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Geliefde Gelderlanders,
COVID-19 (het coronavirus) zet onze samenleving 
onder grote druk. Ook in Gelderland. In de eerste 
fase na de uitbraak van COVID-19 hebben we ons 
ongezet om onze partners zo goed mogelijk bij te 
staan. Hiervoor is onder andere een noodfonds  
van € 10 miljoen in het leven geroepen. 

Als provincie zijn we nadrukkelijker aan zet in  
de fases die nu komen. Allereerst de fase van 
overbrugging: wat willen we overeind houden  
voor de toekomst en waarom? Hiervoor heeft 
provincie Gelderland € 50 miljoen vrijgemaakt.  
In hoofdstuk 6.2 leest u welke overbruggings-
maatregelen provincie Gelderland tot nu toe  
heeft getroffen. 

Tot slot komt de fase van herstel. Dat is een fase 
van investeren en versterken. Dan richten we ons 

op economisch en maatschappelijk herstel om 
uit de recessie te komen die door de COVID-19-
crisis is veroorzaakt. Daarvoor is het nodig om 
goed inzicht te krijgen in de gevolgen, ook op 
langere termijn, van de huidige crisis.  
Op sociaal, economisch en cultureel terrein.  
In de Gelderse impactmonitor houdt de provincie 
de meest actuele ontwikkelingen op verschillende 
terreinen bij. Deze monitor vormt, samen met 
gesprekken met de belangrijkste partners 
(gemeenten en diverse organisaties en 
instellingen), belangrijke input voor een  
pakket aan maatregelen om Gelderland  
zo goed mogelijk door en uit de crisis te helpen. 

Voor u ziet u de eerste zomerspecial van de 
Gelderse impactmonitor, waarin we inzoomen 
op toerisme en recreatie. 
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Dit document volgt dezelfde 5-deling als in het coalitieakkoord “Samen voor Gelderland 2019-2023”.  
Dit zijn immers de ambities waar we in Gelderland aan werken.

https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/Bestuur-en-organisatie/Gedeputeerde%20Staten/190711_Coalitieakkoord_Samen_voor_Gelderland_1.pdf
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1.  Toerisme en recreatie  
in Gelderland

Gelderland is de mooiste provincie van Nederland!  
Samen met partners werken we aan een bloeiend en 
verantwoord toerisme. In dit hoofdstuk schetsen we  
een beeld van de toeristische en vrijetijdssector in 
Gelderland aan de hand van kerncijfers en getallen. 
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1.1  Enkele kerncijfers vrijetijdseconomie Gelderland 

• Gelderland: binnenlandse vakantieprovincie nummer 1 
in Nederland 

• Ruim 3 miljoen binnenlandse vakanties (17,5% van  
het nationale totaal) in 2019

• Waarvan ruim 2,6 miljoen toeristische vakanties  
(totaal exclusief vaste standplaatsvakanties)  

• Ruim 16,4 miljoen overnachtingen van Nederlanders 
tijdens vakanties in Gelderland

• Waarvan ruim 13,5 miljoen toeristische overnachtingen
• Circa € 539 miljoen bestedingen aan binnenlandse 

vakanties in Gelderland
• Veluwe en Veluwerand nummer 1 van Nederland bij 

zowel de toeristische als alle binnenlandse vakanties  
in 2019

• Er zijn 67.900 arbeidsplaatsen in de vrijetijdseconomie 
van Gelderland in 2019

• 6,5% van de totale Gelderse werkgelegenheid
• Circa 222 miljoen ondernomen vrijetijdsactiviteiten  

in Gelderland (alle (dag)recreatieve activiteiten buiten  
de eigen woning van meer dan 2 uur) in 2018

• Ruim € 4,9 miljard bestedingen vrijetijdsactiviteiten, 
waarvan € 2,8 miljard directe bestedingen (het overige 
deel betreft vaste en vervoerskosten)

• Vanuit Duitsland (Nordrhein-Westfalen/Niedersachsen) 
zijn 4 miljoen dagtochten ondernomen in Gelderland  
in de periode juni 2015 tot en met mei 2016

• De economische waarde van deze dagtochten komt  
uit op € 308 miljoen 

• 502.000 (meerdaagse) binnenlandse zakenreizen  
in 2019

• Circa € 222 miljoen bestedingen (meerdaagse) 
binnenlandse zakenreizen  

• Circa 750.000 buitenlandse verblijfsgasten in 2019 met 
ruim 2,1 miljoen overnachtingen

• Het grootste deel hiervan is afkomstig uit de ons 
omringende landen: 46% uit Duitsland, 18% uit België  
en 7% uit het Verenigd Koninkrijk 

• Er vinden in Gelderland ruim 53 miljoen wandelingen 
plaats in 2016 (12,2% van het nationale totaal)

• Gelderland is fietsprovincie nummer 1 in 2018 

Bronnen: CBS, CVO, CVTO, CZO, NBTC, LISA, www.fietsen.123.nl (2018), Nationale Wandelmonitor 2016  
mei 2020

www.fietsen.123.nl
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Gelderland vakantieprovincie

Bron: NBTC-NIPO Research, Continu Vakantie Onderzoek

Toeristische binnenlandse vakanties naar provincie van herkomst, 
in % van totaal, Gelderland, gemiddelde 2015-2019
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Bijna 70% van de Nederlandse vakantiegangers die in 
Gelderland verblijven komt uit Noord- of Zuid-Holland,  
Noord-Brabant of Gelderland zelf.
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Aantal buitenlandse bezoekers naar Gelderland

Bron: CBS Statistiek Logiesaccomodaties

Herkomst buitenlandse gasten (x1000), Gelderland, 2017 - 2019
(2019 voorlopig cijfer)
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1.2 Werkgelegenheid vrijetijdseconomie

Toerisme en recreatie leveren een substantiële bijdrage aan de werkgelegenheid  
en zorgen ervoor dat een gebied aantrekkelijk is om in te wonen en te werken.  
In sommige gemeenten zorgt het toerisme ervoor dat voorzieningen, zoals een 
supermarkt, kunnen blijven bestaan. Verder zijn toerisme en recreatie belangrijk 
voor een gezonde samenleving. Mensen hebben in deze drukke tijden tijd nodig om 
te ontspannen, om letterlijk te recreëren. Ook is de vrijetijdssector belangrijk voor 
schoolverlaters en lager opgeleiden en heeft de sector betekenis voor natuur en 
cultuur(historisch) behoud.

Tabel werkgelegenheid vrijetijdseconomie:

Werkgelegenheid vrijetijdseconomie, totale werkgelegenheid en aandeel vrijetijdseconomie in % van totaal, 

toeristengebieden van Gelderland, Gelderland en Nederland, 2019

Werkgelegenheid recreatie en 
toerisme

Aandeel recreatie en toerisme in  
totale werkgelegenheid [%] Totale werkgelegenheid

Veluwe 23.880 6,4 % 373.270

Achterhoek 11.870 6,6 % 179.270

Anhem-Nijmegen 25.670 7,  % 367.400

Rivierenland 6.440 5,2 % 124.830

Gelderland 67.860 6,5 % 1.044.780

Nederland 618.370 7,  % 8.892.340

Bron: Bureau Economisch Onderzoek provincie Gelderland / 
Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland / Lisa

Ongeveer 1 op de 15 arbeidsplaatsen hangt in Gelderland in 2019 samen met 
recreatie en toerisme. Bijna 68.000 banen van de totale werkgelegenheid  
zijn gelieerd aan toerisme en recreatie (6,5% van de totale werkgelegenheid). 
De sector wordt sinds het uitbreken van de coronacrisis hard geraakt.
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Figuur aandeel werkgelegenheid vrijetijdseconomie 
Gelderland, 2010-2019:
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Werkgelegenheid vrijetijdseconomie in % van 
de totale werkgelegenheid, Gelderland, 2010-2019
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Bron: Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland / 
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Bron: provincie Gelderland, Bureau Economische Onderzoek / 
Provinciale Werkgelegenheid Enquête Gelderland / Lisa

De verdeling per gemeente is hierna voor 2019 weergegeven. 

Aandeel recreatie en toerisme in werkgelegenheid 2019 - 
Gemeenten
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De toeristisch-recreatieve sector is een economische pijler van betekenis. De sector 
heeft zich de afgelopen 10 jaar, met uitzondering van 2013, gunstiger ontwikkeld 
ten opzichte van de totale Gelderse werkgelegenheid. De regio’s Veluwe en Arnhem 
Nijmegen nemen respectievelijk ruim 35% en bijna 38% van de banen in de 
vrijetijdssector voor haar rekening. De Achterhoek heeft een aandeel van ruim 17% 
en het Rivierenland een kleine 10%. Van het totaal aantal banen in de 
vrijetijdseconomie van Nederland is 11% te vinden in Gelderland.

De horeca en logiesverstrekking nemen 70% van het totale aantal arbeidsplaatsen 
R&T (67.900) voor hun rekening

Recreatie en Toerisme

Werkgelegenheid recreatie en toerisme naar deelsector, 
Gelderland, 2019

Detailhandel/groothandel
Logiesverstrekking
Horeca
Vervoer
Cultuur, recreatie en amusement
Sport
Overig

1.910

11.020

4.160
4.180

6.880

3.040

36.680

Bron: Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland / 
De landelijke R&T standaard IPO
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1.3 Evenementen en dagattracties

Ook de evenementensector en de dagattracties zijn hard getroffen door het coronavirus.
Evenementen zijn massaal afgelast of uitgesteld. Ook in Gelderland zijn de gevolgen 
groot en dat in het hoogseizoen van de evenementensector. Voor veel ondernemers is  
de omzet begin maart abrupt tot stilstand gekomen. De hoop is op de tweede helft  
van 2020 gevestigd, maar de schade die is opgelopen zal daarmee bij lange na niet 
gecompenseerd worden. De evenementensector zal 2020 niet snel vergeten en spreekt  
nu al over een ‘rampjaar’.
De impact op attractieparken is eveneens enorm. Attractieparken zijn gesloten geweest 
en zullen na opening minder bezoekers toelaten dan voor de crisis. 

Hieronder staat een top-10-overzicht van de bezoekersaantallen van dagattracties en 
evenementen in de afgelopen jaren in Gelderland. Er is daarbij onderscheid gemaakt in 
entreeheffende en vrij toegankelijke dagattracties en evenementen. De gegevens zijn 
verzameld door het bureau Respons uit Amsterdam. 

Top 10 entreeheffende dagattracties Gelderland, bezoekersaantallen 2011-20191

Volgorde Evenement Type 
dagattractie Plaats

Bezoek-
cijfer 
Jaar

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

1 Koninklijke Burgers’ 
Zoo Dierenpark ARNHEM 2019 1.129.234 1.108.797 1.157.868 1.023.469 1.040.804 1.415.000 1.470.000 1.455.500 1.505.000

2 Het Nationale Park  
De Hoge Veluwe Nationaal Park    OTTERLO 2019 625.000 618.320 570.406 546.000 578.029 576.004 515.000 496.643 525.631

3 Nederlands 
Openluchtmuseum Museum ARNHEM 2019 559.910 550.608 535.207 531.678 556.095 548.343 509.000 524.188 461.787

4 Dolfinarium Dierenpark HARDERWIJK 2019 550.000 560.000 570.000 586.300 643.321 650.000 550.000 690.000 710.000

5 Apenheul Dierenpark APELDOORN 2019 500.000 492.000 488.000 490.000 582.000 635.000 447.000 531.000 503.125

6 Julianatoren Attractie-/
themapark APELDOORN 2018 450.000 450.000 450.000 450.000 475.000 475.000 490.000 450.000 450.000

7 Kröller-Müller 
Museum Museum OTTERLO 2019 405.428 397.312 352.581 346.352 378.731 391.209 332.000 311.097 302.198

8 Bezoekerscentrum 
Park De Hoge Veluwe

Natuur-/
bezoekerscentra HOENDERLOO 2019 341.941 362.454 308.716 318.000 578.667 580.000 515.000 496.643 525.631

9 Sportcentrum de Grote 
Koppel Zwembaden ARNHEM 2016 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 354.000 350.000 400.000 400.000

10 De Schaeck Zwembaden TWELLO 2019 243.713 254.344 nb 241.000 250.000 250.000 239.223 250.000 265.000

1) Waar het een bezoekaantal van een eerder jaar betreft, staat dat erbij vermeld. Bron: Respons
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Top 10 entreeheffende dagattracties Gelderland, bezoekersaantallen 2011-20191

Volgorde Evenement Type 
dagattractie Plaats

Bezoek-
cijfer 
Jaar

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

1 Nationaal Park 
Veluwezoom Nationaal Park RHEDEN 2016 1.495.000 1.495.000 1.495.000 1.495.000 1.495.000 1.700.000 1.500.000 1.500.000 1.750.000

2 Recreatiegebied 
Bussloo Recreatiegebied WILP GLD 2019 1.094.000 1.190.000  950.000 1.022.000 1.022.000 1.002.500 1.082.000 1.082.000 1.032.500

3 Natuurpark Berg en 
Bos Recreatiegebied APELDOORN 2019 825.000 825.000  500.000 500.000 490.000 459.000 490.000 487.000 490.000

4 Strand Horst/Nulde Recreatiegebied ERMELO 2018 562.000 562.000  745.000 468.000 468.000 462.000 520.000 482.000 468.500

5 Recreatiegebied 
Zeumeren Recreatiegebied VOORTHUIZEN 2019 450.000 533.000  405.000 190.000 390.000 354.000 350.000 400.000 433.000

6 Recreatiegebied 
Rhederlaag Recreatiegebied ZEVENAAR 2019 429.000 530.000  365.000 432.000 390.000 328.000 398.000 433.000 317.000

7 Recreatiegebied 
Stroombroek Recreatiegebied BRAAMT 2019 397.000 440.000  300.000 340.000 270.000 248.000 250.000 250.000 250.000

8 Recreatiegebied De 
Berendonck Recreatiegebied WIJCHEN 2019 387.500 483.000  320.000 425.000 407.000 335.000 291.500 294.000 258.000

9 Recreatiegebied  
‘t Hilgelo Recreatiegebied WINTERSWIJK 

MEDDO 2019 364.000 404.000  222.000 200.000 220.000 218.000 130.000 125.000 125.000

10 Strandpark Slijk-Ewijk Recreatiegebied VALBURG 2019 275.000 285.000  250.000 250.000 185.000 160.000 175.000 165.000 90.000

1) Waar het een bezoekaantal van een eerder jaar betreft, staat dat erbij vermeld.

Top 10 entreeheffende evenementen Gelderland, bezoekersaantallen 20191

Volgorde Evenement Type evenement Plaats
Bezoek-
cijfer 
Jaar

2019

1 Zwarte Cross Festival Festival LIEVELDE 2019 220.000

2 Veluwes Zandsculpturenfestijn Tentoonstelling GARDEREN 2019 200.000

3 Down The Rabbit Hole Festival BEUNINGEN 2019 105.000

4 Fashion + Design Festival Arnhem (FDFA) Festival ARNHEM 2019 75.000

5 Concert Muse Voorstelling/ 
Concert NIJMEGEN 2019 60.000

6 Concert Bon Jovi Voorstelling/ 
Concert NIJMEGEN 2019 50.000

7 Concert Phil Collins Voorstelling/ 
Concert NIJMEGEN 2019 50.000

8 Royal Polo at the Palace Voorstelling/ 
Concert APELDOORN 2019 50.000

9 Sprookjesfestival Festival ARNHEM 2019 42.000

10 Landgoedfair Heerlijkheid Mariënwaerdt Publieksbeurs BEESD 2019 36.000

1) Waar het een bezoekaantal van een eerder jaar betreft, staat dat erbij vermeld. Bronnen: Respons
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Top 10 vrij toegankelijke evenementen Gelderland, bezoekersaantallen 20191

Volgorde Evenement Type evenement Plaats
Bezoek-
cijfer 
Jaar

2019

1 Vierdaagsefeesten Nijmegen Festival NIJMEGEN 2019 1.625.000

2 Internationale Vierdaagde Afstandsmarsen Nijmgeven Actief/sportief NIJMEGEN 2019 800.000

3 Heideweek Ede Festival EDE 2019 225.000

4 Airbordne Programma binnenstad Festival ARNHEM 2019 162.000

5 Smkmrkt Labyrinth Festival NIJMEGEN 2018 150.000

6 World Living Statues Festival Festival ARNHEM 2019 150.000

7 Halfvastenoptocht Angerlo Parade/optocht ANGERLO 2019 130.000

8 Appelpop Festival TIEL 2019 126.000

9 Airborne Landing Parade/optocht EDE 2019 100.000

10 Bevrijdingsfestival/Vrijheidsdefilé Wageningen Festival WAGENINGEN 2019 100.000

1) Waar het een bezoekaantal van een eerder jaar betreft, staat dat erbij vermeld. Bron: Respons

1.4  Binnenlandse zakenreizen

De congres- en vergadermarkt wordt wereldwijd steeds belangrijker. In Nederland 
vinden er per jaar duizenden congressen en honderdduizenden meetings plaats en 
het aanbod van de congres- en vergadermarkt is in Nederland in het laatste 
decennium sterk gegroeid. De invloed van het coronavirus is momenteel duidelijk 
merkbaar in de sector. Zo nam het aantal zakelijke bezoekers in Nederlandse 
logiesvormen in maart 2020 met 57% af. 

Hoe ziet nu de Nederlandse zakenreismarkt in Gelderland eruit? NBTC-NIPO 
Research onderzoekt dit periodiek. Een samenvatting van de uitkomsten voor 
Gelderland zijn kortgeleden over 2019 beschikbaar gekomen. 

https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Cultuur-sport-vrijetijd/DOC_Samenvatting_CZO_2019_Gelderland_juni_2020.pdf
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Samenvatting
De kengetallen van de Nederlandse zakenreismarkt in één oogopslag:

Bron: NBTC-NIPO Research en provincie Gelderland

€

Bron: NBTC-NIPO Research en provincie Gelderland

€

Bron: NBTC-NIPO Research en provincie Gelderland

In 2019 telde Nederland circa 7,5 
miljoen werkende Nederlanders 
in de leeftijd van (18- 65 jaar).

€

Bron: NBTC-NIPO Research en provincie Gelderland

In 2019 zijn er door de Nederlandse 
beroepsbevolking circa 9 miljoen 
(meerdaagse) zakenreizen in binnen- 
en buitenland ondernomen.€

Bron: NBTC-NIPO Research en provincie Gelderland

Aantal overnachtingen: 
6.816.000 (+3% t.o.v. 2016)
Gem. aantal nachten: 1,7€

Bron: NBTC-NIPO Research en provincie Gelderland

Aantal overnachtingen in Gelderland: 
859.000 (-3,6% t.o.v. 2016)
Gem. aantal nachten: 1,7€

Bron: NBTC-NIPO Research en provincie Gelderland

Gem. uitgaven p.p.: € 406
Totale bestedingen:  
€ 1,6 miljard

€

Bron: NBTC-NIPO Research en provincie Gelderland

Gem. uitgaven p.p. in 
Gelderland: € 443
Totale bestedingen in 
Gelderland: € 222 miljoen

€

Bron: NBTC-NIPO Research en provincie Gelderland

Ten opzichte van 2016 is het 
totaal aantal zakenreizen 
met 4% gestegen.€

Bron: NBTC-NIPO Research en provincie Gelderland

Aantal meerdaagse 
binnenlandse zakenreizen: 
3.988.000(+2% t.o.v. 2016)

€

Bron: NBTC-NIPO Research en provincie Gelderland

Aantal meerdaagse binnenlandse 
zakenreizen in Gelderland: 
502.000(+1,3% t.o.v. 2016)

€

Bron: NBTC-NIPO Research en provincie Gelderland

Er vinden in Gelderland ruim een half miljoen meerdaagse binnenlandse 
zakenreizen plaats in 2019. Dat is bijna 13% van het landelijke totaal. De gemiddelde 
verblijfsduur van de zakenreiziger die Gelderland bezoekt bedraagt 1,7 nachten.  
In totaal vinden er 859.000 overnachtingen in onze provincie plaats. De totale 
bestedingen tijdens zakelijk bezoek aan Gelderland bedragen € 222 miljoen.  
Ten opzichte van 2016 is het aantal zakenreizen in Gelderland met 1,3% toegenomen. 
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Meerdaagse zakenreizen naar Gelderse regio
Net als in 2016 vinden de meeste zakenreizen  
in 2019 op de Veluwe plaats, meer dan de helft 
van alle zakenreizen in Gelderland.

binnenlandse 
zakenreizen
(x 1.000)*

502

24%

Veluwe
Arnhem-Nijmegen
Achterhoek en 
Rivierenland

Toeristengebieden van Gelderland

*7% weet niet (meer) in welke gemeente 
hij/zij in Gelderland verbleef 

14%

Bron: NBTC-NIPO Research en provincie Gelderland
Basis: meerdaagse binnenlandse zakenreizen ondernomen door 
de Nederlandse beroepsbevolking (18-65 jaar) in de provincie Gelderland
Totaal aantal zakenreizen op basis van de participatie en frequentie 
wordt het werkelijke aantal ondernomen zakenreizen berekend.

Net als in 2016 vinden de meeste zakenreizen in 2019 op de Veluwe plaats,  
meer dan de helft van alle zakenreizen in Gelderland. De regio Arnhem Nijmegen  
is goed voor bijna een kwart van het totaal. De Achterhoek en het Rivierenland 
vertegenwoordigen samen 14% van alle zakenreizen in Gelderland.
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Typering binnenlandse zakenreis
Van alle ondernomen meerdaagse zakenreizen in Gelderland was 37% 
voor het volgen een opleiding of training. Ruim 40% van de zakenreizen 
had een MICE motief, vergelijkbaar met 2016.

Bron: NBTC-NIPO Research en provincie Gelderland

Van alle ondernomen meerdaagse zakenreizen in Gelderland 
was 37% voor het volgen een opleiding of training. 
Ruim 40% van de zakenreizen had een MICE motief, 
vergelijkbaar met 2016.
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Gelderland MICE
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34%

57%

Basis: meerdaagse binnenlandse zakenreizen ondernomen  
door de Nederlandse beroepsbevolking (18-65 jaar)
* MICE staat voor Meetings, Incentives, Conventions en 
Exhibitions. De afbakening van MICE is in 2016 gewijzigd.  
De resultaten zijn daardoor niet vergelijkbaar met eerdere  
CZO metingen.

Van alle ondernomen meerdaagse zakenreizen in Gelderland  
is 37% voor het volgen van een opleiding of training.  
Ruim 40% van de zakenreizen heeft een MICE-motief, 
vergelijkbaar met 2016. MICE staat voor Meetings, Incentives, 

Conventions en Exhibitions. Een zakenreis met  
een MICE-motief wordt meestal getypeerd door  
het groepsaspect dat eraan verbonden is en staat  
dan ook tegenover de individuele zakenreis.
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1.5  Aantal gasten in Gelderse 
logiesaccommodaties

Het et aantal gasten in Gelderse logiesaccomodaties is met  
41% afgenomen in de eerste 4 maanden van 2020. In april is 
het bezoek grotendeels tot stilstand gekomen. In editie 7 van 
de Gelderse impactmonitor hebben we de ontwikkeling van 
het aantal gasten en overnachtingen in logiesaccommodaties 
van Gelderland en Nederland voor het eerste kwartaal van 
2020 weergegeven. Inmiddels zijn de uitkomsten over  
de maand april beschikbaar. Hierna wordt de ontwikkeling 
geschetst voor de eerste 4 maanden van 2020.

Gasten in Gelderse logiesaccommodaties, 
eerste vier maanden 2019 en 2020
Het aantal gasten in Gelderse logiesaccommodaties is in het 
eerste kwartaal van 2020 in vergelijking met dezelfde periode 
een jaar eerder met 13% gedaald.

Gasten (x 1.000) in Gelderse logiesaccommodaties, 
eerste vier maanden 2019 en 2020 (2020 voorlopig cijfer)
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Bron: CBS Statistiek Logiesaccommodaties

Het aantal gasten in de logiesaccommodaties in Gelderland  
is in de eerste 4 maanden van 2020 vergeleken met dezelfde 
periode in 2019 met 41% gedaald. In Nederland bedroeg  
de afname 44%. De daling is vooral te zien bij buitenlandse 
gasten; vergeleken met 2019 maakten in de eerste 4 maanden  
ruim 57% minder buitenlanders gebruik van een Gelderse 
accommodatie, tegenover een afname van 51% nationaal.  
Het aantal Nederlandse gasten nam zowel in Gelderland als  
in Nederland met 37% af. Dit blijkt uit de jongste cijfers van  
de Statistiek Logiesaccommodaties van het CBS. 
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Overnachtten in de eerste 4 maanden van 2019 nog 1.133.000 
gasten in de Gelderse logiesaccommodaties, gedurende 
dezelfde periode van 2020 was dat aantal met 41% gezakt naar 
673.000. Samen brachten deze gasten bijna 1,8 miljoen 
nachten in Gelderland door, tegen bijna 2,9 miljoen 
overnachtingen een jaar eerder. 

Gasten in Gelderse logiesaccommodaties, 
maart en april 2019 en 2020
Het aantal gasten in Gelderse logiesaccommodaties is in 
maart 2020 in vergelijking met dezelfde periode een jaar 
eerder met bijna de helft gedaald; in april is het bezoek vrijwel 
tot stilstand gekomen (afname 91%).

Gasten (x 1.000) in Gelderse logiesaccommodaties, 
maart en april 2019 en 2020 (2020 voorlopig cijfer)
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De daling in het aantal gasten in de eerste 4 maanden  
van 2020 trad op in de maanden maart en april. Waar in  
de maanden januari en februari het aantal gasten in 
Gelderland nog met respectievelijk 11% en 15% steeg ten 
opzichte van dezelfde maanden in 2019, daalde het aantal 
gasten in maart met 49% en kwam bijna tot stilstand met 
 een afname van 91% in april. Het aantal buitenlandse gasten 
nam zelfs met 97% af. Bij de overnachtingen zien we identieke 
cijfers. Een afname van het totaal aantal overnachtingen  
met 46% in maart gevolgd door een afname van 86% in april. 

Het grootste deel van de daling in maart is toe te schrijven  
aan de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus. 
Mogelijk speelt voor een klein deel mee dat carnaval en 
daarmee de voorjaarsvakantie van bepaalde regio’s in 2020  
in februari viel in plaats van maart. De daling in april komt 
volledig op het conto van het coronavirus.
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1.6  Cijfers internationale bezoekers / 
binnenlands toerisme Nederland

Wat zijn de trends en ontwikkelingen in het (internationaal) 
toerisme en de factoren die daarop van invloed zijn? In een 
digitaal magazine biedt NBTC Holland Marketing een 
overzicht van ontwikkelingen van de toeristische en 
vrijetijdssector wereldwijd en wordt er stilgestaan bij de 
positie van Nederland. In de meest recente verwachting wordt 
rekening gehouden met de impact van het coronavirus op de 
ontwikkeling van het inkomend toerisme naar ons land. Deze 
update bevat definitieve cijfers over het jaar 2019 en de meest 
recente verwachtingen voor 2020.

In het meest gunstige scenario verwacht NBTC een afname 
van 58% in internationaal toerisme. Dit kan oplopen tot -74% 
in het meest negatieve scenario. Bezoek vanuit Duitsland - 
onze belangrijkste herkomstmarkt - zal naar verwachting 
teruglopen met 40% tot 60%. 
Verder verwacht NBTC een daling van 43% tot 58% voor 
binnenlands toerisme in 2020.

NBTC monitort relevante indicatoren die ons inzicht kunnen 
geven in het effect van de coronacrisis op het gedrag van 
bezoekers. Denk daarbij aan het zoek- en boekgedrag, maar 
ook het sentiment onder potentiële reizigers.

https://nbtcmagazine.maglr.com/cijfers-internationale-bezoekers-nederland-juni-2020/cijfers-internationale-bezoekers-nederland-juni-2020?utm_source=NBTC+Update&utm_campaign=7dcc30aa7c-Nieuwsbrief+CC%26PA+week+18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0d8aa896fd-7dcc30aa7c-343470160
https://nbtcmagazine.maglr.com/cijfers-internationale-bezoekers-nederland-juni-2020/cijfers-internationale-bezoekers-nederland-juni-2020?utm_source=NBTC+Update&utm_campaign=7dcc30aa7c-Nieuwsbrief+CC%26PA+week+18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0d8aa896fd-7dcc30aa7c-343470160
https://www.nbtc.nl/nl/home/coronavirus/feiten-cijfers/monitor-impact.htm
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1.7  Impact van het COVID-19-virus op het sociale welzijn 
van Gelderlanders: 4e peiling (gepubliceerd 3 juli 2020)

Provincie Gelderland onderzoekt periodiek de gevolgen van de crisis en  
de maatregelen van de landelijke overheid op het welbevinden van  
de Gelderse bevolking. De uitkomsten helpen ons mee te denken over  
de impact van deze crisis op het persoonlijke leven van de Gelderlanders  
en worden gebruikt om Gelderland zo goed mogelijk door deze periode  
te helpen. De onderzoeksresultaten van het eerste onderzoek verschenen  
op 17 april 2020 online. In deze monitor vindt u de onderzoeksresultaten 
van het 4e onderzoek dat is gehouden van 19 – 25 juni 2020.

In vergelijking met vorige zomer.
Denkt u deze zomer meer of minder vaak te gaan...

Bron: Onderzoek Kieskompas in Gelderland (19 - 25 juni 2020)

Ik ga deze zomer niet Minder vaak dan vorige zomer Even vaker als vorige zomer Vaker dan vorige zomer

... een natuurgebied?

... Vrijwilligerswerk (% van de vrijwilligers)?
... een bibliotheek?

... een sportvereniging?
... een restaurant?

... een museum?
... een dierentuin?

... een zwembad?
... een religieuze of spirituele bijeenkomst?

... café of sportkantine?
... de bioscoop?

... een attractiepark?

... een cultureel evenement?
... een cultureel vereniging (muziek, dans, etc)?

... een concert?

... het theater?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Angst-voor-virus-houdt-Gelderlanders-in-de-regio
https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Angst-voor-virus-houdt-Gelderlanders-in-de-regio
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We hebben Gelderlanders gevraagd of 
ze deze zomer verwachten vaker, even 
vaak, minder vaak of helemaal niet 
naar de verschillende cultuur-, sport- of 
recreatieplekken te gaan. Gelderlanders 
die aangaven ‘al nooit te gaan’ zijn uit 
de analyse gehaald. Gelderlanders 
verwachten bij alle genoemde 
activiteiten ‘helemaal niet’ of minder 
vaak te gaan dan vorige zomer, met 
uitzondering van een bezoek aan een 
natuurgebied. Als de ervaarde dreiging 
afneemt, zouden mensen (die deze 
zomer thuisblijven) natuurlijk alsnog 
meer van deze voorzieningen gebruik 
kunnen gaan maken.

Gelderlanders zullen deze zomer een stuk dichter bij huis blijven. Een groot deel van 
de Gelderlanders (44%) is deze zomer niet van plan om op vakantie te gaan, terwijl  
3 op de 10 Gelderlanders in Nederland op vakantie gaat. Op dit moment heeft slechts 
iets minder dan een kwart het plan om naar het buitenland te trekken deze zomer. 

Meer dan de helft (57%) van de Gelderlanders zegt dat zijn/haar vakantieplannen 
voor deze zomer door de corona-uitbraak gewijzigd zijn. Van diegenen die door de 
corona-uitbraak hun plannen gewijzigd hebben, zou een klein deel (13%) – als er 
geen sprake van corona was - in Nederland op vakantie gegaan zijn, 1 op de 10 zou 
naar Duitsland gegaan zijn, maar veruit de grootste groep (67%) zou naar een land 
elders in Europa gegaan zijn. 

Daarnaast zegt iets minder dan 2 op de 10 naar een land buiten Europa gegaan te 
zijn als er geen corona was uitgebroken. Gelderlanders die deze zomer niet op 
vakantie gaan geven als belangrijkste redenen op ‘Liever buiten het hoogseizoen’ te 
gaan of hebben ‘zorgen om met het coronavirus besmet te worden’. De angst voor 
besmetting werkt dus ook flink door in de vakantieplannen van Gelderlanders.

Hoe had uw vakantie eruitgezien als er geen sprake van corona was?  
(meerdere antwoorden mogelijk)
Opgesplitst naar: Gelderlanders die andere vakantieplannen hadden gehad

Bron: Onderzoek Kieskompas in Gelderland (19 - 25 juni 2020)

Toeristische binnenlandse vakanties naar provincie van herkomst, 
in % van totaal, Gelderland, gemiddelde 2015-2019

Dan was ik elders in Nederland op vakantie gegaan   10,4%

Dan was ik in Duitsland op vakantie gegaan   9,9%

Dan was ik naar een land elders in Europa gegaan    67,2%

Dan was ik naar een land buiten Europa gegaan    18,2%

Dan was ik niet op vakantie gegaan   3,1%

Dan was ik in Gelderland op vakantie gegaan   2,6%
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2.  Tijdlijn: een korte terugblik op 
de afgelopen maanden

Sinds de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft  
de Rijksoverheid verschillende maatregelen genomen  
om de verspreiding van het virus te beperken.  
Deze maatregelen hebben een grote impact gehad op  
heel Gelderland. In dit hoofdstuk blikken we terug op  
de persconferenties van minister-president Rutte en  
wat het teweeg heeft gebracht voor de toeristische en 
recreatieve sector. Ook benoemen we in deze tijdlijn  
de acties die vanuit provincie Gelderland zijn ingezet.
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12 maart: aankondiging dat bijeenkomsten van  
100 personen of meer afgelast dienen te worden.

15 maart: aankondiging om 17.30 uur (zondag) door 
premier Rutte dat alle eet- en drinkgelegenheden  
en sport- en fitnessclubs vanaf 18.00 uur tot en met  
6 april per direct moeten sluiten. Vanaf het eerste 
moment wordt de 1,5-metermaatregel verplicht 
gesteld.

17 maart: kamerbrief “Noodpakket banen 
en economie” wordt openbaar gemaakt 
waarin ondersteunende Rijksmaatregelen 
worden aangekondigd. De aangekondigde 
loonkostenondersteuning zal nog 
uitgewerkt worden.

23 maart: aankondiging dat 
alle bijeenkomsten worden 
verboden; dus niet alleen 
boven de 100 personen maar 
álle samenkomsten tot 1 juni.

27 maart: eerste bijeenkomst Taskforce R&T

31 maart: douche- en toiletvoorzieningen op campings 
en recreatieterreinen worden eveneens gesloten. 

21 april: aankondiging dat 
de meeste maatregelen tot 
19 mei worden verlengd.

6 mei: aankondiging 
dat de terrassen per  
1 juni geopend kunnen 
worden. Eveneens 
worden er binnen  
30 personen per bedrijf 
toegestaan.

19 mei: Provinciale Staten stellen 
€ 50 miljoen beschikbaar voor 
overbruggingsfase. 

1 juni: de horeca mag om 
12.00 uur ’s middags de 
deuren openen. 

16 juni:  
Gedeputeerde Staten 
besluiten positief over 
de uitvoeringsagenda 
toerisme en recreatie 
van provincie 
Gelderland met 
COVID-19-hoofdstuk.

1 juli: de maatregelen worden 
verder versoepeld onder  
de 1,5-metervoorwaarde.
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Video: COVID 19 bij de Gelderse Horeca Video: KHN - De gevolgen van COVID-19 in de Achterhoek

De impact van COVID-19 op het toeristisch-recreatief 
bedrijfsleven is enorm, maar ook de keten wordt hard geraakt. 
Leveranciers, cultuur en erfgoed, kleine ondernemers en 
zzp’ers in bijvoorbeeld de techniek en opbouw van 
evenementenorganisaties, taxibedrijven, en vele andere.  
Het is onmogelijk alle typen bedrijven te benoemen gezien  
de diversiteit binnen toerisme en recreatie. 

Er zijn vooral in de eerste weken veel vragen, en gemeenten  
en provincie worden overspoeld met hulpvragen. Dit is wat  
we van de ondernemers en partners uit Gelderland 
terugkrijgen, terugkijkend op de achterliggende periode:
• De directe sluiting en onduidelijkheid over de maatregelen 

brachten onrust bij de sector:
• Wat betekent de sluiting? Welke bedrijven kunnen wanneer 

open? Hoe is de uitwerking van de NOW 1? Onduidelijkheid 
over SBI-codes op basis waarvan NOW aangevraagd kon 
worden. 

• Welke maatregelen zijn beschikbaar en wat is de uitwerking 
ervan? Daarnaast de verschillen in noodverordeningen die 
begrijpelijkerwijs aangepast werden aan de actualiteit. 

Tegelijkertijd is er vanuit de ondernemers ook veel respect  
voor de aanpak van het kabinet en alle hulp en aandacht  
van lokale overheden. Zowel van gemeenten als de provincie.  
De verschillende Rijksmaatregelingen zijn immers in zeer 
korte tijd tot stand gebracht. 

12 maart 
Aankondiging dat bijeenkomsten van 100 personen of meer 
afgelast dienen te worden.
Op deze dag strijkt het Veluwecongres in Lunteren neer voor 
de editie van 2020. Ruim 250 professionals op het gebied van 
toerisme en recreatie zijn ondanks de coronadreiging 
aanwezig en horen bovenstaande aankondiging. Iedereen 
vraagt zich af wat dit zal betekenen.  

https://www.youtube.com/watch?v=1aeCCgvshDY&feature=share&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=1aeCCgvshDY&feature=share&app=desktop
https://vimeo.com/440563593/54929cab65
https://vimeo.com/440563593/54929cab65
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/07/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren---sbi-codes-uitbreiding
https://www.veluweop1.nl/terugblikveluwecongres2020/
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Op 13 maart zou het toeristisch seizoen in  
Regio Rivierenland geopend worden in de Tuinen  
van Appeltern. RBT Rivierenland organiseert dit jaarlijks. 
Direct de 12e maart is deze 16e editie geannuleerd. 

15 maart
Aankondiging om 17.30 uur (zondag) door premier  
Rutte dat alle eet- en drinkgelegenheden en sport-  
en fitnessclubs vanaf 18.00 uur tot en met 6 april  
per direct moeten sluiten. Vanaf het eerste moment  
wordt de 1,5-metermaatregel verplicht gesteld.
Totale ontreddering bij de horeca en sport- en fitnessclubs, 
hier vallen ook de bowlingcentra en dansscholen onder.  
Volle restaurants en bars moeten acuut de deuren sluiten,  
wat tot chaotische taferelen leidt. Een groot deel van  
de ondernemers is in paniek nu er voor minimaal 3 weken 
niets verdiend kan worden. Naast de zorg voor gasten en 
medewerkers zijn er allerlei zaken die direct geregeld moeten 
worden, bijvoorbeeld wat te doen met voorraden welke korte 
tijd houdbaar zijn. Brancheorganisaties als HISWA-Recron  
en Koninklijke Horeca Nederland, de koepelorganisaties 
MKB-Nederland en VNO-NCW vormen crisisteams om zich 
vanaf dat moment 24/7 in te zetten voor hun leden en  
de totale branche. Het Rijk komt met veel informatie.  

Ondertussen ontvangt de provincie vanuit Gastvrij  
Gelderland en partners een verzoek een Taskforce R&T  
te formeren. De Kamer van Koophandel is een noodloket  
voor informatievoorziening aan het inrichten en bij lokale  
en regionale overheden worden eveneens informatie-
voorzieningen en crisisteams geformeerd. Er zijn ook 
ondernemers die onmiddellijk inspelen op de 1,5-meter-
maatregel en met creatieve concepten aan de slag gaan. 

Afhaal-/bezorgmenu’s worden samengesteld en bedrijven 
ondernemen de eerste stappen om zich aan te passen aan de 
1,5-metersamenleving. Ondernemers zijn enorm druk met 
veiligheid van medewerkers, gasten (verblijfsaccommodaties), 
het aanvragen van Rijksmaatregelen, zie ook RVO, 
annuleringen en  
omboeken van reserveringen, aanpassingen van websites  
en socialemediakanalen. Daarnaast zijn er veel financiële 
zorgen; hoe kunnen huisvestingskosten en andere vaste  
lasten worden betaald? Hoe stel je liquiditeitsprognoses  
op zonder perspectief op opening? 

17 maart
Kamerbrief “Noodpakket banen en economie”  
wordt openbaar gemaakt waarin ondersteunende 
Rijksmaatregelingen worden aangekondigd.  
De aangekondigde loonkostenondersteuning zal  
nog uitgewerkt worden. De normale WW-regeling  
wordt buiten werking gesteld.

23 maart
Aankondiging dat alle bijeenkomsten worden verboden;  
dus niet alleen boven de 100 personen maar álle 
samenkomsten tot 1 juni. Deze aankondiging brengt een 
schok teweeg bij evenementenorganisaties, attracties, 
congreslocaties en alle bedrijven die normaliter grotere 
aantallen bezoekers ontvangen.

27 maart
Eerste bijeenkomst Taskforce R&T. Op 27 maart vindt overleg 
plaats tussen een vertegen woordiging van de toeristisch-
recreatieve sector en provincie Gelderland onder 
voorzitterschap van gedeputeerde Peter van ’t Hoog.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/werkgevers-en-ondernemers
https://bit.ly/30heqRv
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs
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Het doel van dit overleg is om gezamenlijk een beeld te 
schetsen van de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor 
toerisme en recreatie in Gelderland. Ideeën worden 
uitgewisseld over benodigde middellangetermijnactiviteiten 
en stimulering van ondernemerschap in deze tijd van crisis  
en gedurende de herstartfase. Iedereen is het erover eens dat 
doublures ongewenst zijn met het ’Noodpakket Banen en 
Economie’ van de Rijksoverheid. (Kamerbrief 17 maart 2020). 
Hierin zit een uitgebreide WTV-regeling (NOW), diverse 
liquiditeitsmogelijkheden middels krediet, borgstellingen en 
andere zaken. In de daaropvolgende maanden zullen deze 
overleggen geregeld plaatsvinden en met de vaststelling van 
Uitvoeringsagenda 2020 inclusief COVID-19 (16 juni) keren we 
terug naar de reguliere overleggen en wordt de Taskforce R&T 
opgeheven. 

31 maart
Douche- en toiletvoorzieningen op campings en 
recreatieterreinen worden eveneens gesloten. 
Ondertussen kunnen bungalowparken, mits ze hun 
horecavoorzieningen gesloten houden, wel geopend blijven. 
Hotels kunnen wel gasten ontvangen, maar gasten dienen op 
hun kamer te ontbijten of dineren. Afhankelijk van de ligging 
van bedrijven en de doelgroep blijven verblijfsaccommodaties 
waar mogelijk open. Het advies is: blijf thuis. Dit betekent  
dat verblijfsaccommodaties nauwelijks gasten ontvangen.

21 april
Aankondiging dat meeste maatregelen tot 19 mei  
worden verlengd.

6 mei 
Aankondiging dat de terrassen per 1 juni geopend kunnen 
worden. Eveneens worden er binnen 30 personen per bedrijf 

toegestaan ongeacht vloeroppervlakte en aantal zalen.
Dat betekent in de praktijk dat zowel Gelredome als een hotel, 
restaurant of brasserie 30 personen tegelijk kan ontvangen. 
Uiteraard met inachtneming van de 1,5-metermaatregel.  
Vele kleine bedrijven besluiten daarom hun deuren gesloten  
te houden.

19 mei
Provinciale Staten stellen € 50 miljoen beschikbaar voor 
overbruggingsfase. 
Dit bericht wordt enorm positief ontvangen door de partners.

Aankondiging van versoepeling per 1 juni.  
Deze zal voorlopig tot 15 juni van kracht zijn.
Horeca mag maximaal 30 personen binnen toelaten  
met maximaal 2 personen aan tafel. Op de terrassen is,  
mits de 1,5-metermaatregel wordt toegepast,  
een onbeperkt aantal gasten toegestaan.

1 juni
De horeca mag om 12.00 uur ’s middags de deuren openen.  
De ondernemers en medewerkers zijn blij hun gasten weer te 
kunnen ontvangen. De meeste gemeenten doen hun uiterste 
best extra ruimte beschikbaar te stellen voor grotere terrassen, 
zodat er meer ruimte ontstaat om aan de 1,5-metermaatregel 
te kunnen voldoen. De beperkingen maken het voor de meeste 
bedrijven in de sector onmogelijk rendabel te kunnen 
exploiteren met 100% vaste kosten en gemiddeld 30-40% 
benutte capaciteit. De verschillen zijn groot, afhankelijk v 
an bedrijfstype, doelgroep, ligging, lokaal geboden 
mogelijkheden en  handhaving.

Tegelijkertijd zijn veel mensen nog voorzichtig en durven ook 
niet zomaar de bedrijven te bezoeken.
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16 juni
Gedeputeerde Staten besluiten positief over de uitvoeringsagenda toerisme en 
recreatie met COVID-19-hoofdstuk.
De regelingen en subsidies ter ondersteuning van de sector voor de overbruggings fase 
zijn in samenspraak met de sector en partners tot stand gekomen. 

1 juli 
De maatregelen worden verder versoepeld onder de 1,5-metervoorwaarde.
Hoewel de versoepeling als positief wordt ervaren, is er van rendabele exploitatie  
nog geen sprake. Uit alle gesprekken met partners komt naar voren dat vooral voor 
seizoenbedrijven (waaronder de attracties) en de horeca er nog lange hersteltijd  
nodig zal zijn. 

http://magazine.gelderland.nl/uitvoeringsagenda-beleefhetingelderland-2020-2021#!/home
http://magazine.gelderland.nl/uitvoeringsagenda-beleefhetingelderland-2020-2021#!/home
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3. Signalen uit het veld

In de afgelopen maanden is er vanuit Toerisme & Recreatie veel 
overleg geweest met onze partners. We hebben de regionale 
bureaus voor toerisme (RBT’s), een gemeente (Apeldoorn),  
de brancheorganisaties en een aantal ondernemers gevraagd  
(zie de filmpjes) wat de afgelopen periode met ze heeft gedaan  
en hoe ze naar het herstel kijken. Dit beschrijven ze zelf ook in 
onderstaande alinea’s.
Naast de promotie- en marketingcampagnes zetten de RBT’s  
zich samen met partners actief in op het gebied van bijvoorbeeld 
kennisdeling en bestemmingsontwikkeling.
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3.1 Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen 

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen heeft razendsnel 
ingespeeld op deze roerige tijd. Dat betekent bijvoorbeeld ook 
dat de Gelderse Streken-campagne minder zichtbaar is 
geweest. Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen is zich zeer 
bewust van de veranderingen in het toerisme, op korte en  
op lange termijn. Door allerlei nieuwe 
communicatiemogelijkheden, maar ook door de doorgaande 
groei van toerisme en recreatie, komen andere vraagstukken 
centraal te staan. Kort samengevat verandert ons werk van 
toeristische marketing, naar toeristisch management.  
Hoe we dat doen leest u hier.

Gelderland levert je mooie streken…
De campagne Gelderse Streken bestaat uit een gezamenlijk 
deel, wat ingevuld wordt door de 3 regionale bureaus voor 
toerisme in de provincie en een streekgericht deel, dat door  
de 3 RBT’s afzonderlijk wordt ingevuld. Vrij vlot na 15 maart  
is in gezamenlijk overleg besloten de promotiecampagnes  
stop te zetten. Er was immers sprake van een intelligente 
lockdown met een oproep vanuit het kabinet om zoveel 
mogelijk thuis te blijven. België en Duitsland hadden 
eveneens de grenzen grotendeels gesloten. De marketing-
organisaties in andere delen van Nederland namen vrijwel 
hetzelfde besluit.De campagne-uitingen zijn weer opgestart. 
Zowel in print als op de radio worden de verschillende regio’s 
in het najaar onder de aandacht gebracht. 

Streekgerichte deel inspelend op de actualiteit
Met het streekgerichte deel van de campagne sluiten  
de individuele regionale bureaus voor toerisme aan op  
het gezamenlijke deel. Met een voorzichtige versoepeling 
vanaf 1 juni konden lokale kleine campagnes gestart worden. 
Gericht op de directe omgeving. Toerisme Veluwe Arnhem 
Nijmegen heeft in juni #Mooidichtbij gelanceerd.  
We roepen met een enthousiasmerend filmpje iedereen op  
om het mooiste plekje dichtbij in Gelderland te delen met  
een vergelijkbare foto van een totaal andere verweg-locatie.  
We sluiten daar vanaf de zomer op aan met een serie vlogs  
van BN’ers uit Gelderland, die vertellen over hun mooiste 
stukje Gelderland. 

Monitor bezoekersdrukte 
Een voorbeeld van de manier waarop we snel samen met  
onze partners inspeelden op de coronacrisis is de ‘monitor 
bezoekersdrukte’. Middels een pilot wordt tussen 29 juni  
en 15 september 2020 de drukte gemeten. Deze monitor is 
inmiddels op meer dan 75 websites te zien en kan zo echt een 
rol spelen als vakantiegangers en recreanten zich oriënteren 
op hun dagje uit. De monitor bezoekersdrukte werd mogelijk 
gemaakt door de provincie en vlak voor de zomer gelanceerd.

https://bit.ly/30H5B3t
https://www.visitveluwe.nl/
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Visit Veluwe
Reinou de Haan (merkleider van Visit Veluwe) ziet een 
wisselend beeld van de toeristische sector. “Met name  
de betere campings en vakantieparken draaien momenteel  
als een malle en denken hun omzet de komende weken  
goed te kunnen maken. Hoewel er bij hen ook zorg is over  
het najaar. Andere sectoren als de attracties, musea en met 
name horeca hebben het in financieel opzicht niet goed.  
Ze maken zich zorgen om hun toekomst en weten niet hoe 
lang ze het nog volhouden. Ik ervaar en zie dat ze creatieve 
oplossingen zoeken om het beste eruit te halen en dat dit ook 
weer nieuw elan geeft. Zo kan er meer kwaliteit geleverd 
worden doordat er minder mensen toegelaten mogen worden. 
Op de extra kwaliteit en rust wordt zeer positief gereageerd 
door de bezoekers. Maar, nogmaals, dit maakt de misgelopen 
omzet in de meeste gevallen niet goed. Specifiek voor  
de MICE-markt en buitenlandmarkt (groepsreizen, Duitsland, 
België en het Verenigd Koninkrijk) ligt de sector nagenoeg 
stil. Dit heeft grote impact op partijen die zich hierop richten. 
Denk aan een Bilderberg die met name de zakelijke klant 
bedient en de congreslocaties.”
“Veel hangt in het herstel af van hoe de maatregelen  
rondom het coronavirus zijn. Blijft de situatie zoals die nu is, 
dan verwacht ik dat vanaf dit najaar meer en meer partijen 
om gaan vallen. In mijn optiek moeten wij met elkaar  
de handen ineen slaan hoe de sector te ondersteunen.  
En daarin bedoel ik niet dat de portemonnee altijd maar 
getrokken moet worden. Maar wat kunnen we met  
de sector doen om ze overeind te houden?” 

3.2  Regionaal Bureau voor Toerisme 
Rivierenland

Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland  
zet zich in om de vrijetijdssector in de regio (Betuwe, 
Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal)  
te ondersteunen en verder te laten groeien. Direct na  
de aankondiging op 12 maart 2020 waren we genoodzaakt  
ons congres (opening toeristisch seizoen van 13 maart) af  
te gelasten.

Gelderland levert je mooie streken…
In lijn met de visie Gelderland/Gelderse Streken 2019-2023, 
wordt de focus voor de generieke campagne gericht op  
de Betuwe en zijn Bommelerwaard en Land van Maas en Waal 
onderdeel van een gebiedsgerichte aanpak. Samen met  
de Achterhoek, Arnhem, Nijmegen en de Veluwe worden 
promotieactiviteiten ingericht op specifieke doelgroepen. 
Hierbij staat de consument centraal, wat betekent dat we  
goed kijken naar de meest effectieve wijze om de (potentiële) 
bezoeker te binden aan al het moois wat we te bieden hebben.
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We hebben onze uitingen dit voorjaar direct aangepast, 
passend bij de situatie rondom COVID-19. Niet oproepen tot 
bezoek, maar wel vanuit huis via de Bloesemalert-app volgen 
hoe de natuur groeit en bloeit.

Zomer in Gelderland 
De belangstelling voor vakantie in eigen land is in deze tijd 
nog groter. Binnen de campagne ‘Gelderland levert je mooie 
streken’ zal omstreeks de derde week in juli nog een extra 
campagne toegevoegd worden, waarbij we mensen 
enthousiasmer om een bezoek te brengen aan de Betuwe, 
Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal. Met een 
combinatie van radio (landelijk en regionaal), print en online 
media bereiken we een groot publiek. Daarnaast hebben we 
meegewerkt aan de zomerspecial van TV Gelderland en 3 op 
Reis (BNN-VARA). De eerste is op 26 juli 2020 te zien op 
Omroep Gelderland.

Streekgerichte deel inspelend op de actualiteit
Al gedurende het voorjaar ontstond bij ons het gevoel dat 
‘vakantie in eigen land’ steeds meer een te verwachten 
scenario werd. Het resultaat was een actiematige toevoeging 
van ‘Je voelt je thuis... in de Betuwe, de Bommelerwaard en 
het Land van Maas en Waal’. De toevoeging is prima te 
combineren met ‘Gelderland levert je mooie streken’.  
Vele ondernemers hebben het omarmd en hebben ‘Je voelt je 
thuis’ toegevoegd aan eigen communicatie. Daarbij raakt  
dit ook inwoners en bezoekers dicht bij de regio. In een tijd 
waarin het lastig is om bezoekers van ver weg te 
enthousiasmeren, is juist het betrekken van eigen inwoners 
en de omliggende regio een kans. Qua verblijf is de bezetting 
deze zomer hoog, dagrecreatie gaat goed maar biedt zeker nog 
ruimte. Hier spelen we met de zomercampagne op in. 

Focus op ‘gebiedseigen’ ontwikkeling 
Samen met bedrijfsleven en overheden willen we doelen 
realiseren op het gebied van verblijf- en dagrecreatie  
die versterkend werken in zowel bestedingen als werk-
gelegenheid. Door te werken aan duurzame ontwikkelingen 
die hand in hand gaan met de mooie natuur, kies je bewust 
voor kwaliteit en een balans met leefbaarheid. De urgentie 
voor bestemmingsontwikkeling is nog concreter geworden  
nu COVID-19 de kwetsbaarheid verder heeft vergroot. 
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Streekproducten van hoge kwaliteit
Het belang van de korte keten wordt, zeker ook in  
deze periode, steeds groter. Eerder is al gestart met  
het label ‘Betuws Best’ waar inmiddels 40 bedrijven  
bij zijn aangesloten. 

3.3 Stichting Achterhoek Toerisme 

Meerwaarde blijven bieden; juist in moeilijke tijden
De afgelopen periode kenmerkt zich als een ongekend 
onzekere periode. Ondanks dat we zien dat met name  
de Nederlandse gast de Achterhoek nu goed weet te vinden, 
zien we ook dat de beperkingen ertoe leiden dat verschillende 
sectoren nog ver weg zijn van de oude bezoekersaantallen of 
bezettingsgraden. Laat staan dat deze het voorjaar 
compenseren. 
Vanuit onze organisatie hebben we er de afgelopen periode 
veel aan gedaan om meerwaarde te bieden voor onze sector en 
dat blijven we uiteraard doen. Niet alleen vanuit onze taken 
op het gebied van marketing, routebureau, kennisplein en 
VVV gastheerschap, maar ook als partner wanneer het gaat 
om een aanjagersrol en belangenbehartiger van de branche. 

Marketing 
Als één van de Gelderse Streken dragen we met trots bij  
aan de bekendheid en aantrekkelijkheid van Gelderland als 
toeristische bestemming. Dit doen we vanuit onze eigen 
identiteit en kernkwaliteiten en verbinden we aan  
de kwaliteiten van de andere regio’s. Door de situatie r 
ondom het coronavirus hebben we een aantal activiteiten 
moeten verplaatsen. Zo gaat onze cultuurcampagne met 
landelijke radio en tv eind juli van start. Met de campagne 
#zoveelomnaaruittekijken hebben we de regio op een  
positieve wijze in beeld gehouden bij de consument.  
We hebben bijzondere beelden van de Achterhoek kunnen 
laten zien, maar ook van bijvoorbeeld musea die hun virtuele 
deuren openden en we hebben streekproducenten onder  
de aandacht gebracht met een mooie weergave.
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Op het moment dat dit kon zijn we overgegaan naar 
#wekijkennaarjeuit, om te laten zien dat we klaar zijn om de 
gast te ontvangen. Dit deden we Achterhoek-breed vanuit de 
imagocampagne, maar ook vanuit de marketingcampagnes 
zoals Kamperen in de Achterhoek en Kidsgeluk in de 
Achterhoek. Achter de schermen is binnen deze campagnes, 
ondanks de afstand, hard gewerkt aan nieuwe 
samenwerkingen. Concepten als Proefkamperen, Culinair 
genieten op de camping en meerdaagse fiets- en 
wandelarrangementen zijn tot stand gekomen. Met zowel 
Proefkamperen als Culinair genieten hebben we veel media-
aandacht kunnen realiseren. Aan de hand van de afname van 
het aantal arrangementen kunnen we stellen dat deze zeker 
voorzien in een behoefte van zowel de consument als de 
ondernemer. Met het bereik van de activiteiten hebben we de 
Achterhoek als één van de Gelderse Streken kunnen blijven 
positioneren als bestemming van een kort of lang verblijf. 

Kennisplein
Vanuit het Achterhoek Toerisme Kennisplein stimuleren we 
innovatie en kwaliteitsverbetering in de sector. Doel van het 
Kennisplein is het kennisniveau van ondernemers en 
stakeholders up-to-date houden en verhogen, zodat gerichtere 
keuzes kunnen worden gemaakt in doelgroepen, 
productontwikkeling en vermarkting ten behoeve van het 
verbeteren van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod 
en toekomstbestendig doorontwikkelen van de sector.
Helaas konden de geplande kennisprogramma’s dit voorjaar 
niet doorgaan. Gelukkig hebben we door het aanbieden van 
e-learning en online kennissessies toch kennis en inzichten 
kunnen delen die relevant zijn voor de sector. Thema’s die 
hierbij aan bod zijn gekomen zijn onder andere de 
Leefstijlvinder, Duitse markt en sociale media. 

Routebureau
Het onderhoud en beheer van het fiets- en wandelnetwerk is 
onverminderd doorgegaan en ook de toeristische bebording 
(bruine borden) is onderhouden. 
Wandelen en fietsen zijn activiteiten die juist in deze periode 
extra plaatsvinden. Klik hier voor meer informatie over ons.

https://bit.ly/3jzjREn
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3.4 Gemeente Apeldoorn

Roelof de Graaf, hoofd Economische Zaken van gemeente 
Apeldoorn
1. Wat heeft u de afgelopen periode vanuit je rol gezien?
“Wij hebben vanaf de uitbraak van het coronavirus een aantal 
zaken razendsnel opgeschaald. Bijvoorbeeld praktische zaken 
als informatievoorziening naar ondernemers (website/
nieuwsbrieven), uitvoering geven aan TOZO-regeling  
(op de piek +10 FTE om extra aanvragen op te vangen) en heel 
veel bellen met ondernemers. Nog steeds 1 tot 2 keer per week 
digitale calls met 3 a 4 ondernemers, alle relatiemanagers  
die dagelijks in contact treden met ondernemers.
Wat we zien, is in lijn met het landelijke beeld; detailhandel, 
horeca, campings, hotels en culturele instellingen worden 
zwaar geraakt. Tegelijkertijd een enorme ondernemersgeest 
om deze crisis te lijf te gaan, we zien heel veel gave 
initiatieven en creativiteit om de ‘winkel draaiende  
te houden’. 

Daarnaast zien we ook de enorme worsteling van 
ondernemers, en zorgen over het voortbestaan van het bedrijf 
en de positie van het personeel. Knellende wet- en regelgeving, 
boosheid en onbegrip waarom regels zijn zoals ze zijn 
(bijvoorbeeld verschil in toiletgebruik campings tussen 
veiligheidsregio’s, NOW-regeling). Ondernemers die letterlijk 
niet in aanmerking komen voor bepaalde steunmaatregelen, 
of waaraan dusdanig zware voorwaarden worden gesteld. 
Bedrijven die geen raad weten met de 1,5-metereconomie,  
en de onderneming daardoor weer sluiten en/of geen 
verantwoordelijkheid willen nemen om gasten te controleren. 
De culturele sector die letterlijk geen cent kan verdienen 
vanwege de 1,5-meterregels, denk aan Orpheus, Gigant;  
zalen blijven leeg. Ondernemers die anticiperen op een snelle 
groei van bezoek aan horeca, maar de consument blijft nog weg. 

Ondernemers die inmiddels bijvoorbeeld 10-15 betalings-
regelingen hebben; hulde voor iedereen die meewerkt,  
maar het is daarmee een soort ‘uitstel van executie’ voor 
ondernemers: na de zomer tot in begin van 2021 is er een 
verwachte toename van het aantal faillissementen. 
Ondernemers die willen profiteren van schaarste nu we  
meer in eigen land op vakantie gaan, waardoor prijzen  
van overnachtingen stijgen.”

2. Hoe ziet de zomer eruit?
“We hopen/verwachten een toenemende interesse voor 
binnenlandse vakanties en recreatief bezoek aan Apeldoorn/ 
de Veluwe. We zien toenemend gebruik van fietsknoop-
punten, wandelnetwerken enzovoorts. We blijven alert en 
paraat om invulling te geven aan de 1,5-metereconomie, en 
het begeleiden van bezoekersstromen (zie ook de druktemeter 
die net is gelanceerd). ”

3.  Wat verwacht u van het herstel?  
En wat is daarvoor nodig?

“Een lange adem (2, 3 jaar), door investeren in de regionale 
economie. Veel in randvoorwaarden (marketing, voorlichting, 
route-infrastructuur op korte en middellange termijn), 
behoud van culturele instellingen, deze moeten aan het 
overheidsinfuus. Cultuur is zeker in tijden van crisis een 
geweldige stimulans voor het welzijn.
Maar ook in werkgelegenheid, we verwachten uitval aan  
de onderkant van de arbeidsmarkt, we moeten deze mensen 
weer zo snel mogelijk het arbeidsproces in krijgen. 
Regelruimte, snelle procedures, lef en wat opportunisme,  
met de gedachte dat de kosten voor de baten uit gaan. In lijn 
met het schrijven van provincie Gelderland in de corona-
herstelaanpak: we investeren niet vanuit het verleden naar 
het heden, maar vanuit het heden naar de toekomst.”
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3.5 Koninklijke Horeca Nederland 

We interviewden Dirk Beljaarts, directeur 
van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) 
en Jan Willem Van der Straaten, 
regiomanager Gelderland, deelnemer  
in Gastvrij Gelderland en Taskforce R&T.
KHN maakt zich ernstig zorgen over de 
economische impact van het coronavirus 
op de horecabranche. De gevolgen van  
de intelligente lockdown in Nederland 

hebben de branche keihard geraakt. Om horecaondernemers 
door deze crisis te helpen, is KHN vanaf het begin het gesprek 
aangegaan met vertegenwoordigers van diverse ministeries, 
beleidsmakers, leveranciers, de financiële sector en andere 
branches om tot passende maatregelen te komen die recht 
doen aan ondernemerschap binnen de horecabranche.  
“Op veel fronten hebben wij mooie initiatieven gezien, 
bijvoorbeeld (lokale) overheden die met ons meedenken  
en zowel letterlijk als figuurlijk ruimte bieden, en partners  
die horecaondernemers tegemoetkomen.” De afgelopen 
maanden heeft KHN verschillende activiteiten/lobbyacties 
ondernomen:

• KHN heeft aan het begin van de crisis bij het kabinet een 
claim neergelegd voor € 5,1 miljard aan overheidssteun. 
Later volgde onder andere een oproep voor de reparatie van 
de NOW1 en een demping van de Wab-effecten en de oproep 
voor noodpakket deel II, om getroffen horecaondernemers 
tegemoet te komen.

• Voor horecazaken die vanaf 1 juni 2020 hun deuren weer 
hebben mogen openen (met restricties) heeft KHN een 
toolkit ontwikkeld met diverse ondersteunende materialen; 
een protocol heropening, diverse communicatiematerialen, 

relevante voordelen, coronacrisistools, informatiepagina’s 
en inspiratieblogs: Yes we are open.

• Op landelijk/regionaal/lokaal niveau ging KHN gesprekken 
aan met verhuurders, bijvoorbeeld brouwerijen en werd er 
onder andere veel gelobbyd voor uitstel of afstel van huren, 
lokale belastingen, verruiming van de terrasruimte,  
het laten staan van strandpaviljoens in het winterseizoen. 
Veel provincies en gemeenten zijn horecaondernemers in 
deze moeilijke tijd tegemoetgekomen en hier zijn we hen 
dankbaar voor.

• KHN startte medio maart samen met horecapartners  
het initiatief ‘Help de Horeca’, wat werd afgesloten met 
ruim 80.000 verkochte waardebonnen ter waarde van  
ruim € 3,7 miljoen.

• KHN en SVH sloegen begin april de handen ineen door  
een deel van hun e-learningaanbod gratis aan te bieden  
aan circa 466.000 horecamedewerkers die thuis kwamen  
te zitten.

“Na een sluiting van ruim 2,5 maand konden veel 
horecabedrijven op 1 juni 2020 weer hun deuren openen,  
zij het onder zeer strikte voorwaarden, maar van een 
rendabele exploitatie is voor de meeste horecaondernemers 
geen sprake. Het water staat veel ondernemers echt aan  
de lippen en de zorgen zijn groot.” 

Veerkracht ondernemers
“We zien onder onze leden de enorme veerkracht en inzet van 
zowel ondernemers als hun medewerkers. Vanaf de eerste dag 
van sluiting zijn veel ondernemers direct aan de slag gegaan 
in/aan hun bedrijf. De zorg voor de veiligheid medewerkers  
en gasten stond natuurlijk op 1. Niet alleen het aanvragen  
van alle regelingen en verzorgen van annuleringen,  
maar ook het aanpassen aan de 1,5-metersamenleving. 

https:/www.khn.nl/nieuws/lockdown-is-een-feit-horeca-zwaar-getroffen-koninklijke-horeca-nederland-claimt-5-1-miljard-overheidssteun
https:/www.khn.nl/nieuws/lockdown-is-een-feit-horeca-zwaar-getroffen-koninklijke-horeca-nederland-claimt-5-1-miljard-overheidssteun
https:/www.khn.nl/nieuws/khn-reparatie-now-en-demping-wab-effecten-dringend-noodzakelijk
https:/www.khn.nl/nieuws/khn-reparatie-now-en-demping-wab-effecten-dringend-noodzakelijk
https:/www.khn.nl/nieuws/nieuwe-steunmaatregelen-zijn-welkom-en-essentieel-voor-horecaondernemers
https:/www.khn.nl/nieuws/nieuwe-steunmaatregelen-zijn-welkom-en-essentieel-voor-horecaondernemers
https://www.khn.nl/yes-we-are-open
https://www.khn.nl/nieuws/help-de-horeca-groot-succes-ruim-3-7-miljoen-opgehaald
https://www.khn.nl/nieuws/help-de-horeca-groot-succes-ruim-3-7-miljoen-opgehaald
https://www.khn.nl/nieuws/khn-en-svh-breiden-e-learning-aanbod-verder-uit
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Ondernemers en hun medewerkers hebben zich veelal  
gestort op schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden en  
het bedenken van nieuwe businessmodellen. Ondertussen 
hebben ook veel medewerkers zich ingezet in de zorg, werden 
bederfelijke etenswaren aan voedselbanken geschonken of 
werd vrijwilligerswerk gedaan. Tegelijkertijd werd bij elke 
persconferentie natuurlijk uitgekeken naar een bericht van 
versoepeling.”

KHN zet alles op alles voor passende maatregelen  
voor horeca
“KHN heeft de afgelopen maanden alles op alles gezet om 
ervoor te zorgen dat getroffen horecaondernemers (financieel) 
worden ondersteund. Als branchevereniging kijken we graag 
vooruit en blijven we ons inzetten voor een toekomst-
bestendige horecabranche: een prachtige branche waarin 
mensen zich welkom en thuis voelen en waar wij enorm trots 
op zijn. En dat doen we natuurlijk het liefst samen én in goed 
overleg met vertegenwoordigers van diverse ministeries, 
beleidsmakers, leveranciers, de financiële sector en andere 
branches. Het feit dat provincie Gelderland direct in gesprek 
met de sector is gegaan om te komen tot extra ondersteunings-
maatregelen is echt bijzonder te noemen. Juist door  
het gesprek aan te gaan, maakt dat de sector zich gesteund  
en gehoord voelt. Graag werken we samen met de provincie  
en onze partners binnen Gastvrij Gelderland in deze tijd van 
overbrugging naar herstel.”

3.6 HISWA-RECRON

We interviewden Ivo Gelsing, regiomanager bij HISWA-
RECRON. Hij geeft aan dat HISWA-RECRON vanaf uur ‘nul’ 
van de COVID-19-crisis op zowel nationaal als ook provinciaal 
niveau zwaar heeft ingezet op ondersteuning en advisering 
van de achterban. “Vanwege de ernst van de situatie hebben 
wij onze corona-helpdesk voor een groot deel ook ‘open gezet’ 
voor niet leden en onze (overheids)stakeholders.”

Gelieerd aan HISWA-RECRON is er de vereniging Jong-
RECRON. De leden van Jong RECRON zijn eigenaar van  
een verblijfsrecreatief bedrijf, werkzaam in een 
managementfunctie op een verblijfsrecreatief bedrijf, 
overnamekandidaat óf zijn eigenaar of medewerker op  
een bedrijf dat toeleverancier is van de verblijfsrecreatie.  
Jong RECRON heeft op 13 juni een ervaringsrapport 
gepubliceerd met als titel: ‘Het coronavirus in de 
verblijfsrecreatie: Voorjaarsstorm of klimaatverandering? 
De coronacrisis als kans voor jonge recreatieondernemers‘.  
Het rapport geeft een inkijk in een van de deelsectoren van  
de recreatiesector en is daarmee dan ook geen totaalplaatje 
van de gevolgen van de COVID-19-crisis tot nu toe. 
Desalniettemin geeft het u wel een exemplarische inkijk  
die zich laat meten met andere deelsectoren in recreatie  
en toerisme. Enkele bevindingen uit het rapport vindt u 
hieronder.

Grote impact op de omzet
Verwachte omzetderving in 2020 van gemiddeld 25% tot 
maximaal 33%. De groepsaccommodaties verwachten zelfs  
een omzetderving tussen de 44% en 58%. Hoewel de komende 
weken en maanden nog vele antwoorden zullen brengen op  
de actuele vragen, is het aannemelijk dat de omzetderving van 
de coronacrisis nog tot tenminste 2021 voelbaar zal zijn. 

https://www.hiswarecron.nl/actueel/corona-helpdesk
https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/Jong-RECRON-biedt-Mona-Keijzer-rapport-over-effecten-corona-crisis-aan
https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/Jong-RECRON-biedt-Mona-Keijzer-rapport-over-effecten-corona-crisis-aan
https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/Jong-RECRON-biedt-Mona-Keijzer-rapport-over-effecten-corona-crisis-aan
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Stagnering van de investeringen
De branche-overstijgende economische gevolgen van  
de gedwongen sluiting vormen een impact van formaat. 
Alleen al onder de 46 respondenten, staat € 17 miljoen  
aan investeringen voor 2020 on hold. Daarnaast staan,  
voor de lange termijn, ruim € 20 miljoen per jaar aan  
concrete investeringen op de tocht. De uitgestelde 
investeringen gaan door toeleveranciers pas vanaf  
het komende jaar gevoeld worden.

Toenemende vraag naar vakanties in het binnenland
De respondenten verwachten unaniem een ‘run’ op 
binnenlandse vakanties in 2020. Een kleine inventarisatie  
van de mogelijke toename komt uit op 97% extra vraag naar 
kampeervakanties in Nederland en 44% extra vraag naar 
bungalowvakanties in Nederland.

Herwaardering binnenlandse vakanties
De respondenten verwachten dat, doordat mensen meer  
in eigen omgeving en in eigen land gaan recreëren, gasten 
ontdekken dat Nederland een goed vakantieland is. 

Kansen voor gewijzigd prijsbeleid
De invoer van gedifferentieerde prijzen, waarbij de prijs  
een relatie heeft tot de vraag en het beschikbare aanbod,  
zien de meeste ondernemers niet als optie. Zij vinden  
het ongastvrij en hebben praktische bezwaren tegen  
de invoer hiervan. Wel zijn zij in veel gevallen bereid om  
voor 2021 een kleine extra opslag op de prijs te doen om de 
gederfde omzet in 2020 een stukje te compenseren of willen  
zij hun boekingsvoorwaarden aanscherpen.

Kansen voor verduurzaming
Een grote groep ondernemers ziet, over het algemeen, 
belangrijke kansen voor verduurzaming.  

Echter, de huidige omstandigheden maken dat veel 
ondernemers deze kansen op korte termijn niet zullen 
verwezenlijken. Investeren in duurzaamheid is 
kapitaalintensief en op dit moment is een terugverdientijd 
altijd te lang in de ogen van de ondernemers.  
Een duurzaamheidssubsidie, vaak verstrekt door provincies, 
kan de investeringscapaciteit in 2020 vergroten.

Kansen voor automatisering
Het terugbrengen van het aantal contactmomenten heeft 
enkele kansen voor automatisering blootgelegd op de 
verblijfsaccommodaties. Deze kansen bieden enerzijds  
de mogelijkheid om gasten méér service te bieden,  
doordat service niet aan tijd en plaats gebonden is en 
servicemedewerkers de tijd kunnen nemen om écht service  
te verlenen die de verwachtingen wellicht overtreft.

Aandacht voor personeel
Het is opvallend dat door de respondenten weinig wordt 
gesproken over de invloed van de crisis op het menselijk 
kapitaal binnen het bedrijf. De gastvrijheidssector in het 
algemeen, en de horeca in het bijzonder, kampt al  
enige jaren met een toenemend tekort aan vakkrachten.

Wat is nodig om kansen te verzilveren?
De respondenten blijken vooral de kracht bij zichzelf te zoeken 
wanneer zij kansen willen grijpen. Er kan gesteld worden dat 
zij vrij intern gericht zijn, met name als het gaat om inspiratie 
opdoen. De lobby is tijdens de coronacrisis erg waardevol 
gebleken. Met name in het neerleggen van wensen bij  
de politiek, landelijk en lokaal, heeft HISWA-RECRON veel 
betekend. Voor de korte termijn zou het in de ogen van  
de respondenten goed zijn om de lobby te richten op het 
leveren van maatwerk in de sector als het gaat om financiële 
compensatie.
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4. Overbrugging en herstel

Provinciale Staten hebben voor de overbruggingsfase 
middelen beschikbaar gesteld ter ondersteuning van 
ondernemers in de toeristische en recreatieve sector.  
Op grond van de steunmaatregelen voor de overbruggings - 
 fase van de COVID-19-crisis worden momenteel regelingen 
en maatregelen uitgewerkt. In dit hoofdstuk bekijken we 
welke overbruggingsmaatregelen er momenteel worden 
uitgewerkt. Ook blikken we voorzichtig vooruit: wat is er 
nodig voor herstel?
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4.1  Wat is er nodig voor de overbruggingsfase?

Provinciale Staten hebben voor de overbruggingsfase  
middelen beschikbaar gesteld ter ondersteuning van 
ondernemers in de toeristische en recreatieve sector.  
Op grond van de steunmaatregelen voor de overbruggingsfase 
van de COVID-19-crisis worden momenteel regelingen en 
maatregelen uitgewerkt. Ondernemers in de toeristische  
en recreatieve sector kunnen binnenkort gebruik maken  
van de volgende ondersteuning:

Provinciale regeling ‘Ondersteuningsmaatregelen voor 
ondernemers en organisaties COVID-19’
Voor bedrijven en organisaties in de culturele, toeristische  
en recreatieve sector die ideeën willen ontwikkelen en 
uitvoeren om de bedrijfsvoering aan te passen wordt begin 
augustus 2020 een provinciale subsidieregeling opengesteld. 
Via deze regeling kunnen bedrijven en organisaties ook 
subsidie krijgen voor maatregelen met betrekking tot  
de 1,5-metersamenleving. De regeling werkt met 
terugwerkende kracht tot 15 maart 2020. Deze regeling  
heeft een budget van € 1,5 miljoen. 

Uitbreiding voucherregeling via Oostnl.nl
Op dit moment is het voor toeristische en recreatieve 
ondernemers al mogelijk gebruik te maken van een 
voucherregeling, zie volgende link: www.oostnl.nl/toerisme. 
Een voucher van € 1000 tot € 5000 kan verkregen worden voor: 
• productontwikkeling die aansluit bij de Gelderse 

thematische verhaallijnen ‘Kastelen en buitenplaatsen’, 
‘Romeinen’ of ‘Hanze’;

• versterking van uw onderneming door het verbreden van 
het aanbod voor meer doelgroepen dan uw huidige;

• versterking van uw onderneming door het laten uitwerken 
van een actuele, nieuwe en kwalitatieve groeistrategie.

Het cofinancieringspercentage van deze voucherregeling 
wordt aangepast van 50% naar 20%. Bovendien wordt  
de voucherregeling zo aangepast dat het uitwerken van  
een strategie voor de heropbouw van een onderneming ook 
onder deze regeling valt. Aanpassing van de voucherregeling 
is voorzien voor 1 september 2020. De uitbreiding van  
de voucherregeling wordt gedaan vanuit het huidige, 
beschikbare budget van € 75.000. Mocht blijken dat  
dit onvoldoende is, dan wordt dit budget verhoogd. 

Project ‘Ondersteunen en Advies’ via KHN en  
HISWA-RECRON
In de Taskforce Toerisme en Recreatie provincie Gelderland 
hebben KHN en HISWA-RECRON naar voren gebracht dat 
ondernemers dringend steun nodig hebben bij hulpvragen  
die ze hebben als gevolg van de COVID-19-crisis.  
Daarom maakt de provincie een project mogelijk waarbij 
ondernemers via KHN en HISWA-RECRON adviseurs 
(bijvoorbeeld accountants, bankiers, vastgoedadviseurs, 
specialisten in de mentale ondersteuning) kunnen 
inschakelen voor een bedrag van € 3.000 tot € 5.000.  
Aan het project kunnen zowel leden als niet-leden van  
KHN en HISWA-RECRON deelnemen. Het project gaat naar 
verwachting half september van start. Dit project heeft een 
budget van € 1 miljoen. 

Aanpassing project Green Key Veluwe (inclusief verbreding 
naar andere streken van Gelderland)
Green Key is hét internationale keurmerk voor duurzame 
bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke 
markt, zie www.greenkey.nl. Voor bedrijven op de Veluwe 
loopt momenteel het project Green Key Veluwe,  
zie www.veluweop1.nl/project/duurzaamtoerisme. 

https://oostnl.nl/nl
www.greenkey.nl
https://www.veluweop1.nl/project/duurzaamtoerisme/


40/41  COVID-19 monitor Gelderland Inhoud

Dit project wordt verbreed naar de andere streken van 
Gelderland. Verder worden de deelnamekosten voor  
bedrijven om het Green Key-certificaat te halen gereduceerd  
en ontvangen bedrijven een substantiële bijdrage voor 
investeringen die nodig zijn voor het behalen van  
het Green Key-certificaat. Werving en aanmelding voor  
het aangepaste project is voorzien vanaf 14 september 2020. 
Voor meer informatie kunt u mailen naar:  
kaspers@brederodeadvies.nl. Voor de aanpassing van  
het project Green Key Veluwe is een budget van € 1,1 miljoen 
beschikbaar. 

4.2 Wat is er nodig voor herstel?

Een eenduidig antwoord is daar lastig op te geven. We weten 
immers op dit moment nog niet of we een nieuwe uitbraak 
kunnen verwachten en of daarbij een nieuwe lockdown, in 
welke vorm dan ook, te verwachten is. Uitgaande van het 
scenario dat verdere versoepeling, met inachtneming van de 
1,5-metersamenleving, mogelijk is, kunnen ondernemers en 
organisaties in de toeristische en recreatieve sector verder 
vooruit plannen maken. 

Op basis van gevoerde gesprekken met partners komen er een 
aantal zaken keer op keer terug: 
• Perspectief en eenduidigheid in regelgeving; belangrijk 

dat ondanks diverse onzekerheden er perspectief is voor 
ondernemers en organisaties (roadmap open/gesloten 
periode). Daarnaast van belang dat er geen lokale/regionale 
verschillen zijn in interpretatie van regelgeving en 
definities. 

• Ontwikkeling bedrijfsvoering; huidige business modellen 
zijn ingericht op huidige vaste lasten en bepaalde bezetting 
om een rendabele exploitatie mogelijk te maken. Op een 

zodanige wijze dat er ook ruimte is voor investerings-/
innovatiekracht en ondernemersinkomen. Wanneer de 
1,5-metersamenleving voor lange tijd van kracht blijft, 
betekent dit dat de huidige businessmodellen vernieuwd 
moeten worden om toekomstbestendig te zijn.

• Stimulering innovatie-investeringen; doordat afgelopen 
maanden extra middelen zijn ingezet om de periode van 
(gedeeltelijke) sluiting en het op ondernemingsniveau 
aanvullen van de Rijksmaatregelen is veelal het 
investeringsvermogen aangesproken. Om te voorkomen dat 
tijdens de herstelfase bedrijven in hun ontwikkeling stil 
komen te staan, zou een investeringsregeling innovatie 
kunnen aanjagen. 

• (Consumenten)vertrouwen; een voorbeeld welke dit 
vertrouwen heeft getracht te stimuleren en in juni is 
gestart: www.welkomterugin.nl 
Met de bedoeling om in korte tijd een kettingreactie te 
ontketenen om bewustwording te creëren voor toerisme-  
en recreatiemogelijkheden in Nederland. Ook dicht bij  
huis zijn onbekende locaties, verhalenvertellers op 
markante plekken, avontuurlijke activiteiten en  
ongekende vakantiemogelijkheden. Juist om iedereen  
te laten ervaren dat er ook weer veilig gerecreëerd kan 
worden. Deze belangeloze campagne heeft landelijk  
9,5 miljoen mensen bereikt.

• Samenwerking; de saamhorigheid in de laatste maanden 
heeft aangetoond dat wanneer overheden, ondernemers en 
organisaties hun krachten bundelen er veel oplossingen en 
maatwerk mogelijk is in een korte tijd.

Naast het belang van werkgelegenheid is in de afgelopen 
maanden extra zichtbaar geworden hoe toerisme en  
recreatie van invloed zijn op de leefbaarheid van een gebied. 
Een onderwerp dat nadrukkelijk zal worden besproken in  
de volgende zomerspecial van 7 augustus 2020. 

mailto:kaspers%40brederodeadvies.nl?subject=
https://welkomterugin.nl/
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Over de monitor
De Gelderse impactmonitor is een initiatief van provincie 
Gelderland. We streven ernaar de Gelderse impactmonitor 
wekelijks online te plaatsen.
 
Meer informatie en (nood)maatregelen
• Kijk voor meer informatie op onze website.
• De Rijksoverheid houdt op haar website een overzicht bij 

van alle noodmaatregelen en deze wordt met regelmatig 
bijgewerkt.

• The Economic Board heeft op hun website een overzicht  
van noodmaatregelen van gemeenten uit de regio  
Arnhem-Nijmegen-Wageningen.

• De kamer van koophandel heeft het KVK Coronaloket 
geopend om ondernemers te helpen.

Opmerkingen en/of suggesties
Heeft u opmerkingen over en/of suggesties voor  
de Gelderse impactmonitor? Neem dan contact met ons op.

Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG  Arnhem
Postbus 9090
6800 GX  Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl
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https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/COVID-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen
https://theeconomicboard.com/nieuws/regiogemeenten-corona/
https://www.kvk.nl/corona/
https://www.gelderland.nl/Contact
mailto:provincieloket%40gelderland.nl?subject=
http://www.gelderland.nl
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