Impact Covid-19 op bezoekersgedrag
04 juni 2020

Inleiding
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.
Ook geeft deze monitor een eerste indicatief inzicht van de actuele ontwikkelingen in de meeting sector.
De monitor wordt opgesteld in samenwerking met vele organisaties en instellingen, waaronder NBTC, de afdeling
Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam, Schiphol Group en Visitor Data en onze MICE
partners. 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 databronnen weergegeven in de bronnenlijst (pagina 3), over de periode
1 februari t/m 31 mei 2020 en maken waar mogelijk de vergelijking met dezelfde periode in 2019. De gegevens over
de meeting sector betreffen de periode januari tot en met april 2020.
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Overzichten databronnen per thema
Thema
1
Oriëntatie, zoek- en
boekgedrag
2
Reizen naar Europa &
Amsterdam
3
Overnachten in Europa
& Amsterdam

Belangrijkste inzichten in het effect van Corona
•
•
•

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
Gegevens
Gegevens
Gegevens

•

4
Indicatie bezoek aan
Amsterdam

STR Global
STR Global
STR Global
VisitorData

inzake bezettingsgraad hotels in China, Europa en Nederland
inzake bezettingsgraad hotels in Europese hoofdsteden waaronder Amsterdam
inzake omzet per beschikbare kamer in Nederlandse/Belgische steden
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

•

Indicatieve gegevens meeting locaties en hotels inzake ontwikkeling meeting sector in Amsterdam

5
Ontwikkeling MICE
sector in Amsterdam
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Samenvatting inzichten Metropoolregio Amsterdam per thema
Thema

Belangrijkste inzichten in het effect van Corona
•

1

Oriëntatie, zoek- en
boekgedrag

•

2
Reizen naar Europa &
Amsterdam

3
Overnachten in Europa
& Amsterdam

4

Indicatie bezoek aan
Amsterdam

•

Op Schiphol worden enkel noodzakelijke reizen voor repatriëring en transport uitgevoerd. Vanaf half juni /
begin juli worden, rekening houdend met de openstelling van grenzen, de eerste niet-noodzakelijke
passagiersvluchten verwacht.

•

In de week van 17 tm 23 mei zien we in alle Europese landen weer een (zeer) lichte stijging in de
bezettingsgraad ten opzichte van vorige maand. De bezettingsgraad van hotels in Europese landen is
weer ongeveer terug op het niveau van midden maart.
De bezettingsgraad van hotels in Nederland is 12% in deze periode. Amsterdam heeft in de week van
17 tm 23 mei een bezettingsgraad van 10% volgens data van STR Global. De voorlopige data van
VisitorData komt uit op 11%. Ook hier zien we een lichte stijging ten opzichte van eind april.

•

•
•
•

5
Ontwikkeling MICE
sector in Amsterdam

Een lichte verbetering is sinds medio mei zichtbaar in het zoek en boekgedrag binnen Europa naar
reizen in Europa. Voor de komende zomermaanden is dit duidelijk zichtbaar. Voor oktober 2020 zien
we zelfs al dat er meer zoekopdrachten dan in dezelfde periode vorig jaar.
Het zoekgedrag van consumenten naar vlucht en hotels in Nederland binnen Europa ligt lager dan
buiten Europa. Het herstel in zoekgedrag is voor Nederland op dit moment voor de dichtbij markten
het meest zichtbaar vanwege bereikbaarheid met auto/trein en de aankondiging van het open stellen
van grenzen binnen Europa.

•

De Visitor Centres en de I amsterdam store zijn vanaf 16 maart dicht. De I amsterdam Store is met
ingang van juni 2020 weer geopend, data hierover zal in de volgende rapportage meegenomen worden.
De online verkoop van de I amsterdam City Card op www.iamsterdam.com komt langzaam op gang.
In week 8-14 maart neemt het aantal plaatsgevonden meetings per week af, een maand later vinden
nagenoeg geen meetings meer plaats. Ruim 10% van de meetings die plaats zouden vinden vanaf
medio maart is verplaatst naar een nieuwe datum in Q3 2020 of naar 2021.
Ca. 75% van de ondervraagde meeting locaties denkt dat nationale meetings binnen 3- 6 maanden
opgestart worden. 50% verwacht dat de opstart van internationale meetings ligt tussen 6 - 12
4
maanden.

Ontwikkeling Covid-19
Ontwikkeling aantal actieve cases in China, Italië, Verenigde Staten,
Ontwikkeling actieve Corona cases
op datum
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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 31
mei ruim 1 mln actieve cases
en laat een steile ontwikkeling
zien. Het aantal actieve cases in
Nederland wordt niet meer
bijgehouden. In Nederland zijn in
totaal ruim 46.000 besmettingen
(geweest).

Nederland
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Ontwikkeling Covid-19
Ontwikkeling aantal daily new cases in Spanje en Nederland

Inzicht
Voor Nederland en Spanje wordt
het aantal actieve cases sinds kort
niet meer bijgehouden. Het aantal
daily new cases wordt nog wel
geregistreerd.

9.000

8.000

7.000

Het hoogtepunt voor Nederland
was op 10 april. Op deze dag
werden er 1.335 nieuwe
coronagevallen gemeld. Voor
Spanje kwam dit punt al eerder
namelijk op 26 maart met 8.271
gevallen.
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In mei is het aantal dagelijkse
nieuwe coronagevallen in
Nederland gezakt tot onder de
300 per dag.
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Oriëntatie, zoek- en boekgedrag Europa en Amsterdam

Gegevens Adara aangaande zoektrends in EMEA regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika)
vanaf 1 januari 2020 t/m 25 mei 2020

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

Aantal boekingen per dag voor hotels

Inzicht
Het aantal boekingen voor
vluchten en hotels in EMEA is in
het afgelopen kwartaal sterk
gedaald. Dit geldt zowel voor
business (roze lijn) als voor
leisure (paarse lijn) boekingen.
Toch lijkt het dieptepunt achter
ons en is er een stijgende lijn
zichtbaar in het aantal boekingen
voor zowel vluchten als hotels in
de EMEA regio.

Bron: Adara,
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Gegevens Adara aangaande zoektrends van binnen Europa betreffende reizen naar
Europa vanaf februari 2020 t/m 25 mei 2020
Vlucht & hotel (gecombineerd) zoektrend

Inzicht
De grootste daling met meer
dan 75% in het zoekgedrag van
binnen Europa is in de week van
16 maart. In deze week gaat het
Amerikaans trans-Atlantisch
reisverbod in.
Deze trend is ook zichtbaar voor
reizen van buiten Europa naar
Europa. Met als belangrijke
oorzaak het besluit op 17 maart
van de EU-lidstaten om de grenzen
(het luchtruim) te sluiten voor 30
dagen.
In de periode na 11 mei zien we
een verbetering in het zoek en
boekgedrag binnen Europa naar
reizen.

Bron: Adara,
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Gegevens Adara aangaande zoektrends forecast van binnen Europa betreffende reizen
naar Europa vanaf juni 2020 t/m oktober 2020
Vlucht & hotel (gecombineerd) zoektrend

Inzicht
Consumenten onderzoeken
steeds meer de mogelijkheid om
buitenlandse reizen te maken.
Voor de komende zomermaanden
is dit duidelijk zichtbaar. Relatief
gezien ligt het volume nog lager
dan in 2019, echter ook hier is
een langzame verbetering zichtbaar.
Voor oktober 2020 zien we zelfs al
dat er meer zoekopdrachten zijn
dan in dezelfde periode vorig jaar.
Voor buiten Europa naar Europa of
Nederland is dit herstel nog niet
echt zichtbaar.

Bron: Adara,
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Gegevens Adara aangaande forecast zoektrends binnen Europa betreffende reizen naar
Nederland vanaf juni 2020 t/m oktober 2020
Vlucht & hotel (gecombineerd) zoektrend

Inzicht
Het zoekgedrag van consumenten
naar vlucht en hotels in Nederland
binnen Europa ligt lager dan
buiten Europa.
Het herstel in zoekgedrag is voor
Nederland op dit moment voor de
dichtbij markten het meest
zichtbaar.

Het beschikbaar zijn van andere
vervoersvormen zoals auto en
trein op deze afstand is een
logische verklaring. Dit in
combinatie met de aankondiging
van het open stellen van grenzen
binnen Europa.

Bron: Adara,
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Aantal sessies op de website iamsterdam.com
januari t/m mei 2020

Ontwikkeling verkeer I amsterdam.com per week

(% verschil week ervoor)

Inzicht
Het figuur hiernaast toont de
week op week ontwikkeling per
herkomstland op de website
iamsterdam.com.

100,00%

80,00%

60,00%

Duidelijk is het herstel te zien van
bezoekers uit Duitsland (paarse
lijn). Maar ook de bezoekers uit
Nederland en Frankrijk weten de
site de laatste weken steeds meer
te vinden.
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Opvallend is de kleine maar
gestage groei van de bezoekers
uit de Verenigde Staten (blauwe
lijn) sinds 23 maart. Met een
enkele terugval in de weken van
30 maart en 4 mei, hebben zij
sinds 23 mei week op week een
verbetering van het bezoek aan de
site vertoond.
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Reizen naar Europa & Amsterdam

Gegevens Forward Keys inzake vliegtuigboekingen wereldwijd
Per 25 mei 2020

Inzicht
De hiernaast afgebeelde figuur
toont de wereldwijde
reisrestricties, die gelden op 25
mei. Een groeiend aantal landen
heeft of gaat op korte termijn de
reisbeperkingen opheffen.
Landen lopen hierin qua beleid
uiteen op het gebied van timing
en regelgeving.

Voor verdere informatie over de
openstelling van landen zie
onderstaande link van Skift:
https://lnkd.in/dZuAWqr

Bron: Forward Keys
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Gegevens Schiphol Group inzake passagiersontwikkeling
Januari t/m april 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019

Ontwikkeling aantal passagiers per maand 2020 t.o.v. 2019

Inzicht

20%
1%

2%

2%

In april is het aantal passagiers
op Schiphol gedaald naar het
(bijna) absoluut dieptepunt.

1%

0%
-2%

Enkel noodzakelijke reizen
voor repatriëring en transport
vluchten worden nog
uitgevoerd.
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-52%
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Vanaf begin april functioneert
Schiphol volgens het Kern
Schiphol scenario, waarbij de B
pier gedeeltelijk en de C, G en
H/M pier buiten gebruik zijn en
alleen de D, E en F pier
geopend zijn.

-56%

Uitbraak Corona virus in Nederland 27-02

-100%

-98% -97% -98%

-120%
Januari

Februari

Local boarding (OD)

Bron: Schiphol Group

Transfer passengers

Maart
Total passengers

April

NB: Schiphol verwacht dat het
aantal passagiersvluchten weer
gaan stijgen vanaf half juni /
begin juli bij openstelling van
de grenzen.
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Overnachten in Europa, Nederland & Amsterdam

Bezettingsgraad hotels Nederland versus Europese landen (STR global)
12 jan t/m 23 mei 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019

Inzicht

Gemiddelde bezettingsgraad hotels Europese landen (%)

In de week van 17 tm 23 mei
zien we in alle Europese landen
weer een (zeer) lichte stijging
ten opzichte van vorige week.
De bezettingsgraad van hotels
in Europese landen is weer
ongeveer terug op het niveau
van midden maart.

Gemiddelde bezettingsgraad hotels Europese landen (%)
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De bezettingsgraad van hotels
in Nederland is 12% in de
periode van 17 tm 23 mei
Dit is een daling van 68% ten
opzichte van dezelfde periode
in 2019.

Uitbraak Corona virus in Nederland 27-02
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Bezettingsgraad hotels Amsterdam versus Europese hoofdsteden (STR global)
12 jan t/m 23 mei 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019

Inzicht

Gemiddelde bezettingsgraad hotels Europese steden (%)

Ook alle Europese hoofdsteden
(behalve Berlijn) laten van 17 tm
23 mei weer een lichte stijging
zien ten opzichte van de
voorgaande weken.

Gemiddelde bezettingsgraad hotels Europese landen (%)
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Amsterdam heeft in de week van
17 tm 23 mei een bezettingsgraad
van 10% (een daling van 74% ten
opzichte van dezelfde periode in
2019).
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Uitbraak Corona virus in Nederland 27-02

Brussel kent een bezettingsgraad
van 8%, Berlijn van 8% en
Kopenhagen van 10%. Londen
kent met 21% de hoogste
bezettingsgraad.
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Bezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

1 februari t/m 23 mei 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019
Gemiddelde bezettingsgraad hotels afgezet tegen geopende hotels
Amsterdam (%)
100

Inzicht
VisitorData verzamelt dagelijks
de kamerbezetting van hotels
in Amsterdam aan de hand van
het online nachtregister.
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De voorlopige cijfers laten aan
het eind van de week van 17 tm
23 mei een bezettingsgraad zien
van ca 11%.
Dit percentage is berekend op
basis van het aantal hotels (114)
dat open was aan het eind van
deze week.
In dezelfde periode vorig jaar
was de bezettingsgraad 91% op
basis van 306 hotels in die
periode geopend.
NB. De bezettingsgraad van VisitorData ligt
iets hoger dan van STR Global. Dit heeft te
maken met het meetmoment en de opbouw
van de steekproef.
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Gemiddelde commerciële kamerprijs hotels Amsterdam (VisitorData)
februari t/m 23 mei 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019
Gemiddelde commerciële kamerprijs hotels Amsterdam (€)

VisitorData scraped dagelijks de
commerciële kamerprijs van
hotels via diverse boekingssites.
Dit is niet hetzelfde als de vaak
gehanteerde Average Daily
Rate, deze ligt lager omdat
bepaalde opslagkosten die men
voor de boekingssite betaald
hierin niet zijn meegenomen.
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Vanaf 27 februari, de uitbraak
van het coronavirus, liggen de
kamerprijzen in Amsterdam
lager dan in dezelfde periode
het jaar ervoor.
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Inzicht
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Gemiddelde kamerprijs 2020

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.
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Meeting sector in Amsterdam

Ontwikkeling meeting sector in Amsterdam
1 januari t/m 30 april 2020

Ontwikkeling per week van het aantal plaatsgevonden, geannuleerde en
verplaatste meetings in Amsterdam
160

Inzicht
De volgende dia’s geven een
indicatie van de impact van het
Coronavirus op de meeting- en
eventssector in Amsterdam.
48 venues, hotels en andere
meeting locaties hebben data
aangeleverd.

Uitbraak Corona virus in Nederland 27-02
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In week 8 tm14 maart neemt
het aantal plaatsgevonden
meetings per week af, waarna
een maand later nagenoeg geen
meetings meer plaatsvinden.
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De week 15 tm 21 maart laat de
grootste piek zien van
annuleringen en in mindere
mate verplaatsingen.
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Bron: indicatieve data van meeting locaties gevestigd in Amsterdam, verzameld en bewerkt door amsterdam&partners
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Ontwikkeling meeting sector in Amsterdam
1 januari t/m 30 april 2020

Ontwikkeling type meetings dat heeft plaatsgevonden per week
60

Inzicht
Op 13 maart 2020 besloot het
Kabinet dat er geen georganiseerde bijeenkomsten meer
mochten plaatsvinden met 100
of meer personen.

Uitbraak Corona virus in Nederland 27-02
50

De directe impact van deze
maatregel is te zien vanaf week
15-21 maart.
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Bron: indicatieve data van meetinglocaties gevestigd in Amsterdam, verzameld en bewerkt door amsterdam&partners
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Ontwikkeling meeting sector in Amsterdam

1 januari t/m 30 april 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019
Ontwikkeling aantal meetings, deelnemers en deelnemersdagen 2020
t.o.v. 2019

Het aantal deelnemersdagen
wordt berekend door de duur
van de meetings te vermenigvuldigen met het aantal
deelnemers.
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Inzicht
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Deze indicatieve cijfers wijzen
op een sterke stijging in aantal
deelnemersdagen ten opzichte
van dezelfde periode in 2019.
Hetgeen veroorzaakt wordt
minder deelnemers en een
langere duur van de meetings
ten opzichte van 2019.
In maart is de impact van
Corona en de maatregelen
vanuit de overheid op de sector
duidelijk zichtbaar.

-120,0%

Aantal meetings

Aantal deelnemers

Aantal deelnemersdagen

Bron: indicatieve data van meetinglocaties gevestigd in Amsterdam, verzameld en bewerkt door amsterdam&partners
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Ontwikkeling meeting sector in Amsterdam
1 januari t/m 30 april 2020

Nieuwe geplande data van de verplaatste meetings

Inzicht
Op basis van de verzamelde
data van 48 venues, hotels en
andere meetinglocaties, blijkt
dat ruim 10% van de eigenlijke
meetings is verplaatst naar een
nieuwe datum.
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Meetings die oorspronkelijk in
maart zouden plaatsvinden, is
het meeste verplaatst naar het
derde kwartaal (28%) of
vooruitgeschoven naar 2021
(25%). Ditzelfde geldt voor
meetings die zouden
plaatsvinden in april. Daarvan is
35% verplaatst naar Q3 en 30%
naar volgend jaar.
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Nog onbekend
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Ontwikkeling meeting sector in Amsterdam
April 2020

Verwachting opstart aanvragen nationale en internationale meetings

Inzicht
In april 2020 zijn de
ondervraagde venues, hotels en
meeting locaties gevraagd om
aan te geven wanneer de
aanvragen voor nationale- en
internationale meetings naar
hun beeld weer zal opstarten.
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Het merendeel verwacht dat de
nationale meetings eerder
opstarten dan de internationale
meetings. Bijna drie kwart van
de ondervraagden denkt dat
de nationale meetings binnen
3 maanden tot maximaal 6
maanden opgestart zullen zijn.
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Bron: indicatieve data van meetinglocaties gevestigd in Amsterdam, verzameld en bewerkt door amsterdam&partners

Na meer dan één jaar

Voor de meeste ondervraagden
ligt de verwachte opstart van
internationale meetings verderweg in de tijd. 50% verwacht
dat de opstart ligt tussen 6 tot
12 maanden.
26

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

/stichting_ap

/I amsterdam

/I amsterdam

/I amsterdam

