
Amsterdam pakt massatoerisme aan 
 

De maatregelen zullen hard nodig zijn, want naar verwachting hebben 18 miljoen mensen in 2018 een 

bezoek aan Amsterdam op de planning staan.  

 

Naar aanleiding van de voorbeelden van Barcelona en Venetië hebben de belangrijkste politieke partijen 

van Amsterdam radicale maatregelen aangekondigd om het toerisme te verminderen en de 

'Disneyficatie' van de Nederlandse hoofdstad terug te keren. Het volledige akkoord van SP, PvdA, D66 en 

GroenLinks is nog niet bereikt, maar er lijkt nu een goed plan op tafel te liggen.  

Amsterdam moet weer een stad worden om te wonen, werken en te recreëren. Er werd al langer 

geklaagd door inwoners van de stad dat ze hun eigen buurt niet meer herkenden en van de sokken 

worden gereden door de verschillende bierfietsen.  

Wat gaat er allemaal veranderen? 

De stad verbiedt korte termijnverhuur van Airbnb’s in drukke gebieden, leidt cruiseschepen af van het 

aanmeren in het centrum en verminderd ‘leuke’ ritten zoals Segways, bierfietsen en feestboottochten. 

De toeristenbelasting zal ook stijgen van 4% tot 6% naar een level van 7%, wat €105 miljoen extra per 

jaar zal opbrengen tegen het jaar 2022. 

Het nieuws komt een maand nadat Eurostar een directe treinverbinding van Londen naar Amsterdam 

heeft aangekondigd. Het volgt ook voorbeelden van maatregelen zoals stadsvergunningen en 

draaihekken op de drukke straten van Venetië, een verbod op privéverhuur voor toeristen in Palma de 

Mallorca en een limiet op nieuwe hotels in Barcelona. 

De grote steden in Europa proberen een stuk duurzamer te zijn. Laten we hopen dat iedereen 

Amsterdam weer zal kunnen waarderen als de prachtige stad dat het is en het een stuk leefbaarder zal 

worden voor zijn inwoners.  
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