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Druktemonitor Utrecht 

De Druktemonitor Utrecht is een online kaart waarop je in één oogopslag kunt zien waar het druk 
of rustig is in de provincie Utrecht. Met de monitor, een pilotproject, willen we bijdragen aan de 
spreiding van het bezoek aan onze provincie, zodat we er ook in deze veranderde 
omstandigheden verantwoord met elkaar op uit kunnen. Gezien de toenemende drukte vanuit de 
stad Utrecht, Amersfoort en de Randstad naar het buitengebied is een druktemonitor naar 
verwachting ook op lange termijn wenselijk.


De kaart bevat verschillende locaties waar bezoekers heen gaan voor dagrecreatie. De actuele 
informatie op de kaart komt van lokale experts, zoals ondernemers in de recreatie- en 
horecasector, beheerders van recreatieterreinen of toezichthouders. Hiervoor geven lokale experts 
vooraf een verwacht patroon voor de gemiddelde weekdrukte aan, dat o.b.v. actuele 
ontwikkelingen (bijvoorbeeld bij extreem warm weer of vakanties) realtime kan worden aangepast.


De website werd op maandag 3 augustus 2020 gelanceerd.

De pilot liep tot woensdag 15 september 2020 en zal door verwachtte drukte in het najaar worden 
voortgezet. Met name zal de aandacht dan uitgaan naar bosgebieden.


Deze evaluatie geeft de belangrijkste resultaten en inzichten weer tot 15 september. Omdat de 
herfst er aan komt (en in die periode drukte kan worden verwacht in o.a. de bossen van de 
Utrechtse Heuvelrug) wordt de pilot de komende periode voortgezet.






Website gebruik en bereik 

In de periode 3 augustus - 15 september hebben 43.691 paginaweergaven plaatsgevonden en   
bezochten 12.637 gebruikers de website. Van deze kaartweergaven, is ruim 24.000 maal de 
pagina met de druktemonitorkaart bezocht (19.075 unieke bezoeken). De gemiddelde bezoekduur 
op de website bedraagt ruim 1 minuut.


Belangrijk is om hierbij op te merken dat de gegevens pas vanaf woensdag 5 augustus (rond 
14:00u) zijn gemeten, toen Google Analytics op de website actief werd. De daadwerkelijke 
bezoekerscijfers liggen dus hoger dan de cijfers hier weergeven en worden gezien het verloop van 
het aantal bezoekers geschat op 45.000 tot 50.000 weergaven.




Het relatief hoge bouncepercentage is mogelijk te verklaren door het feit dat de kaart zelf via een 
iFrame ingevoegd is op de website. De acties die op de kaart plaatsvinden (die gehost wordt via 
bezoekersdrukte.nl) worden mogelijk niet als actie geregistreerd, waardoor een bounce onterecht 
wordt toegekend.


In totaal zijn 134 locaties/ gebieden weergegeven op de kaart van de website.

Hiervan zijn het grootste deel aangemeld door organisaties en bedrijven die hun eigen locatie of 
bedrijf hebben aangemeld. Slechts een klein deel is aangemaakt door personen waarvan niet 
direct te achterhalen is of zij (beroepsmatig) betrokken zijn bij de locatie of het gebied dat zij 
aangemeld hebben. De betrouwbaarheid van deze locaties is niet altijd goed te verifiëren. Het 
betreft hier echter een zeer klein aantal locaties (5) die veelal betrekking hebben op een straat en 
niet zozeer een (drukbezocht) recreatiegebied.




Zichtbaarheid website 

Om de website makkelijk te kunnen plaatsen op websites van derden is een widget ontwikkeld 
die eenvoudige in de site geïntegreerd kan worden. In totaal is deze widget 16 keer aangevraagd 
en geplaatst, waaronder gemeenten Utrecht en Leusden, Recreatie Midden-Nederland, 
Routebureau Utrecht, RBT Heuvelrug en Vallei, Utrecht Central, Utrecht Marketing, Visit Utrecht 
Region en Woerden Marketing.


Daarnaast hebben diverse online kanalen artikelen geschreven en hier verwezen naar de 
druktemonitor, zoals indebuurt.nl, plusonline.nl, fietsen123.nl en decorrespondent.nl. Hierbij is 
soms gebruik gemaakt van de widget, maar doorgaans is gebruik gemaakt van een link naar de 
website.


Van alle bezoek aan de website is:

49% direct traffic

22% middels zoektermen in de browser

16% via websites van derden (referral)

13% via social media

< 1% via e-mailmailings


Ook diverse (offline) media hebben aandacht besteedt aan de website, waaronder lokale media 
als RTV Utrecht en DUIC, maar ook landelijke media als AD.nl, NU.nl en in het liveblog met 
betrekking tot corona op NOS.nl






Locaties en updates 

Bij de lancering van de website waren ruim 50 locaties zichtbaar op de kaart. Een groot deel 
hiervan bestond uit locaties die ook opgenomen zijn in de de rapportage "Bezoekersonderzoek 
Recreatiegebieden Provincie Utrecht 2019" en een goede afspiegeling geven van de belangrijkste 
recreatiegebieden in de provincie.


Gedurende de gehele loopduur van de pilot hebben, aangejaagd vanuit de projectgroep, diverse 
locaties zich aangemeld. Deze waren uiteenlopend van stadscentra, musea, restaurants tot 
verenigingen en natuurgebieden. In totaal hebben ruim 130 locaties geraadpleegd kunnen 
worden.


Hittegolf 

Met name is de periode waarin in Nederland sprake was van een hittegolf (5 tot en met 18 
augustus 2020) zijn veel locaties met hoge regelmaat voorzien van een LIVE update. Cijfers over 
het exacte aantal LIVE updates ontbreken, maar de cijfers die handmatig zijn bijgehouden over de 
locaties die aanmerkt werden als belangrijk, laten zien dat deze locaties allen dagelijks meermaals 
voorzien zijn van een LIVE status update van lokale experts. De gebieden waar extra aandacht 
voor was in deze periode betrof met name gebieden waar veel waterrecreatie plaatsvindt (denk 
daarbij aan bijvoorbeeld Vinkeveense Plassen, Loosdrechtseplassen, recreatieplekken rond de 
Lek).


Door de inzet van lokale experts die direct betrokken zijn bij deze gebieden, aangevuld met de 
inzet van externe krachten, is het aantal LIVE updates nagenoeg 100% in deze periode voor deze 
aandachtsgebieden.



Bezoekersenquete 

Via de website is bezoekers aan de website gevraagd 
naar hun ervaring en beoordeling van de druktemonitor 
Utrecht en het gebruik van deze monitor.


Uit de resultaten blijkt dat ruim 90% van de 
ondervraagden de website beoordeeld met een 
voldoende. Gemiddeld komt het rapportcijfers voor de 
website op 7,34

Van een schaal van 0 -10 of men de site zou aanraden 
aan familie/ vrienden wordt er gemiddeld 7 gescoord.


Ruim 70% van de ondervraagden geeft aan dat 
de informatie op de website van invloed is 
geweest op de keuze voor de bestemming. 


Velen blijken dan ook een andere 
(bestemmings)keuze te maken als blijkt dat de 
gekozen locatie een ORANJE status (89%) of 
RODE status (95%) heeft.


Tot slot geeft ruim 90% van de respondenten aan de druktemonitor in de toekomst vaker te zullen 
gebruiken; niet alleen als Covid-19 dan nog heerst (32%), maar ook als dat niet geval is (63%).


7,34 


Beoordeling Druktemonitorutrecht.nl



Aandachtspunten en doorontwikkeling 

Met name door het opgeven van een wekelijks druktepatroon is de monitor een handig tool 
gebleken voor bezoekers om een indicatie te krijgen van drukte op locatie. Aangevuld met de live 
status updates van veel locaties door de lokale experts verbonden aan de locaties, heeft de 
monitor een goed beeld kunnen geven van de drukte binnen de provincie.


Dat betekent overigens niet dat er geen ruimte voor verbeteringen zijn.

Al in een vroeg stadium is gebleken dat de website niet voor iedereen even gebruiksvriendelijk is, 
zoals bleek aan een bericht over de leesbaarheid van de site voor kleurenblinden. Op dit gebied 
zijn meerdere oplossingen mogelijk, zoals het werken met andere wijzen van indicaties voor 
drukte.


Ook de soms persoonlijke interpretatie van het begrip rustig, gemiddeld of druk, levert een mate 
van onbetrouwbaarheid op. Hier zou een onafhankelijke meting (zoals Bluetooth of Wifi signalen) 
wellicht een uitkomst kunnen bieden. Dit maakt de aanwezigheid van een persoon als Lokale 
Experts mogelijk overbodig. Dit sluit daarmee ook aan op de extra handeling die ondernemers 
moeten uitvoeren, waarvan enkelen hebben aangegeven dit naast hun eigen werk soms lastig te 
vinden. Uit gesprekken met betrokkenen blijkt dat:


Vooral horecaondernemers het lastig vinden om hun locatie op rood te zetten (omdat hierdoor het 
beeld zou kunnen ontstaan dat mensen niet welkom zijn)


Natuurbeheerders en BOA's in sommige gevallen niet meteen de toegevoegde waarde zien en 
vinden het invullen van de druktemonitor een 'lastige extra handeling' is.


Deze resultaten worden meegenomen in het vervolg van dit traject.


Doorontwikkeling 

Vanuit diverse organisaties is interesse getoond in de monitor en dan met name over de inzet van 
deze monitor voor andere doeleinden. Druktemonitor Utrecht kan daarmee gezien worden als 
katalysator voor anderen. Het blijkt dat er al geruime tijd vraagstukken liggen die betrekking 
hebben op het beheerbaar houden van grote groepen mensen in het licht van Corona. De 
druktemonitor lijkt voor een aantal van deze vraagstukken een oplossing te kunnen bieden. Het 
gaat hierbij met name om vraagstukken als drukte bij stembureaus tijdens de verkiezingen en het 
beheersbaar houden van de druk op groene gebieden als bossen in het najaar.


Pilots 

Inmiddels vinden ook de eerste gesprekken plaats met betrekking tot een viertal pilots die 
mogelijk in het vervolgtraject worden uitgevoerd. Met gemeente De Ronde Venen hebben reeds 
twee overleggen plaatsgevonden en de plannen voor de pilot Amelisweerd, Lage Vuursche en 
Heidestein krijgen vorm.


De pilot druktemonitorutrecht.nl zal daarmee een vervolg krijgen in de vorm van een herfstmonitor 
(werktitel) waarbij een doorontwikkeling van de site centraal zal staan, met een extra focus op 
gebieden die in het najaar (druk) bezocht worden.


