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Er was scepsis toen Barcelona twee jaar geleden stelde dat de 
bezoekersaantallen uit de hand liepen en vanaf 2019 wettelijk aan 
banden zouden worden gelegd. Amsterdam klaagde over toerisme 
en een eenzijdig aanbod in het centrum. De stad viel onbegrip 
ten deel. Ondertussen wordt de druk die ontstaat door toerisme 
en recreatie serieus genomen. Het beperkt zich niet langer tot de 
grootste steden.

De groei van welvaart, behoefte aan ‘belevenissen’ en het gemak 
(tegen lage prijzen) van reizen vormen de basis. Het toerisme groeit 
spectaculair zodra een budget luchtvaartmaatschappij een stad 
als bestemming opneemt. Wanneer een stad ruimtelijke kwaliteit, 
geschiedenis of een verhaal heeft, wordt dat flink uitgemeten. 
Dankzij de deeleconomie (Airbnb, Uber) worden reizen en verblijf 
verder aangewakkerd. En overal is de focus gericht op groei: 
voornamelijk op kwantitatieve groei. 

Het is iedereen gegund te genieten van al het moois dat steden 
te bieden hebben. De hiermee verbonden economie (retail, horeca, 
verblijf, events) groeit hard, maar er is een keerzijde. Zonder te 
willen betogen dat het stadstoerisme aan banden moet, is het 
nodig om de keerzijde onder ogen te zien. We moeten borgen 
dat het bijzondere van steden behouden wordt en herkenbaar 
blijft. Wanneer massaal bezoek tot ‘platlopen’ en verarming leidt, 
verdwijnt het goede door het succes.

Het is ontluisterend om op een vrijdag vanaf een willekeurige 
Europese luchthaven verzeild te raken op een vlucht naar een 
bestemming die ontdekt is voor vrijgezellenfeestjes. Ook in mijn eigen 
stad Den Bosch trekken op zaterdag steeds vaker groepjes steppende 
konijnen of swaffelende dildo’s rond. Bij ons viert de lokale bevolking 
carnaval vooral overdag: ’s avonds wordt de stad ingenomen door 
buitenstaanders die carnaval verwarren met ‘brooddronken hossen’. 
Opnieuw: ieder het recht om van de stad en z’n activiteiten te 
genieten. Verval en verarming liggen wel op de loer.

Steden richten zich op groei van bezoekers. Dit is in 
economische zin begrijpelijk, maar het heeft gevolgen voor de sfeer 
en het authentieke karakter van stadscentra. Wat doet dit voor het 
woon- en leefmilieu van de stad? De lokale bevolking lijkt daardoor 
vervreemd te raken van het eigen centrum. Dat leidt regelmatig tot 
flinke discussies waarmee bescherming van woonmilieu en lokaal 
karakter worden bepleit. Het is niet reëel, want schaalvergroting 
en verbreding van het aanbod zijn onomkeerbaar en wonen in de 
binnenstad gaat onlosmakelijk gepaard met leven met drukte. 

Levendigheid, dynamiek, verandering en drukte: het hoort 
allemaal bij de binnenstad. Goede binnensteden zijn levende 
organismes en geen ‘openluchtmusea’. Steden hebben ook hun 
eigen schaal met daarbij een maximaal laadvermogen. Er moet 
een goede balans zijn tussen de stad als lokaal woon- en leefmilieu 
enerzijds en als bovenlokaal bezoekdoel anderzijds. Die balans loopt 
risico wanneer vooral op kwantitatieve doelen wordt gestuurd (groei 
van bezoek). 

Stel ook kwalitatieve doelen. Dat is belangrijk voor de kwaliteit 
van het woon- en leefmilieu. Het is ook essentieel voor het borgen 
van kwaliteit en authenticiteit op termijn. Onze steden hebben 
zoveel economische, maatschappelijke en culturele betekenis: daar 
moeten we niet alleen nu maar ook in de toekomst van kunnen 
genieten. Doodzonde om die kaars in korte tijd op te branden door 
alleen maar kwantitatieve groei na te jagen.
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