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M
erkt u het ook? Zodra er in de grote binnensteden sprake is van een daling 
in aantallen bezoekers, wijten ondernemers en de politiek het euvel aan 
externe factoren. Verwijten worden gemaakt aan het online monster, 
thuisbezorging, de hoge prijzen in de horeca, parkeertarieven, attracties buiten 
de stad, de afnemende kwaliteit van het winkelaanbod en het veranderende 

bezoekgedrag van de bewoners. De ondernemers van Amsterdam centrum geven de gewone 
Amsterdammer de schuld voor afnemende inkomsten. De binnenstad van Groningen heeft 
in 2018 één miljoen minder bezoekers ontvangen dan in 2017, wat een raadslid van SP deed 
verzuchten: ‘De binnenstad wordt steeds minder van de Groninger en steeds meer van een 
exclusief gezelschap. Het zijn voor een deel toeristen. Achteraf blijkt er een hoop stampij om 
niets te zijn gemaakt, maar de toon is gezet: de bezoeker is de boosdoener.’

Toerisme in heel Nederland groeit hard. Rotterdam kreeg in 2018 met 1,3 miljoen 15 
procent méér bezoekers, Amsterdam en Utrecht 5 procent en Den Haag slechts 2 procent. 
Extra inkomsten zijn in de Maasstad van harte welkom, natuurlijk zonder de ‘Amsterdamse 
toestanden’. De hoofdstad ontving vorig jaar 8,3 miljoen meerdaagse bezoekers. Gemeente 
Rotterdam presenteert deze zomer heel stoer een toerismevisie, waarin onder andere zal 
staan dat het college inzet op de cultuur- en architectuurtoerist. Zolang de discountvluchten 
blijven landen, zal ook de massatoerist blijven komen. Hoe ga je die aanwas tackelen? 

Anti-toerisme stemming
Geïnfecteerd door de druktelobby in Amsterdam centrum, die zoetjesaan zorgt voor een 
anti-toerisme stemming in politiek Den Haag, kwam De Telegraaf begin mei met het nieuws: 
Actieve Holland-promotie om toeristen te werven is niet meer nodig. Trekpleisters raken 
overvol en de grachten, de bollen, de klompen en de molens verkopen bovendien zichzelf 
via sociale media.’ Het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC) is in gesprek met 
staatssecretaris Mona Keijzer van EZ over subsidie voor de periode 2020-2024. Ondanks 
de rem op Holland-promotie verwacht het NBTC dat het aantal buitenlandse bezoekers dat 
meerdere dagen in Nederland verblijft, in tien jaar zal groeien van 19 naar ’ten minste’ 29 
miljoen. Daar komen in 2030 dan 31 miljoen Nederlandse vakantiegangers, zakenmensen 
en weekendjesweg-toeristen in eigen land bij, plus 1,5 miljard daguitstapjes. In plaats van 
blij te zijn met zoveel aandacht en bestedingsbereidheid, wordt er – typisch Nederlands - 
geklaagd dat de leefbaarheid van toeristenland Nederland onder druk staat. De regering 
rept zelfs van een nationaal ‘actieplan’. Waar hebben we dat eerder gehoord? Spreiding 
organiseren is een middel, maar kan geen doel op zich zijn. Dat geldt ook voor bestrijding 
van topdrukte en overlast. NBTC moet er zijn voor promotie- en activatiecampagnes.

Visie
Het is gevaarlijk om de druk op Amsterdam als leidraad te nemen, want vooralsnog doen 
veel regio’s en (middel)grote steden met de afnemende attractiewaarde van binnensteden 
een moord om buitenlandse bezoekers binnen te halen, of ze nu komen voor cultuur, 
historische binnensteden of om een feestje te bouwen. Zolang ze maar geld hebben. Actieve 
stads-, regio- en Hollandpromotie zijn onmisbaar. Neemt niet weg dat er wel een visie moet 
zijn op wie je wilt zijn, voor wie en waar je naar toe wilt. Als ze dat zelfs in Amsterdam nog 
niet voor elkaar hebben, moeten we vooral niet te overhaast een landelijke Agenda Toerisme 
en Recreatie willen optuigen. 

Na de zomer presenteert planoloog Zef Hemel, in samenspraak met de gemeente 
Amsterdam, experts en bewoners een toekomstvisie voor de binnenstad. Hierop bouwt het 
college voort met een werkplan. Staat burgemeester Halsema werkelijk open voor nieuwe 
inzichten en vergezichten, of is ze niet gewoon op zoek naar oplossingen van een hardnekkig 
probleem (drukte, overlast)? Daar heb je geen visie voor nodig, maar daadkrachtig beleid. 
De toekomst van Amsterdam is echter onlosmakelijk verbonden met het toerisme en vice 
versa. Ga daar alsjeblieft zorgvuldig mee om.
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