
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Webinar Waardevol toerisme in (post) Corona tijdperk 12 mei 2020 
Hoofdpunten uit de chat   

 

Deel I 

Vraag: welke sectoren horen bij de vrijetijdseconomie? 

Bureau BUITEN: We richten ons in dit webinar op recreatie en toerisme.  

Vraag: is die angst voor intercontinentaal reizen ook te zien geweest in vorige uitbraken van 
bijvoorbeeld SARS, Zika of Mexicaanse griep? 

Bureau BUITEN: Partijen zoals Tourism Economics hebben die dip in het reizen bij SARS en MERS in 
beeld gebracht, maar die dip was minder diep dan nu.  

Deel II 

Slide 15 punt 1.  
 
Opmerking: vrijetijd dichtbij huis hoeft niet gestimuleerd te worden, dat gebeurt al. Buurtparken en 
kades in Amsterdam (tot aan het randje) goed gebruikt. 

 reactie: misschien niet gestimuleerd, maar wel geleid en gestuurd 

 reactie: destinatiemanagement is vooral nu meer noodzaak dan ooit tevoren 

 reactie: stimuleren van buitengebied en daarom bedoel ik de gebieden buiten de gangbare 
toeristische gebieden. Grote steden kan bewoners stimuleren om buiten gemeente grenzen te 
kijken. 

 
Bureau BUITEN: wij zijn een warme pleitbezorger van betere informatievoorziening t.a.v. recreatie en 
“recreatiemarketing”. Want recreatieruimte is schaars rondom de stad en betere spreiding = betere 
benutting van beschikbare capaciteit. Op heel veel plekken kan dit beter ontwikkeld worden. Een 
voorbeeld is Amelisweerd, dit is een plek die druk bezocht wordt het is er vaak druk. Op het 
informatiemateriaal van dit gebied (kaart, website) staan Fort Vechten en Castellum Vectio (400 meter 
verderop) niet afgebeeld. Hier is vaak nog plaats genoeg, volgens ons een gemiste kans. 

Slide 15 punt 2.  
 
Opmerking: specificeren aanspreekpunten valt verder uit te diepen 

Reactie: wie is er volgens jullie in de lead om die afstemming te initiëren? 
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Bureau BUITEN: in onze ogen hebben de lokale overheden hierin een belangrijke rol. Sommige 
gemeenten hebben voor toerisme en recreatie een aparte bedrijvencontactpersoon, die zou een rol 
kunnen spelen. Ook werken gemeenten samen met de veiligheidsregio op gebied van  de openbare 
ruimte. Daarnaast zijn brancheorganisaties belangrijk  voor informatie en lobby en de DMO’s voor 
communicatie en marketing. In binnensteden is er vaak centrummanager.  

Slide 15 punt 3 en 4.  

 opmerking: van wie is de publieke ruimte? doelgroepen, recreanten, eigen gemeente of ..? 

 opmerking: hoe ga je reserveren voor de openbare ruimte? Zijn daar voorbeelden van? 

 opmerking: drukte in het recreatieve buitengebied; hoe gaan we dat monitoren (en de actualiteit 
communiceren)? 

 
Bureau BUITEN: Voor monitoring van drukte zou het benutten van telecom, google of andere app-data 
interessant zijn. In de chat wordt gemeld dat Texel nu hiervoor een app laat ontwikkelen.  Het is 
interessant om in de gaten te houden en wellicht is het slim omdat dat in gezamenlijkheid te 
ontwikkelen.  

 Opmerking: Hoe bepaal je de veilige capaciteit van een bestemming, waarbij je oog blijft houden 
voor de balans tussen inwoner, bezoeker, ondernemer en omgeving? 

 
Door een deelnemer wordt Middelburg als voorbeeld genoemd, hier wordt eerst gekeken hoeveel 
ruimte er in de stad nodig is voor veilig gebruik door inwoners, pas daarna wordt gekeken hoeveel 
gasten er nog bij kunnen.  

Bij het bepalen van de capaciteit is, volgens ons, belangrijk om te bepalen wat de beperkende factor is. 
Is dat bijv. de capaciteit in de ziekenhuizen, de nauwe straatjes in de binnenstad waar je 1,5 meter 
afstand wilt houden, of beschikbaarheid van veilig vervoer ernaartoe? Waar voorzie je als eerste 
knelpunten? Het voorkomen van die knelpunten bepaalt volgens ons wat de max capaciteit is. 
Daarnaast is het handig om proef te draaien, omdat er wellicht andere knelpunten naar voren komen 
die je vooraf niet had bedacht.   

In Steenwijkerland (Giethoorn) gaan ze proefdraaien: https://www.rtvoost.nl/nieuws/330320/Iedereen-
kijkt-naar-Steenwijkerland-hoe-gaat-zij-horecabezoekers-weer-ontvangen 

Slide 17 
 
Vraag: hoe voorkom je dat iedereen naar de Wadden gaat deze zomer: is nu al volgeboekt sinds 
afgelopen maandag 

Bureau BUITEN: waarschijnlijk door het beperken van het logiesaanbod, dat lijkt daarvoor een goede 
manier. Zie bijvoorbeeld Zeeland waar het in nauw overleg tussen gemeenten, sector en veiligheidsregio 
georganiseerd wordt. En bij de eilanden heb je ook het voordeel dat je kunt sturen met de 
bootcapaciteit die erheen vaart. Het biedt ook een kans om bijvoorbeeld het aanbod op de ‘vaste land 
kant’ van de Wadden onder de aandacht te brengen: Wieringen, Friese en Groningse kust, bijv. 
Lauwersmeergebied.  
 
Opmerkingen:  

 Verlies de zorg van bewoners over hun veiligheid niet uit het oog als de stroom aan bezoekers weer 
gaat toenemen (met onderscheid tussen verblijfsgasten en dagbezoekers) 

 Op de eilanden keert de wal het schip, er is maar een beperkte verblijfscapaciteit, ook op de boot 
mogen minder mensen. 
 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/330320/Iedereen-kijkt-naar-Steenwijkerland-hoe-gaat-zij-horecabezoekers-weer-ontvangen
https://www.rtvoost.nl/nieuws/330320/Iedereen-kijkt-naar-Steenwijkerland-hoe-gaat-zij-horecabezoekers-weer-ontvangen
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Vragen:  

 Hoe komen we tot een duurzame invulling van de toeristische en recreatieve sector? 

 Gaat het gebruik van routes/routeringen én reserveringssystemen niet te veel zorgen voor een 
"pretpark" gevoel? En kunnen lokale bewoners dan nog wel een spontaan uitstapje doen in hun 
eigen buitengebied? 

 

Routebureau Utrecht: wij zijn al volop bezig met uitwerking van (vernieuwde) routemodellen o.b.v. de 
routenetwerken. Wel veel focus op monitoring nodig; en noodzaak voor verbetering data (hoe breed is 
het wandelpad? Is er voldoende ruimte? Hoe druk is het? En wanneer?  

Spontaan een uitstapje maken kan wel als je enkel wilt wandelen of fietsen vanuit huis. Maar als je meer 
wilt gaan beleven, ontkomen we er de komende tijd niet aan om ons goed te gaan voorbereiden: 
kaartjes kopen, time-slots boeken.   

Deel III 

Slide 19 

Reactie: een belangrijke gemene deler hierin is communicatie. Door communicatie kan je ook beter 
zorgen voor spreiding. 

 reactie: klinkt goed, dilemma is wel dat ontwikkelen en promoten bezoekers aantrekt. Daarbij 
ontstaat de mogelijkheid dat er te veel mensen op een te kleine ruimte komen. Bijvoorbeeld in 
(historische) winkelcentra. Samen werken tussen ondernemers is een eerste voorwaarde om samen 
met overheid tot werkbare plannen te komen. 

 reactie: hotels hebben nu zeer lage bezettingsgraad: hoe verblijfstoerisme stimuleren in relatie tot 
benodigde ruimte voor inwoners (met 1,5m afstand)?  

Bureau BUITEN: zie ook het voorbeeld Middelburg. 

 reactie: inkomend toerisme valt weg, biedt dit voldoende ruimte voor Nederlandse vakantiegangers? 
Bureau BUITEN: NOS op 3 had hierover pad een interessant artikel: https://nos.nl/op3/artikel/2333137-
alle-nederlanders-in-nederland-op-vakantie-kan-dat.html  
 

 vraag: Heeft iemand een idee hoe we de touringcar sector in leven kunnen houden in de 1,5 m 
economie? Dan doel ik niet op OV maar  op bv. groepsreizen. 

Bureau BUITEN: hele ingewikkelde inderdaad, vanwege groepsgrootte, vaak oudere doelgroep en  lang 
in dezelfde ruimte. Moeilijk omdat veilig te doen. Interessant om te kijken hoe ze het aanpakken bij 
vliegtuigen: mondkapjes, koorts, Corona-testen. Daarnaast zijn er luchtfilters in vliegtuigen en hoe gaat 
het desinfecteren.  

Slide 22 
 
Vraag: vele vrijetijdsactiviteiten komen voort uit behoefte aan interactie. Is spreiden naar lege gebieden 
dan een alternatief?? 

Bureau BUITEN: met name rond de steden is de openbare ruimte ook om spontaan mensen te 
ontmoeten, net als de kroeg eigenlijk. Dat is echter nu lastig. Maar de gebieden wat verder aan de 
randen van bijv. de MRA liggen, bieden wel ruimte om met een groepje op 1,5 m afstand samen te 
komen of bijv. te BBQ-en. Maar dat moet je dan wel vooraf regelen (spontaan is lastig). 

 reactie: volgens mij hebben mensen ook behoefte aan rust, ruimte en natuur. Juist nu zijn er mensen 
die niet drukke gebieden willen op zoeken maar er wel even uit willen zijn. Dus spreiding is volgens 
mij wel een alternatief. Maar hoe weten ze dan hoe weg te vinden?  

https://nos.nl/op3/artikel/2333137-alle-nederlanders-in-nederland-op-vakantie-kan-dat.html
https://nos.nl/op3/artikel/2333137-alle-nederlanders-in-nederland-op-vakantie-kan-dat.html
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 reactie: mensen die nu naar de hotspot gaan moeten we volgens mij kunnen inspireren/verleiden om 
naar de rustigere gebieden te gaan. Om in een park te zitten met een groep vrienden hoef je niet 
met zijn allen naar het Vondelpark. 

 reactie: Waddeneilanden zijn veel bezoekers, maar heb je hebt ook veel water/recreatieplassen waar 
nog ruimte is, meer samenwerking en naar elkaar verwijzen en bewust maken dat er nog meer 
gebieden interessant zijn 

 

Vraag: doorverwijzen vraagt regie. Is dat al aan de gang? 

 reactie: Dat vraagt idd regie, ik denk dat marketingorganisaties hier meer op kunnen samenwerken. 

 reactie: de weg naar verduurzaming blijft vooral hangen op dichter bij huis, maar hoe kunnen we de 
crisis nu echt gebruiken om te verduurzamen? Ik zoek aanknopingspunten. 
 

Bureau BUITEN: meer regie nemen op bezoekers cq. destinatiemanagement en gerichte exploitatie van 
de bestemming kan ook voor verduurzaming zorgen. Bijvoorbeeld door het aantal groepen te reguleren 
die voor overlast kunnen zorgen en weinig tot niets bijdragen aan lokale inkomsten. Ten gunste van 
(doel)groepen die zorgen dat bestedingen ten goede komen in de bestemming zelf. Denk ook aan 
aanpassing van het verdienmodel, nu is dat op basis van maximale capaciteit en we zouden naar 
maximale bestedingen toe moeten groeien. Dan trek je een andere doelgroep die ook eisen stelt aan 
meer duurzaamheid in zowel vervoer, verblijf en vermaak.   

Discussie 

Vraag: vragen deze ontwikkelingen en de manier waarop we onze sector duurzamer willen vormgeven 
niet om (landelijke) coördinatie en regie? 

Bureau BUITEN: dat is een interessante vraag. Wij denken dat het handig is dat er iemand of organisatie 
met autoriteit het initiatief neemt. Het beste werkt het als elke organisatie voor zichzelf kan bepalen of 
hij/zij aanhaakt. Een organisatie / persoon met autoriteit kan ook een regionale of provinciale 
organisatie zijn. Wij verwachten dat als de provincies gaan samenwerken dit een heel positief en 
versnellend effect kan geven.  

 reactie: provinciale coördinatie op gebied van beter / meer naar elkaar verwijzen zou al mooi zijn... 

 reactie: vele vrijetijdsactiviteiten komen voort uit behoefte voor interactie idd. In gebieden met rust 
en ruimte met creativiteit interactie of aanbod ontwikkelen, zouden we daar niet op moeten 
inzetten? [positieve bijval] 

 reactie: ik werk voor gemeente die in veel regionale samenwerkingen UtrechtRegion/Groene Hart 
zitten met grote toeristische hotspots die nu hun bezoekers kunnen verwijzen naar andere gebieden 
in de regio 
 

Vraag: wat als Nederland zich richt op vakantie in eigen land, maar als de landen om ons heen zich daar 
niet op richten? 

Bureau BUITEN: belangrijke vraag. Nu is het zo dat Duitsers wel naar NL mogen, maar andersom niet. De 
EU probeert met richtlijnen (in advies vorm) dit soort verwarrende situaties te voorkomen, maar elk 
land mag dit in principe zelf beslissen. Kijk hier voor meer info.   

 reactie: net in het nieuws, Texel gaat spreiding stimuleren met app:  
https://mail.noordhollandsdagblad.nl/optiext/optiextension.dll?ID=w01w2NzHgj8Bxcx3tt8cr655_QX
baiazuidu6L3Fx0ouTDVg_gVA1a5ujV1q+hI5MsDybPJRxbKA_6+a0mAO5OJmO36Lmw8LiqJBk02b  

 reactie: een drive-in bioscoop kan overal plaatsvinden, bijvoorbeeld Fort Everdingen of andere mooie 
historische/natuur plekken. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_854
https://mail.noordhollandsdagblad.nl/optiext/optiextension.dll?ID=w01w2NzHgj8Bxcx3tt8cr655_QXbaiazuidu6L3Fx0ouTDVg_gVA1a5ujV1q+hI5MsDybPJRxbKA_6+a0mAO5OJmO36Lmw8LiqJBk02b
https://mail.noordhollandsdagblad.nl/optiext/optiextension.dll?ID=w01w2NzHgj8Bxcx3tt8cr655_QXbaiazuidu6L3Fx0ouTDVg_gVA1a5ujV1q+hI5MsDybPJRxbKA_6+a0mAO5OJmO36Lmw8LiqJBk02b
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 reactie: opties langer verblijven in gebieden bezien 

 reactie: Is er informatie beschikbaar over genoemde sensoren Posbank? 

 reactie: https://www.toerismevan.nl/nieuws/bezoekers-spreiden-in-tijd-en-ruimte/ Dit loopt via de 
collega's van Routebureau Veluwe 

 reactie: dit wordt / is een pilot van het routebureau en uitgevoerd door Jeroen Drabbe van Abel 
leisure, die pilot loopt ook in Noord Holland 

 reactie: wandelnet gaat dit gefaseerd doen voor de landelijke wandelroutes. Nu is het lopen dichtbij 
huis, volgende stap is iets verder van huis zonder gebruik van Openbaar Vervoer en i.s.m. 
wandelnetwerken, ideeën welkom! 

 

Vraag: Van af welk moment kunnen we weer bestemmingen en routes actief gaan promoten? Nu voelt 
nog te vroeg en niet passend gezien de fase van de crisis 

 reactie: vanuit marketing zijn wij dan ook geneigd om mensen nu te gaan informeren dat je ook naar 
ons gebied kan verblijven... 
 

Vraag: hoe gaat gemeenten dan om met accommodaties die per 1 juli wel weer gewoon open mogen? 
Daardoor komen er  automatisch ook bezoekers komen in de stad? 

 reactie: tegelijkertijd zijn mensen nu massaal aan het boeken voor juli en augustus nu bekent is dat 
campingsanitair dan in principe wel weer open gaan. 
 

Vraag: zijn er al concrete initiatieven om te komen tot nieuwe boekingsmogelijkheden - minder 
afhankelijk van bestaande OTA's zoals booking.com? 

 https://www.linkedin.com/posts/nmeijssen_update-wow-wat-een-overweldigend-aantal-activity-
6663363982436380672-SLAQ/ 

 reactie: onlineticket.nl biedt mogelijkheden om custom reserveringssystemen op te zetten met 
timeslots, capaciteits beperking, eventuele online betaling etc. Bezoekers ontvangen een QR code 
welke ondernemers via een App op hun smartphone kunnen scannen. Zeer toegankelijk. 
 

Vraag: kan de provincie een coördinerende rol spelen in de spreiding van lokaal en regionaal toerisme? 

Bureau BUITEN: wij denken dat provincies daar zeker een rol in kunnen spelen. Ze kunnen partijen 
helpen met het maken van overzicht en het in kaart brengen van de hotspots. Maar waarschijnlijk is het 
ook nuttig om tussen provincies af te stemmen, bijvoorbeeld Flevoland (veel bos en natuur) met het 
Gooi en provincie Utrecht (relatief veel drukte).  

 reactie: Bij de Sallandse Heuvelrug hebben we al een start gemaakt met het breder vermarkten van 
de regio. Dus ook de flanken en het Reggedal. 
 

Vraag: gemeentes worden nu overspoeld door de ondernemers over vragen waar we nu nog geen 
antwoord op kunnen geven. Omdat het opengooien van de samenleving afhankelijk is van de 
ontwikkeling van het aantal besmettingen. Wat nu (niet) kan, is morgen al weer achterhaald. 

Bureau BUITEN: het zou helpen als er één aanspreekpunt is die alle informatie verzameld en deelt. 
Heldere communicatie in Jip en Janneke taal en transparant (als men het waarom weet gaat men er 
eerder naar handelen).  

Opmerking: bedankt voor dit interessante webinar! Een vervolg zou heel fijn zijn! Bijv. over gevolgen 
van Corona voor onze inrichting van onze wijken en buitengebieden voor recreatie. 

 

https://www.toerismevan.nl/nieuws/bezoekers-spreiden-in-tijd-en-ruimte/
https://www.linkedin.com/posts/nmeijssen_update-wow-wat-een-overweldigend-aantal-activity-6663363982436380672-SLAQ/
https://www.linkedin.com/posts/nmeijssen_update-wow-wat-een-overweldigend-aantal-activity-6663363982436380672-SLAQ/

