
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

'Boswachters zien nadelig effect van toegenomen recreatiedrukte op 
natuur' 

De afgelopen jaren hebben boswachters en groene boa's het aantal recreanten in natuurgebieden zien 
toenemen. De drukte heeft volgens bijna driekwart van hen een nadelig effect op de natuur, blijkt maandag 
uit een rondgang van De Monitor. 

https://www.nu.nl/binnenland/6075720/boswachters-zien-nadelig-effect-van-toegenomen-recreatiedrukte-

op-natuur.html 

Uitzending Van wie is de natuur? 

In de uitzending van De Monitor van maandagavond 7 september vraagt Veluwebewoner en 

boswachterszoon Jaap van den Born zich af waarom hij overal mountainbikeroutes en andere paden ziet 

verschijnen in zijn geliefde bos. Loopt de recreatiedrukte niet de spuigaten uit? En wat doet die drukte met 

de toch al kwetsbare natuurgebieden? Van wie is die natuur eigenlijk? 

De Veluwe is Nederlands populairste vakantiebestemming en trekt jaarlijks twee miljoen vakantievierders 

uit binnen- en buitenland. Hoe kunnen in dit natuurgebied recreatiedrukte, economische belangen en 

natuurbescherming samengaan? De Monitor, 7 september, 22:15 uur op NPO2. 

https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/bijna-driekwart-boswachters-en-groene-boas-ziet-nadelig-effect-van-

toegenomen-recreatiedrukte-op-de-natuur 

 

 

Na recordjaar 2019 keldert toegevoegde waarde toerisme in eerste 
helft 2020 

In het eerste halfjaar van 2020 lag de toegevoegde waarde van de belangrijkste bedrijfstakken in de 

toerismesector volgens voorlopige cijfers ongeveer 45 procent lager dan in het eerste halfjaar van 2019. 

Het aantal banen daalde ook, maar minder sterk. In 2019 had de toeristische sector nog een recordjaar en 

was goed voor een toegevoegde waarde van bijna 32 miljard euro en 813 duizend banen. Dit blijkt uit 

jaarlijks onderzoek van het CBS op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 

aangevuld met voorlopige cijfers over 2020 uit andere bronnen van het CBS. 

 

Het totaal van de luchtvaart, reisbemiddeling en reisorganisatie daalde het sterkst met ruim 55 

procent, de horeca met bijna 45 procent. Het aantal gasten in toeristische accommodaties was in 

het eerste halfjaar van 2020 ruim 50 procent lager dan in dezelfde periode van 2019. De 

toegevoegde waarde van het totaal van cultuur, recreatie, sport nam met ruim 35 procent af. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/36/na-recordjaar-2019-keldert-toegevoegde-waarde-toerisme-in-

eerste-helft-2020 

 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

7 september 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. 

 

https://www.nu.nl/binnenland/6075720/boswachters-zien-nadelig-effect-van-toegenomen-recreatiedrukte-op-natuur.html
https://www.nu.nl/binnenland/6075720/boswachters-zien-nadelig-effect-van-toegenomen-recreatiedrukte-op-natuur.html
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/bijna-driekwart-boswachters-en-groene-boas-ziet-nadelig-effect-van-toegenomen-recreatiedrukte-op-de-natuur
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/bijna-driekwart-boswachters-en-groene-boas-ziet-nadelig-effect-van-toegenomen-recreatiedrukte-op-de-natuur
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/36/na-recordjaar-2019-keldert-toegevoegde-waarde-toerisme-in-eerste-helft-2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/36/na-recordjaar-2019-keldert-toegevoegde-waarde-toerisme-in-eerste-helft-2020


 

Boekingen vakantiewoningen voor 2021 nemen nu al sterk toe 

Diverse verhuurders van vakantiehuizen zien nu al een flinke stijging van de boekingen voor 2021. Veel 

mensen hebben dit jaar hun grote vakantie overgeslagen en willen volgend jaar zeker zijn van een mooie 

vakantiestek. Voor sommige partijen speelt ook mee dat de vouchers, die boven de markt hangen, steeds 

vaker worden verzilverd. 

https://pretwerk.nl/actueel/vakanties/boekingen-voor-2021-nemen-nu-al-sterk-toe/67769 

 

Kampeerders kritischer op hygiëne uit angst voor corona 

Voor corona waren schone sanitaire voorzieningen voor kampeerders al belangrijk, maar tijdens corona 

helemaal. Uit een analyse onder ruim 8.000 campingreviews op Zoover blijkt dat Nederlanders bijzonder 

kritisch zijn op de hygiëne op de camping. 

Maar liefst 38 procent van de reviewers laat zich kritisch uit over de hygiënestandaarden op de bezochte 

camping. Vorig jaar in dezelfde periode was dit nog 25 procent. 

https://pretwerk.nl/actueel/vakanties/kampeerders-kritischer-op-hygiene-uit-angst-voor-corona/67786 

 

 

Reactie KHN op persconferentie kabinet 1 september 

Opnieuw blijft meer perspectief voor de horecaondernemers uit 

Vanaf 1 september zouden er mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen worden 

aangekondigd, maar de gezondheidscijfers geven daar nog geen aanleiding toe. Dit was dan ook 

aanleiding voor een extra ingelaste persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge vanavond. 

Het kabinet presenteerde geen nieuwe informatie, wel wezen Rutte en De Jonge op het volhouden van de 

maatregelen. Opnieuw blijft meer perspectief voor de horecaondernemers – in het bijzonder Clubs & 

Nightlife - uit en worden ze door de maatregelen beperkt in de exploitatie van hun bedrijf. Een grote 

teleurstelling in deze moeilijke tijd, al komt er voorzichtig een opening. Andere sectoren, waaronder 

horeca- en cateringbedrijven, kijken ook vol verwachting naar minder restricties. KHN kijkt daarom naar 

een (wetenschappelijke) onderbouwing voor mogelijke verdere versoepelingen. De regering staat open 

voor voortschrijdend inzicht. 

https://www.khn.nl/nieuws/reactie-khn-op-persconferentie-kabinet-1-september 

 

 

Reactie HISWA-RECRON: Voortzetting steun en herstelfonds 
goede stap, maar aanvullende sectorale steun is nog steeds nodig. 

Het kabinet presenteerde vorige week het steun en herstelfonds, dat vanaf oktober het tweede 

economische steunpakket zal vervangen. Samen met de grootste werkgevers- en werknemersbonden is 

het kabinet met een pakket maatregelen gekomen dat de nadruk moet leggen op het beschermen van 

bedrijvigheid, het aanjagen van investeringen en het behoud van werkgelegenheid. HISWA-RECRON is 

tevreden dat het kabinet en de maatschappelijke partners tot overeenstemming zijn gekomen over een 

pakket dat tot en met de zomer van 2021 van kracht blijft. Essentiele aanvullende sectorale steun voor 

watersport- en recreatiebedrijven ontbreekt vooralsnog in het pakket, waardoor duurzaam herstel van de 

sector uit zal blijven. HISWA-RECRON roept de Tweede Kamer op deze steun alsnog toe te voegen aan 

het steun en herstelfonds. 

https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/voortzetting-steun-en-herstelfonds-goede-stap-maar-

aanvullende-sectorale-steun-is-nog-steeds-nodig 
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Relevant voor ondernemers 

Ondernemerspeiling Provincie Overijssel 

Wat heb jij, als ondernemer in #Overijssel, nodig om de #coronacrisis door te komen? Vul nu de tweede 

coronapeiling voor 8 september in! Ga hier naar de vragenlijst: https://bit.ly/3hQmErw  

Jouw bijdrage helpt bij het overbruggen van de effecten van COVID-19 en het herstel van de economie! 

Benieuwd naar de resultaten van de eerste meting? Check: https://bit.ly/2GdYDwp 

 

 

Digitale werkplaats regio Zwolle helpt mkb-bedrijven met 
digitaliseren 

MoveDigi, de Digitale Werkplaats Regio Zwolle, gaat van start. 750 studenten van Hogeschool 

Windesheim, Deltion College en Landstede MBO helpen de komende 3 jaar 250 mkb-bedrijven in de regio 

Zwolle met digitalisering. Het gaat daarbij om vraagstukken over e-commerce, data analyse en het 

automatiseren van bedrijfsprocessen. 

https://www.kennispoortregiozwolle.nl/nieuws/digitale-werkplaats-regio-zwolle-helpt-mkb-bedrijven-met-

digitaliseren/ 

 

NOW: Inspanningsverplichting – NL leert door 

Sinds 6 juli 2020 kunnen werkgevers de NOW 2.0 aanvragen. Werkgevers die de NOW 2.0-regeling 

aanvragen zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers 

hierbij te helpen, introduceert het kabinet de regeling NL leert door. Vanuit deze regeling is € 50 miljoen 

beschikbaar voor ontwikkeladvies en (online) scholing. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-

regelingen/now/now-nl-leert-door 

 

 

Hoe regel je een vergunning voor een winterterras? 

De regels voor een winterterras verschillen sterk per gemeente. Wat bij de een wel mag, is bij de ander 

verboden. Ondernemers dienen bij hun gemeente goed te informeren naar de mogelijkheden. 

Gemeenten hebben veel vrijheid als het gaat om regels en een vergunning voor een winterterras. 

Redenen voor gemeenten om winterterrassen toe te staan, zijn de levendigheid op straat, sociale controle 

en de extra omzet voor ondernemers. Tegenargumenten zijn overlast, de energieverspilling van de 

terrasverwarming en de mening dat je in de winter niet op een terras hoort te zitten. Als ondernemer heb je 

hiermee te dealen. 

https://www.missethoreca.nl/cafe/artikel/2020/08/vergunning-winterterras-hoe-vraag-je-het-aan-en-waar-

moet-je-op-letten-101311290 

 

 

 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 
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Veel alternatieve programmering in Open Monumentendag 2020 

Open Monumentendag; niet alles is open en veel alternatieve programmering. 

De 34ste editie van de BankGiro Loterij Open Monumentendag wordt een bijzondere. In het weekend van 

12 en 13 september openen veel monumenten fysiek of digitaal hun deuren. Dit jaar met meer alternatieve 

programmeringen dan ooit, zoals fiets- en wandeltochten, audiotours, 3D-experiences, virtuele tours, films 

en games. 

Overijssel 

Op het Boerenkerkhof in Enschede wordt een augmented reality app gelanceerd met verhalen van 

overledenen. In dit bijzondere project verschijnen geluidsfragmenten, foto’s en animaties bij de graven en 

ontdek je hun bijdrage aan de ontwikkeling van de stad. Oldenzaal host een grote geschiedenis pubquiz 

die deels online en offline in de Hofkerk plaatsvindt. In Kampen zijn er een aantal monumenten en hun 

verhalen te beleven via virtuele 360º rondleidingen en films. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42857/veel-alternatieve-programmering-in-open-monumentendag-

2020/?topicsid= 

 

 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

CBS dashboard: Hoe gaat het met Nederland in coronatijd? 

Een half jaar na de afkondiging van de gedeeltelijke lockdown worstelt Nederland net als veel buurlanden 

met een crisis van een ongekende omvang. Hoewel de sterfte als gevolg van de virusuitbraak sterk is 

afgenomen, wordt versoepeling van maatregelen om menselijk contact te beperken vaak gevolgd door 

een stijging van de dagelijkse besmettingen. 

Om dit inzicht te bieden lanceert het CBS een nieuw dashboard: Welvaart in coronatijd. Voor een negental 

overkoepelende thema’s wordt daarin de meest recente stand van zaken gegeven met betrekking tot de 

economie en de samenleving. 

Het dashboard is geïnspireerd op de Monitor Brede welvaart & Sustainable Development Goals dat 

het CBS elk jaar in mei uitbrengt. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/36/hoe-gaat-het-met-nederland-in-coronatijd- 

 

 

Een fysiek event organiseren, mét voldoende afstand [4 tips] 

Juist de afgelopen periode hebben wij als mensen meegemaakt hoe fijn live contact is. Hoe sterk onze 

‘huidhonger’, zoals psychiater en filosoof Damiaan Denys dat zo mooi omschreef, is. De organisatie van 

live events brengt echter wel heel wat extra aandachtspunten mee, heb ik de afgelopen tijd zelf mogen 

ervaren in de voorbereiding en uitvoering. In dit artikel de belangrijkste aandachtspunten. 

https://www.frankwatching.com/archive/2020/09/01/fysiek-event-organiseren/ 
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