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WAT IS HET?

De druktemonitor is een online kaart waarop je in één oogopslag kunt zien waar het 
druk of rustig is. Het helpt bezoekers en inwoners te bepalen waar zij willen recreë
ren. Voor de actuele informatie werken we samen met lokale experts. Zij kunnen via 
een stoplicht systeem een aantal malen per dag aangeven hoe druk het is op hun 
locatie. 

OVERAL ONLINE TOEGANKELIJK

De druktemonitor is via de website (mobiel) toegankelijk. Daarop staat niet alleen 
de kaart, maar ook tips voor alternatieve locaties met meer ruimte. Via een widget  
is de kaart bovendien eenvoudig ook op je eigen website te plaatsen.

WAT GAAN WE IN BEELD 
BRENGEN?

1
Focus op actuele status knelpunten

2
Gebieden en knelpunten (toegangs

wegen, parkeerplaatsen, sluizen, 
routes, recreatievoorzieningen) 
zo specifiek mogelijk in beeld.

3
Alternatieven in de buurt

4
Voorspellen van te verwachten drukte

 DRUKTEMONITOR
PROVINCIE UTRECHT Veel Nederlanders vieren dit jaar vakantie in eigen land. Om bezoekers 

en inwoners op een veilige manier te laten genieten van de natuur en 
cultuur in onze regio brengen we de actuele drukte in kaart met een 
online druktemonitor. Ook inspireren we bezoekers om rustige plekken 
in de provincie te ontdekken. Zo kan het bezoek meer worden gespreid. 
Doe je mee? Samen brengen we drukte in beeld! 
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We vragen de lokale experts om via hun mobiel minimaal drie keer dag een update te 
geven over de drukte op hun locatie. Dat gaat eenvoudig. Met slechts één druk op de 
knop geef je aan hoe druk het is.

HOE WERKT HET? De druktemonitor helpt bezoekers, ondernemers en toezichthouders

Voordelen

✔	 Toeristen en recreanten kunnen veilig genieten 

✔	 Ondernemers kunnen zakendoen 

✔	 Omwonenden ervaren minder overlast 

✔	 Toezichthouders hoeven minder vaak in te grijpen 

SAMEN AAN DE SLAG

Bij de ontwikkeling van de druktemonitor Utrecht werken we samen met de provincie Gelderland en Toerisme VAN.

MEEDOEN? MELD JE AAN ALS LOKALE EXPERT

Ben je op een recreatieve locatie ondernemer, beheerder, toezichthouder of op een
andere manier lokale expert? En wil je je aansluiten bij ons initiatief?

Meld je dan aan via www.druktemonitorutrecht.nl 

“We zijn blij dat inwoners en bezoekers 
er in onze regio weer op uitgaan, dat is 
ook belangrijk voor de ondernemers in 
de recreatiesector en horeca die hard 

zijn getroffen door de coronacrisis. Het 
is natuurlijk wel belangrijk dat dit veilig 

gebeurt. Met de monitor willen we 
bijdragen aan de spreiding van het 

bezoek, zodat we er ook in deze veran-
derde omstandigheden verantwoord 

met elkaar op uit kunnen.”

ARNE SCHADDELEE,
GEDEPUTEERDE RECREATIE EN TOERISME

De provincie Utrecht en het Route
bureau Utrecht werken in dit project 
samen met de Utrechtse destinatie
marketingorganisaties. Zij worden 
vertegenwoordigd door RBT 
Heuvelrug & vallei, Utrecht Marketing 
en Visit Utrecht Region, het inter natio
nale toerismeprogramma voor de 
provincie. Ook is de Veiligheids regio 
Utrecht nauw betrokken.

monitor 
bezoekersdrukte

Home Locatie-informatie Updates en

Live status
Geef minimaal 3x per dag een update over

de bezoekersdrukte op jouw locatie

Amelisweerd
Laatste update 5 uur geleden

Het is momenteel:

Rustig

Gemiddeld

Druk

Status doorgeven

Status doorgeven

Haarrrijnseplas

Laatste update 4 uur geleden

Locatie beheren

Voeg locatie(s) toe waarvoor 
je drukte in kaart brengt.

Je locaties beheren 

Account beheren

Persoonlijke instellingen en
notificaties beheren.

Je locaties beheren 
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