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Drieluik over toeristische draagkracht 

Deel 1 Bewoners over de groei van het toerisme in hun buurt – een pilot 

 

Toeristische ontwikkelingen  

Het toerisme maakt wereldwijd een stormachtige ontwikkeling door. Dit blijkt onder meer 

uit cijfers van de UN World Tourism Organisation. Het aantal internationale reizigers 

steeg in de periode 1995-2010 van 580 miljoen naar 940 miljoen per jaar. De 

verwachting is dat dit aantal in 2030 ongeveer verdubbeld zal zijn naar 1.800 miljoen per 

jaar (UN WTO). Belangrijke oorzaken van deze sterke groei zijn onder meer de 

wereldwijde opkomst van middenklassen en de lage vliegprijzen. 

 

Deze wereldwijde groei is ook terug te zien in cijfers voor Nederland. Het NBTC/Holland 

Marketing verwacht voor 2015 voor Nederland een groei van het inkomend toerisme van 

6%. Het aantal buitenlandse verblijfstoeristen zal daarmee in dat jaar uitkomen op ruim 

14,7 miljoen; een nieuw record. Een factor die hieraan bijdraagt is dat stedenreizen een 

groeisegment op de Europese markt zijn. 

 

Dit laatste manifesteert zich ook in de cijfers voor Amsterdam. In de publicatie 

Amsterdam Inspelen op de toekomst uit februari 2015 staan de volgende cijfers (zie 

tabel) 

 

 

 2000 2014 groei 

Inwoners 731.000 811.000 11% 

Hotelkamers   16.200   26.700 65% 

Internat. aankom-

sten per jaar 

4,5 miljoen 8,4 miljoen 87% 

 Bron: OIS Amsterdam en Amsterdam Marketing 

 

De cijfers laten zien dat er een disbalans dreigt te ontstaan. De groei van toerisme was in 

genoemde periode bijna zes keer zo groot als de groei van het aantal inwoners, waardoor 

het toerisme in de stad steeds meer de overhand krijgt.  

Amsterdam staat hoog in de lijst van Europese steden wat betreft het aantal 

overnachtingen per inwoner. In 2012 zijn dat er 13 per inwoner. Ter vergelijking: in 

Parijs zijn dat er 8,2, in Stockholm 7,7, in Boedapest 3,4. 

De gunstige positie op internationale ranglijsten dankt Amsterdam aan de enorme 

aantrekkingskracht van de binnenstad, op bezoekers en dus ook op investeerders. Sinds 

de Grachtengordel Unesco Werelderfgoed is (2010) en de grote musea weer open zijn 

(2012) is de populariteit verder toegenomen. 

Maar deze enorme groei van het toerisme blijft niet zonder gevolgen voor de balans in de 

stad tussen wonen, werken en recreëren en voor de leefbaarheid van buurten, met name 

in de historische binnenstad. 

 

Kenmerken stedelijk toerisme 

Stedelijk toerisme is volgens het NBTC een groeisegment in de toerisme-industrie. Het is 

een belangrijk en ingrijpend fenomeen. Doordat steden een hoge dichtheid hebben en 

een grote diversiteit aan producten en voorzieningen bieden, onderscheidt stedelijke 

toerisme zich wezenlijk van toerisme daarbuiten.  
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Gregory Ashworth, expert op het gebied van stedelijk toerisme, beschrijft hoe het soms 

moeilijk is om onderscheid te maken tussen toeristisch en niet-toeristisch gebruik van de 

stad. Volgens hem komt dat doordat toeristen en bewoners veel overeenkomsten 

vertonen wat betreft voorkeuren en gedrag. Hij omschrijft stedelijk toerisme als een 

‘special interest’ activiteit, die per definitie een voortzetting is van de voorkeuren en 

activiteiten die vertrouwd zijn. Een gevolg hiervan is dat toeristen en bewoners voor een 

deel gebruik maken van dezelfde voorzieningen, zoals winkels, eetgelegenheden, 

culturele attracties en voorstellingen en transportvoorzieningen. Zij zorgen daarmee voor 

extra druk op deze bestaande voorzieningen (Ashworth 2011, p.7). 

Ook noemt Ashworth een aantal paradoxen die samenhangen met de ontwikkeling van 

stedelijk toerisme. Eén belangrijke paradox is dat een stad er als toeristische 

bestemming naar streeft om uniek te zijn en probeert zich van haar concurrenten te 

onderscheiden, maar dat het uiteindelijk meestal uitdraait op een planning en 

ontwikkeling die vergelijkbaar is met die in andere steden en toeristen bedient die op de 

verschillende plekken waar ze komen dezelfde voorkeuren hebben en keuzes maken. 

Steden verliezen daardoor hun lokale identiteit en unieke karakter: precies dát wat hen 

aanvankelijk zo aantrekkelijk maakte.  

 

In hun artikel It’s all in the mix beschrijven de Amsterdamse onderzoekers Terhorst, 

Deben en Van der Ven de ontwikkeling van het  toerisme in Amsterdam. De stad heeft 

volgens hen in het begin van deze eeuw een stijl van toerisme ontwikkeld, die zowel 

ruimte biedt aan de behoeften van bewoners als aan die van een diverse groep 

bezoekers waarvan de activiteiten en het uitgavenpatroon extreem uiteenlopen. Die 

variatie is mogelijk, omdat Amsterdam een veelheid aan voorzieningen en activiteiten 

biedt (Terhorst e.a. 2003, p.75-90).  

Het succes van Amsterdam wordt toeschreven aan een serie politieke, sociale en 

culturele activiteiten en processen die om andere redenen dan het promoten van 

toerisme waren ingezet. Zowel de komst van nieuwe bewoners en gespecialiseerde 

winkels als de groei van de toeristische en vrijetijdsindustrie waren volgens de auteurs 

de uitkomst van een integraal proces, dat zowel economische als niet-economische 

krachten kende en werd ondersteund door opeenvolgende lokale besturen. Behalve dat 

het aantal bewoners in de binnenstad toenam, waren ze ook welvarender dan voorheen. 

Doordat een proces van gentrification in gang was gezet, groeide ook het aantal 

gentrification-gerelateerde voorzieningen. Tezamen leidde dit tot een verbetering van het 

imago van Amsterdam.  

In de jaren ’90 herontdekten toeristen de historische binnenstad, wat een verdere 

uitbreiding van culturele en vrijetijdsvoorzieningen stimuleerde. De binnenstad werd 

daardoor nog aantrekkelijker om te wonen. Dit wordt het proces van cumulatieve 

aantrekkingskracht genoemd (Terhorst 2003, p.85).  

In It’s all in the mix waarschuwen Terhorst e.a. voor twee gevaren die deze cumulatieve 

aantrekkingskracht bedreigen. Het eerste gevaar is dat in de booming vastgoedmarkt 

van de Amsterdamse historische binnenstad meer marginale economische activiteiten 

worden verdrongen door activiteiten die afhankelijk zijn van grote aantallen bezoekers. 

Op de lange termijn zal dit de delicate mix van kleinschalige activiteiten, één van 

Amsterdams unieke kenmerken, bedreigen. Het tweede gevaar dat zij noemen is dat de 

synergie tussen toerisme en gentrification verdwijnt, doordat de wrijving tussen 

bezoekers en bewoners groeit. ‘Local policy-makers may have to reconcile the 

increasingly conflicting demands of the ever more powerful tourist industry with those of 

the new residential elite’ (Terhorst 2003, p.88, 89). 

 

In februari 2015, meer dan tien jaar na het artikel van Terhorst e.a., verschijnt de 

publicatie Amsterdam Inspelen op de toekomst: een initiatief van leisure-expert Stephen 

Hodes. In zijn inleiding schrijft hij dat Amsterdam zo bijzonder is, omdat in het centrum 

van de stad mensen in grote harmonie met elkaar wonen, werken én verblijven. Er zijn 

volgens hem maar weinig steden die dat kunnen claimen. Maar de tijden zijn veranderd, 

aldus Hodes: ‘We zien in de media steeds vaker berichten over toenemende spanning 

tussen het toerisme in de stad en de bewoners van Amsterdam. Vaak gaat het over 
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verpretparking, drukte en de dreiging dat de balans zoekraakt’. De publicatie is een 

zoektocht naar het antwoord op de vraag hoe de stad in balans kan blijven als er steeds 

meer internationale toeristen komen. Hodes stelt dat de toeristische draagkracht, de 

bovengrens aan de toeristische ontwikkeling van een bestemming, niet oneindig is 

(Hodes 2015, p.60).  

 

De methodiek van de critical encounter  

Om het inzicht in de effecten van toerisme te verdiepen, is in een pilot-onderzoek 

aandacht besteed aan het perspectief van bewoners. Een van de kenmerken van stedelijk 

toerisme is immers dat toeristen gebruik maken van voorzieningen waar ook bewoners 

gebruik van maken. Een toename van stedelijk toerisme betekent daarmee een extra 

druk op buurten en hun voorzieningen (Ashworth, 2011). In een aantal steden, zoals 

Barcelona en Venetië, heeft dit al geleid tot felle protesten van bewoners. 

 

De vraag die in het pilot-onderzoek centraal staat is waar voor bewoners de grens ligt 

voor verdere toename van toerisme. In zijn onderzoek ‘When the tourists flew in’: critical 

encounters in the development of tourism besteedt Postma (2013) aandacht aan het 

perspectief van bewoners op toeristische ontwikkelingen. Als raamwerk om het gedrag 

van bewoners richting toeristen te begrijpen wordt de social exchange theory 

aangehaald. Deze theorie gaat er vanuit dat een persoon bereid is om in zee te gaan met 

andere personen, spelers of organisaties, als de uitkomst winstgevend en waardevol is 

voor die persoon en de ervaren positieve resultaten de negatieve resultaten overstijgen.  

Een manier om inzicht te krijgen in die ervaren voor- en nadelen is volgens Postma door 

de aandacht te richten op ‘critical encounters’ en daarbij de interpretatie door de 

bewoners centraal te stellen. ‘Critical encounters’ worden gedefinieerd als de momenten 

en manieren waarop de bewoners in aanraking komen met toerisme.  

 

Bewonersonderzoek Amsterdamse binnenstadsbuurt 

De methodiek van ‘critical encounters’ is toegepast op een Amsterdamse 

binnenstadsbuurt, namelijk de Felix Meritisbuurt in de westelijke grachtengordel. Deze 

buurt heeft te maken met een sterk groeiende populariteit onder bezoekers en toeristen, 

mede dankzij winkelgebied De 9 Straatjes. Het proces van cumulatieve 

aantrekkingskracht vindt in deze buurt al geruime tijd plaats. In deze buurt is een groep 

oorspronkelijke bewoners geïnterviewd, die varieerden in leeftijd, woonduur, eigendom 

van de woning en huishoudsamenstelling. 

De methodiek wordt gebruikt om te onderzoeken in hoeverre voor bewoners van deze 

buurt de voordelen van toerisme nog opwegen tegen de nadelen. Als dat niet meer het 

geval is, dan betekent dat namelijk dat de grens van de toeristische draagkracht voor die 

bewoners is bereikt. 

 

Ervaringen met toerisme 

Aan bewoners is gevraagd op welke manier zij de invloed van het toerisme op hun buurt 

ervaren. De geïnterviewde bewoners ervaren het als positief dat toeristen hun stad 

bijzonder vinden, dat panden worden opgeknapt, dat het aantal voorzieningen in de stad 

toeneemt en dat de stad er economisch wel bij vaart.  

Maar vaker komen de minder positieve effecten van het toenemend toerisme op hun 

buurt naar voren. Nagenoeg alle bewoners ervaren een sterke toename van de drukte in 

het algemeen. Meer specifiek geven ze aan dat het voetgangers- en fietsverkeer in de 

nauwe winkelstraatjes sterk is toegenomen, waarbij vooral groepen toeristen op de fiets 

tot veel ergernis leiden. Ook de ontstane monocultuur van het winkelaanbod wordt als 

negatief ervaren. Steeds meer buurtwinkels hebben plaats gemaakt voor weinig 

onderscheidende kledingwinkels en eettentjes. Daarnaast geven bewoners aan dat ze 

zich zorgen maken over de toename van hotels en, meer nog, van short stay en Airbnb 

in hun buurt. De verhouding vaste en tijdelijke bewoners raakt daardoor uit balans en 

dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid en sociale cohesie. En tot slot hebben veel 

bewoners het over de ‘verpretparking’ van de binnenstad. Ze doelen met hun kritische 
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opmerkingen op de kwantiteit, maar ook op de kwaliteit van het vertier dat bezoekers in 

de binnenstad zoeken. Steeds is er een duidelijke relatie met het thema drukte. 

 

Beleving van en reactie op toerisme 

De methodiek van ‘critical encounters’ richt zich ook op de emotie bij en reactie op de als 

meest ingrijpend ervaren invloed van toerisme op hun buurt. 

Bij de emotie gaat het om de vraag of de irritatiedrempel is overschreden. Wanneer de 

bewoner begrip toont en de ervaring relativeert, dan is dat niet het geval. Wanneer de 

bewoner verrast, verward of enigszins geïrriteerd is, komt de irritatiedrempel dichtbij. En 

wanneer de bewoner erg geïrriteerd en kritisch is, is de irritatiedrempel overschreden. 

Bij de reactie gaat het om de vraag of de tolerantiegrens is bereikt. Als de bewoner de 

veranderingen over zich heen laat komen, dan is de tolerantiegrens niet nabij. Wanneer  

de bewoner zijn gedrag aanpast of degene die overlast veroorzaakt daarop aanspreekt, 

dan is de tolerantiegrens dichtbij. Voor bewoners die proberen het beleid en de publieke 

opinie te beïnvloeden of serieus overwegen om de buurt vanwege de ervaringen met het 

toerisme te verlaten, is de tolerantiegrens duidelijk overschreden. 

 

De bewoners van de Felix Meritis-buurt is gevraagd naar hun emotie bij en reactie op de 

als meest ingrijpend ervaren invloed van toerisme op hun buurt. Voor een derde van de 

respondenten was de irritatiedrempel (nog) niet bereikt, maar voor twee-derde van de 

ondervraagde bewoners was die inmiddels overschreden. 

De reacties op de negatieve ervaringen waren over het algemeen gematigder dan de 

emoties erover. Voor een derde van de respondenten is de tolerantiegrens niet, voor de 

helft is die nog niet bereikt maar komt die wel in zicht. Voor een paar geïnterviewde 

bewoners was de tolerantiegrens overschreden.  

 

 Irritatiedrempel Tolerantiegrens 

Niet bereikt   4  7 

Bijna bereikt   2  9 

Overschreden 12  2 

 

Dat de tolerantiegrens (reactie) voor veel minder bewoners is overschreden dan de 

irritatiedrempel (emotie) is logisch, want reactie volgt emotie. Maar het heeft ook te 

maken met de aantrekkelijkheid van de buurt als woonlocatie en de gehechtheid van 

bewoners aan hun buurt. En bovendien blijken veel bewoners eigenlijk niet te weten bij 

wie ze met hun irritaties en zorgen terecht kunnen.  

 

Typologie van toeristische buurten 

Irritatie over en tolerantie van toeristische ontwikkelingen zijn te beschouwen als 

indicatoren voor de toeristische draagkracht van een buurt. Op basis van de mate waarin 

de irritatiedrempel en de tolerantiegrens voor de bewoners zijn overschreden, is een 

typologie van buurten naar toeristische draagkracht op te stellen. We onderscheiden drie 

typen:  

 

Type 1 Aandachtsbuurt (take care): voor een beperkt deel (minder dan de helft) van 

de bewoners zijn de irritatiedrempel en tolerantiegrens overschreden.  

Dit type buurt verkeert nog niet in de gevarenzone en de cumulatieve aantrekkingskracht 

leidt nog niet tot wrijvingen tussen bewoners en toeristen. 

 

Type 2 Risicobuurt (beware): voor een substantieel deel (meer dan de helft) van de 

bewoners is de irritatiedrempel overschreden, maar dat geldt (nog) niet voor de 

tolerantiegrens. Dit type buurt verkeert in de gevarenzone: het kantelpunt voor 

toeristische draagkracht komt dichtbij, zeker wanneer de categorie ‘bijna bereikt’ groot 

is. Extra aandacht is gewenst om te voorkomen dat de buurt ‘kantelt’. 

De onderzochte Felix Meritis-buurt behoort onmiskenbaar tot dit type: het kantelpunt van 

toeristische draagkracht komt snel dichterbij. 
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Type 3 Gekantelde buurt (too far): voor een substantieel deel (meer dan de helft) 

van de bewoners is zowel de irritatiedrempel als tolerantiegrens overschreden. Dit type 

buurt is het kantelpunt voor toeristische draagkracht voorbij. De buurt lijdt onder het 

toenemend toerisme en ingrijpen is dringend gewenst. 

 

Tussen type 2 en type 3 ligt het kantelpunt van toeristische draagkracht. Wanneer zowel 

de irritatiedrempel als de tolerantiegrens voor een substantieel van de bewoners zijn 

overschreden, is de leefbaarheid van de buurt sterk aangetast. 

 

Tot slot 

In dit onderzoek is nagegaan hoe bewoners van de Felix Meritis-buurt de toename van 

het toerisme ervaren. Dat heeft nieuwe inzichten opgeleverd over knelpunten als gevolg 

van groeiend toerisme en de interpretatie door bewoners. Dat het kantelpunt voor 

toeristische draagkracht in deze buurt dichterbij komt, blijkt vooral uit het feit dat de 

helft van de bewoners aangeeft dat de tolerantiegrens snel bereikt zal zijn als de 

ontwikkelingen in dit tempo doorgaan. 

 

Toerisme gedijt niet in een omgeving waarin bewoners zich tegen toeristen keren, en ook 

het vertrek van bewoners is geen wenselijke ontwikkeling. Dan verliest de stad haar 

aantrekkelijkheid, ook voor toeristen en bezoekers. Een beheerste groei, in samenspraak 

met partijen in de stad, zal op termijn beter uitpakken, voor zowel de toeristische 

ontwikkeling als de leefbaarheid van de stad. Het is daarom belangrijk om meer 

aandacht te besteden aan het bewonersperspectief op de toename van toerisme en daar 

tijdig onderzoek naar te doen. Op die manier kan het kantelpunt voor toeristische 

draagkracht worden voorkomen.  

 

Dit is deel 1 van een drieluik over de toeristische draagkracht van binnenstadsbuurten. 

 
Deel 2 beschrijft naar aanleiding van de pilot een mogelijke aanpak om de toeristische draagkracht 
van andere (populaire) buurten te onderzoeken (eind januari). 

 
Deel 3 gaat over de handelingsmogelijkheden voor gemeente en andere betrokken partijen bij de 
drie onderscheiden typen (toeristische) buurten (half februari).  
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