Impact COVID-19 op bezoekersgedrag
10 mei 2021

Inleiding
Op 27 februari 2020 werd de eerste officiële besmetting in ons land geconstateerd, ruim twee maanden na de uitbraak
van 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 op basis van een
groot aantal databronnen en 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.
De uitgebreide publicatie is in 2021 om de 2 maanden. In de tussenliggende maanden brengen we een korte versie van
de monitor uit met een aantal kerninzichten op het gebied van zoek- en boekgedrag. Deze publicatie betreft de verkorte
versie over de periode 1 april 2020 t/m 30 april 2021 en maakt waar mogelijk de vergelijking met dezelfde periode een
jaar daarvoor. Zie voor meer informatie de bronnenlijst op pagina 3.
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Overzichten databronnen per thema
Thema

Belangrijkste inzichten in het effect van corona

1
Oriëntatie en
boekgedrag

•
•
•

Gegevens Adara inzake online zoekgedrag, vlucht en hotelboekingen in Europa
Gegevens Siteminder World Hotel Index inzake hotelboekingen wereldwijd
Gegevens amsterdam&partners/iamsterdam.com inzake bezoek aan de website

Reizen naar Europa &
Amsterdam

•
•
•

Gegevens Forward Keys inzake vliegtuigboekingen wereldwijd
Gegevens Schiphol Group inzake de ontwikkeling van het totaal aantal passagiers op Schiphol
Gegevens Kayak aangaande zoekinteresse naar vluchten naar Amsterdam

Overnachten in Europa
& Amsterdam

•

Gegevens VisitorData inzake kamerbezetting Amsterdam
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Overzichten databronnen per thema
Thema

Belangrijkste inzichten in het effect van corona

4
Indicatie bezoek aan
Amsterdam

Resultaten survey Tiqets naar toeristische keuzes na Covid

•

5
Reis-sentiment polls op
Iamsterdam.com

•

Sentiment van respondenten uit polls geplaatst op bezoekers pagina’s van iamsterdam.com
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Samenvatting inzichten Metropoolregio Amsterdam per thema
Thema

Belangrijkste inzichten in het effect van corona
•

1
Oriëntatie en
boekgedrag

•
•
•

2
Reizen naar Europa &
Amsterdam

3
Overnachten in Europa
& Amsterdam

Het aantal boekingen voor zowel vluchten als hotels heeft in de afgelopen maand een flinke stijging vertoond.
Voor leisure is deze stijging sterker dan voor business. Het boekingsgedrag vertoont ook een opleving. Met
name alle type boekingen voor leisure (niet alleen zeer kort en zeer lang) laten een herstel zien in april.
Wereldwijd ligt het aandeel hotelboekingen voor landen eind april (met name aankomstdata voor de komende
maand mei 2021) op 54% ten opzichte van 2019. De boekingen in alle kernmarkten zijn gestegen ten opzichte
van 2019. De steden laten allen eenzelfde trend zien als de landen waartoe zij behoren.
Voor Nederland en Amsterdam ligt dit percentage ten opzichte van 2019 op respectievelijk 36% en 23%. Ook
hier zien we een stijging ten opzichte van eind maart, waarbij men terughoudender is in het boeken van een
reis naar Amsterdam.
Evenals bij de boekingen voor hotels en vluchten, vertoont de ontwikkeling van het verkeer op amsterdam.com
in april een overwegend positieve ontwikkeling. Alle kernmarkten laten week op week overwegend een stijging
van het aantal bezoekers op de site zien.

• De vaccinatiegraad van een land lijkt de sleutel voor de opleving van het internationaal reizen. Hoe hoger de
vaccinatiegraad hoe meer bereid men is om te gaan reizen of bezoekers te ontvangen.
• Het aantal passagiers op Schiphol is in maart sterk gestegen, met name bij de transfer passagiers. (gegevens
over april zijn nog niet bekend)
• Zoekopdrachten naar vluchten voor Amsterdam vanuit de Verenigde Staten en Frankrijk zijn in april sterker
gestegen dan vanuit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
• De gemiddelde kamerbezettingsgraad van hotels in Amsterdam in de maand april ligt op 12%, dit is één
procentpunt hoger dan het niveau van maart.
• De bezettingsgraad van het standaard en budget segment liggen boven het gemiddelde met elk 14%.
De bezettingsgraad voor het luxe segment ligt aanzienlijk lager met 10%. Dit percentage ligt veel lager dan
de bezettingsgraad volgens de STR Global data over april. Deze laatste bron geldt als representatief voor het
luxe segment (4 en 5 sterren).
• De week/weekend bezetting in april verschilt niet zo heel veel van de verdeling van die in maart
• Het aandeel bezoekers uit Nederland blijft in april ongeveer gelijk aan maart, namelijk 60%. Ook het verdere
beeld voor wat betreft de verdeling van nationaliteiten verschilt voor april weinig met dat van maart.
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Samenvatting inzichten Metropoolregio Amsterdam per thema
Thema
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Belangrijkste inzichten in het effect van corona
•

Uit een onderzoek van Tiqets onder 7.000 leden in Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten blijkt dat 70% van plan is om binnen een maand na heropening een
museum of attractie te bezoeken. Hierbij is men het meest geïnteresseerd in historische locaties (30%)
en musea en galerieën (18%).

•

Circa 20% van de respondenten op iamsterdam.com geeft aan dat zij van plan zijn om binnen 0-15
dagen naar (de metropool) Amsterdam te komen. Ruim 40% denkt binnen 3 maanden te gaan boeken.
Een derde geeft aan niet de intentie te hebben te reizen naar (de metropool Amsterdam). De
respondenten die niet de intentie hebben om de (metropool) Amsterdam te bezoeken noemen in een
kwart tot 30% van de gevallen de veiligheid en de actuele situatie rondom Corona als reden.
Van de respondenten die wel van plan zijn om naar (de metropool) Amsterdam te komen, heeft bijna
eenderde de reis al geboekt.
Van degenen die de reis nog niet geboekt hebben, maar wel van plan zijn om te komen, geeft circa de
helft aan dit ‘last minute’ (binnen 30 dagen voor vertrek) te gaan doen. Daarnaast zien we dat circa
20% hun reis al meer dan 91 dagen voor vertrek boekt.

Indicatie bezoek aan
Amsterdam

5
Reis-sentiment polls op
Iamsterdam.com

•

•
•
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Ontwikkeling COVID-19

vanaf 1 mei 2020 t/m 30 april 2021
Ontwikkeling aantal actieve cases in China, Italië & Verenigde Staten

Het aantal actieve cases, te weten het
aantal mensen dat op een bepaalde
dag geregistreerd staan als 'besmet‘,
is een belangrijke indicator voor de
ontwikkeling van COVID-19. Personen
die beter zijn gemeld, zitten hier niet
meer in.
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Het aantal actieve cases per dag in
China is in april weer tot boven de
300 gestegen.
In Italië ligt het aantal cases per dag
eind maart op 436.000, een daling
van 22% tov eind maart.
De daling die de Verenigde Staten in
februari en maart vertoonde, heeft
zich in april gestabiliseerd. Het aantal
actieve cases lag hier eind april op
6.802.000, een daling van 2%.
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Ontwikkeling COVID-19

vanaf 1 mei 2020 t/m 30 april 2021
Ontwikkeling aantal daily new cases in Spanje, Verenigd Koninkrijk en
Nederland

Voor Spanje, Verenigd Koninkrijk en
Nederland worden het aantal daily
new cases geregistreerd.
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In alle drie de landen was een 3e
golf gaande. Het lijkt erop dat het
Verenigd Koninkrijk deze golf heeft
weten te bedwingen. Eind april
registreren zij nog 2.400 daily new
cases. Een daling van 41% ten
opzichte van eind maart.
Het aantal daily new cases voor
Spanje en Nederland ligt eind april
bijna gelijk.
In Spanje ligt dit op 9.100 een
stijging van 7% ten opzichte van
eind maart.
In Nederland ligt het aantal op 7.800
en is daarmee 2% gestegen ten
opzichte van eind maart.

2021

Spanje

Bron: Worldometers.info

United Kingdom

Nederland

8

Oriëntatie en zoekgedrag Europa en Amsterdam

Gegevens Adara aangaande zoektrends in EMEA regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika)
vanaf 1 januari 2021 t/m 1 mei 2021

Trend aantal boekingen per dag business vs leisure
Aantal boekingen per dag voor vluchten

Aantal boekingen per dag voor hotels

Inzicht
ADARA heeft het overzicht van het
aantal boekingen per dag voor
vluchten en hotels vernieuwd. In de
vorige monitor startte het overzicht
nog op 1 januari 2020, vanaf nu
begint de vergelijking op 1 januari
2021. Dat is ook de datum waaraan
alles gerelateerd wordt.
Het aantal boekingen voor vluchten
laat met name voor leisure in de
afgelopen maand een flinke stijging
zien. Ook business toont een zelfde
positieve ontwikkeling, echter in iets
mindere mate.
Het aantal boekingen voor hotels in
EMEA laat dezelfde positieve
ontwikkeling in april zien voor zowel
leisure als business, als het aantal
boekingen voor vluchten. Beiden
kunnen te maken hebben met de
hogere vaccinatiegraad die in de
diverse landen wordt bereikt,
waardoor mensen meer bereid zijn
om te gaan reizen.

Bron: Adara
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Gegevens Adara aangaande zoektrends in EMEA regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika)
vanaf 1 januari 2021 t/m 1 mei 2021

Boekingstermijn voor hotels in EMEA regio
Doel reis: zakelijk (business)

Doel reis: toeristisch (leisure)

Inzicht
Het boekingsgedrag voor zakelijke
hotelboekingen ligt voornamelijk op
0-15 dagen (roze lijn). De boekingen
op langere termijn zijn bijna
weggevallen. In de laatste week van
maart is er een flinke daling te zien,
maar in april is deze voor een groot
deel hersteld.
Het boekingsgedrag in de leisure
markt is van origine veel meer lange
termijn georiënteerd tussen de 30 en
90+ dagen. Dit is tijdens de
pandemie gewijzigd naar een korte
termijn boeking (0-15 dagen roze
lijn). Ook hier is dezelfde dip eind
maart te zien als bij business en het
herstel in april. Opvallend is dat alle
typen lange termijn boekingen (niet
alleen de 90+ dagen, gouden lijn)
een herstel laten zien in april. Men
boekt nog steeds heel kort van te
voren, maar alle andere
boekingstermijnen laten ook een
positieve ontwikkeling zien.

Bron: Adara
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Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa
1 mei 2020 t/m 30 april 2021

Gemaakte hotel boekingen landen in vergelijking met 2019 (%)

Inzicht
De Hotel World Index geeft de
Wereldwijde hotelboekingen op
landenniveau weer. De weergegeven
maandcijfers geven het percentage
boekingen in die maand weer voor de
komende periode.
Om het herstel van de reisindustrie
beter te begrijpen, is de methodologie
aangepast en wordt 2021 vergeleken
met 2019, in plaats van 2020.

Global
NL
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Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten

1-apr
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24,0%
19,3%
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9,7%
37,7%
31,0%
71,7%

Bron: SiteMinder World Hotel Index

30-apr
54,3%
36,1%
27,8%
14,6%
25,6%
54,6%
46,3%
76,2%

Eind april liggen de wereldwijde
hotelboekingen op 54% van het
niveau van 2019.
De boekingen in alle kernmarkten zijn
gestegen ten opzichte van 2019.
Hierbij vertonen Spanje, Italië en het
Verenigd Koninkrijk de hoogste
stijging, respectievelijk +16,9, +15,9
en +15,3 procentpunt ten opzichte
van het begin van de maand.
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Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa
1 mei 2020 t/m 30 april 2021

Gemaakt hotel boekingen steden in vergelijking met 2019 (%)

Inzicht
De Hotel World Index geeft ook
Wereldwijde hotelboekingen op
stedenniveau weer. De weergegeven
maandcijfers geven het percentage
boekingen in die maand weer voor
de komende periode.
Om het herstel van de reisindustrie
beter te begrijpen, is de
methodologie aangepast en wordt
2021 vergeleken met 2019, in plaats
van 2020.

Amsterdam
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New York City

1-apr
15,9%
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9,8%
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37,5%
26,1%
17,3%
35,8%
35,9%

Bron: SiteMinder World Hotel Index

30-apr
23,3%
16,7%
10,3%
15,3%
36,3%
50,7%
52,2%
28,4%
50,5%
38,7%

De steden laten in april allen
eenzelfde trend zien als de landen
waartoe zij behoren.
De grootste stijging is zichtbaar bij
Edinburgh (+26 procentpunt), Los
Angeles (+14,7 procentpunt) en
Madrid (+13,2 procentpunt)
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Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa
april 2021 t/m maart 2022

Termijn boekingen naar Nederland

Inzicht
Door Corona is het boekingspatroon
van reizigers gewijzigd. Men gaat
steeds meer last-minute hotels
boeken. Dat houdt in dat de meeste
hotelboekingen die in de afgelopen
twee weken zijn gemaakt, voor de
maand mei zijn. Het gaat hier om
60% van alle boekingen. Ten
opzichte van vorige maand is dit
percentage gestegen.
Echter men gaat ook verder vooruit
kijken. Wanneer er naar alle
boekingen wordt gekeken (en niet
alleen de laatste twee weken),
resulteert dit in boekingen die meer
evenredig verdeelt zijn over de
komende maanden, met zelfs twee
kleine pieken in augustus en
september. Zoals eerder aangegeven
zou dit te maken kunnen hebben
met de hogere vaccinatiegraad die in
de diverse landen wordt bereikt,
waardoor mensen meer bereid zijn
om te gaan reizen.

Bron: SiteMinder World Hotel Index
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Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa
juni 2020 t/m april 2021

Verhouding binnen-/buitenlandse boekingen naar Nederland

Inzicht
De verhouding tussen binnen- en
buitenlandse boekingen (de
guestmix) voor Nederland is sinds
de Coronacrisis sterk gewijzigd.
De normale verhouding is ca 70%
buitenlandse boekingen en ca 30%
binnenlandse boekingen, maar sinds
de crisis is dit volledig gewijzigd.
Vanaf september stijgt het aantal
corona gevallen in Nederland en
Europa en zijn de reisrestricties
binnen Europa weer van kracht. Dit
vertaalt zich in een stijging van het
aandeel binnenlandse boekingen.
Opvallend is dat het aandeel vanaf
februari al boven de 70% ligt. In
april zelfs op 76%. Het hoogst sinds
de start van de pandemie.

Bron: SiteMinder World Hotel Index
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Aantal sessies op de website iamsterdam.com
04 mei 2020 t/m 2 mei 2021

Ontwikkeling verkeer I amsterdam.com per week

Inzicht

(% verschil week ervoor)

Vanuit de wekelijkse ontwikkelingen
per herkomstland op iamsterdam.com
gezien was het eerste kwartaal rustig
met weinige extreme ontwikkelingen.

Ontwikkeling verkeer I amsterdam.com per week (% verschil week
ervoor)
100,00%

Evenals bij de boekingen voor hotels
en vluchten, vertoont de ontwikkeling
van het verkeer op Iamsterdam.com
in april een overwegend positieve
ontwikkeling. Alle markten laten week
op week overwegend een stijging van
het aantal bezoekers op de site zien.
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Reizen naar Europa & Amsterdam

Gegevens Forward Keys inzake vliegtuigboekingen wereldwijd
Per mei 2021

Outlook zomer

Inzicht
Het herstel van het internationaal
reizen verloopt zeer ongelijk. Er is
een groot verschil tussen de
verschillende werelddelen. Deze
verschillen worden onder andere
veroorzaakt door het verloop van de
pandemie in het betreffende
werelddeel, het vaccinatiebeleid en
de geldende maatregelen.
Noord- en Zuid-Amerika doet het op
basis van bevestigde tickets tussen
mei en augustus het beste. Zij zitten
op een niveau van 62% in
vergelijking met 2019.

Bron: ForwardKeys
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Gegevens Forward Keys inzake vliegtuigboekingen wereldwijd
Per mei 2021

Outlook zomer

Inzicht
De Amerikaanse reizigers reizen niet
alleen in hun eigen werelddeel,
maar zijn ook alweer geïnteresseerd
in lange afstandsreizen.
Wanneer er gekeken wordt naar de
boekingen richting Europa, dan valt
op dat zij met name geïnteresseerd
zijn in tickets naar IJsland, maar
ook naar Griekenland en Turkije.
Landen met een hoge
vaccinatiegraad of die hebben
aangekondigd dat internationale
reizigers deze zomer weer welkom
zullen zijn.

Bron: ForwardKeys
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Gegevens Forward Keys inzake vliegtuigboekingen wereldwijd
Per mei 2021

Outlook zomer

Inzicht
Zoals eerder genoemd, lijken
vaccinaties de sleutel om
internationaal reizen nieuw leven in
te blazen. Bestemmingen die
gevaccineerde bezoekers
verwelkomen en herkomstmarkten
waar vaccinatiecampagnes ver
gevorderd zijn, veroorzaken een
stijging van het aantal boekingen.
De twee meest veerkrachtige landen
voor de zomer in Europa zijn Israël
(ingedeeld bij Europa door
ForwardKeys) en het Verenigd
Koninkrijk, beide met een hoge
vaccinatiegraad. Gevolgd door
Zweden.

Bron: ForwardKeys
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Gegevens Forward Keys inzake vliegtuigboekingen wereldwijd
Per mei 2021

Outlook zomer

Inzicht
Griekenland heeft als eerste land in
Europa aangekondigd dat zij deze
zomer gevaccineerde bezoekers zullen
verwelkomen.
Analyse van de meest veerkrachtige
stedenbestemmingen in Europa deze
zomer onthult dat zeven van de top
tien steden Grieks zijn, met het eiland
Mykonos bovenaan de lijst, met
zomerboekingen die momenteel
54,9% bedragen van wat ze waren op
hetzelfde punt, pre-pandemie .

Bron: ForwardKeys
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Gegevens Schiphol Group inzake passagiersontwikkeling

April tm december 2020 ten opzichte 2019 en januari tm maart 2021 ten opzichte 2020
Ontwikkeling aantal passagiers per maand t.o.v.

Inzicht
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Bron: Schiphol Group

Transfer passengers

Total passengers

-82%

Vanaf januari en februari 2021 zie
je weer een teruggang van het
aantal passagiers op Schiphol. In
maart is er een keerpunt en is er
een sterke stijging zichtbaar, met
name bij de transfer passagiers.

Het inreisverbod geldt alleen voor
passagiers uit India, Zuid-Afrika en
landen in Centraal en Zuid-Amerika.
Er wordt weer wat meer gereisd en
het lijkt erop dat Schiphol met
name meer als overstap luchthaven
wordt gebruikt.
Binnen Europa staan alle landen nog
steeds op oranje volgens het
reisadvies van het ministerie van
buitenlandse zaken. Wereldwijd
staan zelfs alle landen op oranje of
rood. Geen enkel land heeft een
geel of groen reisadvies.
NB: Actuele cijfers over de maand april zijn
helaas nog niet voor publicatie beschikbaar.
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Gegevens Kayak aangaande zoekinteresse naar vluchten naar Amsterdam
juni 2020 t/m 2 mei 2021

Ontwikkeling interesse zoekopdrachten aantal vluchten per week
(% verschil 2019)
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Kayak is een reiszoekmachine met
meer dan een miljard
zoekopdrachten van consumenten
naar vluchten.
De gegevens hiernaast betreffen
het geïndexeerde zoekvolume voor
vluchten naar Amsterdam in de
genoemde landen van herkomst.
Deze gegevens zijn jaar op jaar
vergeleken met 2019.
In april liggen de zoekopdrachten
gemiddeld 70% tot 90% lager dan
in 2019. Met name de
zoekopdrachten vanuit de Verenigde
staten en Frankrijk laten een
stijging zien. De stijging vanuit de
Verenigde Staten komt overeen met
het beeld dat ForwardKeys schetst.
De stijging vanuit Frankrijk wordt
mede beïnvloed door het feit dat
AirFrance de partner van de KLM is
en dat Parijs-Amsterdam een van de
meest gevlogen routes in Europa is.

-50%

-60%

-70%

-80%

-90%

-100%
Germany
Bron: Kayak

Inzicht

France

United Kingdom

United States
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Overnachten in Amsterdam

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)
1 januari 2020 t/m 1 mei 2021

Gemiddelde bezettingsgraad hotels afgezet tegen geopende hotels
Amsterdam (%)
100,0%

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

350,0

90,0%
300,0
80,0%

% kamerbzetting

60,0%

200,0

50,0%
150,0

40,0%
30,0%

100,0

20,0%
50,0
10,0%
0,0%

Bron:Visitor Data (voorlopige cijfers)

0,0

Gemiddelde Kamerbezetting 2020

Gemiddelde Kamerbezetting 2021

Aantal accommodaties 2020

Aantal accommodaties 2021

Aantal geoopende hotels

250,0

70,0%

Door de harde lockdown vanaf
15 december laten de voorlopige
cijfers in de week van
25 april t/m 1 mei (de laatste
gehele week van april) een
gemiddelde bezettingsgraad zien
van ca. 13,2%. Dit percentage is
berekend op basis van het aantal
hotels (168) dat open was deze
week.
In dezelfde periode vorig jaar was
de gemiddelde bezettingsgraad
10,9% op basis van 89 hotels die in
die periode geopend waren.
In 2019 was dat 87,8% op basis
van 309 geopende hotels.
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Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)
april 2021

Gemiddelde bezettingsgraad geopende hotels Amsterdam (%)

Inzicht
De voorlopige cijfers laten voor de
gehele maand april een gemiddelde
bezettingsgraad zien
van 12%, berekend over 200
geopende accommodaties in
die periode.

Dit is 1 procentpunt hoger dan het
percentage van vorige maand. Dit
percentage was berekend op basis
van het aantal accommodaties
geopend in maart (194).
Door de lockdown is de gemiddelde
kamerbezettingsgraad nagenoeg
ongewijzigd gebleven

Gemiddelde kamerbezetting maand april 2021
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Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)
april 2021

Differentiaties in bezettingsgraad maart 2021 (%)
14,0

13,6

Inzicht

13,9

14,0

Totaal
12,3%

% bezettingsgraad segment

12,0

9,9

10,0

12,0

10,0

8,0

8,0

6,0

6,0

4,0

4,0

2,0

2,0

0,0

0,0
Budget

Bron: Visitor Data (voorlopige cijfers)

Standaard

Luxe

Indien de gemiddelde
kamerbezetting voor de maand
maart verder wordt uitgesplitst, is
er een verschil te zien tussen het
standaard- en budget segment
en het luxe segment.
De gemiddelde bezettingsgraad van
het standaard- en budgetsegment
liggen boven het gemiddelde met
beiden 14%. Beiden zijn ongeveer
een procentpunt gestegen t.o.v.
vorige maand, net als de totale
gemiddelde kamerbezettingsgraad.
De bezettingsgraad voor het luxe
segment ligt ver onder het
gemiddelde met 10%. Ook dit
percentage is met een procentpunt
gestegen. Dit percentage ligt veel
lager dan de bezettingsgraad
volgens de STR Global data over de
maand april. Deze laatste bron geldt
doorgaans als representatief voor het luxe
segment (4 en 5 sterren).
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Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)
april 2021

Differentiaties in bezettingsgraad april 2021 (%)

Inzicht

Uitsplitsing kamerbezetting week vs weekend
18,0%
16,6%

16,0%

16,0%
14,7%

14,5%

14,0%

kamerbezetting

12,0%

In de afgelopen maand lag de week
bezetting tussen de 10% en 11%
en de weekend bezetting tussen de
14,5% en 17% als gevolg van de
lock-down.

11,1%
10,5%
9,8%

10,0%

10,0%

8,0%
6,0%
4,0%

Dit verschilt niet zo heel veel van
de verdeling van de week/weekend
bezetting in maart. Natuurlijk heeft
dit nog steeds te maken met de
lock-down die ook in april nog
steeds voortduurde en die men
belemmerde om erop uit te gaan.
Hopelijk zal met het gedeeltelijk
opheffen van de lock-down en het
stopzetten van de avondklok eind
april de bezetting in mei
verbeteren.

2,0%
0,0%
week 14

week 15

Week

Bron: Visitor Data (voorlopige cijfers)

week 16

week 17

Weekend

28

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)
mei 2020 t/m april 2021

Differentiaties in bezettingsgraad 2020 (%)

Inzicht

100%

90%

14,4%

11,2%

13,7%

16,9%

21,9%

80%

70%

11,2%

11,8%

12,1%

16,5%

17,4%
17,9%

14,8%

15,2%

60%

50%

43,5%

53,9%

18,5%

16,1%

14,8%

12,8%

13,4%

10,3%

11,9%

60,9%

59,9%

57,4%

februari

maart

april

16,5%

13,4%

13,7%

19,3%

14,5%

53,6%

13,2%
15,8%

17,9%

13,9%

12,2%

14,4%

27,9%
43,5%

Het aandeel Nederlanders in de
totale bezetting van hotels ligt vanaf
februari 2021 rond de 60%. Dit ligt
in lijn met de eerder geconstateerde
stijging in het aantal binnenlandse
boekingen voor Nederland.
Het algemene beeld voor de maand
april verschilt verder weinig met dat
van maart, mede veroorzaakt door
de voortdurende lock-down en
maatregelen.

40%

30%
53,6%
20%

54,4%

45,1%

51,2%

37,3%
30,3%
22,9%

10%

21,8%

25,4%

0%
mei
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2021
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Bron: Visitor Data (voorlopige cijfers)

DU/BE/FR/UK

Rest Europa

Buiten Europa
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Kamerbezettingsgraad hotels Metropoolregio (VisitorData)
3 mei 2020 t/m 1 mei 2021

Gemiddelde kamer bezettingsgraad geopende hotels MRA (%)

In vergelijking tot de laatste week
van maart zijn de bezettingsgraden
van de metropoolgemeenten in april
gedaald, met uitzondering van die
van Amsterdam en van
Haarlemmermeer. Deze zijn licht
gestegen. De maand april heeft
weinig verandering gebracht, mede
veroorzaakt door de lock-down.

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%

% kamerbezetting

Inzicht

60,0%

In de laatste gehele week van april
waarin Koningsdag plaatsvond en de
meivakantie startte bij veel scholen
(25 april tm 1 mei), is de
kamerbezettingsgraad van Haarlem
het hoogst, namelijk 30%. Op de
tweede plaats staat Amstelveen met
18%, De bezettingsgraad in
Haarlemmermeer en Zaanstad lag op
17%. Daarna kwam de
bezettingsgraad van Almere, deze
lag op 10%.

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Almere

Bron: Visitor Data (voorlopige cijfers)

Amstelveen

Amsterdam

Haarlem

Haarlemmermeer

Zaanstad
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Indicatie bezoek aan Amsterdam
Informatie over bezoek aan Amsterdam.

Resultaten survey Tiqets naar toeristische keuzes na Covid
Maart 2021 (resultaten bekend 5 mei 2021)

Verwacht consumentengedrag na heropening musea en attracties

Inzicht
Tiqets, een online boekingsplatform
voor musea en attracties,
ondervroeg meer dan 7.000 leden
van hun publiek in Frankrijk, Italië,
Nederland, Spanje, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten
over hun toeristische keuzes na
Covid. 70% van de respondenten is
van plan een museum of attractie
binnen een maand na heropening te
bezoeken. 74% boekt hun tickets
van tevoren en 73% is comfortabel
met het in eerste instantie bezoeken
van een indoor attractie.

Bron: amsterdam&partners
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Reis-sentiment polls op iamsterdam.com

Reis-sentiment: intentie tot reizen
Maart en april 2021

Intentie om te reizen naar (de metropool) Amsterdam

Inzicht

40%
35%

35%

32%

In maart en april is er op de
bezoekers-pagina’s van de
Nederlandstalige, Engelstalige en
Duitstalige bezoekerspagina’s van
iamsterdam.com een poll uitgezet.

30%

25%

%

21%

Gevraagd is of men van plan is om
een bezoek aan (de Metropool)
Amsterdam te brengen. Circa 20%
geeft aan binnen 0-15 dagen te
komen. Ruim 40% denkt binnen 3
maanden te gaan boeken.

22%

20%
15%
12%

12%
10%

10%

10%
5%

11%

8%

7%

8%

Ook geeft ruim een derde van de
respondenten aan dat zij niet van
plan zijn een bezoek aan de stad of
regio te gaan brengen.

7%

5%

0%
Ja, binnen 0-15 Ja, binnen 16dagen
30 dagen

Ja, na één
maand, maar
binnen drie
maanden

Ja, na drie
Ja, na zes
Ja, maar pas na
maanden maar maanden maar
een jaar
binnen zes
binnen een jaar
maanden

poll maart

Bij deze poll hebben er 1.658 bezoekers gereageerd.

Nee

poll april
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Reis-sentiment: intentie tot reizen
Maart en april 2021

Voornaamste reden om niet naar (de metropool) Amsterdam te reizen
(excl. weet ik niet)

De respondenten die niet de intentie
hebben om (de metropool)
Amsterdam te bezoeken, kunnen in
de helft van de gevallen geen
gegronde reden noemen waarom
niet.
Degenen die wel een reden weten,
noemen in een kwart tot 30% van de
gevallen de veiligheid en de actuele
situatie rondom corona als reden.

15%
12%

De actuele situatie rondom Corona in (de Metropool) Amsterdam

14%

Ik vind het nu niet veilig om te reizen als gevolg van Corona

11%

7%
8%

Mijn financiële omstandigheden

De Corona maatregelen in mijn eigen omgeving, die mij
belemmeren om te reizen

6%
7%

Bijna de helft van de respondenten
geeft aan dat het om andere
reden(en) gaat, maar deze zijn niet
verder uitgevraagd.

5%
5%

Ik geef de voorkeur aan een andere bestemming

Ik wacht de regels omtrent een vaccinatiepaspoort af voordat ik
weer ga reizen
Ik weet niet wanneer er weer een groen of geel reisadvies zal
gelden voor Nederland

Inzicht

5%
4%

1%

3%

47%

Andere reden(en)

0%
poll april
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Reis-sentiment: intentie tot reizen
Maart en april 2021

Reis naar (de metropool) Amsterdam al geboekt?

Inzicht
De respondenten die wel de intentie
hebben om (de metropool)
Amsterdam te bezoeken, is gevraagd
of ze hun reis naar al geboekt
hebben.
Ook hier is weinig onderscheid
tussen beide maanden. In maart gaf
32% aan de reis al te hebben
geboekt en in april was dit 36%.

80%

68%

70%

64%
60%

50%

40%

36%

Ja

32%

nee

30%

20%

10%

0%
poll maart

poll april
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Reis-sentiment: intentie tot reizen
Maart en april 2021

Boekingstermijn voor de reis naar (de metropool) Amsterdam

Inzicht

45%

40%

38%

38%

35%

30%

25%
21%

20%

18%

17%
16%

17%

15%
12%

12%

12%

10%

5%

De respondenten die wel de intentie
hebben om de (metropool)
Amsterdam te bezoeken, maar nog
geen boeking hebben gedaan, is
gevraagd op welke termijn voor
vertrek zij verwachten een boeking
te gaan maken.
De helft van de respondenten geeft
aan dit ‘last minute’ te gaan doen,
dus binnen 30 dagen voor vertrek.
Dit om komt overeen met de trend
die gaande is, van het steeds later
boeken ten tijde van Corona.
Daarnaast zien we dat circa 20%
aangeeft dat zij meer dan 90 dagen
voor vertrek hun reis gaan boeken.
Ook dit is terug te zien in de actuele
boekingstrends, waarin de meer
lange termijn boekingen
langzaamaan terugkomen.

0%
0-15 dagen van te voren 16-30 dagen van te voren 31-60 dagen van te voren 61-90 dagen van te voren 91+ dagen van te voren

poll maart

poll april
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Meer informatie:
Afdeling Data & Marketing Strategy | research@I amsterdam.com
/I amsterdam
/amsterdampartners
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