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MENNO STOKMAN

De uitdaging: 
Skip the Bucket List!

Als directeur van het Centre of Expertise Leisure, 
Tourism & Hospitality heb ik de eer om de column in 
dit vakmagazine over te nemen. CELTH is het officiële 
Centre of Expertise dat door het Ministerie van OCW 
ondersteund wordt. Het doel is het aanjagen van 
samenwerking tussen de markt en het onderwijs. Dat 
is nodig. Op de European Tourism Day in Brussel werd 
door Tim Fairhurst namens de European Tourism 
Association en de European Travel Commision 
geconcludeerd dat de toeristische sector te weinig 
samenwerkt met kennisinstellingen en de academische 
wereld. De sector loopt mede daardoor achter met 
data, met ‘fresh ideas’ en dus met innovatie. Ik daag 
marktpartijen uit om sterker de samenwerking met het 
onderwijs aan te gaan!

Het thema dat bijeenkomsten en discussies rondom 
toerisme domineert, is de inmiddels besmette term 
‘overtourism’. Je zou denken dat het probleem een 
stuk minder groot zou zijn als toeristen van de 
gebaande paden zouden treden en de bucket list 
zouden vergeten. Bij een persoonlijk bezoek aan 
het bijzondere – maar vooral ook bekende – Pompeï 
afgelopen zomer kon je over de hoofden van bezoekers 
lopen. Want… Pompeï staat hoog op de bucket list van 
iedere bezoeker aan Zuid-Italië. Met als gevolg dat 
de grootste bezienswaardigheden zijn afgeschermd 
om de dagelijkse destructie door duizenden voeten te 
voorkomen, waardoor de belevingswaarde fors afneemt. 
Echter… voorbij de gebaande paden en toch vlakbij, 
vind je Herculaneum. Met een zelfde historie en veel 
minder bezoekers een stuk leuker om te bezoeken. 
Wat zuidelijker liggen de tempels van Paestum. 
Door de Grieken gebouwd en daarmee ouder én 
indrukwekkender. Een bezoek aan deze tempels, waar je 
nog door- en overheen kunt lopen, geeft de échte wow-
ervaring. Skip die bucket list dus!

Het probleem van ‘overtourism’ wordt daarmee niet 
opgelost, gezien de enorme verwachte groei in het 
aantal toeristen wereldwijd. In de vorige editie schreven 

we al uitgebreid over de CELTH-onderzoeken naar 
Visitor Pressure in Europese steden en de ontwikkeling 
van een raamwerk voor een integrale aanpak van 
duurzaam stedelijk toerisme via het Europese project 
SCITHOS. Met het handboek ‘Managing Visitor 
Pressure’ dat we samen met de UNWTO zullen 
publiceren, bieden we toeristische steden straks een 
toolkit aan om de regie op het managen van toerisme 
(terug) te pakken. Inmiddels is de discussie in Nederland 
over toerisme tot een nieuwe climax gekomen met 
de hoorzitting in de Tweede Kamer op 24 januari 
over de spreiding van toerisme. Logisch, gezien de 
verwachte groei van het aantal internationale toeristen 
in Nederland naar mogelijk 22 miljoen bezoekers in 
2030. Wat duidelijk werd, was dat het zowel aan een 
totaalbeeld van de sector als aan een Deltaplan voor 
de verdere ontwikkeling ontbrak. Een strategie die de 
lijnen uitzet voor de ontwikkeling van een duurzaam 
gastvrij Nederland en dito sector op de lange termijn, 
met concrete stappen die al op de korte termijn gezet 
moeten worden. CELTH is al actief om met kennis 
en onderzoek inzicht te geven in, en te helpen bij het 
managen van toerisme in steden. Maar onze ambitie 
reikt veel verder. Vandaar dat we met de relevante 
partijen in gesprek zijn om te organiseren dat we 
nog concreter kunnen bijdragen aan het Deltaplan. 
Door de ontwikkeling van vernieuwende toeristische 
toepassingen, digitale technieken, methodieken en 
sturingsinterventies kunnen we er voor zorgen dat de 
vrijetijdssector zich duurzaam doorontwikkelt. We 
dagen de andere partijen ook uit om hier aan bij te 
dragen.

Om het optimale uit je volgende vakantie te halen, daag 
ik iedereen uit om eens buiten de gebaande paden te 
treden. Zie wat voor bijzonders je daar aantreft! 
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