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HOOFDSTUK VII. MULTICULTUREEL TOERISME EN ECONOMISCHE
KANSEN VOOR DEN HAAG

In dit hoofdstuk beschrijf ik de onderzoeksresultaten van de derde casestudie,
namelijk multicultureel toerisme. Ik richt mij daarbij op City Mondial en de twee
deelprojecten Chinatown en Avenue Culinaire.

7.1.

De ontwikkeling van multiculturele, toeristische producten

In 1996 gaat City Mondial van start om een nieuw toeristisch product te ontwikkelen
gebaseerd op de infrastructuur van multiculturele producten, diensten en
voorzieningen in allochtone wijken. Met gevarieerde producten moet multicultureel
toerisme als nieuwe markt in de stadseconomie ontwikkeld worden om het
immigrantenondernemerschap een impuls te geven en daarmee ook de kwetsbare
allochtone wijken. In de volgende tabel is een overzicht opgenomen van deze
producten.

Tabel 7.1:

Productontwikkeling van City Mondial

Activiteiten
Wandelroutes/stadswandeling:
Concordia, Moskee Al Aksa, Chinatown, Avenue Culinaire, Hammam, Hindoe Tempel Ram Mandir,
Haagse Markt, Moskee El Islam, Culturalis, Hotel Transvaal, Moskee Noeroel Islam, van Ostade
Woningen, Wijkpark Transvaal, Winkelcentrum de “Bazar”, Paul Krugerlaan, Sarnami Huis,
Sikhtempel (de wandelroute is in de loop der jaren uitgebreid).
Winkeltour:
Een stadswandeling van vier uur volledig ingericht rond boodschappen doen bij uiteenlopende
mondiale kledingzaken, bezoeken van ambachtelijke winkels van juweliers en slagers, en lunchen en
dineren in de tientallen multiculturele restaurants van Surinamers, Marokkanen en Turken.
Bezoekers kunnen ook zelf leren exotisch koken onder professionele begeleiding.
De Ooievaart. Den Haag heeft in het verleden net als Amsterdam verschillende kanalen en grachten
voor het lokale transport ontwikkeld. Deze zijn door de verandering van de inrichting van de stad
verdwenen. Toch zijn er nog enkele grachten overgebleven die na een opknapbeurt dienst doen als
toeristische uitstapjes en onderdeel zijn geworden van City Mondial. De boottocht in de stad brengt
de bezoekers naar buurten waar voor negentig procent allochtonen wonen en die verschillende
winkels, cafés en restaurants hebben. In het historische hart kan ook de voormalige Joodse Buurt

153

worden bezocht. Zo wordt een gebied met een negatief imago door toeristen en Hagenaars bezocht.
Steptours voor toeristen en passanten door o.a. Chinatown.
Pilot Haagsche Gouden Koetsjes: twee goudkleurige koetsjes rijden in de zomerperiode elke vrijdag,
zaterdag en zondag langs de bezienswaardigheden van Den Haag. Deze pilot is uitgevoerd in
samenwerking met de Stichting Binnenstad Marketing.
Aanhaken op grote stedelijke evenementen: Haags Uitfestival, multiculturele bazaar
Ha-Schi-Ba/Kashba, Hindustaans Film- en Muziekfestival,
Buitengewoon,

5 Mei Festival,

Binnenstad

Wereldreis in Eigen Stad, wereldmuziekfestival Crossing Border, Miss India

Nederland verkiezing, Holifestival, Diwali fakkeloptocht, Chinees Maanfeest, Chinees Nieuwjaar,
Chinese Opera, China Festival, Chinese zomermarkt, Turkse Opera, optredens van Bollywood
sterren, La Vie en Rosé, Binnenstadsborrel met aansluitend dinerarrangementen, Jazz in de Gracht
2008, Pasar Malam, 1001x Kleurrijk Den Haag/Magie op het Maarsenplein.257
Hotel Transvaal. In dit project worden in huizen die afgebroken worden voor nieuwbouw, kamers
tijdelijk als echte hotelkamers ingericht en verhuurd om gedurende de herstructurering de buurt zo
lang mogelijk leefbaar te houden. In dit project wordt een arrangement aangeboden om de
multiculturele trekpleisters te bezoeken.
Ontwikkeling van de puzzeltocht “de Vlucht van de Kraanvogel”, vooral gericht op
basisschoolleerlingen uit groep zeven en acht. Het gaat zowel om groepen als individuele bezoekers.

Het succes van City Mondial en de daarvoor ontwikkelde producten moet blijken uit
de toename van het aantal bezoekers, hun bestedingen en uiteindelijk uit de groei van
het aantal ondernemers en gerealiseerde arbeidsplaatsen. Aan de hand van onderzoek
van de gemeente Den Haag, de monitor City Mondial, analyse van de
achtergrondkenmerken van ondernemers aan de hand van het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel, interviews met ondernemers en professionals en een analyse
van bestuurlijke stukken, beschrijf ik in de volgende paragrafen de beleidsresultaten
van het multicultureel toerisme in Den Haag.

257
De instellingen en personen die deze activiteiten organiseren, vormen de zogenaamde critical infrastructure (Zukin 1991).
Zukin bedoelt met de kritische infrastructuur, individuen en instituties die allen op een bepaalde wijze verbonden zijn met de
culturele productie van vermaak en die in staat zijn de smaak van het publiek te beïnvloeden (vergelijk Rath 2002a:20). Deze
personen en instituties spelen in op de vraag en aanbod in de toeristensector en wakkeren de belangstelling voor het
multiculturele product aan. De critical infrastructure kent een breed spectrum van “kenniswerkers”, “smaakmakers” en
“cultuurmakelaars” die de culturele productie en consumptie vormgeven en daarbij kunstkenners, marketingbureaus,
ondernemersverenigingen, toeristische bureaus en delen van de nationale en de lokale overheid betrekken. De kritische
infrastructuur beïnvloedt de populariteit van in het bijzonder culturele producten. Verschillende stichtingen en maatschappelijke
instellingen zijn naast de belangenbehartiging van de eigen achterban ook actief geworden op het terrein van multicultureel
vermaak. Ook autochtone culturele instellingen hebben een gat in deze markt gezien. Voorbeelden van stichtingen die zich ook
op multicultureel toerisme richten zijn: Hindustaans Film- en Muziekfestival, Holi Samen, Crossing Border, Bureau
Discriminatiezaken met de Wereldreis in Eigen Stad, R.G. Ruijsstichting en het 5 Mei Festival, Kashba, DOEN, Karmavadische
Sanatan Dharma, Milan, Indian Cultural Society, Hindustani, Samen sterk, Rukun Budi Utama, Taste of India, Chinese Brug,
Idoel Fitr en Federatie Eekta. Ook religieuze instellingen zijn onderdeel geworden van de kritische infrastructuur. Een van de
hoogtepunten van de stadswandeling is het bezoek aan de vele culturele en religieuze instellingen in de stad (Rath 2002a 2005;
Hall & Rath 2007).
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7.2.

De resultaten

De pioniersfase

Het project City Mondial start in de pioniersfase (1996-2000) met het aanbieden van
dagjestoeristen. In 1999 constateert het Gemeentebestuur van Den Haag dat de
dagtocht City Mondial een vast onderdeel is geworden van het beleid van de Stichting
Promotie Den Haag. In 1998 maken duizend personen via de dagtocht kennis met de
diverse culturele instellingen in de wijk. In 1998 en 1999 vormt City Mondial
dagtocht 15 procent van het totaal aantal van 24 groepsdagtochten van de Stichting
Promotie Den Haag.258 In 2000 loopt dat op tot 22 procent van het totaal aantal van 37
dagtochten. Daarmee wordt City Mondial dagtocht een van de best verkochte
groepsdagtochten van Den Haag Marketing.259 Binnen een periode van twee jaar is
het concept van dagjestochten in de multiculturele buurten uitgekristalliseerd en het
draagvlak in de stad voor de verdere ontwikkeling van dit product gegroeid. De
typering van multicultureel toerisme als “reservaat denken” maakt geleidelijk plaats
voor meer positieve signalen. Het gemeentebestuur constateert dat daarmee de
projectfase voorbij is en de structurele inbedding in het toeristische beleid verder
vorm kan krijgen. Aangegeven wordt dat er nog veel moet gebeuren op het terrein van
de aankleding van de toeristische route en de kwaliteitsverbetering van de
verschillende producten die aanvullend op de dagtochten worden ontwikkeld. In 2000
wordt het project geïnstitutionaliseerd in de vorm van de Stichting City Mondial.

De fase van institutionalisering

Bezoekersaantallen

Het productenaanbod van City Mondial wordt vanaf 2000 steeds verder verbreed. Dat
heeft een gunstige invloed op het aantal groepstochten en bezoeken aan andere
activiteiten. In de tabellen 7.2 en 7.3 worden de bezoekersaantallen van de City
Mondial activiteiten vermeld.
258

Inmiddels herdoopt tot Den Haag Marketing & Events.
Onderdeel van het programma wordt een bezoek aan restaurants en eetcafés. Naast de dagtocht wordt een “winkeltour”
ontwikkeld. Groepen van minimaal vier personen kunnen met de winkeltour winkels van immigrantenondernemers bezoeken en
productdemonstraties meemaken. Dit product wordt in de beginfase van City Mondial op de markt gezet door de Stichting
Welzijn Surinamers Den Haag.
259
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Tabel 7.2:

Bezoekers en groepsdagtochten in het City Mondial gebied: 2001
2002260

2001

2002

Individuele bezoekers

-

3.252

Bezoekers via groepsdagtocht

1500

2.350

Informatiecentrum City Mondial

-

-

Totaal via City Mondial

1.500

5.602

Bezoekers via City Mondial

Bron: Monitor City Mondial (2004a, 2004b).

Tabel 7.3:

Bezoekers aan City Mondial naar activiteiten: 2003-2005261

Bezoekers per type product

2003

2004

t/m

augustus

2005
City Mondial rondwandelingen

12.200

18.100

24.066

City Mondial groepsdagtochten

3.458

4.534

3.610

Ooievaart

8.000

14.435

18.183

Speciale City Mondial evenementen

6.850

27.000

48.720

Informatiecentrum City Mondial

4.310

10.349

15.200

Overig

2.300

600

500

Totaal aantal bezoekers

37.118

75.018

110.279

Bron: Monitor City Mondial (2006).

De bovenstaande tabellen geven aan dat in de jaren 2001 en 2002 het aantal bezoekers
aan City Mondial activiteiten nog beperkt is. Door de uitbreiding van het aanbod van
grote attracties, zoals de Chinese Opera, het Chinees Nieuwjaar en Maanfeest, en het
Hindustaans Filmfestival, neemt het aantal bezoekers snel toe. In de periode 20032005 is als gevolg daarvan sprake van een verdrievoudiging. Het City Mondial gebied
is in 2004 door 257.000 mensen uit Den Haag en omgeving bezocht. In 2003 is dat
260
City Mondial voortgangsrapportage juli 2004 en maart 2006. Vanaf 2005 neemt het aantal nieuwe stadswandelingen toe. De
Monitor City Mondial is in 2003 opgezet door Marktplan Adviesgroep. De resultaten worden gemeten aan de hand van een
enquête onder de inwoners van Den Haag en omstreken. Daarnaast houdt City Mondial de statistieken bij van de
groepsdagtochten en bezoeken aan het City Mondial informatiecentrum aan de Wagenstraat. In 2003 vinden de metingen op
twee momenten plaats, waaraan totaal 310 respondenten deelnemen. Deze metingen vinden in vier dagdelen (totaal twee dagen)
plaats. Voor de registratie van de antwoorden is een gestructureerde vragenlijst gebruikt.
261
Statistieken City Mondial, t/m augustus 2005; het hoogseizoen is september/oktober. Over heel 2005 bedraagt het aantal
individuele bezoekers en deelnemers aan groepsdagtochten 123.821 (City Mondial 2006:29).
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nog 237.000 (Den Haag 2005g; City Mondial 2004a, 2004b, 2006).262
De bestedingen263

Bezoekers die van buiten het City Mondial gebied komen, besteden

in 2003

gemiddeld € 43. De besteding van bezoekers uit Den Haag en omgeving is gemiddeld
€ 29 en van bezoekers aan evenementen gemiddeld € 17,50. Groepsbezoekers geven
in 2003 € 74.000,00 uit, waarvan het grootste deel bij ondernemers (City Mondial
2006). In 2004 bedraagt de gemiddelde besteding € 39 tegen € 32 in 2003. Dat
betekent een toename van 22 procent ten opzichte van 2003 (City Mondial 2006).264
Voor reguliere groepen (groepsdagtochten) geldt een gemiddeld besteed bedrag van
€ 22,50 per bezoeker en voor schoolgroepen € 15. Voor evenementen ligt de
gemiddelde besteding per bezoeker op € 17 (Den Haag 2005g). De doelstelling om de
bestedingen jaarlijks met 4 procent te laten groeien is gehaald.

Chinatown: ondernemers en arbeidsplaatsen

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal bedrijven in
Chinatown. Daarbij worden twee standgegevens vermeld: 1998 en 2005.

262
City Mondial voortgangsrapportage (2004). Dit is een geschatte groei van 8 procent, terwijl tot 2002 de doelstelling is een
jaarlijkse groei van 4 procent te realiseren. Ruim 70 procent van deze bezoekers komt uit Den Haag en omgeving; 62 procent van
de passanten in het City Mondial gebied die daar voor een toeristisch-recreatief doel komt, combineert dit met bezoeken aan een
ander gebied van Den Haag, waarvan driekwart de Haagse binnenstad. Van de passanten geeft 60 procent aan City Mondial nog
eens te bezoeken voor recreatieve doeleinden. Van de mensen die alleen voor recreatie dit gebied bezoeken, geeft 90 procent aan
dit nog eens te willen doen (Den Haag 2005g; City Mondial 2004a, 2004b, 2006).
263
De hier vermelde cijfers zijn ontleend aan de statistieken die City Mondial bijhoudt van de groepsdagtochten en bezoeken aan
het City Mondial informatiecentrum aan de Wagenstraat.
264
Aan de respondenten is gevraagd aan te geven hoeveel men tijdens het laatste bezoek heeft uitgegeven, aan de hand van
voorgecodeerde antwoordcategorieën.
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Tabel 7.4:

Bedrijven in het Chinatown gebied: 1998-2005265

Adres

1998 Oktober 2005

Aantal Chinese
ondernemers eind 2005

Wagenstraat (straat in Chinatown)

74

132

28)266

Gedempte Burgwal (straat in

27

43

15

34

30

8

Amsterdamse Veerkade

20

26

1

Bierkade (Avenue Culinaire)

6

30

0

Dunne Bierkade (Avenue

15

15

0

Stationsweg

66

99

0

Stationsplein

10

27

2

Boekhorststraat

59

90

2

Jacobstraat

-

3

3

Totaal

311

492

59

Chinatown)
Gedempte Gracht (straat in
Chinatown)

Culinaire)

In het Chinatown gebied en de aanlooproutes daarnaar toe groeit in een periode van 7
jaar het aantal ondernemingen met 60 procent. Voor dit compacte gebied dat lange
tijd geen aantrekkingskracht op ondernemers heeft en zelfs is gemeden, is deze
toename in een kort tijdsbestek opmerkelijk te noemen. Het aantal Chinese
ondernemingen neemt toe van 25 naar 59. Als we kijken naar de drie straten die het
hart van Chinatown vormen - Wagenstraat, Gedempte Burgwal en Gedempte Gracht
- dan

bedraagt het aantal Chinese bedrijven in 2005, 51.267 Ondanks deze

overconcentratie is de vraag hoe Chinees dit gebied eigenlijk is.
De toename van het aantal ondernemingen in 7 jaar tijd en een ruime verdubbeling
van het totale aantal Chinese bedrijven in de drie Chinatownstraten, geven aan dat het
beleid succesvol is, in het licht van de geformuleerde beleidsdoelen.268 Ik vraag mij
265
Bron: Online Handelsregister Kamer van Koophandel 1998 en oktober 2005. De cijfers van 1998 zijn ontleend aan de
dataregistratie door StaBij in 1998. Van de Jacobstraat zijn over 1998 geen gegevens bekend.
266
In oktober 2005 zijn ook vier stichtingen gevestigd die in dit aantal niet zijn meegeteld (Handelsregister Kamer van
Koophandel).
267
Daarvan zijn in 2005, 9 gevestigd in het Chinese Business Centre aan de Gedempte Burgwal, dat is opgericht met
investeringen uit de Chinese gemeenschap. Uit een analyse van het Handelsregister blijkt dat in de Wagenstraat het aantal
ondernemers in het deel van Chinatown met 80 procent is toegenomen. In de Gedempte Burgwal is de toename 60 procent. In de
Gedempte Gracht is sprake van een afname vanwege de herstructurering van dit gebied. Het totaal aantal ondernemers in deze 3
straten is met 52 procent toegenomen. Hoewel het aantal Chinese bedrijven nog beperkt is, gaat er een aanzuigende werking uit
naar andere ondernemers, wat vanuit een economisch perspectief gunstig genoemd kan worden.
268
Het Haagse gemeentebestuur stelt in 2005 vanwege het succes middelen beschikbaar voor City Mondial, zodat dit product
duurzaam onderdeel kan blijven van het lokale economische beleid. Er wordt aanvullend 18 miljoen Euro uitgetrokken (deels uit

158

echter af of Chinatown Den Haag met een kleine Chinese gemeenschap die geen
grootschalige, constante immigratie kent van nieuwe personen, waar het verkeer
doorheen rijdt en het openbaar vervoer deels ondergronds loopt, in staat is een
metropolitane, winkelavenue-uitstraling te realiseren zoals in Vancouver, Sydney,
Londen en New York.269 Deze ambitie van de gemeente Den Haag lijkt onrealistisch.
Het lukt Chinatown wel om tijdens het Chinees Nieuwjaar dit gebied een stukje China
te doen lijken, om vervolgens de Chinese uitbundigheid te verliezen. Het Haagse
beleid rond openluchtreclame werkt ook belemmerend om een Chinatown te
realiseren zoals in andere grote steden. Daarnaast kent dit gebied geen bruisend
uitgaansleven, in het bijzonder in de nachtelijke uren. De officiële opening van de
twee Chinese poorten in 2010, terwijl het besluit in 2006 is genomen, kan een
positieve bijdrage leveren aan het realiseren van een echt Chinees straatbeeld in
Chinatown Den Haag.
De gemeente Den Haag streeft ernaar om toeristen langer in het City Mondial gebied
vast te houden en te vermaken om het economische effect te vergroten. De meeste
bezoekers blijven namelijk minder dan 4 uur in het City Mondial gebied; 70 procent
van de recreatieve passanten verblijft er korter dan 4 uur en van de bezoekers uit Den
Haag en omgeving verblijft 70 procent korter dan 2 uur en zelfs 90 procent korter dan
4 uur. Bij de groepsbezoekers verblijft 57 procent tussen de 2 en 4 uur in dit gebied en
30 procent tussen de 4 en 6 uur (City Mondial 2004a, 2004b, 2006). Daarom wordt
gewerkt aan de herontwikkeling van een aantal panden aan de Wagenstraat tot
Chinees hotel/restaurant, om de bezoekers langer in dit gebied te laten verblijven.
Voor dit doel is het Wahdo hotel in 2007 gerealiseerd. De kamers in dit hotel zijn in
Chinese sfeer ingericht. Dit hotel zal zich in het bijzonder richten op het
accommoderen van Chinese toeristen die in groepsverband Nederland bezoeken. In de
nieuwbouwlocatie aan de Spuimarkt (het winkelcentrum van Den Haag) vestigen
zich ook diverse Chinese bedrijven waaronder een theehuis en een supermarkt. Zo
breidt het Chinatown gebied zich mondjes maat verder uit (Den Haag 2005g).

EU fondsen) voor projecten ter stimulering van de economische bedrijvigheid, verbetering van de leefomstandigheden in de stad,
versterking van het toerisme en vergroting van het culturele aanbod. De projecten de Creatieve Stad, de KPN Hallen, Museum
De Frans Hals Remise, City Mondial en het Europees Bewoners Centrum komen in aanmerking voor subsidie. Deze projecten
passen binnen het Europese subsidieprogramma Doelstelling-2 (D-2). Het bestaande project City Mondial is voortgezet en
uitgebreid. Deze investeringen moeten de toeristische en culturele kracht van het stedelijke gebied Centrum Zuid verbeteren. In
2007 heeft de raadscommissie voor economie en internationale zaken besloten om de culturele diversiteit op te nemen in de
promotie van de stad als onderdeel van het beleid van city marketing (Den Haag/2009/RIS 169134).
269
Het aantal Chinezen in Den Haag bedraagt in 2007 naar schatting tien duizend (informatie Stichting Chinese Brug en
Stichting Chinatown).
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Werkgelegenheid in het City Mondial gebied

Het aanbod van activiteiten en evenementen van City Mondial zorgt voor directe en
indirecte werkgelegenheid. Deze werkgelegenheid ontstaat vrijwel geheel aan de
onderkant van de arbeidsmarkt: gidsen, riksjarijders, restaurants en winkels. De
schatting op basis van het aantal bezoekers van activiteiten en evenementen en de
gemiddelde bestedingen in het City Mondial gebied, indiceert een aantal van 45-55
fulltime arbeidsplaatsen. De meesten werken in deeltijd (1,5 werknemer per fulltime
baan, Den Haag 2005g). Het aantal arbeidsplaatsen is vooral toegenomen, omdat het
deeltijdbanen zijn. De doelstelling van 4 procent groei van de werkgelegenheid is
gehaald.270

Avenue Culinaire

De ontwikkeling van Avenue Culinaire verloopt minder vlot dan bij de start wordt
verwacht en dat heeft negatieve gevolgen voor het bereiken van de doelstellingen. In
2005 zijn in het Avenue Culinaire gebied 4 restaurants in bedrijf en in 2008 zijn dat er
7 (Handelsregister Kamer van Koophandel). De doelstelling om vóór 1 juli 2005, 10
restaurants te realiseren, is niet gehaald. Dat geldt ook voor het verwachte aantal
arbeidsplaatsen van circa 75. Gering draagvlak onder de ondernemers, complexe
vestigingseisen en de hoge kwaliteitseisen voor de productkwaliteit hebben een
nadelige invloed op de doelbereiking. De gemeente Den Haag heeft aan de
ontwikkeling van Avenue Culinaire namelijk de volgende eisen verbonden:
-

culinaire kwaliteit;

-

(bij voorkeur) authentieke niet-Nederlandse keuken;

-

(bij voorkeur) ketenrestaurants zijn uitgesloten;

-

overlap met reeds aanwezige horeca is niet wenselijk;

-

eisen ten aanzien van de exploitatievergunning;

-

bereidheid tot lidmaatschap van een ondernemersvereniging.271

270
Het aantal werknemers is moeilijk te bepalen vanwege onvolledigheid in de registratie in het Handelsregister. Daarnaast
wordt een schatting bemoeilijkt omdat werkzaamheden deels uitgevoerd worden door familieleden. Deze zijn echter niet terug te
vinden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (Den Haag 2005g).
271
Gemeente Den Haag/2005/RIS 132714.
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7.3.

De resultaten en politieke beleidsdiscoursen

In de jaren 2000 tot en met 2005 worden de resultaten van City Mondial, Chinatown
en Avenue Culinaire uitgebreid in de gemeenteraad besproken.272 De politieke
discussie richt zich op de resultaten, de afbakening van de toeristische route, de
marktwerking en het draagvlak onder ondernemers.

Resultaten en afbakening van het toeristische gebied

GroenLinks geeft in 2002 aan verheugd te zijn dat City Mondial recent een prijs heeft
gewonnen, maar is negatief over de prestaties.273 Deze partij is van oordeel dat verder
dan de prijs er weinig vooruitgang valt te bespeuren. Het gaat om een tamelijk beperkt
gebied waarbij hele stukken van de Schilderswijk worden overgeslagen. Deze fractie
wil weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitbreiding van City
Mondial richting de Hobbemastraat. In deze straat vindt functiemenging plaats en
trekt vooral allochtone ondernemers aan. Het moet een “tandje hoger” en “een stapje
verder” met City Mondial, volgens GroenLinks. Deze fractie is het ook inhoudelijk
niet eens met een aantal bevindingen van de betrokken wethouder en geeft
bijvoorbeeld aan dat ten onrechte vermeld wordt dat de horeca niet toegankelijk zou
zijn. Zij is dat wel, is het oordeel van GroenLinks. Over Avenue Culinaire worden
meer bedenkingen verwoord dan City Mondial. Avenue Culinaire moet in een hogere
versnelling worden gebracht. Niets houdt de ontwikkeling van dit project tegen, maar
onderzoek wijst uit dat er niets is gebeurd, oordeelt GroenLinks. Aangegeven wordt
dat City Mondial uitgebreid moet worden richting Schilderswijk en Transvaal.

De VVD geeft aan City Mondial een mooi project te vinden maar stelt vast weinig
vooruitgang op dit moment te zien. De VVD stelt ook dat het project Avenue
Culinaire een toeristische achtergrond heeft, in die zin dat bezoekers en toeristen van
buiten de Schilderswijk en Transvaal verleid moeten worden tot een bezoek aan deze
wijken en de eetgelegenheden daar. Kritisch is de VVD over de toetsing van het
nieuw te ontwikkelen concept door de SPDH (Stichting Promotie Den Haag, nu
Marketing & Events). Deze organisatie wordt niet als de meest geschikte gezien voor
272
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de ontwikkeling van dit concept. Ook wordt de Dunne Bierkade niet als een goed
startpunt van Avenue Culinaire gezien, omdat het een achteraf locatie is. Net als
GroenLinks wil de VVD dat de beoogde uitbreiding richting Schilderswijk wordt
opgepakt.

SGP/RPF/GPV geeft in dit debat aan het toerisme te willen bevorderen en daarmee de
economie. City Mondial en Avenue Culinaire moeten eigenlijk niet projectmatig
aangepakt worden maar de kans krijgen om geheel uit zichzelf, spontaan te groeien en
te gedijen. De route van City Mondial wordt bekritiseerd omdat het volgens deze
fractie niet overal even interessant is. De Hobbemastraat is acceptabel vanwege de
vestiging van het Volksbuurtmuseum als beeldbepalend element, maar Transvaal
wordt als een matig gebied gezien.274 Over de toekomst is de fractie kritisch en vraagt
zich af of het ooit wel wat kan worden met de uitbreiding van het toerisme met City
Mondial. Opmerkelijk is dat een van de kansrijke locaties voor uitbreiding van het
City Mondial gebied volgens deze fractie juist intact moet blijven. De Haagse Markt
aan de Herman Costerstraat moet niet omgegooid worden omwille van het exotische
element. Dit element is al verweven in het marktaanbod. Ook een andere kansrijke
locatie wordt door de SGP/RPF/GPV met grote nadruk van de hand gewezen. Het
betreft het toekomstige park in de Schilderswijk bestemd voor de mensen uit de buurt.
De toeristische bezoekers van City Mondial moeten daar wegblijven. De fractie biedt
geen onderbouwing voor deze resolute afwijzing. Over het startpunt van Avenue
Culinaire is deze fractie ook kritisch. De start vindt plaats aan de Dunne Bierkade. De
fractie kiest voor de Schilderswijk. De verantwoordelijke bestuurder wordt gevraagd
om op termijn alsnog te komen tot een uitbreiding of voortzetting richting de
Schilderswijk en Transvaal. Het CDA zoekt de gebiedsuitbreiding juist wat dichter bij
het winkelgebeid in het centrum van de stad en geeft aan dat City Mondial een mooi
project is en dat de Boekhorststraat daarin opgenomen moet worden.

Over het deelproject Avenue Culinaire bestaan in 2002 bedenkingen bij verschillende
politieke partijen.275 De PPS acht de vastgoedsituatie als het grootste probleem voor
de realisatie van Avenue Culinaire. D66 ziet het grote belang van beide projecten in
maar merkt op dat opgevallen is dat zeer weinig aandacht wordt besteed aan goed
274
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onderhoud. De samenwerking met Dienst Stadsbeheer (DSB)

moet op dit punt

worden geïntensiveerd. De ontevredenheid over de opstaplocatie van Avenue
Culinaire blijft ook bij de VVD-fractie bestaan. De VVD geeft aan voor de
opstaplocatie uit te willen wijken naar de Schilderswijk. Een “passantenhaven” is
onderdeel van de opstaplocatie-gedachte van Avenue Culinaire, maar in de praktijk
kan dit moeilijk worden gerealiseerd. Avenue Culinaire heeft namelijk te maken met
een draagvlakprobleem onder de ondernemers die weinig geloof lijken te hebben in
het succes van dit project. De “Ondernemers Vereniging” heeft zich wel achter dit
initiatief geschaard en het wachten is op het ontstaan van draagvlak. Ook voor dit doel
is de Stichting Avenue Culinaire opgericht. In het debat wordt aangegeven dat het van
belang is dat de helft van de panden aan de Dunne Bierkade in één hand is en dat
onderstreept volgens de VVD de groeikansen van Avenue Culinaire. De VVDwethouder geeft aan dat het goed gaat met de ontwikkeling van het gebied, maar het is
enigszins langzaam. Met betrekking tot Avenue Culinaire wordt geconstateerd dat de
beoogde snelle ontwikkeling in de praktijk te hoog gegrepen is. Het fysieke “gat” met
de bestaande uitgaansgebieden blijkt te groot om dit snel te overbruggen. In eerste
instantie beperkt men zich daarom tot de aansluiting op de uitgaansgebieden aan de
rand van de binnenstad door middel van een startpunt aan de Dunne Bierkade. Het
idee van een Avenue Culinaire of internationale eetstraat doorlopend naar de
Schilderswijk en mogelijk in aansluiting op de ontwikkeling van een tweede eetstraat
aan de Van der Vennestraat, wordt daarmee niet verlaten, geeft de wethouder aan. Dit
wordt een ontwikkeling op termijn. De wethouder economie vat het politieke debat
over de prestaties van City Mondial tot 2002 als volgt samen.

“De Commissie toont zich licht kritisch/teleurgesteld. Toch is City
Mondial een goed project, in het buitenland is er veel belangstelling voor
en men wil het kopiëren. Het succes van het project is het gevolg van het
feit dat het van “onderop” is ontstaan. Het duurt dan doorgaans langer
voordat een project tot wasdom komt. De gemeente heeft b.v. geen panden
opgekocht t.b.v. het project, alleen gefaciliteerd en onderzoek- en
procesgeld gegeven. Daarvan uit bezien is er veel bereikt. Spreker is
niettemin bereid tot commitment op een “tandje hoger”, zoals door de
Commissie gewenst”.
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Tot 2002 kan het Haagse college, behalve een visie op multicultureel toerisme en de
buitenlandse waardering voor City Mondial, nog geen harde resultaten melden. In
2005 is dat wel het geval toen in opdracht van de gemeente een uitgebreide evaluatie
is verricht door Marktplan Adviesgroep en de resultaten aan de gemeenteraad
gepresenteerd. Eind 2005 worden de resultaten van City Mondial in het college van
B&W besproken.277 Het college stelt vast dat de afgelopen jaren door de gemeente
Den Haag veel energie is gestoken in de versterking van de wijkeconomie in de
Stationsbuurt, Schilderswijk en Transvaal. In de periode 2002-2005 heeft City
Mondial een groot aantal nieuwe activiteiten ontplooid, zowel op het vlak van
toeristische productontwikkeling als op het vlak van promotie en advisering van
ondernemers en instellingen. De meest succesvolle toeristische producten zijn de
rondwandelingen en de Ooievaart, een kanaalvaart door het historische hart van de
stad. De doelstellingen (wijkeconomie en toerisme) die de gemeente Den Haag heeft
gesteld, worden ruimschoots gehaald, aldus het college. In de periode 2002-2005 is de
herinrichting van de openbare ruimte van Avenue Culinaire succesvol voltooid. Ook
is de promotie in gang gezet. Het college geeft aan dat er meerdere restaurants
geopend zijn en daarnaast is Avenue Culinaire de opstapplaats van de Ooievaart
geworden. Kritisch is het college over het aantal restaurants dat is geopend in Avenue
Culinaire. Dat is namelijk beperkt. De verwachting wordt uitgesproken dat Avenue
Culinaire in 2006 een volwaardig horecaplan krijgt. Over de voortgang van
Chinatown meldt het college dat in 2005 de ontwerpvisie Chinatown is afgerond met
voorschriften voor decoraties en reclame-uitingen. In 2006 zouden de Chinese
toegangspoorten worden gerealiseerd.278

Op basis van deze stand van zaken worden de volgende aanvullende maatregelen
geformuleerd:

1.

Draagvlakontwikkeling en verhoging van het aandeel private financiën.279

2.

Versterking van de toeristische samenhang.

3.

Stimulering van combinatiebezoek; bezoeken van City Mondial en andere
activiteiten.
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Dit doel is pas eind 2009 bereikt. De poorten zijn in 2010 ingewijd.
Deze doelstelling komt voortdurend terug bij toekomstige plannen. Daarmee wordt een signaal afgegeven dat de relatie tussen
de gemeente en de ondernemers onderling niet optimaal is.
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4.

Versterking van de promotie, ook voor bezoekers van buiten de stad.

5.

(Her-)inrichting van de openbare ruimte van Chinatown en realisatie van
Chinese toegangspoorten.

6.

Aantrekken van nieuwe vestigingen evenals ontwikkeling van producten met
een hoge bezoekersaantrekkende werking.

7.

Versterking van het aanbod aan (kleinschalige) activiteiten en evenementen en
het realiseren van een (boven-)regionale aantrekkingskracht. De Stichting City
Mondial en Avenue Culinaire moeten met betrokken partijen nieuwe
afspraken maken ten aanzien van de te behalen doelstellingen, de te ontplooien
activiteiten en de daarvoor beschikbare financiën.280

7.4.

Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik de onderzoeksresultaten beschreven van de derde casestudie,
namelijk multicultureel toerisme. De wijken Schildersbuurt, Transvaal en
Stationsbuurt in het stadsdeel Centrum hebben te maken met een negatieve
beeldvorming zowel in de stad Den Haag als daarbuiten. De concentratie van
allochtonen

en

verschillende

sociaal-economische

problemen

hebben

deze

beeldvorming gevoed. De lokale overheid probeert met City Mondial en de twee
deelprojecten Chinatown en Avenue Culinair deze gebieden vitaal en krachtig te
maken. De veronderstelling achter dit beleid is dat als de economische potentie van
deze gebieden zichtbaar wordt, dit zal leiden tot een positief imago. Culturele uitingen
kunnen vermarkt worden waardoor inkomsten worden gegenereerd. Dit kan leiden tot
verhoging van de omzet van ondernemers, meer laaggeschoolde arbeidsplaatsen en
meer ondernemerschap. Tevens kan het een bijdrage leveren aan het profiel van Den
Haag als internationale stad van vrede en recht.

Over de keuze van het toeristische gebied is er veel politieke discussie, maar
uiteindelijk worden de voordelen ingezien voor vestiging dicht bij het winkelgebied in
het centrum van de stad tussen de twee treinstations. De aanwezigheid van Chinese
bedrijven in het Centrum van de stad is een belangrijke factor om het concept van
Chinatown te ontwikkelen en in te bouwen in City Mondial. Er wordt in het beleid
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bewust gekozen voor een geografische concentratie van kleinschalige ondernemers
om het lokale toerisme vorm te geven. Het gebied moet herkenbaar zijn als
toeristische route om stedelingen en toeristen daar naar toe te lokken. Deze
herkenbaarheid lukt in het sfeergebied Chinatown veel beter dan in Schildersbuurt en
Transvaal. Er is echter nog geen Chinese atmosfeer ontstaan zoals in wereldsteden als
Toronto, Sydney en New York. Het lukt Chinatown wel om tijdens het Chinees
Nieuwjaar dit gebied een stukje China te doen lijken, om vervolgens de Chinese
uitbundigheid te verliezen. Dat kan veranderen met de plaatsing van de twee Chinese
poorten die dit gebied nu markeren. Het Haagse beleid rond openluchtreclame werkt
ook belemmerend om een Chinatown te realiseren zoals in andere grote steden.
Daarnaast kent dit gebied geen bruisend uitgaansleven, met name in de nachtelijke
uren.
City Mondial start in 1996 als een pilot en wordt binnen vier jaar in het generieke
beleid verankerd. Na een bezoekersaantal van 1.000 in 1998, neemt dat aantal toe tot
rond de 110.000 per jaar medio 2005. Het is City Mondial gelukt op bescheiden
schaal nieuwe soorten van bedrijvigheid op te wekken en ondernemers aan te trekken.
Tot medio jaren negentig zijn er nauwelijks bedrijven en instellingen actief op het
gebied van multicultureel toerisme. Vanaf de start van City Mondial richten steeds
meer stichtingen, intermediaire instellingen en bedrijven zich op het multicultureel
toerisme.
Op het niveau van de eerste-orde evaluatie worden door politici talrijke technischeverificatie vertogen verwoord. Over de prestatie en de snelheid waarmee dit wordt
gerealiseerd, wordt tot 2005 een kritisch oordeel geveld. Dat is terecht voor wat
betreft Avenue Culinaire, want de prestaties blijven achter bij de verwachtingen. Deze
zijn te ambitieus en onrealistisch, vanwege de hoge kwaliteitseisen die de gemeente
aan deze internationale eetstraat stelt. De prestaties van City Mondial en Chinatown
met betrekking tot de economische- en werkgelegenheidseffecten die de gemeente
zelf heeft geformuleerd, zijn wel gerealiseerd. In het Chinatown gebied zijn medio
jaren negentig 25 Chinese ondernemers gevestigd. In het totale Chinatown gebied en
de omliggende straten neemt het aantal bedrijven in de periode 1998-2005 met circa
60 procent toe. Het aantal Chinese bedrijven in dit gebied neemt van 25 toe naar 59.
Daarvan zijn 51 (86 procent) gevestigd in de drie straten die het specifieke Chinatown
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gebied vormen. In 7 jaar tijd is het totale aantal bedrijven in de drie Chinatownstraten
met 52 procent toegenomen.
Door het multicultureel toerisme neemt de werkgelegenheid onder laaggeschoolden in
de hiervoor ontwikkelde gebieden toe. Daarmee wordt het doel dat de gemeente Den
Haag nastreeft bereikt. De groei van laaggeschoolde banen is inherent aan de
bedrijfssectoren die het multicultureel toerisme dragen, namelijk de horeca. De in dit
gebied gevestigde bedrijven hebben een welkome aanvulling op hun inkomsten, maar
van een spectaculaire groei is nog geen sprake.281 Multicultureel toerisme heeft
aangetoond een integratieve werking te hebben op de allochtone wijken. Een van de
winstpunten van City Mondial is namelijk de verbetering van het imago van
allochtone concentratiewijken en het besef dat het economische potentie heeft die
verder ontwikkeld kan worden. City Mondial en met name Chinatown is een gebied
dat lange tijd door Hagenaars en mensen daarbuiten is gemeden omdat het onleefbaar
zou zijn. Tot 1998 bestaat er scepsis over dit concept. Er worden zelfs kwalificaties
gebruikt als “reservaat denken” en “aapjes kijken”. Daarna is er geen politieke
discussie meer over de ontwikkeling van City Mondial. Dit gebied wordt nu door
duizenden stedelingen, passanten en toeristen bezocht. Deze bezoekers geven in een
enquête in meerderheid aan dit gebied nog eens te willen bezoeken. Multicultureel
toerisme is een nieuwe markt die de gemeente Den Haag wil bevorderen in allochtone
concentratiewijken. City Mondial als drager van dit concept bewijst op bescheiden
niveau een economische impuls aan de wijkeconomie te geven.
Op het niveau van contextueel vertoog wordt in de politieke debatten een beperkt
aantal beleidsalternatieven aan de orde gesteld. Er worden vooral extra accenten
gelegd op de lopende beleidsinspanningen, zoals promotie die zich ook op bezoekers
van buiten de stad moet richten, herinrichting van de openbare ruimte van Chinatown,
realisatie van Chinese toegangspoorten, aantrekken van nieuwe vestigingen, de
ontwikkeling van producten die veel bezoekers aantrekken, versterking van het
aanbod aan (kleinschalige) activiteiten en evenementen om bezoekers uit de regio aan
te trekken, locatie-uitbreiding, draagvlak van ondernemers, onderzoeken van de
mogelijkheden voor de straathandel, betere communicatie met de ondernemers en de
inzet van extra personeel.
281
Smith (1989) hanteert twee categorieën van bedrijven in de toeristische industrie. De eerste categorie zijn bedrijven die zonder
het toerisme niet zouden bestaan. De tweede categorie zijn bedrijven die zonder toerisme het hoofd boven water kunnen houden,
maar wel op een bescheiden niveau. De inkomsten van toeristen zijn daarbij welkom. Het multicultureel toerisme in Den Haag
behoort in deze fase tot de tweede categorie.
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