
Praktijkvoorbeeld balans in toenemend toerisme en leefbaarheid

Toerisme op Marken: een 
zaak van een lange adem 
De coronamaatregelen hebben een enorm effect op de vrijetijdseconomie, dus ook op het aantal bezoekers 
op Marken. Toch zit de werkgroep toerisme, onderdeel van de Eilandraad Marken, niet stil. De toeristische 
druk in de historische kern was tot begin 2020 groot en de acties die in gang gezet zijn, hebben veel voor-
bereiding en geduld gevergd. Nu moeten er concrete stappen gezet worden zodat als het (internationale) 
reizen weer op gang komt, de lusten en lasten beter in balans zijn.

Adriana Stam, senior adviseur bij Bureau BUITEN

Uit de oude toeristische folder: ‘de was hangt aan de roop’. 
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Het voormalige eiland Marken is een kern binnen de 
gemeente Waterland en sinds de 19e eeuw een toeristische 
trekpleister. Uit de folder: ‘strak witgeschilderde kozijnen 
steken scherp af tegen het zwart en groen van de glimmende 
schotten van de houten huizen. De was wappert aan de roop, 
de koeien lopen in het groen tussen de weidevogels en in de 
haven dobberen de schepen. Een unieke plek waar de tijd 
lijkt stil te staan’. 

Bewoners spreken zich uit
Om de leefbaarheid van deze bijzondere plaats te 
waarborgen hebben een aantal vrijwilligers, verenigd in de 
Eilandraad Marken, in 2014 een toekomstvisie opgesteld. 
Daarvoor is een uitgebreide enquête onder de bewoners 
gehouden waarbij informatie is opgehaald. Uit de resultaten 
bleek onder meer dat er bewoners waren die minder plezier 
aan het wonen op Marken beleefden, omdat ze overlast 
ervaren van toeristen. Hoe komt dat? Er komen sinds de 
tweede helft van de 19e eeuw toeristen naar Marken, dus 
wat is er veranderd? Dit is een praktijkvoorbeeld van de 
discussie over het toenemend toerisme met het effect 
op de leefbaarheid en hoe ze dat op Marken proberen te 
veranderen.

Ervaren overlast 
In gesprekken, die al gevoerd worden vanaf 2014, blijkt dat 
de inwoners van de historische kern de meeste overlast 
ervaren. Vooral van de buitenlandse toeristen die daar in 
grote groepen onder leiding van een gids rondgeleid worden. 
De toeristen wandelen niet alleen over de met de auto 
bereikbare wegen, maar ook door de nauwe steegjes op de 
buurtjes. Het gebrek aan respect voor de omgeving en de 
privacy van de bewoners blijkt het grootste knelpunt te zijn. 

Dagelijkse voorbeelden
Voorbeelden op microniveau zijn er legio. Er wordt afval 
op straat of in bloembakken gegooid of - erger nog - soms 
zelfs in brievenbussen. Maar ook: toeristen lachen luidkeels 
om ondergoed dat buiten gedroogd wordt of ze kijken naar 
binnen en maken foto’s. De grootte van de groepen brengt 
bovendien een specifiek type overlast met zich mee, waar 
je niet meteen aan denkt. De toeristen die door de nauwe 
steegjes lopen, tikken met de paraplu’s tegen de ruiten, of 
bewoners schrikken in het weekend al vroeg wakker omdat 
een gids onder hun slaapkamerraam uitgebreid een verhaal 
vertelt en de lachers op zijn hand heeft. Eén bewoner zag 
zelfs zijn houten tuinhek kapot gaan, doordat twee grote 
groepen elkaar op een smal paadje moesten passeren. 
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Spanning loopt op
Een oudere bewoonster laat haar kinderen de boodschappen 
voor haar doen, omdat ze te bang was om te fietsen en 
het lopend niet meer kon. De vele toeristen die midden op 
straat lopen horen haar fietsbel niet en gaan niet aan de 
kant waardoor ze bang is om te vallen. Het aanspreken 
van de gidsen door bewoners over ongewenst gedrag 
leidt in een enkel geval zelfs tot felle discussies of een 
handgemeen tussen hen en de bewoners. De toeristen 
die betaald hebben voor een beleving, denken intussen 
dat ze in een openluchtmuseum rondlopen en voelen zich 
daarom niet genoodzaakt opzij te gaan voor lokaal verkeer. 
Op bepaalde tijdstippen is de openbare ruimte te vol, wat 
leidt tot verkeersonveiligheid en langere aanrijtijden van 
hulpdiensten.

Gevolgen voor leefbaarheid
Ook op macroniveau komen op Marken ontwikkelingen voor 
die een effect op de leefbaarheid hebben. De huizenprijzen 
zijn niet alleen trendmatig gestegen maar ook door 
toeristisch-recreatief gebruik. De kapitaalkrachtige koper 
van buiten die zich een tweede huis kan veroorloven met 

een mooie stand, is bereid meer geld te betalen dan een 
lokale of regionale koper. Op één buurtje op Marken zijn 
er van de twaalf woningen vijf permanent bewoond. Eén 
staat weliswaar op de nominatie om verbouwd te worden, 
maar drie woningen zijn in gebruik als tweede huis. En 
drie woningen zijn als investering gekocht en worden niet 
bewoond. Starters en doorgroeiers kunnen buiten Marken 
goedkoper een huis kopen, met als gevolg dat bepaalde 
voorzieningen zoals de basisschool, sport- en culturele 
verenigingen het moeilijk hebben door weinig jonge aanwas.  

Toerisme is veranderd
In absolute zin is het toerisme niet zo sterk toegenomen 
dat het de ervaren overlast verklaart. Aan de verhalen van 
de bewoners te horen lijkt het meer aan het gedrag te 
liggen van zowel bezoekers als bewoners en de grootte van 
de groepen. Het gedrag van mensen in het algemeen is 
veranderd door de transparantie van internet, globalisering 
en wereldburgerschap en de toenemende behoefte 
aan unieke en betekenisvolle ervaringen. Dat geeft een 
andere dynamiek. Voor toerisme betekent dat; als we 
een bestemming bezoeken, willen we er zoveel mogelijk 
onderdeel van zijn. Daartegenover staat dat we als individu 
en bewoner onze privacy steeds meer op prijs stellen. 

In gesprek
Aangezien de overlast zichtbaar en merkbaar was én de 
Eilandraad de leefbaarheid van Marken tot missie gemaakt 
heeft, zijn er vanaf 2015 regelmatig gesprekken met de 
wethouder van de gemeente Waterland. De toeristische visie 
en de acties die daaruit voortkwamen waren ontwikkeld 
voor de gehele gemeente, terwijl er op Marken behoefte 
was aan maatwerk. Leden van de werkgroep toerisme zijn 
ook met een touroperator in gesprek gegaan die Marken in 
zijn product heeft opgenomen. Dit leidde tot het informeren 
van zijn gidsen over de ervaren overlast en een deal met het 
Marker Museum. De touroperator nam deze locatie in het 
programma voor kleinere groepen op. 

Een aantal concrete stappen
Er zijn subsidies benut voor het ontwikkelen van een 
winkeltjesroute, met als doel de lokale ondernemers 
beter zichtbaar te maken. Ook is een vrijwillig bemand 
informatiepunt gerealiseerd en is toeristische bewegwijzering 
geplaatst. Met als doel om spreiding van bezoekers in tijd en 
ruimte te stimuleren. De gemeente heeft in samenwerking 
met stichting de Zaanse Schans en gemeente Edam-

Het gebrek aan respect voor 
de omgeving en de privacy 
van de bewoners blijkt het 
grootste knelpunt te zijn

De weg naar waardevol 
toerisme gaat niet over rozen

Bewoners gaan niet graag door de drukte van de bezoekers.
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er een concept convenant waarin een aantal zaken zoals 
groepsgrootte, routes, gedragsregels en inzet van gastheren- 
en vrouwen was opgenomen. Met de afspraak om na twee 
jaar te evalueren en als blijkt dat het convenant niet leidt tot 
minder overlast, de belofte om dan gemeentelijk beleid te 
gaan ontwikkelen. 

Lange adem
En toen was er Covid-19 en had de gemeente en de 
vrijetijdssector hele andere prioriteiten. De bewoners 
genieten van de rust maar missen door de lockdown ook 
de levendigheid en het lokale aanbod. Daarbij zette de 
beleidsmedewerker haar carrière elders voort en trad 
de wethouder af. De weg naar waardevol toerisme gaat 
niet over rozen. Veranderende omstandigheden zijn voor 
iedereen uitdagend. Een aantal ondernemers op Marken 
en daarbuiten zien de wensen en behoefte van de huidige 
doelgroepen en passen zich daarop aan. De leden van 
de werkgroep vangen signalen op en praten iedereen bij. 
Ondertussen werken ze verder aan oplossingen waarbij 
toeristische druk en draagkracht van de omgeving zowel 
fysiek als sociaal leidend zijn. Op basis van gezamenlijke 
doelen, duurzame ontwikkelingen en monitoring.

Adriana Stam werkt als senior adviseur vrijetijdseconomie 
en erfgoed bij Bureau BUITEN. Bij Bureau BUITEN werken 
ze aan allerlei vraagstukken op gebied van ruimtelijke 
kwaliteit, vrijetijdseconomie, mobiliteit, duurzaamheid en EU 
subsidies. Meer informatie: www.bureaubuiten.nl

Volendam gedragsregels opgesteld die gecommuniceerd zijn 
aan touroperators. Terugkijkend allemaal losse acties die een 
zeker effect hadden maar de ervaren overlast niet genoeg 
verminderden in de ogen van de bewoners. Gesprekken 
met de gemeente over slots, het verbieden van routes over 
de buurtjes en acties waarbij het (economische) voordeel 
van het toerisme ook daadwerkelijk voor een deel bij de 
bewoners terecht komt, werden niet concreet gemaakt.    

Balans is zoek
Tijdens de Paasdagen in 2019 hebben enkele bewoners het 
aantal groepen toeristen bijgehouden dat onder leiding van 
een gids over een historisch buurtje heen liepen. Ook het 
aantal mensen waarvoor één gids verantwoordelijk was is 
daarbij vermeld. Het bleek dat er gedurende de dag periodes 
waren dat er elke vier minuten een groep toeristen voorbij 
wandelden. In sommige groepen die begeleid worden door 
één gids tellen de bewoners meer dan honderd personen. 

Oplossingen zoeken
Met deze gegevens en een aantal oplossingen die de 
bewoners zelf hadden aangedragen, is de Eilandraad in 
gesprek gegaan met de politieke partijen in de gemeente 
Waterland. De vraag was of en hoe er beleid ontwikkeld kan 
worden waardoor de leefbaarheid op Marken behouden 
blijft. Hierbij waren de uitgangspunten van het Perspectief 
2030 en het rapport Waardevol Toerisme van de Raad 
voor de Leefomgeving en Infrastructuur een waardevolle 
onderbouwing. Waardevol toerisme is een balans waar 
meerdere beleidsterreinen bij betrokken zijn en vereist de 
ontwikkeling van integraal beleid. De vrijetijdseconomie 
is geen sector op zich, maar is nauw verbonden met 
allerlei ontwikkelingen, thema’s en kernwaarden. 
Daarnaast is de sector ook afhankelijk van aspecten als 
cultuur, bereikbaarheid en voorzieningen. Dat vereist 
een nauwe publieke en private samenwerking waarin 
het gemeenschappelijk belang voorop staat en er over 
bestuurlijke grenzen heen gekeken wordt.

Wederom in gesprek
De gemeenteraad werd geïnformeerd over het belang 
van het toekomstbestendig houden of ontwikkelen van 
de toeristische bestemming Marken waarbij het gedeelde 
belang van de stakeholders voorop staat. Om daar 
stappen in te maken is de overheid nodig (ondersteuning 
en beleidsvorming), maar ook de bewoners. Zij kunnen 
aangeven op welke wijze er meer balans bereikt kan 
worden. De bewoners maken en vormen de bestemming, 
dus het is ook belangrijk er over na te denken welke rol zij 
hebben in het creëren van een situatie met minder lasten 
en meer lusten. In de zomer van 2019 zijn op initiatief van 
de wethouder gesprekken gevoerd met een afvaardiging 
van bewoners, touroperators en gidsen. Begin 2020 was 

Werf in Marken.
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