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Cijfermatige terugblik zomer 2022 

Nog nooit was het in het voorjaar in Zeeland zo druk met toeristen. In maart, april en mei 

van dit jaar was er een recordaantal overnachtingen. Het drukste voorjaar ooit komt na een 

aantal records in de coronajaren 2020 en 2021. Vorig jaar beleefden we het drukste najaar 

ooit en het was nooit eerder zo druk in Zeeland als in de zomer van 2020, toen door een 

enorme toename van het aantal toeristen uit Nederland. 

LEES HIER EEN TERUGBLIK OP DE ZOMER VAN 2022  

 

 

  

 
 
   

https://c.spotler.com/ct/m12/k1/BvJPfS69rhjc27r_eoJ6eCS_y5lrqRoSn3t7w55G9Gjluy8kbqRilm8QQli8NigAXSuNYGPXXPWXYjDjshee5g/7pIqnFpddXJXRGW
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/0asUGPBKhjjzfw4uSIskI8DaZVXaZL9QOxYAjsC8e3kHTbIZjlg3lY5g718xqy-JRSui9j-zPh_KSS4P2y6Xfg/4WUnB4IFFEYCdgu
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/dSvKw940fjW3hu4XcqFLnbSaThn7IlBrv8tJNDQj5ZyncCPgs7yWjdq_LD4b3zPO0nRxt_XcHPQUJrG2iyodBw/idTWtAfHpmZ5izk
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/eUtOBqMbMt6rbNj_Tl84riQNkNMPdi0Tb_NviRxUTSMT-tlQyUftX8MgXq9fi56C0qlCVUfQ-Mz_DTyC628-yw/gj7xtZ5Qdcd6CAP
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/R6BNGTdF63vK46esE9UI1zenESmxpkIBBcSk1r3FlN4Q0-OdkBR9beJ4M4FTGbqczqpi1Ama0HnuaOgI6xOHkw/PTtynFiwPiAMCcv
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/zCU6EyMGG3PmrQeVfOS90ilDDi_Z5bfeSL1qK4pnDL3eryDYKjvyXFS2_08U8P9-24Zi3UAumJs1uIz93ZqZHw/QPTsdtbWItfQdKz
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/v2eGQ_zP2mXlMTavleQ1i9sfzLpoFHJbHlPcjq_0pmAZg7X9iri0Jg39-kdLyyazbS36d_V8wGsbIILR0rTTaw/acM28aNQAFKw47u
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/arRWvX60dqQEO9CKh6L2DIy--Fq9du2AdaCLbr-1UW3noPiXeJAHqX8jSVx_k29Hl4EdR6abFIS4ktZwajudng/ha2G2fIWt4bDsRE
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/1IUm2qfBT5_uEjstS83xW9Q0xZK-rqx2NMbD89EkDNLQ_Uf0OK-rFvstF0g-bIFa8eKwXeq1fbyTd8vXz7zgYw/I7m4tRnHHjIk3HR


 

Onderzoek naar Airbnb in Zeeland  

De toeristische verhuur van woningen en kamers via platforms als Airbnb heeft de laatste 

jaren overal een aanzienlijke positie verworven. Dit heeft veel gevolgen, zowel binnen de 

toeristische sector als op ook sociaal-economisch gebied in woonkernen en gebieden. Om 

de omvang van dit fenomeen in Zeeland beter in beeld te brengen heeft HZ Kenniscentrum 

Kusttoerisme onderzoek laten doen door de Expertpool Toeristische Verhuur Woonruimte, 

een samenwerkingsverband van Universiteit Utrecht en adviesbureau Sweco. Het 

onderzoek is gefinancierd door Provincie Zeeland. 

DOWNLOAD DE RAPPORTAGE 
 

 

  

 
 
   

 

  

  

Even voorstellen 

Sinds september hebben we als HZ 

Kenniscentrum Kusttoerisme 3 

nieuwe collega's. Janneke Jol, 

Simone Romijn en Simon Witt zijn 

ons team komen versterken. Op 

https://c.spotler.com/ct/m12/k1/fbmACxNwJNt-WGoiA_L0Ha9RYhexF7Fg-ExJtupPD4Hm2gYNrOzYYBH-G5oGRD16uIrFkwc0gnyQH6W9RuYpyQ/cWx9Hg8cm2wY3zr
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/TFmuNFfILY0jSixsOy6TMDJ07eqqG6SbpDOgchPA637woT95JZOEekVi0zrEBArPclH4Ssx0S0TeFa-hD0WBLQ/vVVqDHrtX6KqWQb
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/1Og25c2bl6KNsC3rfHkepiHRfRI42EdsAiMQWuRApvyayl9O-l21BQe4IV4U_uVDgfp5IJU8PQOb-SK0DPNRdg/9di8x7akPMaAEWV


onze website bij 'maak kennis met' 

lees je meer over hen en hun rol bij 

het kenniscentrum.  
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Circulair ondernemen? 

Dat doe je zo!  

Impuls Zeeland organiseert op 16 

november een meet-up waar 

toeristische ondernemers hun 

ervaringen met circulariteit delen. 

Luister naar de ervaringen van 

ondernemers in Zeeland en laat je 

inspireren om zelf aan de slag te 

gaan. 

  
 

  

INFORMATIE EN AANMELDEN  
 

 

  

 
 
   

https://c.spotler.com/ct/m12/k1/VgfL1Gis8vH5Kewm7tCxNgN4tyD6R5fapKgphGWOXFQ1rIY6VznV68-5gOQ6BjwxTIP-WDEly4jY_IeoQY5z-A/ys3mwywBSbwLPnZ
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/Gw2ZTlmXYe_ShALgC3YF_pQ3LzuNITgzOEIDLL3if_r3Wab_JjVqOME5OZYsJQvF1WkiFEISjxo3gAyoANYOiw/YC2tLZdKvbSrxm8
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/1J2u3y7hIU2jnWf6G8_L7f1seyt0ADE6SxZs8r3UMzviZjeHGpuHb7j1H4-V-YwLo358Wjflpmf-RERFGIUj8A/zYMdWu5yjBGR7vs


 

Biobased Beleven-huis is visitekaartje van 

herstructureringslocatie 

Een belangrijk, in het oog springend onderdeel van het Interreg 2 Zeeën-project FACET is 

de bouw van een Biobased Beleven-huis. Het is een blikvanger op het zogenaamde 

siloterrein aan de Kleverkerkseweg in Middelburg. Op de website van het project vertellen 

we je meer over de pilot en de rol van verschillende partijen zoals Rothuizen Architecten en 

Adviseurs. 

LEES MEER OVER DE ACCOMMODATIE EN HET PROJECT  

 

 

  
 
    

 

https://c.spotler.com/ct/m12/k1/i-lqU4GaXE5nTJULJMGqohzKaGq5HtnIebG0amchB4WiE64YsIQdWleC8a8zQFBw-JuM0_STVUhCsdLU76tqhA/WBdDKGzbXkec8mA
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/fFZB6y1Anq_9sAyq1aslI-wbiytS53J0Da4kcJ7yaKCQk8ldiYLMiDaeMmXCM23AuPVbrUfK-jU8f2RGtiJ_3w/974T9xIDexbPAAH
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/ZowRjqIaAOvPHxxg0yeOpzNMgH2Id4i7yN59ziJAoRtBp5YQ4D2Lom1mJhxyJhJLst5lIgybbTm8pQbMlI9AOA/CjKRbkKXWiDhH3Y

