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Toerisme en recreatie worden hard getroffen door de Coronacrisis. Net als voor veel plaatsen in onze 
regio, is ook voor de gemeente Woudenberg de gastvrijheidssector van groot en toenemend belang 
voor de economie, werkgelegenheid (in onze gemeente 290 banen) en voorzieningen.
Voor het nieuwe toeristisch seizoen (dat start met Pasen, dit jaar op 4 en 5 april) lijkt het ons daarom 
goed u in overleg met portefeuillehouder Anita Vlam te informeren over de activiteiten om de 
toeristische sector te ondersteunen bij zo snel en duurzaam mogelijk herstel.

Herstelplan actueel tot eind 2021
In 2020 ontwikkelden we op initiatief van de Innovatietafel Toerisme Heuvelrug samen met de sector 
een plan met als doel duurzaam herstel van het zelfstandig verdienvermogen van de 
gastvrijheidseconomie en het in goede banen leiden van bezoek aan de regio. Dit herstelplan omvat 
negen concrete projecten die passen in Perspectief Bestemming Heuvelrug 2030 als strategisch 
koersdocument en die gaan over zowel vrije tijd als zakelijk bezoek.
Het beeld is dat de regio als geheel vorig jaar vooral rond de zomer (veel inwoners in eigen land, 
vakantieparken goed bezet) ondanks alle beperkingen eruit heeft gehaald wat erin zat. Reacties van 
ondernemers geven aan dat het herstelplan hieraan een goede bijdrage heeft geleverd.
Daarom blijft het herstelplan tot eind 2021 actueel en is de planning aangepast o.b.v. de huidige 
verwachtingen. Het kan (als de maatregelen rond het Coronavirus daartoe aanleiding geven) op ieder 
gewenst moment worden op- of afgeschaald. 

Extra impuls start toeristisch seizoen 2021
Op langere termijn (na Corona) zijn de perspectieven voor de vrijetijdssector in onze regio gunstig, 
maar op korte termijn is dat beeld anders: reserves raken uitgeput en de continuïteit van gezonde 
ondernemingen komt steeds meer in gevaar, zeker nu (in het altijd al magere eerste jaarkwartaal). 
Om toerisme en recreatie in de provincie Utrecht extra te ondersteunen bij de opstart na de 
lockdown en zoveel mogelijk gezonde bedrijven te behouden, is daarom het plan ‘Extra impuls 
opening toeristisch seizoen 2021’ geïnitieerd. Dit bestaat uit 3 onderdelen:
1. Campagne ‘Buitenleven in Utrecht’: waarin we regiobewoners laten zien hoe mooi de 
 provincie Utrecht is en ze verleiden ze bekende en minder bekende plekken te ontdekken.
2. Campagne Kickstart Cultuur: Hierin communiceren we hoe mensen op een veilige manier;
 weer van onze cultuurschatten (musea, theaters, evenementen, etc.) kunnen genieten, zodra 

 die weer open mogen;
3. Innovatielab & campagne zakelijk toerisme: Hiermee wordt enerzijds het zakelijk toerisme 
 ondersteund met een extra campagne, en worden anderzijds samen met de sector kansen 
 verkend die de Coronacrisis (bijv. door inzet van digitale tools, opkomst videomeetings) kan 
 bieden voor nieuw ondernemerschap.
Deze extra impuls komt bovenop de activiteiten uit het herstelplan en wordt ondersteund door de 
provincie. De acties gaan van start zodra de sector weer (gefaseerd) open mag.

Spreiding recreatiedruk
In 2020 is de populariteit van de natuurgebieden in onze regio toegenomen, vooral de groep 
regiobewoners die regelmatig de natuur bezoekt is sterk gegroeid. We verwachten dat de grote 
belangstelling voor natuurbezoek ook na Corona blijft. Daarnaast blijft afstand houden en drukte 
mijden komende tijd sowieso belangrijk bij de bestrijding van het virus.
Spreiding van het publiek in ruimte en tijd is daarmee actueler dan ooit om mensen op een 
verantwoorde manier te laten genieten van onze prachtige regio. Dit seizoen werken we daar op een 
aantal manieren aan: 



-  1,5 meter #opdeheuvelrug: hierin bieden we bewoners en bezoekers informatie aan over 
 aanbod dat veilig is, ruimte biedt en doorverwijst naar andere, minder drukke locaties in de 
 regio. Hiervoor wordt o.a. een vouwkaart verspreid via verblijfslocaties, winkels en horeca. 
- Druktemonitor Utrecht: met deze nieuwe techniek wordt drukte in beeld gebracht en zo 
 nodig gespreid in ruimte en tijd. Dit jaar wordt de druktemonitor technisch doorontwikkeld, 
 sluiten we nieuwe partijen aan en vergroten we de bekendheid. Daarnaast worden samen 
 met terreinbeheerders, gemeentes en de provincie pilots gestart op plekken waar het 
 veelvuldig te druk is (zoals Lage Vuursche en de Blauwe Kamer bij Rhenen)
- Ontwikkelen aanbod aan de flanken: om ook op lange termijn recreatiedruk te spreiden, 
 werken we aan ontwikkeling van aanbod aan de flanken van de Heuvelrug, bijvoorbeeld rond 

 de Grebbelinie, de Kromme Rijnstreek en het Eemgebied.

Vitale toekomst na Corona: agenda 2022-2025
RBT Heuvelrug & Vallei wil de toeristische sector ook zo goed mogelijk voorbereiden op een vitale 
toekomst na Corona. Omdat het recreatieve aanbod op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse 
Vallei elkaar aanvult, is een langjarig levensvatbare toeristische sector alleen mogelijk als deze 
opgave regionaal wordt opgepakt. Daarom wordt samen met markt en overheen een agenda voor de 
periode 2022-2025 voorbereid.

Meer informatie
Het volledige herstelplan is te lezen op www.herstelplan.opdeheuvelrug.nl. 

http://www.herstelplan.opdeheuvelrug.nl/
https://magazine.opdeheuvelrug.nl/herstelplan-heuvelrug/15meter/
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