
52 / Blauwe kamer 1 2020 53 /

Massatoerisme spreiden naar  
voorbeeld Europese riviersteden

Stadsrivier  
als item voor 
de bucketlist

Het Guggenheim-museum en het 
water van de Nervión vormen sa-
men een aantrekkelijke trekpleister 
voor toeristen die Spaanse stad 
Bilbao aandoen.
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Om de overlast van het snelgroeiende toerisme in 
Amsterdam in te perken wordt vooral ingezet op spreiding 
van buitenlandse toeristen over het land. Daarmee wordt 
voorbijgegaan aan de ruimte die de hoofdstad zelf nog 
heeft om het toerisme op te vangen, met name de IJ-oevers. 
Europese riviersteden als Bilbao en Bordeaux geven het 
goede voorbeeld.

Tekst Paul Kurstjens
Foto’s Peter de Bruijn

De waterspiegel die Michel  
Corajoud ontwierp tussen het oude 
centrum van Bordeaux en de rivier 
de Garonne. 
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Met het plan ‘Het langste 
terras van Amsterdam’ leek 
de gemeente voluit te kiezen 
voor toerisme langs het IJ. 
Maar dit plan redde het niet, 
mede omdat de betrokken 
banken liever naar de Zuidas 
verhuisden.

De schematische kaartjes van  
Bilbao en Bordeaux laten zien hoe 
in beide steden de rivieren onder-
deel uitmaken van het toeristische 
hart. In Amsterdam zou het IJ een 
vergelijkbare rol kunnen spelen.

Overtoerisme – het betrekkelijk nieu-
we begrip laat weinig aan de verbeel-
ding over. In Nederland – waar tussen 
2009 en 2018 het aantal buitenlandse 
toeristen verdubbelde naar 20 miljoen 
– kampt vooral Amsterdam met de 
gevolgen van de almaar aanzwellende 
stroom buitenlandse toeristen, denk 
aan de drukte, de stijgende woning-
prijzen en het eenzijdige winkelaan-
bod in de toeristische hotspots.
Op zoek naar ruimtelijke alternatie-
ven voor overtoerisme proberen de 
toeristenbranche en de rijksoverheid 
toeristen over heel Nederland te sprei-
den. Dat biedt wellicht enig soelaas, 
maar tegelijkertijd laten zij kansen 
liggen om in de stad zelf te komen 
tot spreiding. Met name de rivier zou 
een ‘drukventiel’ kunnen zijn voor de 
overvolle binnenstad. Aan en op de ri-
vier hebben bewoners immers minder 
last van toeristen, daar zijn ze gewoon 
mederecreant.
Met deze vraag onderzocht ik praktij-
ken en de kansen voor toerismesprei-
ding in drie Europese riviersteden: 
Amsterdam, de Spaanse stad Bilbao en 
Bordeaux in Frankrijk. In alle drie de 
steden is de havenfunctie verdwenen, 
zijn de oevers vernieuwd en is er flink 
gebouwd. In Bilbao en Bordeaux heeft 
men zich bij de vernieuwing duidelijk 
ingeleefd in de belevingswereld van 
zowel bewoners als toeristen. Daar kan 
Amsterdam nog wel iets van leren.

Overstromingsgevaar
Het iconische Guggenheimmuseum 
zette Bilbao in één keer op de kaart. 
Maar als je er drie dagen verblijft, het 
museum al gezien hebt en de moeite 
neemt om je in de stad te verdiepen, 
kom je erachter dat het museum 
slechts een klein radertje is in een 
veel grotere opknapbeurt die zich 
uitstrekt over de hele regio. Daar is de 
metro de verzinnebeelding van, door 
architect Norman Foster voorzien van 
opvallende entreegebouwen, die door 
de plaatselijke bevolking Fosterito’s 
worden genoemd.
Het Guggenheimmuseum ligt aan 
de rivier de Nervión die vanwege 
overstromingsgevaar nieuwe oevers 
heeft gekregen. Het deel dat in de stad 
Bilbao ligt, waar voorheen havenacti-
viteiten plaatsvonden, is heringericht 
tot recreatiegebied. Je zou het een 
langgerekt park kunnen noemen, waar 
vooral Bilbaoërs ’s avonds, voordat ze 
gaan eten, gaan wandelen, met elkaar 

praten en met de kinderen spelen. Dat 
doen ze vooral aan de noordzijde waar 
de historische binnenstad en een paar 
woonwijken liggen. Volwassen bomen 
zorgen hier voor een lommerrijke 
sfeer. 
Aan de overzijde, waar het Guggen-
heimmuseum staat, is de sfeer anders. 
De havenbebouwing die hier verdween 
leverde veel ruimte voor nieuwbouw 
en voor een nieuw park dat aansluit op 
een bestaand park. Overdag tref je hier 
de meeste toeristen aan rondom het 
Guggenheim, waar straatartiesten, een 
reusachtige bloemenpuppy van Jeff 
Koons en een reuzenspin van Louise 
Bourgeois voor het nodige vertier 
zorgen.

Nieuwe tram
Ogenschijnlijk hebben de twee oevers 
van de Nervión weinig met elkaar van 
doen. Aan de ene zijde flaneren de be-
woners en aan de andere amuseren de 
toeristen zich. Toch is er sprake van in-
teractie, door de verschillende nieuwe 
voetgangersbruggen en de identieke 
witte gietijzeren hekwerken langs de 
waterkant. Ook de afstand tussen het 
historische centrum, waar het station 
ligt, en het Guggenheimmuseum 
speelt een rol. De anderhalve kilome-
ter, langs de oevers gemeten, zijn goed 
te lopen, of anders te overbruggen met 
een nieuwe tram die langs de oevers 
rijdt.
Over het algemeen zullen dagtoeristen 
die met de auto naar Bilbao komen 
alleen het Guggenheim museum 
bezoeken, vervolgens een klein rondje 
over de oevers lopen en dan weer 
verder rijden. Verblijfstoeristen lopen 
daarentegen het hele stuk tussen het 
Guggenheimmuseum en de histo-
rische binnenstad en mengen zich 
dan met de plaatselijke bevolking. De 
opgeknapte rivieroevers kunnen een 
hoop aan. Het zijn promenades die 
bedoeld zijn voor iedereen, ware open-
bare ontmoetingsplekken.
De historische binnenstad is waar-
schijnlijk de enige plek waar in de 
toekomst sprake kan zijn van overtoe-
risme. Aangezien de rivieroevers een 
vanzelfsprekend onderdeel zijn van 
de historische binnenstad, werkt de 
Nervión in dat geval als ‘drukventiel’.

Park annex promenade
In Bordeaux lijkt iets vergelijkbaars 
aan de hand, maar op grotere schaal. 
Toen ik daar met de TGV aankwam en 

>> dicht bij het station een hotel vond, 
kon ik niet bevroeden dat de oevers 
van de Garonne zowel dichtbij als 
veraf waren.
De Franse stad Bordeaux heeft ruim 
twee keer zoveel inwoners als Bilbao 
en heeft het grootste beschermde 
Unesco-stadsgezicht ter wereld. Het 
centrum binnen de voormalige ves-
tingwerken beslaat daar ongeveer een 
vijfde van. Het station ligt buiten dit 
centrum aan de rand van het Unesco-
gebied en niet ver van de rivier. Je voelt 
je er een beetje verloren als je de trein 
uitstapt. Gelukkig staat er een tram 
klaar die je langs de Garonne naar het 
centrum brengt. Daar maak je eerst 
kennis met de oude stenen brug die 
sinds een paar jaar alleen bestemd is 
voor langzaam verkeer en openbaar 
vervoer. Vanaf dit punt biedt het 
toeristisch centrum zich aan langs de 
rivier. 
Over een lengte van ongeveer vier 
kilometer heeft de landschapsar-
chitect Michel Corajoud begin deze 
eeuw de linkeroever omgetoverd tot 
een langgerekt park annex prome-
nade. Met oog voor de aangrenzende 
stadsdelen creëerde hij verschillende 
sferen. In het zuiden, nabij het station, 
ligt de nadruk op sportvoorzieningen 
die afgestemd zijn op de naastgele-
gen woonwijk waar veel allochtonen 
wonen. Dan komt, naar het noorden 
toe, het centrumgedeelte met een 
spannende waterspiegel die veel 
toeristen aantrekt. Vervolgens kom je 
in de buurt waar veel wijn verhandeld 
wordt en waar verbouwde pakhuizen 
met winkels en horecagelegenheden 
staan. Helemaal in het noorden eindigt 
dit langgerekte park bij het iconische 
wijnmuseum La Cité du Vin dat in 
2015 openging. Het staat aan de rand 
van een nieuwbouwgebied rondom 
een bassin waar ook andere musea 
en onderwijsinstellingen hun deuren 
openden. Hier ontwikkelt zich het 
nieuwe hippe Bordeaux.

Autoluw
Ook aan de rechteroever van de 
Garonne wordt flink gebouwd. Hier 
is ervoor gekozen om de oever in zijn 
natuurlijke staat te houden en aan te 
vullen met parken en groenstroken 
haaks erop. De nieuwste ophaalbrug, 
ter hoogte van het wijnmuseum biedt 
sportieve bewoners de gelegenheid 
een mooi rondje te maken over beide 
oevers. 
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Om de oevers aantrekkelijk te maken 
voor bezoekers is er aan de centrum-
zijde alles aan gedaan om de straten 
uitkomend op de Garonne autoluw te 
maken. Hierdoor word je als het ware 
vanaf de langste autovrije winkelstraat 
van Frankrijk, die parallel aan de rivier 
loopt, naar de rivier gezogen. Net als 
in Bilbao mengen toeristen zich door 
de weloverwogen inrichting van de 
oevers vanzelfsprekend met bewoners.
En net als in Bilbao, waar het over-
stromingsgevaar van de rivier werd 
beantwoord met een regionaal struc-
tuurplan, bracht de keuze voor een re-
gionaal tramnetwerk Bordeaux nieuw 
elan. Dit plan kwam uit de koker van 
het regionale samenwerkingsverband 
Metropool Bordeaux, een krachtig 
instituut met grote economische en 
ruimtelijke ambities waar de gemeen-
te, ook in toeristisch opzicht, veel 
profijt van heeft. In beide steden is al 
doende de rivier de ruimtelijke drager 
van het toeristische beleid geworden.
Een punt van zorg is dat voor wande-
lende toeristen de afstand tussen het 
noordelijke puntje, waar La Cité du Vin 
ligt, en het zuidelijke puntje, waar een 
nieuwe brug naar ontwerp van OMA 
gebouwd wordt, in de toekomst te 
groot dreigt te worden. We hebben het 
dan over een afstand van zes kilome-
ter, een lengte die voor de spreiding 
van toeristen vooralsnog onnodig is 
want van overtoerisme is nog geen 
sprake in Bordeaux.

Tussen de oren
In vergelijking met Bilbao en Bor-
deaux worstelt Amsterdam nu al met 
overtoerisme – en dan vooral in het 
Unesco-gebied van de grachtengor-
del. Langs het IJ, dat hier pal aan ligt, 
valt het daarentegen wel mee met de 
drukte. Er is de afgelopen jaren veel 
geïnvesteerd in de IJ-oevers. Op de 
zuidelijke oever zijn – van oost naar 
west – een cruiseterminal met hotel 
en museum NEMO gebouwd. Het Cen-
traal Station is onder handen genomen 
en ten westen ervan is een jachthaven 
aangelegd met een nieuw hotel. De 
openbare ruimte is heringericht met 
nieuwe aanlegsteigers voor rivier-
cruises. Op de noordelijke oever is het 
filmmuseum EYE gebouwd, alsmede 
de exclusief voor toeristen bedoelde 
A’dam Toren en filmattractie This is 
Holland.
En toch zit het IJ nog steeds niet tus-
sen de oren van toeristen, zoals de 

>>

Nervión van Bilbao en de Garonne van 
Bordeaux. Dat komt vooral door het 
wankelmoedige beleid van de gemeen-
te Amsterdam, die het IJ weliswaar 
bruikbaar maakt voor toerisme maar 
niet voluit kiest voor toerisme aan het 
IJ. Eventjes zag het daar wel naar uit 
toen in 1991 een ontwerp gepresen-
teerd werd met de uitnodigende titel 
‘Het langste terras van Amsterdam’. Dit 
verdween echter in de ladekast omdat 
er teveel hoogbouw op de tekeningen 
stond en de betrokken banken uit-
eindelijk liever naar de Zuidas ver-
huisden. Sindsdien ligt de nadruk op 
woningbouw aan het IJ. Alle gereali-
seerde plannen alsmede de nieuwe 
stedenbouwkundige visies gaan uit 
van de zogenaamde ‘uitrol’ van de bin-
nenstad – zonder daar echter toeristen 
bij te denken.

Geen zichtbare resultaten
Dat is ook het geval bij de maatregelen 
die voormalig burgemeester Eberhard 
van der Laan voor het overtoerisme 
in gedachte had. Hij initieerde het 
programma ‘Stad in Balans’ dat zich 
volgens hem zou moeten toeleggen op 
onder andere hogere toeristenbelas-
ting in het centrum, nieuwe culturele 
attracties in de stadsranden, minder 
raamprostitutie, bredere fietspaden, 
minder auto’s op de grachten en 
strengere regels voor nieuwe hotels. In 
de ambtelijke uitwerking is een breed 
scala van beheersmaatregelen bedacht 
waar het IJ niet in voorkomt. Tot zicht-
bare resultaten heeft ‘Stad in Balans’ 
nog niet geleid.
Dat is waarschijnlijk een van de rede-
nen waarom de nieuwe burgemeester 
Femke Halsema hoogleraar Zef Hemel 
vroeg om een nieuwe visie voor de 
binnenstad te maken. Hemel kwam in 
oktober met een rapport dat ook over 
toerisme gaat. Zonder een woord te 
reppen over ‘Stad in Balans’ stelt hij 
voor om toeristen met een nieuwe top-
attractie naar de Zuidas te dirigeren. 
Het IJ als potentiële attractie – waar 
het NEMO, EYE, A’dam Toren en This 
is Holland toch alle aanleiding voor 
boden – ziet Hemel over het hoofd. En 
daarmee de kans om het IJ als ‘druk-
ventiel’ op de kaart te zetten. 
De regionale aanpak die in Bilbao 
en Bordeaux een voorwaarde voor 
succes is gebleken, uit zich in Neder-
land in een breedgedragen oproep 
voor spreiding. Zo pleit de Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI) voor nieuwe 

toeristische attracties buiten de 
huidige toplocaties in de nabijheid 
van openbaar vervoer of bestaande 
aansluitingen op het hoofdwegennet. 
Toeristen worden kennelijk geacht de 
stad te verlaten – terwijl ze niets liever 
doen dan slenteren door een aantrek-
kelijke stad. Je kunt op je klompen 
aanvoelen dat deze vorm van spreiding 
geen zoden aan de dijk zet.

Zonnige promenade
Een veel hoopgevender benadering is 
die van de ‘uitrol’ van de binnenstad, 
ook voor toeristen. En niet naar de 
Zuidas, want daar zit een voor toeris-
ten weinig spannende woonwijk tus-
sen (Amsterdam-Zuid), maar wel naar 
het water van het IJ waar bewoners 
minder last hebben van toeristen. Om 
te beginnen bij het Oosterdok waar de 
noordoever al voorzien is van een zon-
nige promenade richting NEMO, maar 
de zuidoever nog niet meer is dan een 
verkeersweg waar niets te beleven valt. 
Juist de zuidzijde die grenst aan het 
overvolle Wallengebied heeft poten-
tie. Daarna zou verder noordwaarts 
‘gerold’ kunnen worden, tot over het 
IJ waar menig nieuwbouwproject als 
verlengstuk van de binnenstad kansen 
biedt om het toeristen naar de zin te 
maken.
Dit vergt een nieuwe vorm van 
‘toeristeninclusief’ ontwerpen. De 
voorbeeldsteden Bilbao en Bordeaux 
zijn hierin al voorgegaan, net zoals 
Parijs, Londen, Keulen, Hamburg en 
Kopenhagen die hun waterfronten 
hebben benut om de toeristische druk 
te verlichten.

Langs de oevers in Bilbao en 
Bordeaux mengen toeristen zich 

vanzelfsprekend met bewoners

Bruggen vervullen een sleutelrol. 
Over de Nervión in Bilbao ontwierp 
Santiago Calatrava een voetgan-
gersbrug. In Bordeaux is de oude 
stenen brug alleen nog maar toe-
gankelijk voor voetgangers, fietsers 
en openbaar vervoer.

De noordelijke oever van de Ner-
vión is ingericht als een langgerekt 
park, waar Bilbaoërs ’s avonds 
wandelen, met elkaar praten en met 
de kinderen spelen.
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