
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Kabinet versoepelt reeks coronamaatregelen, Nederland in 
‘nieuwe fase 

Gisteravond kwam het kabinet met de ‘planning’ m.b.t het langzaam ontsluiten van Nederland.  

- Het plan is nu om vanaf 11 mei nagenoeg alle contactberoepen weer aan de slag te laten 

gaan. Voor kappers, voetverzorgers, masseurs geldt wel dat ze op afspraak moeten werken. 

Tussen de klanten moet 1,5 meter afstand worden gehouden. Ook groepen van tien personen 

worden toegestaan, maar wel met 1,5 meter afstand tot elkaar. Ook rijscholen mogen weer aan 

het werk. Het CBR hervat ook weer de examens. 

 

- Voor buitensport geldt dat ze ook weer aan de slag kunnen met dat voorbehoud, ook 

personen boven de 18 jaar. Het gaat dan dus vooral om niet-contactsporten, zoals tennis en golf.\ 

- Het credo ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ verandert 11 mei ook naar: ‘blijf thuis als je 

gezondheidsklachten hebt’. Het advies blijft om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 

- Er worden daarnaast proeven gelanceerd als het gaat om verpleeghuizen. In 25 vestigingen 

wordt gekeken of en hoe er weer bezoek kan worden ontvangen. 

- Vanaf 1 juni mogen terrassen weer open, net als strandtenten. Ook restaurants mogen 

weer gasten ontvangen, maar alleen op reservering. Het maximum aantal personen inclusief 

personeel is dan 30.  

Ook bioscopen, concertzalen, musea en theaters gaan weer open, zij moeten ook het 

maximum aantal van 30 bezoekers inclusief personeel in acht nemen. Voor gezinnen geldt wel 

dat ze geen 1,5 meter afstand hoeven te houden onderling als ze naar de bios of uit eten gaan. 

Er wordt gekeken of dit voor poppodia ook kan gaan gelden.  

- De middelbare scholen beginnen een dag later, op 2 juni, ook weer. 

- Het openbaar vervoer moet dan (op 2 juni) ook weer volgens de normale dienstregeling 

gaan rijden. 

- Op 15 juni mogen de praktijkexamens worden hervat in het mbo, net als (deels) het 

praktijkonderwijs.  

- Vanaf 1 juli gaan ook de openbare douches en wc's in vakantieparken en campings weer 

open. Ook de theaters, musea, bioscopen en restaurants mogen vanaf dan weer 100 personen 

inclusief personeel toelaten. 

- In september volgen dan sauna’s, seksclubs en de laatste sportclubs. Dan kan er ook in 

de zaal gesport mogen worden. 

- Zoveel mogelijk thuiswerken blijft het advies, zeker ‘tot en met september'.   

Alle plannen zijn wel onder het voorbehoud dat er geen opleving van het virus komt 

 

https://www.destentor.nl/dossier-coronavirus/kabinet-versoepelt-reeks-coronamaatregelen-

nederland-in-nieuwe-fase~abfa08ee/ 
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KHN Voorzichtig positief over de aankondigde verlichting van 
de coronamaatregelingen. 

KHN is voorzichtig positief. De vandaag aangekondigde verlichting van de coronamaatregelen 

tijdens de persconferentie van het kabinet biedt voor het eerst concreet perspectief voor de 

horeca. De gevolgen van de intelligente lockdown in Nederland hebben de branche keihard 

geraakt. Vandaag kondigde het kabinet voor de horeca aan dat als dat kan, vanaf 1 juni zowel op 

de terrassen maar ook ‘binnen’ weer gasten mogen worden ontvangen. Hierbij geldt wel voor 

binnen: op reservering, een gezondheidscheck en maximaal 30 personen tegelijkertijd binnen. 

Blijft de ontwikkeling van het COVID-19 binnen de door het kabinet als aanvaardbaar geachte 

grenzen, dan is per 1 juli ook een versoepeling mogelijk naar 100 personen tegelijkertijd binnen. 

De opening zal in fasen gaan en niet voor alle type horecabedrijven zal de versoepeling de 

verlichting geven die noodzakelijk is. Niet alle zaken zullen (volledig) open kunnen en 1,5 meter 

afstand betekent in veel gevallen nu eenmaal beperkingen. Een langere sluiting van deze zaken 

en een lage bezetting voor de zaken die wel open mogen, betekent nog steeds omzetverlies en 

een grotere kans op faillissementen en banenverlies voor de sector als geheel. Daarom is 

aanvullende steun nog steeds hard nodig aldus KHN! 

KHN heeft al eerder een concept-protocol voor heropening ingediend bij het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit protocol wordt overigens door de overheid niet 

goedgekeurd of vastgesteld; er wordt alleen advies gegeven of het protocol past binnen de 

overheidsadviezen. KHN ziet verschillende mogelijkheden om op een veilige manier open te gaan 

en zal dan ook het concept-protocol naar aanleiding van de bekendmakingen van vandaag zo 

snel mogelijk aanpassen en voor advies naar het ministerie van EZK sturen. 

https://www.khn.nl/nieuws/verlichting-coronamaatregelen-biedt-perspectief 

 

 

HISWA RECRON: Teleurstellende persconferentie: ‘Effect 
verruiming voor sector marginaal’ 

De versoepeling van de coronamaatregelen, die minister Rutte zojuist aankondigde in de 

persconferentie, kan op weinig begrip rekenen van de watersport- en recreatiesector. 

HISWA-RECRON is vooral teleurgesteld over het besluit ten aanzien van sanitaire voorzieningen 

op toeristische bedrijven. In tegenstelling tot andere sectoren, zoals contactberoepen en horeca, 

mogen deze bedrijven naar verwachting pas 1 juli a.s. in plaats van 1 juni a.s. weer open. 

 

HISWA-RECRON onderneemt onmiddellijk actie richting het kabinet en de veiligheidsregio’s om 

ervoor te zorgen dat de maategel van ‘1 juli open’ wordt teruggedraaid en er maatwerk wordt 

geleverd voor de watersport- en recreatiesector. 

https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/teleurstellende-persconferentie-effect-verruiming-

sector-marginaal 
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Verbijsterend bericht RIVM: 'Pretparken kunnen zelf kijken of 
ze opengaan' 

Wat betekent de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen voor de pretparken en 

dierentuinen in Nederland? Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt 

vanavond met een opvallend antwoord. Volgens het gezondheidsinstituut hebben de 

attractieparken helemaal geen toestemming nodig van het kabinet om een volgende stap te 

zetten. 

 

Inmiddels heeft de branchevereniging voor pretparken en dierentuinen het protocol af waarin 

beschreven wordt aan welke regels medewerkers en bezoekers zich moeten houden in tijden van 

corona. Een heropening van de parken lijkt dan ook dichterbij dan ooit. Musea moesten wel 

verplicht dicht van het kabinet. Zij kunnen vanaf maandag 1 juni weer bezoekers verwelkomen, 

met een beperkte capaciteit. 

 

https://www.looopings.nl/weblog/14334/Verbijsterend-bericht-RIVM-Pretparken-mogen-zelf-

weten-of-ze-opengaan.html 

 

 

Relevant voor ondernemers 

Webinar Waardevol toerisme in het (Post) Coronatijdperk 

Op dinsdag 12 mei: 16.00 – 17.00 organiseert Bureau Buiten een webinar over de toekomst van 

toerisme. Hoe kun je een bijdrage leveren aan waardevol toerisme in het (post) coronatijdperk? In 

een uur praten ze mensen bij over de gevolgen van de coronacrisis op de vrijetijdseconomie en 

de betekenis hiervan voor beleidsmakers en -uitvoerders. 

 

Bureau Buiten gaat kort in op de mondiale en lokale effecten van de coronacrisis op toerisme. 

Vervolgens zoomen ze in op de vrijetijdseconomie in de anderhalvemetersamenleving. Ze kijken 

vooruit en gaan in gesprek over “waardevol toerisme” na corona. Hoe kan de vrijetijdseconomie 

een waardevolle bijdrage leveren aan leefbaarheid, economie en het (mede)oplossen van 

maatschappelijke opgaven? 

 

https://bureaubuiten.nl/webinar-waardevol-toerisme-in-het-post-coronatijdperk/ 

 

 

Stormloop op vakantiehuisjes voor de zomer 

Een vakantie in het buitenland zit er door het coronavirus waarschijnlijk niet in. Dat leidt in 

Nederland tot een stormloop op vakantiehuisjes in de natuur. De toeristische sector houdt 

rekening met toenemende schaarste en prijsstijgingen. 

 

Voor de zomermaanden zijn huisjes in de natuur met veel ruimte eromheen al bijna uitverkocht. 

Als bestaande restricties worden versoepeld, verwacht de toerismesector dat prijzen gaan stijgen. 
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De toeristische sector, waaronder Herre Dijkema van Toerisme VAN,  houdt er rekening mee dat 

schaarste zal toenemen als bijvoorbeeld in mei voorzichtig weer wat horeca en attracties open 

mogen. Door uitgesteld gedrag en door de anderhalvemeterregel zal er op de binnenlandse markt 

meer vraag zijn naar toerisme en recreatie dan het aanbod op dat moment kan leveren, staat in 

een rapport over de effecten die een versoepeling van maatregelen kan hebben 

https://fd.nl/ondernemen/1343339/stormloop-op-vakantiehuisjes-voor-de-zomer 

 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Creativiteit in de Nederlandse topgastronomie 

Oplossingen van Les Patrons Cuisiniers in coronatijd 

Ook de topgastronomie in Nederland is bezig met het bedenken van oplossingen om straks in de 

1,5 meter samenleving te kunnen leveren. Hierbij hebben verschillende restauranteurs ingenieuze 

oplossingen gevonden. Zo werd er in dit artikel aandacht gegeven voor het idee van Martin 

Kruithof van De Lindenhof** in Giethoorn. Hij heeft als idee kleine kassen te plaatsen langs het 

water waarin mensen hun maaltijd kunnen nuttigen.  

https://www.foodinspiration.com/nl/oplossingen-van-les-patrons-cuisiniers-in-coronatijd/ 

 

 

 

82% Nederlanders wil weer uit eten, ook met 1,5 meter 
afstand 

82,4 procent van de Nederlands wil graag weer uit eten zodra de lockdown versoepeld wordt. 

Ook met inachtneming van de 1,5 meter maatregelen. Slechts 6,9 procent van de mensen ziet zo 

uit eten gaan nog niet zitten. Dit blijkt uit een enquête van Diningcity.nl, de organisatie achter de 

Restaurant Week waaraan 12.000 mensen meededen. Uit dezelfde enquête blijkt dat meer dan 

de helft van gasten (56%) bereid is om het menu vooruit te betalen op voorwaarde van een 

korting op datzelfde menu. 

https://www.missethoreca.nl/restaurant/nieuws/2020/05/82-procent-nederlanders-wil-weer-uit-

eten-ook-met-15-meter-afstand-101335365 

 
Cross-sectoraal 

Corona verandert ons voedselsysteem 

Op vrijdag 1 mei organiseerde Food Inspiration haar eerste online talkshow: Studio Food 

Inspiration. Aan tafel zaten onder andere Peter Klosse, Erik van Loo, en Frank Visser. Eén van de 

onderwerpen die zij aansneden was hoe corona ons hele voedselsysteem gaat veranderen, met 

name op het hoogste niveau. Hierbij werd aangegeven dat we meer lokaal voedsel moeten gaan 

nuttigen in restaurants. De aanwezigen tijdens deze inspirerende online talkshow gaven aan dat 

de restaurateurs, maar ook barretjes en andere eetgelegenheden in de toekomst meer met lokaal 

voedsel gaan werken.  

https://www.foodinspiration.com/nl/corona-verandert-ons-voedselsysteem/0/ 
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Musea vrezen grauwe vlakte 

Als het rijk en de gemeenten de handen niet ineenslaan kunnen de gemeentelijk gesubsidieerde 

maar internationaal belangrijke musea niet functioneren en verdort het museale veld tot een 

grauwe vlakte. Dat schrijven de directeuren van Boijmans van Beuningen Rotterdam, Centraal 

Museum Utrecht, Kunstmuseum Den Haag en Stedelijk Museum Amsterdam aan de wethouders 

van de vier grote steden. 

Deze vier musea staan niet direct op omvallen maar helaas is het steunpakket voor cultuur 

zodanig streng dat ze alleen bij een dreigend faillissement daarop een beroep kunnen doen. Dan 

zijn ook alle middelden verdampt om mooie tentoonstellingen te organiseren waar het publiek op 

afkomt. Daarnaast zien museum grote budgettaire problemen als ze maar mondjesmaat publiek 

mogen toelaten. Als de musea omvallen heeft dat niet alleen gevolgen voor de musea maar ook 

voor de totale culturele keten waarbinnen zij opereren. 

 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42307/Coronadossier/?topicsid= 

 

Eenderde van de theaters en podia haalt de zomer niet 

Als het rijk gemeenten niet gaat ondersteunen, haalt eenderde van de Nederlandse theater- en 

concertpodia de zomer niet. Dat zegt directeur Gabbi Mesters van de  Vereniging van 

Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) waarbij 127 podia zijn aangesloten.  

 

De VSCD heeft Berenschot onderzoek laten doen naar de financiële positie van podia. De 

conclusies zijn niet mals. Aan het eind van 2020 komen de leden van VSCD 55 miljoen euro 

tekort door wegvallende inkomsten vanaf 12 maart en een lage zaalbezetting in het nieuwe 

theaterseizoen door de coronamaatregelen.  

 

Vanwege jarenlange bezuinigingen hebben de theaters en podia samen slechts een reserve van 

25 miljoen euro. De 127 theaters en podia zetten normaal gesproken 600 miljoen euro per jaar 

om. De VSCD pleit voor een substantiële geoormerkte storting in het Gemeentefonds ten 

behoeve van de podia. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42307/Coronadossier/?topicsid= 

 

Omzetverlies in Europese eventsector 125 miljard: 'Gebruik 
events als 'snelweg' naar herstel' 

De European Exhibition Industry Alliance (EEIA) komt namens vele internationale event-, beurs- 

en congresorganisaties met een krachtig statement richting de EU: de eventsector is de snelweg 

naar economisch herstel, de branche van live communicatie en evenementen kan en moet daar 

een belangrijke rol in spelen. 

 

Namens de diverse brancheorganisaties stelt EEIA: de eventsector is relevant voor verticale 

industrieen en economisch herstel. In de brief wordt gewezen op het feit dat de eventsector als 

eerste on hold ging, tot stilstand kwam, maar ook al snel een belangrijke rol speelde in de crisis 

zelf. 'However, we cannot afford to be the last ones to take up business again. Already now, we 

see devastating effects. EU and national economic support measures delivered short term relief – 

but not to all companies in our industry. We witness the first bankruptcies among our members.' 

https://www.eventbranche.nl/nieuws/omzetverlies-in-europese-eventsector-125-miljard-gebruik-

events-als-snelweg-naar-herstel-20580.html 
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Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

Toeristische basisstructuur redden met private investeerders 

In de Gelderse regio Rivierenland is toerisme een belangrijke sector. Ook hier komen, dankzij de 

coronacrisis, bedrijven in de problemen. Om ervoor te zorgen dat de toeristisch 

basisinfrastructuur overeind blijft, wordt aan vermogende regionale investeerders gevraagd om 

(tijdelijk) een bedrijf te helpen met een financiële- en bedrijfsmatige ondersteuning.  

https://pretwerk.nl/actueel/toeristische-basisstructuur-redden-met-private-

investeerders/65749 

 

 

 

 

 


