
 
 
 

 
 
In Amsterdam lijkt alles samen te komen. Het is de 
hoofdstad van Nederland alsmede Holland voor 
toeristen. Die komen er in groten getale naartoe. 
 

 
 
Met zovelen dat Amsterdam worstelt met over-
toerisme.  
 

 
 
En bewoners klagen over vervreemding. Ze voelen 
zich niet meer thuis in hun eigen binnenstad.  
Geen stad doet meer aan het spreiden van toeristen 
dan Amsterdam.  
In 2011 zette de structuurvisie al in op uitbreiding 
c.q. uitrol van het centrumgebied, met in het 
kielzog focusgebieden (gele vlekken op de 
plattegrond) waar toeristen naartoe moesten.  
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In 2016 bleek dat ontoereikend te zijn en koos de 
gemeente voor nieuwe focusgebieden buiten de 
Ring.  
 

 
 
Tegelijkertijd startte de toeristenorganisatie 
Amsterdam&Partners met de campagne 
‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’ die toeristen 
moest verleiden om kennis te maken met de 
toeristenattracties in de metropoolregio 
Amsterdam (MRA).  
De landelijke toeristenorganisatie NBTC haakte 
daarop in met een campagne ‘HollandCity’, die van 
heel Nederland een toeristenstad maakte met 
verhaallijnen in de trein.  
 

 
 
Twee jaar later schreef ik dat spreiding van toe-
risten eenvoudig met de metro kon, niet beseffende 
dat Amsterdam geen fijnmazig metrostelsel heeft 
zoals Parijs of Londen. 

A’dam bezoeken, Holland zien
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Inmiddels zijn we weer een aantal jaren verder. Na 
het topjaar 2019 zakte het toeristenbezoek tot 
vrijwel nul dankzij de corona-epidemie. Het zal niet 
lang meer duren, het is inmiddels 2023, of we zitten 
weer op het oude niveau. 
Tijdens deze epidemie verlangde Amsterdammers 
niet meer terug naar de voorliggende periode van 
overtoerisme en vervreemding. De gemeente wil 
van de prettoeristen af. 
 

 
 
En ook van de cruiseterminal, die in de toekomst 
naar het westelijk havengebied verhuist.  
 

 
 
Tegelijkertijd werkt de MRA aan een nieuw 
spreidingsbeleid waarbij de hotelstop in Amsterdam 
gecompenseerd wordt door ontwikkelkansen voor 
hotels in toeristenverblijfspolen aan het spoor (gele 
stippen op de plattegrond).  
Onderwijl is ook Airbnb aan banden gelegd. 
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Deze regionale spreiding van toeristen lijkt uit nood 
geboren. Het is de vraag of het gaat werken.  
Zijn de spoorwegen bijvoorbeeld een geschikt 
vervoermiddel om te spreiden, of moeten we 
denken aan uitbreiding van het metronet, zoals in 
Bilbao, dan wel aan een regionaal tramsysteem, 
zoals in Bordeaux? Krijgt Amsterdam dan niet nóg 
meer dagtoeristen die de stad consumeren en 
vervuild achterlaten?  
In bijvoorbeeld het Van Gogh Nationaal Park draait 
het niet om toeristenspreiding maar om het 
opsnuiven van de geest van Van Gogh en om 
natuurbescherming, zo lijkt het althans.    
 

 
 
Tot op heden hebben de ambitieuze spreidings-
plannen van de gemeente Amsterdam, inclusief 
toeristenorganisatie en MRA, niet kunnen voor-
komen dat de bestemming Amsterdam, ook na 
coronatijd, populair blijft bij toeristen. 
Daar zijn verschillende redenen voor.   
Om te beginnen zijn de internationale economische 
en toeristische trends door plaatselijk beleid 
nauwelijks te beïnvloeden. Alleen een pandemie 
kan dat, slechts tijdelijk.  
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En wat gebeurt er als de Chinezen weer mogen 
reizen? Hoe effectief zijn de hogere vliegprijzen 
dan? Gaat de internationale trein echt concurreren, 
of gaan we binnen Europa massaal met de 
elektrische auto op stap? Dit zijn slechts enkele 
voorbeelden van trends die spreidingsplannen in de 
weg staan.    
 

 
 
Maar het allerbelangrijkste is misschien wel dat 
Amsterdam het imago van een vrijzinnige stad heeft 
waar niemand vanaf wil. Amsterdam wil alleen 
cultuurtoeristen (waardevol toerisme) welkom 
heten, geen prettoeristen. Alsof toeristen zich in 
tweeën laten splitsen.  
 

 
 
Ook geen onbelangrijke aantrekkingskracht is de 
hoeveelheid historisch stedenschoon van Amster-
dam. Dat bevindt zich allemaal binnen een cirkel 
van drie kilometer, de ideale actieradius van 
wandelende toeristen.  
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Binnen die cirkel bevinden zich vrijwel alle toeris-
tische attracties, ook die er sinds 1904 (zie Baede-
ker reisgids) zijn bijgekomen. Slechts een paar 
vallen erbuiten.  
Binnen die cirkel bevinden zich ook enkele toeris-
tische gebieden, zoals de Wallen, en enkele drukke 
looproutes. 
 

 
 
De vraag is nu of het regionale spreidingsbeleid 
zoden aan de dijk zet? Of moeten duurzaam 
toerisme en bezoekersmanagement dat gaan doen? 
Allemaal samen wellicht.  
De magneetkracht van de binnenstad met zijn 
honderden attracties zal door alle beleid waar-
schijnlijk niet afnemen. Het autovrij maken van de 
binnenstad helpt daar bijvoorbeeld niet bij. De 
wandelende toerist zal het juist toejuichen.  
Het verhuizen van topattracties naar toeristen-
verblijfspolen binnen of buiten de MRA zou iets 
kunnen betekenen, ware het niet dat de attracties 
daar zelf niet op zitten te wachten.  
Dus verzint menigeen dan maar nieuwe attracties 
buiten de magische cirkel, om te voorkomen dat 
toeristen de binnenstad bezoeken.  
Zou het niet verstandiger zijn om op zoek te gaan 
naar gebieden waar bewoners relatief weinig hinder 
ondervinden van veel bezoekers, grenzend aan de 
binnenstad? Inderdaad, dit is de bekende uitrol van 
het centrumgebied uit het gemeentebeleid van 
2011. In menig toeristenstad in Europa inmiddels 
gerealiseerd.   
De Westergasfabriek zou zo’n gebied kunnen zijn of 
het IJ met zijn oevers. Noem deze ‘uitrolgebieden’ 
desnoods ‘drukventielen’.  
 

Baedeker 1904
Iamsterdam 2014
straten
gebieden



 
 
Maar mooier zou zijn om het IJ een regionale 
identiteit te geven.  
 

 
 
 

‘Riviericonen’
Nieuwe promenades
Ontwikkelgebieden

Het IJ als ‘drukventiel’

metropool


