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De komende 20 minuten 

 
Begin bij het begin: “Understanding and managing visitor pressure in urban tourism” 

Bezoekersdruk in steden, hoe gaat men daar mee om? 

 
2016-2019: Smart City Hospitality 

Een bredere kijk op duurzaamheid & toerisme 

Op zoek naar innovatieve oplossingen  
om stedelijk toerisme te verduurzamen.





Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten en 
werkgelegenheid in steden 

Toeristenaantallen blijven zeer waarschijnlijk  
groeien in de nabije toekomst 

Dat levert wel eens weerstand op …





Toerisme is van invloed op inkomsten, werkgelegenheid, en 
leefbaarheid in steden. 

Negatief beeld bij lokale bewoners: 
Verstoring en drukte is zichtbaar en voelbaar. 

Worden bredere, positieve effecten van toerisme  
misschien onzichtbaar voor bewoners? 

Maakt toerisme de stad minder leefbaar?  
“Ik woon %$#! niet in een pretpark!”



Project Visitor Pressure 

Onderzoek in Amsterdam, Kopenhagen, Berlijn, 
München, Barcelona en Lissabon 

Enquêtes onder bewoners 

Diepte-interviews met beleidsmakers, 
vertegenwoordigers uit de toerisme-industrie, 

bewonersorganisaties, buitenstaanders met mogelijk 
interessante inzichten 

Workshops/feedbacksessies, 
scenarioplanning, 

discussies



Inventarisatie van (best genuanceerde)  
meningen van een representatieve steekproef van 

bewoners (406-514 per stad) 

 
10 mogelijke oplossingsstrategieën om om te gaan met 

bezoekersdruk 

Met daarin 65 acties/maatregelen 

 
Scenarioplanning: startpunt van discussie

1 
Spreading visitors around the city and beyond  

2 
Time-based rerouting  

3 
Regulation  

4 
Creating itineraries 

5 
Visitor segmentation 

6 
Make residents benefit from the visitor economy  

7 
Create city experiences that benefit both visitors and 

local residents 

8 
Communicating with and involving local stakeholders  

9 
Communicating with and involving visitors  

10 
Improve city infrastructure and facilities 

www.disruptionsinurbantourism.com/dealingwithvisitors/









Bezoekersdruk is één probleem dat stedelijk toerisme met zich meebrengt. 

Eén mogelijke bedreiging voor duurzaam stedelijk toerisme. 

We verkenden in Visitor Pressure concrete oplossingen voor dat (ene) probleem. 

 
Echter: 

Drukte (en beleid t.a.v.) is symptoom van een groter probleem: 
Destinaties hebben soms (veel) moeite om duurzaam toerismebeleid te formuleren en te voeren. 

 
SCITHOS: 

Op zoek naar innovatieve oplossingen  
om stedelijk toerisme te verduurzamen.



Toeristen (gasten) vormen een belangrijke bron van 
inkomsten en werkgelegenheid in steden (hun gastheer). 

Een stad is tevens gastheer voor de bewoners. 

Toerisme in steden kan tot problemen leiden, zoals 
drukte, maar ook vervuiling, lawaai, sociale ongelijkheid, 
bewoners die voelen dat de stad niet meer hun gastheer 

is, etcetera … 

Oftewel: stedelijk toerisme kan duurzamer: 
voor de planeet, voor de mensen, 
en voor de economie van de stad. 

SCITHOS heeft als doel samen met steden de juiste 
weg(en) richting meer duurzaam toerisme te vinden. 

 
 

(best ambitieus!)





In SCITHOS werken deze partijen samen  
om manieren te vinden waarop (stedelijk) toerisme 

duurzamer kan worden: 

Op zoek naar duurzame strategieën. 

 
Wat komt er kijken bij duurzaam toerisme in je stad? 

Wie is daar bij betrokken? 

Hoe bepaal je in hoeverre toerisme ‘duurzaam’ is?  
(Wat is de stand van zaken en wat zijn KPI’s?) 

Wat is duurzaam toerisme eigenlijk?









SCITHOS

Partner cities

Amsterdam

Stavanger

Valencia

Belgrado

Darmstadt

Gotenburg

In Amsterdam, Belgrado, Darmstadt, 
Göteborg, Stavanger en Valencia 

ca. 60 diepte-interviews met 
belanghebbenden toerisme: bestuur, 
bedrijfsleven, bewoners, toerisme, 

attracties (zo veel mogelijk 
perspectieven) 

 
—- 

 
De huidige stand van zaken rond 

duurzaam stedelijk toerisme 

Mogelijke indicatoren voor 
duurzaam stedelijk toerisme 

Methoden en structuren die worden 
gebruikt om beleid te bepalen. 



Toerisme in een stad is niet één onderdeel, 
niet één economische activiteit in een stad. 

Toerisme raakt heel veel zaken en ontwikkelingen in een stad. 

 
Wanneer gevraagd naar (duurzame) ontwikkeling  

in de steden, dan blijkt toerisme veel  
van die ontwikkelingen te raken. 

 
Beleid t.a.v. toerisme wordt daarom eigenlijk ‘overal’ gevormd, 

met allerlei betrokkenen op allerlei niveaus.





De rol van toerisme in stedelijke ontwikkeling  
en in stedelijke duurzaamheid is dus complex. 

Samenwerking is nodig, maar met wie? 

We weten misschien wel wie ‘shareholders’ zijn in toerisme, 
maar wie zijn ‘stakeholders’? 

Van: wie hebben belang bij toerisme in de stad 
Naar: wie en wat wordt geraakt (positief en negatief) door toerisme? 

 
Wanneer we vragen om een ‘stakeholder map’ …





Behoefte aan een gedeelde, breed gesteunde  
strategie voor duurzame ontwikkeling van toerisme in een destinatie 

 
Hoe ontwikkel je zo’n strategie? 

Hoe betrek je stakeholders niet enkel shareholders? 

Wat besluit je om te doen t.a.v. toerisme? 

Welke groep bezoekers wil je aantrekken (pull i.p.v. push), 

en wat voor brede impact hebben zij (op alle zes de waarden, in complex systeem)? 

 
Mogelijk antwoord: de Smart City Hospitality Challenge.



Volgende stap: 

Om te helpen bij deze complexe 
besluitvorming 

en om stakeholders in staat te 
stellen geïnformeerde discussies 

te voeren 

en tot zgn. gezamenlijke diepe 
reflecties te komen 

ontwikkelen we een serious game, 
Smart City Hospitality Challenge, 

én drie apps.

Citizen’s voice app 

Vraag bewoners om 
hun mening tijdens het 
spelen van de Smart 

City Hospitality 
Challenge

Do you want a 
sustainable city? 

app 

Bouw, samen met 
andere stakeholders 
een kaart die inzicht 

geeft in duurzaamheid  
in verschillende delen 

van de stad

Continue the Smart 
City Hospitality 

Challenge 

Spelers van de serious 
game kunnen in een 

vereenvoudigde vorm 
dóórspelen



En nu? 

Het spel wordt ontwikkeld, en we gaan het in 2018 testen 
in verschillende steden. 

Verwachting: na zomer 2018 meer zichtbaar van het spel 
en de apps 

Het project loopt tot 2019, dan lanceren we het Smart 
City Hospitality netwerk, waarin steden samen kunnen 

werken aan een meer duurzaam stedelijk toerisme.



Meer? 

WWW.SCITHOS.EU 

Spreek me aan bij de borrel 

Neem contact op met projectmanager Dr. Ko Koens, KOENS.K@NHTV.NL
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