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Steden kunnen massatoerisme niet
tegenhouden, maar wel veel doen
om het in goede banen te leiden,
zegt Kurstjens. Vanaf half februari
geeft de Utrechtenaar voor Hovo,
het Hoger Onderwijs voor Ouderen
van de Universiteit Leiden, een serie
van acht lezingen over de vraag ’hoe
massatoerisme de stad vormgeeft’.

Amsterdam, Praag, Parijs, Barce-
lona, Florence en Venetië worstelen
al jaren met ’overtoerisme’. De bin-
nensteden worden steeds vaker
kortstondig bewoond door toeris-
ten, de ’gewone’ binnenstadsbewo-
ners trekken weg en alle bedrijvig-
heid draait om toeristische beste-
dingen. 

Wat zich daar voltrekt, is een

schrikbeeld voor de wijkvereniging
Pieters- en Academiewijk in Leiden.
Na het Rembrandtfestival in juli vo-
rig jaar begon ze een discussie over
de vraag of ’de grens niet was be-
reikt’. 25.000 mensen in één week-
end in de wijk, was dat niet wat te
veel van het goede? Journalist Yael
Vinckx stelde de vraag aan de orde in
haar documentairefilm ’I Am Rem-
brandt’ en beantwoordde hem ook:
,,Ik woon in een pretpark.’’ De ge-
meente Leiden kondigde in novem-
ber vorig jaar aan dat zij een toeris-
tennota gaat opstellen.

Lissabon
Kurstjens bestudeert onder meer de
manier waarop het toerisme Lissa-
bon verandert. Daar leidde de af-
schaffing van huurbescherming
voor nieuwe huurders er vanaf 2007
toe dat huiseigenaren hun bezit
massaal begonnen te verbouwen tot
hotels, B&B’s en appartementen
voor toeristen. ,,Het ging - en gaat -
er soms ruig aan toe’’, zegt hij. ,,Veel
oudjes worden hun huizen uit ge-
jaagd. Wat daar gebeurt, is heel
wrang. Er wordt nog flink in het
centrum gewoond, maar het toeris-
me houdt er huis.’’ Hij ziet er ook
positieve kanten aan. ,,De verkrot-

ting verdwijnt. Lissabon wordt een
totaal andere stad.’’

Stedentrips
De eerste toeristen die stedentrips
gingen maken, waren rijke Engel-
sen die in 1846 voor het eerst de bad-
plaats Oostende en niet veel later het
schilderachtige Brugge gingen be-
zoeken. ,,Dat was toen nog een eli-
tair verschijnsel’’, zegt Kurstjens. In
1936 brak het massatoerisme door in
België. ,,Betaalde vakanties en
spoorwegen maakten dat mogelijk.
In Nederland gebeurde dat pas in de
jaren ’60. Nu zien we dat ook Chine-
zen, Indiërs en Brazilianen zich ste-
dentrips kunnen veroorloven.’’

’Beginnende’ toeristen weten
meestal weinig van de stad of het
land dat zij bezoeken. Ze laten zich
leiden door clichés: de Eiffeltoren,
het Colosseum, de Amsterdamse
grachten. Ze willen allen hetzelfde
zien en dat maakt het spreiden van
toeristen moeilijk. Maar niet onmo-
gelijk, zegt Kurstjens. Toeristen
wandelen graag en dat beperkt hun
actieradius tot drie kilometer rond-
om de plek waar zij het toeristische
gebied binnenkomen. 

De Pieters- en Academiewijk is
vanaf NS-station Leiden Centraal

ideaal gelegen voor toeristen die
willen genieten van de cafés, restau-
rantjes, de intieme stegen en win-
kelstraatjes, musea en monumen-
ten. ,,Als je de druk op het centrum
wil afleiden, dan moet je ze de ande-
re kant op sturen’’, zegt Kurstjens.
,,Naar Naturalis, bijvoorbeeld. Dat

is zo’n spectaculair gebouw, daar
willen toeristen wel heen. Maar de
route ernaartoe is een crime. Zoveel
lelijkheid bij elkaar! In die omge-
ving hou je toeristen niet vast.’’ 

Als het gemeentebestuur de druk
op de Pieters- en Academiewijk wil
verminderen, staat het naar zijn

idee dan ook voor de opgave om van
het gebied rondom Naturalis ’een
feest’ te maken. Een spectaculaire
herinrichting kan toeristen verlei-
den om niet de ’landzijde’, maar de
’zeezijde’ van het station te kiezen.

Hotels
Een tweede advies aan beleidsma-
kers is ’niet bang te zijn voor hotels’.
Verblijfstoeristen geven niet alleen
meer geld uit dan dagtoeristen, ze
behandelen de stad ook met meer
respect. Ze voelen zich, hoe kort
ook, ’Leidenaar’. ,,Laat ze deel uit-
maken van je samenleving.’’ 

Dagjesmensen, die het centrum
vaak al kennen, beleven ook plezier
aan evenementen aan de rand van de
stad. Kurstjens noemt het KNSM Ei-
land in de periferie van Amsterdam,
’waar altijd wat te doen is’, waar het
’bruist van de creativiteit’ - en dat
nog gratis te bezoeken is ook. Zulke
’hotspots’ leiden veel druk op de
binnenstad af. 

Een derde advies is om te investe-
ren in sociale woningbouw, zodat de
stad zijn eigen, authentieke karak-
ter niet verliest en een ferme basis
’eigen’ bewoners houdt. Daar hoort
het ’in de tang houden’ van verhuur-
organisaties als Airbnb bij.

Massatoerisme is niet te stoppen

Leiden ■ Het is onmogelijk om
toeristen uit historische steden
te weren, zegt stedenbouwkun-
dige Paul Kurstjens (65). ,,Ieder-
een wil reizen. Massatoerisme is
een fenomeen waarmee immen-
se belangen zijn gemoeid. Het
heeft een enorme kracht.’’ 

Na afloop van de Leidse Rembrandtdagen vroegen veel Leidenaars zich juli vorig jaar af: kunnen de woonwijken in de binnenstad deze toeloop nog wel aan? FOTO HIELCO KUIPERS

Vorig jaar toonden hoogleraar eco-
toxicologie Vijver en haar team aan
dat thiacloprid, een zenuwgif dat
luizen, bladvlooien en kevers doodt,
ook ontzettend schadelijk is voor al-
lerlei andere dieren. Vooral dieren
die in oppervlaktewater leven. Uit
het onderzoek in het Levend Lab
bleek dat de stof voor dieren in slo-
ten tot 2500 keer gevaarlijker is dan
voor beesten die in een laboratori-
um continu gevoerd worden. Maar
om te bepalen of een middel op de
markt mag komen, worden juist die
labresultaten gebruikt. 

Dat kan bijna niet anders, erkent
Vijver. ,,Er zijn in Europa wel 22.000
stoffen op de markt. Die kun je niet
allemaal in het echt testen, zoals wij
doen. Ons onderzoek duurt min-
stens een jaar’’, vertelt ze.

Vijver pleit dan ook voor een an-
dere manier van toelating. Nu nog
wordt er per stof besloten of iets op
de markt mag komen. Vijver wil het
liefst dat er beoordeeld wordt op zo-
geheten similariteit. Alle stoffen die
op elkaar lijken worden dan in één
keer beoordeeld op basis van gege-
vens die voor de meest gemeten stof
bekend zijn. ,,Thiacloprid is nu
door de Europese Commissie verbo-
den. Dat is hartstikke mooi. Maar
inmiddels zijn er al drie stoffen in
de maak die er op lijken. Stof voor
stof beoordelen is niet houdbaar.’’

De Leidse hoogleraar schreef brie-
ven hierover naar het CTGB, het
College voor de toelating van gewas-
beschermingsmiddelen en biocide,
dat in Nederland beslist over de toe-
lating van nieuwe middelen. Ze

kreeg in mei nog nul op haar rekest.
Het groeperen van stoffen zou niet
mogelijk zijn. ,,Maar vorige maand
las ik een interview met Annemarie
van Wezel die in de raad van het
CTGB zit, waarin ze zei dat we af
moeten van het stof voor stof beoor-
delen. Het is fijn dat er nu naar geke-
ken wordt.’’

Even terug naar dat middel thia-
cloprid. In eerste instantie leek het
erop dat de resultaten van het on-
derzoek van Vijver te laat kwamen.
Want de Europese Commissie zou in
mei stemmen over een verlenging
van de vergunning. Die stemming
werd uitgesteld tot afgelopen okto-
ber. ,,Er is enorm veel actie gevoerd
door verschillende landen. Duits-
land was voor een verbod, een aantal
Oost-Europese landen tegen. Neder-
land heeft zich uiteindelijk onthou-
den van stemming.’’

Invloed
Vijver volgde het politieke spel,
maar probeerde er zich niet druk om
te maken. ,,Ik heb daar als weten-
schapper toch geen invloed op. Dat
leer ik mijn studenten ook. Wat wij
als wetenschappers leren, hoeft niet
per se terug te komen in wetten en
beleid. Er spelen zoveel belangen.’’

Uiteindelijk besloot de Europese
Commissie dus tot een verbod. Niet
vanwege de ecologische schade van
thiacloprid, maar op basis van hu-
mane toxicologie. ,,Blijkbaar is op
basis van biodiversiteit alleen dit be-
sluit niet te nemen, omdat we het
niet belangrijk genoeg achten. Ach,
uiteindelijk hebben we voor elkaar
wat we wilden.’’

Het nieuws komt op een goed mo-
ment. Na de zomer moet het Levend
Lab plaatsmaken voor huizen. Er is
nog geen nieuwe locatie gevonden
op het Bio Science Park. Vijver hoopt
dat het verbod op thiacloprid de
raad van participanten van het Bio
Science Park van het belang van haar
werk overtuigt en ze ruimte kunnen
maken voor een nieuw Levend Lab.
,,Dit is een mooie opsteker.”

Verbod thiacloprid is
opsteker voor levend lab
Tessa de Wekker

Leiden ■ Nee, Martina Vijver heeft
geen rondjes door de kamer gedanst
toen ze hoorde dat de Europese
Commissie heeft besloten om het
bestrijdingsmiddel thiacloprid te
verbieden. Maar blij is ze wel. Ook
omdat het nieuws een opsteker is
voor de toekomst van het Levend
Lab op het Leidse Bio Science Park.

Martina Vijver met Henrik Barmentlo bij het levend lab.ARCHIEFFOTO HIELCO KUIPERS

De workshop is onderdeel van
een serie activiteiten die de UB dit
jaar houdt onder de noemer ’On-
derdrukking en Vrijheid’. De bi-
bliotheek wil laten zien hoe in het
verleden groepen mensen met el-

kaar omgingen of zich tegen el-
kaar afzetten en zichzelf zo een
identiteit gaven. 

Vrolijk belooft een ’eerste in-
druk van de fascinerende geschie-
denis van Egypte’. Voorkennis is
niet vereist. Na een introductie
waarin wordt uitgelegd waarom
de getoonde documenten zo be-
langrijk zijn, mogen de bezoe-
kers, wel onder toezicht, het his-
torische materiaal bekijken.

Belangstellenden wordt ge-
vraagd zich van tevoren op te ge-
ven per e-mail: aanmelding@li-
brary.leidenuniv.nl onder ver-
melding van ’workshop Egypte’
en het aantal deelnemers’ of via
tel. 071-5272832.

Wilfred Simons

Leiden ■ De Leidse Universi-
teitsbibliotheek houdt woens-
dagavond 19 februari een work-
shop over Egypte van de 7de tot
de 20ste eeuw. Aan de hand van
historisch materiaal laat conser-
vator Arnoud Vrolijk zien hoe de
Egyptenaren door de eeuwen hen
leefden, steden bouwden, gedich-
ten en grappen maakten.

Workshop Egypte in
Universiteitsbibliotheek

De Internationale Astronomische Unie viert vrijdag 14 februari in de Oude
Sterrewacht in Leiden dat satelliet Voyager 1 dertig jaar gelegen een histori-

sche foto van de aarde nam die bekend staat als de ’pale blue dot’.

◆
Getal van de week

21,2
miljard kilometer van de aarde

◆

Na een lange dag op de
universiteit wil ik thuis

graag vooral ontspannen.
Eten koken, nog even de dag
van morgen voorbereiden en
daarna in mijn luie schom-
melstoel Netflixen. Weinig
dingen zijn zo ontspannend
als kijken naar politiedetecti-
ves die een moord proberen
op te lossen. Of nog beter,
meerdere moorden. Ze spre-
ken Zweeds, of Deens, Fins,
Noors of zelfs IJslands. De
rechercheurs worden zo in
beslag genomen door hun
werk dat hun privéleven eron-
der lijdt – of niet eens bestaat.
Ze rijden stad en land af om
iedereen te interviewen, elke
plaats delict te bestuderen. Op
het politiebureau staat een
groot doorzichtig whiteboard
met foto’s van de slachtoffers
en de verdachten. Aan het
eind belandt altijd wel een
rechercheur met een schot-
wond in het ziekenhuis, maar
de zaak wordt wel opgelost.

De laatste tijd voel ik mij
steeds meer verbonden met
deze rechercheurs. Een paar
maanden terug begon ik aan
een nieuwe fase van mijn
onderzoek bij de afdeling
psychiatrie. We bekijken her-
senscans om te zien welke
delen van de hersenen belang-
rijk zijn in het ontstaan of
hebben van mentale veer-
kracht. Een groot deel van het
onderzoek bestaat uit op-
drachten geven aan een
computer met heel veel
rekenkracht om de
hersenscans te be-
werken.

Deze opdrachten
worden niet altijd in
één keer goed uitge-
voerd. Dan heb ik

een fout gemaakt, maar welke
fout? Het mentale whiteboard
wordt opgezet en ik begin
met het verzamelen van aan-
wijzingen. De beste aanwij-
zingen zijn de „error files”,
waarin beschreven wordt wat
er mis is gegaan. Als daar de
fout heel duidelijk in staat,
ben ik zo klaar. Maar ik hebt
niet altijd wat aan deze files,
of ze worden aangemaakt in
een folder waar ik ze niet
verwachtte. Net zoals de poli-
tierechercheurs ontvang ik
weleens informatie waar ik in
eerste instantie heel weinig
mee kan, of ik moet diep
graven om mijn ’zaak’ te
kunnen oplossen.

Als een fout niet direct op
te lossen is, wordt het specu-
leren over de toedracht van
het probleem. Wat zou er
gebeurd kunnen zijn? Heb ik
een verkeerd commando
gegeven? Staan de data wel in
het juiste format? Heeft de
computer genoeg reken-
kracht? Op het whiteboard
begint zich een theorie af te
tekenen. En niet alleen de
politierechercheurs vergeten
de wereld om hen heen, ook
ik ga vaak helemaal op in zo’n
onderzoek. Zoveel dat ik soms
vergeet om ook nog wat aan
de rest van mijn studie te

doen. Maar ik ver-
schil ook in veel
dingen van deze
politiemensen. Mijn
onderzoek brengt

me dan wel naar
het zieken-

huis, maar
gelukkig
niet in een
ambulance.

Jong Geleerd: Whodunnit

◆
Jong geleerd

Baukje de Vries studeert geneeskunde in het LUMC.
Daarnaast doet ze onderzoek bij de afdeling psychiatrie,
waar ze zich bezighoudt met de vraag: wat maakt mensen
mentaal veerkrachtig?

◆

Whodunit

Wilfred Simons 
w.simons@mediahuis.nl

Stedenbouwkundige Paul Kurstjens. FOTO LEIDSCH DAGBLAD


