
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

Hoe worden Nederlandse vakantieparken nu geboekt? 

Nederlandse vakantieparken gaan een heel slecht voorseizoen meemaken. De boekingen tot en met juni 

lopen tientallen procenten achter. De zomer ziet er een stuk rooskleuriger uit, daar lopen de boekingen 

ruim voor op 2019. Dat blijkt uit cijfers die PleisureWorld NRIT opvroeg bij drie grote reserveringssystemen 

in de markt, Stratech, Booking Experts en Holiday Media. 

Klein lichtpuntje is dat de laatste weken de markt fors aantrekt. "De boekingen kwamen drie weken 

geleden al op gang maar na de persconferentie van minister-president Rutte, waar de versoepeling van de 

maatregelen werd aangekondigd, zagen we een ware ‘rush’ op vakanties in eigen land”,. "Standplaatsen 

met privé-sanitair zijn tot en met september nagenoeg overal volgeboekt. Datzelfde geldt voor 

verhuuraccommodaties met eigen sanitair. 

We zien dat de prijzen voor de zomervakantie verhoogd worden op basis van vraag en aanbod. Ook 

hebben veel bedrijven nu al 2021 boekbaar gezet. Daarmee kunnen bezitters van vouchers deze nu al 

verzilveren.” 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42441/hoe-worden-nederlandse-vakantieparken-nu-

geboekt/?topicsid= 

 

Gemeenten geven horeca en vermaak wél graag de ruimte 

Cafés, restaurants en theaters die straks weer opengaan, moeten zich aan strenge voorwaarden houden. 

Met speciale initiatieven proberen ondernemers hun bewegingsvrijheid te vergroten. Over steun van de 

gemeenten hebben zij meestal geen klagen. 

Stoelen en tafels staan 1,5 meter uit elkaar op het terras van een cafe aan het Plein. Restaurants en cafes 

bereiden zich voor op de mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen op 1 juni. 

In het kort 

• Horeca en theaters mogen straks weer open, maar kunnen door beperkte ruimte vaak geen kant op. 

• Ze proberen toch hun omzet te verhogen door op andere plekken terrassen of activiteiten te beginnen. 

• Gemeenten werken vaak mee, door soepel om te gaan met vergunningen of de bus te laten omrijden. 

Zwolle: altijd het goede voorbeeld geven 

In Zwolle moet een versoepeling verdiend worden. Pas als het publiek zich bij de heropening van de 

terrassen goed gedraagt, wordt het tijd voor een volgend initiatief. 

https://fd.nl/ondernemen/1345015/gemeenten-geven-horeca-en-vermaak-wel-graag-de-ruimte 

in de bijlage van deze nieuwsupdate vind je het complete artikel omdat het FD niet voor iedereen 

toegankelijk is. 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

19 mei 2020 

Dagelijkse nieuwsupdate met een verzameling aan relevante berichten uit diverse (media) bronnen over 

de Corona-crisis, de gevolgen én mogelijkheden voor de sector. MarketingOost is niet verantwoordelijk 

voor de inhoud van de externe berichten. 
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KHN: Update 18 mei: Protocol Heropening Horeca 

Op woensdag 13 en vrijdag 15 mei vonden er constructieve gesprekken plaats tussen KHN-voorzitter 

Robèr Willemsen, KHN-directeur Dirk Beljaarts en staatssecretaris Keijzer, minister Grapperhaus, 

burgemeester Aboutaleb en burgemeester Weterings namens de VNG. Er is gesproken over de 1,5 meter 

regel op terrassen en in cafés en restaurants, hoe huishoudens kunnen plaatsnemen aan tafel en het 

flexibel omgaan met de openbare ruimte. KHN benadrukt dat het gezien de omstandigheden niet in de 

buurt zal komen van wat ideaal en optimaal werkbaar is. 

Op maandag 18 mei komt het advies vanuit het OMT, onder meer met betrekking tot de heropening van 

de horeca per 1 juni. Dinsdag zullen het kabinet en de veiligheidsregio's dit advies bespreken en tot 

besluitvorming overgaan. Dat zal hoogstwaarschijnlijk ook dinsdag laat wordt medegedeeld tijdens een 

persconferentie. KHN zal na het kabinetsbesluit uiterlijk woensdagmiddag een aangepast 

horecaprotocol publiceren, wat in lijn zal zijn met het besluit. De horecaondernemers kunnen dan 

verder gaan met de gepaste voorbereidingen om op een veilige en werkbare manier op 1 juni open te 

gaan.  

https://www.khn.nl/lobby/khn-lobby/gezondheid/coronavirus 

 

 

Wiebes waarschuwt voor te hoge verwachtingen tweede 
steunpakket coronacrisis 

Het nieuwe steunpakket wordt naar verwachting woensdag gepresenteerd. Op de inhoud wilde Wiebes 

nog niet ingaan, "dan loop ik weer het risico dat onzuiver of incompleet te doen". 

Maar wie hem beluistert krijgt al wel een idee welke kant het op gaat. Zo lijken er meer voorwaarden aan 

de steun te worden verbonden en gaat het kabinet "niet alles tot in lengte van tijden vergoeden". De 

minister noemt dat onrealistisch, omdat je belastingbetalers uiteindelijk met te hoge lasten opzadelt. 

https://nos.nl/artikel/2334301-wiebes-waarschuwt-voor-te-hoge-verwachtingen-tweede-steunpakket-

coronacrisis.html 

 

 

We boeken massaal vakantiehuisjes en hotels, maar we durven niet 
naar de camping 

Nederland trekt er met Hemelvaart en met Pinksteren massaal op uit. Bij bungalowparken, hotels en 

vakantiehuisjes regent het last minute boekingen, zo blijkt uit een rondgang.  In tegenstelling tot de 

vakantieparken, hotels en huisjes loopt het op de camping nog niet bepaald storm.   

Inmiddels is 85 procent van de ruim 6000 kamers de komende weekenden bezet, laat de grootste 

hotelketen (Fletcher) van Nederland weten. 

Parkvakanties.nl waar grote vakantieparken als Landal en Roompot bij zijn aangesloten, zegt dat de 

parken voor het hemelvaartsweekend al voor 72 procent gevuld zijn.  

Waar het ook niet tjokvol is, is op de campings. Bas van Mill van Stichting Vrije Recreatie wil wel graag 

een oproep doen aan alle Nederlanders die de komende weekenden er tussenuit willen, maar geen idee 

hebben waarheen. ,,Mensen, kom allen naar de camping”, luidt zijn boodschap. 

https://www.destentor.nl/reizen/we-boeken-massaal-vakantiehuisjes-en-hotels-maar-we-durven-niet-naar-

de-camping~a8cd27e0/ 
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Nieuws uit de regio 

Groepshotel de Maathoeve mag open                                                                                                             

“Goed nieuws !!! vandaag hebben wij van de veiligheidsregio IJsselland te horen gekregen dat wij onder 

de noemer hotels vallen. Wij hebben voldoende eigen sanitair en extra ruimtes welke worden ingezet om u 

te kunnen ontvangen. De ruimte op ons bedrijf is zodanig dat u makkelijk 1.5m afstand kunt houden. 

Op diverse plekken op ons bedrijf staan desinfectiemiddelen tot uw beschikking. 

Over het aantal personen zijn wij niet beperkt, net als bij een regulier hotel. 

Eigen eten bereiden is momenteel nog helaas niet toegestaan, maar wij verzorgen dit graag voor onze 

gasten in onze groepsruimte "de Huuskamer" welke nu is ingericht als restaurant (voorheen geschikt voor 

100 personen) waar u met z'n allen nu ruim kunt zitten. De mogelijkheden bespreken wij graag met u.”  

 

Eerder nog heeft HISWA-RECRON nog aangedrongen om groepsaccommodaties meer ruimte te geven. 

https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/zwaar-gedupeerde-groepsaccommodaties-willen-weer-open-

maak-einde-aan-grote-onduidelijkheid 

 

Noodverordening VR IJsselland: https://www.vrijsselland.nl/nieuwe-noodverordening-voor-veiligheidsregio-

ijsselland/ 

Noodverordening VR Twente: https://vrtwente.nl/actueel/nieuwe-noodverordening-per-11-mei/ 

FAQ: https://vrtwente.nl/actueel/vragen-en-antwoorden-over-recreatie-en-toerisme-update-13-mei/ 

 

 

Relevant voor ondernemers 

Radiozenders bieden 5 seconden gratis reclame voor horeca- en 
recreatiesector 

Een aantal Nederlandse radiozenders heeft besloten om naast retailers ook dierentuinen, attractie- en 

vakantieparken, campings, hotels en restaurants te ondersteunen met een gratis 5 seconden tag-on op de 

hoofdspot, met als doel de coronamaatregelen te benadrukken.  

De radiozenders van DPG Media (Qmusic), Talpa Network (Radio 538, Radio 538, Radio 10, Radio 

Veronica, Sky Radio), RadioCorp (100%NL, Slam!), FD Mediagroep (BNR Nieuwsradio), Sublime, 

Classicnl, ORN (publieke regionale zenders) en E Power (commerciële regionale zenders) willen hiermee 

deze categorie bedrijven helpen die door de coronacrisis en overheidsregels getroffen zijn. De 

reclamezendtijdverkoper van de NPO-radiozenders, de STER, doet niet mee met de actie. 

Adverteerders  kunnen met de actie meer aandacht vestigen op het belang van het naleven van de 

gedragsregels in deze parken en horeca-etablissementen . Eerder verenigden de radiozenders zich in een 

actie voor retailers, die ook een gratis 5 seconden tag-on kregen met hetzelfde doel. 

Uit onderzoek door Ruigrok NetPanel in opdracht van Radio Advies Bureau bleek dat 44 procent van de 

Nederlanders het goed vindt als organisaties met een radioreclame inspelen op het coronavirus. Driekwart 

(76 procent) vindt het goed dat er reclames zijn die mensen oproepen zich aan de maatregelen van de 

overheid te houden. Het aanbod geldt voor alle campagnes die tot 1 juli 2020 worden uitgezonden. 

https://nederlandsmedianieuws.nl/radio/radio-nieuws/Radiozenders-bieden-5-seconden-gratis-reclame-

voor-horeca-en-

recreatiesector/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=linkedin&utm_source=socialnetwork 
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Gratis platform Toerist In Nederland gelanceerd 

Nederlanders zullen zich dit jaar massaal op de binnenlandse toerismemarkt begeven. MyBookings.com 

en IFHG lanceren hiervoor een platform: Toerist In Nederland, waarop hotels kosteloos hun aanbieding 

onder de aandacht kunnen brengen. 

Op het platform Toerist In Nederland kunnen gasten doorklikken naar de eigen site van het hotel waardoor 

ook geen commissie aan OTA’s hoeft te worden afgedragen. Een win-win voor zowel de consument als 

het hotel. Inmiddels hebben ruim 40 hotels zich al aangemeld. 

https://www.missethoreca.nl/hotel/nieuws/2020/05/gratis-platform-toerist-in-nederland-gelanceerd-

101335588?utm_source=Vakmedianet_red&utm_medium=email&utm_campaign=20200515-

missethoreca-std&tid=TIDP2469450XCA325A3F450C4E449F8B71857F46FE4DYI4&utm_content=Email 

 

 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Podiumbouwers maken twee verdiepingen tellend 1,5 meter terras 
voor de horeca 

Het terras wordt opgebouwd en ingericht volgens de RIVM-maatregelen waarin de veiligheid van 

bezoekers en horecapersoneel voorop wordt gesteld. Zo is de routing één richting op, waardoor mensen 

elkaar niet hoeven te kruisen. Ook worden looppaden gecreëerd voor de gast en het personeel waardoor 

de 1,5 meter  kan worden gehandhaafd. Tussen de zitjes kunnen transparante of gekleurde zeilen worden 

geplaatst als afscherming. 

https://www.missethoreca.nl/restaurant/nieuws/2020/05/podiumbouwers-maken-twee-verdiepingen-

tellend-15-meter-terras-voor-de-horeca-

101335759?utm_source=Vakmedianet_red&utm_medium=email&utm_campaign=20200518-

missethoreca-std&tid=TIDP2492278X6B930958B61C4F28853701509BC5F9B1YI4&utm_content=Email 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

Influencermarketing: de smartphone is altijd binnen 1,5 meter 

De overheid zet ‘influencers’  in om tieners 1,5 meter afstand van elkaar te laten houden. En 

Voedselbanken Nederland gebruikt influencermarketing voor extra fondsenwerving. Ook bedrijven in 

bijvoorbeeld de foodsector kunnen hier van leren, zo betoogt Leonie Oude Elferink van Studio Influence. 

“De coronatijd is een uitstekend moment om aan de slag te gaan met influencermarketing om je doelgroep 

te bereiken.” 

https://insights.abnamro.nl/2020/05/influencermarketing-de-smartphone-is-altijd-binnen-15-

meter/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=18-05-

2020&utm_content=Influencermarketing%3A%20de%20smartphone%20is%20altijd%20binnen%201%2C

5%20meter&utm_campaign=Nieuwsbrieven2020-instantNL 
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Hugo van Donselaar (Campspace): ‘Toerisme moet echt 
veranderen’ 

Campspace lijkt op Airbnb. Maar waar die site mensen de steden intrekt, wil Camspace ze juist naar 

buiten zien te krijgen. Wie nu op de site kijkt ziet veelal unieke kampeerplekken bij particulieren, in de 

achtertuin of op eigen land. De boekingswaarde gaat heel erg omhoog, vertelt hij. “Airbnb was in het begin 

ook een goedkoop alternatief voor hotels, maar dat is het allang niet meer. Het gaat om een unieke 

vakantie-ervaring. Die richting willen wij ook op. 

Reconnect outside dat doe je niet alleen met kamperen, daarom hebben we met het project Honeyguide, 

dat toerisme met een positieve impact stimuleert, en reismagazine Columbus Magazine de handen ineen 

geslagen. Met hen zijn we de beweging ‘Stay Local’ begonnen waarmee we twee mooie trends ‘stay at 

home’ en ‘support your locals’ proberen te combineren. We willen toerisme dichtbij huis promoten. 

https://marketingfacts.nl/berichten/hugo-van-donselaar-campspace-toerisme-moet-echt-veranderen 
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Bijlage: compleet artikel Financieel Dagblad:  

Gemeenten geven horeca en vermaak wél graag de ruimte 

Cafés, restaurants en theaters die straks weer opengaan, moeten zich aan strenge voorwaarden houden. 

Met speciale initiatieven proberen ondernemers hun bewegingsvrijheid te vergroten. Over steun van de 

gemeenten hebben zij meestal geen klagen. 

In het kort 

 Horeca en theaters mogen straks weer open, maar kunnen door beperkte 
ruimte vaak geen kant op. 

 Ze proberen toch hun omzet te verhogen door op andere plekken terrassen of 
activiteiten te beginnen. 

 Gemeenten werken vaak mee, door soepel om te gaan met vergunningen of de 
bus te laten omrijden. 

Utrecht: van roulerend megaterras tot drive-intheater 
Plannen voor zomers vertier te over in Utrecht. Ondernemer Joris Coenen werkt aan een 

megaterras voor ondernemers in de horeca en de culturele sector. ‘De gedachte is om 

horecaondernemers die zelf geen terras hebben of geen mogelijkheden hebben om hun terras uit 

te breiden, daar te laten rouleren’, zegt Coenen, die zelf horecabaas en festivalorganisator is. Het 

terrein moet komen op een zeven hectare groot terrein rondom de asfaltmolens van 

wegenbouwer KWS op bedrijventerrein Lage Weide. ‘Mensen uit de festivalwereld, die ook 

niets te doen hebben, kunnen er een foodtruck neerzetten. Ook kijken we naar de culturele 

sector. Misschien is het mogelijk om met een koptelefoon naar een opera te luisteren of een 

kunstinstallatie te bekijken.’ 

De gemeente moet nog groen licht geven voor het plan, maar in de gemeenteraad gaan al 

stemmen op voor terrassen en kleinschalige culturele evenementen op plekken waar dat nu nog 

niet kan. D66-raadslid Maarten Koning pleit in het rapport Summer in the City voor het tijdelijk 

auto- en fietsvrij maken van de grachten en sommige straten in de historische binnenstad om 

meer ruimte te creëren. 'Maar we willen ook de drukte meer spreiden buiten het centrum', zegt 

hij. Bijvoorbeeld in Vleuten, Papendorp of aan het Zandpad, waar vroeger prostitutieboten 

lagen. 'Daar moeten ook voor een langere periode buitenbars open kunnen. Ook denken we aan 

mobiele ijscokarren en foodtrucks op stadsstranden.' In totaal gaat het om meer dan dertig 

plekken voor extra terrasruimte. 

‘'Een drive-in theater leek mij leuker dan een drive-in bioscoop; dan kunnen er weer wat artiesten en freelancers aan de 

bak'’ 

Paul van Stempvoort, eigenaar evenementenbureau 

Een opvallend initiatief is van Paul van Stempvoort, eigenaar van een evenementenbureau. Op 

een leegstaand parkeerterrein achter het Diakonessen-ziekenhuis wil hij een drive-intheater 

beginnen. ‘In evenementen is niet zoveel meer te doen. Dan kun je bij de pakken neer gaan 

zitten, maar dat zit niet in de aard van het beestje. Ik dacht al snel aan een drive-in. Voor drive-

inbioscopen komen al veel aanvragen voorbij, maar theater leek mij leuker. Dan kunnen er weer 

wat artiesten en freelancers in de techniek aan de bak.' Hij wil met verschillende Utrechtse 

theaters met kindertheater beginnen. De auto's kunnen dan in een vierkant om een groot podium 



 

staan. 'Culturele ondernemers zullen zich echt opnieuw moeten uitvinden, want deze situatie 

kan wel anderhalf jaar duren.' 

Alkmaar: aanzienlijk meer vierkante meters 
De notenkraam moet wijken. Net als de kaaskraam en de verkopers van groenten en Vietnamese 

loempia’s. Die verhuizen binnenkort van het Waagplein naar de Paardenmarkt. Want op het 

Waagplein mogen de cafés op 1 juni hun terrassen uitrollen. Daarbij krijgen zij meer vierkante 

meters toegewezen dan in voorgaande jaren. 

‘De verhuizing leverde gelukkig weinig problemen op’, zegt de Alkmaarse 

evenementenmanager Bas van der Molen. ‘Iedereen heeft hetzelfde belang: de stad open en 

aantrekkelijk houden. Ondanks alles is de sfeer goed.’ 

Net als op het Waagplein krijgt de horeca op het Canadaplein meer ruimte toegewezen. Zo zal 

het terras van Grand Café Klunder en theater De Vest dit jaar aanzienlijk groter uitvallen dan in 

2019. Dat geldt ook voor het terras van Stadskaffee Laurens. In de nieuwe opstelling komt 

dat rond de Grote Kerk. ‘Met schotten maken wij compartimenten’, zegt Maud Bezembinder 

van Laurens. ‘Daardoor komen de gasten in de diverse zithoeken niet met elkaar in aanraking.’ 

Zutphen: kroegbazen, bewoners en broedende vogels 
Veel inwoners en zeker kroegeigenaren van Zutphen kijken ernaar uit om weer wat te drinken in 

de zon. Daarbij vinden ze echter de binnenstadbewoners tegenover zich. Die roepen de 

gemeenteraad op om de terrassen niet ‘nóg groter’ te maken, want ze zouden nu al ‘zoveel 

ruimte innemen van de prachtige markten’. 

De gemeente moet schipperen tussen de belangen van verschillende groepen. ‘De gemeente 

heeft horecaondernemers opgeroepen om samen te werken', zegt binnenstadmanager Remco 

Feith. ‘Er kwam een gezamenlijk voorstel voor extra terrasruimte in een park. Dat kon niet, 

want daar broeden vogels. De gemeente is toen zelf gekomen met een leegstaand pleintje.’ 

‘Het is fijn dat er zo snel een reactie van de gemeente komt. Dat mag ook weleens worden gezegd’ 

Willem Jansen, café-eigenaar in Zutphen 

Cafés De Spaan en Pico willen daar een gezamenlijk terras met een gezamenlijke menukaart 

gaan uitbaten. 'We kunnen er veertig of vijftig plaatsen creëren', vertelt Willem Jansen van café 

De Spaan. 'Dat is een aanvulling op de dertig mensen die we in het begin in ons café mogen 

ontvangen. We zijn nu onze zaak aan het verbouwen om meer zitjes op anderhalve meter 

afstand te maken.' 

De gemeente moet nog goedkeuring geven voor het plan. 'Dinsdag zal de knoop worden 

doorgehakt', zegt Jansen. 'Heel fijn dat er zo snel een reactie komt, dat mag ook weleens worden 

gezegd.' 

Leeuwarden: cafés met gezamenlijke plannen krijgen 
voorrang 
Geen trage bureaucratische behandeling, maar een snelle procedure. Een horecaondernemer in 

Leeuwarden die toestemming vraagt voor een terras moet laten weten hoeveel vierkante meters 

gewenst zijn, hoeveel stoelen er komen te staan en wat de openingstijden zijn. Wie alles op de 

juiste manier invult, krijgt binnen een week antwoord. 



 

‘Cafés met een gemeenschappelijk plan hebben voorrang op de individuele aanvragen’, zegt 

binnenstadmanager Hayo Galema. ‘Maar over het algemeen geldt dat de gemeente op dit 

moment uiterst welwillend is.’ 

Zo gaat het stadsbestuur geen precariobelasting heffen bij nieuwe terrassen. ‘De gemeente denkt 

na over een gelijke behandeling van de bestaande terrassen’, zegt Galema. ‘Het probleem is 

alleen dat de opbrengst van die belasting al is opgenomen in de gemeentebegroting.’ 

In Leeuwarden bestaan plannen om op het Gouverneursplein en het Wilhelminaplein grote 

terrassen in te richten. Er is al over gesproken met wethouder Friso Douwstra en met de 

horecaondernemers. Momenteel wordt er gekeken naar de juridische mogelijkheden om het 

Gouverneursplein autoluw te maken. Die plannen liggen er al langer, maar zouden nu versneld 

moeten worden uitgevoerd. 

Ook op het Ruiterskwartier willen de horecaondernemers graag grote terrassen inrichten. Maar 

dat kan alleen wanneer de streekbussen van Arriva een blokje omrijden. ‘Het overleg is gaande’, 

zegt Galema. ‘Dat is het leuke van de huidige tijd: alles is bespreekbaar en iedereen praat met 

iedereen.’ 

Zwolle: altijd het goede voorbeeld geven 
In Zwolle moet een versoepeling verdiend worden. Pas als het publiek zich bij de heropening 

van de terrassen goed gedraagt, wordt het tijd voor een volgend initiatief. ‘Onze burgemeester 

Peter Snijders is ook voorzitter van Veiligheidsregio IJsselland’, zegt binnenstadmanager Aukje 

Grouwstra. ‘Daarom moeten we in Zwolle altijd het goede voorbeeld geven. Wij nemen steeds 

kleine stapjes.’ 

‘Gelukkig hebben wij hier voldoende grachten. De toeschouwers staan langs de kant, de artiesten op de pontons.'’ 

Aukje Grouwstra, binnenstadsmanager Zwolle 

Een theatervoorstelling in de buitenlucht is een van de vervolgstappen waar momenteel aan 

wordt gedacht. ‘Gelukkig hebben we hier de nodige grachten’, zegt Grouwstra. ‘De 

toeschouwers staan langs de kant, de artiesten op pontons. Omgekeerd kan natuurlijk ook.’ 

Verder zijn in Zwolle de grote en leegstaande panden in kaart gebracht. Denk daarbij aan de 

IJsselhallen of de oude Statenzaal. Die kunnen mogelijk functioneren als verzamelgebouwen 

voor horecaondernemers. Maar net als het theaterfestival is dat een plan voor de toekomst. Eerst 

moeten de Zwollenaren bewijzen dat zij gehoor blijven geven aan de voorschriften. 

 


