
 

 
 
De haven als toeristische topattractie, wie had dat 
gedacht?  
Hamburg is zowel een havenstad als Hanzestad, laat 
daar geen misverstand over bestaan. Dat betekende 
aanvankelijk vooral hard werken en handeldrijven, 
geen toerisme.  
Na de wederopbouw van het totaal verwoeste 
centrum struinden de eerste toeristen rondom het 
stadhuis, een van de weinige behouden gebouwen. 
In de nabijheid openden in vrij korte tijd nieuwe 
winkelpassages waar mensen uit de wijde omgeving 
op afkwamen. De oevers van de beide binnen-
meren met de Jungfernstieg, alsmede de bota-
nische tuin Bomen en Planten trokken eveneens 
aandacht. Dat gold zelfs voor de excentrisch 
gelegen Reeperbahn met zijn ruige vertier. Bij de 
haven kwamen daarentegen enkel toeristen om op 
de boot te stappen. De toen nog ontoegankelijke 
Speicherstadt, tussen 1883-1927 gebouwd, bekeek 
men vanaf de kade. Sinds 2015 is dit een UNESCO 
beschermd stadsgezicht en openbaar toegankelijk. 
 

 
 
Tussen 1970-1980 profileerde Hamburg zich dus 
vooral als Hanzestad, met veel winkels in de 
binnenstad en een ruig uitgaansgebied daar net 
buiten.  
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Hoewel beide kerngebieden nog steeds populair 
zijn, deed zich nadien een grote verandering voor in  
zowel het uitgaansgebied dat minder ruig werd, als 
in de haven dat leegstroomde. 
 

 
 
Dit had te maken met de zeecontainers die in de 
jaren 1970 opkwamen. Pakhuizen voor stuk-
goederen raakten overbodig. Grote container-
terminals verrezen in nieuwe havens aan de rand 
van de stad.  
Onderstaande foto suggereert dat we aan een 
strand aan zee zijn, 80km verderop, maar in 
werkelijkheid zitten we nog in Hamburg.  
Tussen dit stadsstrand en de zee groeide in de loop 
der tijd het Elbe-toerisme, genoemd naar de rivier 
die Hamburg met de zee verbindt. Dit toerisme 
belandde eerder in de structuurvisie (2007) dan het 
stadstoerisme.  
 

 
 
Door het containertransport zag de gemeente zich 
genoodzaakt om iets te doen aan de leegstaande 
pakhuizen. Ze ontwikkelde in 1989 een visie met de 
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zogenaamde Parelketting, dat alleen kantoren 
toestond langs de Elbe vanwege getijde. Toerisme 
speelde toen nog geen rol en Hafencity was nog ver 
weg. 
 

 
 
Stadsvernieuwing speelde daarentegen wel een 
grote rol in deze visie. De verloederde en criminele 
Reeperbahn moest hoognodig opgeknapt worden.  
 

 
 
Daarmee kreeg het een ander karakter, minder 
crimineel en meer geschikt voor massatoerisme. 
 

 
 
Waarbij men de raamprostitutie concentreerde in 
een beperkt toegankelijk voetgangersstraatje. 
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Onderwijl kwam de vishal leeg te staan, dat nu in 
het weekend als bierhal in gebruik is. De naast-
gelegen vismarkt trekt elke zondag vele toeristen.  
 

 
 
Maar daar bleef het niet bij. De zee cruises die 
vanaf 1909 vanaf Landungsbrücken vertrokken 
verhuisden naar Hafencity, het nieuwe stads-
centrum. Het markante gebouw is met zijn talrijke 
eetgelegenheden en winkeltjes een toeristische 
attractie geworden. Ook de voetgangerstunnel, zie 
het ronde gebouw op de achtergrond, trekt veel 
bekijks. 
 

 
 
Naast dit monumentale bouwwerk verrezen nieuwe 
steigers voor waterbussen, riviercruises en 
toeristenboten.  
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Het sluitstuk van deze Parelketting is Hafencity, het 
nieuwe stadscentrum dat pas na 2000 gestalte 
kreeg. Van het nu wereldberoemde Elbphilhar-
monie was toen nog geen sprake. 
 

 
 
Hafencity heeft, in tegenstelling tot het wederop-
gebouwde stadscentrum, veel woningen. Het is een 
gemengde wijk geworden dat als centrum een 
welkome aanvulling is op het bestaande centrum. 
 

 
 
In 2001, tien jaar later dan het Guggenheimmuseum 
in Bilbao, toverde een weldoener een iconisch 
gebouw uit zijn hoge hoed.  
Ondanks de lange bouwperiode repten de kranten 
bij de opening in 2017 gelijk over het Bilbao-effect. 
Kennelijk zouden er veel toeristen op afkomen. 
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Dat bleek ook het geval. De Elbphilharmonie is een 
combinatie van concertzalen, hotel, woningen, 
parkeergarage en uitzichtplatform. Elitaire cultuur 
en massatoerisme werden hier wonderwel in één 
gebouw verenigd. 
 

 
 
Het overdonderend succes van de Elbphilharmonie 
droeg ertoe bij dat de gemeente zich meer expliciet 
ging uitlaten over massatoerisme. In de Binnen-
stadsnota van 2014, een paar jaar voor de opening 
van de Elbphilharmonie, pleitte ze al voor een 
betere voetgangersrelatie tussen het oude centrum 
en de rivier.   
In 2019, net voor de corona-epidemie, piekte het 
massatoerisme in Hamburg met de Elbphilhar-
monie aan top. Gevolgd door: Miniatur Wunder-
land, Landungsbrücken, Speicherstadt, Reeperbahn 
en vismarkt. Met uitzondering van de Reeperbahn 
liggen die allemaal aan de Elbe. Overigens bleven 
het centrum als luxe winkelparadijs, het stadhuis, 
de Jungfernstieg en de St.Michaelis kerk populair. 
Kunstmusea speelden daarentegen geen rol. 
Op basis van onderzoek in hetzelfde jaar besloot 
het toerismebureau van Hamburg een visie te 
maken over cultuurtoerisme. Aan bovenstaand rijtje 
voegden zij toe: de rondvaarten en bustochten, de 
evenementen, musicals en concerten. Het totaal-
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pakket behoefde volgens deze visie beter manage-
ment en planning.  
Duurzaamheid noch overtoerisme speelden daar 
een rol in.  


