
 

 
 
In 2016 beweerde een wethouder uit Lissabon dat 
toeristen niet voor de gentrificatie verantwoordelijk 
waren, een proces waarbij stedelijke buurten een 
sociale en fysieke opwaardering doormaken door 
toename van inwoners met een hoger inkomen en 
opleiding.  
Volgens hem waren toeristen slechts gebruikers van 
de stad die er tijdelijk wonen.  
 

 
 
Strikt genomen had hij daar gelijk in. Het zijn niet de 
toeristen die voor gentrificatie zorgen, maar zij die 
toeristen een tijdelijke verblijfplaats aanbieden.  
Desalniettemin kon ik me niet aan de indruk ont-
trekken dat er toch sprake was van verdringing.  
 

KuRbiN urban discovery, zie www.kurbin.nl

GENTRIFICATION OR NEW CITY USERS?



 
 
In de toeristisch wijk Alfama zag ik namelijk veel 
opgeknapte woningen met een ‘te koop’-bord. 
Waar waren de bewoners gebleven? 
 

 
 
In de naastgelegen wijk Mouraria zag ik veel krot-
ten. Ook daar vroeg ik me af waar de oorspronke-
lijke bewoners waren gebleven. 
 

 
 
Bij navraag bleek het vertrek van bewoners zich al 
geruime tijd af te spelen.  
Tussen 1960-2011 nam de bevolking af tot onge-
veer een derde. Dit proces was dus al gaande 
voordat toeristen massaal naar Lissabon kwamen. 

Opwaardering c.q. verdringing 

van arme bewoners uit oude stadsdelen door:

- investeerders/ontwikkelaars/verhuurbedrijven en 
huiseigenaren ten behoeve van het toerisme

- rijkere bewoners (renteniers) uit het buitenland die in 
Lissabon al dan niet tijdelijk wonen (pied-à-terre)

Bron: Stadslab: Masterclass Lisbon 2016
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Die uitstroom bleek vooral te maken te hebben met 
het slechte onderhoud van woningen in de oude 
stad, waar de huurbescherming (1933-2007) voor 
verantwoordelijk werd gehouden. Deze weerhield 
huiseigenaren er namelijk van om hun panden op te 
knappen. De huurinkomsten in deze woonwijken, 
waar 60% uit huurwoningen bestaat, bleken immers 
te laag te zijn.  
  

 
 
Bovendien lonkten nieuwe, betere en goedkope 
woningen in de periferie.  
 

 

Bevolkingsontwikkeling 1960-2011

Van circa 175.000 naar 55.000 inwoners

1933-2007 huurbescherming

Vlucht naar de periferie vanaf 1960

Bron: Lisbon Architectural Guide 1948-2013



Toen de woonwijken in het centrum door sub-
urbanisatie leegstroomden, kwam het goedkope 
massatoerisme op.  
Een combinatie van meerdere externe factoren 
hielp mee aan deze verstrengeling van massa-
toerisme en woningonttrekking.  
Niet alleen goedkope luchtvaartmaatschappijen 
gingen op Lissabon vliegen, maar ook kwam Inter-
net in de jaren negentig op en deed Booking.com in 
1996 zijn intrede. Vanaf 2008 kwam daar Airbnb bij.  
Ineens wilden massa’s toeristen in het half leeg-
staande oude centrum overnachten. Menig hotel 
was hier inmiddels vertrokken.  
Het moet menigeen verbaasd hebben dat de 
website van Tripadvisor in 2016 een nauwelijks te 
bevatten hoeveelheid hotels in het centrum 
toonde, waar bovendien het aantal Airbnb-
appartementen tussen 2016-2020 meer dan 
verdubbelde.   
 

 
 
Onverwacht brachten toeristen weer leven in het 
ooit succesvolle stadscentrum dat het moest afleg-
gen tegen de shoppingmalls in de periferie. Het 
centrum bloeide plots weer op als hoteldistrict, 
waar vooral pensions en Airbnb zich thuis voelden. 
 

 

inside Airbnb
maart 2016:   8.970
maart 2020: 22.242 

Hotels in  2016   Tripadvisor

Baixa, van vitaal stadscentrum naar leegstand naar hoteldistrict



Na jarenlange achteruitgang van de hoofdwinkel-
straat zaten de terrasjes ineens bomvol met 
toeristen.  
 

 
 
De nieuwe populariteit van de binnenstad (Baixa) 
heeft overigens weinig te maken met haar steden-
schoon. De Baixa is namelijk geen middeleeuwse 
schoonheid, maar een nogal strak gebouwde 
enclave die na de aardbeving van 1755 op moderne 
wijze opgetrokken is. De authentieke woonwijken 
bevinden zich aan weerszijde ervan. 
De populariteit heeft meer te maken met de goede 
bereikbaarheid per openbaar vervoer voor toeristen 
die met het vliegtuig komen.   
 

 
 
Vanuit de Baixa kunnen ze met tramlijn 28 naar de 
naastgelegen authentieke woonwijken op de 
heuvels om van het uitzicht te genieten. Langs de 
tramroute zie je dat winkels toeristische producten 
aanbieden en zich nieuwe horeca vestigt. 
 



 
 
Of ze kunnen langs de Taag naar de topattracties in 
Bélem fietsen, ongeveer zeven kilometer west-
waarts. Langs deze route knapte de gemeente de 
openbare ruimte op en ook zijn er nieuwe musea 
verrezen.  
 

 
 
De toestroom van toeristen zorgt ervoor dat de 
oorspronkelijke arme bewoners, die tijdens de 
massale suburbanisatie niet konden verhuizen, het 
moeilijk hebben met al die prijsverhogingen om hen 
heen.  
Door het afschaffen van de huurbescherming zijn ze 
ook niet meer zeker van hun woonplek. De huis-
eigenaren willen namelijk van ze af. Die profiteren 
van de hogere huren en als ze toevallig uit het 
buitenland komen, ook van gunstige belasting-
regels. 
 

verdringing / functieverandering langs tramtracé 28

Gentrificatie is ook
opwaardering van
de openbare ruimte

tram 28

fietsroute

Bélem



 
 
Zelfs huiseigenaren die naar de periferie verhuisden 
weten er een slaatje uit te slaan. Die knappen hun 
woningen in de toeristische wijken op om ze 
vervolgens via Airbnb voor veel geld te verhuren. 
Je zou kunnen zeggen dat het verkrotte centrum 
door particuliere initiatieven is vernieuwd.  
Dankzij het massatoerisme.  
 

 
 
Voor de arme achterblijvers is het nu balanceren 
geblazen. Tot wanneer houden ze het vol? 
 

 
 
 

Buitenlandse investeerders in Alfama

Alfama; stadsvernieuwing door Airbnb

Balans


