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Drieluik over toeristische draagkracht: deel 3  

De opbrengsten én kosten van de groei van toerisme in Amsterdam 

 

Inleiding 

Bij beschouwingen over toerisme in Amsterdam heeft lang de nadruk gelegen op de 

economische voordelen in de vorm van inkomsten en banen. De laatste tijd is er terecht 

meer oog voor de keerzijde van het toerisme. Economische voordelen worden afgezet 

tegen de leefbaarheid van buurten, de belangen van de toeristenindustrie tegenover de 

belangen van de bewoners. De kanttekeningen die worden geplaatst bij de snelle groei 

van het toerisme in Amsterdam zijn actueler dan ooit. Het NTCB liet op 21 februari weten 

dat de groei, met 13% in 2017, veel sneller gaat dan verwacht. Daarmee komt de vraag 

naar voren of er een kantelpunt dreigt, ook wat betreft de verhouding tussen inkomsten 

en kosten. 

 

Amsterdam City Index 

De Vereniging Amsterdam City presenteert jaarlijks een Indexcijfer als ‘barometer’ voor 

de staat van de bedrijvigheid in de binnenstad: het gebied tussen Centraal Station, 

Cornelis Schuyt en van Haarlemmerstraat tot Carré. Net als voorgaande jaren is de index 

ook dit jaar weer gestegen, zij het slechts met een paar punten. Het indexcijfer, 

opgebouwd aan de hand van 28 indicatoren, was 100 in 2012 en staat begin 2018 op 

122. De Vereniging Amsterdam City, groeipromotor bij uitstek, erkent dat het toenemend 

aantal bezoekers en toeristen niet uitsluitend voordelen heeft. Opvallend is dat, nu de 

stijging van de index minder hoog is dan verwacht, er naar de overheid wordt gekeken 

om de problemen op te lossen. De prioriteiten van de Vereniging Amsterdam City voor 

2018 zijn: een schonere stad, meer blauw op straat en de bevoorrading op orde. 

 

Een aantal indicatoren is gedefinieerd aan de hand van de positie van Amsterdam op een 

internationale index. Het ‘zakelijk klimaat’ scoort relatief laag doordat Amsterdam één 

plaats is gezakt op de lijst van Europese steden met het beste zakelijke klimaat. De 

‘leefbaarheid’ is gelijk gebleven ondanks het feit dat Amsterdam één plaats daalde op de 

lijst van meest leefbare steden in Europa. Bij ‘overlast’ gaat het om het aantal aangiftes 

van overlast op straat, dat enorm is toegenomen. Wat dit allemaal zegt over de 

werkelijke staat van de stad is niet duidelijk. En of rekening wordt gehouden met de 

draagkracht van de stad, is maar zeer de vraag.  

 

 ‘The carrying capacity is the level of human activity an area can accommodate 

 without the area deteriorating, the resident community being adversely affected, 

 or the quality of visitors experience declining’ (Chamberlain, 1997) 

 

Er is een kantelpunt waar de nadelen voor de stad groter worden dan de voordelen. Of 

anders geformuleerd: waar de kosten de opbrengsten gaan overstijgen. Uit de cijfers van 

de Amsterdam City Index zou je kunnen opmaken dat die grens niet ver weg meer is. 

Winkels en bedrijven behalen recordomzetten en maken grote winsten, maar ook de 

keerzijde komt nu naar voren.  

 

Grens aan toeristische draagkracht 

Jan van der Borg, professor Toerisme en Economie aan de universiteit van Leuven, houdt 

zich al decennialang bezig met de invloed van toerisme op steden. Van der Borg is een 

van de eerste wetenschappers die aangaf dat toerisme niet persé gunstig is voor een 



lokale economie. In Amsterdam is een groei van het aantal toeristen te verwachten tot 

meer dan 30 miljoen. Een ontwikkeling die wordt gestimuleerd door de internationale 

toeristenindustrie en wordt gefaciliteerd door (landelijk) overheden. Van der Borg maakt 

zich zorgen of Amsterdam deze groei aankan. Is het aanbod erop toegerust? Hij maakt 

daarbij onderscheid tussen primair aanbod (Unesco-werelderfgoed, kunst, musea) en 

secundair aanbod (attracties, toeristenwinkels, evenementen). Het secundaire aanbod 

profiteert van de aantrekkingskracht van het primaire aanbod. Kenmerkend voor dit 

primaire aanbod is dat het uniek en niet reproduceerbaar is, en daarmee schaars. De 

intrinsieke waarde van het primaire aanbod is enorm groot en dat maakt Amsterdam 

uitermate interessant als toeristische bestemming. Maar economisch gezien staat daar 

weinig tegenover of anders gezegd: de prijs is nul. Dus moet je strenge afspraken maken 

om te voorkomen dat het schaarse product wordt uitgeput en beschadigd.  

 

Van der Borg waarschuwt dat met de groei van het toerisme steeds meer mensen komen 

voor het secundaire aanbod. Maar er is een limiet aan wat een bestemming aankan en dit 

noemt hij de toeristische draagkracht van een bestemming. Als de maximale draagkracht 

van een bestemming eenmaal is bereikt, zijn de netto kosten hoger dan de netto 

opbrengsten.  

 

‘Een stad als toeristisch product marketen is gemakkelijk, maar om dat toerisme 

vervolgens te managen is veel moeilijker. Dat inzicht vraagt om een 

cultuuromslag bij bestuurders en beleidsmakers’ (Van der Borg, 2011). 

 

Volgens Van der Borg wordt die limiet steeds sneller bereikt. En omdat de toeristische 

levenscyclus zoveel korter is geworden, moet er veel eerder en voortvarender worden 

ingegrepen.  

 

Impact toerisme op leefbaarheid buurten 

De groei van toerisme is een voorbeeld van top down beleid. Overheid en markt zijn het 

eens over de economische voordelen en het toerisme krijgt ruim baan om zich te 

ontwikkelen. Wereldwijde ontwikkelingen, goedkope vliegtickets, de populariteit van 

Amsterdam en het gunstige investeringsklimaat hebben ervoor gezorgd dat die 

ontwikkeling de afgelopen jaren in een stroomversnelling is geraakt.  

Een beoordeling van de voor- en nadelen van toerisme vereist echter dat er ook 

aandacht is voor andere dan economische effecten. De sfeer in de stad verandert, de 

druk op de openbare ruimte en de voorzieningen (musea, openbaar vervoer) neemt toe. 

Sommige mensen hebben zelfs het gevoel dat de stad wordt ‘overgenomen’ door 

toeristen. Het gaat dan over de ruimtelijke en sociale effecten van de groei van het 

toerisme. Die blijven vaak onderbelicht, maar beïnvloeden de kwaliteit van de stad en 

leefbaarheid van buurten.  

 
Ashworth beschrijft in zijn artikel hoe de invloed van toerisme op een stad in de loop der 

tijd verandert. Het begint voorzichtig en lijkt alleen maar economische voordelen te 

hebben. Maar langzamerhand wordt de impact op de bestemming groter. Steden 

verliezen door deze verandering hun lokale identiteit en unieke karakter en daarmee op 

termijn hun aantrekkelijkheid. Dat is precies wat we zien gebeuren in Amsterdam. Van 

beheersbaar en kleinschalig verschuift het toerisme langzaam richting onbeheersbaar 

massatoerisme. En dat vereist speciale aandacht van de overheid.  

 

‘Although tourism plays a major role in the management of cities, both as 

instrument and outcome of policy, it is doubtful if an urban tourism planning 

exists in the same discrete sense as other sectoral planning, such as for transport 

and housing’ (Ashworth, 2011). 

 

Toeristen en bewoners maken voor een deel gebruik van dezelfde voorzieningen en 

fysieke ruimte in een stad. En die zijn, met name in historische binnensteden, per 

definitie beperkt. Als het aantal toeristen groeit, leidt dat niet alleen tot meer drukte, 



maar ook tot veranderingen in buurten. Voorzieningen richten zich in toenemende mate 

op bezoekers en toeristen, de openbare ruimte wordt zo ingericht dat er nog meer 

bezoekers en toeristen bij kunnen en vooral tijdelijke verhuur van woningen ondermijnt 

de sociale cohesie in buurten. 

 

De kosten voor de samenleving 

Over de aanpak en keuzes van de gemeente gaat eigenlijk ook het artikel ‘Oprollen die 

rotkoffertjes’ van Floor Milikowski in de Groene Amsterdammer van afgelopen zomer. Ze 

beschreef in een eerder artikel in 2016 al hoe de binnenstad een eentonig 

consumptiemilieu heeft kunnen worden.  

 

‘De gemeente slaagt er niet in greep te krijgen op de explosieve mix van stijgende 

vastgoedprijzen, miljoenen toeristen en slimme ondernemers’ (Milikowski, 2016) 

  

In het artikel in 2017 gaat Milikowski in op de mythe dat de stad als geheel zou 

profiteren van de bezoekershausse. Ze laat zien dat er eigenlijk geen betrouwbare cijfers 

zijn over aantallen bezoekers en hun bestedingen, over inkomsten en werkgelegenheid. 

Amsterdam Marketing heeft het bijvoorbeeld over 17 miljoen bezoekers en 9,7 miljard 

aan bestedingen, het NBTC over 6,8 miljoen bezoekers en 6,3 miljard aan bestedingen. 

Een ander voorbeeld: Amsterdam Marketing heeft het over 154.000 banen dankzij het 

toerisme, OIS Amsterdam over 61.000 banen. 

 

Uitgaande van toeristenbelasting en toeslagen op rondvaarttickets berekent Milikowski 

dat de inkomsten voor de stad in 2015 circa 64 miljoen euro bedroegen. Tegenover die 

opbrengsten staan kosten die de gemeente maakt. Ze onderscheidt drie soorten kosten: 

- Directe kosten: ambulance en politie, handhaving, schoonmaak, experimenten, 

Airbnb en illegale onderverhuur; 

- Indirecte kosten (subsidies): musea, GVB en Marketing 

- Zachte kosten (niet in geld uit te drukken): overlast, verminderde leefbaarheid, 

afbraak sociale cohesie, verdwijnen van authenticiteit 

 

Als je deze kostenposten bij elkaar optelt, is het maar zeer de vraag of de stad zoveel 

beter wordt van de groeiende toeristenstroom. We zien in toenemende mate dat 

opbrengsten bij een kleine groep, vaak buitenlandse, beleggers terecht komen. En dat de 

kosten door de overheid, dat wil zeggen de belastingbetalers, worden betaald. Milikowski 

spreekt van een trend: grote spelers worden nog groter en de in Amsterdam gemaakte 

winst verdwijnt steeds vaker de grens over. En als Amsterdam niet interessant meer is, 

zoeken ze een andere stad om hun business voort te zetten: het sprinkhanengedrag van 

de toeristenindustrie. 

 

In oktober 2016 kwam de toenmalige Amsterdamse politiechef Marjolein Smit met een 

noodkreet over de binnenstad. Door de groeiende stroom toeristen is het werk van de 

politie volgens haar veranderd en steeds meer gericht op het in goede banen leiden van 

de grote stromen toeristen. De ‘overcrowding’ die op verschillende plekken in de 

binnenstad ontstaat, kan tot gevaarlijke situaties leiden, bijvoorbeeld wanneer er paniek 

ontstaat. En met de groei van het aantal toeristen is het aantal zakkenrollers, 

autokrakers en oplichters navenant toegenomen, evenals het aantal straatdealers. 

Beroofde toeristen komen op het politiebureau aangifte doen, wat verhoudingsgewijs veel 

tijd kost. Smit wijst ook op de gevolgen van vakantieverhuur voor buurten: “Wij doen 

ons werk vanuit de buurten, we zoeken verbinding met de bewoners. Maar hoe doe je 

dat als de samenleving niet meer verbonden is?” 

 

Er is maar één conclusie mogelijk. Bij het streven om zo hoog mogelijk op ranglijstjes 

van toeristische bestemmingen te komen, wordt vaak vergeten dat de stad daar ook op 

ingericht moet zijn. Wanneer buurten en maatschappelijke voorzieningen onder druk 

komen te staan, dan heeft dat gevolgen voor de kwaliteit van de stad. De relatief geringe 

groei van de Amsterdam City Index en de roep om een schonere stad en meer 



handhaving illustreren dat. Dus is het tijd voor een pas op de plaats, voor een 

herbezinning op waar het met Amsterdam naartoe moet. Een verantwoordelijke overheid 

zet in op een groeitempo dat past bij de stad. Of zoals een interview met burgemeester 

Van der Laan in 2016 als kop had: “Als overheid moet je soms een beetje tegenwicht 

bieden aan de markt.” 

 

Tot slot 

Markt en overheid zijn de dominante partijen als het om het toerisme in de stad gaat. De 

burgers worden er nauwelijks bij betrokken. Als de gemeente niet ingrijpt zal de stad aan 

haar eigen succes ten onder gaan. Afschrikwekkend voorbeeld: Venetië. Maar ook in 

andere steden, waaronder Amsterdam, is de groei van het toerisme veel te snel gegaan.  

 

Is dit een gevolg van gebrek aan kennis, van politieke onwil en onmacht of van de macht 

van de toeristenindustrie? 

 

 


