
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

Keiharde klappen voor de vrijetijdsindustrie 

De sector Leisure wordt hard geraakt door de nieuwe lockdown en keert volgend jaar nog niet 

terug naar het niveau van voor de pandemie blijkt uit een analyse van ABN AMRO. Fastfood, 

vakantieparken en campings komen redelijk door de crisis. Voor reisondernemers, cafés, 

restaurants, musea, attractieparken, dierentuinen, bioscopen en de organisatoren van 

evenementen geldt dit niet aldus ABN AMRO. 

 

In sommige branches is verdere consolidatie onvermijdelijk, zoals in het hotelwezen. Deze publicatie 

behandelt de laatste ontwikkelingen en vooruitzichten. 

 

Een snelle oplossing van de pandemie ligt op dit moment niet voor de hand. Een vaccin biedt uiteraard 

uitkomst en algemeen wordt aangenomen dat het eerste goedgekeurde vaccin in de eerste helft van 

volgend jaar gereed zal zijn. Het duurt dan echter nog maanden voordat het vaccin gedistribueerd is en er 

voldoende mensen gevaccineerd zijn om groepsimmuniteit te bereiken. De hoop voor de kortere termijn is 

dat het virus weer snel aan terrein verliest en dat met snel-testen een deel van de maatregelen 

(permanent) kan worden teruggeschroefd. Het herstel zal geleidelijk verlopen en in 2021 niet volledig zijn. 

Bovenop de met het virus samenhangende beperkingen en de terughoudendheid van consumenten en 

ondernemers, zullen volgend jaar de tweede-ronde-effecten zwaarder gaan wegen. Onder meer de 

hogere werkloosheid en de bedrijfsfaillissementen zullen de herstelperiode verlengen. 

 

Derde golf 

Bovendien houden wij rekening met een nieuwe opleving van het virus begin 2021, die wellicht in omvang 

en economische schade minder fors is dan de tweede golf, maar desalniettemin het herstel in de weg zit in 

de eerste helft van 2021. De steunmaatregelen van de overheid hebben tot dusver in de ergste nood 

voorzien. Zo zijn onder meer de vakantieparken en campings goed door de eerste lockdown van dit 

voorjaar heen gekomen. Zij zijn inmiddels uit de gevarenzone. Dat stelt hen in staat om weer belastingen 

te betalen. Gemiddeld betalen deze bedrijven van iedere euro omzet 30 cent aan belastingen en lokale 

heffingen. Andere branches zoals de horeca, cultuursector en de reisbranche krijgen bij een nieuwe golf 

opnieuw een zware tik. De impact is enorm, voor ondernemers die leven voor en van fysieke 

ontmoetingen. 

 

Hoe nu verder? 

Inmiddels staat het water bij tienduizenden ondernemers aan de lippen. De mogelijkheden om de vaste 

lasten te beperken verschillen per branche en soms zelfs per onderneming. Hotels en restaurants hebben 

veel tijdelijke arbeidscontracten niet verlengd om de vaste lasten te drukken. Bij verdere 

personeelsreducties staan vooral de kostbare afvloeiingsregelingen in de weg. 

Nieuwsupdate MarketingOost 

9 november 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.nritmedia.nl/kennisbank/41427/Recreatieondernemer_betaalt_over_elke_euro_30_cent_belasting/?topicsid=


 

 

In de cultuursector en bij sportverenigingen is er ruimte om tijdelijke huurverlaging overeen te komen en in 

sommige gevallen weten bedrijven de boeg geheel om te gooien en op alternatieve wijze alsnog omzet te 

genereren. In een aantal gevallen zouden echter ondernemers moeten overwegen om tijdelijk of 

permanent hun bedrijf stop te zetten, om restschulden te voorkomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 

organisatoren van verre reizen en groepsreizen, waarvoor de herstelperiode relatief lang duurt. 

Een positieve ontwikkeling is dat de onduidelijkheid over beperkingen in het internationale verkeer 

afneemt, nu het Europese RIVM verantwoordelijk wordt voor het afgeven van reisadviezen. Het komt dan 

niet meer voor dat Nederland een gebied bijvoorbeeld op oranje zet, terwijl bijvoorbeeld Duitsland een 

positief reisadvies afgeeft. Dat gebeurde deze zomer bij de Griekse eilanden en bij Kroatië. Het leidde tot 

een onwerkbare situatie voor de reisondernemers en hun internationale partners. De vooruitzichten voor 

de reisbranche kunnen aanzienlijk verbeteren ná de invoering van een Europees protocol voor het snel-

testen van vakantiegangers. 

https://insights.abnamro.nl/2020/11/keiharde-klappen-voor-de-vrijetijdsindustrien/ 

 

Zo belabberd is het echt gesteld met de horeca: ‘Hopelijk kan alles 
in de feestmaand weer open’ 

De horeca krijgt klap op klap tijdens de coronapandemie, roepen Koninklijke Horeca Nederland en 

de ondernemers zelf al tijden. Online bank Knab ziet aan de hand van de cijfers hoe groot de 

malaise daadwerkelijk is. En volgens de bank is die groot. 

 

Knab analyseerde de geanonimiseerde transactiedata van ruim 1.300 horecaondernemers, allemaal 

zakelijke klanten van de bank, in de periode tussen het begin van de intelligente lockdown in maart en de 

nieuwe sluiting halverwege oktober. 

 

Wat blijkt? De invloed van corona op de inkomsten van de horeca-ondernemers is enorm, concludeert 

Oskar Barendse, financieel expert bij de bank. Uit analyse blijkt dat restauranthouders en cafebazen in 

coronatijd gemiddeld 12.182 euro minder op hun rekening hebben bijgeschreven gekregen dan tijdens 

dezelfde periode vorig jaar. Daarmee is het inkomensverlies gemiddeld 18 procent. 

Het verschil tussen cafébazen en restauranthouders is aanzienlijk, zo blijkt uit de resultaten. Waar 

restauranthouders nog de optie van afhalen of bezorgen hebben, zit er voor kroegbazen niets anders op 

dan de zaak volledig op slot te houden. Dat zorgt ervoor dat een kroegbaas gemiddeld 19.777 minder op 

de bankrekening kreeg bijgeschreven. Bij die groep gaat het zelfs om een daling van gemiddeld 24 

procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. 

 

Bij restauranteigenaren daalde het inkomen met 15 procent ten opzichte van vorig jaar. Zij ontvingen sinds 

de lockdown in het voorjaar tot aan de huidige sluiting gemiddeld 9.310 euro minder geld op de 

rekening. De schade bij die groep is nog enigszins binnen de perken gebleven doordat ze in augustus (+ 1 

procent) en september (+ 6 procent) voor het eerst weer positieve cijfers lieten zien. Tijdens de vorige 

lockdown - toen alle restaurants dicht waren - zagen zij 36 procent minder geld op de rekening 

bijgeschreven. 

https://www.destentor.nl/koken-en-eten/zo-belabberd-is-het-echt-gesteld-met-de-horeca-hopelijk-kan-alles-

in-de-feestmaand-weer-open~a0a1882d/ 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1986
https://insights.abnamro.nl/2020/11/keiharde-klappen-voor-de-vrijetijdsindustrien/
https://www.destentor.nl/koken-en-eten/zo-belabberd-is-het-echt-gesteld-met-de-horeca-hopelijk-kan-alles-in-de-feestmaand-weer-open~a0a1882d/
https://www.destentor.nl/koken-en-eten/zo-belabberd-is-het-echt-gesteld-met-de-horeca-hopelijk-kan-alles-in-de-feestmaand-weer-open~a0a1882d/


 

Goede zomer steun in de rug van verblijfstoerisme:+10% 
Dankzij veel ‘oranje’ en ‘gele’ reisadviezen hebben veel Nederlanders ervoor gekozen om in eigen 

land op vakantie te gaan. Dat gaf een flinke impuls aan het verblijfstoerisme, dat (de hotels in 

Amsterdam en Schiphol daargelaten) zelfs een plus van 10% ten opzichte van de zomermaanden 

van 2019 noteerde. 

 

De campings noteerden in de twee zomermaanden zelfs 25% meer overnachtingen! 

De vakantieparken zagen hun bezetting ook stijgen en noteerden een plus van 7%. De hotelsector 

vertoonde geen groei en zag het aantal overnachtingen dalen met 2%, wat gezien de vele lege hotels mee 

lijkt te vallen. Het effect van Amsterdam en Schiphol, waar het effect veel sterker was (-56%) is daar niet 

nog bij inbegrepen. Ook groepsaccommodaties hebben het zwaar. 

 

De belangrijkste oorzaak dat het toerisme in de zomermaanden toch nog gegroeid is ligt bij de 

binnenlandse gast. Nederlanders zorgden in zomermaanden voor bijna 30% meer gasten dan in de 

zomermaanden. De Duitse gasten bleven Nederland redelijk trouw als vakantieland (afname 11%), terwijl 

Britten, Amerikanen en Aziaten Nederlands links lieten liggen. 

Met name Groningen (+37%) profiteerde van de groei. Ook de andere noordelijke/oostelijke provincies 

(Friesland, Drenthe, Gelderland en Overijssel) zag hun overnachtingen elk met ongeveer 20% plussen. 

Dat heeft alles te maken met corona, de ruimte en de ligging van die provincies: in de 

noordelijke/oostelijke provincies waren in het voorjaar weinig coronabesmettingen en is veel ruimte, 

waardoor gasten zich veilig voelden. Ook de Duitsers kiezen naast bijvoorbeeld Zeeland graag voor 

grensprovincies, die voor hen relatief dichtbij zijn. Traditionele vakantieprovincies Limburg en Zeeland 

toonden een bescheidener groei (beiden ongeveer +10%). 

 

De vraag is uiteraard wat de herfst voor de sector nog in het vooruitzicht heeft, na een voorjaar dat voor de 

sector slecht is verlopen. De totale krimp van het verblijfstoerisme van januari tot en met augustus 2020 is 

ondanks de goede zomer nog altijd 29% ten opzichte van vorig jaar. De hotelsector staat (los van 

Amsterdam en Schiphol) op 31% krimp, terwijl de vakantieparken het iets beter doen (-22%). De goede 

zomer heeft de campings een boost gegeven met een achterstand van slechts 9% op jaarbasis. 

https://pretwerk.nl/news/10490/goede-zomer-steun-in-de-rug-van-verblijfstoerisme-10 

 

 

Augustus was mooie maand voor Overijssel 

In augustus waren er ruim 1.7 miljoen overnachtingen in Overijssel.  Dit is 15% meer dan in 

augustus vorig jaar. In Nederland was de stijging slechts gemiddeld 2%. Het aantal 

kampeerovernachtingen is zelfs met 25% gestegen. Dit blijkt uit de cijfers van CBS die vandaag zijn 

gepubliceerd. De stijging van het aantal overnachtingen komt volledig door de binnenlandse gast 

(+22%). Door het wegeblijven van veel buitenlandse gasten daalde het aantal buitenlandse 

overnachtingen met 37%. 

 

Augustus was vooral een topmaand voor kamperen 

Kampeerterreinen lieten in augustus een groei van 25% zien. Dit was landelijk 27%.  Huisjesterreinen 

hadden met 530.000 overnachtingen 1% meer dan vorig jaar. Landelijk was dit gelijk gebleven. Hotels 

lieten een stijging van 13% zien in Overijssel. De gast overnachtten dus graag in hotels op het rustige 

platteland en de kleinere steden buiten de randstad.  De stijging bij de hotels is grotendeels gerealiseerd 

door de binnenlandse vakantieganger en de Duitse gast. Andere buitenlandse gasten bleven weg, maar 

omdat Overijssel een minder groot aandeel heeft van deze buitenlandse markt, hebben deze twee 

groepen een stijging mogelijk gemaakt, terwijl landelijk nog 20% aan aantal overnachtingen werd 

ingeleverd. 

https://pretwerk.nl/news/10490/goede-zomer-steun-in-de-rug-van-verblijfstoerisme-10


 

 

Beeld na 8 maanden 2020; bijna 1 miljoen minder overnachtingen 

Het beeld in Overijssel na de eerste 8 maanden van 2020 is nog altijd niet positief. In totaal staat de teller 

op bijna 4.5 miljoen overnachtingen, waar dit vorig jaar op bijna 5.5 miljoen stond. Een verschil van 18%. 

Gemiddeld in Nederland ligt dit aantal nog 29% achter op vorig jaar. Hiermee lijkt de schade in Overijssel 

echter beperkt. 

 

Vergeleken met gemiddeld in Nederland loopt Overijsel  wel achter op het aantal overnachtingen op 

kampeerterreinen (-14% vs. -9% NL). Ondanks de goede zomer is de klap van het misgelopen 

voorseizoen, niet goed gemaakt. Op de huisjesterreinen gaat het iets minder slecht dan gemiddeld in 

Nederland (-17% vs. -22% NL) en dat geldt ook voor de hotels (-20% vs,-43% NL). Overijssel heeft iets 

minder last van het wegblijven van buitenlandse gasten (behalve bij campings) dan gemiddeld in 

Nederland. De groepsaccommodaties staan er met -36% (NL -52%) nog steeds erg slecht voor. 

https://www.kennisplatformoost.nl/augustus-was-mooie-maand-voor-overijssel/ 

 

Vooruitzicht reisbranche somber, veel Nederlanders zetten hun 

reisplannen in de ijskast. 
  

Nederlanders houden zich steeds beter aan de basismaatregelen tegen corona. Wel hebben jongeren het 

steeds moeilijker met de beperking van hun sociale leven. De impact op branches blijft wisselend. De 

vooruitzichten voor de reisbranche blijven somber. Dat komt niet per se door het kabinetsadvies om niet 

naar het buitenland te reizen. Veel Nederlanders zetten hun reisplannen in de ijskast. Voor merken en 

retailers in levensmiddelen en cadeaus ziet het er positiever uit. Hieraan geven Nederlanders weer meer 

uit. Omdat de zorgen en onzekerheid ook weer toenemen, worden merken ook weer relevanter.  Dit alles 

blijkt uit de laatste Validators Monitor.  

  

Jongeren hebben het steeds moeilijker 

Het is gelukt: de stijging van het aantal besmettingen is omgebogen in een daling! Toch verzwaarde het 

kabinet deze week de gedeeltelijke lockdown en de zorgen, die Nederlanders hebben, zijn ook nog niet 

geweken. Zorgen over een economische crisis en de lichamelijke gezondheid van naasten blijven bij 60% 

van de Nederlanders aanwezig. Opvallend is dat vooral jongeren zich steeds meer zorgen maken. Niet 

alleen op het gebied van gezondheid, maar ook op financieel en economisch vlak. Bovendien hebben 

jongeren het steeds moeilijker met de beperkingen van de coronacrisis.  

Zo heeft ongeveer drie kwart van de jongeren moeite met de beperking van sociale contacten, ruim de 

helft met de beperkte mogelijkheden voor sport en recreatie en heeft 40% van de jongeren moeite om 

zichzelf te vermaken. 

  

Mensen houden zich steeds beter aan de basismaatregelen 

Het risico op besmetting blijft hoog, dus het volhouden van de maatregelen is cruciaal nu. Dat kwartje blijkt 

goed gevallen: 75% van de Nederlanders blijft naar eigen zeggen zoveel mogelijk thuis, 85% houdt 1,5 

meter afstand en ook het draagvlak voor het dragen van een mondkapje is groot en groeit gestaag. Droeg 

half oktober 80% van de Nederlanders een mondkapje waar dat geadviseerd wordt, inmiddels zegt 84% 

dat te doen. Vooral onder ouderen kan deze maatregel op grote steun rekenen: 91% van hen draagt een 

mondkapje. 

   

Reisbranche blijft in zwaar weer, cadeaus en levensmiddelen in de lift 

Met de feestdagen en kerstvakantie in aantocht leken enkele van de nieuwe maatregelen rauw op het dak 

van consumenten te vallen. Bijvoorbeeld de oproep om geen reizen naar het buitenland te boeken of te 

maken. Uit de Monitor Consumentengedrag blijkt echter Nederlanders veel minder reizen plannen. 52% 

van de consumenten stelde het plannen en boeken van reizen al uit en maar liefst 84% geeft er minder 

aan uit. 75% van de Nederlanders geeft bovendien nu al aan deze winter thuis te blijven. De reisbranche 

heeft dan ook een donkere kerst in het vooruitzicht en ook de periode er na blijft erg onzeker. 

https://www.kennisplatformoost.nl/augustus-was-mooie-maand-voor-overijssel/


 

Andere branches laten juist een positieve ontwikkeling zien. We versturen weer meer online attenties en 

ook aan levensmiddelen wordt nog steeds meer geld besteed dan voor de coronacrisis. Met de 

feestdagen voor de deur mag je verwachten dat deze trend nog wel even doorzet. Vooral ook omdat de 

wintersport voor veel Nederlanders nu niet doorgaat en de grote online retailers oproepen om cadeaus 

voor de feestdagen vroeg te bestellen door de drukte die zij komende weken verwachten. 

   

Merken kunnen door risico verlagende functie gevoel van controle teruggeven 

Een van de doelen van de Monitor consumentengedrag is om een diepere analyse te doen op de 

relevantie en rol van merken tijdens een crisis. Specifiek gaat het hierbij om hoe de zorgen die mensen 

tijdens een crisis hebben en de mate waarin zij controle ervaren invloed hebben op hun merkkeuze. 

Tijdens de eerste coronagolf bleek dat mensen die zich zorgen maken en minder controle ervaren, merken 

relevanter vinden. Dit betekent dat merken dan zwaarder meewegen in het nemen van koopbeslissingen 

in vergelijking met andere merkkenmerken zoals de kwaliteit en de prijs. Ook in de tweede coronagolf zien 

we dit effect, blijkt uit een nieuwe analyse door de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit laat zien dat merken 

een risico verlagende functie hebben en mensen weer een gevoel van controle kunnen geven. 

https://www.validators.nl/ 

 

Slechte herfstvakantie voor verblijfsrecreatie 

De Nederlandse verblijfsrecreatie heeft een slechte herfstvakantie achter de rug. Vergeleken met de 

herfstvakantie 2019 daalde zowel het aantal reserveringen (-17,5%) als de omzet (-8%). Vooral het 

negatieve reisadvies van Duitsland voor bijna alle Nederlandse provincies gooide roet in het eten. Dat blijkt 

uit de benchmark van Stratech. 

 

Herfstvakantie 2020: minder reserveringen en omzet 

Aan het begin van de Coronacrisis leek het er op dat de Herfstvakantie van 2020 positieve cijfers zou laten 

zien, mede ingegeven door omgeboekte vakanties vanuit het voorjaar en gasten die vroeger boekten dan 

de vorige jaren. Met de aanhoudende crisis en de bijbehorende maatregelen slonk de voorsprong 

naarmate de Herfstvakantie dichter bij kwam, totdat Duitsland op vrijdagavond 2 oktober voor 10 

provincies het reisadvies aanscherpte. Duitse gasten mochten nog wel afreizen naar Nederland, maar bij 

thuiskomst moesten zij echter in quarantaine. Het gevolg van deze aangescherpte maatregelen was dat 

het gros van de Duitse gasten binnen 24 uur na het verkondingen van de maatregelen weer thuis zat en 

de Duitse gasten die nog een verblijf in het vooruitzicht hadden, deze direct annuleerden. Hoewel de 

Nederlandse gast kon profiteren van de lege plekken in eigen land, heeft dit geleid tot een Herfstvakantie 

die dit jaar slechter presteert ten opzichte van vorig jaar. 

 

Hoewel het gezien de huidige crisis in deze Herfstvakantie niet echt appels met appels vergelijken is, 

liegen de cijfers er niet om. Vergeleken met de Herfstvakantie van 2019 zijn er gemiddeld 17,5% minder 

reserveringen gemaakt, waardoor er 8% minder omzet uit verblijven genoteerd staat. Hier zijn de 

omzetcijfers van faciliteiten op parken zoals horeca niet meegenomen. 

https://www.stratech.nl/recreatie/nieuws/stratech-benchmark-impact-coronavirus-deel-

6.html?utm_source=nrit&utm_medium=referral&utm_campaign=rcse&utm_content=benchmark-corona-

deel6 

 

 

 

 

 

https://www.validators.nl/
https://www.stratech.nl/recreatie/nieuws/stratech-benchmark-impact-coronavirus-deel-6.html?utm_source=nrit&utm_medium=referral&utm_campaign=rcse&utm_content=benchmark-corona-deel6
https://www.stratech.nl/recreatie/nieuws/stratech-benchmark-impact-coronavirus-deel-6.html?utm_source=nrit&utm_medium=referral&utm_campaign=rcse&utm_content=benchmark-corona-deel6
https://www.stratech.nl/recreatie/nieuws/stratech-benchmark-impact-coronavirus-deel-6.html?utm_source=nrit&utm_medium=referral&utm_campaign=rcse&utm_content=benchmark-corona-deel6


 

Ingrid Thijssen: 'Testsamenleving biedt Nederland uitweg uit 
coronacrisis' 

Nederland heeft behoefte aan een nieuw perspectief nu de zorg is overbelast en de huidige corona-

aanpak met gedragsmaatregelen en lockdowns steeds meer pijn doet in de samenleving. VNO-NCW heeft 

daarom een concept ontwikkeld voor de 'testsamenleving'. Uitvoering van dit plan kan Nederland uit de 

negatieve spiraal halen met per saldo minder maatschappelijke en economische kosten. 'Door komende 

tijd in regio’s met veel besmettingen iedereen te testen kan het virus zónder complete regionale lockdowns 

met een grote klap snel in kaart worden gebracht en worden uitgedoofd', zegt VNO-NCW-voorzitter Ingrid 

Thijssen. 

 

Haalbaar plan 

'Door in de fase daarna massaal te gaan testen houden we het virus buiten de deur. Zo raakt de zorg niet 

opnieuw overbelast en krijgen mensen hun bewegingsvrijheid terug. Nederland kan op die manier van het 

slot. Door deze aanpak kunnen we tegen relatief geringe kosten veel maatschappelijk en economisch leed 

voorkomen. Op basis van gesprekken met experts, onze ervaringen met de XL-snelteststraten, ervaringen 

uit het buitenland en berekeningen denken wij dat dit een haalbaar plan is, dat ons land de lucht kan 

geven waar iedereen zo naar snakt.’ 

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ingrid-thijssen-testsamenleving-biedt-nederland-uitweg-uit-coronacrisis 

 

Nieuws uit de regio 

Hoe kon corona in Twente zo'n groot probleem worden? 'Het schiet 
alle kanten op’ 

Waarom staat Twente in de top 3 van meest zorgwekkende coronaregio’s? Het antwoord van de 

Veiligheidsregio Twente, die de baas is in crisistijd, en de GGD, die bron- en contactonderzoek: 

„We weten het niet.” 

We weten niet waar het vandaan komt”, zegt Sander Schelberg als voorzitter van de Veiligheidsregio. Hij 

voelt zich als een bestuurder die besluiten moet nemen ‘in de mist met soms een gaatje erin’. 

 

Ook directeur Samantha Dinsbach van GGD Twente tast in het duister waarom het virus hier zo watervlug 

lijkt. Ze zegt: „Ik hoor dat Sophia de Rooij van het ziekenhuis MST een verband legt met het rijk sociale 

leven hier. Maar uiteindelijk komt het erop neer: we weten het niet.” Operationeel leider van het Twentse 

crisisteam Stephan Wevers beschrijft de ontwikkelingen als een peloton, waarbij steeds weer een andere 

regio en binnen regio’s een andere gemeente, op kop gaat. Maar waarom? Geen idee. 

 

Fors boven gemiddelde 

De GGD constateert een voorzichtig dalende lijn in het aantal besmettingen. Dat is deze week 19,3 

procent tegenover 22,2 procent vorige week. Het is wel nog ‘fors boven’ het landelijke gemiddelde van 

16,6 procent. De piek besmettingen van woensdag heeft geen betekenis. 

Dat zei directeur Samantha Dinsbach van GGD Twente gistermiddag. In de regio dreigt een complete 

lockdown als het niet beter gaat. Als de daling zich zo doorzet is er volgens haar geen regionale lockdown 

nodig. Maar het kabinet en niet de regio beslist daarover volgende week. Dinsbach roept Twentenaren op 

zich bij de minst of geringste klachten te laten testen. „Zoek ook niet de randjes op van wat nog wel kan.” 

Voorzitter Sander Schelberg van de Veiligheidsregio Twente heeft gistermiddag werkgeversorganisaties 

gevraagd meer werknemers thuis te laten werken. 

 

 

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ingrid-thijssen-testsamenleving-biedt-nederland-uitweg-uit-coronacrisis


 

Mobidot, in Enschede, is leverancier van mobiliteitsgegevens. Het kabinet gebruikt de data van deze UT-

spin-off onder meer voor het coronadashboard. Het bedrijf beschikt over de mobiliteitsdata van 

tweeduizend Enschedeërs en van inwoners van omliggende gemeenten, die de app Smart Enschede 

gebruiken. 

 

‘Enschede wijkt niet af’ 

Mobidot kan zien wanneer die mensen thuis zijn, hoe vaak ze eropuit gaan, hoe ze zich dan verplaatsen 

en waar ze naartoe gaan. Volgens directielid Johan Koolwaaij van Mobidot is het gedrag van Enschedeërs 

te vergelijken met dat van andere Nederlanders. „Wij zijn lid van het Nederlands Verplaatsingspanel en als 

je de data vergelijkt met die van andere gemeenten, dan wijkt het mobiliteitsgedrag in Enschede niet af. 

Dus ik denk ook niet bij de rest van Twente.” 

 

Blijft de vraag hoe het dan kan dat Twente een coronabrandhaard is in Nederland, als het 

mobiliteitsgedrag er niet wezenlijk afwijkt van dat van bewoners in andere regio’s. Koolwaaij: „Een 

duidelijke reden kan ik daarvoor niet uit de data halen. Ik denk zelf dat de invloed van gedrag een beetje 

wordt overschat. Twentenaren zijn geen grotere feestvierders dan Groningers. Carnaval was een 

coronaverspreider, ook in Twente. Maar dat soort feesten hebben we allang niet meer.” 

https://www.destentor.nl/enschede/hoe-kon-corona-in-twente-zo-n-groot-probleem-worden-het-schiet-alle-

kanten-op~a9af3257/ 

https://www.destentor.nl/enschede/twente-is-een-brandhaard-we-werken-minder-thuis-en-gaan-er-weer-

vaker-op-uit~a8dc8496/ 

 

De parkeercijfers laten zien: Duitsers mijden Enschede massaal 

De ‘meest Duitse stad van Nederland’ moet het even stellen zonder Duitsers. De oosterburen 

mijden de binnenstad van Enschede en dat is te zien aan de parkeercijfers. 

n de eerste week van september, de drukste van de afgelopen drie maanden, werden in de gemeentelijke 

parkeergarages 17.500 parkeeruren toegeschreven aan Duitse auto’s. In de laatste week van oktober 

waren dat slechts 2400 uren. Een daling van 86 procent. Het beeld in de eerste week van november is niet 

anders. 

 

150.000 euro 

Een enorme daling dus in het aantal Duitse bezoekers en dat is vooral te merken op de anders zo drukke 

zaterdagen. In augustus en september stonden er op de piekmomenten rond drie uur ’s middags ongeveer 

evenveel Duitse als Nederlandse auto’s in de parkeergarages: ruim duizend.  Maar sinds 3 oktober telden 

de parkeergarages nooit meer dan 200 Duitse kentekens op hetzelfde moment. Het aantal Nederlandse 

auto’s is weliswaar ook afgenomen, maar ligt nog ongeveer op de helft van de drukkere zomermaanden. 

Alles bij elkaar loopt de stad nu zo’n 150.000 euro aan parkeergelden mis ten opzichte van de topweken. 

https://www.destentor.nl/enschede/de-parkeercijfers-laten-zien-duitsers-mijden-enschede-

massaal~ac650fca/ 

 

Deventer wacht vanwege corona met nieuwe regels en locaties voor 
evenementen 

Deventer trapt op de rem bij het vaststellen van (nieuwe) locaties voor evenementen en regels per 

plek. Door de coronacrisis lukt het niet om bijeenkomsten te houden met bewoners en andere 

betrokkenen rond de vijftien beoogde locaties. Ook is door het virus de impact onduidelijk op de 

evenementenbranche. 
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De evenementenbranche ligt momenteel zo goed als stil en de vraag is hoe deze uit de crisis 

komt.  Deventer wees begin dit jaar vijftien locaties aan, die geschikt zijn voor evenementen. Dat moet 

vooraf meer duidelijkheid bieden aan organisatoren en omwonenden over wat wel en niet mag. Het 

evenementenbeleid was aan een update toe. Aanleiding was bovendien dat Deventer steeds meer 

aanvragen voor evenementen en activiteiten krijgt. Variërend van foodfestivals, sportevenementen en 

muziekfestivals. Dat was nog wel voor de coronacrisis. 

https://www.destentor.nl/deventer/deventer-wacht-vanwege-corona-met-nieuwe-regels-en-locaties-voor-

evenementen~a89c2ff4/ 

 

Boswachter Staphorst en Vechtdal: ‘Vermijd de drukte, maar kom 
gerust wandelen!’ 

Geen speciale coronaproof wandelroutes, alle wandelgebieden gewoon vrij te bezoeken en ook 

qua drukte in het Vechtdal en Boswachterij Staphorst, nu er vanwege corona weinig anders te 

doen is dan wandelen, zijn er geen zorgen bij boswachter Nico Arkes van Staatsbosbeheer. ,,Er is 

ruimte genoeg!” 

 

Zaterdagochtend wordt het zonnig en fris, 's middags wellicht wat bewolking maar wel zo'n 12 graden. 

Prima wandelweer dus, nu vanwege alle corona-maatregelen alle andere weekenduitjes wat lastig worden. 

Op adem komen 

 

,,We gunnen het iedereen om op adem te komen", zegt boswachter Nico Arkes van Staatsbosbeheer. Hij 

heeft onder meer het Vechtdal en Boswachterij Staphorst onder zijn hoede. Met wandelroutes langs de 32 

meter hoge Besthmenerberg bij Ommen en de Zwarte Dennen bij Staphorst. ,,Onze natuurgebieden zijn 

groot genoeg om veel mensen de mogelijkheid te bieden te gaan wandelen", zegt hij. ,,Maar probeer je 

gezond verstand te gebruiken en drukke plekken te vermijden.” Dus als het parkeerterrein vol staat of je 

veel mensen ziet, zoek dan een ander plekje op. ,,Ook de bossen in je eigen omgeving zijn heel mooi en 

wellicht zelfs iets rustiger dan de bekendere plekken.” 

 

Geen drukte bij zwemvijvers 

Voordeel nu ten opzichte van de eerste lockdown in het voorjaar is dat er door de lagere temperaturen 

weinig animo voor de zwemvijvers zal zijn. ,,Van drukte daar is nu natuurlijk geen sprake.” 

Staatsbosbeheer streeft er zoveel mogelijk naar ‘onze gebieden open te houden'. ,,We volgen daarin de 

Veiligheidsregio. Maar er zijn nu geen opdrachten of verzoeken om parkeerterreinen dicht te houden.” 

 

Advies 

Het is wandelaars wel aan te raden vooraf thuis nog even gebruik te maken van de sanitaire 

voorzieningen. ,,De eventueel aanwezige toiletten zijn wel gesloten.” 

https://www.destentor.nl/staphorst/boswachter-staphorst-en-vechtdal-vermijd-de-drukte-maar-kom-gerust-

wandelen~ad54f6f2/ 
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Mensen bezoeken massaal de Sallandse Heuvelrug 

Het mooie weer lokte vandaag veel mensen naar buiten. De parkeerplaats van de Sallandse 

Heuvelrug stond rond het middaguur helemaal vol met auto's. Het was filerijden om een plaatsje te 

vinden. 

 

Pas in de loop van de middag kwam er weer wat meer ruimte, toen de auto's met fietsendragers plaats 

maakten voor de gezinsauto's. "Ja, wij mountainbikers weten dat je er vroeg bij moet zijn", zegt een 

sportieveling, die zijn fiets weer achterop de auto laadt. "Fiets- en wandelpaden zijn hier gelukkig wel goed 

gescheiden."  

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1343282/Mensen-bezoeken-massaal-de-Sallandse-Heuvelrug 

 

 

Cross-sectoraal 

Horecava 2021 geen fysieke maar virtuele beurs 

Door de toenemende coronamaatregelen heeft het management van de Horecava besloten om het 

nieuwe hybride event Horecava Limited helemaal virtueel te organiseren. Onder de naam Horecava 

Limited is er één beursdag, op 25 januari.  

 

Carlijn Groen, Director Food Horecava: "Hoe graag we ook iedereen uit de horecabranche fysiek willen 

verbinden, dit is niet langer het moment om dit op deze wijze te doen. We gaan er alles aan doen om de 

branche virtueel een hart onder de riem te steken met een bruisend online programma”. Horecava Limited 

vindt plaats op maandag 25 januari 2021 op www.horecava.nl. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43166/horecava-2021-geen-fysieke-maar-virtuele-beurs/?topicsid= 

 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Wat is er nog wel mogelijk? 1,5 meter catering 

In plaats van te kijken naar wat er allemaal niet meer mogelijk is, kijken wij van Multiwagon graag 

naar wat er allemaal nog WEL mogelijk is. Het is heel reëel dat we ook volgend jaar nog met de 

Coronamaatregelen te maken hebben. 

Alle locaties waar bezoekers, klanten of gasten komen hebben te maken met piekmomenten en dus is de 

doorstroom een uitdaging. Het is bewezen dat je met mobiele opstellingen kunt zorgen voor de juiste 

spreiding. 

 

Wij hebben hier dan ook de oplossing voor. Of het nou gaat om recreatieparken, vakantieparken, 

restaurants of cateraars. Met een paar simpele maatregelen voldoe je aan de voorwaarden van de 

overheid en kun je je gasten of klanten nog steeds je product aanbieden op een veilige en originele 

manier. Dat is goed als servicemodel, maar je beperkt daarmee ook je verlies in inkomsten. Diergaarde 

Blijdorp in Rotterdam had al enkele food trailers, en heeft op korte termijn de capaciteit van de mobiele 

hospitality concepten (groot en klein) flink uitgebreid. Ook de Vermaat Groep zet in deze tijden extra 

mobiele foodconcepten in. Zij kunnen nu hun gasten beter spreiden en door middel van verscheidene take 

away points hun gasten voorzien van de gewenste food concepten. Maar ook met een Pop-Up Trailer of 

Container kun je eenvoudig een extra uitgiftepunt openen. Je kunt per dag(deel) een ander concept 

presenteren, van koffiebar, poffertjeskraam tot afhaalmaaltijden. Kortom optimaal rendement. 

https://pretwerk.nl/news/10503/wat-is-er-nog-wel-mogelijk-afhaalcatering?product 
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Leids biercafé verkoopt tapbier in blik 

De coronamaatregelen hebben een grote invloed op het bedrijfsmodel van cafés. Normaal 

gesproken heerst er een gezellige drukte van gasten die dicht bij elkaar staan of zitten. Nu zijn de 

cafés gesloten. Het Stadsbrouwhuis in Leiden probeert van de situatie wat te maken, ondanks de 

ellendige omstandigheden. Normaliter is het een proeflokaal, waar gasten kunnen eten en een 

grote keuze hebben uit verschillende bieren, inclusief enkele bieren die het bedrijf zelf maakt.  

 

Nu blikt het Stadsbrouwhuis bier van de tap in. Bedrijfsleider Gerben van Dijk vertelt: “Vlak voor de eerste 

lockdown hadden we besloten om bier van onze dertig taps in te blikken. We bestelden daarvoor canning 

machines uit de Verenigde Staten. Die kregen we precies op tijd voor de eerste lockdown, al wisten we 

toen nog niet goed hoe alles werkte. Toen de tweede lockdown aangekondigd werd, hadden we meer 

ervaring, dus toen konden we het makkelijk oppakken. Het ingeblikte tapbier verkoopt goed. Ons aanbod 

is niet bepaald standaard. Dat zorgt dat veel mensen langskomen die toch de speciale bieren willen 

proeven. We verkopen ook blikjes bier die we inkopen. Het bier dat wij tappen is echter verser en dus 

lekkerder. Vooral bij IPA’s maakt de versheid veel verschil. Met name hop verliest na verloop van tijd 

smaak, en dat bepaalt nou juist de smaak bij IPA." 

https://www.foodinspiration.com/nl/de-boodschap-van-topchef-hans-van-wolde/ 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

Meld u aan voor de MarketingOost Symposiumweek: 23 t/m 26 
november 

Heeft u het al in de agenda staan? Snel doen! De MarketingOost Symposium Week biedt kort maar 

krachtige "inspiratiepraat" tijdens de online 12-uurtjes. Laat u tijdens deze 12-uurtjes bijpraten door 

sprekers uit binnen- en buitenland over het thema: Bewuste bestemmingen: omdenken in tijden van 

corona. Zeker in deze crisistijd is het van belang dat we bewust met onze bestemming/regio omgaan. Een 

juiste balans tussen leefbaarheid en economie is daarbij essentieel. Hoe we wat het best kunnen 

aanpakken? Daarover inspireren we u graag met ons programma. Daarnaast vertellen echte omdenkers 

uit Overijssel tijdens de "locatiepraat"  over hun aanpak, delen ze voorbeelden en geven ze praktische tips.  

Aansluitend bieden we elke dag weer een verdiepende sessie. 

  

Op donderdag sluiten we de 12-uurtjes af met de MarketingOost Symposiumshow, de talkshow waarin 

experts dieper ingaan op het thema van deze week. 

https://www.marketingoost.nl/nl/nieuws/meld-u-aan-voor-de-marketingoost-symposiumweek/ 

 

Online talkshow met ondernemers in de recreatiesector 

Opleidingsinstituut BUAS organiseert op donderdag 12 november een online talkshow waarin 

diverse ondernemers uit de recreatiesector aan het woord komen. Het thema speelt in op de 

coronacrisis: Aandacht voor de toekomst. 

Inschrijven kan door uw naam, organisatie, emailadres en branche te mailen 

naar innovationsquare@buas.nl 

https://pretwerk.nl/news/10499/online-talkshow-met-ondernemers-in-de-recreatiesector?actueel 
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Webinar: toekomstperspectieven voor de vrijetijdssector na corona 

Graag nodigt Bureau buiten u uit voor een webinar over de toekomstperspectieven voor de vrijetijdssector 

na corona op dinsdagmiddag 24 november. Wat is de stand van zaken en hoe staat de sector er nu voor? 

Welke perspectieven zijn er voor de toekomst? In mei dit jaar organiseerde Bureau Buiten een webinar 

over waardevol toerisme in het (post) coronatijdperk. Tijdens het webinar op 24 november gaan ze in op 

de toekomstperspectieven. 

 

Meld u nu aan 

Benieuwd? Meld u dan nu hieronder aan voor het webinar. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk een week 

van tevoren een bevestiging en een link naar de online omgeving. 

 

Datum: Dinsdag 24 november 2020 

Tijd: 15:30 – 16:30 

Plaats: Online 

https://bureaubuiten.nl/webinar-toekomstperspectieven-voor-de-vrijetijdssector-na-corona/ 
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