
 
 
 

 
Vakantie tijdens het laagseizoen: populair bij 50-plussers en vanuit 
regionale luchthavens 
 
Steeds meer “tussendoorvakanties” vertrekken vanuit de Belgische regionale luchthavens. Tussen 
de herfst- en de kerstvakantie stapt bijna een kwart (23%) van alle vakantiegangers in Antwerpen, 
Charleroi, Luik of Oostende op het vliegtuig.  
Uit de boekingscijfers van TUI Belgium blijkt ook dat bijna driekwart (73%) van de Belgen die tijdens 
die laagseizoenperiode op reis vertrekken 50-plussers zijn. En het is opvallend hoe die doelgroep de 
voorkeur geeft aan een vliegreis die start dichter bij hun woonplaats.  
 
TUI, de grootste toerismegroep van het land, analyseerde de reizen tijdens het absolute laagseizoen, 
de periode tussen de herfst- en de kerstvakantie. Zoals verwacht reizen dan voornamelijk mensen die 
niet (meer) werken of die geen schoolplichtige kinderen hebben. Liefst 73% van hen zijn 50-plussers 
en 50% is 60-plusser. 
 
In de lopende laagseizoenperiode – tussen de herfst- en kerstvakantie – stapt 23% van de reizigers op 
het vliegtuig in een regionale luchthaven. De helft (11%) vertrekt vanuit Oostende, 5% uit Charleroi, 
4% uit Luik en 3% uit Antwerpen.  De mogelijkheden uit Antwerpen zijn beperkt doordat de 
infrastructuur er enkel kleinere toestellen toelaat, waardoor bijvoorbeeld de Canarische eilanden van 
het aanbod worden uitgesloten.  
 
Het hoge percentage 50-plussers tijdens deze afreisperiode, gemiddeld 73% dus, is geografisch sterk 
verschillend. Vanuit Zaventem en Charleroi is hun aandeel 68%. In Antwerpen, Luik en Oostende 
bedragen ze zelfs 90% van het totale aantal passagiers.   
Het feit dat de Spaanse costa’s en de Canarische eilanden als klassieke winterbestemmingen vanuit de 
regionale luchthavens worden aangeboden, speelt hierbij zeker een rol. Daarnaast is de gemakkelijke 
bereikbaarheid zeker ook een reden:  door te vertrekken vanuit een regionale luchthaven lopen de 50-
plussers minder risico om hun vlucht te missen door uitzonderlijke drukte naar de hoofdstad. Hun 
keuze wordt ook beïnvloed door de korte afstanden tussen de parkeerplaats en de check-in en de 
verwaarloosbare wandelafstand in de regionale luchthaven zelf.  
 
Onze nationale luchthaven scoort tijdens het laagseizoen verhoudingsgewijs dan weer goed bij de 
kleinere doelgroep van jongeren (< 30 jaar). Vooral de verre bestemmingen, voorbehouden voor 
Brussels Airport, zijn bij hen erg in trek. Ook op de zeer prijsgunstige bestemmingen, zoals Turkije en 
Tunesië, zitten opvallend veel jongeren die budgettaire buitenkansjes verkiezen en de 
vluchtfrequentie van Zaventem verkiezen boven de mogelijkheden vanuit de regionale luchthavens.  
 
De favoriete bestemmingen van de TUI-reizigers zijn dit najaar Tenerife, Gran Canaria, de Costa 
Blanca, de Costa del Sol en Punta Cana (Dominicaanse Republiek).  
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