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Welkom! 
Investeren in cultuur 
Eind negentiende eeuw investeerde Amsterdam 
rond het Museumplein in haar culturele infra-
structuur. Sinds het 700-jarig bestaan in 1975  
is de stad ook een festivalstad geworden met 
bijzondere evenementen als Sail, het voet-
baltoernooi Amsterdam Tournament en de 
Marathon. Vanaf de jaren negentig heeft het 
stadstoerisme een enorme groei doorgemaakt 
en zijn verschillende culturele hotspots ontstaan. 
Toch is het behoud van de positie van Amsterdam 
als toeristisch centrum niet vanzelfsprekend.  
Om succesvol te blijven zijn kwalitatieve  
investeringen noodzakelijk: in de openbare 
ruimte, in de toegankelijkheid en in de diversiteit 
van de verschillende toeristische en uitgaans-
gebieden in de stad. 

04

door Maurits de Hoog en Rick Vermeulen   m.de.hoog@dro.amsterdam.nl   rick.vermeulen@dro.amsterdam.nl

1 Een stukje van de officiële 
poster van Amsterdam 700  
ter viering van het 700jarig  
bestaan van Amsterdam in 
1975.
Tekeningen: Toner
Part of the official poster for  
Amsterdam 700, the celebration 
of Amsterdam’s 700th anniversary 
held in 1975.
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In de tweede helft van de negentiende eeuw beleefde 
Amsterdam haar tweede Gouden Eeuw. Met de bouw 
van het Rijksmuseum, het Concertgebouw en het  
Stedelijk Museum werd de basis gelegd voor wat nu 
het drukst bezochte cultuurplein van Nederland is,  
het Museumplein. Waar burgemeester en wethouders 
het plein aanvankelijk voor een groot deel wilden 
bebouwen, pleitte Pierre Cuypers, de architect van het 
Rijksmuseum, voor aanleg van een groot manifestatie-
terrein zoals in veel andere Europese steden in die tijd 
gerealiseerd werd. Door de ruimte tussen de musea 
en het Concertgebouw onbebouwd te laten, kreeg 
Amsterdam een dergelijke ruimte in de schoot geworpen. 
Het werd gebruikt voor Wereldtentoonstellingen en 
door de Amsterdamse IJsclub, maar groeide in de 
loop der tijd uit tot hét nationale manifestatieplein en 
biedt nog steeds plaats aan een bonte verzameling 
van demonstraties, concerten, markten en huldigingen. 
Parallel daaraan ontwikkelden zich in en rond de 
Amsterdamse binnenstad verschillende andere zoge-
naamde cultuurclusters: concentraties van culturele 
voorzieningen, die in een openbare ruimte worden 
gecombineerd met maatschappelijke en vrijetijdsvoor-
zieningen. De stad werd een populaire bestemming, 
die miljoenen bezoekers ging trekken. 

Jubileumjaar 1975
Het jaar 1975 markeert de doorbraak van het moderne 
stadstoerisme in Amsterdam. In dat jaar bestond de 
stad 700 jaar, een jubileum dat groots gevierd werd 

onder het motto ‘wonen, werken, spelen’. Alleen al  
de in de RAI nagebouwde grachtenstad trok bijna 
250.000 bezoekers. Van meer structurele betekenis 
was de opening van een reeks nieuwe cultuurgebouwen, 
waaronder het Amsterdams Historisch Museum, nu 
het Amsterdam Museum, in het voormalige Burger-
weeshuis. Ook het Rembrandthuis heropende na een 
ingrijpende renovatie en even verderop breidde het 
Joods Historisch Museum uit in de Waag. Grote 
nieuwe hotels als Sonesta en Marriot met beide meer 
dan 600 kamers openden hun deuren. Annex aan het 
Sonesta werd de gerestaureerde Ronde Lutherse Kerk 
als congrescentrum in gebruik genomen.

Van groot belang was ook het grote aantal  
evenementen dat in het jubileumjaar in de stad 
gehouden werd. Bewoners en bezoekers werden  
volgens officiële tellingen op niet minder dan 260  
evenementen getrakteerd. Veel van deze evenementen 
zijn in de jaren daarna traditie geworden. Zo werd in 
1975 het Holland Festival voor de eerste keer naar de 
hoofdstad gehaald en werd de eerste Sail Amsterdam 
gehouden. De evenementen die in de Jordaan werden 
gehouden groeiden later uit tot het Jordaanfestival. 
Opvallend was ook het grote aantal sportevenementen. 
In 1975 werd de eerste Marathon van Amsterdam 
gehouden. Het voetbaltoernooi Amsterdam 700  
in het Olympisch Stadion zou later uitgroeien tot  
het Amsterdam Tournament. Een voetbaltoernooi 
onder Surinamers legde de basis voor het latere  
Kwakoe-festival.
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2 In de jaren tachtig lag op  
het Museumplein de ‘kortste 
snelweg van Amsterdam’.
Foto: J.M. Arsath Ro’is
In the 1980s, ‘Amsterdam’s  
shortest motorway’ sliced across 
the Museumplein.

3 Op de plek van de voormalige 
snelweg ligt nu ’s zomers een 
vijver en ’s winters een ijsbaan.
Foto: ATCB

The motorway has been replaced 
by a pond that is transformed 
into an ice-skating rink in the 
winter.

4/5  Sail in 1975 en 2010.  
In 1975 stond iedereen nog op 
de kade, in 2010 ziet het water 
zwart van de bootjes. 
Foto: : J.M. Arsath Ro’is /  
Edwin van Eis
Sail in 1975 and 2010. In 1975 

everyone still stood along the 
quayside, but in 2010 the water 
was thick with boats. 
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Door nieuwe attracties als het Allard Pierson Museum 
(1976), de Nieuwe Kerk (vanaf 1980) en de Beurs van 
Berlage (vanaf 1985) nam het aantal Nederlandse 
bezoekers aan de stad weliswaar flink toe, maar 
groeide het aantal buitenlandse bezoekers slechts 
licht van 1,5 miljoen in 1975 naar 1,8 miljoen in 1990. 
Het grootste deel was afkomstig uit de ons om- 
ringende landen en de Verenigde Staten. Zuid- 
Europeanen en Aziaten hadden de stad nog niet  
ontdekt. 

Internationalisering
De grote internationalisering kwam in de jaren negentig. 
De liberalisering van de reismarkt en de eenwording 
van Europa lieten zich voelen. Nederland was in 1992 
het eerste Europese land dat een Open Skies-verdrag 

met de Verenigde Staten (VS) sloot. Het trans-Atlantische 
luchtruim werd geliberaliseerd en opengesteld voor 
andere dan de nationale luchtvaartmaatschappijen. 
De prijs voor een retourtje Amsterdam vanuit de  
VS daalde direct, het aantal Amerikaanse bezoekers nam 
navenant toe. Een jaar later trad het al in 1985 gesloten 
Schengenakkoord in werking. Hierdoor ontstond  
binnen de grenzen van de EU vrij verkeer van kapitaal, 
goederen en diensten, maar vooral ook van personen. 
De open grenzen maakten het bezoek aan andere  
landen gemakkelijker, maar leidden ook tot een sterkere 
verwevenheid van de continentale economieën. In het 
kielzog van zakelijke relaties ontstond het fenomeen 
van expats en steeg ook het familie- en vriendenbezoek. 
Commerciële bedrijven als Ryan Air, Easy Jet, Eurolines 
en allerhande touroperators speelden hier handig op 

3

‘Het jaar 1975 markeert de doorbraak van het 
grote stadstoerisme in Amsterdam.’ 
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6 Ontwikkeling herkomst toe
risten. Amsterdam trekt steeds 
meer bezoekers.
Bron: Dienst Onderzoek en  
Statistiek
Development in tourists by country 
of origin. Amsterdam is attracting 
more and more visitors.

7 Ontwikkeling bezoekers
aantallen populaire culturele  
instellingen.

Bron: Dienst Onderzoek en  
Statistiek
Development in visitor numbers 
at popular cultural institutions.

 1975
 1990
 2010

8 Aandeel herkomst bezoekers 
aan Amsterdam in 2010.
Bron: Dienst Onderzoek en  
Statistiek

Country of origin of visitors to 
Amsterdam in 2010.

 Nederland
 GrootBritanië
 Verenigde Staten
 Duitsland
 Frankrijk
 Spanje
 Italië
 België
 overig

9 Het Stedelijk Museum.
Foto: ATCB
The Stedelijk Museum.
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in door het aanbieden van laaggeprijsde tickets en 
stedentrips. Inmiddels is er een hele markt ontstaan 
van weekendarrangementen en speciale aanbiedingen 
rond de feestdagen en voor de vakanties in het voor- 
en najaar. Met de opening van de Passenger Terminal 
in 2000 boorde Amsterdam ook de cruisemarkt aan. 
De ontwikkeling van het stadstoerisme zette zich door 
in het nieuwe millennium.

Aangemoedigd door de stroom van toeristen  
naar de stad openden sinds 1990 opvallend veel 
nieuwe toeristische attracties hun deuren. Hoewel  
uitgesmeerd over een langere periode zijn parallellen 
met het grote aantal openingen in 1975 te trekken. 
Waar het in het jubileumjaar echter vooral ging om 
faciliteiten gericht op de Nederlandse markt, richten 
nieuwe faciliteiten zich sinds de jaren negentig  
vooral op buitenlandse toeristen. Madame Tussauds 
verhuisde in 1991 naar de Dam, het Anne Frankhuis  
en het Van Gogh Museum breidden fors uit.  
The Amsterdam Dungeon, The Heineken Experience 
en World of Ajax geven enkel via hun naam al aan zich 
op internationale bezoekers te richten. Dit zijn ook 
eerder attracties en plekken waar de bezoeker iets 
‘beleeft’ dan musea in de traditionele zin. 

Het traditionele museum maakt echter nog altijd 
een belangrijk deel uit van de attractiviteit van de 
stad. Het meest in het oog springt de opening in 2009 
van de Hermitage aan de Amstel, in het voormalige 
Diaconie Oude Vrouwen Huys. Samen met de in de 
buurt aanwezige Portugese Synagoge, Joods Historisch 
Museum, de Waterloopleinmarkt, het Rembrandthuis 
en Gassan Diamonds is rond het Waterlooplein een 
nieuw toeristisch gebied ontstaan. 

Zo hebben in de loop der jaren veel meer gebieden 
in de stad een toeristisch karakter gekregen, variërend 
van de slenterstad die de Jordaan en de 9 straatjes 
zijn tot de sex, drugs and rock & roll van de Wallen en 
het Damrak. 

In 2010 trok de stad 4,2 miljoen buitenlandse 
bezoekers. Dit resulteerde in een grote behoefte aan 
overnachtingsplekken. Rond 2005 was de bezettings-
graad van hotels in Amsterdam op Londen na de 
hoogste van Europa. Dit werkte tekorten en prijsop-
drijving in de hand wat schadelijk was voor de aan-
trekkelijkheid van de stad. In 2007 greep de overheid 

in met de Hotelnota. Sindsdien wordt hard gewerkt 
aan een ruimer en vooral diverser hotelaanbod, ook 
buiten de binnenstad. Naast grote nieuwe hotels zoals 
het Mint Hotel op het Oosterdokseiland, wordt ook 
geëxperimenteerd met nieuwe concepten als het 
V-hotel – ‘enjoy Amsterdam like the locals’ – aan het 
Frederiksplein . 

Succesvolle initiatieven
De groei van het stadstoerisme hangt ook samen met 
de sterke toename van het aantal evenementen en 
festivals. De meeste begonnen klein en kwamen voort 
uit specifieke gemeenschappen. Sommige verdwenen 
na enkele jaren. Andere bleken een groot succes te 
zijn en trokken ook mensen van buiten de organiserende 
gemeenschap, soms zelfs van ver over de landsgrenzen. 
Zo organiseerde de culturele sector in 1977 de eerste 
Uitmarkt om het nieuwe culturele seizoen in te luiden. 
De Dam tot Damloop startte in 1985 en groeide uit  
tot het tweede hardloopevenement van de stad. Eind 
jaren negentig begon de homogemeenschap met het 
organiseren van Gay Pride. De bijbehorende Canal 
Parade is nu het grootste jaarlijkse evenement in de 
stad. Ook het vanaf 1998 in de zomer georganiseerde 
Grachtenfestival is een voorbeeld van een dergelijk 
succesvol initiatief. In 2010 werden verspreid door  
de stad maar liefst 160 concerten en voorstellingen 
gegeven. Het Prinsengrachtconcert wordt – overigens 
net als de hoogtepunten van de Uitmarkt en de Canal 
Parade – rechtstreeks uitgezonden via de nationale 
televisiezenders.

Enkele uitzonderingen daargelaten, trekken  
de meeste festivals eerder een nationaal dan een 
internationaal publiek. Parallel aan de groei van  
evenementen is dan ook het aantal binnenlandse 
bezoekers sterk gestegen. Ook voor de Amsterdamse 
hotels is de binnenlandse markt belangrijk geworden. 
Het aantal overnachtingen van Nederlanders nam  
toe van 110.000 in 1990 naar 150.000 in 1995 tot  
meer dan 1 miljoen in 2009. De Nederlandse markt 
vertegenwoordigt nu ruim twintig procent van het 
aantal gasten in Amsterdamse hotels. 

Naast festivalbezoek hebben ook andere activiteiten 
als funshoppen, uit eten gaan en het bezoeken van 
film en concerten aan populariteit gewonnen. Nieuwe 

’In 2010 trok de stad 4,2 miljoen buitenlandse 
bezoekers. Dit resulteerde in een grote 
behoefte aan overnachtingsplekken.’ 
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10  De Uitmarkt langs de  
IJoever.
Foto: ATCB
The annual cultural fair along  
the Banks of the IJ.

11  Het Over het IJ Festival op 
het NDSMterrein.
Foto: ATCB
The ‘Across the IJ’ Festival at the 
NDSM precincts.

12  De Canal Parade, het hoog
tepunt van het homofestival 
Gay Pride op de Amsterdamse 
grachten.
Foto: ATCB
The Canal Parade through  
Amsterdam’s canals is the climax 
of the Gay Pride festival.

13  De Dam, met links het Paleis 
en rechts de Nieuwe Kerk.
Foto: Edwin van Eis

The Dam, with the Royal Palace 
to the left and the New Church 
to the right.

14  De jaarlijkse Dam tot  
Damloop van Amsterdam via 
de IJtunnel naar Zaandam.
Foto: Miriam Verrijdt
The annual Dam to Dam  
run, from Amsterdam via the  
IJ Tunnel to Zaandam.

toeristische gebieden zoals de Westergasfabriek, het 
NDSM-terrein en het Arenagebied profileren zich 
nadrukkelijk in dit segment. Deze liggen niet in de  
binnenstad, maar juist daarbuiten.

Iamsterdam
Onder invloed van de sterke concurrentie op de  
toeristenmarkt dringt ook het besef door dat investeren 
in het fysieke toeristisch systeem alleen niet genoeg  
is. Het in 2002 nieuw aangetreden gemeentebestuur 
gaf daarom opdracht aan organisatieadviesbureau 
Berenschot om een citymarketingbeleid op te stellen. 
In 2003 is het nieuwe beleid vastgesteld. Onder de 
vlag van de kernwaarden creativiteit, handelsgeest  
en innovatie wordt ingezet op het uitwerken van de 
dimensies cultuurstad, grachtenstad en ontmoeting. 

Een hele reeks organisatorische aanpassingen zijn 
het gevolg. Zo werd de Amsterdam Tourist Board – de 
voormalige VVV – samengevoegd met het Amsterdam 
Congresbureau tot het Amsterdam Toerisme & Congres 
Bureau (ATCB). In navolging van andere metropolen 
krijgt Amsterdam in 2004 ook haar eigen motto:  
Iamsterdam. Het motto wordt internationaal door 
zowel overheid als bedrijfsleven gebruikt om de stad 
onder de aandacht te brengen. Bij grote evenementen, 
op promotiemateriaal en beurzen, is het motto alom 
tegenwoordig, onder meer in de twee meter hoge  
letters die permanent staan opgesteld in het hart  

van het toeristisch centrum, op het Museumplein. 
Voor veel toeristen is het een gewild foto-object.

Ook wordt geprobeerd via promotie van 
bestaande en nieuwe evenementen extra bezoekers 
naar de stad te halen. De start van de Giro d’Italia,  
het WK-roeien en het 400-jarig bestaan van de  
grachtengordel zijn daarvan voorbeelden. Sinds 2006 
organiseert het ATCB themajaren rond een bepaald 
onderwerp. Zo stond het eerste themajaar in het 
teken van de 400ste geboortedag van Rembrandt  
en werd met het thema Hidden Treasures aandacht 
besteedt aan de verborgen kwaliteiten van Amsterdam. 
De aanwijzing in 2010 van de grachtengordel als 
UNESCO Werelderfgoed-monument vormt boven-
dien een mooi visitekaartje voor de stad. 

Deze evenementen lijken een breder effect te  
hebben dan enkel het aantrekken van toeristen.  
Het programma Amsterdam Topstad zette in de voor-
gaande collegeperiode evenementen in om de stad  
te promoten bij internationale bedrijven en expats. 
Topsport Amsterdam probeert via evenementen 
sportgerelateerde bedrijvigheid en topsporters aan 
de stad te binden. Het Amsterdam Dance Event is 
naast een festival met 140.000 bezoekers ook een 
internationaal congres en vliegwiel voor de creatieve 
sector. Zo dragen evenementen en citymarketing ook 
bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 

>
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15  Aandeel voorzieningen  
van de vier grote steden op het 
totaalaanbod.
Bron: G4 in cijfers
The share of facilities found 
across the four major cities of  
the Netherlands.

 Amsterdam
 Rotterdam
 Den Haag
 Utrecht

Amsterdam op een tweesprong
De investeringen en activiteiten in de stad sinds 1975 
hebben van Amsterdam een toeristische bestemming 
van wereldformaat gemaakt. Binnen Nederland is 
Amsterdam het onbetwiste zakelijke en culturele  
centrum. Grafiek 15 laat dat overtuigend zien. De stad 
kent ook verreweg de hoogste aantallen nationale en 
internationale bezoekers. Binnen Europa is de positie 
van Amsterdam echter minder onomstreden dan op 
nationaal niveau. Amsterdam speelt weliswaar al jaren 
een rol in de top-10 van Europese bestemmingen, 
maar de groei van het toerisme in andere steden is 
lange tijd veel hoger geweest. 

In dit kader is de analyse van belang die management-
adviesbureau Buck Consultancy maakte van de  
economische kracht van de Randstad. Het bureau 
onderscheidt drie fasen in de ontwikkeling van  
economische sectoren. Na een relatief moeilijke 
opstartfase, maken economische sectoren een vaak 
explosief groeiende ontwikkelingsfase door, waarna 

ze de status van volwassen economische sector berei-
ken. Na de op attracties en evenementen gebaseerde 
groei van het Amsterdamse toerisme in de jaren 
zeventig en tachtig kan de explosieve groei van de 
sector in de jaren negentig als ontwikkelingsfase  
worden gezien. De zich sterk ontwikkelende reisbranche, 
een actieve citymarketing en nieuwe evenementen  
en attracties maakten een verdere groei in bezoekers-
aantallen mogelijk. Met haar 5 miljard omzet per jaar 
en 50.000 arbeidsplaatsen, is toerisme een volwassen 
onderdeel van de economie van de stad geworden. 

Buck schetst na de ontwikkelingsfase twee mogelijk-
heden voor een vervolg: doorgroeien of wegzakken. 
‘Verzadiging van de markt’ kan leiden tot de neergang 
van een economische sector. Wanneer een sector er 
echter in slaagt innovaties door te voeren is verdere 
groei mogelijk. Voor de toeristische sector lijkt dit een 
realistische tweesprong. Bij een stagnerend aanbod 
zullen mensen immers geen reden zien om Amsterdam 
opnieuw te bezoeken. Bovendien verslechtert het aan-

15
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‘Reikhalzend kijkt de stad uit naar de oplevering 
van grote projecten als de Noord/Zuidlijn,  
het Centraal Station, het Stedelijk en het Rijks
museum.’

bod ten opzichte van andere steden die zich wel blijven 
ontwikkelen. Wanneer het toeristische systeem  
zichzelf echter weet te vernieuwen zal dit mensen  
aansporen de stad vaker te bezoeken, langer te blijven 
of intensiever te benutten. Stilstand is in de toeristische 
sector dus duidelijk achteruitgang. 

Maar, in welke deelsectoren of niches is vernieuwing 
mogelijk en wellicht kansrijk? Voor veel toeristen is de 
sfeer van de stad de belangrijkste reden een vakantie 
naar Amsterdam te boeken en de stad voor een 
tweede of derde keer te bezoeken. Een te grote 
nadruk op massatoerisme en grootschalige attracties 
zou deze aantrekkingskracht weleens teniet kunnen 
doen. Wellicht biedt in dit kader het ontwikkelen van 
het toerisme buiten de huidige concentraties uitkomst. 
Maar hoe verbind je dit met de unieke kwaliteiten van 
de binnenstad? En wat kan de bijdrage van fysieke 
maatregelen zijn? 

Nieuwe ronde, nieuwe uitdagingen
Reikhalzend kijkt de stad uit naar de oplevering van 
grote projecten als de Noord/Zuidlijn, het Centraal 
Station, het Stedelijk Museum en het Rijksmuseum. 
Door de opeenstapeling van vertragingen en budget-
overschrijdingen is het perspectief op de betekenis 
van deze projecten voor de stad ver naar de achter-
grond verschoven. We lijken al blij als het eenmaal  
zo ver zal zijn. Het parool zou echter moeten zijn om  
in deze barre tijden juist maximaal van deze grote 
investeringen in de stad te profiteren.

Wat betreft de Noord/Zuidlijn en het Centraal  
Station is allereerst de relatie met het 1012-project 
van belang, de ontwikkeling van het gebied met post-
code 1012 rond de Damstraat en de Wallen. Deze  
projecten zullen van grote invloed zijn op de bereik-
baarheid en bezoekersstromen en bieden kansen voor 
de aanpak van de openbare ruimte en een meer divers 
voorzieningenaanbod. Het weekendtoerisme met  
de nadruk op sex, drugs and rock & roll mag dan een 
heel renderende deelsector in het stadstoerisme zijn, 
het tolerante handhavingsbeleid van de afgelopen 
decennia heeft allerlei negatieve effecten. De Wallen 
zijn in de loop der jaren een gebied met een extreme 
functiespecialisatie geworden; horeca en vermaak  
in een specifiek segment is dominant geworden. 

Terecht is daarom in de Strategienota uit 2008 voor 
het gebied, gekozen voor ‘het ontmantelen van de  
criminele infrastructuur, verminderen van criminaliteits-
gevoelige functies en herstel van een goede functie-
balans, stoppen van de verloedering en realiseren van 
een hoogwaardige stadsentree’. 

Menging en variatie lijken de sleutel voor verdere 
ontwikkeling van de toeristische sector. Pal naast  
het Centraal Station werkt men bijvoorbeeld aan het 
Oosterdokseiland, waarvan de kade toegang geeft  
tot Nemo en het vernieuwde Scheepvaartmuseum. 
Verkeersstromen worden verlegd en het Oosterdok kan 
eindelijk gaan functioneren als het ‘blauwe’ Museum-
plein. Maar, ook hier is meer mogelijk. De recente  
ontwikkelingen rond het Marine Etablissement dat  
op termijn een nieuwe bestemming zal gaan krijgen, 
bieden kansen om dit cluster verder te versterken.  
Het gebied is rijk aan cultuur en attracties, maar mist 
ondersteunende horeca en ruimte voor evenementen. 
De herinrichting van de Prins Hendrikkade kan er 
bovendien voor zorgen dat er een meer vanzelf-
sprekende verbinding ontstaat tussen het Oosterdok, 
de Kadijken en de Nieuwmarktbuurt.

Dergelijke ingrepen zijn ook elders in de stad 
mogelijk. De kwaliteit van het Museumplein zou een 
enorme sprong kunnen maken als een deel van de 
grootschalige evenementen van het plein naar het 
Oosterdok, het NDSM-terrein of de Westergasfabriek 
verplaatst zou worden. Het Museumplein zou dan 
ruimte kunnen bieden aan dagelijkse zomerconcerten, 
een sculptuurbiënnale en de jaarlijks teruggekeerde 
Uitmarkt. Zo kan het plein beter aansluiten bij de 
omliggende cultuurpaleizen en een belangrijkere rol 
voor de omliggende buurten vervullen. 

In een volgende ronde zou niet ingezet moeten 
worden op de toevoeging van nieuwe grote attracties. 
Veel nuttiger is het om op strategische plekken de 
openbare ruimte aan te pakken. Een divers aanbod 
van winkels, cafés, restaurants en hotels die het  
stadstoerisme ondersteunen kan hiermee verweven 
worden. Diversiteit binnen en tussen toeristische 
gebieden is de sleutel waarmee Amsterdam door  
kan groeien als toeristische bestemming.  


