgraad hotels Amsterdam versus Europese hoofdsteden (STR global)
12 jan t/m 25 april 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019 

Bron: STR global, analyse door NBTC 19

In week van 19t/m 25 april 
zien we ook een licht herstel in 
de bezettingsgraad van hotels
in de Europese hoofdsteden. 

Ook alle Europese hoofdsteden 
laten in deze week weer een klein 
herstel zien ten opzichte van de 
voorgaande weken. 

Amsterdam heeft in de week van 
19 t/m 25 april een bezettings-
graad van 7,4%.  
Brussel kent een bezettingsgraad 
van 6%, Kopenhagen van 8% en 
Berlijn van 11%. Londen kent met 
23% de hoogste bezettingsgraad. 

InzichtGemiddelde bezettingsgraad hotels Europese steden (%)
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Bezettingsgraad hotels Amsterdam en Nederland (STR global)
12 jan t/m 25 april 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019 

Bron: STR global, analyse door NBTC 20

Van 19 tot 25 april daalde de 
bezettingsgraad in de 
Nederlandse hotels met 71% 
ten opzichte van vorig jaar. 

De bezettingsgraad in 
Amsterdam daalde in deze 
periode met 78% tot 7,4%. Wel 
liggen de bezettingsgraden in 
deze week weer net iets hoger 
dan in de weken ervoor. 

InzichtGemiddelde bezettingsgraad hotels Nederland en Amsterdam (%)

Uitbraak Corona virus in Nederland 27-02



Bezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)
1 februari t/m 25 april 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019 

21

VisitorData verzamelt dagelijks 
de kamerbezetting van hotels in 
Amsterdam aan de hand van het 
online nachtregister. 

De voorlopige cijfers over de week 
van 19 t/m 25 april laten een 
bezettingsgraad zien van 7%. 
Dit percentage is berekend op 
basis van het aantal hotels dat 
open was aan het eind van deze 
week. 

InzichtGemiddelde bezettingsgraad hotels afgezet tegen geopende hotels 
Amsterdam (%)
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Bron: Visitor Data: betreft gegevens over ca 70% van totale hotelbestand in Amsterdam, dit betreft voorlopige data over de week van de week van 19 t/m 25 april. 



Gemiddelde commerciële kamerprijs hotels Amsterdam (VisitorData)
februari t/m 29 april 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019 
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Visitordata scraped dagelijks de 
commerciële kamerprijs van de 
hotels via diverse boekingssites. 
Dit is niet hetzelfde als de vaak 
gehanteerde Average Daily 
Rate, welke de gemiddelde 
prijs per dag/nacht is. Om 
de commerciële kamerprijs 
te berekenen komen hier nog 
bepaalde opslagkosten bij, 
die men voor de boekingssite 
betaalt.
Vanaf 27 februari, de uitbraak 
van het coronavirus, liggen de 
commerciële kamerprijzen in 
Amsterdam lager dan in 
dezelfde periode het jaar ervoor.
NB. Doordat veel hotels de deuren hebben 
gesloten, wordt de gemiddelde kamerprijs 
gebaseerd op een steeds kleiner aanbod. 
Hierdoor kan het open segment de 
kamerprijs sterk beïnvloeden. Indien er 
bijvoorbeeld voornamelijk alleen 5* hotels 
open zijn, dan is de gemiddelde prijs ineens 
veel hoger.

InzichtGemiddelde commerciële kamerprijs hotels Amsterdam (€)
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Bron: Visitor Data: betreft gegevens over ca 70% van totale hotelbestand in Amsterdam, dit betreft voorlopige data over de week van de week van 19 t/m 25 april. 



Meer informatie:
Afdeling Data & Marketing Strategy | research@I amsterdam.com

/amsterdampartners /I amsterdam/stichting_ap /I amsterdam

/I amsterdam/I amsterdam
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