
 

 

 

Presseinfos & Pressefotos unter http://press.ostbelgien.eu/de 

Infos presse & photos via http://press.ostbelgien.eu/fr 

Persinfo & foto’s via http://press.ostbelgien.eu/nl 

 

Tourismusagentur Ostbelgien 

Agence du Tourisme des Cantons de l’Est 

Toeristisch Agentschap Oost-België 

 

Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith 

T +32 80 227 664 / info@ostbelgien.eu 

www.ostbelgien.eu 

 

Carnaval vieren of genieten van de rust van de natuur  

Nog voldoende plaats in de logementen in de Oostkantons 

Na 2 jaar vakantie in eigen land 

trekken veel mensen weer naar het 

buitenland. Dat wordt ook 

opgemerkt in de vakantieregio van 

de Oostkantons.  De logementsector 

in de regio hoopt dat er in de 

krokusvakantie nog een aantal 

kortetermijnboekingen gedaan 

worden om de bezettingsgraad van 

vorig jaar te bereiken. Uit de 

enquête van het Toeristisch 

Agentschap Oost-België bij zijn leden blijkt ook dat de Waalse hervorming van de 

schoolvakanties tot nu toe weinig invloed heeft gehad op het aantal boekingen in de 

Oostkantons. 

Een week voor de vakantie melden hotels en gastenkamers een gemiddelde 

bezettingsgraad van 34% t.o.v. 42,5% in de krokusvakantie van 2022. Voor de 

vakantiewoningen ligt de gemiddelde bezettingsgraad op 62% t.o.v. 76% vorig jaar. Een 

derde van de eigenaars van vakantiewoningen meldt dat hun accommodatie al 

volgeboekt is voor de komende vakantie. In tegenstelling tot vorig jaar werden de 

actuele cijfers echter vóór de vakantie verzameld, waardoor er een verschil is met 2022. 

Rekening houdend met de spontaniteit die zich de laatste jaren bij de toeristische 

gasten ontpopt heeft, valt te verwachten dat het resultaat tegen het einde van de 

vakantie het niveau van 2022 zal benaderen. Vorig jaar werd was er voor de hotels en 

de gastenkamers een last-minute gemiddelde van 27,4%.  

Concurrentie uit het buitenland en verminderde koopkracht 

De toeristische sector meldde dat zij dit jaar minder boekingen hadden en dat het 

moeilijker was om hun accommodatie te verhuren. Zij wijten dit aan de inflatie en de 

daaruit voortvloeiende verminderde koopkracht. Het feit dat reizen naar het buitenland 

dit jaar weer mogelijk is, heeft ook gevolgen voor het aantal boekingen. Na twee jaar 

vakantie in het binnenland door de pandemie is het weer tijd voor de oude gewoontes 

en reist men steeds vaker naar het buitenland. 
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De hervorming van de schoolvakantie in Wallonië heeft tot nu toe nauwelijks effect 

gehad op de omzet. Daardoor zullen er in de week waarin alleen de Franstalige 

leerlingen vakantie hebben nauwelijks meer reserveringen zijn. 

Uit de enquête blijkt ook dat de 

carnavalsactiviteiten nauwelijks 

invloed hebben op de reisplannen 

van de gasten. Slechts een vijfde van 

de hoteliers en een tiende van de 

uitbaters van vakantiewoningen 

beschouwen carnaval als een reden 

om te reizen. Volgens de uitbaters 

worden kortetermijnboekingen meer 

beïnvloed door factoren zoals het 

weer. 

Vrije aankomstdagen en verblijfsduur 

Er is een tendens naar meer flexibiliteit in aankomstdagen en verblijfsduur in de Oost-

Belgische verblijfssector. Slechts enkele hotels en gastenkamers vragen een minimum 

verblijfsduur, terwijl de meeste vakantiewoningen een minimum verblijf van twee 

nachten verkiezen. Toch zeggen veel verhuurders van vakantiewoningen dat ze soepel 

zijn voor de aankomstdag van hun gasten. 

Twee carnavaltradities in één regio 

De logementuitbaters in de Oostkantons hopen dat het voorspelde aangename en 

droge weekendweer mensen ertoe zal aanzetten om spontaan een korte vakantie te 

boeken. 

In de Oostkantons zijn er twee verschillende carnavalstradities die de 

carnavalsliefhebbers een gevarieerd programma bieden. In de Duitstalige gemeenten 

wordt het Rijnlandse carnaval gevierd, waarbij een carnavalsprins door de straten 

paradeert, vergezeld van praalwagens en gekostumeerde groepen. In Malmedy wordt 

de Cwarmé gevierd, gekenmerkt door 15 traditionele kostuums en maskers, waarbij de 

narren het publiek in schalkse maar vriendschappelijke spelletjes betrekken. 

Informatie over de carnavalstoeten vindt u op de website van het Toeristisch 

Agentschap Oost-België in de categorie “Events” 
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Wie het rustiger aan wil doen, kan genieten van de prachtige natuur in de regio op een 

van de talrijke wandelroutes.  

 

 

Nuttige links:  

Verblijfsplaatsen in de Oostkantons: 

https://www.ostbelgien.eu/nl/verblijven/alle-accommodaties  

Informatie over carnaval en de carnavalstoeten in de Oostkantons: 

https://www.ostbelgien.eu/nl/beleven/ontdekken/typisch-oostkantons/carnaval  

Evenementen in de Oostkantons: https://www.ostbelgien.eu/nl/evenementen  

Plezierwandelingen in de Oostkantons:  

https://www.ostbelgien.eu/nl/wandelen/plezierwandelingen  
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Info over de enquête: De online enquête werd uitgevoerd bij de bedrijven die lid zijn 

van het Toeristisch Agentschap voor Toerisme Oost-België. De enquête heeft 

betrekking op de krokusvakantie van 2023 en werd uitgevoerd tussen 8 en 13 

februari. De resultaten zijn niet juridisch bindend en hebben uitsluitend betrekking op 

de bedrijven in de Oostkantons die aan de enquête hebben deelgenomen. 

 

 

 

Foto‘s:  

1) In de Oostkantons kunt u zelfs op korte termijn nog accommodatie vinden. 

©Dominik_Ketz/ostbelgien.eu  

2) Het zachte weer nodigt uit om te voet van de natuur te genieten. 

©HIKE&trekking_Magazine_Lex_van_den_Bosch 

3) Het personage "Long Nez" bij zijn imitatiespel in het Cwarmê van Malmedy. 

©RSI_Malmedy  

4) Rijnlands Carnaval: versierde praalwagens en dansgroepen. ©GE_Christian_Fischer  
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