
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Pretparken blij met nieuwe corona-aanpak, studenten en horeca niet 

Met de slogan 'Niet lullen, maar testen' zijn studenten in Rotterdam dinsdag een campagne gestart om 

medestudenten te wijzen op het belang van een test bij klachten die duiden op het coronavirus. Aanleiding 

is het aantal oplopende besmettingen onder studenten. 

 Gezelligheidsverenigingen vinden het oneerlijk dat ze geen introductieactiviteiten meer mogen 

organiseren en studieverenigingen wel.Musea, pretparken en dierentuinen zijn juist blij met een 

aanscherping: bezoekers houden zich steeds minder vaak aan de regels. 

 Horecabedrijven vinden dat het kabinet meer informatie moet delen om draagvlak te creëren voor 

de maatregelen. 

 Studenten voelen zich buitenspel gezet door het ingrijpen van het kabinet om te voorkomen dat 

Nederland opnieuw op slot moet. Zij pleiten voor maatwerk per stad, zodat bijvoorbeeld 

rondleidingen bij studentenverenigingen voor nieuwe leden toch door kunnen gaan. 

 

Geen ontgroening 

Donderdagavond maakte het kabinet bekend dat gezelligheidsverenigingen geen fysieke wervings- en 

introductieactiviteiten mogen organiseren. Studentensport- en studieverenigingen mogen dit wel, maar 

alleen in kleine groepen, tot 22.00 uur en zonder alcohol. Ook de introductieactiviteiten van universiteiten 

en hogescholen kunnen de komende weken in kleine groepen doorgaan, mits informatief van aard. Veel 

activiteiten waren al online. 

 

'Rutte schudt ons allemaal wakker' 

Hoe anders zijn de reacties in de recreatiesector, die door de nieuwe maatregelen een sluiting van 

maximaal veertien dagen riskeren als de GGD een besmetting heeft geconstateerd. 'We zijn hier echt heel 

blij mee', zegt Kees Klesman, directeur van de Club van Elf, een belangenvereniging van 23 grote musea, 

pretparken en dierentuinen. 'Rutte schudt ons allemaal wakker en wijst ons erop dat we samen 

verantwoordelijkheid dragen.' 

 

Klesman, oud-directeur van het wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds in Amsterdam, zegt dat zijn 

leden het er de afgelopen tijd steeds moeilijker mee kregen dat veel bezoekers gemakkelijker omgaan met 

de coronavoorschriften, zoals de anderhalvemeterregel. 

 

'Onze ondernemers hebben heel veel moeite en geld gestoken in een omgeving waarin mensen veilig een 

dagje kunnen recreëren. Maar sommige bezoekers zijn, bewust of onbewust, minder afstand tot elkaar 

gaan houden. Wij kunnen zeggen: let op elkaar, zorg voor elkaar en het gaat niet alleen om jezelf, maar 

ook om een ander. Maar als de overheid dit zegt, is dat anders dan als een museumdirecteur dat doet.' 

 

'Grote teleurstelling' 

Nieuwsupdate MarketingOost 

10 augustus 2020 

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. 

 



 

Branchevereniging Horeca Nederland noemt de aangescherpte regels een 'grote teleurstelling in deze 

moeilijke tijd'. Horecabedrijven riskeren net als pretparken een sluiting bij een besmetting. Daarnaast 

moeten ze vanaf maandag werken met een reserveringssysteem, hun bezoekers registreren en een 

zitplaats toewijzen. 

 

Horeca Nederland vindt 'het wel bijzonder dat opnieuw de nadruk op de horeca wordt gelegd, terwijl het 

RIVM de nieuwe besmettingen vooral toeschrijft aan activiteiten in de persoonlijke sfeer, zoals 

familiebijeenkomsten, feestjes en borrels'. 

 

De overheid zou ook 'geen discussie moeten voeren over boetes en sluitingen, maar over het draagvlak 

voor de maatregelen bij het publiek', aldus de branchevereniging. 'De overheid heeft daar een belangrijke 

rol in als het gaat om informeren en voorlichten. Het draagvlak voor de maatregelen neemt af en dat is niet 

alleen op de horecaondernemers af te wentelen.' 

https://fd.nl/economie-politiek/1353578/pretparken-blij-met-nieuwe-corona-aanpak-studenten-en-horeca-

niet?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-

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

il&utm_content=20200809&s_cid=671 

 

 

Regels voor de horeca vanaf 10 augustus 

Per 10 augustus is het in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van 

bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. 

 

 De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken 

op basis van reservering (vooraf of aan de deur), een gezondheidscheck zonder registratie van 

antwoorden en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. 

 Vraag of de gast bij een positief antwoord op een van de vragen van de gezondheidscheck naar 

huis te gaan. 

 Horecaondernemers zijn verplicht de gast te vragen om de naam en contactgegevens van gasten 

te noteren voor een eventueel bron- en contactonderzoek. 

 Gasten registreren zich op vrijwillige basis. 

 Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek. 

 Als gasten geen contactgegevens willen achterlaten, dan mogen zij niet worden geweigerd. 

 Als de gegevens met toestemming van de gast worden genoteerd, zullen die voorlopig 14 dagen 

moeten worden bewaard voor het bron- en contactonderzoek. 

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

 

 

Sympathiek, een gratis registratieapp voor horeca. Maar hoe zit het 
met privacy? 

Een webapp waarmee cafés en restaurants in coronatijd gratis de verplichte registratie van 

persoonsgegevens kunnen regelen. Dat was wat de Amsterdamse techondernemer Thomas Vles de 

gepijnigde horeca cadeau willen doen. Maar privacybezwaren liggen op de loer. 

Met Mycapacity, zoals de app heet, kan een café volgens hem in een paar minuten een QR-code regelen 

en die bij het terras en aan de deur ophangen. De gast hoeft niets te installeren, alleen maar die code te 

scannen met zijn telefoon. Via een formulier kunnen vervolgens de namen worden ingevuld en het 

telefoonnummer. Ook kunnen daar de verplichte gezondheidsvragen worden afgevinkt. 

https://fd.nl/economie-politiek/1353578/pretparken-blij-met-nieuwe-corona-aanpak-studenten-en-horeca-niet?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief_#126;SYSTEM.CAMPAIGNID#126;_#126;SYSTEM.MAILID#126;&utm_medium=email&utm_content=20200809&s_cid=671
https://fd.nl/economie-politiek/1353578/pretparken-blij-met-nieuwe-corona-aanpak-studenten-en-horeca-niet?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief_#126;SYSTEM.CAMPAIGNID#126;_#126;SYSTEM.MAILID#126;&utm_medium=email&utm_content=20200809&s_cid=671
https://fd.nl/economie-politiek/1353578/pretparken-blij-met-nieuwe-corona-aanpak-studenten-en-horeca-niet?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief_#126;SYSTEM.CAMPAIGNID#126;_#126;SYSTEM.MAILID#126;&utm_medium=email&utm_content=20200809&s_cid=671
https://fd.nl/economie-politiek/1353578/pretparken-blij-met-nieuwe-corona-aanpak-studenten-en-horeca-niet?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief_#126;SYSTEM.CAMPAIGNID#126;_#126;SYSTEM.MAILID#126;&utm_medium=email&utm_content=20200809&s_cid=671
https://www.khn.nl/lobby/khn-lobby/gezondheid/coronavirus


 

https://www.parool.nl/amsterdam/sympathiek-een-gratis-registratieapp-voor-horeca-maar-hoe-zit-het-met-

privacy~b5c4fa04/#:~:text=Vanaf%20maandag%20is%20registreren%20wel,niet%20op%20zit%20te%20

wachten.%E2%80%9D 

 

 

Vier op vijf mensen vindt delen van contactgegevens in horeca 
prima 

Een overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt dat bezoekers van horecagelegenheden hun 

persoonlijke gegevens moeten achterlaten. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Wat vindt 

Nederland onder meer dan 5253 Nederlanders. 82 procent vindt het prima om hun gegevens te laten 

noteren als ze een hapje gaan eten of een terrasje pakken. 

Bovendien vindt 67 procent van de panelleden dat de registratieplicht niet moet ophouden bij de horeca. 

Volgens hen zou deze maatregel ook moeten gelden voor dierentuinen, pretparken en musea. 

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/contactgegevens-registratie-horeca/ 

 

 

Nieuws uit de regio 

 

Twentse campings merken vrijwel niets van lage waterdruk 

De meeste campings in de regio hebben niets gemerkt van een lagere waterdruk. Dat blijkt uit een 

rondgang. Ze hebben ook niet de indruk dat het nodig is maatregelen te nemen. 

https://www.tubantia.nl/enschede/twentse-campings-merken-vrijwel-niets-van-lage-waterdruk~ae742159/ 

 

Lokale maatregelen: 

IJsselland: https://www.vrijsselland.nl/grip-op-coronavirus-met-lokale-maatregelen/ 

Twente: https://vrtwente.nl/corona/ 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Erwin van der Graaf (Accor): corona brengt snel en veel innovatie bij 
hotels 

Hotels hoefden in Nederland niet dicht tijdens de coronacrisis. Maar de vraag naar overnachtingen nam 

sterk af en veel uitbaters gingen daarom tijdelijk dicht. Van de hotels die openbleven, zakten de 

bezettingsgraden dramatisch in. Toch telt Erwin van der Graaf, vice president operations bij Accor, vooral 

zijn zegeningen. ‘Corona heeft ons snel en veel innovatie gebracht.’ 

 In de eerste fase, de ‘winterslaap’, was het belangrijk om de band met de gast warm te houden. 

Accor is sponsor van voetbalclub Paris St. Germain en we hebben een aantal van hun voetballers 

gevraagd om een online fitnessprogramma te maken. Deze serie hebben we gedeeld met gasten 

die lid zijn van ons loyaliteitsprogramma ALL. Onze koks hebben online kooklessen gehouden en 

van onze bartenders kon je leren hoe je een goede cocktail moet maken. 

 We willen onze gasten duidelijk maken dat het weer veilig is om te reizen en in een hotel te 

verblijven. Uit een panelonderzoek onder tweeduizend deelnemers van ons loyaliteitsprogramma 

bleek dat de gasten vooral behoefte hebben aan strikte hygiëne. Daarom gaan we onze hotels 

vanaf nu schoonhouden volgens strenge, samen met Bureau Veritas opgestelde richtlijnen. 

https://www.parool.nl/amsterdam/sympathiek-een-gratis-registratieapp-voor-horeca-maar-hoe-zit-het-met-privacy~b5c4fa04/#:~:text=Vanaf%20maandag%20is%20registreren%20wel,niet%20op%20zit%20te%20wachten.%E2%80%9D
https://www.parool.nl/amsterdam/sympathiek-een-gratis-registratieapp-voor-horeca-maar-hoe-zit-het-met-privacy~b5c4fa04/#:~:text=Vanaf%20maandag%20is%20registreren%20wel,niet%20op%20zit%20te%20wachten.%E2%80%9D
https://www.parool.nl/amsterdam/sympathiek-een-gratis-registratieapp-voor-horeca-maar-hoe-zit-het-met-privacy~b5c4fa04/#:~:text=Vanaf%20maandag%20is%20registreren%20wel,niet%20op%20zit%20te%20wachten.%E2%80%9D
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/contactgegevens-registratie-horeca/
https://www.tubantia.nl/enschede/twentse-campings-merken-vrijwel-niets-van-lage-waterdruk~ae742159/
https://www.vrijsselland.nl/grip-op-coronavirus-met-lokale-maatregelen/
https://vrtwente.nl/corona/


 

 De boekingen die we nu binnenkrijgen komen vooral uit Nederland, België, Frankrijk en zeker ook 

Duitsland. Met name de hotels aan de kust en op de Waddeneilanden profiteren van de herstart 

van het toerisme. En nu de Britten sinds kort weer naar het buitenland mogen reizen, hopen we 

dat de bezettingsgraad in de grote steden weer gaat stijgen. In Amsterdam was vorig jaar een op 

de zeven hotelgasten Brits. Wat ook helpt is het Airbnb verbod in drie gebieden in de 

Amsterdamse binnenstad. Grofweg verdwijnt hiermee de concurrentie met 1.500 particuliere 

woningen die in 2019 goed waren voor 120.000 overnachtingen. 

 De digitalisering van de klantreis is in een stroomversnelling gekomen omdat we fysieke 

contactmomenten vanwege het virus zo veel mogelijk willen uitbannen. Je maakt je online 

reservering, betaalt via een betaallink, checkt online in en in het hotel open je je kamer met je 

telefoon. De checkout was reeds digitaal. De gast laat zijn keycard achter en krijgt zijn factuur via 

de mail. Het uitrollen van dit soort zaken gaat nu sneller dan voor de coronatijd. 

https://insights.abnamro.nl/2020/08/erwin-van-der-graaf-accor-corona-brengt-snel-en-veel-innovatie-bij-

hotels/ 

 
 

 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

Prijs camping en bungalow fors omhoog 

Onze sector had in juli een behoorlijke invloed op de inflatie in Nederland. Gemiddeld genomen waren in 

deze maan consumentengoederen en -diensten 1,7% duurder dan in juli 2019. Het huren van een 

accommodatie op een camping of bungalowpark werd flink duurder, pakketreizen naar het buitenland 

hadden juist een prijsdempend effect.  

 

Met de schaarste op de markt is het niet heel erg verwonderlijk dat het verblijf op een bungalowpark of 

camping in juli een stuk duurder werd, maar liefst 11,8% in vergelijking met juli vorig jaar. Een dergelijke 

prijsschommeling is in deze branche evenwel niet uniek. Sinds 1997 zagen we 23 keer eerder een 

maandmutatie van meer dan 10%. In juli 2019 werd een verblijf op een bungalowpark of camping 2,6% 

duurder.  

 

Pakketreizen werden in juli 0,5% duurder. In de eerste maanden van dit jaar zagen we daar nog een 

sterke groei (van 5,4% tot 7,7%). Tickets voor internationale vluchten stegen 4,8% in prijs. In juli 2019 

zagen we daar nog een prijsdaling (-3,9%). 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42754/prijs-camping-en-bungalow-fors-omhoog/?topicsid= 

https://insights.abnamro.nl/2020/08/erwin-van-der-graaf-accor-corona-brengt-snel-en-veel-innovatie-bij-hotels/
https://insights.abnamro.nl/2020/08/erwin-van-der-graaf-accor-corona-brengt-snel-en-veel-innovatie-bij-hotels/
https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42754/prijs-camping-en-bungalow-fors-omhoog/?topicsid=

