Impact Covid-19 op bezoekersgedrag
02 april 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. In opdracht van de gemeente Amsterdam (Economische Zaken) is eind maart een conceptrapportage opgesteld
die de effecten op de economie van (Groot-) Amsterdam op korte termijn (tot 1 juni) inzichtelijk maakt. Met als conclusie
dat de Amsterdamse economie relatief sterker wordt geraakt door de coronacrisis dan de economie van Nederland als
geheel. Dit komt door het relatief grote aandeel van sectoren zoals horeca, luchtvaart, hotels en de groothandel in de
economie van Groot-Amsterdam. De negatieve economische gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus worden
geschat op € 1,6 miljard per maand. Wanneer de maatregelen doorlopen tot 1 juni zal de economie van Groot-Amsterdam
in 2020 met 1,5 procent krimpen, terwijl een groei van 2,3 procent was voorzien. De gehele rapportage is te downloaden
via de volgende link: https://www.metropoolregioamsterdam.nl/coronacrisis-raakt-regio-amsterdam-hard/
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 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.

Deze publicatie maakt gebruik van de navolgende databronnen, over de periode 1 februari t/m 31 maart 2020 en maken
waar mogelijk de vergelijking met dezelfde periode in 2019. Zie voor meer informatie de bronnenlijst op pagina 3.
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Overzichten databronnen per thema
Thema

Belangrijkste databronnen
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Samenvatting inzichten Metropoolregio Amsterdam per thema
Thema
1
Oriëntatie en
boekgedrag

Belangrijkste inzichten in het effect van Corona

•
•

•
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Reizen naar Europa &
Amsterdam

•
•

•

De interesse in reizen en daarmee het aantal vlucht- en hotelboekingen naar Europa bevindt zich op
een dieptepunt. Eind week 12 (16 t/m 22 maart) waren er 74% minder boekingen dan in 2019.
In de periode 1 februari t/m 1 april laat het verkeer op holland.com een daling zien van 63% t.o.v.
dezelfde periode in 2019.
Het aantal sessies op iamsterdam.com toont ten opzichte van 2019 een daling in het aantal sessies
van 50%. De laatste 15 dagen zien we wel een stabilisatie.
Het aantal boekingen in de laatste week van februari is in alle grote wereldregio's sterk gedaald.
Het Amerikaanse trans-Atlantische reisverbod (14 maart) voor niet-Amerikaanse ingezetenen vanuit het
Schengengebied, heeft naar verwachting impact op totaal 3,3 miljoen vliegtuigstoelen. Het Verenigd
Koninkrijk is het zwaarst getroffen (1 miljoen stoelen). Nederland kent een impact van ca 300.000.
Het aantal passagiers op Schiphol laat een sterk dalende trend zien t.o.v. 2019; in week 12 (23 t/m 29
maart) zien we een daling van 76,8%.
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Overnachten in Europa
& Amsterdam

•

Indicatie bezoek aan
Amsterdam

•

•
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•

Mede door het ‘flattenen van de curve’ in China komt het hotelbezoek weer langzaam op gang. De
hoogste absolute bezettingsgraad werd gezien in Xi'an en Chengdu met 36% op 28 maart.
De bezettingsgraad van hotels in Europese hoofdsteden laat overal een sterke daling zien. In
Amsterdam is de bezettingsgraad in de week van 22 t/m 28 maart 2020 10%, Berlijn en Brussel dalen
zelfs tot onder de 10%.
De online verkoop van de I amsterdam City Card op www.iamsterdam.com is na 12 maart jl. na
aankondiging van de sluiting van alle instellingen (12 maart) nagenoeg stil komen te liggen.
Ook in de Visitor Centres en de I amsterdam store zien we na 27 februari een forse daling in bezoekers.
Vanaf 16 maart zijn deze locaties dicht en zijn er geen bezoekers meer.
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Ontwikkeling Covid-19
Ontwikkeling aantal actieve cases in China, Italië, Verenigde Staten,
Spanje en Nederland
Ontwikkeling actieve cases vanaf
dag met eerste actieve case
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Bron: Worldometers.info
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De figuren hiernaast tonen de
ontwikkeling van het aantal actieve cases
in de top vier landen wereldwijd en
Nederland, dwz het aantal mensen dat op
een bepaalde dag geregistreerd staat als
'besmet'. Personen die beter zijn gemeld,
zitten hier dus niet meer in.
De ontwikkeling van het aantal actieve
Corona cases in China, Spanje en Italië lijkt
vooralsnog een vergelijkbaar patroon te
laten zien. De ontwikkeling in Nederland
laat een minder steile lijn zien. Echter
Amerika vertoont een verdriedubbeling
van het aantal actieve cases.
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Ontwikkeling actieve Corona
cases op datum

Inzicht
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De uitbraak van het virus kent zijn
oorsprong in China, waarbij de groei
inmiddels sterk aan het afvlakken is.
De eerste Corona case in Nederland is van
27 februari. Eind maart telt Nederland
ruim 11.000 actieve cases.
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Oriëntatie en zoekgedrag Europa en Amsterdam

Gegevens Adara aangaande zoektrends in Europa betreffende reizen
vanaf januari 2020 t/m 22 maart

Vlucht & hotel (gecombineerd) zoektrend (geïndexeerd op januari)

Inzicht
De interesse in reizen naar Europa
bevindt zich op een dieptepunt.
Het totaal aantal zoekopdrachten
ligt onder de basiswaarde en is
sterk gedaald ten opzichte van
dezelfde periode in 2019 (index
3,5 ten opzichte van index 0,8).

Bron: Adara, 1 = basiswaarde, positieve groei of negtieve daling in relatie tot de basis waarde (vb 1.1 =10% groei) NB. De weken zijn jaar-op-jaar gematcht voor de analyse.

7

Gegevens Adara aangaande vlucht- en hotelboekingen in Europa
vanaf januari 2020 t/m 22 maart

Vlucht- en hotel boekingen (gecombineerd) (geïndexeerd op januari 2020)

Inzicht
Ook het aantal vlucht- en hotel
boekingen bevindt zich op een
dieptepunt. Rond week 7 werd het
breekpunt bereikt waarop er
minder boekingen in 2020 waren
dan in 2019. Normaal gesproken
zou er in februari een groei
plaatsvinden en deze is in 2020
uitgebleven.
In week 10 is een kleine piek
zichtbaar. Deze is met name door
de vluchtboekingen veroorzaakt,
door mensen die nog last-minute
naar huis wilden komen voordat
de luchtruimen gesloten zouden
worden.

Eind week 12 (16 t/m 22 maart)
waren er 74% minder boekingen
dan in 2019.

Bron: Adara, 1 = basiswaarde, positieve groei of negtieve daling in relatie tot de basiswaarde (vb 1.1 =10% groei) NB. De weken zijn jaar-op-jaar gematcht voor de analyse.
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Aantal sessies op de website holland.com

1 februari t/m 22 maart 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019
Ontwikkeling verkeer op holland.com 2020 t.o.v. 2019

Inzicht
In de periode 1 februari t/m 1
april laat het verkeer op
holland.com een daling zien
van 63% t.o.v. dezelfde periode
in2019.
Ook het aantal pagina’s dat
bekeken wordt (pageviews) door
de bezoekers aan Holland.com is
flink afgenomen met 73%.

Bron: Google Analytics
Let op: de schrikkeldag (29 februari) is uit dit overzicht verwijderd i.v.m. de vergelijkbaarheid van de jaren.
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Aantal sessies op de website iamsterdam.com

februari t/m maart 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019
Inzicht

Ontwikkeling aantal sessies per dag 2020 t.o.v. 2019

Het aantal sessies op de
iamsterdam.com website is
door de crisis sterk gedaald.
Ten opzichte van 2019 ligt het
aantal sessies in de maand
50% lager. In de laatste 15
dagen zien we een stabilisatie.
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De piek op 12 maart betreft de
Corona pagina op de site, welke
enorm goed bekeken (ruim
56.000 sessies). Dit na aankondiging van thuiswerk- en
sluitingsmaatregelen door het
kabinet.
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Het aantal pagina’s dat bekeken
wordt (pageviews) door de
bezoekers aan Holland.com is
afgenomen met 63%.

2020

Bron: Google Analytics
Let op: de schrikkeldag (29 februari) is uit dit overzicht verwijderd i.v.m. de vergelijkbaarheid van de jaren.
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Ontwikkeling aantal sessies aan de website iamsterdam.com naar herkomstland
februari t/m maart 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019
Ontwikkeling sessies per land van herkomst 2020 t.o.v. 2019

Inzicht
Voor alle markten, met
uitzondering van Frankrijk,
is inmiddels het bezoek aan
I amsterdam.com voor de helft
of meer afgenomen in maart
ten opzichte van februari.
Bezoek van Nederlandse en
Italiaanse herkomst lieten in
februari nog een stijging zien van
respectievelijk +12% en +5%.
Echter deze vertonen in maart
ook een sterke daling van
respectievelijk -45% en -49%
ten opzichte van vorig jaar.
Overall is het aantal sessies op de
site over heel maart met 50%
gedaald ten opzichte van dezelfde
periode in 2019.

Bron: Google Analytics
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Reizen naar Europa & Amsterdam

Gegevens Forward Keys inzake vliegtuigboekingen wereldwijd
20 januari t/m 29 februari 2020

Inzicht
Boekingen naar Italië, in de laatste
week van februari, daalden met
138,7%, wat betekent dat het
aantal annuleringen het aantal
nieuwe boekingen overtrof.
Uit een analyse van de diverse
herkomstmarkten in Europa,
blijkt dat het aantal boekingen
in de laatste week van februari
in alle grote regio's van de wereld
met dubbele cijfers is gedaald.

NB: helaas zijn er geen recentere gegevens
beschikbaar van forward Keys. Zodra deze
beschikbaar zijn, zullen we deze opnemen in
deze monitor.

Bron: Forward Keys
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Gegevens Forward Keys inzake vliegtuigboekingen wereldwijd
6 januari t/m 8 maart 2020

Inzicht
Het aantal boekingen voor
overzeese vluchten vanuit de
Verenigde Staten bereikte een
nieuw dieptepunt sinds het begin
van de COVID-19 crisis, met
meer annuleringen dan
boekingen vorige week.
Er is geen motor meer. De
nummer één uitgaande markt
wereldwijd, China, is vrijwel van
de ene op de andere dag
verdwenen. En de nummer twee
uitgaande markt (de VS) begint
ook tekenen van vertraging te
vertonen.
Aanvullende Amerikaanse
reisbeperkingen voor bepaalde
inkomende reizigers uit Europa,
verergeren de druk op
internationale routes.

Bron: Forward Keys
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Gegevens Forward Keys inzake vliegtuigboekingen wereldwijd
update 17-03-2020

Inzicht
Het Amerikaanse trans-Atlantische
reisverbod voor niet-Amerikaanse
ingezetenen die het land vanuit het
Schengengebied binnenkomen dat
op 14 maart jl is ingegaan, heeft
naar verwachting impact op totaal
3,3 miljoen vliegtuigstoelen.
Het Verenigd Koninkrijk zal het
zwaarst worden getroffen met een
mogelijke impact op een miljoen
stoelen. Duitsland wordt gevolgd
door ongeveer 500.000 verliezen,
Frankrijk ongeveer 400.000,
Nederland ongeveer 300.000,
Spanje ongeveer 200.000, dan
Italië en Zwitserland, elk met
ongeveer 100.000.

Bron: Forward Keys
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Gegevens Forward Keys inzake vliegtuigboekingen wereldwijd
update 19-03-2020

Inzicht

Het besluit op 17 maart jl door
de EU-lidstaten om de grenzen
(luchtruim) te sluiten voor 30
dagen heeft een verwachte
impact op meer dan 48.200
vluchten en 10,2 miljoen stoelen.
Wat landen betreft, zijn de EUlanden die de meeste vluchten
verliezen, ook de grootste.
Frankrijk wordt het zwaarst
getroffen en verliest mogelijk
meer dan twee miljoen stoelen.
Daarna volgt Duitsland, dat op
het punt staat iets minder dan
twee miljoen te verliezen, en
vervolgens Nederland en Spanje,
elk met ongeveer een miljoen
stoelen in dienst bij derde landen
(zoals bv KLM bij Air France in
dienst is), voorafgaand aan de
door de EU voorgestelde
beperkingen.
Bron: Forward Keys
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Gegevens Schiphol Group inzake passagiersontwikkeling
3 februari t/m 29 maart 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019
Ontwikkeling aantal passagiers per week 2020 t.o.v. 2019

Inzicht
De procentuele daling van het
totaal aantal passagiers op
Schiphol wordt, vanaf het
moment van de uitbraak van
het Corona virus in Nederland,
wekelijks groter.
In week 12 (23 t/m 29 maart)
zien we een daling van 76,8%.

Bron: Schiphol Group

* Cijfers week 9 tm 12 zijn een schatting
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Overnachten in Europa & Amsterdam

hotels open in China (STR global)
meting op 25 maart 2020

% hotels open in China

Inzicht
STR Global brengt wekelijks
cijfers uit over de bezettingsgraad van hotels over de gehele
wereld, waaronder ook China.
Een positief punt voor de
hotelbranche in China dat STR
laat zien, is dat 87% van de
hotels in de steekproef van het
vasteland van China nu weer
open is nadat velen de
afgelopen twee maanden waren
gesloten.

Bron: STR global,
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Bezettingsgraad hotels China (STR global)
1 t/m 28 maart 2020

Gemiddelde bezettingsgraad hotels China(%)

Inzicht
Mede door het ‘flattenen van de
curve’ in China kan het
hotelbezoek weer langzaam op
gang komen.
In Peking bedroeg de dagelijkse
bezettingsgraad begin maart
circa 10%, maar steeg op 28
maart tot 21,6%. Shanghai was
op 1 maart maar 11%, maar
bereikte 28,6% op 28 maart. De
hoogste absolute
bezettingsgraad werd gezien in
Xi'an (35,9% op 28 maart) en
Chengdu (35,6% op 28 maart).

Bron: STR global,
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Bezettingsgraad hotels Nederland versus Europese landen (STR global)
12 jan t/m 28 maart 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019
Gemiddelde bezettingsgraad hotels Europese landen (%)

Inzicht
De impact van Covid-19 in
Europa is vooral te zien in
de 2e week van maart 2020.
Net als in de afgelopen periode
daalt de bezettingsgraad in
Europese landen ook in de week
van 22-28 maart 2020 weer
verder.
De bezettingsgraad van hotels
in Nederland is de periode 22
t/m 28 maart 10,1%. Dit is een
daling van 69% ten opzichte
van dezelfde periode in 2019.
Enkel België laat een lichte
stijging zien ten opzichte van
vorige week.

Bron: STR global, analyse door NBTC
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Bezettingsgraad hotels Amsterdam versus Europese hoofdsteden (STR global)
12 jan t/m 28 maart 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019

Inzicht

Gemiddelde bezettingsgraad hotels Europese steden (%)

Hetzelfde geldt voor de
bezettingsgraad in Europese
hoofdsteden.

Gemiddelde bezettingsgraad hotels Europese landen (%)
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In Amsterdam is de bezettingsgraad in de week van 22 t/m
28 maart 2020 10%, Berlijn en
Brussel dalen zelfs tot onder de
10%.
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Londen kent met 14% vooralsnog
de hoogste bezettingsgraad.
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Bron: STR global, analyse door NBTC
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Bezettingsgraad hotels Europese landen en hoofdsteden (STR global)
12 jan t/m 28 maart 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019

Gemiddelde bezettingsgraad hotels Europese landen en hoofdsteden (%)
•

•

De hoofdsteden in Europa laten de 1e week van maart in bezettingsgraad van hotels een sterkere daling zien dan de
bezettingsgraad landelijk.
In de 2e week lopen de landelijke cijfers in op die van de hoofdsteden. In week 22 t/m 28 maart laat Nederland een
daling zien van 70% en Amsterdam van ruim 75%.

Bron: STR global, analyse door NBTC
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Bezettingsgraad hotels Amsterdam en Nederland (STR global)
12 jan t/m 28 maart 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019

Gemiddelde bezettingsgraad hotels Nederland en Amsterdam (%)

Inzicht
STR Global brengt wekelijks
cijfers uit over de bezettingsgraad van hotels in Nederland
en andere Europese landen.
Al vanaf 1 februari 2020 is de
bezettingsgraad lager dan in
2019.
Zowel in Amsterdam als in heel
Nederland dalen de bezettingsgraden steeds verder naarmate
de maand maart vordert: in de
week van 22-28 maart 2020 is
de bezettingsgraad nog maar
10%.
Voor Amsterdam is deze daling
zelfs 75,4%.

Bron: STR global, analyse door NBTC
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Indicatie bezoek aan Amsterdam

In deze publicatie betreft dit verkoop- en bezoekgegevens van de I amsterdam City Card, de Visitor Centers en de I
amsterdam Store. Deze inzichten worden komende periode aangevuld met additionele informatie over bezoek aan
Amsterdam.

Verkoopaantallen I amsterdam City Card op iamsterdam.com
1 februari t/m 31 maart 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019
Inzicht

Ontwikkeling aantal online verkopen I amsterdam City Card
450

De online verkoop van de I
amsterdam City Card op
www.iamsterdam.com is sinds
12 maart jl. nagenoeg stil komen
te liggen na aankondiging van de
sluiting van alle instellingen.
Het aantal activitaties van de I
amsterdam City Card laten, met
4 dagen vertraging, hetzelfde
patroon zien.
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Bron: amsterdam&partners
Let op: de schrikkeldag (29 februari) is uit dit overzicht verwijderd ivm de vergellijkbaarheid van de jaren.
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Ontwikkeling online transacties I amsterdam City Card naar kernmarkten & Hong Kong
1 februari t/m 31 maart 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019
Ontwikkeling aantal online transacties I amsterdam City Card

Inzicht
Was het totaal aantal transacties
van de City Card in februari met
1% nog net positief ten opzichte
van februari 2019. Na de
uitbraak van het Corona virus is
dit in maart met 82% gedaald
ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar.

Met name verkopen uit het
Verenigd Koninkrijk (-83%),
Duitsland (-82%), de Verenigde
Staten (-84%) en Italië (-92%)
zijn sterk beïnvloed.

Bron: Google Analytics
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Aantal bezoekers I amsterdam Visitor Centres en I amsterdam Store
1 februari t/m 31 maart 2020 in vergelijking met zelfde periode in 2019

Inzicht

Ontwikkeling aantal bezoekers I amsterdam Visitor Centres en Store
5.000

Vanaf het moment van de
uitbraak liep het aantal
bezoekers in de I amsterdam
Visitor Centres en de I
amsterdam Store sterk terug.
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Op 6/7 maart is er nog een
kleine opleving. Dit wordt
veroorzaakt door het weekend,
waarin de bezoekcijfers
standaard wat hoger zijn.
Ditzelfde is zichtbaar op 13/14
maart.
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Vanaf 16 maart zijn alle
locaties gesloten.
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Totaal 2019
Bron: amsterdam&partners
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NB. In q1 2019 is op vestiging Stationsplein ivm verbouwing met handtellers gewerkt waardoor een deel van de gegevens minder betrouwbaar zijn
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Meer informatie:
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