Toerisme in Zeeland daalde met 19% in 2020
De maatregelen tegen het coronavirus hebben een enorme impact op het toerisme en zo ook in
Zeeland. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat het aantal geregistreerde overnachtingen in
Zeeland met 19% daalde ten opzichte van 2019 en uitkwam op 9 miljoen. Daarmee is de schade in
Zeeland nog beperkt gebleven, landelijk daalde het overnachtingscijfer met 30%. HZ
Kenniscentrum Kusttoerisme heeft de cijfers voor Zeeland nader geanalyseerd.
Nederlandse toerist terug van weggeweest
Zeeland verloor de afgelopen jaren marktaandeel in eigen land, het aantal overnachtingen van
Nederlanders daalde licht terwijl er landelijke sprake was van een stijging. Die trend werd gekeerd in
2020: het aantal Nederlandse vakantieovernachtingen in Nederland steeg met 6%. Zij kwamen
vooral in de zomermaanden en compenseerden daarmee het wegblijven van buitenlandse toeristen.
Het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten daalde met 38%; het aantal Belgische
overnachtingen halveerde en de Duitsers brachten 33% minder overnachtingen in Zeeland door.
Gekeken naar verblijfsperiode is de impact van de coronamaatregelen overduidelijk: in het
voorseizoen waren toeristische overnachtingen in Zeeland verboden of sterk beperkt; later in het
jaar leed het toerisme onder de internationale reisbeperkingen en alle overige beperkende
maatregelen. In de tussenliggende zomer beleefde Zeeland de drukste zomer ooit; nooit eerder
werden zoveel overnachtingen doorgebracht in de zomermaanden. Vooral in juli en september
groeide het aantal overnachtingen fors, in augustus in mindere mate omdat die maand van oudsher
de drukste zomermaand is en er weinig groei mogelijk is.
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Groepsaccommodaties hardst getroffen
Zeeland heeft met name veel aanbod van vakantiewoningen, verhuurchalets en toeristische
kampeerplaatsen. Deze accommodatietypen werden het minst hard getroffen: het toeristisch
kamperen daalde met slechts 8% en overnachtingen op ‘huisjesterreinen’ (bungalowparken en
verhuurchalets op campings) daalden met 22%. Zeeuwse hotels zagen het aantal overnachtingen
met 28% dalen. Daarmee deden zij het nog altijd veel beter dan het landelijk gemiddelde (-47%),
waar vooral de (grote) steden toeristen zagen wegblijven. Grootste verliezers zijn de
groepsaccommodaties: vanwege de maximale groepsgroottes en 1,5 metersamenleving stond hun
exploitatie enorm onder druk. Zij noteerden een daling van 58% in het aantal overnachtingen.
Al met al is het ‘verloren’ voorseizoen niet goedgemaakt in de zomer en kent ook het naseizoen weer
forse beperkingen. Het aantal toeristische overnachtingen is in 2020 uitkomen op 9 miljoen. Dit is een
vijfde lager dan de 11,1 miljoen overnachtingen die het CBS over 2019 rapporteerde.
Let wel: het aantal overnachtingen gepubliceerd door CBS is exclusief particuliere verhuur,
jachthavens en overnachtingen van gasten in hun eigen vakantie-accommodatie (tweede woning,
stacaravan etc). In totaal zullen er dus veel meer overnachtingen in Zeeland plaatsgevonden hebben.
Door de grote verschuivingen in het vakantiegedrag in 2020 is het lastig een goede raming te maken
van deze niet-geregistreerde overnachtingen.
N.B. CBS publiceerde nu de voorlopige cijfers, definitieve cijfers worden tegen de zomer verwacht.
Kenniscentrum Kusttoerisme zal deze cijfers verder analyseren en publiceren in de jaarlijkse leaflet met
kerncijfers over toerisme in Zeeland.

