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Bezoekers aan Amsterdam

Over deze kaart
Deze kaart geeft een overzicht van voor- en nadelen voor de stad Amsterdam van het grote aantal 
bezoekers. We gaan uit van het huidige aantal inwoners van de gemeente Amsterdam,  
circa 845.000. In 2016 ontving Amsterdam 17,6 miljoen verblijf- en dagbezoekers (gemiddeld 48.000 
per dag). Zij bezochten de stad tijdens een dagje uit, voor een congres, een meerdaagse stedentrip of 
als bezoeker uit de regio. De drukte in de stad kent ook andere oorzaken zoals woon- en werkverkeer 

en de groei van het aantal inwoners. Deze laatstgenoemde oorzaken laten we op deze kaart buiten 
beschouwing. De voor- en nadelen op deze kaart gelden niet in gelijke mate voor iedereen. De lezer van 
deze kaart kan zelf bepalen hoe hij of zij de afzonderlijke voor- en nadelen weegt. 
Deze kaart is tot stand gekomen op basis van drie denksessies met inwoners, ondernemers, 
wetenschappers en medewerkers van de gemeente. Wij danken allen voor hun denkwerk.

Sociaal

Amsterdam is veiliger

De voortdurende aanwezigheid van mensen vergroot het veiligheidsgevoel van inwoners.
In een drukke stad investeren gemeente en ondernemers meer in veiligheid.

Amsterdam is onveiliger

Veel verkeer en voetgangers in de stad leidt tot onveilige situaties, vooral als mensen de regels niet kennen.
Veel mensen in de stad leidt tot meer criminaliteit zoals zakkenrollers en malafide ondernemers.
Door veel bezoekers in buurten vermindert de sociale controle van en tussen inwoners.
Voorzieningen zoals handhaving en zorg zijn er minder voor de stad omdat bezoekers ze ook gebruiken.
Delen van de stad kunnen door de vele mensen of als paniek uitbreekt lastig bereikbaar zijn voor hulpdiensten.

Wat zijn 
voor Amsterdam  

voor- en nadelen van  
het grote aantal  

bezoekers in  
de stad?

Economie

Cultuur

Leefomgeving

Het grote aantal bezoekers houdt het voorzieningenniveau in Amsterdam hoog

De stad heeft een groot, divers en kwalitatief hoogwaardig cultuuraanbod, van musea tot festivals.
De stad heeft een groot, divers en kwalitatief hoogwaardig aanbod van winkels en horeca.

De metropoolregio Amsterdam heeft een fijnmazig en frequent gebruikt openbaar vervoer netwerk.
De stad heeft een grote (lucht)haven met veel directe verbindingen van en naar elders in de wereld.

Bezoekers dragen bij aan het onderhoud van de stad

Inwoners, ondernemers en de gemeente worden geprikkeld om (monumentale) panden te onderhouden.
De gemeente investeert meer in kwaliteit en beheer van de openbare ruimte.

De kwaliteit van de leefomgeving in wijken buiten het centrum neemt toe

De gemeente investeert in de openbare ruimte en voorzieningen in buitenwijken om daar mensen te trekken.
Ondernemers vestigen zich steeds meer in buitenwijken omdat daar steeds meer mensen naar toe komen.

Er is overlast op plekken met veel bezoekers

Sommige bezoekers komen hier vooral voor drugs en drank, hebben lak aan regels en misdragen zich.
Meer mensen leidt tot meer afval waardoor straten eerder vervuilen en er meer ongedierte is.

Sommige bezoekers veroorzaken geluidsoverlast op straat, op het water en in appartementencomplexen.
Bezoekers hebben een ander leefritme dan inwoners, dit kan tot overlast leiden.

Het aantal vervoersbewegingen neemt toe, zoals van taxi's en leveranciers, dit verslechtert de luchtkwaliteit.

Het voorzieningenaanbod voor inwoners verschraalt

Ondernemers in het centrum richten zich met hun producten en diensten steeds meer op bezoekers.
Meer evenementen vinden plaats in de openbare ruimte, dit belet inwoners (tijdelijk) deze te gebruiken.

Inwoners maken minder gebruik van de voorzieningen in de stad omdat ze de drukte willen vermijden.

Het aangezicht van Amsterdam verandert

Inwoners ervaren de stad als minder mooi door opvallende voorzieningen voor bezoekers.

Bezoekers zorgen voor inkomsten en lagere uitgaven voor de gemeente

De gemeente krijgt inkomsten binnen van bezoekers die parkeergeld en lokale belastingen betalen.
Gemeentelijke uitkeringslasten voor werkloosheid zijn lager omdat de toeristische sector banen creëert.

Bezoekers helpen Amsterdam georganiseerd en in goede staat te houden

De drukte dwingt de stad afspraken te maken over hoe samen te leven en deze ook te handhaven.
De gemeente kan meer investeren in gebiedsontwikkeling.

Bezoekers zorgen voor kosten voor de gemeente

Beheer van de openbare ruimte en voorzieningen zoals handhaving en zorg kosten de gemeente geld.

Het imago van Amsterdam verslechtert

Te veel (eenzijdige) bezoekers maken de stad minder aantrekkelijk.

Het grote aantal bezoekers maakt Amsterdammers trots op hun stad

Inwoners en ondernemers wonen, werken en studeren graag in Amsterdam omdat de stad zo populair is.
Bezoekers vergroten het kosmopolitische gevoel van inwoners: ’hier gebeurt het‘.

Amsterdam verliest zijn karakter

Door veel bezoekers ervaren inwoners en bezoekers minder het eigen karakter van een buurt of plek.
Veel mensen in de stad maakt meer regels noodzakelijk, dit gaat ten koste van spontane initiatieven.

Bestuur

Veiligheid

Bezoekers versterken Amsterdam als sociale en levendige stad

Bezoekers zorgen voor levendigheid in de stad.
Amsterdammers leren over andere culturen en gebruiken van bezoekers.
Horeca en dienstverlening bieden relatief veel werk voor laag- en middengeschoolde mensen.

Maatschappelijke tegenstellingen verdiepen zich

Steeds minder mensen kunnen een woning betalen in de stad, vooral in de centrumgebieden.
Tegenstellingen tussen mensen die profiteren van bezoekers en zij die overlast ervaren, nemen toe.
In buurten met veel vakantieverhuur kost het inwoners tijd en energie om de sociale cohesie te behouden.

De sfeer in de stad wordt minder prettig

Veel mensen in de stad leidt tot chaotische situaties, stress en wangedrag wat de sfeer negatief beïnvloedt.  
Inwoners kunnen door veel bezoekers vervreemd raken van hun buurt (minder ons-kent-ons gevoel).

Amsterdam verdient aan bezoekers

Inwoners verdienen geld aan het verhuren van hun huis of boot.
Bezoekers geven geld uit in Amsterdam, hier verdienen ondernemers in Amsterdam aan.
Inwoners, gemeente en ondernemers profiteren van de waardestijging van vastgoed en grond.
De stad profiteert indirect van nationale belastingen die bezoekers betalen, zoals btw op bestedingen.

De Amsterdamse werkgelegenheid profiteert van veel bezoekers

Bezoekers zorgen voor werkgelegenheid in horeca en dienstverlening.

Het grote aantal bezoekers leidt tot innovatie en investeringen

Bezoekers brengen ondernemers, kennisinstellingen en inwoners op innovatieve ideeën.  
Ondernemers kunnen rekenen op de bezoekersstromen en hierdoor lange termijninvesteringen doen.

Amsterdam wordt duurder

Veel vraag naar producten en diensten doet prijzen stijgen, hierdoor daalt de koopkracht van inwoners.
De drukte verlengt de reistijd voor mensen in de stad, dit kost tijd en geld.
De toenemende vraag naar vastgoed drijft de prijs op, waardoor kleine ondernemers deze niet kunnen betalen.

Het grote aantal bezoekers maakt de Amsterdamse economie kwetsbaar

De toeristische sector kan (snel) krimpen bij economische crises of verslechterend imago.
Er is steeds minder goedkope woon- en werkruimte, waardoor de economische diversiteit afneemt.
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