
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

Extra Corona maatregelen voor zes veiligheidsregio’s 

De regio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en 

Hollands Midden hebben vrijdagavond nieuwe maatregelen aangekondigd die verdere verspreiding van 

het coronavirus tegen moeten gaan. Daar loopt het aantal besmettingen de laatste dagen flink op. 

 

In horecazaken mogen vanaf middernacht geen nieuwe bezoekers meer naar binnen en gezelschappen 

mogen niet groter zijn dan vijftig personen. 

 

Het kabinet heeft de 25 veiligheidsregio's ingedeeld op drie niveaus: waakzaam, zorgelijk en ernstig. De 

zes veiligheidsregio's waar nu maatregelen worden genomen hebben de status 'zorgelijk' gekregen. 

Volgens minister De Jonge kunnen daar de komende dagen nog andere regio's aan toegevoegd worden. 

https://www.nu.nl/coronavirus/6078390/kabinet-coronavirus-bezig-met-comeback-dit-is-de-tweede-

golf.html 

 

Reactie KHN op nieuw Coronamaatregelen: Extra financiële strop 
voor sector die al de afgrond inkijkt 

Horecasluiting kort na middernacht in de grote steden én Haarlem en Leiden is volgens KHN een niet 

proportionele maatregel, afgaande op RIVM-cijfers. ,,113 besmette personen op 15 miljoen 

horecabezoeken per week, maakt de vraag legitiem of de maatregelen voor de horeca gebaseerd zijn op 

cijfers, of dat het symboolpolitiek betreft.'' 

 

Voorzitter Robèr Willemsen: ,,KHN vindt het onterecht dat horecaondernemers met de aanvullende 

maatregelen opnieuw de dupe worden, terwijl het gedrag van de samenleving dagelijks verandert. Een 

dergelijk besluit betekent een extra financiële strop voor een sector die nu al de afgrond in kijkt. Minder 

omzet vanwege de naderende winterperiode, waarin ondernemers meer op binnen aangewezen zijn én de 

afbouw van de financiële steunmaatregelen in NOW3 zullen veel horecazaken de das om doen. De 

overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen en het draagvlak voor de huidige maatregelen vergroten, 

in plaats van aanvullende maatregelen invoeren voor een sector die een relatief kleine bijdrage levert aan 

het totaal aantal besmettingen.'' 

https://www.deondernemer.nl/corona/coronavirus/koninklijke-horeca-symboolpolitiek-corona-regionaal-

vroegere-sluitingstijden~2508285 

 

 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

21 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. 
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België en Duitsland geven code rood voor Noord- en Zuid-Holland af 

België en Duitsland zetten de provincies Noord- en Zuid-Holland op rood. In Duitsland gaat de maatregel 

per direct en met terugwerkende kracht in. 

 

Dat betekent dat niet-essentiële reizen naar de twee provincies verboden zijn en dat iedereen die de 

afgelopen twee weken in Noord- of Zuid-Holland is geweest bij terugkomst verplicht een coronatest moet 

doen. Vervolgens verschilt het per deelstaat of mensen ook in quarantaine moeten. 

 

In België ging de regel  afgelopen vrijdagmiddag om 16.00 uur in. Niet-essentiële reizen naar de twee 

provincies zijn vanaf dat moment verboden. Belgen die meer dan 48 uur in een van deze provincies zijn 

geweest, moeten zich na terugkeer verplicht laten testen en verplicht twee weken in quarantaine. 

 

Voor de provincies Noord-Brabant, Flevoland, Utrecht, Limburg, Gelderland en Groningen geldt in België 

code oranje. Terugkerende Belgen uit die provincies krijgen van de Belgische overheid het advies zich te 

laten testen en in quarantaine te gaan, maar dit is niet verplicht. 

https://nos.nl/artikel/2348613-belgie-en-duitsland-geven-code-rood-voor-noord-en-zuid-holland-af.html 

 

HISWA-RECRON verbolgen over Duitse 'Code Rood' Noord-
Holland en Zuid-Holland 

De aanwijzing van het Duitse ministerie van Buitenlandse zaken van de provincies Noord-Holland en Zuid-

Holland als risicogebied voor het Coronavirus, leidt bij Nederlandse verblijfaanbieders tot een stroom aan 

annuleringen van Duitse toeristen. Duitse gasten met een vaste sta- of ligplaats kunnen de camping niet 

bezoeken of varen met hun boot. Ook nieuwe boekingen voor het najaar blijven uit. Deze situatie vindt 

HISWA-RECON, de ondernemersorganisatie voor recreatie en watersport, uiterst ongewenst én onnodig. 

Zij heeft inmiddels de Duitse overheden aangesproken. 

 

‘De Duitse overheid heeft twee gehele en grote provincies als risicogebied aangewezen. Dit is een 

disproportionele maatregel voor de meeste gemeenten die in het gebied liggen. Daar is geen sprake van 

een hoog aantal besmettingen, zoals geconstateerd is in grote steden in de Randstad’, aldus Geert Dijks, 

directeur van HISWA-RECRON. ‘Vakantieparken en jachthavens liggen bijna altijd in gemeenten in het 

rustige buitengebied. Effect van de grote stad is er niet. Het is daar veilig! Behalve veel (zeer) lage 

aantallen zijn er ook gemeenten met nul besmettingen. Een voorbeeld hiervan is het eiland Texel’, vervolgt 

Dijks. 

 

De ondernemersorganisatie heeft haar beklag gedaan bij het Duitse ministerie van Buitenlandse zaken. 

Ook de ambassades in Nederland en Duitsland zijn aangeschreven. Daarbij heeft zij óók aangegeven dat 

de cijfers op het dashboard van het RIVM aantonen dat in de kleinere gemeenten in Noord- en Zuid-

Holland een zelfde (lage) besmettingsgraad is als in de andere 10 provincies van Nederland. Deze 

provincies zijn ook gewoon toegankelijk voor Duitse toeristen. 

https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/hiswa-recron-verbolgen-over-duitse-code-rood-noord-holland-

en-zuid-holland 
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Toerismesector ziet olievlekwerking na negatief reisadvies voor 
provincies 

Vakantieparken en campings in Noord- en Zuid-Holland krijgen veel annuleringen sinds Duitsland en 

België een negatief reisadvies voor de Nederlandse provincies hebben afgekondigd. Dat breidt zich nu 

ook naar andere provincies, zegt het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) vrijdag. 

 

Vakantieparken en campings in Noord- en Zuid-Holland krijgen veel annuleringen sinds Duitsland en 

België een negatief reisadvies voor de Nederlandse provincies hebben afgekondigd. Dat breidt zich nu 

ook naar andere provincies, zegt het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) vrijdag. 

 

De aantallen bezoekers uit die landen waren al kleiner dan voorgaande jaren, maar toeristen uit andere 

(verre) landen komen helemaal niet. Vorig jaar turfde NBTC 6,1 miljoen toeristen uit Duitsland en 2,5 

miljoen uit België. 

 

Uit een eerder gehouden enquête van NBTC en Schiphol bleek al dat niet alleen Nederlanders, maar ook 

Duitsers en Belgen in deze coronatijd bij voorkeur in eigen land op vakantie gaan. "Of naar de 

buurlanden", zegt de woordvoerder. 

 

Er zijn nog geen cijfers over de impact van de negatieve reisadviezen van de buurlanden op het 

Nederlandse toerisme. "Het is wel duidelijk dat de sector opnieuw keihard wordt geraakt. Vooral nu we 

signalen krijgen dat bezoekers ook verblijven in andere provincies afzeggen." 

https://www.nu.nl/economie/6078313/toerismesector-ziet-olievlekwerking-na-negatief-reisadvies-voor-

provincies.html?fbclid=IwAR1xjm7Xq3u1hhpRd9MTr8K-QigKI5hhTRyvOnGrtX4p-aNXi67PVaYOoT8 

 

Eenvijfde Nederlanders loopt corona op in vrijetijdssector 

In hoeverre is de vrijetijdsbranche verantwoordelijk voor het oplopend aantal besmettingen? Met de 

epidemologische rapporten van het RIVM vanaf 1 juli analyseert de redactie van NRIT de situatie.  

In de periode 1 juli - 15 september zijn door het RIVM 34.796 besmettingen met COVID-19 geregistreerd. 

Daarvan kunnen we 19,4% op het conto van de vrijetijdssector schrijven. In absolute aantallen zijn dat 

6.738 besmettingen. Van alle besmettingen heeft 12,5% een reishistorie, 4,4% is aan de horeca te 

relateren, 2,3% aan vrijetijdsbesteding en sport en 0,2% aan vluchten. 

 

Ondanks het fors oplopen van het aantal besmettingen, daalt het aandeel van de vrijetijdssector de 

afgelopen twee weken. Was over de hele periode het aandeel 19,4%, in weken 36 en 37 liep dat terug 

naar 17,3%. Vooral de besmettingen die aan een reis zijn te relateren lopen snel terug. Niet zo 

verwonderlijk aangezien de vakantieperiode voorbij is. Op die piek had 24,2% van alle besmettingen een 

reishistorie, in week 37 was dat gedaald naar 5,1%. Toch werden in week 37 nog altijd 422 reizigers 

besmet. Op de top in week 34 waren dat er 868. 

 

Het aandeel dat de horeca in de besmettingen heeft loopt op. Lag dat in week 33 nog op 2,9%, inmiddels 

is het opgelopen naar 5,5% in week 37 relateerde het RIVM 455 besmettingen aan horecabezoek. In week 

33 waren dat er slechts 116. Ook in de vrijetijdsbesteding en sport zien we het aandeel oplopen en staat 

nu op 3,8%. In week 33 was dat aandeel slechts 1,1%. Niet verwonderlijk dat met zowel een oplopend 

aandeel als veel meer besmettingen in Nederland het aantal besmettingen in de vrije tijd tussen week 33 

en 37 opliep van 44 naar 314.  
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Conclusie 

Toch hebben we geen geruststellende boodschap voor de sector en blijft waakzaamheid geboden. Ook in 

onze sector loopt het aantal absolute besmettingen op. Van 1.484 in weken 32-33, naar 2.152 in weken 

34-35 tot 2.373 in weken 36-37. Daar helpt een aflopend aandeel niet aan mee aangezien het aantal 

absolute besmettingen hard oploopt. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42917/eenvijfde-nederlanders-loopt-corona-op-in-

vrijetijdssector/?topicsid= 

 

Nieuws uit de regio 

Volle kampeerplaatsen kunnen coronaverliezen nog goedmaken voor 
Twentse campings: ‘Jaar van uitersten’ 

Alsof het nog volop zomer is: overal in de regio staan de vakantieparken en campings nog helemaal vol. 

Walter Brunninkhuis van Hoeve Het Springendal hoopt stiekem het dramatische voorseizoen zelfs volledig 

te compenseren. „Dit is een jaar van uitersten.”  

 

Samen met zijn moeder  Marian runt hij de natuurcamping die nu al dertig jaar bestaat. Behalve 60 

kampeerplekken, heeft hij 10 appartementen, 3 bungalows en een paar chalets. Na het dramatische 

voorseizoen kwam er een ongekende toestroom van toeristen op gang. „Normaal moeten we het hebben 

van vaste gasten. Nu zien we ook een compleet nieuw publiek, veelal mensen die normaal naar het 

buitenland gaan. Een aantal van hen gaan we absoluut terugzien. Dat hebben we dan toch mooi aan 

corona te danken.” 

 

Ook Quirine ter Haar van Marketing Twente gaat ervan uit dat de belangstelling voor Twente als 

toeristische hotspot door het coronavirus blijvend is versterkt. „Dit jaar heeft ons absoluut een groot aantal 

‘repeaters’ opgeleverd. Je ziet het ook aan de cijfers. Op de lijst van meest populaire gebieden in eigen 

land zijn we gestegen van de achtste naar de vijfde plaats.” 

 

Volgens Ter Haar gold de drukte vooral de campings, vakantieparken, B & B’s en hotels op het platteland. 

Zakelijke hotels, groepsaccommodaties en evenementen daarentegen kampen met een fors verlies. Of de 

drukke zomer en de uitzonderlijk goede nazomer voldoende is om het dramatische voorseizoen uit te 

wissen, betwijfelt ze. 

https://www.destentor.nl/enschede/volle-kampeerplaatsen-kunnen-coronaverliezen-nog-goedmaken-voor-

twentse-campings-jaar-van-uitersten~aaf9a92b/ 

 

Toeristische sector snakt naar seizoensverlenging, MarketingOost 
helpt met reclamecampagne 

Om het jaar 2020 niet als een verloren jaar de boeken in te laten gaan, hopen ondernemers in de 

toeristische sector op een verlenging van het seizoen. Het toeristische kenniscentrum MarketingOost 

speelt met een reclamecampagne in op die behoefte, in de hoop de komende weken veel toeristen naar 

Overijssel te lokken. 

 

Een filmpje van drie vriendinnen die op vakantie zijn in de Franse Bourgogne is al de hele week te zien op 

de drie publieke zenders van de NPO. "Een filmpje met een knipoog", zegt Alice Voorhorst. Zij is manager 

Branding bij MarketingOost. De drie vriendinnen zijn naar Frankrijk gegaan om daar landgoederen en 

kastelen te bezichtigen. Bij het plannen van hun volgende activiteit zien ze een filmpje van een mooi 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42917/eenvijfde-nederlanders-loopt-corona-op-in-vrijetijdssector/?topicsid
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landgoed. 'Is dat hier in de Bourgogne?', vragen ze zich af. Dan blijkt in het filmpje dat het mooie landgoed 

in het Overijsselse Twente ligt. 

 

Alice Voorhorst: "Met deze campagne laten we zien hoe mooi Overijssel eigenlijk is. Dat je echt niet naar 

het buitenland hoeft, maar dat er in eigen land genoeg mooie onontdekte plekken zijn. Heel veel 

Nederlanders hebben geen idee wat er in onze provincie allemaal te zien is." 

 

"In het filmpje zie je hele mooie beelden van landgoed Singraven", vervolgt Voorhorst. "Dit landgoed doet 

qua uiterlijk het meest Frans aan. Ook landgoed Twickel in Delden komt in beeld."  

 

Overijssel wordt in de spotlights gezet om meer toeristen te trekken. Maar hoe verstandig is dat in deze 

coronatijd? Zeker nu het aantal besmettingen oploopt. 

 

"Daar hebben we goed over nagedacht", aldus Voorhorst. "We hebben goed gekeken naar de locaties die 

we aanbieden. Op die plekken kan iedereen zich zo goed mogelijk aan de maatregelen van het RIVM 

houden. Iedereen maakt zich zorgen om de huidige situatie. Wij proberen er zo goed mogelijk mee om te 

gaan door ervoor te zorgen dat ondernemers op een zo verantwoorde manier gasten kunnen ontvangen." 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/335827/Toeristische-sector-snakt-naar-seizoensverlenging-MarketingOost-

helpt-met-

reclamecampagne?fbclid=IwAR34YFbyV6iIjr71PtguG_qUQG8MHu76XJBb05dwayyvr3CDBzYovKmByIY 

 

Twents Michelin-restaurant massaal aan commerciële coronatest: 
'Wachten is geen optie' 

Landhuishotel De Bloemenbeek heeft zeker 35 medewerkers een commerciële coronatest laten 

ondergaan. Een bewuste keuze, stelt de eigenaar van het Michelin-restaurant in De Lutte. "We zitten 

middenin het hoogseizoen, dan kan ik medewerkers niet tien dagen missen." 

Zo'n commerciële coronatest kost in Losser veertig euro per keer. Strikker heeft dus al 2.800 euro 

neergeteld voor alle coronatesten voor zijn personeel, omdat een aantal medewerkers twee keer getest is. 

"Het is ook niet de beste oplossing, maar het is de minst slechtste", reageert Strikker. "Tien dagen 

thuiszitten met heel veel mensen en geen omzet draaien, dat kost nog veel meer." 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/335691/Twents-Michelin-restaurant-massaal-aan-commerciele-coronatest-

Wachten-is-geen-optie 

 

Toch nog subsidie voor Overijsselse kunst en cultuur 

Overijssel krijgt alsnog een bijdrage uit het Fonds Podiumkunsten. Het kabinet heeft besloten de komende 

vier jaar twee miljoen euro per jaar beschikbaar te stellen voor het culturele leven in Zeeland, Flevoland, 

Limburg, Drenthe, Overijssel en Friesland. Er komt ook een extra landelijke jaarlijkse subsidiepot van 15 

miljoen voor subsidieverzoeken die eerder waren afgewezen. 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/335694/Toch-nog-subsidie-voor-Overijsselse-kunst-en-cultuur 
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Relevant voor ondernemers 

5 tips voor seizoensverlenging door ZKA Leisure Consultants 

Goed nieuws! Na een slecht voorseizoen waren de zomermaanden voor de meeste recreatieondernemers 

een groot succes. In elke uithoek van ons land stonden de recreatiebedrijven vol. 

 

Helaas is de hoge bezetting in het hoogseizoen voor velen niet genoeg om te compenseren voor het 

slechte voorseizoen. Immers, bezettingsgraden in het hoogseizoen liggen meestal al hoog dus soms viel 

er niet heel veel meer te winnen. Zeker niet op toeristische A-locaties. Hoe kunnen toeristische bedrijven 

toch meer van de geleden schade goedmaken?   Seizoensverlenging is hiervoor cruciaal. Bij 

seizoensverlenging probeer je om buiten het ‘seizoen’ ook nog een hoge bezetting te halen. Dit is 

interessant voor elke recreatieondernemer en voor veel bedrijven liggen hier nog mogelijkheden om de 

jaaromzet te verhogen. Logischerwijs gaan er in deze periode van het jaar wel minder mensen op 

vakantie. Hoe val je als recreatiebedrijf dus op en kun je het meeste halen uit het laagseizoen? Wij nemen 

je aan de hand en geven 5 tips om het toeristisch seizoen te verlengen.    

 

 Tip 1: Benader een nieuwe doelgroep 

 Tip 2: Gebruik de omgeving om het bedrijf aantrekkelijker te maken   

 Tip 3: Speel met prijzen 

 Tip 4: Wees flexibel in de aankomst en vertrekdagen 

 Tip 5: Zorg dat investeringen aansluiten bij seizoensverlenging 

https://pretwerk.nl/opinie/5-tips-voor-seizoensverlenging/68014 

 

Provincie ondersteunt goede ideeën voor het platteland 

De provincie Overijssel is trots op het platteland en wil de kwaliteit van het buitengebied graag in stand 

houden en versterken. De provincie zoekt daarom inwoners en ondernemers die hieraan een bijdrage 

willen leveren. Voor goede ideeën is een nieuwe subsidieregeling beschikbaar. 

 

Het platteland krijgt de komende jaren te maken met grote opgaven, zoals energietransitie, de bouw van 

voldoende woningen, veranderingen in de landbouw en kwetsbare natuur. 

 

Bewoners en ondernemers kennen als geen ander de uitdagingen en kansen op het platteland. Zij denken 

na over hun plek, hun thuis en hoe ze daar prettig kunnen blijven wonen en werken in de toekomst. Denk 

bijvoorbeeld aan een plan om het lokale onderwijs of de zorg slimmer te organiseren en zo te behouden of 

een idee om prachtig erfgoed beter te benutten. 

 

De regeling is inmiddels geopend. In totaal is 750 duizend euro beschikbaar. Voorwaarden van de 

subsidie en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.overijssel.nl/loket/subsidies 

https://www.overijssel.nl/actueel/nieuws/@Po9/provincie-ondersteunt-goede-ideeen-platteland/ 
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Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

Programma Virtuele Toerisme Top (28 september) en Themaweek 
Toerisme 

De Nationale Toerisme Top op maandag 28 september wordt een virtuele editie. De top wordt 

voorafgegaan door een themaweek toerisme. Alles staat in het teken van ‘Beter uit de crisis komen’. 

Het thema van De Toerisme Top van dit jaar is: ‘Inspireren en innoveren in crisistijd’.  

In de week voorafgaand aan de Toerisme Top worden verschillende online sessies en webinars 

aangeboden over de volgende thema’s: 

 

21 september: Samen sterk – over samenwerken en verbinden 

22 september: Technologie in toerisme – over digitale toepassingen en data 

23 september: Meeting mogelijkheden – over zakelijk ontmoeten in de 1,5 meter economie 

24 september: Andere aanpak – over business as unusual en nieuwe verdienmodellen 

https://toerismetop2020.nbtc.events/ 

 

Impact corona op vakantieplannen inwoners Overijssel 

Begin juli 2020 heeft KiesKompas een onderzoek uitgevoerd naar onder andere vakantieplannen, waarbij 

zowel Overijsselaars als mensen wonend in de rest van Nederland zijn bevraagd 

 

Van ruim de helft van de Overijsselaars zijn de vakantieplannen voor afgelopen zomer door de corona-

uitbraak gewijzigd. Het merendeel van hen koos ervoor om niet meer naar het buitenland te reizen, zeker 

als het plan was om naar een bestemming buiten Europa te gaan (zie figuur 1). Een derde besloot de 

vakantieplannen volledig op te gegeven en thuis te blijven. Van de Overijsselaars die de vakantieplannen 

wijzigden is 3 op de 10 in Nederland op vakantie gegaan. 

 

Van de Overijsselaars die afgelopen zomer niet op vakantie zijn gegaan geeft 28% aan thuis te blijven 

omdat ze zich te beperkt voelen om activiteiten te ondernemen op vakantie. Een kwart gaat liever buiten 

het hoogseizoen op vakantie en een vijfde is niet op vakantie gegaan omdat ze zich zorgen maken om 

met het coronavirus besmet te raken. 

 

Ten slotte is gevraagd aan de Overijsselaars die in eigen land op vakantie gaan in welke provincie ze 

zouden verblijven. Overijssel is daarbij veruit de populairste bestemming. Daarnaast hadden 

Overijsselaars een voorkeur voor de kust of naburige provincies. Van de Overijsselaars die in eigen 

provincie op vakantie zijn gegaan ging ongeveer de helft naar Salland en drie op de tien naar het 

Vechtdal. Onder Nederlanders die naar Overijssel gingen is Twente veruit het populairst. 

https://www.overijssel.nl/over-overijssel/cijfers-kaarten-en-onderzoek/actueel/impact-corona-

vakantieplannen-inwoners-overijssel/ 
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NBTC Monitor impact Coronacrisis 

NBTC monitort de afgelopen tijd relevante indicatoren die ons inzicht kunnen geven in het effect van de 

coronacrisis op het gedrag van bezoekers. Denk daarbij aan zoek- en boekgedrag, maar ook aan het 

bewustzijn van het impact van reizen op klimaat en milieu.  

In de laatste update (17 september) ziet men o.a.  dat het bezoek aan holland.com daalt, en dat de 

bezettingsgraad van hotels in Nederland daalt. Voor meer cijfers zie:  

https://www.nbtc.nl/nl/home/newsroom/coronavirus/feiten-cijfers/monitor-

impact.htm?utm_source=NBTC+Update&utm_campaign=4a69685032-

Nieuwsbrief+CC%26PA+week+18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0d8aa896fd-

4a69685032-335214339 

 

NBTC start influencer campagne Meetings & Conventions - Shaping 
Solutions Like Netherlands 

Begin september lanceert NBTC de herstelcampagne: ‘Shaping Solutions Like Netherlands’. Binnen een 

paar dagen starten ze hun influencer campagne gericht op de zakelijke meeting markt als onderdeel van 

de herstelcampagne. De focus van de influencer campagne is gericht op de innovatieve ideeën en safe 

meetings waar hun partners in de branche dagelijks aan werken. Ze zijn verheugd om de lancering van 

onze nieuwe influencer campagne gericht op de zakelijke markt te delen. Dit initiatief zetten ze in om het 

herstel van de zakelijke markt een vliegende start te geven. 

https://mailchi.mp/holland/fd15aasls4-6522396?e=11005abc77 
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