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Toeristische vakantiebalans - Pasen 2022 

Veelbelovende start van het toeristisch seizoen in 

de Oostkantons 

Met de lente begint de natuur weer 

te bloeien en te bloeien. Dit 

natuurspektakel in de Oostkantons 

boeit veel mensen en nodigt uit tot 

wandelen en genieten. Ook de 

logiesverstrekkers in de 

Oostkantons profiteren hiervan en 

voorspellen nu al een goede zomer, 

zo blijkt uit een online-enquête van 

het Toeristisch Agentschap Oost-

België (TAO) bij de 168 

partnerbedrijven. 

 

Ook nadat de pandemie is afgenomen, blijven de Oostkantons een populaire 

vakantiebestemming 

Met de start van het toeristenseizoen is de gemiddelde bezettingsgraad van de Oost-

Belgische hotels en hostels met 7,5% gestegen ten opzichte van de laatste enquête van 

ongeveer een maand geleden. In vergelijking met de cijfers voor de paasvakantie van 

2021 meldde 65% van de etablissementen dat de bezettingsgraad identiek of beter 

was. De bedrijven die verliezen hebben geleden, schrijven dit toe aan de 

weersomstandigheden en de algemene prijsstijging.  

Voor vakantiewoningen en appartementen bedroeg de gemiddelde bezettingsgraad 

76%, wat overeenkomt met de cijfers voor dezelfde periode in 2021.  

De klanten van de logiesverstrekkers in Oost-België hebben vooral via de digitale media 

kennis gemaakt met het vakantiegebied. Vlak daarachter kwamen terugkerende vaste 

klanten op de tweede plaats in de rangschikking. Dit wordt gevolgd door aanbevelingen 

van kennissen en de analoge marketingkanalen.  
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De vooruitzichten voor de 

komende maanden zijn zeer 

positief. De Oost-Belgische 

bedrijven beginnen met een 

goed gevoel aan het 

belangrijkste toeristische 

seizoen in de zomer. 

 

 

 

Voornamelijk gasten uit het binnenland van België 

De overnachtende gasten in Oost-België kwamen voornamelijk uit Vlaanderen. Het 

aandeel bezoekers uit Vlaanderen bedroeg 55% voor hotels en maar liefst 64% voor 

vakantiewoningen. Toeristen uit Wallonië volgen op de tweede plaats (hotels: 19%, 

vakantiewoningen: 12%). Duitsland en Nederland eindigden elk met een gemiddelde van 

10%. Bezoekers uit Frankrijk en Luxemburg kwamen minder vaak. De versoepeling van 

de sanitaire voorschriften om de pandemie in te dammen, heeft tijdens de paasvakantie 

geleid tot een lichte stijging van het aantal gasten uit Duitsland en Nederland, zoals 

verschillende etablissementen hebben bevestigd. Over het geheel genomen blijven 

Belgische gasten echter veruit de sterkste doelgroep. 

 

Het weer beïnvloedde de vrijetijdsbesteding 

De meest populaire activiteiten tijdens de paasvakantie waren wandelingen door de 

Oost-Belgische landschappen en met name de narcissenweiden. Uitstapjes met het 

gezin en fietstochten waren ook erg populair, evenals genieten van de regionale 

gastronomie. Vooral gezinnen hebben geprofiteerd van speciale aanbiedingen, zoals de 

paasspeurtocht van het Pottenbakkerijmuseum Raeren.  
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De Oost-Belgische 

excursiebestemmingen en 

toeristeninformatiecentra 

hebben aan het begin van de 

paasvakantie betrekkelijk weinig 

bezoekers geregistreerd. Als 

redenen hiervoor gaven de 

aanbieders het toegenomen 

aantal buitenlandse reizen op en 

de weersomstandigheden, die in 

de eerste week van de vakantie 

werden gekenmerkt door 

neerslag en koude temperaturen.  

 

 

 

Info over de enquête: De online-enquête werd gehouden onder leden van het 

Toeristisch Agentschap Oost-België. Het gaat om de periode van 4 tot en met 16 april 

2022, dat wil zeggen tot ver in de paasvakantie. De resultaten zijn niet-bindend en zijn 

uitsluitend afkomstig van de bedrijven van het Toeristisch Agentschap Oost-België die 

op de enquête hebben gereageerd. 

 

 

Fotobijschrift: 

1) Tijdens de lente is wandelen bijzonder populair.  

©Udo Bernhart Interreg EFRE 

2) De logiessector blikt positief vooruit op de zomer.  ©Stephan Offermann 

3) De weiden vol bloeiende narcissen trokken talloze bezoekers aan. ©Oliver Raatz 

Interreg EFRE 
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