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Inleiding
COVID-19 (het coronavirus) verspreidt zich sinds begin 2020 
over Nederland. Met op- en aflopende ziektecijfers golft  
het virus door de samenleving. Dit zet de samenleving onder  
druk. Samen proberen we grip te krijgen op dit virus. Door te 
vaccineren lijken we een middel te hebben om het virus in te 
dammen. Tegelijkertijd liggen er nieuwe varianten van  
het virus op de loer. We moeten waakzaam blijven.
 
Als provincie steunen we de Gelderse samenleving zo goed 
mogelijk in deze lastige periode. Zo hebben wij verschillende 
nood-, overbruggings- en herstelmaatregelen genomen.  
Op onze website leest u meer over  deze maatregelen.
 
Om een goed inzicht te krijgen in de (lange termijn) gevolgen 
van de huidige crisis is het noodzakelijk om te blijven 
monitoren. In de Gelderse impactmonitor volgt provincie 
Gelderland de meest actuele ontwikkelingen op verschillende 
onderwerpen. Deze monitor vormt samen met gesprekken  
met onze partners belangrijke input voor ons beleid om 
Gelderland zo goed mogelijk door en uit de crisis te helpen. 

Voor u ziet u de tweede zomerspecial van de Gelderse 
impactmonitor van 2021. In deze editie zoomen we in op  
de thema’s Recreatie en Toerisme.

https://www.gelderland.nl/COVID-19/maatregelen
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1.  Situatieschets:  
een korte terugblik 
op de afgelopen maanden 
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1.1 2020/2021 in vogelvlucht 

Het coronavirus golft door de samenleving. Met op- en aflopende ziektecijfers 
schommelt het dreigingsniveau van het coronavirus op en neer. Daarmee zijn  
ook de getroffen maatregelen om het coronavirus in te dammen aan verandering 
onderhevig. Deze maatregelen hebben een grote invloed op recreatie en toerisme 
sector. Hieronder vindt u een korte terugblik op de afgelopen maanden. 

Januari 2020: Eerste signalen corona

Februari 2020: Eerste coronabesmetting in Nederland

Maart 2020: Maatregelen tegen verspreiding coronavirus, intelligente lockdown

April 2020: Verlenging maatregelen aankondiging en uitbreiding testbeleid

Mei 2020: Economische gevolgen, financiële steun en versoepeling maatregelen

Juni 2020: Versoepeling coronamaatregelen en testen voor iedereen

Juli 2020: Een ‘anderhalvemeter zomer’ en langzaam oplopende besmettingen

Augustus 2020: ‘Wij zijn klaar met het virus, maar het virus is nog niet klaar met ons’

September 2020: Toch aangescherpte maatregelen nodig

Oktober 2020: Tweede golf en gedeeltelijke lockdown

November 2020: Verzwaring en verlenging van de gedeeltelijke lockdown

December 2020: Lockdown tijdens feestdagen en mutatie van virus duikt op in Verenigd Koninkrijk

Januari 2021: Invoering avondklok en start vaccinatie

Februari 2021: Verlenging lockdown en meer aandacht voor de sociaal-economische gevolgen

Maart 2021: Oplopende besmettingen, derde golf

April 2021: Voorzichtig openingsplan: winkels en terrassen deels open, einde avondklok

Mei 2021: “Open, tenzij”: in stap 3 met voorwaarden bijna alles open

Juni 2021: Tieners krijgen hun eerste vaccinatieprik

Juli 2021: Onverwacht snelle toename besmettingen: nieuwe coronamaatregelen zomer 2021

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn/januari-2020-eerste-signalen-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn/februari-2020-eerste-coronabesmetting-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn/maart-2020-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn/april-2020-verlenging-maatregelen-aankondiging-en-uitbreiding-testbeleid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn/mei-2020-economische-gevolgen-financiele-steun-en-versoepeling-maatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn/juni-2020-versoepeling-coronamaatregelen-en-testen-voor-iedereen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn/juli-2020-een-anderhalvemeter-zomer-en-langzaam-oplopende-besmettingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn/augustus-2020-wij-zijn-klaar-met-het-virus-maar-het-virus-is-nog-niet-klaar-met-ons
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn/september-2020-toch-aangescherpte-maatregelen-nodig
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn/oktober-2020-tweede-golf-en-gedeeltelijke-lockdown
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn/november-2020-verzwaring-en-verlenging-van-de-gedeeltelijke-lockdown
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn/december-2020-lockdown-tijdens-feestdagen-en-mutatie-van-virus-duikt-op-in-verenigd-koninkrijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn/januari-2021-invoering-avondklok-en-start-vaccinatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn/februari-2021-verlenging-lockdown-en-meer-aandacht-voor-de-sociaaleconomische-gevolgen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn/maart-2021-oplopende-besmettingen-derde-golf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-3-openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/30/jongeren-van-12-tot-en-met-17-jaar-kunnen-zich-vanaf-begin-juli-laten-vaccineren
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/09/snelle-toename-besmettingen-dwingt-tot-maatregelen-in-de-zomer
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1.2 Het openingsplan

Met een openingsplan opent het kabinet stap voor stap  
de samenleving. Bij elke stap verdwijnen er coronamaat-
regelen. Hoe snel het gaat hangt af van het aantal corona-
patiënten in de ziekenhuizen. Het is daarom juist nu 
belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt.
Stap 1 openingsplan
Stap 2 openingsplan
Stap 3 openingsplan
Stap 4 openingsplan
Opening samenleving stap voor stap

Stap 1
De 1e stap in het openingsplan was op 28 april 2021. Op die dag 
gingen bijvoorbeeld de terrassen en winkels weer open. En 
werd de avondklok afgeschaft.

Stap 2
De 2e stap in het openingsplan was op 19 mei 2021. Op die dag 
gingen bijvoorbeeld de sportscholen en muziekscholen open. 
En werd een bezoek aan een pretpark, openluchtmuseum of 
buitenpodium weer mogelijk.

Stap 3
De 3e stap in het openingsplan was op 5 juni 2021. Op die dag 
ging bijvoorbeeld de horeca en culturele locaties weer open. 
En werd het advies voor thuisbezoek en de maximale 
groepsgrootte verhoogd van 2 naar 4 personen. 

Stap 4
De 4e stap in het openingsplan was op 26 juni 2021. Op die dag 
werden de meeste maatregelen versoepeld. De basisregels 
blijven gelden. 

Onverwacht snelle toename besmettingen:  
nieuwe coronamaatregelen
Nadat op 26 juni 2021 bijna alle deuren zijn geopend,  
is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan 
voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar 
grote groepen mensen feesten en uitgaan. Deze toename heeft 
nu nog geen gevolgen voor het beschermen van de kwetsbaren 
en de druk op de zorg. Maar zo’n grote groep besmettelijke 
mensen kan wel een risico zijn voor die mensen die niet of nog 
niet volledig zijn gevaccineerd. Onder deze laatste groep blijkt 
de deltavariant tot meer ziektegevallen te leiden dan gedacht. 
Daarnaast zijn ook bij mensen die al volledig zijn gevaccineerd 
of recentelijk een coronabesmetting hebben doorgemaakt, 
besmettingen met deze variant vastgesteld. Ook de kans op 
nieuwe virusmutaties zorgt voor onzekerheid. En de lang-
durige klachten na een coronabesmetting kunnen grote 
impact hebben.

Het kabinet maakt zich hier zorgen over. En kan niet 
voldoende uitsluiten dat er de komende weken toch meer 
ziekenhuisopnames komen. Daarom is er besloten dat er  
extra maatregelen voor de zomer nodig zijn. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-1-openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-2-openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-3-openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-4-openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/opening-samenleving-stap-voor-stap
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-1-openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-2-openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-3-openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-4-openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/09/snelle-toename-besmettingen-dwingt-tot-maatregelen-in-de-zomer
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“De eerste serieuze beproeving voor Testen Voor Toegang 
liep uit op een totale ramp”, aldus Atze de Vrieze van 3voor12 
VPRO. Op zo’n beetje elk vlak ging het mis met de toegang 
voor sportwedstrijden en uitgaansgelegenheden. Als we 
Testen Voor Toegang beschouwen als dé sleutel naar 
heropening van het uitgaansleven, moet het wel serieus 
genomen worden. Hij denkt dat zes zaken binnenkort beter 
moeten. 
• Het ICT system moet overeind blijven;
• Clubs/evenementen moeten zich committeren aan  

de test-regels;
• Publiek moet het vertrouwen waard zijn;
• De communicatie moet beter;
• De Dansen Met Janssen optie moet afgeschaft worden;
• Bron- en Contactonderzoek moet niet afgebouwd worden.

https://3voor12.vpro.nl/artikelen/overzicht/2021/juni/Deze-zes-cruciale-zaken-moeten-verbeteren-om-Testen-Voor-Toegang-te-redden.html
https://3voor12.vpro.nl/artikelen/overzicht/2021/juni/Deze-zes-cruciale-zaken-moeten-verbeteren-om-Testen-Voor-Toegang-te-redden.html
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2.  Recreatie en Toerisme 
in Gelderland en de 
impact van COVID-19
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2.1 Kerncijfers vrijetijdseconomie Gelderland

• Gelderland: binnenlandse vakantieprovincie nummer 1 in Nederland 
• Ruim 2,9 miljoen binnenlandse vakanties (17,6% van het nationale totaal) in 2020
• Waarvan 2,6 miljoen toeristische (totaal excl. vaste standplaatsvakanties) vakanties 
• Bijna 15,6 miljoen overnachtingen van Nederlanders tijdens vakanties in Gelderland
• Waarvan ruim 13,3 miljoen toeristische overnachtingen
• Ca. € 590 miljoen bestedingen aan binnenlandse vakanties in Gelderland
• Veluwe en Veluwerand is een van de populairste bestemmingen in Nederland bij 

binnenlandse vakanties en met 1,3 miljoen korte binnenlandse vakanties in 2020  
de belangrijkste bestemming voor een verblijf van 2-7 dagen

• Er zijn 65.400 arbeidsplaatsen in de vrijetijdseconomie van Gelderland in 2020
• 6,2% van de totale Gelderse werkgelegenheid
• Ca. 222 miljoen ondernomen vrijetijdsactiviteiten in Gelderland (alle (dag) recreatieve 

activiteiten buiten de eigen woning van meer dan twee uur) in 2018
• Ruim € 4,9 miljard euro 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 t/m mei 2016
• De economische waarde van deze dagtochten komt uit op € 308 miljoen 
• 502.000 (meerdaagse) binnenlandse zakenreizen in 2019
• Ca. € 222 miljoen bestedingen (meerdaagse) binnenlandse zakenreizen  
• De totale bestedingen van toeristen in Gelderland bedragen naar schatting  

€ 6,6 miljard in 2019 
• Ca. 750.000 buitenlandse verblijfsgasten in 2019 met ruim 2,1 miljoen 

overnachtingen
• (2020: 289.000 buitenlandse verblijfsgasten met 912.000 overnachtingen)
• Het grootste deel hiervan is in 2019 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 nr. 1 in 2018 

Bronnen:  CBS (SLA en Regionale toerismerekeningen), CVO, CVTO, CZO, NBTC, LISA, 
www.fietsen.123.nl (2018), Nationale Wandelmonitor 2016
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Gelderland binnenlandse vakantieprovincie
Bijna 70% van de Nederlandse vakantiegangers die in 
Gelderland verblijven komen uit Noord- of Zuid-Holland, 
Noord-Brabant of Gelderland zelf. In paragraaf 1.4 wordt  
nader ingegaan op de binnenlandse vakanties in Gelderland 
en in paragraaf 1.5. op het binnenlands toeristisch en  
zakelijk bezoek. 

Toeristische binnenlandse vakanties naar provincie  
van herkomst, in % van totaal, Gelderland, gemiddelde 
2016-2020
Groningen

Friesland
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                           10,4

    3,1
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Bron: NBTC-NIPO Research, Continu Vakantie Onderzoek

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

Aantal buitenlandse verblijfsbezoekers naar Gelderland
De meeste gasten die Gelderland bezoeken komen uit de ons 
omringende landen. Ruim 7 van de tien buitenlandse gasten 
die in Gelderland overnachten in 2019 komen uit Duitsland, 
België of het Verenigd Koninkrijk. 

In paragraaf 1.5 wordt nader ingegaan op het toeristisch en 
zakelijk bezoek uit het buitenland. 

Herkomst buitenlandse gasten (x1000), Gelderland,  
2018 - 2020 (2020 voorlopig cijfer)
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Bron: CBS Statistiek Logiesaccommodaties

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

https://impactmonitor.gelderland.nl/Zomerspecial-RT-tabel-1
https://impactmonitor.gelderland.nl/Zomerspecial-RT-tabel-2
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Vrijetijdsactiviteiten naar cluster
Er worden in Gelderland ca 222 miljoen vrijetijdsactiviteiten 
ondernomen in 2018. Dit zijn (alle (dag) recreatieve 
activiteiten buiten de eigen woning van meer dan twee uur.
Hierna is het overzicht naar activiteitencluster weergegeven. 
De belangrijkste activiteitenclusters zijn buitenrecreatie, 
uitgaan, winkelen voor plezier en bezoek attracties.

Ondernomen uitstapjes in Gelderland naar 
activiteitencluster, absoluut en in procenten, 2018 

Totaal bestemming 
Gelderland

abs %

Buitenrecreatie 73.919.000 33%

Watersport 1.131.000 1%

Sport en sportieve recreatie 14.304.000 6,4%

Bezoek attracties 24.769.000 11%

Bezoek evenementen 13.753.000 6%

Wellness 3.747.000 2%

Sportwedstrijden 807.000 %

Winkelen voor plezier 28.898.000 13%

Uitgaan 46.690.000 21%

Cultuur 14.027.000 6%

Totaal 222.045.000 100%

Bron: Continu Vrije Tijds Onderzoek NBTC-NIPO Research 2018
(Conform landelijke R&T standaard; activiteiten >= 2 uur)

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

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 Corona 
is echter duidelijk merkbaar in de sector. Het werken vanuit 
huis voor grotere organisaties is lange tijd de norm geweest  
en is nu ook weer actueel. Dit betekent dat zakelijke reizen  
op grote schaal voorlopig nog niet zal herstellen.  
Het afgelopen jaar gaat de geschiedenis als een jaar waarin 
het aantal zakelijke bezoekers in Nederlandse logiesvormen 
flink afgenomen is. Exacte cijfers hieromtrent ontbreken  
op dit moment echter nog.

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

https://impactmonitor.gelderland.nl/Zomerspecial-RT-tabel-3
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 totaliteit 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. 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.

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.

binnenlandse 
zakenreizen
(x 1.000)*

55%
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2.2 Werkgelegenheid vrijetijdseconomie

Omvang en ontwikkeling 2011-2020
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. Verder kent toerisme 
veel servicegerichte en dienstverlenende banen en biedt het 
veel kansen voor specifieke groepen in de samenleving zoals 
schoolverlaters, jongeren en lager opgeleiden. Ook heeft de 
sector betekenis voor natuur en cultuur(historisch) behoud.

Werkgelegenheid vrijetijdseconomie, totale werk-
gelegenheid en aandeel vrijetijdseconomie in % van  
totaal, toeristengebieden van Gelderland en  
Gelderland, 2020

Werkgelegen- 
heid recreatie 
en toerisme

Aandeel 
recreatie en 
toerisme in 
totale werk- 
gelegenheid [%]

Totale werk-
gelegenheid

Veluwe 22.810 6,1% 374.590

Achterhoek 11.800 6,5% 180.660

Arnhem-
Nijmegen 24.470 6,6% 369.260

Rivierenland 6.280 5,1% 124.040

Gelderland 65.360 6,2% 1.048.560

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

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

Ongeveer één op de zestien arbeidsplaatsen hangt in 
Gelderland in 2020 samen met recreatie en toerisme.  
Ruim 65.300 banen van de totale werkgelegenheid zijn 
gelieerd aan toerisme en recreatie (6,2% van de totale 
werkgelegenheid). De sector wordt sinds het uitbreken van  
de Corona crisis hard geraakt. Ondanks de Covid-crisis is het 
totaal aantal banen in Gelderland nog met 0,7% toegenomen 
in 2020. Dat blijkt uit de Provinciale Werk gelegenheids 
Enquête Gelderland. Vooral in de zorg en het onderwijs is het 
aantal banen gegroeid. Veel uitzendbanen en banen in de 
horeca zijn echter verloren gegaan als gevolg van de Covid-
crisis. In toerisme en recreatie was er in totaliteit sprake van 
een afname van ruim 3.000 banen (-4,5%). Dit resulteerde in 
een daling van het aandeel van toerisme en recreatie in de 
totale werkgelegenheid van 6,6% in 2019 naar 6,2% in 2020.

Werkgelegenheid vrijetijdseconomie in % van de totale 
werkgelegenheid, Gelderland, 2011-2020

2011

6,8
%

6,7
6,6
6,5
6,4
6,3
6,2
6,1

6
5,9
5,8
5,7
5,6
5,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bron: Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland / De landelijke 
R&T standaard IPO

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

https://impactmonitor.gelderland.nl/Zomerspecial-RT-tabel-4
https://impactmonitor.gelderland.nl/Zomerspecial-RT-tabel-5
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De verdeling per gemeente is hierna voor 2020 weergegeven.  
Kijk op ons statistisch zakboek Gelderland voor de klikbare kaart. 

Aandeel recreatie en toerisme in werkgelegenheid 2020 - Gemeenten

Bron: Prov. GD, Bureau Economisch Onderzoek / Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland / Lisa

Aandeel recreatie en toerisme in werkgelegenheid 2020 - Gemeenten

< 4,5 4,5 < 5,4 5,4 < 6,3 6,3 < 7,2 >= 7,2
Eenheid: %

Bron: Prov. GD, Bureau Economisch Onderzoek / Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland / Lisa

Aandeel recreatie en toerisme in werkgelegenheid 2020 - Gemeenten

< 4,5 4,5 < 5,4 5,4 < 6,3 6,3 < 7,2 >= 7,2
Eenheid: %

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

https://gelderland.incijfers.nl/jive?workspace_guid=c9986d44-4518-4bf2-808d-ffb6deebc644
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De toeristisch recreatieve sector is een economische pijler  
van betekenis. De sector heeft zich de afgelopen tien jaar,  
met uitzondering van 2013 en 2020, gunstiger ontwikkeld  
ten opzichte van de totale Gelderse werkgelegenheid.  
Vooral de teruggang in het laatste jaar, mede als gevolg van  
de corona, valt op. De regio’s Veluwe en Arnhem/Nijmegen 
nemen respectievelijk 35% en ruim 37% van de banen in  
de vrijetijdsector voor haar rekening. De Achterhoek heeft  
een aandeel van ruim 18% en het Rivierenland een kleine 10%. 
Van het totaal aantal banen in de vrijetijdseconomie van 
Nederland is omstreeks 11% te vinden in Gelderland. 

De horeca en logiesverstrekking nemen ruim 68% van het 
totaal aantal arbeidsplaatsen R&T (65.360) voor hun rekening.

Werkgelegenheid recreatie en toerisme 
naar deelsector, Gelderland, 2020

4.240

6.920

2.960

34.450

10.210

2.320

Detailhandel/
groothandel

Logiesverstrekking

Horeca

Vervoer

Cultuur, recreatie 
en amusement

Sport

Overig

4.260

Bron: Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland / De landelijke 
R&T standaard IPO
Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

Verwachting herstel van de arbeidsmarkt in de loop van 
2021 en 2022 
UWV publiceert elk jaar de arbeidsmarktprognose  
over de verwachte ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.  
Deze landelijke prognose is in de eerste helft van juni 
verschenen. Dit jaar is er een grotere mate van onzekerheid  
in de prognose vanwege de aanhoudende coronapandemie,  
de duur en mate van contactbeperkende maatregelen en  
de daarbij horende gevolgen. UWV verwacht dat de arbeids -
-markt zich in de loop van 2021 en 2022 gaat herstellen van  
de coronacrisis. 

De sectoren die in Nederland in 2020 het meest geraakt zijn 
door de coronamaatregelen, laten in 2021 een krimp zien van 
het aantal banen. In de sector cultuur, sport en recreatie daalt 
het aantal banen met 4,3% en in de horeca met 1,5%. Ondanks 
de economische impact van de lockdowns is de werkloosheid 
relatief weinig toegenomen. Uit onderzoek van UWV blijkt dat 
61% van de werknemers die tussen maart en oktober 2020 hun 
baan verloren binnen een half jaar weer werk vond. Dit geldt 
ook in de horeca en de cultuur-, sport- en recreatiesector.  
In de horeca vond 63% van de baanverliezers binnen een half 
jaar een nieuwe baan en in de cultuur, sport en recreatie was 
dit 59% van de baanverliezers. De baanverliezers in de horeca 
en de cultuur, sport en recreatie vonden over het algemeen 
weer werk in de sector waar zij werkzaam waren. Vooral in  
de luchtvaart, horeca, de reisbranche en de cultuur-, sport-  
en recreatiesector werden veel banen ondersteund door  
de NOW. De reisbranche (65%), horeca (62%) en de cultuur, 
sport en recreatie (53%) werd in de eerste periode van de NOW 
het merendeel van de banen ondersteund door middel van  
de regeling.

https://impactmonitor.gelderland.nl/Zomerspecial-RT-tabel-22
https://www.uwv.nl/overuwv/pers/persberichten/2021/uwv-herstel-van-de-arbeidsmarkt-in-de-loop-van-2021-en-2022.aspx
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2.3 Evenementen en dagattracties

Ook de evenementensector en de dagattracties zijn hard 
getroffen door het Corona virus. Evenementen zijn massaal 
afgelast of uitgesteld. Ook in Gelderland zijn de gevolgen 
groot.  Voor veel ondernemers is de omzet vorig jaar abrupt  
tot stilstand gekomen.

De evenementensector zal 2020 niet snel vergeten en spreekt 
over een ‘rampjaar’. Nationaal was er de afgelopen 10 jaar 
(2010 – 2019) er een groei van de totale evenementenmarkt 
naar een omvang van € 7,4 miljard. De branche van 
publieksevenementen stond er ultimo 2019 goed voor.  
Maar corona zette een streep door het evenementenjaar 2020. 
Het betekende een omzetderving van 6 miljard.In het eerste 
kwartaal van 2021 vonden er slechts 67 evenementen plaats. 
Dat is 9% van het aantal in het eerste kwartaal van 2019. 
Daaronder 50 ‘online’ edities en twaalf fysieke evenementen 
zonder publiek (topsport). Daarnaast waren er vijf test-
evenementen onder de vlag van Fieldlabs, die volledig 
verantwoordelijk waren voor de 10.000 bezoeken.  
In vergelijking met 2019 vonden er rond de 600 evenementen 
niet plaats in het 1e kwartaal 2021 (Bron Respons  
”De actualiteit van evenementen; 8 april 2021”).De impact op 
attractieparken is eveneens enorm. Attractieparken zijn 
gesloten geweest en konden na opening minder bezoekers 
toelaten dan voor de crisis. De Nederlandse dagattractie sector 
kijkt terug op een slecht jaar 2020 als gevolg van corona. 
 In 2019 zagen we nog een recordaantal bezoeken met ruim  
49 miljoen voor de top 50 dagattracties. In 2020 stopt de teller 
op een schamele 20 miljoen bezoeken. Dit is een daling van 
bijna 60% (Bron Respons ”Zware corona klappen voor top  
50 dagattracties in 2020”; 25 april 2021)
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In veel gevallen bedraagt het bezoekersaantal bij de entree heffende dagattracties in 
Gelderland in 2020 tussen omstreeks 40% en 60% in vergelijking tot voor de crisis 
(2019) als we de toptien lijst van 2019 en 2020 met elkaar vergelijken. Bij de vrij 
toegankelijke locaties is het bezoekersaantal minder fors teruggelopen.

Onderstaand is een toptien overzicht vermeld van de bezoekersaantallen 2020 van 
zowel dagattracties en evenementen in Gelderland. Er is daarbij onderscheid 
gemaakt in entree heffende en vrij toegankelijke dagattracties/evenementen.  
In de zomerspecial toerisme en recreatie van vorig jaar zijn voor de dagattracties  
de bezoekersaantallen vermeld over de periode 2011-2019 en voor de evenementen voor 
het jaar 2019. De gegevens zijn verzameld door het bureau Respons uit Amsterdam.

Top 10 entreeheffende dagattracties Gelderland, bezoekersaantallen 2020

Volgorde Dagattractie Type dagattractie Plaats Bezoeken 2020

1 Koninklijke Burgers' Zoo Dierenpark  ARNHEM 698.000

2 Het Nationale Park De Hoge Veluwe Nationaal Park
OTTERLO-
HOENDERLOO-
SCHAARSBERGEN

500.000

3 Nederlands Openluchtmuseum Museum ARNHEM 308.000

4 Apenheul Dierenpark APELDOORN 268.000

5 Julianatoren Attractie-/themapark APELDOORN 181.495

6 Kröller-Müller Museum Museum OTTERLO 173.000

7 Triavium IJsbaan NIJMEGEN 165.000

8 Kinderparadijs Malkenschoten Attractie-/themapark APELDOORN 119.000

9 Paleis Het Loo Museum APELDOORN 70.260

10 CODA Museum Museum APELDOORN 70.000

Vanwege covid-19 hebben diverse dagattracties geen bezoekcijfers over 2020 verstrekt. Bron: Respons.

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

https://impactmonitor.gelderland.nl/Zomerspecial-RT-tabel-8
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Top 10 vrij toegankelijke dagattracties Gelderland, bezoekersaantallen 2020

Volgorde Dagattractie Type dagattractie Plaats Bezoeken 2020

1 Nationaal Park Veluwezoom Nationaal Park RHEDEN 1.500.000

2 Recreatiegebied Bussloo Recreatiegebied WILP GLD 1.000.000

3 Recreatiegebied Rhederlaag Recreatiegebied GIESBEEK 400.000

4 Strandpark Slijk-Ewijk Recreatiegebied VALBURG 300.000

5 Recreatiegebied De Berendonck Recreatiegebied WIJCHEN 300.000

6 Zeegbos Recreatiegebied ELST GLD 280.000

7 Recreatiegebied Stroombroek Recreatiegebied BRAAMT 275.000

8 Recreatiegebied 't Hilgelo Recreatiegebied WINTERSWIJK MEDDO 260.000

9 Recreatiegebied Zeumeren Recreatiegebied VOORTHUIZEN 247.500

10 De Rijkerswoerdse Plassen Recreatiegebied KERK AVEZAATH 240.000

Vanwege covid-19 hebben diverse dagattracties geen bezoekcijfers over 2020 verstrekt. Bron: Respons.

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

Top 10 entreeheffende evenementen Gelderland, bezoekersaantallen 2020

Volgorde Evenement Type evenement Plaats Bezoeken 2020

1 Olympisch Kwalificatie Toernooi Volleybal Dames Wedstrijd APELDOORN 25.000

2 Dediqated Festival ARNHEM 15.000

3 Mega Snuffelmarkt Gelredome Markt/braderie ARNHEM 10.000

4 AA Drink NK Atletiek Indoor Senioren Actief/sportief APELDOORN 6.500

5 Warkende Helden Live Festival ARNHEM 6.000

6 Asics NK Indoor Junioren Wedstrijd APELDOORN 4.021

7 Nijmeegse Bierfeesten Festival NIJMEGEN 4.000

8 Gelderlandse Openlucht Snuffelmarkt Markt/braderie ARNHEM 4.000

9 Stukafest Nijmegen Festival NIJMEGEN 3.000

10 Sprookjesfestival Festival ARNHEM 3.000

Vanwege covid-19 zijn vele evenementen afgelast in 2020. Bron: Respons.

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

https://impactmonitor.gelderland.nl/Zomerspecial-RT-tabel-9
https://impactmonitor.gelderland.nl/Zomerspecial-RT-tabel-6
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Top 10 vrij toegankelijke evenementen Gelderland, bezoekersaantallen 2020
Volgorde Evenement Type evenement Plaats Bezoeken 2020

1 Mega Zomerkermis Gelredome Kermis ARNHEM 110.000
2 Midwinter Marathon Apeldoorn Actief/sportief APELDOORN 54.559
3 Zomerkermis Apeldoorn Kermis APELDOORN 30.000
4 Grolse Carnavalsoptocht (Groenlo) Parade/optocht GROENLO 30.000
5 Najaarskermis Nijmegen Kermis NIJMEGEN 25.000
6 Uitnacht Arnhem Festival ARNHEM 15.000
7 Doesburgse Culturele Zondag Festival DOESBURG 15.000

8 Grote Optocht van Leutekum 
(Doetinchem) Parade/optocht DOETINCHEM 13.500

9 Kermis Harderwijk Kermis HARDERWIJK 10.000
10 Carnavalsoptocht 's-Heerenberg Parade/optocht s-HEERENBERG 10.000

Vanwege covid-19 zijn vele evenementen afgelast in 2020. Bron: Respons.

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

2.4   Meer toeristische uitgaven van 
binnenlandse vakantiegangers in 
Gelderland in 2020 ondanks daling 
binnenlandse vakanties

De coronapandemie heeft een zeer grote invloed gehad op  
het vakantiejaar 2020 en het aantal ondernomen vakanties. 
Wanneer we naar de resultaten van het Continu Vakantie 
Onderzoek (CVO) 2020 kijken, zien we de impact van  
de pandemie ook duidelijk terugkomen: 

• Door de reisbeperkingen en onzekerheid zijn in  
het vakantiejaar minder Nederlanders op vakantie  
gegaan in het binnen- of buitenland; bijna 70% van  
de Nederlanders heeft in 2020 minimaal één vakantie 
ondernomen t.o.v. 83% het jaar ervoor

• De Nederlanders die op vakantie gingen deden dat ook nog 
eens minder vaak

• Vooral het aantal buitenlandse vakanties liet een daling 
zien (-49%); voor binnenlandse vakanties bleef de daling 
relatief beperkt (-5%)

• Doordat reizen naar het buitenland beperkt mogelijk was, 
gingen de meeste Nederlanders in 2020 alleen in eigen land 
op vakantie

Later dan gebruikelijk zijn de definitieve regionale uitkomsten 
omtrent de binnenlandse vakanties verschenen. Onderstaand 
zijn de belangrijkste uitkomsten weergegeven. Elders in deze 
zomerspecial worden ook de uitkomsten vermeld op basis van 
de Statistiek Logiesaccommodaties van het CBS. In een aparte 
paragraaf worden de kenmerken en verschillen tussen beide 
onderzoeken in het kort vermeld. Overigens betreft 2020  

https://impactmonitor.gelderland.nl/Zomerspecial-RT-tabel-7
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de laatste jaargang van het CVO en houdt het CVO in zijn 
huidige vorm op te bestaan. Wel is het goed om te weten  
dat met ingang van 2021 het CBS van start is gegaan met  
een eigen Vakantieonderzoek: Onderzoek vakanties en 
dagtochten 2021 en 2022. Een volledig nieuw onderzoek  
naar het vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking. 

In het CVO wordt onder een vakantie verstaan: een verblijf 
buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met ten 
minste een overnachting. Het gaat daarbij om binnenlandse 
vakanties. Bij het totaal aantal binnenlandse vakanties wordt 
onderscheid gemaakt in toeristische vakanties (vakanties in 
gehuurde accommodaties) en vaste standplaatsvakanties 
(vakanties in een eigen tweede woning, stacaravan enz.).  
De uitkomsten worden op een tweetal geografische niveaus 
verzameld; namelijk op het niveau van de provincies en op  
het niveau van de toeristengebieden. Het Continu Vakantie 
Onderzoek loopt van oktober tot en met september van  
het daaropvolgende jaar (de cijfers van 2020 hebben 
betrekking op de periode 1 oktober 2019-30 september 2020).

Aantal binnenlandse vakanties Gelderland en Nederland 
afgenomen; toename bestedingen toeristische vakanties
In totaal ondernamen Nederlanders in het afgelopen jaar 
ongeveer 16,7 miljoen vakanties in eigen land. Het aantal 
binnenlandse vakanties in Nederland laat daarmee een daling 
zien van ruim -5% (-957.000 vakanties). Gelderland blijft  
net als andere jaren de meest populaire provincie voor 
Nederlandse vakantiegangers. Nederlanders hielden vorig  
jaar ruim 2,9 miljoen vakanties in Gelderland, een afname 
van 9% ten opzichte van het jaar daarvoor. 

Door de intelligente lockdown waren vakanties in het voorjaar 
van 2020 vrijwel niet mogelijk. Het aantal vakanties daalde in 

deze periode dan ook fors. Door de versoepelingen vanaf  
juni kon het aantal zomervakanties weer wat herstellen. 
Daarna heeft dit voor een flinke toename van het aantal 
binnenlandse vakanties in de zomerperiode gezorgd. Als 
gevolg van de Corona waren landelijke en natuurgebieden 
daarbij meer in trek t.o.v. de steden. 

Tabel: Kerncijfers binnenlandse vakanties Gelderland en Nederland 2019  
en 2020

Kerncijfers Gelderland Nederland

2019 2020 2019 2020
Aantal binnenlandse 
vakanties  
x 1.000

3.229 2.934 17.634 16.677

Waarvan aantal 
toeristische vakanties  
x 1.000

2.698 2.602 14.795 14.463

Aantal overnachtingen 
tijdens binnenlandse 
vakanties x 1.000

17.083 15.580 88.824 87.472

Waarvan aantal 
overnachtingen tijdens 
toeristische binnenlandse 
vakanties x 1.000

13.742 13.382 68.699 70.267

Totale uitgaven tijdens 
binnenlandse vakanties  
x 1.000 €

564.376 589.527 3.270.347 3.556.375

Totale uitgaven tijdens 
toeristische binnenlandse 
vakanties x 1.000 €

515.176 561.366 2.975.193 3.333.843

Bron: Continu Vakantie Onderzoek NBTC NIPO Research

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

https://impactmonitor.gelderland.nl/Zomerspecial-RT-tabel-10
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In 2020 zijn de bestedingen aan binnenlandse vakanties  
in Nederland met 8,7% toegenomen. Dit komt doordat  
de gemiddelde bestedingen per persoon tijdens een 
binnenlandse vakantie zijn toegenomen. In Gelderland 
werden er 15,6 binnenlandse overnachtingen doorgebracht 
waarbij 590 miljoen euro werd uitgegeven. Dat is 4,5% meer 
dan een jaar eerder. De bestedingen tijdens toeristische 
vakanties (vakanties in gehuurde accommodaties) namen in 
Gelderland met 9% toe. Nationaal bedroeg de toename 12,1%.

Vergeleken met 2019 is het aantal toeristische binnenlandse 
vakanties in Nederland met 2,2% gedaald. Het aantal vaste 
standplaatsvakanties daalde echter fors (-22%). Met name  
het aantal korte vakanties op een vaste standplaats nam  
af. Het aantal toeristische binnenlandse vakanties nam in 
Gelderland met 3,6% af. Het aantal vaste standplaats-
vakanties nam evenals in Nederland het geval was af.  
Ten opzichte van 2019 is het aantal toeristische vakanties in 
Nederland in een hotel gestegen (+2,2%). In Gelderland was  
er sprake van een afname van 2,9% in deze logiesvorm 
Bungalows blijven echter de meest populaire logiesvorm voor 
een vakantie in eigen land. Wel nam het aantal toeristische 
vakanties in deze logiesvorm in Gelderland en Nederland af 
met respectievelijk 3,3% en 4,4%.

Lichte afname overnachtingen in gehuurde accommodaties 
Gelderland
Het totaal aantal binnenlandse overnachtingen nam licht af 
(-1,5%) naar ruim 87 miljoen binnenlandse overnachtingen in 
Nederland. Het aantal overnachtingen tijdens vakanties in 
eigen land is in Gelderland gedaald tot 15,6 miljoen 
binnenlandse overnachtingen (-8,8%). Het aantal toeristische 
overnachtingen in Nederland is met 2,3% toegenomen, 
tegenover een afname van 2,6% in Gelderland. Dit betreft 
overnachtingen in gehuurde accommodaties.

Nederlanders gingen het afgelopen jaar langer op vakantie in 
eigen land, terwijl het aantal korte vakanties is afgenomen. 
In Nederland waren er in 2020 zo’n 1,1 miljoen korte 
binnenlandse vakanties (2-4 dagen) minder dan het jaar 
ervoor, terwijl het aantal lange vakanties (9 of meer dagen) 
met 189.000 toenam. Het aantal korte vakanties nam in 
Gelderland met 200.000 af, terwijl het aantal lange vakanties 
met 33.000 toenam. Gemiddeld brachten Nederlandse 
vakantiegangers omstreeks 5,3 nachten door tijdens hun 
vakantie in Nederland of Gelderland. 
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De Groningse, Friese en Drentse zandgronden, 
Noordzeebadplaatsen en Veluwe en Veluwerand waren in 
2020 de populairste bestemmingen
De Veluwe en Veluwerand was een van de populairste 
binnenlandse vakantieregio’s. Dit blijkt uit het jaarlijkse 
Continu vakantie Onderzoek (CVO) naar het vakantiegedrag 
van de Nederlandse bevolking. In 2020 hielden Nederlanders 
ruim 1,8 miljoen vakanties op de Veluwe en de Veluwerand. 
De Veluwe neemt hiermee de derde plaats in, kort na de 
Groningse, Friese en Drentse zandgronden en de Noordzee-
badplaatsen. In het topjaar 2019 was de Veluwe en Veluwerand 
nog de populairste binnenlandse bestemming. 

Tabel: Top 5 binnenlandse toeristengebieden CBS, totaal binnenlandse 
vakanties, absoluut en in %, 2020 

Bestemmingen Aandeel (%)
Aantal 

vakanties
(x 1.000)

2020 2020
1.  Groningse, Friese en Drentse 

zandgronden 11 1.840

2. Noordzeebadplaatsen 11 1.823

3. Veluwe en Veluwerand 11 1.803

4. Twente, Salland en Vechtstreek 9 1.463

5.  Oost-Brabant, Noord- en Midden-
Limburg en Rijk van Nijmegen 8 1.386

Overige bestemmingen 50 8.362

Totaal 100 16.677

Bron: Continu Vakantie Onderzoek NBTC NIPO Research

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

Als we kijken naar de toeristische vakanties zien we ook  
hier dat de Veluwe en Veluwerand, met bijna 1,6 miljoen 
vakanties, samen met de Noordzeebadplaatsen een van  
de populairste bestemmingen is in 2020.

Tabel: Top 5 binnenlandse toeristengebieden CBS, toeristische binnenlandse 
vakanties, absoluut en in %, 2020 

Bestemmingen Aandeel (%)
Toeristische  

vakanties
(x 1.000)

2020 2020

1. Noordzeebadplaatsen 11 1.595

2. Veluwe en Veluwerand 11 1.592

3.  Groningse, Friese en Drentse 
zandgronden 11 1.546

4. Oost-Brabant, Noord- en Midden-
Limburg en Rijk van Nijmegen 9 1.294

5. Twente, Salland en Vechtstreek 8 1.219

Overige bestemmingen 50 7.217

Totaal 100 14.463

Bron: Continu Vakantie Onderzoek NBTC NIPO Research

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

De Veluwe en Veluwerand was in 2020 voor korte vakanties  
de belangrijkste bestemming. Voor lange vakanties  
was het gebied Groningse, Friese en Drentse zandgronden  
het belangrijkst.

https://impactmonitor.gelderland.nl/Zomerspecial-RT-tabel-11
https://impactmonitor.gelderland.nl/Zomerspecial-RT-tabel-12
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Tabel: Top 5 binnenlandse toeristengebieden CBS, totaal binnenlandse 
vakanties naar verblijfsduur, absoluut en in %, 2020

Bestemmingen Kort (2-7 dagen) Lang (8+ dagen)

Aandeel 
(%)

Aantal 
vakanties 

(x1,000)

Aandeel 
(%)

Aantal 
vakanties

(x1,000)

1.  Groningse, Friese en 
Drentse zandgronden 10 1.202 14 638

2. Noordzeebadplaatsen 10 1.267 12 556

3.  Veluwe en 
Veluwerand 11 1.301 11 502

4.  Twente, Salland en 
Vechtstreek 9 1.055 9 408

5.  Oost-Brabant, Noord- 
en Midden-Limburg 
en Rijk van Nijmegen

8 1.016 8 370

Overige bestemmingen 52 6.367 45 1.995

     Totaal 100 12.208 100 4.469

Bron: Continu Vakantie Onderzoek NBTC NIPO Research

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

Uitkomsten CVO voor de toeristengebieden van Gelderland
Gelderland is een groene provincie. Er wonen aanzienlijk 
minder mensen per km2 land t.o.v. Nederland. Wie voor een 
verblijf naar Gelderland komt kan kiezen voor één van de 
Gelderse regio’s. De Veluwe met de uitgestrekte natuur, de 
Achterhoek met het kleinschalige platteland, het waterrijke 
Rivierenland en het stedelijke gebied van Arnhem en 
Nijmegen met rondom de steden een afwisselend landschap. 

In onderstaande tabel zijn de kerncijfers van het CVO 2020 per 
toeristengebied van Gelderland weergegeven. Voor een 
kaartoverzicht van de toeristengebieden zie onze website. 

Tabel: Kerncijfers binnenlandse vakanties toeristengebieden van Gelderland, 
2020

Veluwe Achterhoek Arnhem/ 
Nijmegen Rivierenland

Aantal binnen-
landse vakanties  
x 1.000

1.652 559 577 147

Waarvan aantal 
toeristische 
vakanties x 1.000

1.415 522 547 118

Aantal overnach-
tingen tijdens 
binnenlandse 
vakanties x 1.000

8.846 3.243 2.647 844

Waarvan aantal 
overnachtingen 
tijdens toeris-
tische binnen-
landse vakanties  
x 1.000

7.423 2.992 2.312 654

Totale uitgaven 
tijdens binnen-
landse vakanties  
x 1.000 €

329.178 123.242 117.073 20.034

Totale uitgaven 
tijdens toeris-
tische binnen-
landse vakanties  
x 1.000 €

311.328 120.658 111.560 17.819

Bron: Continu Vakantie Onderzoek NBTC NIPO Research

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

https://impactmonitor.gelderland.nl/Zomerspecial-RT-tabel-13
https://www.gelderland.nl/Toeristengebieden-van-Gelderland
https://impactmonitor.gelderland.nl/Zomerspecial-RT-tabel-14
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Bronnen voor toeristische vakanties;  
verschillen CVO en SLA
Er zijn twee landelijke bronnen voor informatie over  
de binnenlandse (toeristische) vakanties, namelijk  
het Continu Vakantieonderzoek (CVO) van NBTC- NIPO 
Research en de Statistiek Logiesaccommodaties (SLA) van  
het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Onderstaand 
worden in het kort de belangrijkste verschillen tussen  
beide onderzoeken weergegeven.

Het CVO (consumentenonderzoek) neemt, in tegenstelling  
tot de SLA (onderzoek onder aanbieders) van het CBS, alle 
logiesvormen mee. Informatie omtrent capaciteit van 
logiesaccommodaties is wel beschikbaar in de SLA.  
Door het CBS wordt een ondergrens gehanteerd, de kleinste 
accommodaties worden niet meegenomen. De vaste stand-
plaatsvakanties worden in het CVO meegenomen en niet bij 
het CBS. De CBS-cijfers hebben betrekking op zowel zakelijke 
als toeristische verblijfsgasten uit binnen- en buitenland.  
De cijfers van het CVO zijn voor de toeristische regio’s 
beschikbaar, de SLA cijfers op provinciaal niveau en voor een 
zestal toeristengebiedengroepen. Het CVO geeft inzicht in  
de bestedingen. De SLA geeft informatie over het aantal 
buitenlandse verblijfsbezoekers. Dit onderzoek geeft echter 

alleen inzicht in het aantal gasten en overnachtingen, maar 
niet in de bestedingen van de buitenlandse verblijfsbezoekers. 
Ook maakt dit onderzoek zoals vermeld geen onderscheid 
tussen zakelijk en toeristisch verblijfsbezoek.

Samengevat
Er zijn een aantal (definitie-) verschillen tussen de beide 
onderzoeken van het CBS en NBTC-NIPO Research, onder 
andere;
• Zakelijke en toeristisch bezoek wordt niet afzonderlijk 

gesplitst bij het CBS onderzoek
• Verschil onderzoek onder consumenten (NBTC) en 

onderzoek onder aanbieders (CBS)
• Kleinste accommodaties worden door het CBS niet 

meegenomen 
• Informatie omtrent bestedingen wordt bij het CBS 

onderzoek niet meegenomen
• Vaste standplaatsen worden in het onderzoek van het NBTC 

meegenomen, dit is bij het CBS niet het geval
• Laagste regionale niveau van beschikbaarheid 

(toeristengebieden-provincies)
• De jaarcijfers van het CBS betreffen het kalenderjaar,  

bij het CVO heeft het vakantiejaar betrekking op de periode 
1 oktober tot en met 30 september het jaar erna.
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2.5  Minder toeristische overnachtingen in Gelderland in 2020  
(12 procent); afname aanzienlijk lager dan landelijk, dit geldt  
ook voor het de eerste vier maanden van 2021

Het aantal toeristische overnachtingen in Gelderland is in 
2020, vergeleken met een jaar eerder, met 12 procent afge-
nomen naar 11,5 miljoen. Deze afname is aanzienlijk lager 
dan de landelijke afname van ruim 30 procent.In de eerste vier 
maanden van 2021 nam het aantal toeristische overnachting - 
en in Gelderland verder af met 9% t.o.v. de vergelijkbare 
periode een jaar eerder. In Nederland bedroeg de afname  
ruim 37%. Aan het eind van dit artikel wordt ingegaan op de 
ontwikkeling in de eerste vier maanden van 2021. Eerst wordt 
echter stilgestaan bij de jaarcijfers tot en met 2020.

Vooral hotels en groepsaccommodaties zagen het aantal 
overnachtingen afnemen. Door een sterke toename van  
het aantal binnenlandse gasten in de zomerperiode, daalde 
het aantal overnachtingen bij huisjesterreinen minder hard 
en was er bij de kampeerterreinen sprake van een lichte plus.  
Dat blijkt uit voorlopige jaarcijfers van de Statistiek Logies-
accommodaties van het CBS. 

Overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties in 
Gelderland, 2016-2020

Jaartal Nederlandse 
gasten (x 1.000)

Buitenlandse 
gasten (x 1.000) Totaal (x 1.000)

2016 9.790 1.243 11.033
2017 10.060 1.586 11.646
2018 10.324 1.792 12.116
2019 10.880 2.148 13.028
2020* 10.542 928 11.470

*Voorlopige cijfers. Bron: CBS Statistiek Logiesaccommodaties.

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

Hoewel het eerste kwartaal van 2020 volgens een normaal 
patroon verliep, nam vooral in het tweede kwartaal het aantal 
overnachtingen in de Gelderse logiesaccommodaties 
vergeleken met een jaar eerder sterk af, met 54 procent. 
Landelijk bedroeg de afname 68%. In het derde kwartaal  
steeg het aantal overnachtingen in Gelderland met 21 procent 
terwijl landelijk het aantal gelijk bleef ten opzichte van 
voorgaand jaar. In het bijzonder voor de campings en 
huisjesterreinen verliep het derde kwartaal gunstig.  
In Gelderland bedroeg de toename respectievelijk 36 procent 
en 22 procent tegenover een landelijke toename van 27 procent 
en 7 procent Het totaal aantal overnachtingen in logies-
accommodaties liep in het vierde kwartaal met 17 procent 
terug tegenover een afname van 46 procent landelijk.

Overnachtingen in logiesaccommodaties in Gelderland en 
Nederland, procentuele mutatie per kwartaal 2020 t.o.v. 
voorgaand jaar (voorlopig cijfer)

Nederland Gelderland

-80,0 -60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

-13,4

-9,4

-45,9

-17,1

0,2

21,0

-67,5

-53,9

Bron: CBS Statistiek Logiesaccommodaties.

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

https://impactmonitor.gelderland.nl/Zomerspecial-RT-tabel-15
https://impactmonitor.gelderland.nl/Zomerspecial-RT-tabel-16
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In totaal bezochten 3,4 miljoen gasten vorig jaar  
de Gelderlandse logiesaccommodaties, ruim 22 procent  
minder dan een jaar eerder.

Vooral daling overnachtingen bij hotels en 
groepsaccommodaties 
Hotels en groepsaccommodaties zagen in Gelderland in  
2020 het aantal overnachtingen het meest teruglopen naar 
achtereenvolgens 2,7 miljoen (-24 procent) en 0,3 miljoen  
(-60 procent). Voor de hotels komt dit vooral door een daling 
van het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten  
met 62 procent. 

Campings en huisjesterreinen minder hard getroffen
In totaal werden er vorig jaar 3,4 miljoen nachten op  
de Gelderse campings doorgebracht (+0,8 procent).  
Het aantal overnachtingen van Nederlandse gasten steeg, 
omdat Nederlanders voor lange vakanties vaker voor 
binnenlandse vakantiebestemmingen kozen, mede door  
de mooie zomer.Het aantal Nederlandse gasten op campings 
in Gelderland bleef met ruim 0,5 miljoen zo’n 7 procent achter 
t.o.v. 2019. Maar omdat ze daar gemiddeld langer verbleven, 
nam het aantal overnachtingen met ruim 11 procent toe.  
Deze toename was voldoende om de daling van het aantal 
overnachtingen van buitenlandse gasten (-52 procent) te 
compenseren.In Gelderland nam het aantal overnachtingen 
van Nederlandse gasten op de huisjesterreinen toe met ruim  
4 procent, terwijl daar ook de buitenlandse gasten wegbleven  
(- 55 procent).

Overnachtingen Nederlandse en buitenlandse gasten naar 
logiesvorm, Gelderland, procentuele mutatie 2019-2020 
(2020 voorlopig cijfer)

Buitenlandse gasten Nederlandse gasten

-70,0 -60,0 -40,0-50,0 -20,0-30,0 -10,0 0,0 20,010,0

Groepsaccommodaties

Hotels

Huisjesterreinen

Campings

-53,8

-60,3

-52,3

11,4

-55,2

4,4

-62,1

-14,0

Bron: CBS Statistiek Logiesaccommodaties.

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

https://impactmonitor.gelderland.nl/Zomerspecial-RT-tabel-17
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Accommodaties in Gelderland minder hard geraakt
Het aantal overnachtingen in logiesaccommodaties liep in  
alle provincies terug. In Noord en Zuid-Holland was de daling 
met respectievelijk 53 procent en 35 procent het grootst, in 
Friesland en Groningen was de daling het kleinst (8 procent en 
10 procent), direct gevolgd door Gelderland met een daling van 
12 procent.

Overnachtingen logiesaccommodaties naar provincie,
procentuele mutatie 2019-2020

N-Holland

Z-Holland

N-Brabant

Utrecht

Limburg

Flevoland

Zeeland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

Groningen

Friesland

-52,5

                                -35,2

                                            -28,8

                                                 -26,3

                                                   -25,1

                                                       -22,5

                                                              -18,8

                                                                 -17,3

                                                                       -14,7

                                                                              -12

                                                                               -10,2

                                                                                     -8,1
-60 -50 -40 -30 -20 -10 0

Bron: CBS Statistiek Logiesaccommodaties.

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

In Gelderland was er een afname van ruim 3 procent van  
het aantal overnachtingen van Nederlandse vakantiegangers. 
Deze afname bevindt zich ruimschoots onder de landelijke 
afname van bijna 10 procent. De afname van het aantal 
buitenlandse overnachtingen in Gelderland (-57 procent) 
kwam vrijwel overeen met de landelijke ontwikkeling.

53 procent minder overnachtingen in Gelderland van gasten 
uit Duitsland, België of het Verenigd Koninkrijk
Mede door de ingestelde vlieg- en reisbeperkingen bleven  
de intercontinentale gasten in 2020 weg.

Overnachtingen van buitenlandse gasten naar herkomst  
(x 1000), Gelderland, 2019 - 2020 (2020 voorlopig cijfer)
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Bron: CBS Statistiek Logiesaccommodaties.

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

https://impactmonitor.gelderland.nl/Zomerspecial-RT-tabel-18
https://impactmonitor.gelderland.nl/Zomerspecial-RT-tabel-19
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De meeste gasten die Gelderland bezoeken komen uit de ons 
omringende landen. Bijna driekwart van de buitenlandse 
gasten die in Gelderland overnachten in 2019 komen uit 
Duitsland, België of het Verenigd Koninkrijk. 

Het aantal overnachtingen van gasten uit België en Duitsland 
namen respectievelijk met 58 procent en 48 procent af.  
Ook de gasten uit het Verenigd Koninkrijk, die normaliter 
goed zijn voor zo’n 6 procent van de buitenlandse over-
nachtingen in Gelderland, verbleven veel minder in onze 
provincie. Dat aantal nam af met 82 procent ten opzichte  
van 2019. 

Het aantal overnachtingen van gasten uit Amerika, Azië, 
Australië en Oceanië daalde tegelijkertijd met meer dan  
80 procent. 

Zie ook voor de ontwikkeling tot en met 2020  
het volledige CBS artikel.

Ontwikkeling gasten en overnachtingen eerste vier 
maanden van 2021
Hiervoor constateerden we al dat de afname van aantal 
toeristische overnachtingen in Gelderland (-12%) in 2020 
aanzienlijk lager was dan de landelijke afname (-30%).  
In de eerste vier maanden van 2021 nam het aantal toeristische 
overnachtingen in Gelderland verder af met 9% t.o.v. de 
vergelijkbare periode een jaar eerder. In Nederland bedroeg  

de afname aanzienlijk meer namelijk ruim 37%. Het aantal 
overnachtingen door Nederlanders was vrijwel vergelijkbaar 
met die van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal buiten-
landse overnachtingen bedroeg slechts een tiende van  
de aantallen van het basisjaar 2019.

Overnachtigingen (x 1.000) in Gelderse 
logiesaccommodaties, eerste vier maanden 2019-2021  
(2021 voorlopig cijfer)
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Bron: CBS Statistiek Logiesaccommodaties.

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/08/30-procent-minder-toeristische-overnachtingen-in-2020
https://impactmonitor.gelderland.nl/Zomerspecial-RT-tabel-20
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Ook bij de gasten zien we een overeenkomstige ontwikkeling. 
Een afname in Gelderland met 12% tegenover een landelijke 
afname van 41%. Het aantal buitenlandse gasten in 
Gelderland bedraagt in de eerste vier maanden van 2011 slechts 
11% t.o.v. het aantal in de overeenkomstige periode van het 
basisjaar 2019. 

Gasten (x 1.000) in Gelderse logiesaccommodaties,eerste 
vier maanden 2019-2021 (2021 voorlopig cijfer)
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Bron: CBS Statistiek Logiesaccommodaties.

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

2.6  Provinciaal inzicht in de economische 
waarde van toerisme 

Uit een pilot voor Gelderland blijkt dat de totale 
bestedingen van toerisme € 6,6 miljard bedragen in 2019; 
daarmee is Gelderland provincie nummer 4 van Nederland
Het CBS introduceert samen met het Data en Development  
Lab (DDL1) een methode, waarmee het economisch belang per 
provincie kan worden gemeten. Voorheen was dit alleen 
mogelijk op landelijk en internationaal niveau.  
Voor de landelijke inzichten worden de cijfers van de satelliet-
rekening toerisme (SRT) van het CBS gebruikt, ook wel 
toerisme rekeningen genoemd. Hierbij wordt aangesloten bij 
de internationale definities uit de Tourism Satellite Account 
(TSA). 
Met deze nieuwe meetmethode worden resultaten uit  
de nationale toerismerekeningen gecombineerd met  
de regionale rekeningen van het CBS en een scala aan andere 
regionale toeristische databronnen, zoals de onderzoeken 
onder toeristen. Dit initiatief komt tegemoet aan de behoefte 
tot een beter regionaal inzicht van de economische betekenis 
van toerisme. Ook is voor de beleidsvorming spreiding van 
toerisme belangrijk. Toerisme is vaak ongelijk verdeeld over 
een land. Goed inzicht over de regionale verdeling van 
economische indicatoren van toerisme over de Nederlandse 
provincies kan helpen in de beleidsvorming.

Eerste pilot met Provincie Gelderland
Om de meetmethode gelijk te kunnen testen, is de provincie 
Gelderland als pilot genomen. Voor Gelderland is de methode 
verder doorgerekend en geanalyseerd. Vanuit de provincie zelf 
is data en kennis als input geleverd met als doel concrete 
inzichten te krijgen in bestedingen, werkgelegenheid en 
economische activiteit. Met de uitkomsten van dit initiatief 
kan de economische betekenis tussen provincies onderling 

1) Het Data Development Lab is een samenwerkingsverband tussen het CBS, NBTC en CELTH. 
Binnen het DDL maken partijen gebruik van zowel bestaande als nieuwe databronnen en 
technieken. Projecten hebben een experimenteel karakter en worden steeds opgezet rondom 
een actueel thema.

https://impactmonitor.gelderland.nl/Zomerspecial-RT-tabel-21
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vergeleken worden en zijn deze gelinkt met de landelijke 
uitkomsten van de satellietrekening toerisme. Door een 
combinatie van diverse bestaande bronnen en input van 
kennis van diverse partijen wordt middels dit initiatief 
voorzien in een informatieleemte op toeristisch gebied.

Enkele uitkomsten
De totale bestedingen van toeristen in Gelderland lagen voor 
de periode 2017- 2019 tussen de € 6,1 en € 6,6 miljard euro.  
De toegevoegde waarde2 die daaruit resulteert lag voor die 
periode tussen de 2,1 en 2,3 miljard euro. Daarmee is 
Gelderland provincie nummer 4 van Nederland na Noord-  
en Zuid-Holland en Noord-Brabant. 

Het aandeel van Gelderland in de toeristische bestedingen en 
toegevoegde waarde van de totale toerismesector in Nederland 
lag voor 2017 rond de 7,5 procent en nam licht af in 2018 en 
2019. Het aandeel dat de toeristische toegevoegde waarde in  
de economie van Gelderland inneemt ligt rond de 3,2 procent. 
Daarmee is het lager dan voor heel Nederland het geval is. 
Daar ligt het aandeel rond de 4,4 procent. Dit heeft o.a.  
te maken met het feit dat enkele voor de toerismesector 
belangrijke bedrijfstakken in Gelderland niet of nauwelijks 
voorkomen. Te denken valt aan luchtvaart en reisbemid deling 
en organisatie. Ook is het aandeel buitenlandse toeristen,  
dat over het algemeen een hoger bedrag per dag uitgeeft, 
relatief laag in Gelderland.

De werkgelegenheid kan via de vraag of via het aanbod 
bepaald worden. Het CBS heeft de werkgelegenheid via  
de vraagkant bepaald. Dit houdt in dat eerst de bestedingen  
in kaart worden gebracht en vervolgens met een rekenmodel 
met kengetallen de werkgelegenheid berekend wordt.  
Deze resultaten zijn o.a. echter niet op een lager schaalniveau 
dan de provincie beschikbaar (regio’s, gemeenten).  

Ook kan minder ingezoomd worden op sectoraal niveau. 
Daarom wordt de werkgelegenheid ook wel via de aanbodzijde 
gemeten. Dit houdt in dat aan bedrijven gevraagd wordt 
hoeveel werknemers zij in dienst hebben. Elders in deze 
zomerspecial worden de uitkomsten middels deze methode 
vermeld op basis van uitkomsten van de Provinciale 
Werkgelegenheids Enquête Gelderland en het Lisa bestand.  
De vergelijking met informatie uit beide bronnen laten 
weliswaar wel verschillen zien tussen de vraag- en 
aanbodbenadering, maar deze zijn niet onverklaarbaar groot.

Volgens het CBS werken ruim 6% van alle werkenden in 
Gelderland in de toeristische sector. Het betreft hier in 2019 
67.000 personen. Het aantal banen bedroeg ruim 79.000 in 
2019. Dit ligt hoger dan de werkenden aangezien werkzame 
personen meerdere banen kunnen hebben. Als we alle banen 
omrekenen naar voltijdbanen, ook wel arbeidsvolume 
genoemd, resulteert er een aantal arbeidsjaren van bijna 
45.000 in 2019. Net als hiervoor zien we hier ook dat het 
aandeel van de toeristische banen, werkzame personen en 
arbeidsjaren in de totale werkgelegenheid van Gelderland 
lager is dan de aandelen van toeristische werkgelegenheid in 
de Nederlandse economie. Hieraan liggen dezelfde redenen 
ten grondslag als bij de bestedingen en toegevoegde waarde.

2) De waarde van alle geproduceerde goederen en diensten (de productiewaarde) minus  
de waarde van goederen en diensten die tijdens de productie zijn opgebruikt (het inter-
mediaire verbruik). De toegevoegde waarde drukt de essentie van produceren uit, namelijk 
het toevoegen van waarde aan een goed. Deze grootheid wordt gebruikt om het binnen- 
 lands produkt van een land te berekenen: de waarde van de produktie in bedrijven en bij  
de overheid.
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Vervolg
Het CBS geeft aan dat de methode die er nu ligt voor de regio - 
nale toerismerekeningen een goede methode is gezien  
de huidige beschikbare data. De vergelijking met informatie 
uit andere bronnen geeft geen grote onverklaarbare 
verschillen. Aan de andere kant wordt er wel bij het gebruik 
van bronnen tegen de beperkingen van die bronnen aan -
gelopen. Met name het voorlopig karakter van de regionale 
rekeningen en nationale toerismerekeningen voor 2019 zal 
waarschijnlijk leiden tot bijstellingen voor dit jaar.  
Voor de onderzoeken onder toeristen liggen de beperkingen 
met name op het vlak van de afwezigheid van data voor 
(tussenliggende) jaren óf voor bepaalde soorten toeristen.  
Een en ander leidt tot enkele aanbevelingen voor verder 
onderzoek. Zo zou het bijvoorbeeld helpen om de data te 
verbeteren om in de verschillende onderzoeken dezelfde 
definities te hanteren. Binnen de Landelijke Data Alliantie 
loopt er momenteel een initiatief om te werken aan een 
nieuwe standaard voor definities en methoden in recreatie en 
toerisme. Het CBS heeft het document ‘Methodebeschrijving 
Regionale toerismerekeningen’ gepubliceerd.

2.7  Recreatie in de natuur en  
het economisch belang hiervan  
neemt toe

Het aantal recreatieve activiteiten in de natuur is de afgelopen 
jaren toegenomen. Door de corona is dit nog versterkt.  
Maar wat is nu precies de economische waarde van 
natuurgerichte recreatie en toerisme in Nederland?

Recreatieve activiteiten in de natuur, zoals wandelen, zijn 
toegenomen tussen 2013 en 2018. De economische bijdrage  
van natuurgerichte recreatie en toerisme bedroeg bijna  

13 miljard euro in 2018, ruim 40 procent meer dan in 2013. 
Vooral bosrijke gebieden en de kuststreek zijn erg in trek 
onder recreanten en vakantiegangers. Dit blijkt uit de nieuwe 
publicatie van de Natuurlijk Kapitaalrekeningen, die het CBS 
en Wageningen University and Research (WUR) hebben 
samengesteld in opdracht van het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De natuurlijke omgeving draagt bij aan het welzijn van 
mensen, onder andere als aantrekkelijke omgeving voor 
vrijetijdsactiviteiten. In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen 
wordt de omvang van verschillende ecosysteemdiensten 
berekend. Ecosysteemdiensten zijn de diensten geleverd  
door de natuur aan de mens, bijvoorbeeld houtoogst, 
koolstofvastlegging. Ook natuurrecreatie (dagactiviteiten)  
en natuurtoerisme (met minimaal één overnachting) zijn 
belangrijke ecosysteemdiensten.

De economische bijdrage van natuurrecreatie en 
natuurtoerisme is berekend op basis van de bedragen  
die mensen uitgeven voor deze activiteiten, zoals reis- en 
verblijfskosten. De bestedingen worden vooral gedaan voor 
recreatieve activiteiten in de bossen (4,3 miljard euro),  
de duinen en het strand (2,8 miljard euro) en open natuur 
zoals heide en (half)natuurlijk grasland (1,9 miljard euro).  
De uitgaven aan natuurrecreatie en –toerisme bedragen  
9 procent van de totale bestedingen voor recreatie en toerisme  
in de Nederlandse economie.

De economische waarde van natuurrecreatie en -toerisme is 
tussen 2013 en 2018 gestegen met 44 procent. Zowel het aantal 
activiteiten als de uitgaven per activiteit namen toe.

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/50/methodebeschrijving-regionale-toerismerekeningen
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/50/methodebeschrijving-regionale-toerismerekeningen
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/22/economisch-belang-van-recreatie-in-de-natuur-neemt-toe/natuurgerichte-recreatie-en-toerisme
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/22/economisch-belang-van-recreatie-in-de-natuur-neemt-toe/natuurgerichte-recreatie-en-toerisme
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Economische waarde natuurtoerisme en natuurrecreatie, 
2018

Bron: CBS, Wageningen University & Research

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

Natuurrecreatie Natuurtoerisme
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en infra
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Groningen

Wandelen populairst
Wandelen is met 35 procent de populairste vorm van 
natuurgerelateerde recreatie, gevolgd door fietsen, watersport 
en recreëren aan het strand. In 2018 wandelden Nederlanders 
samen 10 procent meer dan in 2013, er zijn vooral meer 
mensen gaan wandelen.

Het vaakst wordt gewandeld in de bossen (34 procent), 
openbaar groen (18 procent) en langs agrarisch grasland  
(12 procent). De grootste dichtheid van natuurwandelingen is 
te vinden bij de kustgebieden van Noord- en Zuid-Holland en 
in bosrijke omgevingen zoals de Veluwe en de Utrechtse 
Heuvelrug.

Meeste natuurgerichte toeristen vooral in Noord-Holland, 
Gelderland en Zeeland
In 2018 bestond twee derde van de natuurtoeristen uit 
Nederlanders die verbleven in eigen land, een derde uit 
buitenlandse toeristen. Het natuurgericht toerisme is  
de afgelopen jaren toegenomen. In 2018 waren ruim  
90 miljoen overnachtingen gerelateerd aan natuurtoerisme, 
30 procent meer dan in 2013. De meeste hiervan vonden  
plaats aan de kust – vooral in Noord-Holland en Zeeland -  
en in bosrijke omgevingen zoals in Gelderland. Voor water-
sportvakanties gaan mensen vooral naar Friesland en Noord-
Holland.

Natuurgerichte vakantie in Nederland naar vakantietype, 
2018

Bron: CBS, Wageningen University & Research

Bekijk hier de digitaal toegankelijke tabel.

https://www.cbs.nl/?sc_itemid=9ef40265-b1aa-4cad-8929-e95549b981a1&sc_lang=nl-nl
https://www.cbs.nl/?sc_itemid=9ef40265-b1aa-4cad-8929-e95549b981a1&sc_lang=nl-nl
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Natuurrecreatie en -toerisme als drukfactor
De vormen van recreatie en toerisme waar in de Natuurlijk 
Kapitaalrekeningen naar gekeken is, zijn gericht op het 
genieten van en recreëren in de natuur. Maar deze vormen van 
gebruik van (half)natuurlijke gebieden in Nederland legt ook 
druk op onderliggende ecosystemen en de plaatselijke 
milieukwaliteit. Vooral vervuiling en de verstoring van wild 
en broedende vogels worden door terreinbeheerders als een 
probleem gezien van toegenomen natuurrecreatie.

De effecten van meer natuurrecreatie en -toerisme op 
biodiversiteit, milieukwaliteit en de levering van 
ecosysteemdiensten zijn nu niet onderzocht. Het raamwerk 
van de Natuurlijk Kapitaalrekeningen is hier wel op toegerust; 
het doel is dan ook om op termijn het duurzame niveau van 
natuurgerichte recreatie en toerisme nader te onderzoeken. 
Aldus het CBS. 

https://www.cbs.nl/?sc_itemid=9ef40265-b1aa-4cad-8929-e95549b981a1&sc_lang=nl-nl
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3.  Signalen uit het werkveld 
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In de gehele COVID-19 periode is er veelvuldig contact geweest 
met onze partners over de situatie in de sector Toerisme en 
Recreatie. Dit resulteerde in het najaar van 2020 in een extra 
Uitvoeringsagenda. Hierin waren, met dank aan de door  
de provinciale staten, extra beschikbaar gestelde (coalitie-) 
COVID-middelen opgenomen ten behoeve van de sector.  
De maanden erna stonden in het teken van uitvoering van  
de verschillende maatregelen en contact over het verloop en  
de resultaten.

Een van de eerste overbruggingsmaatregelen betrof  
’de ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en 
organisaties’.  Hiermee konden ondernemers een tegemoet-
koming in de aanpassingskosten voor de 1.5 meter maatregel 
aanvragen. Honderden bedrijven uit de toeristisch recreatieve 
sector, inclusief kermis-ondernemers en evenementen-
organisaties hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt.

Sander Wind, voorzitter KHN Gelderland: “’Mag ik Provincie GLD  
en alle anderen die zich hard hebben gemaakt voor het instellen van  
de ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties een  
dik compliment geven! Van mijn leden (Koninklijk Horeca Nederland 
Gelderland) hoor ik heel positieve verhalen over deze 
ondersteuningsmogelijkheden. Keep up the good work!”’

In dit hoofdstuk geven we een beeld van de signalen die uit 
het werkveld komen. Over de manier waarop organisaties in 
de sector omgaan met de beperkende maatregelen. Hoe zij 
deze lastige periode doorkomen. Welke initiatieven er de 
afgelopen periode zijn ontstaan. Maar ook geven we inzicht  
in hoe partners de middelen uit de Uitvoeringsagenda 
(overbruggingsmiddelen COVID-19) hebben besteed. 

3.1 Signalen van gemeenten en regio’s

Regio Rivierenland
In Rivierengebied waren er diverse initiatieven op het zo goed 
mogelijk doorkomen van de lockdownperiode en initiatieven 
gericht op herstel. 

Wandelen kreeg een enorme boost in coronatijd. De ontwik-
keling van Streekpad Betuwe ging daarom nog sneller. Mede 
dankzij de COVID-gelden van de provincie en cofinanciering 
van regio Rivierenland. Streekpad Betuwe is een samen-
hangend provinciaal wandelroutenetwerk met aansluitingen 
op het landelijk wandelnetwerk. En een doorgaande lange-
afstandsroute, die aansluit op de bestaande structuur van 
lange-afstandswandelpaden en Klompenpaden.

Hoe zorg je ervoor dat je in tijden van corona veilig met elkaar 
uit eten kunt? De wijngaard van het Betuws Wijndomein 
werd omgetoverd tot een picknick-hotspot, waar gasten 
gemakkelijk op 1,5 meter afstand kunnen picknicken.  
De inhoud van het picknickmandje bevat streekproducten. 
Dankzij het denkwerk tijdens de crisis over wat wél kan,  
is het assortiment van het Betuws Wijndomein blijvend 
uitgebreid. Daarnaast bevordert het idee van picknick-
arrangement de samenwerking tussen lokale ondernemers  
en de bewustwording van streekproducten! 

Wouter Minkhorst, Regio Rivierenland: “Gemeente Buren zette in op wat  
er allemaal wél kan in de gemeente in de afgelopen maanden. Samen met 
ondernemers en inwoners zette ze de campagne ‘Dit kan in Buren’ op. 
Bijvoorbeeld een terrasje pikken, sporten, een dagje uit of winkelen.  
De gemeente liet uitbreiding van terrassen toe op eigen terrein, of in het 
openbare gebied in overleg met de gemeente én de omgeving. De gemeente 
stelt zich flexibel op doordat ondernemers tijdelijk mochten afwijken van  
het bestemmingsplan en andere regels.”

http://magazine.gelderland.nl/uitvoeringsagenda-beleefhetingelderland-2020-2021
https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Subsidies/DOC_QenA_Aanvullende_regelingen_in_de_sector_Recreatie_en_Toerisme.pdf
https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Subsidies/DOC_QenA_Aanvullende_regelingen_in_de_sector_Recreatie_en_Toerisme.pdf
https://www.fruitdelta.nl/fruitdelta-en-coronavirus/
https://www.fruitdelta.nl/fruitdelta-en-coronavirus/
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Regio Veluwe
Vitale Vakantieparken
Het Corona Adviespunt is een initiatief van het programma 
Vitale Vakantieparken gericht op het ondersteunen van 
recreatieondernemers, eigenaren en VvE’s van Veluwse 
vakantieparken en campings in de elf VVP-gemeenten tijdens 
de coronacrisis. De coronacrisis heeft veel impact gehad op  
de toeristisch-recreatieve sector en veel Veluwse recreatie-
ondernemers zijn geraakt in de bedrijfsvoering. 
 
Vanaf het begin van de coronacrisis is er meteen intensief 
contact geweest met een aantal recreatieondernemers. 
Daaruit ontstond het beeld dat veel ondernemers vragen 
hadden. Vragen die voortkwamen uit de onzekerheid en  
de vraaguitval: het regende annuleringen en er kwamen  
geen reserveringen meer binnen. 
 
Vanaf mei 2020 is het Corona Adviespunt actief waarmee 
ondernemers de mogelijkheid wordt geboden om kosteloos 
een aantal uren met adviseurs te sparren over de lastige 
vraagstukken waar zij als gevolg van de coronacrisis mee  
te maken hebben gekregen. Naast een luisterend oor  
bieden, proberen de adviseurs de ondernemers concreet te 
ondersteunen met tips en adviezen om de onderneming  
verder te helpen. Als daar aanleiding en noodzaak voor is  
kan aanvullend extra ondersteuning geboden worden door 
middel van twee dagdelen coaching. 
 
De vraagstukken van ondernemers zijn vaak praktisch van 
aard, zoals bijvoorbeeld de vraag hoe de algemeen geldende 
maatregelen - waaronder de 1,5 meter afstand houden - op 
parkniveau vertaald kunnen worden (protocollen op orde 
brengen, sparren over routing, communicatie richting  
gasten enz.).

 
De betrokken adviseurs hebben een achtergrond en expertise 
als bedrijfseconoom, jurist, marketeer, hospitality, of in 
ondernemerschap en algemeen management. 

Naast veel (telefoon)gesprekken, waarin ondernemers voor 
informatie over geldende maatregelen en mogelijke 
regelingen verwezen konden worden naar instanties en 
organisaties als de KvK en HISWA-RECRON, hebben er vanaf 
de start diverse vakantieparken/campings gebruik gemaakt 
van het Corona Adviespunt. 

Vakantiepark van de toekomst
Vanuit Vitale vakantieparken wordt in co-creatie met vele 
partners gewerkt aan een “’vakantiepark van de toekomst”’.  
In deze COVID-crisis is het belang van innoveren zichtbaarder 
geworden. Het Vakantiepark van de Toekomst richt zich op  
de uitdagingen die die toekomst ons stelt, op ecologisch, 
economisch en maatschappelijk niveau. Juist in de verbinding 
tussen die drie dimensies biedt het Vakantiepark van de 
Toekomst zijn waarde. Het is het vliegwiel voor ontwikkeling. 
Het park staat niet op zichzelf, maar is verbindend in waar  
het ligt en in wat het doet.

De recreatieve sector moet innoveren wil de economische 
waarde ervan ook in de toekomst gegarandeerd zijn. 
Daarnaast speelt een vakantiepark een belangrijke rol spelen 
in de omgeving, in economische, sociale maar ook cultureel. 
En, zeker op de Veluwe, de waarde die gecreëerd kan worden 
in relatie tot de natuurlijke omgeving. De verbindingen op 
inhoudelijk niveau worden zichtbaar in wat ze opleveren:  
een proces van gezamenlijke ontwikkeling met de omgeving, 
duurzame waarde creatie vanuit innovatie en economisch-
maatschappelijke baten vanuit de relatie met de plek. 
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Belevingsgebieden Veluwe
We kennen de Veluwe allemaal van de bekende aspecten als  
de herten, de rust en ruimte, de bossen, zandverstuivingen  
en heidevlakten. Met het concept ‘belevingsgebieden Veluwe’ 
wordt getracht aandacht te genereren voor andere aspecten 
van de Veluwe die de moeite waard zijn. Dat werkt immers 
ook spreiding van bezoekers in de hand, hetgeen weer een 
positief effect heeft op de draagkracht van een gebied:  
de natuur wordt minder belast en de bewoners hebben  
een positievere houding ten opzichte van bezoekers. 

Bovendien kunnen we zo bezoek stimuleren naar plekken  
die juist nog bezoekers kunnen gebruiken en dat komt  
de leefbaarheid weer ten goede. 

Met het invallen van COVID-19 dreigden projecten stil te 
vallen, aangezien gemeenten, ondernemers, partners andere 
prioriteiten hadden. Juist om ervoor te zorgen dat ook tijdens/
na de crisis op een toekomstbestendige wijze aan gebieds-
ontwikkeling kan worden gedaan is er een beroep op  
provincie Gelderland gedaan. Sinds begin 2021 houdt  
een team van gebiedsregisseurs zich bezig met de Stille 
Veluwe, de Ambachtelijke Veluwe, Geheimen van de natuur, 
de Industriële Veluwe, de Hoge Veluwe en Veluwe Remembers 
(voorheen de Bevochten Veluwe). 

Met behulp van een COVID19-subsidie van Provincie 
Gelderland zijn gebiedsregisseurs met lokale netwerken van 
stakeholders begonnen aan de implementatiefase: de ideeën 
uit het gebied samenbrengen en omzetten in concreet te 
realiseren toeristisch aanbod. In deze belevingsgebieden is  
per gebied een digitale aftrap geweest met stakeholders,  
om de nieuwe fase in te luiden en terug te blikken op  
het eerdere traject (de verkenning). Deze bijeenkomsten 
mochten over het algemeen rekenen op grote belangstelling 
en enthousiasme om verder aan de slag te gaan zodat 
gebieds-/product ontwikkeling verder vorm kan krijgen  
de komende periode.

Regio Achterhoek
Stichting Achterhoek Toerisme heeft een onderzoek 
verblijfsrecreatie 2020 laten uitvoeren. Ze hebben onder-
nemers in de Achterhoek vragen gesteld welke impact 
COVID-19 op hun bedrijfsvoering heeft gehad.  
Hieronder een aantal resultaten voor wat betreft  
de verblijfsrecreatie om een beeld te schetsen. 

https://www.veluweop1.nl/project/belevingsgebieden/
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• Ruim een kwart van de ondervraagden geeft aan grote 
geplande investeringen voor onbepaalde tijd uit te stellen;

• Een kleine kwart van de ondervraagden heeft kosten 
bespaard door klein onderhoud niet uit te voeren;

• Een kleine 10 % geeft aan tijdelijke medewerkers heeft 
moeten laten gaan (16.5 % in dagrecreatie);

• Circa 4 % heeft vaste medewerkers moeten laten gaan  
(ruim 5 % in dagrecreatie);

• Daarnaast is slimmer ingekocht, werden betalings-
afspraken/-regelingen gemaakt met leveranciers en 
verhuurders.

De Rijksoverheid heeft een omvangrijk steun- en herstel-
pakket in het leven geroepen om getroffen ondernemers een 
helpende hand te bieden. Ook ondernemers uit de recreatieve 
en toeristisch sectoren hebben hier gebruik van kunnen 
maken, mits zij aan de regels voldoen om hiervoor in aan -
merking te komen. Een aanzienlijk deel van de ondervraagden 
(ongeveer twee derde) geeft aan dat ze geen gebruik hebben 
kunnen maken van de Rijksmaatregelen. Bij de dagrecreatieve 
bedrijven is dit ruim 50%. Ruim 10 % heeft gebruik gemaakt 
van de NOW, ruim 15 % van de TVL, een kleine 15 % van  
de TOZO, ruim 10 % van de TOGS.

Qua omzetontwikkeling varieert het nogal. Grof gezegd geeft 
een klein 30% van de ondervraagden aan tussen de 50-10% 
minder omzet in 2021 te verwachten t.o.v. 2019. Een kwart van 
de ondervraagden geeft aan dezelfde omzet als in 2019  
te verwachten. En ruim 10% een hogere omzet.

Regio Arnhem/Nijmegen
Marleen Hegeman, bestuursadviseur Arnhem/Nijmegen:  
“De regio Arnhem-Nijmegen (nu de Groene Metropoolregio geheten) 
heeft een covid-subsidie ontvangen van de provincie Gelderland.  
Met behulp van deze subsidie zijn er drie projecten opgestart. Twee van  
de drie projecten zijn ondertussen ook afgerond, de derde loopt nog.

We zien dat de sector verschrikkelijk hard geraakt is door covid. Met inzet 
van de subsidie versterken we de regionale samenwerking en werken we 
samen aan een gezonde, toekomstbestendige toeristische sector.  
Omdat de samenwerking op dit beleidsterrein in de regio nog in de 
kinderschoenen staat, is het eerste project het opstellen en deels 
uitvoeren van een gezamenlijke uitvoeringsagenda T&R. De gevolgen van 
Covid zijn hier ook in meegenomen; bij welke activiteiten heeft de sector 
nu baat? De agenda is succesvol afgerond en vormt de basis van de 
regionale GMR-agenda voor het speerpunt Duurzaam Toerisme. Hierna 
is een kwartiermaker aangesteld die is gestart met de direct uitvoerbare 
projecten. Het handelingskader voor particuliere verhuur is hier een 
voorbeeld van. Het derde project is het opstellen van een sterk toeristisch 
profiel voor de regio, op basis van belevingsgebieden. De GMR is niet één 
toeristisch gebied, maar een regio met verschillende sterke identiteiten. 
Met het opstellen van belevingsgebieden maken we optimaal gebruik van 
het unieke, onderscheidend vermogen van de subregio’s en brengen we 
vraag en aanbod beter in balans. Dit alles met als doel om de toeristische 
sector naar de toekomst toe te versterken en de ondernemers te steunen in 
de opbouw na Covid. “

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen
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het zwaar gehad. Nog steeds is het benutten van de maximale 
capaciteit vaak niet mogelijk. 

Gelukkig is door allerlei steunmaatregelen als tegemoet-
koming voor loonkosten en omzetverlies van de Rijksoverheid 
voorkomen dat veel bedrijven failliet zijn gegaan. Maar deze 
tegemoetkoming is niet voldoende om alle misgelopen omzet 
te compenseren. Als gevolg hiervan hebben de bedrijven in  
de toeristische-recreatieve sector heel scherp aan de financiële 
wind moeten varen. Investeringen in innovatie, product-
ontwikkeling en marketing bleven veelal uit. 

De gezamenlijke toeristische marketingorganisaties vroegen 
daarvoor aandacht bij provincie Gelderland, want de bedrijven 
investeren immers mee in de gezamenlijke marketing van de 
regio’s. Geen investeringen van het bedrijfsleven zou daardoor 
direct gevolgen hebben op de marketing en product-
ontwikkeling via de regionale toerismebureaus. De provincie 
erkende de urgentie van dit probleem in deze onzekere tijd  
en kwam de bedrijven, via een tegemoetkoming aan de 
toeristenbureaus, tegemoet. Dankzij die regeling konden  
de toeristische bedrijven toch deel nemen aan de marketing-
inspanningen van de regionale marketingbureaus.  
Ieder regionale marketingorganisatie maakte een eigen plan; 
dit omdat de situatie in elke regio net even anders was:

Rivierenland
Stichting Bureau Toerisme houdt zich bezig met activiteiten 
op het gebied van kennis, ontwikkeling, informatie en 
marketing. Ondernemers kunnen jaarlijks deelnemen aan 
verschillende marketingpakketten en -activiteiten.  
Door de bundeling van de bedrijven ontstaan producten  
die bijdragen aan de regiopromotie van de drie streken in 
Rivierenland (Betuwe, Bommelerwaard en Land van Maas  
en Waal).

3.2 Regio Bureaus voor Toerisme (RBT’s)

Marketingactiviteiten worden continu bijgesteld aan 
actuele ontwikkelingen
In de zomerspecial Recreatie en Toerisme van 2020 gaven  
de RBT’s aan hoe ze hun marketingactiviteiten hebben 
aangepast gedurende de eerste periode van de COVID-19- 
crisis. Vanzelfsprekend hebben ze dit eveneens in het najaar 
en in het eerste half jaar van 2021 gedaan. Immers; bij code 
rood in Duitsland/Nederland/Belgie was het niet zinvol 
campagnes op deze gebieden te richten.

Daarnaast werden bijvoorbeeld radio campagnes uitgesteld 
en/of aangepast in de periodes dat bedrijven geheel of 
gedeeltelijk gesloten waren. Doordat de campagne Gelderse 
Streken uit deel- en regiocampagnes bestaat zijn de RBT’s in 
staat vlot op de actuele situatie in te spelen. 

Vanuit de extra middelen is er ondersteuning geboden  
aan de RBT’s opdat ondernemers ontlast konden worden;  
zij hadden minder/geen middelen. Hieronder vertellen  
de verschillende RBT’s hoe ze dit hebben vormgegeven opdat 
de sector op de juist wijze tijdens de overbruggingsfase is 
ondersteund. 

“Regionale toerismebureaus én ondernemers blij met extra 
steun provincie Gelderland”
Eigenlijk werden we anderhalf jaar geleden totaal verrast door 
de COVID-crisis. De omvang, duur en impact was moeilijk  
te voorspellen. Wat zou het effect zijn op het reisgedrag van 
Nederlanders? Zou het ontvangen van gasten uit het buiten - 
land mogelijk zijn? Inmiddels weten we dat de impact enorm 
was. Vooral dagrecreatiebedrijven en horecagelegenheden, 
maar ook de zakelijke markt en bedrijven die groepsuitjes 
organiseren en groepsaccommodaties verhuren hebben  

https://impactmonitor.gelderland.nl/bestanden/Impactmonitor/Documenten/DOC_Gelders_Impactmonitor_Editie_10.pdf
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Maarten Reimers eigenaar van Hof van Eckbergen; “’Corona 
heeft Hof van Eckberge in het hart geraakt. Verplichte sluiting 
zorgde voor damage control, dus kostenbesparing. Bij álle 
leveranciers hebben we contracten en inkoopfacturen 
stopgezet of geminimaliseerd. Essentieel om te kunnen 
blijven bestaan. De steunmaatregel van Achterhoek Toerisme 
om 75% korting te geven op het partnership heeft ons er samen 
met de andere besparingen (en overheidssubsidies) tot nu toe 
doorheen gesleept”’.

Veluwe, Regio Arnhem en Rijk van Nijmegen
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN) voert een groot 
aantal activiteiten uit voor het aantrekken en in goede banen 
leiden van toeristenstromen. Ook TVAN zag een deel van  
de investeringen in marketingactiviteiten inderdaad niet  
op gang komen. Met de middelen van de provincie was het 
mogelijk bedrijven een kortingsvoucher uit te reiken, indien 
zij door omzetverlies niet mee konden doen in de regionale 
promotie. De TVAN-accountmanagers verzorgden de 
toewijzing van die vouchers.

Accountmanager Saskia van der Veen ervoer dat zij de 
mogelijkheid kreeg om een steun te zijn voor die toch al  
zo zwaar getroffen toeristische ondernemer: “Met name 
dagrecreatie en horeca-ondernemers hebben, mede dankzij deze voucher 
regeling, een partnerprogramma bij ons af kunnen nemen. Ondanks dat zij 
een lange tijd met beperkende maatregelen werden geconfronteerd, heb ik 
gezien hoe creatief zij met de corona-maatregelen zijn omgegaan. Zij hebben 
op allerlei andere manieren de vrijetijdsconsument weten te inspireren en 
contact met de consument kunnen behouden. Denk aan afhaal/bezorg-
maaltijden, to go pakketten voor tijdens een wandeling, virtuele tours door 
musea, enz.” 

Met speciale Toerisme-vouchers, heeft het toeristenbureau 
ondernemers tegemoet kunnen komen in hun investering in 
de promotie. “Hierbij hanteren we een splitsing van 50% compensatie 
voor recreatieve verblijfslocaties en eet- en drinkgelegenheden en 100% 
compensatie voor de MICE- en groepenmarkt, musea en dagrecreatieve 
locaties. Zo konden we die bedrijven die het hardst zijn getroffen 
maximaal ondersteunen.”, aldus Richard de Bruin, directeur van Stichting 
Bureau Toerisme. “Mooi neveneffect was dat vanuit het contact met de 
bedrijven ook andere initiatieven zijn ontstaan. Zo is, op initiatief van 
bedrijven zelf, nieuw overleg ontstaan met zakelijke locaties voor nieuwe 
vormen van samenwerking”, vult De Bruin aan.

Achterhoek
Achterhoek Toerisme werkt actief samen met het bedrijfsleven 
om de Achterhoek als bestemming te positioneren en bij te 
dragen aan een optimale beleving van de gast. De activiteiten 
zijn in grote lijnen te verdelen in:
• Regiomarketing / themacampagnes 
• Kennis en ontwikkeling
• Routebureau en toeristische bebording 
• Dienstverlening / Gastheerschap

Door de bovengenoemde taken bediende Achterhoek  
Toerisme ruim 400.000 ondernemers in de Achterhoek. 
“Daarmee zijn we ruim dekkend als het gaat om die ondernemers met een 
duidelijk toeristisch profiel. Ondernemers in de Achterhoek hebben een grote 
inbreng als het gaat om de marketinginspanning die Achterhoek Toerisme 
verleent. Mede door de steunmaatregel hebben wij de ondernemers hiermee 
kunnen ontlasten en 75% van de lasten op ons kunnen nemen, zonder in te 
hoeven boeten op de uitvoering van de activiteiten die in het belang zijn van 
de regio. We hebben daarmee een zeer gewaardeerd en mooi gebaar 
gemaakt richting een zeer groot deel van het toeristisch bedrijfsleven.  
Het is alom gewaardeerd”, aldus Achterhoek Toerisme. 
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3.3  Belangenverenigingen en 
ondernemers

De verschillende branche- en belangenorganisaties, 
waaronder bijvoorbeeld HISWA RECRON en Koninklijke 
Horeca Nederland, hebben vanaf de start van de COVID-crisis 
primair als vraagbaak richting hun leden gefunctioneerd. 
Daarnaast werd er uitvoerig contact met de Rijksoverheid en 
regionale overheden onderhouden over de situatie in de sector 
om zodoende de schade waar mogelijk te beperken.

’De sector” is niet onder één noemer te vangen gezien de 
diversiteit van de bedrijven. In de Recreatie en Toerisme 
zomerspecial van de Gelderse impactmonitor van 2020 was te 
lezen dat de impact groot was/is, maar dat er grote verschillen 
zijn. Veel recreatieve bedrijven konden bijvoorbeeld een goed 
en lang seizoen draaien of wisten hun bedrijfsmodel aan te 
passen. Dit laatste was niet zomaar voor iedereen weggelegd 
i.v.m. ligging, omvang, creativiteit, regelgeving. 
Andere bedrijfstypes moesten de gehele periode 100% sluiten 
of kiezen ervoor om 100% dicht te zijn aangezien de 1.5 meter 
maatregel bijvoorbeeld niet uitvoerbaar is i.v.m. de bedrijfs-
oppervlakte of bedrijfstype.

Project ‘Ondersteunen en Advies’ via KHN en  
HISWA-RECRON 
In de Taskforce Toerisme en Recreatie provincie Gelderland 
hebben KHN en HISWA-RECRON vorig jaar naar voren 
gebracht dat ondernemers dringend steun nodig hadden bij 
hulpvragen die ze hebben als gevolg van de COVID-19-crisis. 
Daarom maakte de provincie een project mogelijk waarbij 

Brouwerij Uddelaer moest verschillende bedrijfsactiviteiten 
stilleggen, zoals rondleidingen en evenementen. De horeca is 
ook tijdelijk gesloten geweest. Eigenlijk had men al besloten 
om dit jaar niet mee te investeren in promotie van de regio. 
Bedrijfsleider Jacques Brinkman: “De voucher heeft ons over 
de streep getrokken. Hiermee was het voor ons toch verant - 
woord om te investeren in de regionale promotie.  
Wij vinden dat belangrijk omdat het, naast zichtbaarheid  
voor onze eigen organisatie, ook bijdraagt aan de uitstraling 
van de Veluwe. Bovendien is ons product ook gewoon een  
heel mooi Veluws streekproduct, dat echt wat toevoegt aan  
de positionering van de Veluwe”.

Met een ander deel van de middelen heeft TVAN de Gelderse 
Streken campagnes weten te versterken. De Regio Arnhem, 
het Rijk van Nijmegen en de Veluwe konden extra onder  
de aandacht worden gebracht op die momenten in het jaar  
dat extra bezoek geen ontoelaatbare drukte opleverde. 

Resultaat
Dankzij de inzet van de middelen van de steunmaatregel is  
de capaciteit en de marketingslagkracht van de regionale 
toerismebureaus op peil gebleven én konden bedrijven 
geholpen worden. Van groot belang, omdat investeringen in 
marketing essentieel zijn om de marktpositie van de Gelderse 
Streken top of mind te houden bij consumenten. Bovendien 
zet het de Gelderse streken op voorsprong ten opzichte van 
regio’s waar soortgelijke steunmaatregelen niet werden 
geïnitieerd.

https://impactmonitor.gelderland.nl/bestanden/Impactmonitor/Documenten/DOC_Gelders_Impactmonitor_Editie_10.pdf
https://impactmonitor.gelderland.nl/bestanden/Impactmonitor/Documenten/DOC_Gelders_Impactmonitor_Editie_10.pdf
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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,-,  
het zogenaamde ’steuntje in de rug’.

Aan het project kunnen zowel leden als niet-leden van KHN en 
HISWA-RECRON deelnemen. Het project ging in september 
2020 van start. Dit project had een budget van € 1 miljoen en is 
uiteindelijk met bijna eenzelfde bedrag verhoogd, zodat zoveel 
mogelijk ondernemers middels adviezen geholpen konden 
worden. 

3.4 Groeiversneller Recreatie en Toerisme

Eind 2019 is Oost NL gestart met de uitvoering van  
De Groeiversneller Recreatie & Toerisme. Het doel van  
De Groeiversneller Recreatie & Toerisme (verder: DGV R&T) 
was om kwalitatieve groei, versterking en vernieuwingen  
in de Gelderse R&T sector (3 tot 15 fte) te stimuleren,  
om specifieke, praktische vernieuwingen op gebied van 
doelgroep analyses, marketingstrategie of bestemmings-
management te ondersteunen en om ondernemers te steunen 
bij de heropbouw als gevolg van COVID-19. Medio 2020 is  
het oorspronkelijke budget verhoogd en verruimd.  
Het co-financieringspercentage voor de ondernemer is 
bijvoorbeeld verlaagd naar 20% ten einde in deze pandemie de 
sector tegemoet te komen. Daarnaast is ten tijde van de 
verhoging ook een verruiming van de tegemoetkoming 
doorgevoerd als gevolg van de COVID-19 pandemie en de 
invloed op met name de Recreatie & Toerisme sector. 

https://www.khn.nl/steuntjegelderlandhiswakhn
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3.5 Druktemonitor Gelderland

Vanaf 24 juni 2021 is de Druktemonitor Gelderland te 
raadplegen door recreanten. Deze tool is de opvolger van de 
pilot Monitor Bezoekersdrukte uit 2020.

Vorig jaar hebben we de pilot monitor bezoekersdrukte 2020 
laten ontwikkelen. Deze monitor gaf destijds inzicht in 

bezoekersdrukte op specifieke locaties en was gebaseerd op 
handmatige invoer van beleefde drukte op de desbetreffende 
locatie in de zomerperiode. Via een website was de monitor 
door het publiek te raadplegen. 

http://www.druktemonitorgelderland.nl/
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Dat.mobility heeft als gegunde partij van de aanbesteding  
de nieuwe Druktemonitor Gelderland ontworpen. De ge - 
anonimiseerde data kan gedeeld worden met de drie  
Regionale Bureaus voor Toerisme. Hierin zijn 80 relevante 
locaties opgenomen, waarvan je in één oogopslag kunt zien  
of het daar drukker of rustiger dan op eenzelfde dag en tijdstip 
is. De gemeten actuele drukte wordt steeds vergeleken met  
de gemiddelde drukte op hetzelfde moment in de afgelopen  
4 weken. De druktemonitor maakt gebruik van drukte-
metingen van Resono op basis van anonieme waarnemingen 
van mobiele telefoons. De druktemonitor biedt toeristen en 
recreanten zo objectieve informatie over de drukte op te 
bezoeken locaties. Daarbij beslist de toerist/recreant zelf  
of drukte een rol speelt om een locatie te bezoeken.  
De Druktemonitor Gelderland is minstens één jaar te 
raadplegen. De geanonimiseerde data kan gedeeld worden 
met de drie Regionale Bureaus voor Toerisme.
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4.  Agenda voor herstel
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4.1  Steunmaatregelen provincie 
Gelderland

De impact op de gehele toeristisch recreatieve sector is groot. 
Er zijn bedrijven die al de gehele periode noodgedwongen 
gesloten zijn en bedrijven welke in de zomerperiodes nog heel 
goed gedraaid hebben. Toch zijn de verliezen en achterstanden 
ook voor die bedrijven niet zomaar ingehaald. Naast de 
financiële impact heeft de crisis ook veel met de mens achter 
de ondernemers gedaan. Samen met de medewerkers werd  
er het beste van gemaakt; afhaalmaaltijden, bestickeren van 
looppaden, reserveringen omboeken, innovaties om iets  
van omzet te genereren en continu het nieuws volgen.  
Het aanvragen van alle maatregelen kost eveneens tijd en  
vele adviezen worden gevraagd aan banken, verzekeraars, 
brancheorganisaties, enzovoorts. De emotionele impact  
wordt niet vaak belicht, maar wel veel gehoord. 

Het belang van data en alles in beeld brengen wordt door 
iedereen gevoeld, maar de emotionele impact is niet in data te 
vangen. Veel ondernemers geven aan dat alle spaar-, prive-, 
studie- en pensioengelden noodgedwongen zijn ingezet. Het 
zal nog lang duren alvorens alle bedrijfstypes hersteld zijn.

Ondanks dat niet alle geleden schade in steunpakketen is  
te ondervangen, zijn er toch verschillende maatregelen 
getroffen. In de overbruggingsperiode is er vanuit Recreatie  
en Toerisme ruim 6 miljoen euro richting de sector gegaan, 
waarin nauwgezet afstemming is gezocht met de sectoren 
cultuur en erfgoed. Tijdens de gehele periode is contact met  
de partners onderhouden over de voortgang en effecten van 
deze inzet.

4.2 Wat is er nodig voor herstel 

Samen met onze partners kijken we vooruit. We voeren 
gesprekken over het herstel van de gehele sector, 
onderstaande zaken komen keer op keer terug:

Perspectief en eenduidigheid in regelgeving
Het is een onzekere periode. Toch is het voor ondernemers  
en organisaties belangrijk om perspectief te blijven zien.  
Een roadmap met open en gesloten periode geeft daar 
bijvoorbeeld meer uitwerking bij. Het is belangrijk dat er  
een eenduidige uitleg van definities is om regionale 
verschillen te voorkomen. 

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. 
Hiervoor zijn huidige procedures niet altijd passend bij  
de ambitie/noodzaak van een onderneming.

Investerend vermogen
Doordat afgelopen anderhalf jaar extra middelen zijn ingezet 
om de periode van (gedeeltelijke) sluiting en het op onder-
nemingsniveau aanvullen van de Rijksmaatregelen is veelal 
het investeringsvermogen aangesproken. Op dit moment is 
het onduidelijk wat impact op de lange termijn zal zijn; 
immers vele betalingen als belastingen mochten uitgesteld 
worden. 
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(Consumenten)vertrouwen
Toerisme-en recreatiemogelijkheden in Nederland zijn volop 
verkend in de afgelopen anderhalf jaar. Ook dicht bij huis zijn 
onbekende locaties, verhalenvertellers op markante plekken, 
avontuurlijke activiteiten en ongekende vakantie-
mogelijkheden. Juist om iedereen te laten ervaren dat er  
ook weer veilig gerecreëerd kan worden. 

Verduurzamen
Veel ondernemers hebben veelal de reserves in de onder-
neming moeten stoppen waardoor ambities om te 
verduurzamen veelal naar de achtergrond zijn geraakt. 
Momenteel wordt verkend op welke wijze we, samen met 
partners, een bijdrage vanuit de reeds beschikbare middelen, 
vorm kunnen geven opdat we een bijdrage aan onze gestelde 
duurzaamheidsambities kunnen leveren.

Arbeidsmarkt 
Al voor de COVID-crisis was er in diverse sectoren al sprake  
van krapte op de arbeidsmarkt. Doordat veel bedrijven 
50-100% gesloten waren hebben veel werknemers elders een 
baan gevonden. Een deel hiervan keert niet automatisch terug 
in de vrijetijdssector. Een extra uitdaging nu het hoogseizoen 
is aangebroken. Regionaal zijn er allerlei initiatieven om 
mensen enthousiast voor de sector te maken. 

Maatschappelijk belang
Naast het belang van werkgelegenheid is in de afgelopen 
maanden extra zichtbaar geworden hoe toerisme en  
recreatie van invloed is op de leefbaarheid van een gebied.  
De maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie is  
nog zichtbaarder geworden.

Wat zou de Nederlandse samenleving verliezen wanneer 
Toerisme en Recreatie niet overeind blijft en wat is er nodig 
om haar maatschappelijke waarde te behouden en, liever nog, 
die waarde te vergroten? Gastvrij Nederland vroeg aan CELTH, 
het Centre of Expertise Leisure Tourism & Hospitality van 
Breda University of Applied Sciences, HZ University of Applied 
Sciences en NHL Stenden University of Applied Sciences,  
die vraag te beantwoorden “Maatschappelijke waarde van 
toerisme en recreatie”, door Celth en partners, in opdracht  
van Gastvrij Nederland. Middels deze link zijn de resultaten 
van het onderzoek te lezen;   

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

http://www.gastvrij-nederland.nl
https://bit.ly/36SdM0s


49/49  COVID-19 monitor Gelderland Inhoud

Over de monitor
De Gelderse impactmonitor is een initiatief van provincie 
Gelderland. In de Gelderse impactmonitor schetsen we wat  
de gevolgen zijn van COVID-19 en de beperkende maatregelen 
voor de Gelderse samenleving. Hierbij maken we gebruik van 
de informatie die wij als provincie tot onze beschikking 
hebben, maar maken we ook gebruik van openbare bronnen 
en informatie van derden. 

Kijk voor meer informatie op onze website. 

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

https://www.gelderland.nl/
https://www.gelderland.nl/Contact
mailto:provincieloket%40gelderland.nl?subject=
http://www.gelderland.nl
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