
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Europees toerisme krijgt zware dreun in 2020 

 Corona zorgt voor een kaalslag in de Europese toerismesector. 

 Toerismekoepel gaat uit van omzetverlies tot €1000 mrd. 

 Tussen de 9 en 18 miljoen mensen zullen hun baan verliezen. 

 Nederland komt er relatief goed vanaf in vergelijking met Zuiden. 
De inzet van de branche lijkt er vooral op gericht om de schade zo veel mogelijk te beperken. 'Het herstel 
zal lang duren', verwacht Klerx, sectorspecialist horeca en recreatie bij Rabobank. 'Bij Sars zag je na 
zeven maanden duidelijk herstel. We gaan er vanuit dat we dit nu pas in 2023 zien.' 
 
De animo voor buitenlandse reizen is als gevolg van corona minder groot. 'Mensen willen het risico 
vermijden dat ze door een nieuwe uitbraak ergens vast komen te zitten', zegt econoom Paul Metzemakers 
van ABN Amro. 
 
De pijn in de branche is volgens Klerx in Nederland niet gelijk verdeeld. Veel toeristen gaan dit jaar niet op 
vakantie of blijven in eigen land. 'Campings en vakantieparken zijn in Nederland grotendeels volgeboekt 
door Nederlandse toeristen. De boekingen voor komend najaar lijken voor te lopen op vorig jaar', aldus 
Klerx. Voor dit type accommodatie is het ook goed nieuws dat de grenzen met België en Duitsland weer 
helemaal open zijn. 
Drukke steden zijn minder in trek. De economische klap kan daar harder aankomen. 'Wat wij zien is dat 
toeristen die plaatsen vermijden. Een goede indicator is de bezettingsgraad van hotels daar, en die is in de 
steden lager', zegt Klerx. 

https://fd.nl/economie-politiek/1348368/europees-toerisme-krijgt-zware-dreun-in-

2020?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-

ochtendnieuwsbrief_#126;SYSTEM.CAMPAIGNID#126;_#126;SYSTEM.MAILID#126;&utm_medium=ema

il&utm_content=20200622&s_cid=671 

 

 

Aantal werknemersbanen krimpt met 23 duizend in maart 

Het aantal werknemersbanen is van februari op maart 2020 met 23 duizend afgenomen. Nog niet eerder 

sinds het begin van de maandstatistiek in 2006 kromp het aantal banen in maart. Doorgaans groeit het 

aantal banen in het begin van het jaar. De meeste banen verdwenen in de bedrijfstakken cultuur, sport en 

recreatie, in de horeca en de verhuur en overige zakelijke dienstverlening. Dit meldt het CBS op basis van 

nieuwe maandcijfers. 

De afname van werknemersbanen is het saldo van nieuwe en verdwenen banen. In sommige 

bedrijfstakken, zoals de zorg, het onderwijs en het openbaar bestuur, groeide het aantal banen in maart. 

Daartegenover stond een grotere krimp in de bedrijfstakken die werden getroffen door de maatregelen 

tegen de verspreiding van het coronavirus. In de horeca verdwenen van februari op maart 14 duizend 

banen (-3,3 procent) en in de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie 3 duizend (-2,1 procent). In de 

bedrijfstak verhuur en overige zakelijke diensten gingen 13 duizend banen teloor (-1,3 procent). Onder de 
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laatste bedrijfstak ven onder meer de uitzendbureaus. Het aantal banen in deze bedrijfstak liep overigens 

al langer terug. 

https://www.cbs.nl/?sc_itemid=ff86c2f3-b7dc-48ae-85db-5646e4520364&sc_lang=nl-nl 

 

 

KHN schort alle gesprekken met kabinet op. Anderhalve meter 
restrictie op terras moet per direct weg. 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN), dé belangenvereniging voor de horeca, heeft het kabinet laten weten 

de gesprekken per direct op te schorten. KHN heeft de volksgezondheid op nummer 1 staan, maar ziet 

vanuit het kabinet onvoldoende wil om de horecasector deze coronacrisis te laten overleven. Zo deed KHN 

de afgelopen weken verschillende malen een oproep tot samenwerking, maar het kabinet biedt geen écht 

perspectief. Horecaondernemers hebben baat bij vooruitgang aan de onderhandelingstafel, maar dan 

moeten er nu eerst vanuit het kabinet toezeggingen worden gedaan om de branche tegemoet te komen. 

https://www.khn.nl/nieuws/khn-schort-alle-gesprekken-met-kabinet-op 

 

 

De coronacrisis biedt (ook) kansen voor de 
verblijfsrecreatiebranche! 

Merel de Groot en Jeske van Gerven interviewden o.a. 46 leden van Jong RECRON om die kansen te 

inventariseren. Benieuwd wat ze opschreven? Zie bijgaand rapport. 

https://www.linkedin.com/posts/jeskevangerven_jong-recron-corona-voorjaarsstorm-of-klimaatverandering-

ugcPost-6679338841091936256-MOOF 

 

 

 

Nieuws uit de regio 

Extra maatregelen in Overijsselse aanpak coronacrisis 

Aanvullend op de noodhulp van het Rijk en de vele acties die provincies reeds in gang heeft gezet stellen 

Gedeputeerde Staten van Overijssel een aantal extra maatregelen voor in de aanpak van de coronacrisis. 

Op de korte termijn wil het college noodmaatregelen treffen voor het openbaar vervoer en de culturele 

sector. Daarnaast wil het ondernemers en instellingen helpen om deze lastige periode door te komen door 

het werken aan verdere digitalisering en andere slimme oplossingen in de 1,5 meter samenleving te 

stimuleren. Commissaris van de Koning Andries Heidema: “De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen en 

raakt onze Overijsselse samenleving in de kern. Tegelijkertijd zien we enorme positieve en hoopvolle 

ontwikkelingen. Om samen te blijven bouwen aan Overijssel willen we waar nodig en mogelijk bijdragen 

aan de aanpak van de coronacrisis en kansen benutten.” 

 

Op woensdag 1 juli vergaderen Provinciale Staten over het voorstel. In het najaar komt het college met 

een voorstel voor maatregelen die gericht zijn op het herstel. 

https://www.overijssel.nl/actueel/nieuws/@P7k/extra-maatregelen-overijsselse-aanpak-coronacrisis/ 

 

Relevant voor ondernemers 

Aanvragen tegemoetkoming TOFA vanaf vandaag  
Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering 

kunnen krijgen, kunnen vanaf 22 juni een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA. 

https://www.cbs.nl/?sc_itemid=ff86c2f3-b7dc-48ae-85db-5646e4520364&sc_lang=nl-nl
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Om van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) gebruik te kunnen 

maken, moeten flexwerkers in februari van dit jaar een sv-loon hebben gehad van minimaal € 400. 

Daarvan moeten zij in april minimaal de helft hebben verloren. Tegelijkertijd mag hun sv-loon in april ook 

niet hoger zijn geweest dan € 550. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/21/aanvragen-tegemoetkoming-tofa-vanaf-22-juni 

 

Uitstel belasting nog tot 1 oktober 

Ondernemers die hard getroffen zijn door de coronacrisis kunnen sinds maart voor verschillende 

belastingsoorten, bijvoorbeeld voor de btw en de loonheffing, uitstel van betaling aanvragen. Zij krijgen 

dan drie maanden uitstel of langer, als aan de voorwaarden wordt voldaan. Er kan nog tot 1 oktober 

van dit jaar gebruik gemaakt worden van de uitstelregeling. Bovendien geldt tot die datum een verlaagde 

invorderingsrente van 0,01%. 

De maatregelen van het kabinet zijn erop gericht om ondernemers zoveel mogelijk in bedrijf te houden. 

Toch zullen ondernemers de uitgestelde belastingen op termijn weer moeten gaan betalen. Het kabinet wil 

ondernemers daarbij zo goed mogelijk helpen en kijkt dus naar gespreide terugbetalingsmogelijkheden 

en maatwerk per sector.  

Voor het uitwerken van afspraken over het betalen van de belastingschulden zijn drie criteria opgesteld. 

Zo moet het voor een ondernemer realistisch zijn dat hij de schuld af kan betalen binnen de afgesproken 

termijn. Omdat niet elke ondernemer hetzelfde is, zullen afbetalingsmogelijkheden zoveel mogelijk 

afgestemd worden op de verschillende situaties waarin branches verkeren. Daarnaast is het belangrijk dat 

de terugbetaling voor de Belastingdienst praktisch uitvoerbaar is. 

Om zoveel mogelijk aan deze criteria te kunnen voldoen, zal het  kabinet in overleg gaan met 

koepelorganisaties om zo een plan van aanpak te kunnen maken voor het betalen van de belastingschuld. 

Hierover komt in de zomer meer informatie. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/18/ruim-185.000-ondernemers-hebben-voor-meer-

dan-10-miljard-euro-uitstel-van-betaling-belastingen-gekregen 

 

Belastingdienst zet aandachtspunten voor werkgevers in coronatijd 
op een rij 

Vanwege de coronamaatregelen zien de werkdagen er voor veel werkgevers en hun personeel anders uit. 

Zeker wanneer medewerkers door de coronacrisis geheel of deels thuiswerken. Dit kan vragen oproepen 

over bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen of voorzieningen voor thuiswerken. De Belastingdienst geeft 

uitleg over vijf onderwerpen die van belang zijn tijdens de coronacrisis. 

https://www.missethoreca.nl/horeca/artikel/2020/06/belastingdienst-zet-aandachtspunten-voor-

werkgevers-in-coronatijd-op-een-rij-101336950 

 

 

Apps  

Realtime-druktemeter RMC 

Afgelopen week is in zowel Alkmaar als Leiden de realtime-druktemeter van Bureau RMC uitgerold. Aan 

de hand van de gegevens uit de druktemeter krijgen beide steden realtime inzicht in het aantal passanten 

en kan op het juiste moment ingegrepen worden als het te druk wordt. De tellingen zijn te bekijken in een 

overzichtelijk dashboard waarvan de data iedere minuut ververst wordt. Verder worden koppelingen 

gemaakt met de website om het publiek te informeren over de drukte in de stad. Zo weten bezoekers 

precies op welke momenten een bezoek aan de binnenstad een verantwoorde keuze is. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/21/aanvragen-tegemoetkoming-tofa-vanaf-22-juni
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/18/ruim-185.000-ondernemers-hebben-voor-meer-dan-10-miljard-euro-uitstel-van-betaling-belastingen-gekregen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/18/ruim-185.000-ondernemers-hebben-voor-meer-dan-10-miljard-euro-uitstel-van-betaling-belastingen-gekregen
https://www.missethoreca.nl/horeca/artikel/2020/06/belastingdienst-zet-aandachtspunten-voor-werkgevers-in-coronatijd-op-een-rij-101336950
https://www.missethoreca.nl/horeca/artikel/2020/06/belastingdienst-zet-aandachtspunten-voor-werkgevers-in-coronatijd-op-een-rij-101336950


 

 

Met behulp van stereoscopie camera’s op drukke punten krijgt u real-time (iedere minuut) inzicht in de 

drukte en de ontwikkeling van het aantal bezoekers in uw binnenstad of winkelgebied.  

Daarnaast biedt Bureau RMC een druktematrix aan waarmee direct duidelijk wordt wat de drukste 

momenten zijn. Beide instrumenten kunt u inzetten in de communicatie naar bezoekers, zodat een 

afweging gemaakt worden of het verstandig is om op dat moment een bezoek te brengen aan het 

winkelgebied of dit toch uit te stellen tot een later moment waarop het rustiger is. 

Het systeem kan binnen tien dagen werkend in uw stad of winkelgebied geïnstalleerd worden. 

https://www.rmc.nl/citytraffic-producten/realtime-druktemeter/# 

 

Cross-sectoraal 

 

Eventplatform stelt brancheprotocol voor zakelijke bijeenkomsten 
vast 

“Vorige maand boden wij namens het Eventplatform een protocol voor zakelijke bijeenkomsten aan bij 

EZK. Met het protocol willen we laten zien dat we als branche onze verantwoordelijkheid willen nemen in 

het veilig en verantwoord laten plaatsvinden van zakelijke bijeenkomsten in de 1,5 meter samenleving. 

Hoewel de overheid geen goed- of afkeuring geeft op protocollen, zij bieden enkel advies en 

ondersteuning, hebben we positief bericht ontvangen en zijn we over gegaan tot vaststelling van het 

protocol.” 

https://www.clcvecta.nl/nieuws/eventplatform-stelt-brancheprotocol-voor-zakelijke 

 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

Zet een rem op het toerisme/geef de sector weer de ruimte 

De stelling waarover toerismedeskundige Natasja Fortuin en Toeristisch Ondernemend Zeeland-voorzitter 

Carla Schönknecht met elkaar twisten: zet een rem op het toerisme.  

Twistgesprek Om de regie over het toerisme terug te winnen, moet eerst de rem erop, zegt Natasja 

Fortuin. Nee, Zeeland bewijst dat toerisme en natuur goed samengaan, stelt Carla Schönknecht. 

Een paar quotes uit het artikel:  

 Laten we inzichtelijk maken wat de kosten van toerisme zijn en hoe we een betere verdeling 

krijgen tussen lusten en lasten. Daar valt nog veel te winnen. Niets doen is geen optie.” 

 „Het begrip toerisme is breed, de onderlinge verschillen zijn groot. In Amsterdam is er sprake van 

overtoerisme en komen gasten van over de hele wereld vaak voor een kort verblijf. Dat is in 

Zeeland echt anders. Wij ontvangen veel vaste gasten die onze Zeeuwse schatten weten te 

waarderen en in tijden van crises een stabiele factor zijn gebleken. Onze toeristische ruimte is 

ons grootste Zeeuwse kapitaal. We zetten niet alle poorten open, maar organiseren met ruimte 

voor creativiteit een goede balans tussen economie en ecologie. 

 Het toeristische bedrijfsleven kan en wil aan het herstel een belangrijke bijdrage leveren. Een 

mooi voorbeeld in Zeeland is het project Waterdunen, waar (water)veiligheid, natuurherstel en -

uitbreiding worden gerealiseerd in combinatie met innovatieve vormen van verblijf en beleving.” 

 „Toerisme is geen doel op zich, maar een middel om van te bestaan en om waarde toe te voegen 

aan de lokale economie en gemeenschap. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/19/zet-een-rem-op-het-toerismegeef-de-sector-weer-de-ruimte-

a4003429?fbclid=IwAR34GI_j1r4-wsosYqis5XEVJwRPRiDVg9SDIruVPwLeMgjj2PKXZe_hJ20 

https://www.rmc.nl/citytraffic-producten/realtime-druktemeter/
https://www.clcvecta.nl/nieuws/eventplatform-stelt-brancheprotocol-voor-zakelijke
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/19/zet-een-rem-op-het-toerismegeef-de-sector-weer-de-ruimte-a4003429?fbclid=IwAR34GI_j1r4-wsosYqis5XEVJwRPRiDVg9SDIruVPwLeMgjj2PKXZe_hJ20
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/19/zet-een-rem-op-het-toerismegeef-de-sector-weer-de-ruimte-a4003429?fbclid=IwAR34GI_j1r4-wsosYqis5XEVJwRPRiDVg9SDIruVPwLeMgjj2PKXZe_hJ20


 

 

 

Monitor Validators: Merendeel viert vakantie thuis of in eigen land 

Volledig artikel uit nieuwsbrief omdat deze nog niet online is te vinden: 

Zelfs nu veel maatregelen versoepeld zijn geven mensen aan dat ze meer vrijheid willen. Ondertussen 

blijven we voorzichtig en zetten we ‘crisis’-gedrag voort. De meest opmerkelijke verschuiving zien we in de 

vakantieplannen: het merendeel van Nederland viert vakantie thuis of in eigen land deze zomer. Dus 

voorzichtige hoop voor de horeca en buitenreclame? 

Minder zorgen, meer controle 

Ruim drie maanden na het begin van de intelligente lockdown lijkt het corona-virus in Nederland aardig 

onder controle. Grotere testcapaciteit en steeds minder ziekenhuisopnames: we voelen ons duidelijk wat 

veiliger. Ondanks dat de regering waarschuwt voor een tweede golf en het feit dat het virus in Peking weer 

de kop opsteekt, zien we in de Monitor Consumentengedrag dat zorgen om gezondheid blijven afnemen. 

Tegelijkertijd voelen mensen dat ze weer meer controle over hun leven krijgen. Er is ook nog steeds een 

meerderheid voor de maatregelen zoals die nu gelden. Het zijn vooral mensen met een onzekere 

werksituatie (zoals mensen met een tijdelijk contract, zzp’ers en freelancers) die de maatregelen 

overdreven vinden. Juist deze groep groeit flink de afgelopen weken. 

  

Behoefte aan meer vrijheid, maar nog weinig verandering in gedrag 

Ondanks dat de maatregelen zijn versoepeld zien we dat steeds meer mensen genoeg krijgen van de 

beperkingen. Mensen hebben vooral genoeg van het advies nog steeds zoveel mogelijk thuis te blijven: 

43% wil van deze maatregel af, tegenover 29% twee weken geleden. Opvallend is dat ook meer mensen 

weer naar kantoor willen. 14% wil graag dat het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wordt 

versoepeld, tegen 7% twee weken geleden. 

  

Tegelijkertijd blijven we voorzichtig. Consumenten geven bijvoorbeeld niet ineens meer geld uit aan dingen 

als horeca, musea of andere activiteiten. Ook besteden ze niet opeens meer tijd (offline) met vrienden en 

familie. En er wordt ten opzichte van twee weken geleden ook niet meer (offline) geshopt. 

  

Gijs de Beus, strateeg bij Friends & Foes en lid expertpanel: “Het lijkt wel alsof ons gedrag nog een beetje 

achterloopt bij het sentiment dat we zien in de resultaten. Een mooie kans om mensen met communicatie 

weer in beweging te krijgen. Wel afhankelijk van de branche. Horeca en musea moeten ook weer niet te 

veel mensen aantrekken. Maar om toerisme in de regio te stimuleren lijkt dit wel een goed moment.” 

  

Zomervakantie in eigen land 

Nederland blijft namelijk letterlijk thuis deze zomer. Inmiddels geeft 37% aan thuis te blijven. Nog eens 

18% heeft een vakantie geboekt in Nederland of overweegt dat te doen. Slechts 20% heeft een vakantie 

geboekt in het buitenland of overweegt dat. De versoepeling van de reisregels naar het buitenland hebben 

dus niet geleid tot een run op de reisbureaus en touroperators. Mogelijk biedt dit voor de Nederlandse 

horeca nog perspectief om de verloren omzet van de afgelopen maanden enigszins goed te maken. Ook 

outdoor reclame zou van deze ontwikkeling kunnen profiteren. 

  

Rick Vriesema, commercieel directeur Out of Home Masters: "De OOH-sector werd hard getroffen in de 

periode waarin iedereen thuisbleef, maar deze zomer is buitenreclame juist het mediumtype waar 

potentieel ontstaat. Mensen blijven tijdens de zomervakantie massaal in Nederland. Het geld dat ze 

normaal uitgeven aan een buitenlandvakantie, geven ze nu in Nederland uit. Dit is hét moment om de 

consument te verleiden met een krachtige OOH-campagne. Adverteerders krijgen nu beter bereik, tegen 

het alom bekende zomertarief. Dat biedt volop kansen voor merken." 

 



 

Naleving maatregelen: ik wel, anderen niet 

Verschillende media berichtten al dat het steeds drukker wordt, onder anderen in de horeca. Houden we 

ons wel aan de maatregelen? We hebben het eens nagevraagd. Gemiddeld geven we onszelf een 8,0 als 

het bijvoorbeeld gaat om 1,5 meter afstand houden. 82% geeft zichzelf een 7,0 of hoger. Tegelijkertijd 

denken we dat anderen het minder goed doen. Het gemiddelde cijfer dat we aan anderen geven is een 

6,2. In de grote steden is de perceptie het meest negatief. Van de stedelingen vindt 46% dat van de 

mensen een 7,0 of hoger verdienen (tegenover 54% voor heel Nederland). 

https://www.validators.nl/ 

 

Marketingfacts: ReclameReview: #WelkomteruginNL, wordt de 
doelgroep hier warm van? 

Bestemmingsmarketeers werken samen om toerisme in eigen land te promoten. 

Oordeel 

Mooi initiatief natuurlijk om de Nederlandse toerismesector op deze manier weer in het zadel te helpen na 

de coronacrisis. Ook goed om te zien dat iedere ondernemer welkom is om bij te dragen aan de 

campagne via social media, zodat er een breed draagvlak ontstaat voor de campagne. Richting de 

doelgroep is er gekozen voor de slogan 'Welkom terug in Nederland', waarmee duidelijk de pijlen worden 

gericht op landgenoten die elk jaar naar het buitenland op vakantie gingen. Dat is ook wel logisch, want zij 

denken nu wel twee keer na of ze deze zomer naar het buitenland gaan of niet. 

 

Waarom kiezen voor de underdogpositie? 

Maar dan komen we bij de uitwerking van de commercial. De muziek die doet denken aan het Wilhelmus 

is natuurlijk heel slim gekozen, want dit appelleert aan onze nationale trots. Maar daarna wordt er twee 

keer voor de underdogpositie gekozen. Eerst door te zeggen dat 'de laatste keer op vakantie in Nederland 

misschien wel met je ouders was' en daarna door te zeggen 'ver weg lijkt misschien iets spannender'. 

Daarmee bevestig je eigenlijk dat de doelgroep liever niet in Nederland op vakantie gaat. Waarna je 

vervolgens probeert om toch de avontuurlijke vakanties in eigen land te promoten. Dat vind ik nogal zwak 

overkomen en niet getuigen van geloof in eigen kracht. 

 

Dan het beeld dat gekozen is om vakantie in Nederland te symboliseren. Eigenlijk zien we alleen maar 

natuur. Heide, strand, rivieren... Allemaal heel mooi, maar dat is in eigen land wel heel wat anders dan een 

zonvakantie aan de Costa Brava of een camping aan het Gardameer. Ik neem aan dat er bewust gekozen 

is voor zo'n tegenstelling met als boodschap 'maar dit is ook mooi!'. Daarbij vraag ik me alleen wel af of de 

doelgroep die normaal gesproken een typisch on-Nederlandse vakantie kiest hier nu warm van wordt. 

https://www.marketingfacts.nl/berichten/reclamereview-nederlandse-bestemmingsmarketeers-werken-

samen-aan-welkomteru?utm_source=twitter.com&utm_medium=tweet 

 

 

BNR: goede reispodcast 

Luister de BNR Nieuwsradio reispodcast over ‘Spreiden, spreiden en nog eens spreiden’. “Spreiding 

werkt alleen als je zelf ook wat te bieden hebt en dat goed voor het voetlicht weet te brengen,” vertelt Jos 

Vranken van NBTC. Luister de podcast terug via: https://t.co/eIltZjLmZd 
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Steeds meer kampeerders zijn positief gestemd over het kamperen.  

Dat blijkt uit vervolgonderzoek van campingspecialist ACSI naar de kampeerintentie van de Europese 

kampeerder. Slechts 6% van de bijna 10.000 ondervraagde Europese kampeerders geeft aan helemaal 

niet meer op kampeervakantie te willen gaan. Maar dat betekent niet dat de plannen niet zijn aangepast.  

ACSI heeft begin juni ruim 9.000 Europese kampeerders ondervraagd. Het onderzoek was een vervolg op 

een eerder uitgezet onderzoek in april 2020. 

 

Nederlandse kampeerders met vakantieplannen in het vooruitzicht zijn grotendeels van plan op vakantie te 

gaan. Waar in mei nog 9% aangaf niet meer te gaan kamperen in 2020, is dit percentage inmiddels 

gedaald naar 6%. Heel veel kampeerders (70%) hebben we de plannen aangepast. Daarin is vooral 

Nederland veel populairder geworden. Had oorspronkelijk ruim 30% plannen voor een binnenlandse 

kampeervakantie, nu is dat ruim 60%. 

Campings moeten wel maatregelen nemen 

Meest gewenste maatregelen van Nederlandse kampeerders zijn vaker schoonmaken (82%), zorgen voor 

voldoende afstand tussen de kampeerplaatsen (70%), desinfectiegel plaatsen (65%), een maximum aantal 

gasten per veld (44%) en looproutes op campings (31%). Voor mondkapjes bij personeel en/of gasten is 

nauwelijks draagvlak (1-4%) en ook het sluiten van sanitaire voorzieningen kan niet op instemming van de 

Nederlandse kampeerders rekenen (2%) 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42533/hebben-nederlandse-kampeerders-hun-vakantieplannen-

aangepast/?topicsid= 

 

Amsterdam wil toeristenlimiet in nieuwe coronawet 

De gemeente Amsterdam wil dat in de nieuwe ‘tijdelijke wet maatregelen covid-19’ een bepaling wordt 

opgenomen dat gemeenten bij een uitbraak het aantal gasten in de stad kan limiteren. Dat wil de 

gemeente dan bereiken door het beperken van de verhuur van bedden in onder andere hotels, b&b’s en 

particuliere verhuur.  

'Inzet is om bezoekersstromen naar de stad in te perken en daarmee Amsterdammers de ruimte te geven 

om gebruik te maken van de voorzieningen in de stad. We beseffen dat dit een ingrijpende maatregel is, 

maar benadrukken dat we hiermee willen voorkomen dat de stad terugvalt in een lockdown. Hiermee 

beschermen we het broze economisch herstel', schrijft wethouder Victor Everhardt van economische in 

een brief aan de gemeenteraad. 

De Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland is overvallen door de brief. Voorzitter Pim 

Evers tegen AT5: "De hele branche is in rep en roer. We zijn aan het praten met Economische Zaken - en 

eigenlijk met veel groepen in het stadhuis - en dan is dit niet overlegd met ons, niet ontworpen met ons, 

terwijl hotels in de brand staan op dit moment, die zijn aan het vechten om te overleven. Dit is 

onbegrijpelijk dat dat op deze manier zo naar buiten kan.” 

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