
 
 
Utrecht, 2 april 2020 

 
Beste vrienden en vakgenoten, 
 
 
Zoals jullie weten ben ik al jaren bezig met het onderwerp ‘massatoerisme & stedenbouw’. 
Ik geef er een cursus over bij de HOVO, zie www.kurbin.nl/onderwijs, dat op thematische en 
historische wijze inzicht verschaft in de ruimtelijke kant van het massatoerisme. Onlangs 
verscheen er een artikel van mijn hand dat jullie in de bijlage aantreffen. 
 
Het klinkt nu, tijdens de corona-epidemie, een beetje bizar om met toerisme bezig te zijn.  
Desalniettemin is de kans groot dat het massatoerisme aantrekt zodra het virus optrekt. 
Ongetwijfeld zal het er dan anders dan voorheen uit zien, hoe weten we nog niet. De 
toeristenbranche zal er waarschijnlijk doeltreffend op anticiperen. En de ruimtelijke 
disciplines zullen volgen.    
In dat kader ben ik alvast gestart met het schrijven van een boek over de ruimtelijke kant 
van het massatoerisme in verschillende Europese riviersteden. De rivier wordt daarin als 
‘drukventiel’ voorgesteld, net zoals in het bijgevoegde artikel. Voor een boek is dat 
uitgangspunt wellicht aan de magere kant. Daarom zullen er thema’s aan toegevoegd 
worden die er een relatie mee hebben. Het wordt een rijk geïllustreerd leer- en leesboek. 
Suggesties en bijdragen zijn welkom. 
 
Nu we het toch over bijdragen hebben; dit boek komt er niet vanzelf. Er is gedeeld 
enthousiasme voor nodig, een behoorlijke doelgroep en wat geld. Vandaar dat ik bij jullie 
aanklop met de vraag om een bijdrage te leveren. Dat kan op verschillende manieren.  
Bij een financiële bijdrage (‘crowdfunding’) doe ik de belofte het geld terug te storten als het 
boek niet binnen een jaar verschijnt (rekeningnummer: NL80INGB0006071362 ten name van 
Kurbin in Utrecht, onder vermelding van ‘het boek’). Bij een inhoudelijke bijdrage gaan we 
samen om tafel zitten. Vragen en andere suggesties kunnen ten alle tijden naar dit mailadres 
gestuurd worden:  kurbin@telfort.nl 
Ik ben benieuwd naar jullie reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Paul Kurstjens 
KuRbiN, urban discovery 
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