
 

 
 
Het massatoerisme trekt aan. Sommige steden 
zitten bijna op het bezoekersaantal van voor 
corona. Andere wachten er nog op. Een aantal 
zaken lijken veranderd. Airbnb werd aan banden 
gelegd, het goedkope vliegen kreeg een slechte 
naam en duurzaam toerisme is mode.  
Het toerismebeleid is bijgesteld, maar de stad blijft 
onverminderd in trek. Ik zag hierin aanleiding om de 
YouTube-filmpjes die ik in coronatijd maakte te 
actualiseren en te herschrijven voor mobiel gebruik.  
Dit is de intro van een serie over toeristensteden 
die een geschiedenis hebben doorgemaakt en 
nieuwe wegen inslaan om toerisme naar hun hand 
te zetten. De ene keer lukt dat, de andere keer niet 
of in mindere mate. We kunnen er lessen uit 
trekken. 
We beginnen met een kleine geschiedenis van 
toerisme en een schets van de huidige 
problematiek.  
 

 
 
Deze definitie maakt duidelijk dat forensen en 
expats geen toeristen zijn. Dagjesmensen wél.  
Sommige steden spreken over bezoekers in plaats 
van over toeristen, maar in wezen hebben we het 
over hetzelfde. 
 

KuRbiN urban discovery, zie www.kurbin.nl

Wat is toerisme?

Toerisme wordt door het CBS als volgt gedefinieerd:

‘Toerisme omvat de activiteiten van personen reizend naar en 
verblijvend op plaatsen buiten hun normale omgeving voor 
niet meer dan een jaar voor ontspanning, zakelijk verkeer en 
andere activiteiten die niet gerelateerd zijn aan een activiteit 
die beloond wordt vanuit de plaats die bezocht wordt’



 
 
Een bezoeker of toerist kan veel reis- en 
bezoekmotieven hebben. Als we ons tot 
stadsbezoek beperken, kunnen die motieven 
grofweg onderverdeeld worden in: persoonlijke 
motieven, aan de linkerzijde van onderstaande 
afbeelding, en ruimtelijke motieven, aan de 
rechterzijde.  
 

 
 
Bij de persoonlijke motieven vormen vakantie, 
avontuur, vermaak en cultuur de belangrijkste 
aanleiding om op reis te gaan. Op basis hiervan 
wordt onderscheid gemaakt in prettoeristen en 
cultuurtoeristen.  
De meeste stadsbesturen geven de voorkeur aan 
cultuurtoeristen omdat die zich voorbeeldig zouden 
gedragen.  
Ruimtelijke bezoekmotieven spelen hierin ook een 
rol. De ene keer zijn die doorslaggevend, de andere 
keer niet.  

Bron: CBS

• Zaken, studie, gezondheid,
familie/vrienden, sport,
vakantie…

• Persoonlijk: prijs/kwaliteit, 
klimaat, avontuur…

• Vermaak: winkelen, uitgaan,
ontspanning, evenementen,
amusement…

• Cultuur: kunst, wetenschap,
sociaal-cultureel, historie…

(authenticiteit)

• Ruimtelijke motieven: 

Historische stadsdelen
Uitzichtpunten
Pleinen, straten
Parken 
Rivieren, meren, zee
Monumenten, fonteinen
Architectuur, sporttempel
Industriemonumenten
Infrastructuur, transport
……………….
(eveneens authentiek)

Bezoekmotieven van stadstoeristen



 
 
Er doen verschillende verhalen de ronde over het 
ontstaan van toerisme. Zelf geef ik de voorkeur aan 
het verhaal dat uitgaat van de oorspronkelijke 
betekenis van het woord toerisme, zie bovenstaand 
boek.  
Het woord toerisme komt van het Griekse woord 
‘tornos’.  Hiervan uitgaande is de kern van het 
toerisme dat toeristen terugkeren naar hun 
woonplaats. 
 

 
 
De allereerste Olympische Spelen is een vroeg 
voorbeeld van toerisme. Ze werden eens in de vijf 
jaar georganiseerd en duurden vijf dagen.  
Bij het hardlopen van maximaal 190 meter werd 
een rechte baan gebruikt. Bij het paardenrennen 
daarentegen werd in de rondte gereden, waarbij 
een paal in de grond, een ‘tornos’, het keerpunt 
aangaf. 

Het ontstaan van het toerisme

Tornos – torner – tourner,
faire un tour - toerisme

Reizen, verblijven én 
…terugkeren

Olympia



 
 
Bij de eerste moderne spelen in Athene in 1896 
werden er langere afstanden dan 190 meter 
gelopen. De baan van het Olympisch stadion was 
daarom voorzien van keerpunten met een of 
meerdere ‘tornos’.  
Dit soort evenementen trok veel toeristen uit de 
hele wereld. 
 

 
 
Nog voor deze eerste moderne Olympische Spelen 
reisden welgestelde jongeren uit Engeland naar 
Rome om kennis te vergaren over klassieke 
architectuur en cultuur. Die reisden per boot over 
zee, soms ook over de Rijn, en met paard en wagen 
over land. Je zou deze zogenaamde Grand Tour de 
eerste vorm van cultuurtoerisme kunnen noemen. 

1896 eerste moderne Olympische Spelen in Athene

evenement

na 1661: Grand Tour           …van William Beckford (voorbeeld)

Oostende



 
 
De Engelsen stonden aan de basis van wat wij nu 
massatoerisme noemen. Dat begint met de eerste 
erkende wereldtentoonstelling in Londen, waar, 
dankzij de zogenaamde ‘shilling-day’, ook armere 
bezoekers naartoe konden. Er kwamen ongeveer 6 
miljoen bezoekers op af in een half jaar tijd (van 1 
mei t/m 15 oktober). 
 

 
 
Thomas Cook, de persoon rechtsboven, greep deze 
expo aan om het eerste reisbureau ter wereld te 
starten. Hij zorgde ook voor reisgidsen.  
Karl Baedeker ging hem daarin echter voor. Dit 
speelde zich af in een periode waarin de spoor-
wegen opkwamen die de wereld voor toeristen 
openden. Omdat toeristen toentertijd nog geen 
fototoestel hadden, voorzagen ansichtkaarten en 
leporello’s in de beeldbehoefte.  
Inmiddels hebben het mobieltje en internet de 
papieren reismedia goeddeels vervangen. 

Mei-oktober 1851 The Great Exhibition in Hyde Park; de eerste expo

1839                                   1851       

Van leporello
naar website



 
 
Aanvankelijk kon alleen de rijke elite zich veroor-
loven om op vakantie te gaan.  
Dat veranderde in België al in 1936 toen iedereen 
zes dagen per jaar betaald verlof kreeg. De spoor-
wegen sprongen daarop in door een jaar later een 
goedkope vakantiekaart in te voeren. De Belgische 
kust werd een vakantieparadijs. Het massatoerisme 
was geboren. 
In Nederland kregen we pas 30 jaar later een wette-
lijke vakantieregeling.  
Inmiddels is met de groeiende welvaart, met de 
uitvinding van het internet en het goedkope vliegen 
het reizen voor vrijwel iedereen mogelijk geworden.  
En dát hebben we geweten.  
Het woord overtoerisme deed zijn intrede. 
 

 
 
Het aantal toeristen groeide in de periode 
voorafgaand aan de corona-epidemie zo hard dat 
zowel natuurgebieden als steden te maken kregen 
met grote overlast. Maar wanneer is er sprake van 
overtoerisme, van overlast? Bij hoeveel toeristen? 
Verschillende benaderingen werden hierop los-
gelaten. De ene ging uit van het aantal hotel-
overnachtingen, zie de blauwe kolommen in de 
grafiek, de andere deelde het aantal toeristen door 
het aantal inwoners, zie de gele bollen. In het 
eerste geval staat Londen op kop, in het andere 
geval Venetië. Ook Amsterdam scoort dan hoog.  

1936 betaalde vakantie
1937 vakantiekaart à Massatoerisme België

1966 wettelijke vakantieregeling in Nederland



 
 
Weer een andere benadering deed niet mee aan 
deze overtoerisme-stedenwedstrijd.  De benadering 
van de Raad voor de Leefomgeving legt de nadruk 
op draagkracht, op de effecten van het toerisme op 
de leefomgeving en samenleving. 
 

 
 
Deze genuanceerde benadering maakt het vinden 
van oplossingen niet eenvoudig. Simpele 
oplossingen zijn echter zelden voorhanden, omdat 
toerismebeleid verstrengeld is met zowel economie 
als ruimte en alle mensen die ertoe doen.  
Voor het gemak beperken we ons tot twee kern-
problemen, drukte en verdringing.   
 

 

Bron: TourMis

Wat is veel en wanneer teveel?

Raad voor de Leefomgeving: Waardevol Toerisme (2019)

Draagkracht van de leefomgeving 



Dan springen er een paar oplossingen uit. 
Ruimtelijke spreiding lijkt de belangrijkste oplossing 
te zijn voor overtoerisme. Zie onderstaande 
oplossingen die het United World Tourism 
Organisation (UNWTO) van de Verenigde Naties 
aandraagt.  
 

 
 
Ook bij het Nederlands Bureau voor Toerisme en 
Congressen (NBTC) is ruimtelijke spreiding populair. 
Vaak in combinatie met maatregelen voor 
duurzaam toerisme. 
 

 
 
Ook in de Nationale Omgevingsvisie staat 
ruimtelijke spreiding centraal. Hierin wordt 
voorgesteld om nieuwe toeristencentra in perifere 
knooppunten te stichten. 

Overtoerisme oplossingen UNWTO
• Ruimtelijke spreiding
• Nieuwe reisroutes en attracties
• Infrastructuur en voorzieningen

• Temporele spreiding
• Regulering
• Selectiviteit
• Lokale meerwaarde
• Gedeelde meerwaarde
• Communicatie met lokale stakeholders
• Communicatie met bezoekers
• Monitoring

Bron: UNWTO december 2017: ‘Overtourism’?

Ruimtelijke spreiding met verhaallijnen



We reduceren overtoerisme zodoende tot een 
managementvraagstuk. De werkelijke fysieke stad 
raakt steeds verder uit beeld.  
Misschien moeten we ons ook de volgende vragen 
stellen: 

1. Hoe draagt de ruimtelijke geschiedenis van
de stad bij aan zijn toeristische populariteit?

2. Welke ruimtelijke maatregelen kunnen
toeristenstromen beïnvloeden?

Bij de vele steden die in deze serie de revue 
passeren probeer ik hierop een antwoord te geven. 
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