
 
 

 
 
Barcelona is nog niet zo lang een toeristenstad, laat 
staan een overtoeristische stad. Het begon voor 
toeristen pas aantrekkelijk te worden toen dictator 
Franco in 1975 stierf. Barcelona voelde zich bevrijd. 
Dat viel samen met de welvaartsstijging en 
toename van betaalde vakantiedagen in heel 
Europa.   
En het heeft, hoe gek dat ook mogen klinken, te 
maken met het uitbreidingsplan van de 
stedenbouwkundige Ildefons Cerdà uit 1859. Hij 
ontwierp namelijk een nieuwe stad als een raster 
rondom het historische centrum, zonder ook maar 
een moment aan toeristen te denken. Hij gaf 
geeneens invulling aan de kustlijn. Hier liep alleen 
een spoorlijn en verder niets. Dat verwerd tot de 
achterkant van de stad.  
En het is deze achterkant dat tijdens de Olympische 
Spelen van 1992 een nieuw gezicht kreeg, een 
strand werd. Barcelona presenteerde zich ineens als 
toeristische badplaats. 
 

 
 
Het historische centrum, dat ten tijde van Cèrda 
straatarm was, profiteerde aanvankelijk 
automatisch mee van deze metamorfose.  
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Tijdens het bewind van Franco (1939-1975) 
bezochten toeristen namelijk alleen maar de 
Ramblas en de kathedraal om vervolgens weer 
terug te keren naar hun badplaatsen ten noorden 
en zuiden van Barcelona.  
 

 
 
Na de dood van Franco zochten toeristen meerdere 
plekken op, nadat architecten en stedenbouw-
kundigen aan het werk togen. De stad lag er 
beroerd bij. Een periode van stadsherstel diende 
zich aan.  
Het meest ambitieuze project dat ze aanpakten was 
de Moll de la Fusta, de oude haven die tegen de 
binnenstad aanligt. Een enorm brede weg scheidde 
deze twee van elkaar. Het project voorzag in het 
ondergronds leggen van de weg en een promenade 
er bovenop. De havenactiviteiten werden naar het 
zuiden van de stad verplaatst en een jachthaven 
met verschillende toeristische attracties kwam 
ervoor in de plaats. De eerste bewuste toeristische 
ingreep zou je kunnen zeggen. 
 

smal & arm & authentiek



 
 
Ten noorden van de vernieuwde haven zag het er 
langs de kust nog veel slechter uit. Hier stonden op 
het strand illegale bouwsels van arbeiders die op 
het naastgelegen bedrijventerrein werkten.   
 

 
 
Dat veranderde pas met de komst van de 
Olympische Spelen in 1992. De krottenwijk op het 
strand verdwenen, de autoweg ging ondergronds 
en aan weerszijde verrees nieuwbouw.  
 

 
 
Tevens kreeg Barcelona een kilometerslang strand 
met een promenade. In één klap deed het mee als 
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badplaats, tussen alle andere badplaatsen aan de 
Spaanse kust.  
 

 
 
Na de Olympische Spelen van 1992 maakte 
Barcelona een toeristische groeispurt door. 
Goedkope vliegmaatschappijen en Airbnb deden 
hun intrede. In de promotiefilms van de Olympische 
Spelen hadden Gaudi en Miro de wereld al 
veroverd, dus duurde het niet lang of busladingen 
vol met toeristen trokken richting Sagrada Familia.    
 

 
 
En de historische binnenstad kreeg in 1995 een 
modern museum opdat zowel traditionele als 
moderne cultuurtoeristen bediend werden.  
 

 
 

Badplaats Barcelona 



De overdaad aan bouwplannen ten faveure van 
toeristen kreeg echter spoedig een keerzijde. Met 
name de voormalige schipperswijk Barceloneta,  
ingeklemd tussen het Olympisch dorp en de oude 
stad, kreeg het zwaar te verduren. 
 

 
 
Jonge badgasten in toeristenverblijven bezorgden 
hier veel overlast.  
 

 
 
Het overtoerisme bleef echter niet beperkt tot 
Barceloneta. De hele binnenstad kreeg te maken 
met geluidsoverlast, stijgende huur- en 
huizenprijzen, woninguitzetting, etc.  
De burgemeester nam vervolgens de klachten 
serieus en trok ten strijde tegen Airbnb en 
HomeAway. Ook hotels werden niet gespaard. 
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Of deze maatregelen toeristen tegen zal houden is 
nog maar de vraag. 
In 2017 ontwikkelde de afdeling toerisme van de 
gemeente vervolgens een toerismeplan voor 2020 
waarin duurzaam toerisme als marketingstrategie 
werd ingezet. De ‘bestemming Barcelona’ mocht 
niet langer het welbevinden van de eigen burgers 
frustreren.  
 

 
 
Het nog steeds actuele toeristenplan, dat zich 
vooral richt op het managen van toeristenstromen, 
legt geen relatie met toekomstige ruimtelijke 
plannen.  
Dat is vreemd, want het waren met name deze 
ruimtelijke plannen die het toerisme aanjoegen.  
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Gemeente Barcelona, afdeling toerisme

• Collectieve strategie
• Duurzaam toerisme
• 10 pijlers



 


