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Een mailwisseling met een kleine Brabantse gemeente
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- 2017: ‘Wij willen een onderzoek naar de economische impacts van 
toerisme. Hoeveel toegevoegde waarde en werkgelegenheid ontstaat er 
door de bestedingen van bezoekers?”

- 2018: “Het is mijn taak om zoveel mogelijk bezoekers (lees €€) binnen te 
halen, maar die taak staat me steeds meer tegen. Overtoerisme zorgt 
voor verlies aan authenticiteit, datgene wat je uniek heeft gemaakt, 
wordt kapot gemaakt door een overkill aan belangstelling en verwordt tot 
een kunstje gericht op €€.”

- 2019: “Ik zou een element willen toevoegen aan de nieuwe studie: een 
onderzoek onder omwonenden naar de effecten van toerisme.”



Achtergrond
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• Stedelijke en regionale economie (Erasmus Universiteit Rotterdam)
- Ontwikkeling en management van steden en regio’s, gebaseerd op integrale benadering
• Economische, sociale en milieu-impacts
• Communicatie en marketing

• Ruimtelijke planning

• Governance

• Toerisme

• PhD regionaal economische impacts van toerisme (BUas & Wageningen University)
- Modelleren van economische impacts

- Wetenschappelijke publicaties

- Economische impactanalyses: Gemeentes en provincies

• Na afronding PhD (BUas)
- Economische impactanalyses: Gemeentes en provincies

- (terug) naar integrale benadering
- Relatie tussen toerisme en stedelijk/regionaal management



Sociale Impacts van Toerisme

9 januari 2020 Presentation 4

• “Standing on the shoulders of giants” 
• Google en Google Scholar:

- “Social Impacts”+”Tourism” 



Sociale impacts van toerisme

9 januari 2020 Presentation 5

• Positief
- Toerisme drijvende kracht achter stedelijke en rurale transformaties
- Revitaliseren van economieën
- Kritieke massa voor attracties, faciliteiten, evenementen en investeringen
- Interculturele sensitiviteit en respect
- Waardevolle ervaringen voor bewoners en bezoekers

• Negatief:
- Kwantitatief: ‘Visitor pressure’
- Kwalitatief: Geen match tussen karakteristieken en gedrag bezoekers en 

bewoners
- Ongelijke verdeling van baten en lasten



Contextuele benadering
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Bezoekers vs. Bewoners?
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Het creëren van betere plaatsen, door het meten en 
managen van de sociale impacts van toerisme
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Negatieve impacts

Ambitie: Groei van toerisme

Positieve impacts

Attractiviteit van plaats
als plek om in te recreëren, 
leven en werken

Ambitie: Groei van toeristische kwaliteit

Gebruikers
• Toeristen
• Bewoners
• Toeristische en 

andere bedrijven
• Studenten
• Investeerders
• Etc.

Toerisme

Bewustzijn

Maatschappelijke ontwikkelingen
Strategieën

Plaats

Karakteristieken van 
plaatsen
• Industriele structuur
• Afhankelijkeheid van 

toerisme
• (Stedelijke) vorm
• Voorzieningen
• Infrastructuur
• Etc.



Het creeren van betere plaatsen, door het meten en 
managen van de sociale impacts van toerisme
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Negatieve impacts Positieve impacts

Gebruikers
• Toeristen
• Bewoners
• Toeristische en 

andere bedrijven
• Studenten
• Investeerders
• Etc.

Toerisme

Maatschappelijke ontwikkelingen
Strategieën

Meten,
Monitoren &
ManagenPlaats

Publieke en academische debat
Onderwijs
Samenwerking
• Lectoraten
• Stakeholders
• Plaatsen Karakteristieken van 

plaatsen
• Industriele structuur
• Afhankelijkeheid van 

toerisme
• (Stedelijke) vorm
• Voorzieningen
• Infrastructuur
• Etc..

Attractiviteit van plaats
als plek om in te recreëren, 
leven en werken

Ambitie: Groei van toeristische kwaliteit



Ambities van het lectoraat Sociale impacts van 
toerisme
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Leveren van kennis, instrumenten en ondersteuning aan plaatsen die toerisme willen laten 
bijdragen aan hun attractiviteit als plek om in te recreëren, leven en werken. 

• Toepassen van een range aan instrumenten voor het meten en monitoren van de impacts 
van toerisme



Ambities van het lectoraat Sociale impacts van 
toerisme
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Ambities van het lectoraat Sociale impacts van 
toerisme
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Leveren van kennis, instrumenten en ondersteuning aan plaatsen die toerisme willen laten 
bijdragen aan hun attractiviteit als plek om in te recreëren, leven en werken. 

• Toepassen van een range aan instrumenten voor het meten en monitoren van de impacts 
van toerisme
- Modeleren
- Big data
- Expert interviews
- Surveys
- Lab experimenten
- Living Labs



Ambities van het lectoraat Sociale impacts van 
toerisme
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Leveren van kennis, instrumenten en ondersteuning aan plaatsen die toerisme willen laten 
bijdragen aan hun attractiviteit als plek om in te recreëren, leven en werken. 

• Toepassen van een range aan instrumenten voor het meten en monitoren van de impacts 
van toerisme

• Verbeteren van de kwaliteit van impactmeting, door het ontwikkelen van nieuwe 
instrumenten en door kennisuitwisseling met andere instituten die bezig zijn met 
impactanalyses



Ambities van het lectoraat Sociale impacts van 
toerisme
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Leveren van kennis, instrumenten en ondersteuning aan plaatsen die toerisme willen laten 
bijdragen aan hun attractiviteit als plek om in te recreëren, leven en werken. 

• Toepassen van een range aan instrumenten voor het meten en monitoren van de impacts 
van toerisme

• Verbeteren van de kwaliteit van impactmeting, door het ontwikkelen van nieuwe 
instrumenten en door kennisuitwisseling met andere instituten die bezig zijn met 
impactanalyses
- Day Visitor Data Development
- Overzicht van methoden voor het meten van aantallen, verplaatsingsgedrag, bestedingen, 

karakteristieken, tevredenheid, etc. van dagbezoekers.
• Welke informatie?
• Toepassing in welke bestemming?
• Voor- en nadelen?



Ambities van het lectoraat Sociale impacts van 
toerisme
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Leveren van kennis, instrumenten en ondersteuning aan plaatsen die toerisme willen laten 
bijdragen aan hun attractiviteit als plek om in te recreëren, leven en werken. 

• Toepassen van een range aan instrumenten voor het meten en monitoren van de impacts 
van toerisme

• Verbeteren van de kwaliteit van impactmeting, door het ontwikkelen van nieuwe 
instrumenten en door kennisuitwisseling met andere instituten die bezig zijn met 
impactanalyses

• Kennisontwikkeling over het managen van impacts
- Hoe te komen tot effectief spreidingsbeleid?
- Hoe gaan van kwantiteit naar kwaliteit en van korte naar lange termijn?

- Hoe selecteren van en vermarkten richting de ‘juiste’ toeristen?

- Hoe ontwerpen van plaatsen met voldoende capaciteit, leidend tot positieve interacties tussen toeristen en andere 

gebruikers?
- Hoe gebruiken van regels, richtlijnen, financiële incentives, communicatie, etc.
- Hoe (her)verdelen van baten en lasten
- Hoe gebruiken van ICT / ‘Smart solutions’ 



Scithos
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• Scithos (JPI Urban Europe)
- BUas en externe partners (MODUL, Worldline Iberia SA, West Norway Research Institute), 

partners cities (Amsterdam, Belgrade, Darmstadt, Goteborg, Stavanger, Valencia), 
- Serious game:
• Het ontwikkelen van een stedelijk bestemming richting een duurzame toekomst
• Game board (abstract representatie van stad)
• Miniaturen en beleidskaarten
• Model en dashboard (impacts van toeristisch beleid op bewoners en bezoekers)

- Samenbrengen van professionals: Bewustzijn van de complexiteit en afhankelijkheid, 
kritische reflectie, verandering van attitude.



SmartCulTour
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• SmartCulTour (Horizon 2020 project / 2020 – 2023)
- BUas en externe partners (KU Leuven, University of Split, University of Lapland, 

MODUL, Ca’Foscari Universita di Venezia, UNESCO, CIHEAM- IAMZ), 
- SmartCulTour: Voorstellen en valideren van innovatie ‘community-led’ 

interventies die leiden tot een soort cultureel toerisme dat bijdraagt aan de 
duurzame ontwikkeling van Europese regio’s (vooral rurale gebieden en steden)

- Cultureel toerisme: Toerisme om te leren, ontdekken en ervaren van tastbare en 
ontastbare culturele attracties en producten (Materieel, spirituele en 
emotioneel; kunst, architectuur, culinair, literatuur, muziek, creatieve industrieen, 
lifestyle, waardes, geloof en traditie).



SmartCulTour

9 januari 2020 Presentation 18

• SmartCulTour (Horizon 2020 project / 2020 – 2023)
- Evalueren van de state-of-the-art: 
• Interventies gericht op cultureel toerisme

- Samenwerking (bv. Tussen toerisme en cultuur)
- Marketing en communicatie
- Spreiden van bezoekers
- Financiële incentives
- Regels en richtlijnen
- Mobiliteitsmanagement
• Succesvoorwaarden

- Meten van de impacts van cultureel toerisme en meten van de impacts van interventies - Indicatoren & 
Dashboard

- Toepassen van interventies in Living Labs



Ambities van het lectoraat Sociale impacts van 
toerisme
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Leveren van kennis, instrumenten en ondersteuning aan plaatsen die toerisme willen laten 
bijdragen aan hun attractiviteit als plek om in te recreëren, leven en werken. 

• Toepassen van een range aan instrumenten voor het meten en monitoren van de impacts 
van toerisme

• Verbeteren van de kwaliteit van impactmeting, door het ontwikkelen van nieuwe 
instrumenten en door kennisuitwisseling met andere instituten die bezig zijn met 
impactanalyses (ook buiten Nederland / buiten de sector)

• Kennisontwikkeling over het managen van impacts (effecten van interventies, zoals 
spreidingsbeleid)

• Bijdragen aan het academische en publieke debat.



Onderwijs en Samenwerking 

9 januari 2020 Presentation 20



Het officiële startmoment …
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• Inaugurele rede 19 Februari 
• Meer uitgebreide bespreking en verbinding met de onderzoekslijnen van Toerisme 

en BUas.

• Open uitnodiging om uit te dagen, bij te dragen en samen te werken …

• Vragen, suggesties, opmerkingen …?
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Dank voor de aandacht!


