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Amsterdam heeft ‘t 
(even) niet meer
Wat is er aan de hand als de grootste binnenstad van 

Nederland niet langer in de lift zit? ‘Amsterdammer mijdt 

winkels binnenstad’, kopte Het Parool eind januari in 

chocoladeletters op de voorpagina. En: ‘Kijken, niet kopen.’ 

De krant publiceerde de conclusies van de Amsterdam City 

Index, de jaarlijkse rapportage van de ondernemers actief in 

het gebied Centrum XL. Rupert Parker Brady vraagt zich 

af of retailers er werkelijk niets aan kunnen doen dat hun 

omzetten onder druk staan in de binnenstad?

Wat is er aan de hand in het centrum van de 

hoofdstad? Het CBS heeft vastgesteld dat 

de gemiddelde winkel omzetten in en om de 

Amsterdamse binnenstad vorig jaar niet zijn 

gegroeid. Tussen 2013 en 2017 nam de omzet 

bij zelfstandige winkelbedrijven in de buurten van het centrum 

met 16 procent toe. In 2018 was er sprake van stilstand en 

2019 voorspelt ook weinig goeds. Bij cafés en restaurants speelt 

eenzelfde ontwikkeling. In de horeca was er in 2018 slechts een 

groei van één procent te zien, aanzienlijk minder dan voorgaande 

jaren. Rond uitgaanshotspots als Leidseplein en Rembrandtplein 

komen zelfs minder bezoekers. De betrokken ondernemers 

gissen naar de exacte oorzaak van deze omzetstagnering, maar de 

voorzitter van ondernemersvereniging Amsterdam City wijt het aan 

de lokale consument. Willem Koster: ‘De gewone Amsterdammer 

komt niet meer [in de binnenstad] vanwege de discussie over 

drukte in de binnenstad’. Dat klinkt als een makkelijk excuus.

Behoud van diversiteit

Het is ontegenzeggelijk waar dat het historische centrum 

economisch steeds meer afhankelijk is geworden van de 

buitenlandse toerist en dagjesmensen. Velen komen niet voor de 

charmante, authentieke winkels en horeca, maar voor grab en 

go eetvertier, toeristenwinkels en goedkope mode. Dit heeft de 

laatste jaren geleid tot een stevige discussie tussen bewoners en 

stadsbestuur over het behoud van diversiteit en het tegengaan 

van de oprukkende monocultuur van kledingzaken, fastfood, 

steakhouses, ijszaken en verkopers van kaassouvenirs. Het in 

oktober 2017 ingevoerde verbod op nieuwe toeristenzaken biedt 

vooralsnog weinig soelaas voor ondernemers die met hun formule 

de portemonnee van Nederlandse dagjesmensen en bewoners 

willen aanspreken. De huren blijven stijgen en gezichtsbepalende 

winkeliers met een rijke historie vertrekken of verkopen hun bezit 

aan de hoogste bieder. Het aanbod verschraalt, terwijl de gewenste 

kwaliteitsverbetering van het aanbod achterblijft. 

Gewone Amsterdammer

De voorman van Amsterdam City klaagt over het wegblijven 

van de ‘gewone Amsterdammer’ die de dagelijkse tsunami 

aan toeristen negatief ervaart. Wie zijn deze gewone mensen 

dan? Zijn dat de leraar, agent, glazenwasser, brandweerman en 

verpleegkundige die in een onbetaalbare stad steeds verder buiten 

het centrum of de ring zijn gaan wonen? Het zijn waarschijnlijk 

niet de 85.000 bewoners van de binnenstad. Kennelijk zitten 

deze mensen liever op internet of geven ze hun geld op andere 

plekken uit. De meeste studenten (108.500!) slaan hun beperkte 

budget liever stuk op de sociëteit. En hoe zit het met de geboren 

en getogen Amsterdammers die de laatste 40 jaar veelal buiten 

de stad zijn gaan wonen? Het idee dat de gewone Amsterdammer 

de zelfstandige ondernemers in de binnenstad gaat redden, is een 

geromantiseerd beeld. 

Buitenlandse migranten

In mijn beleving zullen ondernemers van de binnenstad hun pijlen 

moeten richten op de groeiende groep nieuwe Amsterdammers. 

In het bijzonder de tienduizenden (hoogopgeleide) buitenlandse 

migranten die de grootste aanjagers zijn van de bevolkingsgroei. De 

wereldstad met 178 nationaliteiten is de laatste 10 jaar veranderd 

van samenstelling, etnische achtergrond en beroepsbevolking. 

De nieuwe bewoners zijn met name expats en internationale 

studenten, terwijl jonge gezinnen de stad verlaten. Tegen 2040 

zullen naar verwachting één miljoen mensen in de hoofdstad 

wonen. 

Dicht bij huis: de afgelopen 10 jaar is boven mijn huis de 

samenstelling van de buren in de koopappartementen veranderd. 

Mijn oude buren hebben als jonge gezinnen allemaal buiten de 

stad meer woning voor hun geld gekregen. Er wonen nu twee 

expatstellen boven mij, terwijl een van de etages in 2018 is gekocht 

als belegging. Grote kans dat mijn buitenlandse buren minder 

associaties met het historische centrum als winkelgebied hebben. 

Amsterdam is hun woonomgeving, de wereld is hun leef- en 

werkgebied. Je zult van goeden huize moeten komen wil je deze 

verwende kosmopolieten verrassen en verleiden.

Er speelt nog iets anders: als ik kijk naar mijn eigen wooncarrière 

van 30 jaar in Amsterdam, ben ik minder gebruik gaan maken van 

de binnenstad. Dat heeft niet zozeer te maken met de drukte op 

straat en de overlast op de Wallen. Het heeft alles te maken met de 

kwaliteitssprong in commercieel aanbod en culturele voorzieningen 

in de wijken binnen de ring. Voor mijn dagelijkse en niet-dagelijkse 

inkopen hoef ik echt niet meer naar de binnenstad, uitzonderingen 

daargelaten als de Bijenkorf, Scheltema en speciaalzaken. Waarom? 

Ze zijn onderscheidend en verrassend.

Kantel het beeld

Veel Amsterdammers voelen zich ondanks alle negatieve publiciteit 

over plat vermaak en massaconsumptie nog steeds welkom in het 

centrum. Het klopt dat wij de publieke ruimte met steeds meer 

mensen moeten delen, maar dat hoort bij een wereldstad met een 

uniek decor. De binnenstad is geen reservaat zoals Oud-Zuid, 

maar van iedereen. Er wordt geconsumeerd alsof geld geen rol 

speelt. Als je dan geen goede boterham verdient, doe je kennelijk 

iets verkeerd. Het is makkelijk om naar de gemeente te wijzen, wat 

Amsterdam City niet na laat om te doen.. Alsof de Noord-Zuidlijn 

nog niet open is, die na acht maanden met gemiddeld 90.000 

reizigers per dag de drukste OV-verbinding van de stad is. Het 

effect op de bestedingen in de binnenstad is nog niet bekend, maar 

reken maar dat ondernemers er niet armer van worden. 

Klagen is de weg van de minste weerstand en bovendien gratis. 

Het kost veel meer energie en geld als je er aan werkt om het beeld 

te kantelen. Dat is precies wat retailers en horecaondernemers 

zullen moeten doen. Zorg dat veel nieuwe bewoners en 

import Amsterdammers argumenten in handen krijgen om het 

stadscentrum vaker te bezoeken. Ondernemers, ga bij jezelf te rade 

of aanbod (product en beleving) en propositie nog wel aansluit 

bij de verwachtingen van de verwende consument. Bereidheid 

om te vernieuwen vereist ook samenwerken met collega’s en 

concurrenten. Alleen maak je kleine stapjes, samen kom je een 

heel eind verder. Het is best bijzonder dat de gemeente zeven ton 

investeert in het versterken van de lokale economie met een online 

platform als etalage.

Het platform Bijons.amsterdam heeft als doel om zelfstandig 

ondernemers helpen hun propositie en aanbod beter te profileren. 

Het initiatief is een sympathieke manier om lokale winkeliers in 

de hele stad beter vind- en zichtbaar te maken voor de bewoners 

van de stad. Zonder verhalen, goede argumenten en gedeelde 

ervaringen haalt Bijons.amsterdam de Amsterdammer echter 

niet uit zijn luie stoel. Het platform is nu veel te veel gericht op 

‘productpush’ van ondernemers in plaats van ‘story pull’.  

Conclusie

Zelfstandig ondernemers zouden meer energie en creativiteit 

kunnen stoppen in het vertellen van verhalen en het uitdragen 

van de identiteit van het winkelgebied of straat. Wie ben je, waar 

sta je voor en wat is het gedeelde verhaal dat de binnenstad nu zo 

aantrekkelijk maakt om te bezoeken? Het draait steeds meer om 

verblijfskwaliteit en verlenging van de verblijfsduur, niet alleen om 

kijken, kijken en kopen. 

Ontwikkel als stakeholders van de binnenstad een gezamenlijke 

visie die bewoners uit de hele stad aan te spreken. Niet zozeer 

alleen de gewone Amsterdammer. Een binnenstad die geen nieuwe 

verhalen weet te vertellen, is een dode binnenstad. Het historische 

decor is leuk voor toeristen, bewoners en ook dagjesmensen uit de 

regio willen verhalen horen van enthousiaste ondernemers. Het 

draait daarbij niet alleen om een onderscheidend aanbod, maar 

ook om service, gastvrijheid en positieve ervaringen. Verras de 

Amsterdammer. Maak de binnenstad weer leuk om te bezoeken. 

Rupert Parker Brady is Amsterdammer en jurylid van de discipline 

retail voor de verkiezing Beste Binnenstad van Nederland.

Deze bijdrage verschijnt ook in de publicatie ‘Binnenstad in de 

Lift’, die wordt uitgereikt tijdens de Dag voor de Binnenstad op 29 

maart 2019 in Eindhoven.
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