
 

 
 
Valt de prachtige stad Venetië nog te redden?  
Het is waanzinnig populair. Er bestaan kopieën van 
in menig pretpark of gokstad. Venetië van het 
noorden slaat zowel op Brugge, Amsterdam als 
Giethoorn. Hoe mooi is dát.  
Helaas heeft Venetië het ook zwaar. Men spreekt 
over Venetianisering, dat zowel slaat op over-
toerisme als op plat prettoerisme, dan wel op 
onbehoorlijk gedragende toeristen. Het slaat tevens 
op de overdaad aan toeristenwinkels, horeca en 
wat dies meer zij. 
 

 
 
Venetië zou een pretpark zijn zoals Disneyland waar 
prullaria en consumptie de boventoon voeren.  
 

 
 
Wie herinnert zich niet de weerzin van de Vene-
tianen tegen de cruiseschepen die dwars door hun 
stad voeren? 
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Een ongekende maatregel
tegen de kwalijke gevolgen
van massatoerisme:
Amsterdam verbiedt
nieuwe ‘toeristenw inkels’.

Vergaande stap tegen ‘venetianisering ’

Door�onze�medewerker
Milo�van�Bokkum

AMSTERDAM.�Een jaar is er in het ge-
heim aan gewerkt, donderdag verviel
eindelijk de plicht tot zwijgen over
het voorstel: de gemeente Amster-
dam wil geen enkele nieuwe toeris-
tenwinkel meer toelaten in het cen-
trum van de stad.

Donderdagochtend werd in de
Staatscourant aangekondigd dat het

w inkelaanbod in de meest centrale
postcodes en omliggende drukke
straten per direct wordt bevroren. Zo
konden ondernemers niet nog snel
met nieuwe winkels komen.

De maatregel is de nieuwste in de
strijd van de stad tegen de kwalijke
gevolgen van massatoerisme. Vooral
het laatste decennium maakte Am-
sterdam daar steeds vaker kennis
mee, onder groeiend protest van be-
woners. Zo verschenen in het cen-
trum talrijke winkels die slechts wa-
fels met Nutella verkochten of restau-
rants met alleen maar Argentijnse
steaks. Resultaat: verslechterde leef-
baarheid voor de stadsbewoners. Op
grond daarvan stemde, in het ge-
heim, de gemeenteraaad unaniem
voor het plan.

„Met al die winkels is op zich niks
mis, maar wel als er alléén maar van
dit soort winkels zijn”, zei wethouder
economische zaken – en plaatsver-
vangend burgemeester – Kajsa Ol-
longren (D66) in een toelichting. „Je
wilt geen monocultuur.” Deze forse,
misschien wel wereldwijd unieke
maatregel vindt het grotendeels libe-
raal stadsbestuur daarom gepast.

Toeristen en etenswaren
Volgens het plan is er voortaan geen
ruimte meer voor twee specifieke ca-
tegorieën ondernemingen: winkels
die zich exclusief richten op toeristen
en winkels die etenswaren verkopen
die direct – dus: op straat – ge n u tt i g d
worden. Het is de bedoeling dit uit-
eindelijk in het bestemmingsplan

vast te leggen. Tot die tijd geldt de
volledige bevriezing van het winkel-
aanbod.

Donderdag ontstond al snel discus-
sie in hoeverre het doenlijk is vast te
stellen of een winkel zich alleen op
toeristen richt. Ondernemers toon-
den zich al eerder creatief, nadat de
gemeente een moratorium instelde
op ondernemingen in de horeca, mas-
sagewinkels en growshops.

Volgens Ollongren zijn de criteria in
het nieuwe plan goed genoeg. „D enk
bijvoorbeeld aan Engelstalige re-
clame-uitingen, het busi-
nessmodel, wel of niet
doen aan klantenbin-
d i ng .” A m s te rd a m
denkt dat dit soort
omschrijv ingen

en de motivatie om ze te gebruiken
standhouden in een bestemmings-
plan dat mogelijk getoetst zal worden
door de bestuursrechter. Ollongren:
„We zullen zien of er ondernemers
zijn die bij de rechter overgaan tot
toetsing. Iedereen mag dat in ieder
geval. Maar wij denken dat deze
maatregel mag.”

De omschrijvingen moeten zo spe-
cifiek zijn dat kaaswinkels gewoon
welkom blijven, onderstreept Ollon-
gren, zolang ze zich bijvoorbeeld maar
niet in hun „p re s e nt at i e”, zoals het

bestemmingsplan zegt, op
toeristen richten. Hand-

havers in het centrum
bekijken of nieuwe

zaken zich houden
aan dat plan.
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Geen toeristenwinkels meer…



 
 
Om maar te zwijgen over de drukte in de 
vaporetto’s…. 
 

 
 
…of talloze steegjes. 
 

 
 
Wijd en zijd wordt verkondigd dat de bewoners 
Venetië ontvluchten, niet alleen door de hoeveel-
heid toeristen, ook door de stijgende woningprijzen 
en Airbnb.  
Is dat echt zo? 
 

 



 
Het antwoord op deze vraag vinden we in het 
verleden van deze lagunestad, een stad met 
meerdere gezichten.  
De gemeente Venetië bestaat niet alleen uit het 
toeristische gedeelte in de lagune, maar ook uit 
Mestre op het vasteland, waar het met een brug 
mee verbonden is. En dan hebben we ook nog het 
Venetië van UNESCO dat de hele lagune bestrijkt.  
 

 
 
Het huidige drama van overtoerisme en ontvolking 
begint met de aanleg van Porto Marghera in 1919.  
 

 
 
Maar eigenlijk iets eerder, direct na de Eerste 
Wereldoorlog om precies te zijn, toen zich rondom 
Venetië een groep industriëlen, financiers en politici 
verzamelden, onder leiding van Giuseppe Volpi 
(1877 – 1947), die de regio een nieuw industrieel 
elan gaven.  
Ze bedachten niet alleen de nieuwe haven Porto 
Marghera voor de staalindustrie en scheepswerven, 
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later olie en petrochemie. Ze bedachten er ook een 
prachtige tuinwijk bij. 
 

 
 
De groep machtige heren wilden de hele industriële 
productie van het historische Venetië overhevelen 
naar het vasteland. Het oude Venetië kon vervol-
gens in hun ogen toeristisch ontwikkeld worden.  
Vanaf het San Marcoplein werd een nieuwe 
promenade getrokken langs het water richting 
Biënnale (1932), dat in 1930 onder staatscontrole 
kwam. En op het Lido kreeg het mondaine 
cultuurtoerisme alle ruimte met een filmfestival 
(1932), een casino (1936) en luxe hotels.   
 

 
 
Daar bleef het niet bij. De auto zat als modern 
transportmiddel in de lift. Dus kreeg het toeristische 
Venetië naast de reeds bestaande spoorbrug een 
autobrug die eindigde bij een parkeergarage. Aan 
de andere kant ging deze autobrug over in een 
autoweg naar Padua. Ook een nieuw vliegveld 
mocht niet ontbreken.  
Zo bereidde Venetië zich voor op de glorieuze 
moderne tijd die ging komen (sic).  



 
 
Na de Tweede Wereldoorlog is er nog een cruise-
terminal met een shuttle aan toegevoegd die nu 
goeddeels buiten bedrijf is. De cruiseschepen zijn 
verhuisd naar bovengenoemd bedrijventerrein 
Porto Marghera.  
 

 
 
Het economische perspectief van Grande Venezia 
1920-1940 is meer dan succesvol gebleken. De 
industrie in Porto Marghera heeft veel geld opge-
bracht en liet vervolgens een vervuild terrein achter 
waar zich nu nieuwe Tech bedrijven vestigen. Het 
toerisme bracht eveneens geld in het laatje, maar 
kampt nu met andere problemen.  
Een daarvan is dat de meeste toeristen slechts één 
dag naar Venetië komen om de stad te consumeren 
en vuiler achter te laten.  
 

 
 
De stad is zelf attractie geworden. Inderdaad, het is 
een museum of pretpark, net hoe je het wil zien.  
Niet verbazingwekkend dus dat de gemeente denkt 
aan het heffen van entree, ook al loopt de invoering 
daarvan niet zo’n vaart.  

1935 vliegveld                             1938 autoweg naar Padua

1933 autobrug Littorio 1935 parkeergarage Piazzala Roma



 
 
De toeristenstad Venetië worstelt met nog meer 
hardnekkige toerisme vraagstukken.  
De eerste is die van de drukte.  
Het labyrint van de beschermde stad laat weinig 
ruimte voor straatverbredingen of alternatieve 
routes. Dagtoeristen willen vanaf het station naar 
het San Marco en weer terug. Dat kan over land en 
over water op verschillende manieren, maar het 
Canal Grande met halverwege de Rialtobrug zal en 
moet bezocht worden. Zelfs alternatieve vaporetto-
routes vanaf verschillende haltes op het vasteland 
doen daar weinig aan af.  
Pas als toeristen langer dan één dag blijven, ont-
dekken ze het andere Venetië met de vele routes 
die dan ter beschikking staan.  
 

 
 
Het tweede vraagstuk betreft de economische 
flexibiliteit van een toeristenstad in zijn 
algemeenheid en Venetië in het bijzonder.  
De te kiezen economische richting kan eigenlijk niet 
los gezien worden van het woningvraagstuk.  
De industrie met bijbehorende arbeiderswoningen 
verhuisden in de periode van Grande Venezia 
tussen 1920-1940 al naar het vasteland. Wat 
overbleef was dienstverlening, inclusief toerisme, 
cultuur en kleinschalige creatieve arbeid. Venetië 
heeft daarbij het geluk dat ze al aantrekkelijke 
universiteiten en musea met bijbehorende 
evenementen (Biënnale en filmfestival) had.  
En het heeft nu het geluk dat veel leegstaande 
gebouwen voor de nieuwe economie ter 



beschikking komen, zoals bijvoorbeeld een 
rechtbank in een voormalige tabaksfabriek. 
 

 
 
Het derde vraagstuk betreft woningbouw en 
huisvesting.  
Na de Tweede Wereldoorlog verlieten bewoners als 
gevolg van het ruimtelijk-economisch beleid van 
Grande Venezia 1920-1940 het toeristische Venetië. 
De woningen op het vasteland waren beter en 
goedkoper en bovendien met de auto bereikbaar. 
Ook het aantal woningen op de andere eilanden 
daalde. Zie bovenstaande grafiek.  
In 1923 werd bovendien de huurbescherming 
afgeschaft waardoor de huren willekeurig stegen. 
Momenteel staan ongeveer 5.000 van de 30.000 
woningen leeg. Ongeveer twee derde van de 
woningen in het toeristische Venetië is in particulier 
handen. Ook sociale woningen staan overigens leeg. 
De corporaties hebben te weinig geld om ze op te 
knappen. 
 

 
 
Dat geldt ook voor de particuliere woningbezitters 
die het opknappen van hun woningen alleen maar 
kunnen financieren door ze aan toeristen te 
verhuren. Airbnb is in die zin een zegening voor de 
stad.  
Op een onderzoeksvraag aan vertrokken bewoners 
of zij terug zouden keren na het opknappen van de 
woningen in het toeristische Venetië voor een 
redelijke huurprijs, antwoordde twee derde met 
“ja”. Desalniettemin gaven deze spijtoptanten de 
voorkeur aan een auto boven een boot. Ze konden 

2018 Biënnale – leegstand sociale woningbouw 1986 



bovendien het weinige groen en de gebrekkige 
voorzieningen in het toeristische Venetië nog 
steeds niet waarderen. Slechts in een enkel geval 
was de overlast van toeristen een argument om niet 
terug te keren. 
 

 
 
Deze constatering biedt kansen voor de ontwikke-
ling van het laatste grote bedrijventerrein in het 
toeristische Venetië, daar waar de cruiseterminals 
er sinds kort werkloos bij liggen. Dit gebied is met 
de auto bereikbaar, ligt dichtbij allerlei voorzie-
ningen en bomen kunnen er onbelemmerd groeien.  
Als er maar geld is. 
 
 
 
 


