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Veel landen, regio’s en steden zijn 
afhankelijk van de sterk groeiende 
toeristische sector. Afgezien van de 
tijdelijke terugslag door de COVID19-
pandemie, lijkt de groei van deze 
sector nog niet te stoppen. De roep om 
‘overtoerisme’ af te remmen wordt steeds 
sterker, niet alleen in Venetië. 

De toegenomen welvaart in grote delen van de wereld en ook de steeds groeiende 
mobiliteit van de wereldbevolking en, bij voorbeeld, het toenemende aanbod van 
goedkope vluchten, maakt dat de reisbranche veel andere sectoren de loef afsteekt. 
Op veel bestemmingen gaat deze groei echter gepaard met belangrijke kostenposten, 
niet alleen milieukosten, maar ook sociale kosten en zelfs economische kosten. In 
bestemmingen waar vooral de kosten de pan uit lijken te rijzen, zoals Amsterdam, 
Brugge, Praag en Venetië, wordt de roep om de toeristische ontwikkeling af te remmen 
steeds sterker. Het fenomeen waarbij de excessieve druk van de toeristische ontwikke-
ling de lokale economie en samenleving ontwricht wordt tegenwoordig ‘overtoerisme’ 
genoemd. De studie van overtoerisme is echter allesbehalve recent. Door de explo-
sieve groei van de toeristische markt wereldwijd is de belangstelling voor dit fenomeen 
alleen maar toegenomen. Overtoerisme is eigenlijk inherent aan de aard van het toe-
ristisch product. De kern van het toeristische product van een bestemming bestaat 
namelijk uit zogenoemde ‘commons’, natuurlijke en culturele toeristische publieke 
ruimtes of goederen die door iedereen vrij te gebruiken zijn. Een ongelimiteerde groei 
van het aantal toeristen in een bestemming leidt daarom op een gegeven moment 
tot wat in de literatuur de ‘tragedy of the commons’ genoemd wordt: een overmatig 
gebruik van de toeristische hulpbronnen waardoor het in stand houden ervan in het 
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veelheid toeristen die een bestemming maximaal 
kan herbergen. Voor Venetië wordt deze draag-
kracht door economen geschat op ongeveer 17 
miljoen bezoekers op jaarbasis. Van de eerderge-
noemde 30 miljoen bezoekers kwam ongeveer 75 
procent voor minder dan een dag naar de stad, 
terwijl 25 procent één of twee overnachtingen 
boekte. Volgens een recente studie uit 2020 zou 
een mix van 55 procent verblijfstoerisme en 45 
procent dagtoerisme optimaal zijn. Het is dui-
delijk dat naast het absolute aantal bezoekers 
ook het relatief kwaliteitsarme dagtoerisme een 
belangrijk deel van het toeristische probleem van 
de stad geworden is.
Dit zien we overigens niet alleen in Venetië gebeu-
ren, maar, zoals verschillende studies inmiddels 
hebben aangetoond, ook in veel andere van ouds-
her populaire toeristische bestemmingen. De 
toeristische publieke goederen die ze bezitten 
zijn niet alleen uniek, maar ook vaak te benut-
ten zonder dat er voor dit gebruik een passende 
prijs wordt betaald. Een prijs die ofwel de intrin-
sieke waarde van het publieke goed weerspiegelt 
ofwel de collectieve kosten dekt die nodig zijn om 
het publieke goed waar mogelijk te beschermen 
en in stand te houden. Bovendien lijkt het erop 
dat kwalitatief hoogwaardige vormen van toe-
risme vaak verdrongen worden door kwaliteits-
arme vormen van (massa-) toerisme. In het geval 
van Venetië verdringt bijvoorbeeld het eerderge-
noemde dagtoerisme vaak het verblijfstoerisme. 
Kortom, van een goudmijn wordt toerisme bijna 
automatisch een last voor de gemeenschap. Zeker 
bij gebrek aan een expliciet toeristisch beleid dat 
bijvoorbeeld bij stagnerende groei stimuleert en 
bij explosieve groei juist afremt (en dus anticy-
clisch is) dreigt het gebrek aan evenwicht tussen 
collectieve kosten en baten alleen maar te groei-
en. Hiermee komt ook de duurzaamheid van de 
toeristische ontwikkeling in gevaar.

Venetianen verdwijnen uit de stad
Eén van de belangrijkste symptomen van het 
gebrek aan balans en duurzaamheid in Venetië 
is de ‘exodus’ van de bevolking uit het histori-
sche centrum van de stad. De gemeente Venetië 
bestaat uit drie aparte zones die ook qua karak-
ter enorm van elkaar verschillen (zie figuur 1: het 
historische centrum (rood) dat omvat de toeris-
tenattracties die iedereen kent, (2) de eilanden 
(roze), waarvan Lido di Venezia het grootste 
is, en (3) het vasteland (verschillende kleuren 
groen), met onder andere Mestre, Marghera en 
Favaro als belangrijkste deelgemeenten). 

Figuur 2 laat zien hoe de bevolking zich ontwik-
kelde tussen 1931 en 2021 in het historische cen-
trum van de stad en in de gemeente als geheel. 
Het historisch centrum ligt in het midden van de 
lagune en is verbonden met het vasteland door 
een brug voor auto’s en treinen. De implosie van 
het aantal inwoners in het historische centrum is 
duidelijk. Van de bijna 175.000 inwoners in 1951, 
toen meer dan de helft van het aantal inwoners 
van de gemeente als geheel (315.811 inwoners), 
woonden er in 2021 nog maar 51.208 mensen in 
de Venetiaanse binnenstad, minder dan een vijf-
de van het totaal aantal inwoners in de gemeente 
(256.146), dat vanaf 1971 ook sterk daalde.
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gedrang komt. Toerisme dreigt dan zelfs de aan-
trekkelijkheid van de bestemming uiteindelijk te 
ondermijnen.

Symbool van overtoerisme
De laatste jaren is de Noord-Italiaanse stad 
Venetië verworden tot het symbool van overtoe-
risme en voor veel toeristische bestemmingen een 
schrikbarend voorbeeld. De relatie tussen deze 
stad en de nu enige levensvatbare economische 
activiteit die het bezit, namelijk toerisme, blijft 
een bron van verhitte discussies en van grote 
misverstanden, waarvan de veronderstelling dat 
Venetië niet zonder massatoerisme kan waar-
schijnlijk de belangrijkste is. Sinds ik in 1987 in 
Venetië aankwam voor mijn promotieonderzoek 
is de kern van het Venetiaanse probleem echter 
hetzelfde gebleven: als toeristische ontwikkeling 
niet wordt gereguleerd, maar aan improvisatie 
wordt overgelaten, heeft toerisme de neiging te 
veranderen van een bron van welvaart en wel-
zijn voor de hele gastgemeenschap tot een motor 
van grote rijkdom voor enkelen en enorme kos-
ten voor de gemeenschap. Met zijn 30 miljoen 
bezoekers in 2019 behoorde Venetië, samen met 
steden als Amsterdam, Lissabon en Praag, tot de 
steden met het meeste bezoekers per hoofd van 
de bevolking.

Het grote aantal bezoekers staat in schril contrast 
met de toeristische draagkracht, te weten de hoe-

Figuur 1. Kaart van de gemeente Venetië en de verschillende zones/deelgemeenten

Bron: Basi territoriali/Istat; kartografie: Peter Ekamper/NIDI.
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De daling van het aantal inwoners in het histori-
sche centrum is gerelateerd aan de ontwikkeling 
van het toerisme maar wordt er zeker niet alleen 
door veroorzaakt. Al voor het toerisme in Venetië 
massaal begon te groeien, zo ongeveer aan het ein-
de van de jaren zeventig, daalde het aantal inwo-
ners van het historische centrum. Een dergelijke 
daling (suburbanisatie) zagen we in veel Europese 
steden. Huizen buiten het centrum waren niet 
alleen goedkoper, maar ook ruimer en omgeven 
door groen. Mestre en Marghera waren de belang-
rijkste bestemmingen van deze migranten, omdat 
hier niet alleen het huizenaanbod sterk toenam 
maar er ook werk te vinden was in de dienstver-
lening en de industrie. Zo bouwt de scheepswerf 
Fincantieri in Marghera nog steeds de enorme 
cruiseboten waar de Venetianen zo intensief 
tegen protesteren. Pas in de jaren negentig neemt 
het beslag dat de toeristische ontwikkeling op de 
publieke ruimte legt en de druk van de toeristische 
activiteiten op de grondmarkt in het centrum dus-
danig toe dat, aan de ene kant, de kwaliteit van 
het leefklimaat afneemt en, aan de andere kant, de 
grondprijs toeneemt. Met als resultaat dat bewo-
ners en bedrijven ook na 1990 ervoor blijven 
kiezen de stad te verlaten voor een rustigere en 
goedkopere, zij het meer perifere locatie.

Monocultuur
Wat niet uit de bovenstaande cijfers blijkt, is 
de invloed van deze exodus van bewoners en 
van kleine bedrijven. Vooral jongeren en gezin-
nen die actief waren op de arbeidsmarkt verlie-
ten de stad in de laatste vijf decennia; ouderen 
en gepensioneerden vormen nu het leeuwendeel 
van de stadsbevolking. Deze sterke ontgroening 
en vergrijzing van de bevolking wordt in figuur 3 
inzichtelijk.

Tegelijkertijd versmalde ook de economische basis 
omdat veel niet-toeristische activiteiten de stad 
verlieten en werden vervangen door toeristische 
bedrijven. De resulterende toeristische monocul-
tuur bleek erg kwetsbaar tijdens de COVID-19-
pandemie. De wereldwijde daling van het aantal 
toeristen met 80 procent zorgde voor een soci-
aaleconomisch bloedbad in het hele toeristische 
systeem in en rond de stad. Van de dynamische, 
rijke handelsstad van weleer, weerspiegeld in 
zijn enorme cultuurhistorische rijkdom, verwerd 
het stadscentrum, en in toenemende mate ook 
de rest van het stedelijk systeem, tot een overvol 
openluchtmuseum. Afgezien van de COVID-19-
pandemie, is er de afgelopen decennia weinig ver-
anderd aan de omvang en de absolute groei van de 
Venetiaanse toeristische markt. Drie kwalitatieve 
ontwikkelingen zijn relevant:

Cruisetoerisme
De meest in het oog springende verandering in 
Venetië is misschien wel de explosie van het crui-
setoerisme. Deze vorm van toerisme, waar voor 
velen nog steeds een waas van luxe omheen hangt, 
lijkt in de praktijk sterk op het dagtoerisme. Het 
verdienmodel van de hedendaagse aanbieders 
van cruises is sterk gericht op een steeds massaler 
wordend aanbod op gigantische schepen waarbij 
schaalvoordelen de gemiddelde kosten en daar-
mee de prijs van de cruises laag moeten houden. 

Het lijkt tegenstrijdig, maar onderzoek uit 2013 
heeft aangetoond dat hoe minder cruiseschepen 
aanmeren, hoe beter dit voor de economie en 
voor de Venetiaanse samenleving als geheel is. 
UNESCO heeft onlangs gedreigd om Venetië van 
de lijst van werelderfgoed te halen en op de lijst 
van ‘bedreigd werelderfgoed’ te plaatsen, waar-
door de Italiaanse regering besloot om vanaf 1 
augustus 2021 geen cruiseschepen meer tot voor 
het San Marcoplein te laten varen. De cruisesche-
pen moeten nu uitwijken naar Marghera, waar-
mee er dus geen einde lijkt te komen aan het door 
veel Venetianen zo verfoeide cruisetoerisme. Wel 
heeft het cruisetoerisme het bewustwordingspro-
ces dat het toerisme in Venetië al lang niet meer 
duurzaam is versneld. Niet alleen UNESCO 
maar ook de bewoners voeren al jaren een hef-
tige strijd tegen de zogenaamde ‘grandi navi’, de 
cruiseschepen.

Toeristenbelasting
Een tweede ontwikkeling is de relatief recente 
poging om het toerisme iets duurzamer te maken 
door de invoering van een toeristenbelasting op 
hotelovernachtingen in 2013. Met deze inkom-

Figuur 2. Bevolking van het historische centrum en van de gemeente Venetië totaal, 1931-2021

Figuur 3. De leeftijdsopbouw van de bevolking van het historische centrum van Venetië in 2008 en 2021

Bron: Gemeente Venetië, 2021.

Bron: Gemeente Venetië, 2021.
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sten kan de gemeente een deel van de collectie-
ve kosten die voortvloeien uit toerisme dekken 
en zo de burgers compenseren die de gevolgen 
ondervinden van een te hoge toeristendruk op 
hun stad. Paradoxaal genoeg bestraft deze toe-
ristenbelasting juist het verblijfstoerisme en laat 
het dagtoerisme ongemoeid. Hierdoor zorgt het 
voor een nog minder optimaal gebruik van het 
toeristische kapitaal van Venetië. In plaats van 
de toeristenbelasting te koppelen aan accommo-
daties (zoals hotels) zou het volgens velen veel 
beter zijn om deze belasting op de een of andere 
manier te koppelen aan het binnentreden van het 
historische centrum, bijvoorbeeld door een sys-
teem van rekeningrijden of een toeslag op een 
kaartje voor de bussen en de treinen tussen het 
vasteland en Venetië. 

Airbnb
De derde ontwikkeling is de expansie van de 
deeleconomie in het algemeen en de sterke ver-
spreiding van de niet-traditionele vormen van 
accommodatie, waaronder Bed & Breakfasts 
(B&B’s) en Airbnb in het bijzonder. Deze vormen 
van accommodatie hebben zeker bijgedragen 
aan de groei van het verblijfstoerisme ten koste 
van het dagtoerisme. Zeker daar waar het bona-
fide B&B’s betreft (dat wil zeggen B&B’s waar de 
uitbater netjes belasting betaalt en de veiligheids-
normen respecteert), is deze vorm ook om een 
andere reden een aanwinst voor de bestemming. 
Uit onderzoek is namelijk gebleken dat gasten 
van B&B’s langer dan gemiddeld verblijven in 
de bestemming, meer uitgeven per persoon en 
per dag, en zich ook makkelijker laten verleiden 
om de platgetreden paden te vermijden. Aan de 
groei van de verhuur van kamers en appartemen-
ten via platforms zoals Airbnb zit natuurlijk ook 
een keerzijde. De druk op de prijs van huizen en 
op de huur is de laatste jaren nog sterker toege-
nomen dan hiervoor door het afnemende aanbod 
voor (potentiële) bewoners. Er zijn Venetiaanse 
uitbaters die wel 70 appartementen aanbieden via 
Airbnb. Het lijkt er dan ook op dat de transfor-
matie van appartementen in B&B’s en Airbnb’s 
de bevolkingsafname de laatste tien jaar licht 

versneld heeft. Velen nemen daarom afstand van 
deze vorm van toeristische speculatie en exploita-
tie. Net als in steden als Amsterdam en Barcelona 
wordt er de laatste jaren in Venetië steeds vaker 
geprotesteerd en heeft de Regio Veneto gepro-
beerd de vakantieverhuur enigszins aan banden 
te leggen. Het is echter niet makkelijk om het kaf 
van het koren te scheiden. Authentieke vormen 
van deeleconomie in het toerisme kunnen echter 
een aanwinst zijn voor bestemmingen. Behalve 
dat toeristen die verblijven in B&B’s per per-
soon per dag meer uitgeven dan de gemiddelde 
verblijfstoerist en hun gemiddelde verblijfsduur 
langer is, betreden ze vaker nog niet platgetrapte 
paden waardoor hun bijdrage aan de druk op de 
centrale openbare ruimte en attracties gemiddeld 
lager ligt.

Adempauze?
De COVID-19-pandemie heeft niet alleen in 
Venetië maar ook elders de hoop gewekt dat de 
gedwongen adempauze een uitstekend moment 
zou kunnen zijn om erkende pijnpunten in het 
weinig duurzame massatoerisme ter discus-
sie te stellen en na te denken over een alterna-
tief verdienmodel dat toerisme in de toekomst 
duurzamer en veiliger zou moeten maken. Een 
verdienmodel waar de lokale bevolking en de 
lokale ondernemers de belangrijkste aanspreek-
punten worden, waar kwaliteit boven kwantiteit 
gaat, en waar improvisatie plaats maakt voor 
beleid. Helaas lijkt het er nu sterk op dat zowel 
de toeristische sector (na anderhalf jaar omzet-
verlies), als ook de toerist (na anderhalf jaar 
thuiszitten) zo snel mogelijk terug wil naar de 
pre-COVID19-situatie. Dit is een gemiste kans. 
En ook hier is Venetië weer een voorbeeld in 
negatieve zin, want zowel in de zomer van 2020 
als van 2021 werd de stad binnen een week na 
het wegvallen van de Covid-reisbeperkingen 
weer overlopen door vooral dagtoeristen.

Jan van der Borg, Katholieke Universiteit  

Leuven en Università Ca' Foscari Venezia,  

e-mail: jan.vanderborg@kuleuven.be
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