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Drieluik over toeristische draagkracht: deel 2  

De meerwaarde van bewonersonderzoek naar toeristische draagkracht 

 

Inleiding 

Toerisme in Amsterdam is de laatste jaren een breed uitgemeten onderwerp. Er gaat 

geen dag voorbij of er staat wel iets over in de media en het is een populair onderwerp 

tijdens allerlei bijeenkomsten. Dit geeft aan dat het een urgent vraagstuk is dat serieuze 

aandacht verdient. 

 

De kanttekeningen die worden geplaatst bij de snelle groei van het toerisme in 

Amsterdam zijn actueler dan ooit. Een voorbeeld is de toename van het aantal hotels. In 

2015 zijn er 21 hotels met 2.800 kamers bijgekomen en die toename zet door. In 2016 

zijn er 15 hotels met in totaal 2.100 kamers bijgekomen en voor de periode daarna staan 

nog 45 hotels met in totaal ruim 6.000 kamers gepland. Daarnaast is er een explosieve 

toename van het aantal woningen dat via platforms als Airbnb aan toeristen wordt 

verhuurd. De schattingen lopen uiteen van 14.000 tot 20.000 in 2016.  

Verontrustende cijfers die zullen leiden tot grote aantallen extra (buitenlandse) toeristen. 

De aantallen staan niet in verhouding tot de groei van het aantal inwoners, die ook 

gestaag is Dat betekent onder meer dat de toeristische draagkracht van de stad als 

geheel en bepaalde buurten in het bijzonder verder onder druk zal komen te staan. 

 

 ‘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) 

 

In een interview in het Parool van 10 februari 2016 geeft ook burgemeester Van der Laan 

aan dat er een grens is aan het aantal hotels in de stad: “Wij hebben er al heel veel. 

Amsterdammers vinden al dat er niet meer hotels moeten komen en dat het op veel 

dagen te druk is. Dan moeten we selectiever zijn”. Een geruststellende gedachte dat de 

burgemeester de gevoelens van Amsterdammers serieus neemt en dat er naar manieren 

wordt gezocht om het enorme ‘succes’ van Amsterdam te temperen. Steden kunnen 

immers aan hun eigen succes ten onder gaan. 

 

Dit essay gaat over de meerwaarde van bewonersonderzoek naar de toeristische 

draagkracht van buurten. De inzichten die daarmee kunnen worden verkregen, zijn 

bruikbaar en relevant bij de pogingen om de ontwikkeling van het toerisme in een meer 

duurzame richting te sturen.  

 

Bewonersonderzoek op buurtniveau 

Toerisme is goed voor een stad, want het genereert inkomsten en schept 

werkgelegenheid, niet in de laatste plaats voor lageropgeleiden. Lange tijd was er vooral 

aandacht voor deze economische effecten. Maar een goede beoordeling van de voor- en 

nadelen van toerisme vereist dat er ook aandacht is voor andere dan economische 

effecten. Die blijven vaak onderbelicht, maar beïnvloeden wel degelijk de stedelijke 

kwaliteit en leefbaarheid van buurten. De sfeer in de stad verandert, de druk op de 

openbare ruimte en voorzieningen (musea, openbaar vervoer) neemt toe. Sommige 

mensen hebben zelfs het gevoel dat de stad wordt ‘overgenomen’ door toeristen. We 

hebben het dan over ruimtelijke en sociale effecten. 

 



www.ruimtevoorcommunicatie.nl 

De groei van het toerisme is een voorbeeld van een top down benadering van beleid. 

Overheid en markt zijn het grotendeels eens over de economische voordelen en het 

toerisme krijgt alle ruimte om zich te ontwikkelen. Wereldwijde ontwikkelingen, de 

populariteit van Amsterdam en het gunstige investeringsklimaat hebben ervoor gezorgd 

dat die ontwikkeling in een stroomversnelling is geraakt.  

Stedelijke 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 schaars. Als het toerisme groeit, leidt dat niet alleen tot meer 

drukte, maar ook tot veranderingen in buurten. Voorzieningen richten zich steeds meer 

op bezoekers, openbare ruimte wordt zo ingericht dat er nog meer bezoekers kunnen 

komen en hotels en tijdelijke verhuur van woningen ondermijnen de sociale cohesie in 

buurten. 

Door de invloed van toerisme op de stedelijke kwaliteit en de leefbaarheid van buurten, 

komt het woon- en leefklimaat in het geding. Dit is een belangrijke reden om aan het 

bewonersperspectief op toerisme meer aandacht te besteden, ook omdat dit perspectief 

in beschouwingen over toerisme vaak onderbelicht blijft.  

 

Wanneer de drukte en veranderingen in een buurt te groot worden, kan dit gevolgen 

hebben als het wegtrekken van bewoners of een vijandige houding tegenover toeristen. 

Beide gevolgen zijn ongewenst voor zowel de stad als voor de toeristenindustrie. Dit was 

de reden voor het pilot-onderzoek naar toeristische draagkracht van buurten, omdat daar 

–op buurtniveau - de ruimtelijke en sociale effecten zich manifesteren. 

 

  ‘For good governance and management of tourist destinations it is relevant to 

 have insights into the way in which the residents perceive tourisms developments 

 from their own point of view’ (Postma 2013, p.145) 

 

 

Pilot-onderzoek in de Felix Meritisbuurt 

In het pilot-onderzoek, een casestudy naar de invloed van het groeiend toerisme op de 

leefbaarheid van de Felix Meritis-buurt (ook wel bekend als De 9 Straatjes-buurt), 

stonden de ervaringen die bewoners met het toerisme hadden centraal. Daarnaast is 

nagegaan welke emoties de bewoners bij de ervaringen hadden en hoe zij erop 

reageerden. Juist omdat het ging over de ervaringen in hun eigen buurt, konden de 

bewoners concreet aangeven hoe het toerisme hun buurt en hun dagelijks leven 

beïnvloedde. Bij de beleving van het toerisme is gekeken in hoeverre de irritatiedrempel 

respectievelijk de tolerantiegrens waren overschreden. De toeristische draagkracht van 

de buurt is hiervan afgeleid. De resultaten staan beschreven in deel 1 van dit drieluik. 

 

Een casestudy biedt voordelen, doordat het onderzoek op die enkele casus de diepte in 

kan gaan. Maar nadelen zijn er natuurlijk ook. Over één buurt is veel informatie 

verzameld, maar die informatie zegt nog niet veel over de ervaringen van bewoners op 

andere momenten of in andere buurten.  

 

Herhaalbaarheid  

Zou een nieuwe meting onder dezelfde omstandigheden tot dezelfde bevindingen leiden? 

Het antwoord hierop is: waarschijnlijk niet. Omdat mensen leren van eerdere ervaringen 

en zij tijdens een eerder gesprek hun gedachten hebben gevormd, maar ook omdat de 

ontwikkeling van toerisme niet stilstaat, zal een herhaling van het onderzoek niet tot 

precies dezelfde resultaten leiden. Het aantal geïnterviewde bewoners is bovendien 

beperkt. Dit pleit ervoor om het onderzoek na verloop van tijd, en zo mogelijk op een 

grotere schaal, te herhalen. Ook om te achterhalen hoe de toeristische draagkracht van 

de buurt zich heeft ontwikkeld. 

 

Generaliseerbaarheid 

Gelden de gevonden resultaten ook voor andere buurten? Ook dit is twijfelachtig. De 

Felix Meritis-buurt is niet representatief voor alle Amsterdamse binnenstadbuurten. Het is 
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een bovengemiddeld aantrekkelijke en welgestelde buurt met een gunstige ligging ten 

opzichte van diverse culturele instellingen en een grote populariteit als winkelgebied. 

Doordat Amsterdamse binnenstadbuurten zo verschillend en uniek zijn, is geen enkele 

buurt representatief voor de hele binnenstad. Er zijn buurten die al langer en 

indringender met het toerisme te maken hebben, zoals het Wallengebied en de 

Nieuwmarktbuurt. Er zijn ook buurten waar het toerisme nog niet zo sterk is 

doorgedrongen, zoals de Plantagebuurt in de oostelijke binnenstad. En in andere delen 

van Amsterdam, daar waar buurten het proces van gentrification en cumulatieve 

aantrekkingskracht doormaken, kan een grotere aantrekkingskracht op toeristen 

ontstaan. Zeker nu de gemeente heeft ingezet op spreiding van het toerisme over de 

hele stad.  

 

In andere buurten zullen bewoners andere ervaringen met toerisme hebben en deze ook 

anders beleven dan de bewoners van de Felix Meritisbuurt. En daardoor zullen de 

buurten anders scoren op ‘toeristische draagkracht’. Dit pleit ervoor om het onderzoek 

ook in andere buurten uit te voeren. 

 

Typologie naar toeristische draagkracht 

Irritatie over en tolerantie van toeristische ontwikkelingen zijn gebruikt 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 opgesteld. Er zijn drie typen te 

onderscheiden:  

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

bewoners is de irritatiedrempel en de tolerantiegrens overschreden.  

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.  

3 Gekantelde buurt (too far): voor een substantieel deel (meer dan de helft) van de 

bewoners is zowel de irritatiedrempel als de tolerantiegrens overschreden.  

Tussen type 2 en 3 ligt het kantelpunt voor toeristische draagkracht. De onderzochte 

Felix Meritis-buurt behoort op basis van het pilot-onderzoek tot type 2: het kantelpunt 

van toeristische draagkracht is nog niet bereikt, maar komt wel dichterbij. Zie ook deel 1 

van deze drieluik. 

 

De typologie vertoont een opmerkelijke overeenkomst met de vier fasen van irritaie-

index of emotieladder: euforie, apathie, irritatie en verzet. Aanvankelijk, bij een klein 

aantal toeristen is er nog sprake van euforie. Wanneer het aantal toeristen toeneemt en 

hun komst vanzelfsprekend wordt, gaat de euforie over in apathie. Wanneer het aantal 

toeristen nog sterker toeneemt, gaat de lokale bevolking zich zorgen maken en kan er 

wrijving ontstaan tussen bewoners en bezoekers: de fase van ergernis. Dit kan bij 

verdere groei uiteindelijk uitmonden in de fase van vijandigheid. Toeristen krijgen de 

schuld van allerlei ongewenste veranderingen in stad en buurt. 

Deze laatste fase is te vergelijken met type 3. Wanneer zowel de irritatiedrempel als de 

tolerantiegrens voor een substantieel van de bewoners zijn overschreden, staat de 

leefbaarheid van de buurt sterk onder druk. En dat kan tot een vijandige houding van 

bewoners leiden. 

 

Om buurten te kunnen indelen in één van de onderscheiden typen, is een beperkt aantal 

interviews zoals in het onderzoek naar de Felix Meritis-buurt (18) te laag. Daarom zou 

het onderzoek kunnen worden uitgebreid met schriftelijke of telefonische enquêtes. De 

daaruit verkregen kwantitatieve informatie biedt een meer betrouwbare basis voor de 

typologie van buurten. 

 

Stappenplan voor verder onderzoek 

Stap 1: stel op basis van recente en te verwachten toeristische ontwikkelingen vast voor 

welke buurten het relevant is om de toeristische draagkracht te onderzoeken. 
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Het pilot-onderzoek is op buurtniveau uitgevoerd. Dit is een geschikt niveau om de 

ervaringen van bewoners met het toerisme in kaart te brengen en een indeling naar 

toeristische draagkracht te maken. Maar niet voor elke buurt is het even relevant om de 

toeristische draagkracht te onderzoeken. De relevantie ontstaat als een buurt een 

verandering ondergaat die samenhangt met een actuele of te verwachten toename van 

het aantal toeristen. Aanwijzingen daarvoor zijn bijvoorbeeld een toenemende 

populariteit onder bezoekers, uitbreiding van hotelaccommodatie in de buurt of in de 

directe omgeving, de komst van evenementen of publiekstrekkende instellingen of 

intensivering van loop- en fietsroutes. De meeste Amsterdamse binnenstadbuurten 

voldoen aan deze criteria, maar ook buurten in bijvoorbeeld Zuid (de Pijp) of Oost 

(lndische buurt). 

 

Stap 2: samenstelling onderzoekspopulatie op basis van snowball sampling met een 

minimale woonduur van drie jaar. 

 

Wanneer een buurt in aanmerking komt voor een onderzoek naar de ervaringen van 

bewoners, wordt een onderzoekspopulatie samengesteld. Dit kan op basis van snowbal 

sampling, een vorm van een selecte steekproef. De onderzoekspopulatie moet op een 

aantal kenmerken, zoals leeftijd, huishoudsamenstelling, eigendom van  de woning en 

woonduur, zoveel mogelijk overeen komen met de samenstelling van de buurt. Omdat 

bewoners hun buurt moeten kennen om de invloed van toerisme te kunnen beoordelen, 

is een minimale woonduur van drie jaar als uitgangspunt genomen. 

  

Stap 3: interview bewoners aan de hand van een topiclijst. Geeft de bewoners tijd en 

gelegenheid om hun antwoorden toe te lichten. 

 

Bij het onderzoek is de methode van (semi-)gestructureerde interviews gehanteerd, 

ofwel open gesprekken aan de hand van een topiclijst. Deze methode is bij uitstek 

geschikt om niet-feitelijke informatie, zoals meningen, verbanden en percepties, te 

verkrijgen. Voordeel van deze inductieve methode is dat de ervaringen die bewoners zelf 

naar voren brengen centraal staan.  

De respondenten worden aangemoedigd om hun antwoorden toe te lichten of ergens 

dieper op te gaan. Zeker wanneer het  om de eigen ervaringen gaat (zoals bij ‘critical 

encounters’), zijn dit belangrijke technieken om toe te passen. 

  

Stap 4: vul met het oog op de interne betrouwbaarheid de kwalitatieve informatie uit de 

interviews aan met kwantitatieve gegevens uit enquêtes. 

 

De interviews leveren kwalitatieve informatie die belangrijk is om een beeld te krijgen 

van de mate van weerstand tegen de gevolgen van toerisme. Om buurten daadwerkelijk 

te kunnen indelen in de typologie van toeristische draagkracht, is meer kwantitatieve 

informatie nodig. 

 

Tot slot 

Het interview met burgemeester Van der Laan sluit af met de opmerking: “Als overheid 

moet je een beetje tegenwicht aan de markt bieden.” Overheid en markt zijn tot nu toe 

de dominante partijen als het om het toerisme in de stad gaat. Een beter inzicht in de 

ervaring en beleving van bewoners kan een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame 

ontwikkeling van het toerisme. Een ontwikkeling die rekening houdt met de waarden en 

belangen van alle betrokken partijen. 

 

Het inzicht in de kosten en baten van toerisme die de resultaten van de 

bewonersonderzoeken kunnen bieden en de implicaties voor het handelen van de 

gemeente, komen in deel drie van dit drieluik aan bod. 


