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Stellingen
1. Ook wanneer toerisme zeer nadrukkelijk aanwezig is in landelijke gemeenten, leidt dit niet tot
ontwrichting van lokale verhoudingen; toerisme speelt eerder een ondersteunende rol bij het
bijeenhouden van de lokale bevolking.
2. Hoewel het bij attractievorming vaak gaat om ideale representaties van het platteland, wil dit
niet zeggen dat het onderscheid tussen representatie en werkelijkheid geheel verloren gaat en
het gerepresenteerde zich voordoet als een kopie of als louter spektakel, zoals postmoderne
sociologen beweren.
3. Grensoverschrijdende bestuurlijke samenwerking is weinig grensverleggend.
4. Met de snelle expansie van vlaaienwinkels in heel Nederland verloor Limburg veel van zijn
exclusiviteit
5. Toeristische platforms zijn een ideale basis om de synergie tussen uiteenlopende bedrijven in
de toeristische sector te bevorderen en van daaruit de regio als toeristische attractie verder te
ontwikkelen, mits vooraf een duidelijk overlegkader is ontwikkeld en voor politiek draagvlak
is gezorgd.
6. Toerisme is de Viagra voor veel economische achterstandsgebieden.
7. Eén zaak maakt nog geen toerisme (toeristische ondernemer in de Voerstreek).
8. In de moderne maatschappij van geregelde sociale praktijken is 'het onverwachte' de
belangrijkste toeristische attractie. Ramptoerisme is daar hét voorbeeld van.
9. Toeristische attractievorming op het platteland laat zien dat we zijn wie we waren.
10. Tolerantie houdt in Nederland op in de achtertuin (NIMB Y-effect).
11. De eis dat wetenschap vooral beleidsrelevant moet zijn, leidt er gemakkelijk toe dat
wetenschap een open deur is die bewezen moet worden.
12. De oproep aan de politie om harder op te treden tegen geweld kan leiden tot meer geweld dan
uit een oogpunt van effectief beleid wenselijk is.
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Dit boek is opgedragen aan Pa (Cor Hamminga)

Voorwoord
Als ik mijn tijd als Assistent-In-Opleiding aan de vakgroep Sociologie van de
Landbouwuniversiteit Wageningen met één woord zou moeten omschrijven, dan Mes ik
voor het woord schizofreen. Een terugblik op die tijd geeft tegenstrijdige gevoelens en
gedachten. De positie van een AIO binnen de universiteit is een vreemde. Je bent te
groot voor het servet en te klein voor het tafelkleed; je bent student, maar ook
werknemer; je krijgt uiteindelijk de graad van doctor, maar de kans op een baan die in
het verlengde van je onderzoek ligt is uiterst gering. Vreemd genoeg rijken weinig
wetenschappers en bestuurders zich om het laatste, de vernietiging van cultureel en
financieel kapitaal, druk te maken.
Ooit heb ik mijn baan als AIO omschreven als een prachtige 'rotbaan'. Een mooie kant
van deze baan was de vrijheid die je kreeg om je te ontplooien. In vrijheid gedijt
creativiteit en ontstaat inspiratie. Een keerzijde van die vrijheid is echter het gevaar van
vervreemding en ontworteling. Als AIO heb je vaak het idee dat je vooral jezelf
bezighoudt. Het schrijven van een proefschrift gaat dan ook gepaard met crises. Een
schrale troost is dat iedere AlO'er daarmee te maken krijgt. Om die reden is het wellicht
interessant om een boekje uit te geven waarin aangegeven is hoe je als AIO om moet
gaan met inzinkingen. Een tip kan ik nu al geven: ben je het gekrakeel op de universiteit
zat of komen de muren op je af, ga dan zo snel mogehjk naar je onderzoeksgebied en
maak een wandeling of bezoek een plaatselijke kroeg. Voor mij was dit een ideaal
middel tegen inzinkingen. In dat opzicht ben je als toeristisch onderzoeker bevoorrecht.
Zeker als je onderzoek mag doen in het prachtige Limburg en de even mooie
Voerstreek. In deze gebieden genoot ik niet alleen van natuur en landschap, ik
ontmoette er ook interessante mensen. Tijdens de vele interviews kreeg ik boeiende
verhalen over de regio te horen. In dit proefschrift zijn enkele van deze verhalen
opgenomen. Het plezierige aspect van mijn werk, het regelmatig verblijven in een
toeristisch gebied, heeft er niet toe geleid dat het onderzoek zich heeft beperkt tot het
lezen van folders, het aanschouwen van toeristisch gedrag of het bezoeken van
attracties. Toeristische processen in de Euregio Maas-Rijn zijn bestudeerd vanuit een
theoretisch perspectief, waarbij het handelen van natuurbeschermers,
overheidsbestuurders, toeristische ondernemers en bewoners centraal stond. De was
vooral geïnteresseerd in hun betekenisgeving aan de sociale en fysiek-ruimtelijke
omgeving en de gevolgen daarvan voor het handelen.
Het schrijven van een proefschrift is geen individuele aangelegenheid. Een aantal
mensen heeft mij hierbij geholpen, waarvoor ik ze zeer erkentelijk ben. Ontzettend veel
steun kreeg ik van mijn vrouw Joke. Zonder de hulp van Joke was dit proefschrift niet
tot stand gekomen. Als ik weer eens in tijden van crisis dreigde om mijn
aantekeningen, dossiers en teksten mee te geven aan de plaatselijke vuilophaler,
monterde zij mij op met een lieve glimlach, zoen of peptalk. Ongetwijfeld hebben
sommigen gedacht, dat zij het slachtoffer was van mijn drang naar wetenschappelijke
succes. Niets is minder waard. De zie haar nog staan golfen tijdens onze vakantie in
Portugal, terwijl ik zat te zweten achter mijn computer om dit proefschrift te voltooien.
Ook veel steun kreeg ik van mijn collega's van de Werkgroep Recreatie. In het
bijzonder wil ik Birgit Elands bedanken. Zij gaf mij adviezen en zorgde voor
gezelligheid op de universiteit. Omdat wij voor dezelfde opgave stonden en in hetzelfde
gebied werkten, spraken wij ooit af om ons onderzoeksproject te voltooien, wat er ook

gebeurde. Inmiddels is haar proefschrift ook bijna voltooid. Ook maakte zij deel uit van
ons 'leesclubje', dat verder bestond uit Wim van der Knaap, Jan Philipsen en Janine
Caalders. Al snel groeide dit clubje uit tot een gezelligheidsvereniging. Naast het lezen
trainden we voor de Veluweloop en kwamen samen voor etentjes. Vooral de lachlust
opwekkende discussies tijdens de maaltijden zullen mij altijd bijblijven. Deze
gezelligheid droeg zeker bij aan het proefschrift Verder ben ik hen dankbaar voor hun
inhoudelijke commentaar op mijn teksten.
Veel dank gaat uit naar mijn co-promotor Jaap Lengkeek. De heb met hem op een
bijzondere en leuke manier samengewerkt. Zijn enthousiasme voor sociologie werkte
aanstekelijk. Het stimuleerde mij in het lezen van 'Habermas' en het zoeken naar
theoretische diepgang. Grote verschillen in persoonlijkheid en karakter stonden een
goede samenwerking niet in de weg. Humor en gezamenlijke interesses vormden de
basis van onze samenwerking.
Mijn promotor, Ad Nooij, wil ik bedanken voor zijn raad. Ad hield voortdurend de
vinger aan de pols. Hij leidde mij elke keer weer terug op het wetenschappelijke pad en
waakte ervoor dat ik verdwaalde in een veelheid aan literatuur. Dat u niet een boek van
500 pagina's hoeft te lezen, heeft u aan hem te danken.
Voor Nel Heikens is het zeker belangrijk dat de omvang van het boek beperkt is
gebleven. Zij heeft met veel enthousiasme mijn tekst geredigeerd, daarvoor ben ik haar
zeer erkentelijk. De weet nu dat ik een expert ben in stapelconstructies. Nel bracht niet
alleen correcties in mijn tekst aan, zij wees ook op taalfouten in de citaten van andere
wetenschappers. Dit maakte mijn taalfouten draaglijker.
Het ontwikkelen en houden van een enquête is een arbeidsintensieve zaak, daarom ben
ik Astrid Hendriksen dankbaar voor haar steun. Zij corrigeerde mijn enquête en
verzamelde een enthousiaste groep studenten om de enquête uit te voeren.
Bert Bosch en Hester Branderhorst bedank ik voor de verwerking van de statistische
gegevens.
Secretaressen vormen meestal de spil van een bedrijf of vakgroep. Zeker bij de
vakgroep Sociologie was dit het geval. Corry Rothuizen en Ciska de Harder waren het
sociale 'hart' van de vakgroep. Zij zorgden ervoor dat verschiDende 'soorten'
sociologen met elkaar communiceerden. Bij Corry en Ciska kon je altijd terecht voor
een praatje, wat zeer belangrijk was voor de sfeer op de vakgroep. Corry en Ciska
bedank ik voor de fijne samenwerking en hun inspanningen om een leuke werkplek te
creëren. Ook mijn kamergenoten, Gert Fleer en Bas van Vliet, hebben bijgedragen aan
mijn plezier in het werk aan de universiteit. De gesprekken en het lachen maakten het
zware werk lichter.
Verder bedank ik alle mensen uit het onderzoeksgebied die aan het onderzoek hebben
meegewerkt.
Nu het proefschrift is voltooid, maakt een voldaan gevoel zich van mij meester
en denk ik bij mezelf: you made it!
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Hoofdstuk 1 Inleiding: Attractievorming als omgevingsvraagstuk
1.1
Toerisme en concurrerende aanspraken op ruimtegebruik
In de afgelopen jaren zijn we meer dan ooit geconfronteerd met de toenemende schaarste
aan ruimte. Zo brandde opeens de discussie los over hoe vol Nederland is en stonden
maatschappelijke vraagstukken als de groei van Schiphol, de aanleg van de Betuwelijn en
de tweede Maasvlakte plotseling hoog op de politieke agenda. De discussies en
maatschappelijke onrust over deze kwesties maakten duidelijk dat in een situatie van
schaarste de specifieke kwaliteiten van een ruimte de inzet van strijd vormen. Vooral het
behoud van woongenot en natuur stond in deze discussies tegenover economische
belangen.
Ook in het geval van toerisme en recreatie dient de schaarste aan ruimte zich nadrukkelijker aan. In historische steden als Brugge, Venetië en Maastricht zoeken bestuurders
naarstig naar oplossingen om de toenemende stroom van toeristen beter op te kunnen
vangen, zodat de lokale bevolking niet al te veel in haar bewegingsvrijheid wordt beperkt.
Daarnaast struinen projectontwikkelaars en ondernemers stad en platteland af, om die
zeldzame plekken te vinden, waar nog vakantiebungalows of pretparken mogen en
kunnen worden gebouwd. Tegelijkertijd krijgen natuurorganisaties meer grond tot hun
beschikking, waardoor zij een grotere autonomie krijgen bij het bepalen van wat er in een
gebied wel of niet mag, hetgeen consequenties heeft voor toerisme en recreatie.
Deze schaarste aan ruimte leidt tot een toename van concurrerende aanspraken op
ruimtegebruik. In die situatie dient toeristische attractievorming zich aan als een
omgevingsvraagstuk. Verschillende actoren, niet alleen bestuurders, maar ook
vertegenwoordigers van belangenorganisaties alsmede individuele burgers, moeten
onderling uitmaken of toeristische ontwikkelingen in hun omgeving wel of niet
verantwoord zijn vanuit het oogpunt van: economie, natuur, het woongenot dan wel
agrarische of andersoortige belangen. Het welslagen van toeristische attracties is
afhankelijk van de mate waarin toeristische actoren in staat zijn materiële en symbolische
hulpbronnen te mobiliseren, wanneer het gaat om de toe-eigening van ruimte. Attractievorming krijgt zo gestalte vanuit een belangenstrijd. In deze dissertatie wordt
inzichtelijk gemaakt hoe de constructie van attracties plaatsvindt binnen deze context van
strijd en concurrerende claims. Om daar inzicht in te krijgen, zijn strategieën bestudeerd
die natuurorganisaties, gemeente- en regionale bestuurders, toeristische ondernemers en
bewoners hanteren bij de toe-eigening van de ruimte vanuit eigen of collectieve belangen.
Bestudering van deze strategieën geeft een beter beeld van de wijze waarop attractievorming zich voordoet als een omgevingsvraagstuk.
In deze dissertatie gaat het uitsluitend om attractievorming op het platteland. Vanuit de
toeristische sector wordt het platteland gepresenteerd als een ruimte met specifieke kwaliteiten, zoals rust, groen en authenticiteit. Tegelijkertijd claimen ook andere actoren deze
plattelandsruimte en geven daar hun eigen betekenis aan. De herinrichting van de plattelandsruimte is daarmee inzet van strijd. Vanuit dat oogpunt biedt het platteland een
interessant onderzoekskader voor de bestudering van toeristische attractievorming. In zo'n
strijdtoneel komen de door verschillende actoren gehanteerde strategieën duidelijk aan de
oppervlakte. Bovendien dragen zij in deze situatie van concurrentie een duidelijk beeld
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van het platteland uit, hetgeen de bestudering van de wijze waarop de omgeving
symbolisch wordt toegeëigend vergemakkelijkt. Uitgangspunt bij deze bestudering is, dat
zowel attractievorming als de onderlinge strijd tussen actoren op het platteland
gekenmerkt wordt door zingevingsprocessen en een streven naar beheersing van
omgevingscondities.
Voor een verdere afbakening van het onderzoek wordt in dit inleidende hoofdstuk eerst
aangegeven welke betekenis het begrip attractievorming heeft. Zo wordt stilgestaan bij de
theorieën daaromtrent, het belang van zingevingsprocessen bij attractievorming en de
wijze waarop attractievorming in dit onderzoek is bestudeerd. Daarna volgt een korte
beschrijving van de belangenstrijd tussen verschillende actoren op het platteland. Deze
strijd wordt geschetst aan de hand van een aantal spanningsvelden. Tevens dient deze
beschrijving als introductie van de actoren die in dit onderzoek centraal staan. Daarna
volgt een overstap naar het theoretisch kader, waarvan eveneens een korte uiteenzetting
wordt gegeven. In het afsluitende deel van dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan
bod: de probleemstellingen, het onderzoeksdomein en een overzicht van de onderwerpen
die in de volgende hoofdstukken worden behandeld.
1.2

Toeristische attractievorming

Het regionale denken
Wanneer aan willekeurige passanten de vraag wordt voorgelegd, wat men verstaat onder
het begrip toeristische attractie, is de kans groot dat men volstaat met een opsomming van
welbekende themaparken, dierentuinen, musea en eigenaardige bouwsels. Het begrip
attracties roept nu eenmaal het beeld op van bijzondere en vooral enkelvoudige objecten.
Dat is op zich niet zo verrassend, want deze specifieke objecten vormen voor toeristen
vaak dé aanleiding om een gebied te bezoeken. MacCannell (1976) noemt dergelijke
objecten dan ook primaire attracties en Leiper (1990) gebruikt hiervoor de term nuclei. In
overheidsbeleid en vaak ook in de marketing van VVV's heeft toeristische attractievorming echter veelal betrekking op een hoger schaalniveau van ontwikkeling. Het gaat
dan om de regio als attractie.
Doordat de regio zich momenteel nadrukkelijker aandient als kader voor beleidsontwikkeling en besluitvorming, valt een verschuiving in de aandacht voor toeristische ontwikkelingen te bespeuren. Stimulering van toerisme wordt niet langer gezien als
uitsluitend van belang voor de economie van afzonderlijke dorpen of steden. Toerisme is
momenteel een belangrijk component in regionale economische strategieën (Urry 1990).
Vooral provinciale bestuurders streven naar verbreding van de regionale economische
structuur, waarbij ze vaker een beroep doen op de medewerking van lokale bestuurders.
Om de onderlinge samenwerking te verbeteren en één gezamenlijke strategie uit te
stippelen, zijn inmiddels diverse regionale bestuurlijke samenwerkingsorganen opgericht.
Deze nieuwe koers van bestuurders vloeit voort uit mondiale politieke en economische
veranderingen. De gelijktijdig optredende processen van schaalvergroting (globalisering)
en schaalverkleining (regiovorming) zorgen ervoor dat sommige voorheen perifeer
gelegen regio's opschuiven naar het centrum van het (internationale economisch verkeer
(Harvey 1989; Featherstone 1991).
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In economisch opzicht is het voor regio's aantrekkelijk om de toerist voor langere tijd
'vast te houden'. Om dit te bereiken is in de regel meer nodig dan een enkelvoudig bezienswaardig object. Voor de bevordering van het verblijfstoerisme is een breed scala aan
voorzieningen, eigentijds vermaak en faciliteiten vereist. Naast een aanbod van uiteenlopende bezienswaardigheden en mogelijkheden tot vermaak, speelt bij regionale attractievorming ook de aanwezigheid van verblijfsaccommodaties en horeca een grote rol. Dit aspect is vreemd genoeg niet tot nauwelijks terug te vinden in bestaande attractietheorieën.
Juist hotels, campings, vakantiewoningen, bungalowparken, herbergen en restaurants
vervolmaken vaak de regio als toeristische attractie. Het verstrekken van logies in
majestueuze landhuizen of luisterrijke kastelen en het verblijven op een boerderij kleuren
de toeristische ervaring. Naast de waarneming van prachtige landschappen en indrukwekkende gebouwen draagt ook het tijdelijk bewonen van deze onalledaagse onderkomens bij
aan de toeristische beleving van een regio. Deze bijzondere accommodaties verwijzen
naar het eigene of karakteristieke van een regio. Hun aanwezigheid heeft een gunstig
effect op de toeristische waardering van de regio. In de toeristische marketing wordt
daarop ingespeeld door de specifieke kwaliteiten van een regio eruit te lichten (Tekelenburg 1992). Met name de uniciteit van een regio wordt met deze articulatie bekrachtigd
(zie Hoekvelt, in Dirven 1993).
De terugkeer van een regionaal denken komt eveneens tot uiting in een toegenomen aandacht voor oude gewoonten, folklore en cultuur-historie (Van Ginkel 1995). Het betreft
hier zaken die vaak vanuit toeristisch oogpunt van zolder zijn gehaald. Ook grote
bungalowparken spelen in op deze trend. Door het aanbieden van streekgerechten, themawandelingen en regio-specifiek vermaak laten zij hun gasten kennis maken met de regio.
De regio wint in de actualiteit van vandaag duidelijk aan belang als politiek-economisch
en cultureel kader. Om die reden is besloten om het attractievormingsproces vanuit een
regionaal kader te bestuderen.
Attractievorming als materieel en symbolisch transformatieproces
Tot nu toe is in het kort aangegeven wat onder attracties wordt verstaan. Om
attractievorming als sociaal proces te schetsen, dient eerst het onderscheid tussen
symbolische en materiële transformatie van de omgeving te worden verduidelijkt. Om de
toerist te behagen worden landschappen en soms hele dorpen of stadscentra getransformeerd tot aantrekkelijke pleisterplaatsen. In materiële zin geschiedt dit door de herinrichting, vormgeving en het toegankelijk maken van de ruimte. Minstens zo belangrijk voor
attractievorming is de symbolische aanwending van de omgeving. Via zingevingsprocessen krijgt de wereld van objecten een extra dimensie. Zo maakt Schama (1995) in zijn
boek "Landschap en Herinnering' de lezer duidelijk, dat het landschap niet louter en alleen
uit bossen, rotsen en rivieren bestaat, maar meer nog uit ideeën, herinneringen, mythen en
verhalen, waarmee wij de elementen bezielen en de natuur tot cultuur maken. De rijke
ornamentering in toeristische brochures bij de beschrijving van de omgeving dient primair
voor het scheppen van dergelijke beelden en associaties. Het zorgt ervoor dat landschappen, dorpen, gebouwen en steden op symbolische wijze gestalte krijgen.
Met name Urry (1990; 1992) benadrukt de centrale plaats van betekenisgeving in het constructieproces van attracties. De toevoeging van symbolische betekenissen aan de fysieke
en sociale omgeving is volgens hem van groot belang bij attractievorming, omdat land-
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schappen en gebouwen hoofdzakelijk onderwerp zijn van visuele consumptie: de omgeving vertelt de toerist verhalen en wekt tevens associaties op. Via het bekijken van allerlei
zaken in de omgeving zoekt de toerist naar essenties en eeuwige momenten van
schoonheid in de snel om hem heen veranderende wereld, aldus Urry.
In een eerder stadium wees MacCannell (1976) al op de belangrijke rol van sightseeing
bij het reproduceren van attracties. Ondernemers, VW's en bestuurders regisseren op
zorgvuldige wijze de toeristische attractie. Door een aaneenschakeling van anekdotes, foto's, films en teksten brengen zij arcadische landschappen en rijke geschiedenissen in
beeld. Deze constructies moeten ervoor zorgen dat de toerist het gevoel krijgt, dat het
bezoeken van de regio de moeite waard is. De aldus gecreëerde beelden maken de
omgeving bezienswaardig en hebben naast een gidsfunctie, zij vereenvoudigen de
interpretatie van de omgeving, tevens een element van manipulatie (Dietvorst 1992,
Lengkeek 1992). Aangezien beeldvorming een kernaspect van attractievorming is en het
onderzoek zich bovendien richt op strategieën van toeristische ondernemers bij de toeeigening van de omgeving, wordt zowel aan deze gidsfunctie als aan het manipuleren van
beelden de nodige aandacht besteed. Tevens is nagegaan in hoeverre de regionale bevolking deze toeristische codering van de omgeving waardeert.
De theorie van attractievorming
Tot dusver is de indruk gewekt, dat attractievorming altijd berust op het door producenten
uitvoeren van een zorgvuldig opgesteld scenario, waarbij de geproduceerde beelden en de
ruimtelijke inrichting appelleren aan voorkeuren en smaak van toeristen. In werkelijkheid
komen attracties lang niet altijd op deze manier tot stand. Gewoonlijk zijn omgevingen en
gebouwen voor geheel andere doeleinden geconstrueerd en groeien ze in de loop der tijd
uit tot toeristische attracties. Bovendien zijn het niet alleen toeristische ondernemers die
attracties tot stand brengen, ook vanuit de bevolking kunnen initiatieven worden
ontplooid om bezoekers van een dorp of regio iets bijzonders van de omgeving te laten
zien. Ook natuurorganisaties creëren vaak onbewust of ongewild toeristische attracties,
wanneer zij de natuur afficheren als uniek of bijzonder en de toerist zich daardoor
aangetrokken voelt om het betreffende gebied te bezoeken. Als natuurorganisaties vanuit
ecologisch oogpunt houtwallen, graften en poelen beschermen of herstellen, dan verhoogt
dit tegelijkertijd de toeristische beleving van het landschap. Voorstellingen en ideeën van
natuurbeschermers over hoe om te gaan met de natuur dragen zo indirect bij aan
attractievorming.
Op grond van voorgaande assumpties vertrekt dit onderzoek vanuit de gedachte, dat attracties tot stand komen in een complexe sociaal-culturele context, waarin diverse
belangen tegenover elkaar staan. Daarbij is het mogelijk dat verschillende belangen onder
bepaalde condities op elkaar aansluiten. Door vanuit dit perspectief te vertrekken, wordt
rekening gehouden met het feit dat de constructie van attracties gevolgen heeft voor het
handelen van andere ('niet-toeristische') actoren. Attractievorming gaat altijd gepaard
met veranderingen in de sociale en fysiek-ruimtelijke omgeving en een veranderende
omgeving beïnvloedt bijna altijd het menselijk handelen. Zo kunnen bewoners of natuurorganisaties zich verzetten tegen te omvangrijke ingrepen in de omgeving bij de
constructie van attracties of andersom, ze kunnen zich gaan identificeren met de nieuwe
omgeving. Bestaande theorieën over attractievorming gaan nagenoeg voorbij aan deze
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wisselwerking (zie Gunn 1985 ; Leiper 1990; Pearce 1991). In deze theorieën heeft de
constructie van attracties voornamelijk het karakter van het door producenten transformeren van de fysiek-ruimtelijke omgeving. Het handelen van producenten reikt niet
verder dan het assembleren van omgevingselementen tot toeristische pakketten en het
aantrekken van toeristen. De volgende definitie van attracties is een voorbeeld van zo'n
beperkte opvatting:
"A tourist attraction is a named site with a specific human or natural feature which is the focus of
visitar and management attention." (Pearce 1991; p. 46).

Deze definitie wekt de indruk, dat omgevingen zonder al te grote inspanningen en restricties door producenten kunnen worden aangewend, ingericht, beheerst en opengesteld voor
toeristen. Daarmee blijven strategieën van producenten om de omgeving naar hun hand te
zetten buiten beschouwing. Het rudimentaire karakter van deze theorieën heeft te maken
met het feit dat dergelijke attractietheorieën berusten op een gesloten systeembenadering.
Het gaat in deze theorieën primair om de samenhang tussen elementen binnen een begrensd systeem. Het uitwisselingsproces tussen systeem en omgeving is daarbij van
ondergeschikt belang. De in toeristisch onderzoek veel gehanteerde attractietheorie van
MacCannelI (1976) steunt op hetzelfde principe. In deze theorie is een attractie niet meer
dan een empirische relatie tussen toerist, de bezienswaardige plaats en de aangeboden
informatie. Deze analyse van sociaal handelen beperkt zich tot de uitwisselingsrelatie
tussen een min of meer op de achtergrondfigurerendeproducent en een op de voorgrond
tredende toerist. Het ontbreken van aandacht voor de invloed van de sociale omgeving op
attractievorming maakt deze theorieën rudimentair.
Het voorgaande wil niet zeggen, dat bij de bestudering van toeristische attracties of
systemen nooit naar de rol van de sociale omgeving is gekeken. Het probleem is, dat die
sociale omgeving slechts als bijkomstigheid wordt gezien en meestal niet nader wordt
gepreciseerd of geproblematiseerd. Veel definities van toeristische attracties of systemen
zijn naar 'binnen gekeerd', ze beschrijven slechts de direct zichtbare activiteiten die
gericht zijn op het commercieel aantrekkelijk maken van de omgeving. Een voorbeeld
daarvan is de definiëring van het toeristisch systeem door Jansen-Verbeke (1992; 9):
"Het omzetten van de behoeften van toeristen in een aanbod van voorzieningen, dit te
standaardiseren, te commercialiseren en toegankelijk te maken met de voorhanden
zijnde technieken en dat alles binnen de randvoorwaarden van een bepaald gebied."

Weliswaar zorgt deze toevoeging van omgevingscondities aan het systeembegrip (de
randvoorwaarden van het gebied) voor een ruimere betekenis van het begrip toeristisch
systeem, doch het blijft onduidelijk of het in deze definitie slechts gaat om de fysiekruimtelijke kwaliteit van een gebied, uitgedrukt in economische ruilwaarde, of dat ook de
sociale omgeving als een belangrijk onderdeel van attractievorming wordt gezien.
Bovendien lijkt het of de constructie van attracties wordt teruggebracht tot een aantal
marketingtechnieken, die worden ingezet om de concurrentie de baas te blijven. Het door
producenten aangaan van de concurrentiestrijd is slechts één aspect van de sociale omgeving bij attractievorrning. Een dergelijke benadering van toeristische attractievorrning
betekent, dat de inbedding van toeristische attracties in een complexe omgeving van
uiteenlopende sociale groepen en belangenorganisaties wordt genegeerd.

5

Om meer rekenschap te geven van de invloed van de sociale omgeving op het proces van
attractievorming, wordt er in dit onderzoek vanuit gegaan dat ook andere sociale actoren,
dan toeristische, daaraan richting geven. Dit uitgangspunt betekent dat de analyse van
omgevingscondities van attractievorming moet zijn gebaseerd op een open systeembenadering. In zo'n benadering is aandacht voor de dynamische interrelaties tussen
componenten, die zowel binnen als buiten het systeem liggen (Culpan 1987). Zo is
onderzocht wanneer en op welke manier bestuurders, bewoners, ondernemers en natuurbelangenorganisaties betrokken zijn bij toeristische attractievorming. Bij deze
betrokkenheid doen zich een aantal spanningsvelden voor, die samenhangen met
belangentegenstellingen. Bij de introductie van de vier actoren, die in dit onderzoek
centraal staan, worden deze spanningsvelden nader omschreven.
13

Spanningsvelden en de meervoudige betekenis van ruimte

De intermediaire rol van de overheid
De neerslag van toeristische activiteiten in de vorm van infrastructuur geschiedt in concurrentie met de ruimtebehoefte van andere functies, zoals wonen, verkeer, natuur, landbouw, industrie en handel (Dietvorst en Jansen-Verbeke 1992). Overheidsbestuurders en
politici moeten continu een afweging maken tussen toeristische doeleinden en andere
concurrerende domeinen bij de allocatie van beschikbare collectieve hulpbronnen.
Daarmee beslissen ze welke alternatieven worden prijsgegeven (Eadington & Redman
1991). Bij het door de overheid toebedelen van ruimtelijke functies spelen naast materiële
afwegingen (ruimte als economisch goed) ook symbolische afwegingen een rol van
betekenis. De overheid moet enerzijds pogen het ongemak en ongerief voor burgers als
gevolg van toerisme te verminderen ofte minimaliseren en anderzijds dient zij rekening te
houden met de werkgelegenheid in een regio.
Daarnaast heeft de overheid te maken met de wensen van belangenorganisaties.
Momenteel , zijn het vooral natuurbeschermingsorganisaties die zich nadrukkelijk
manifesteren en een beroep doen op de overheid bij het beschermen van de natuur. De
onttrekking van ruimte voor meer wegen, industrieterreinen en de uitbreiding van woonwijken leidde de laatste jaren tot de roep om een betere bescherming van het nog resterende groen en de uitbreiding van natuurgebieden. Door hiervoor randvoorwaarden te
creëren, droeg de overheid niet alleen bij aan natuurbehoud. Indirect zorgde deze steun
ook voor het ontstaan van nieuwe recreatiegebieden. Het laatste geeft
overheidsbestuurders de nodige problemen. Wanneer een natuurgebied overbevolkt dreigt
te raken of het massaal op gang gekomen autoverkeer flora en fauna bedreigt, wordt de
roep van natuurbeschermingsorganisaties om regulatie sterker. Tegelijkertijd claimen
recreanten dezelfde ruimte, waardoor de overheid zich geconfronteerd ziet met een
belangentegenstelling, die vaak moeilijk te overbruggen lijkt.
Ook binnen de overheid zelf is sprake van belangentegenstellingen. Zo constateert het
Ministerie van Economische Zaken (1995), dat voor een gezonde economische toekomst
tenminste een uitbreiding van 30% aan toeristische ruimte is vereist. De toenmalige
staatssecretaris moedigde het toeristische bedrijfsleven aan, om nadrukkelijk claims te
leggen op de reeds door vele partijen zwaar bevochten ruimte. Ongetwijfeld betreft één
van deze partijen ook een ander ministerie, provincie of gemeente. Zij zullen diezelfde
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ruimte opeisen voor andere zaken, zoals wegen, natuurgebieden of huizen.
Het toeristische bedrijfsleven
Menig artikel of boek over toerisme begint met een bijna euforische opsomming van
economische resultaten. Dat toerisme zorgt voor werk en extra inkomsten voor stad en
platteland is inmiddels genoegzaam bekend. Menig auteur voorspelt dat toerisme in de
volgende eeuw zal uitgroeien tot de grootste en belangrijkste economische sector. Dit lijkt
een enigszins overspannen toekomstbeeld, vooral wanneer in acht wordt genomen dat bij
een nog sterkere groei van het toerisme het aantal claims op de ruimte sterk zal toenemen
en daarmee ook de strijd om ruimte. De hoge lasten van toerisme voor natuur, cultuurhistorie en sociale verbanden zullen dan door andere actoren nadrukkelijker worden
geaccentueerd. De invloed van toerisme op de omgeving wordt tegenwoordig gezien als
een zaak van universele zorg.
De voorspelde economische groei in de toeristische sector lijkt reëel als het gaat om de
nabije toekomst, hetgeen ondermeer blijkt uit de toename van het aantal korte vakanties
per jaar en de grotere afstanden die de toerist aflegt om nieuwe vakantie-oorden te
bereiken. Toch doemen er steeds meer obstakels op die de toeristische groei op den duur
kunnen doen ombuigen in stagnatie of neergang (zie Plog, in: Theobald 1994). De voortschrijdende trend van meer vakanties betekent een extra belasting voor de omgeving
waarin toerisme plaatsvindt. Nog steeds is het de lokale bevolking die uiteindelijk opdraait voor de kosten van toeristische overontwikkeling en exploitatie van de omgeving
(Smith & Eadington 1992), een ongezonde situatie, die steeds vaker en luider wordt bekritiseerd (zie Gunn 1994). Een te sterke accentuering van de economische voordelen van
toerisme heeft vaak geleid tot ongunstige fysiek-ruimtelijke en sociale consequenties
(Theobald 1994). Het is niet uitgesloten dat de toeristische sector eenzelfde lot wacht als
de industriële sector, waar sinds kort geldt dat de 'vervuiler' zelf opdraait voor de kosten
van schade aan natuur en milieu.
Een toenemende maatschappelijke verontrusting over de vérgaande invloed van toerisme
op de omgeving leidde tot de opkomst van het fenomeen eco-toerisme. Eco-toerisme is
evenwel niet geheel vrij van modieuze trekken en hypocrisie. Het uitdragen van een
groene boodschap in de energieverslindende toeristische industrie kent een intrigerende
ambivalentie. Tegenover de jubelende verhalen omtrent de positieve effecten van eco-,
'zacht'- of groentoerisme lijkt een gereserveerd sceptisme op zijn plaats. Toerisme impliceert hoe dan ook ruimtelijke verplaatsing, waarvoor bijna altijd energie benodigd is en
vervuiling het eindresultaat vormt. In eigen land proberen vakantie-oorden en hotelketens
een groene boodschap uit te dragen door de toerist vriendelijk te verzoeken zijn handdoek
meerdere keren te gebruiken en zuinig om te springen met water. Intussen vreet het
subtropisch zwemparadijs energie en betekent het krachtig stimuleren van seizoensverlenging een grotere aanslag op natuur en leefomgeving van velen. Het milieu is uitgegroeid tot een selling point voor het toeristische bedrijfsleven. Met het aan consumenten
verkopen van een 'goed gevoel' is een nieuwe economische bron aangeboord. In dat
opzicht gaat het goed met het toeristische bedrijfsleven.
Een toenemende aantasting van natuurlijke en culturele hulpbronnen heeft echter op lange
termijn implicaties voor de toeristische sector zelf. Voor het realiseren van toeristische
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attracties en voorzieningen is de relatie met de omgeving van essentieel belang. De toerist
is immers op zoek naar aantrekkelijke bossen en landschappen, pittoreske dorpen en
huizen. Unieke en, vaak ook kwetsbare omgevingen worden aangeprezen als
bezienswaardige plaatsen. Het creëren van een ambiance van schoonheid, afwisseling en
eeuwige momenten raakt de kern van toeristische attractievorming (Smith & Eadington
1992). Vervuiling, verloedering en overbevolking leiden tot een afnemende attractiviteit
van toeristische plaatsen, waardoor ze al snel uit de gratie raken van de huidige veeleisende toerist (Dógan 1989).
De natuurbelangenorganisaties
Natuurorganisaties bekommeren zich de laatste jaren vooral om het herstel van de oorspronkelijke natuur. Deze authenticiteit krijgt vorm door middel van het inrichten van
parkachtige landschappen, die in de bewoordingen van Schama (1995) beantwoorden aan
arcadische mythen die in het moderne geheugen zijn blijven hangen. Hij spreekt over
gebieden, waarin het wilde en het gecultiveerde naast elkaar bestaan, oorden van onvoorspelbare verrukking en van pastorale rust. Deze ontwikkeling, het creëren van bijzondere
landschappen, draagt indirect bij aan attractievormmg. Ze vormen aantrekkelijke toeristische decors. Enigszins plastisch uitgedrukt kan men stellen dat voor toerisme een goede
omgeving benodigd is (Smith & Eadington 1992). De aanleg van natuurgebieden draagt
daaraan bij. Anderzijds sluit deze ontwikkeling de meer economisch getinte activiteiten
van hotels, vakantiebungalowparken of pretparken praktisch uit. Deze activiteiten passen
niet in de door natuurorganisaties gehanteerde beelden van natuur en landschap.
Schama (ibid.) is van mening dat de scheiding tussen natuur en cultuur momenteel vrij
rigoureus naar voren wordt geschoven. Hierdoor wordt het spanningsveld tussen
economische inspanningen en natuurbescherming versterkt en komt de betekenis van de
fysiek-ruimtelijke omgeving nog nadrukkelijker in het teken van concurrerende
representaties te staan. Zo verklaren natuurorganisaties de natuur nagenoeg heilig.
Wanneer het echter om toeristisch-economische activiteiten gaat, krijgt de natuur de
betekenis van exploitatiegebied. Tegelijkertijd fungeert zij voor de toerist als inspiratiebron of uitwijkplaats. Daarnaast zijn regionale identiteiten op verschillende manieren
verbonden met het karakteristieke landschap (Hoekveld in: Dirven 1993).
De bevolking
Verschillen in denkbeelden omtrent gebruik en inrichting van de ruimte zorgen voor
concurrerende representaties van de omgeving. Zo verwijst het door de lokale of regionale
bevolking beschermen van de 'eigenheid' van hun woongebied naar beelden, waarin is
vastgelegd hoe de wenselijke omgeving er uit moet zien. Een overheersende toeristische
invulling van landschap of regio kan dit nagestreefde beeld ruw verstoren. De betekenis
die een bevolking aan haar omgeving toekent en ontleent, beïnvloedt de evaluatie van toeristische en andere sociale processen. Deze evaluatie heeft betrekking op de nieuwe
betekenissen die producenten van attracties, bestuurders of natuurorganisaties aan de
omgeving toekennen. Het ervaren van een specifieke ruimte als bijzonder of schaars is
verbonden met de sociale context waarbinnen dit wordt vastgesteld.
De relatie tussen lokale bevolking en toerisme is vaak complex. De lokale bevolking kan
toerisme ervaren als overlast, wanneer zij geconfronteerd wordt met allerlei nieuwe
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ontwikkelingen, die het dagelijkse leven sterk beïnvloeden. Anderzijds kunnen
toeristische activiteiten bijdragen tot een positief zelfbeeld. Zo komt het voor dat de lokale
bevolking zich identificeert met een toeristisch-recreatieve attractie (zie MacCannell
1978; Odermatt 1991). In onderzoeken naar toeristische processen is aan dit positieve
aspect overwegend voorbij gegaan (Var et al. in: Theobald 1994). Er zijn vele voorbeelden aan te halen, waaruit blijkt dat toerisme een positief effect heeft op het in ere houden
van tradities, de kwaliteit van de infrastructuur en het behoud van historische gebouwen.
Desalniettemin zijn er ook genoeg situaties bekend, waarbij toerisme zorgt voor storingen
in het ritme van de alledaagse voortgang van dorps- of stadsleven. Het door de lokale of
regionale bevolking ervaren van onzekerheid, ontworteling en verlies van controle kan het
verlangen naar een eigen omgeving van rust, gezelligheid en saamhorigheid doen versterken. Op zo'n moment doorkruist toerisme het ervaren van continuïteit (Hobsbawn 1983).
Het op symbolische wijze bestendigen van sociale verbanden komt dan in de knel (o.a.
A.P. Cohen 1985). Het uiten van ongenoegens daarover kan ertoe leiden dat de toeristische ontwikkeling van een regio of plaats stagneert. Vooral de weerstand van de
bevolking tegen toeristische ontwikkelingen ontmaskert het onschuldige karakter van de
toeristische omgeving, dat belanghebbenden juist via allerlei zorgvuldig uitgekozen beelden en associaties aan toeristen willen overdragen: het zorgt voor een onttovering van de
toeristische mythe.
Uit het voorgaande blijkt dat er sprake is van een tegenstelling bij het ervaren van
toerisme door de lokale bevolking. Deze tegenstelling is ook te vinden binnen lokale
gemeenschappen. De lokale bevolking moet niet bij voorbaat als een harmonieuze
gesloten gemeenschap worden gezien: er zijn voor- en tegenstanders en er zijn
belanghebbenden.
1.4
De doelstelling
Uit het voorgaande blijkt, dat het geven van specifieke betekenissen aan de fysiekruimtelijke en sociale omgeving vanuit verschillende belangen, aanleiding kan zijn van
strijd en het ontstaan van spanningsvelden. In dit zingevingsproces krijgt de omgeving de
betekenis van: natuur, cultuur, economische exploitatie, biografie, geschiedenis, ruraliteit
of attractie. De gevolgen van het aanwenden en herinrichten van de fysieke ruimte als
onderdeel van toeristische activiteiten, laten zich zien als wijzigingen in landschap of natuurlijke hulpbronnen (Dietvorst 1992). Deze wijzigingen worden getoetst aan omgevingsbeelden, die verschillende actoren hanteren bij het maken van aanspraak op een
bepaalde ruimte. Een diversiteit van verwachtingen, betekenissen en nuances in historisch-geografische omstandigheden fungeert als achtergrond waartegen de verdeling,
invulling en toegankelijkheid van een ruimte zich afspeelt.
Het achterhalen van condities, waaronder toerisme zich aandient als een inbreuk of als een
bijdrage aan de sociale en fysieke omgeving, levert een beeld op van de wenselijkheid van
voorgestane toeristische ontwikkelingen in gemeentelijk of regionaal beleid. Ook al valt
toerisme nauwelijks meer weg te denken als bron van inkomsten en werk, dan nog is het
alleszins billijk er voor te zorgen dat de economische ontwikkelingen niet ten koste gaan
van allerlei immateriële zaken, zoals natuurbescherming, behoud van cultuur-historische
erfgoed en gevoelens van saamhorigheid binnen een dorpssamenleving of simpelweg het
woongenot van burgers.
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Uitingen van ongerustheid over de invloed van toerisme op landschap, natuur en sociale
omgeving hebben een overheersende symbolische achtergrond. Voor- en tegenstanders
van toeristische processen hanteren in discoursen ieder een eigen repertoire aan beelden
waarin een mythische wereld vol schoonheid, rijkdom en schittering wordt opgeroepen
(2de Lengkeek 1994). Net als bij omgevingsbeelden, die producenten van attracties
voortbrengen, gaat het bij de tegenstanders van toeristische ontwikkelingen eveneens om
beelden die verwijzen naar een deels beleefde en een deels gedroomde wereld: werkelijkheid en fictie vermengen zich aldus tot een nastrevenswaardige illusie. Het nastrevenswaardige vertaalt zich in individuele of collectieve belangen, die de inhoud van
sociaal handelen bepalen. Deze inhoud wordt echter niet alleen bepaald door het streven
van actoren naar uitbreiding van financiële middelen of macht (de materiële reproductie).
Sociaal handelen kan evengoed zijn ingegeven door esthetiek, ethiek, de zorg voor de
woonomgeving of het zoeken naar algemeen welzijn (de symbolische reproductie). Uit
het onderzoek zal moeten blijken op welke wijze toeristische attractievorming in dit
handelen is opgenomen. Dit brengt mij tot de doelstelling van het onderzoek:
Het inzichtelijk maken van toeristisch-recreatieve processen en hun betekenis
voor de fysiek-ruimtelijke en sociale omgeving in regionaal perspectief.
Aangezien het handelen van individuen grotendeels afhangt van de sociale context waarin
het plaatsvindt, is kennis vereist van.de rol van integratiekaders bij het construeren van
denkbeelden over de sociale en fysieke omgeving. Dann & Cohen (1991) merken terecht
op dat het binnen de sociologie opvallenderwijs ontbreekt aan belangstelling voor een
contextuele benadering van het complexe verschijnsel toerisme, hetgeen gemakkelijk leidt
tot een eenzijdige kijk op het attractievormingsproces . Om die reden is gekozen voor een
theoretisch perspectief waarbij de sociale context een wezenlijke plaats heeft. Dit
perspectief is gevonden in de theorie van het communicatieve handelen van Jürgen
Habermas (1981). In het kort wordt nu aangegeven wat deze theorie inhoudt. In de
hoofdstukken 2 en 3 wordt nader op Habermas' theorie ingegaan.
1

1.5
Het theoretisch kader: De theorie van het communicatieve handelen
De "Theorie van het communicatieve handelen' vormt een kritische reconstructie van de
sociale werkelijkheid, waarbij getracht wordt de condities te identificeren die vereist zijn
voor een open en gelijkwaardige communicatie tussen verschillende actoren. Het kritische
van deze theorie heeft betrekking op het diagnostiseren van moderne crisisverschijnselen,
die het gevolg zijn van eenzijdigerationaliseringsprocessenin de maatschappij. Met zo'n
diagnose kunnen misverstanden in de maatschappij aan het licht worden gebracht
(Hoogland 1987). Bij een eenzijdig spoor vanrationaliseringsprocessendringt handelen,
dat gebaseerd is op instrumentele en strategische rationaliteit, binnen in de leefwereld,
waar eigenlijk communicatieve rationaliteit op zijn plaats is. Volgens Habermas kan dit
leiden tot een monetarisering (marktwerking) of juridisering (staatsinvloed) van de
Uit een stroom kritische geluiden blijkt dat deze eenzijdige kijk samenhangt met het feit dat veel
toeristisch onderzoek niet wordt gesteund door een grondige theoretische basis, het te eenzijdig
gericht is op toeristisch gedrag en de aandacht met name uitgaat naar deelaspecten (zie o.a Dann
et al. 1988,Jafari 1990, Graburn & Jafari 1991, Nash 1992, Pearce & Butler 1993).
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verhoudingen in de leefwereld, een ontwikkeling, die is omschreven als de kolonisering
van leefwereld door het systeem. Habermas is van mening dat de vraag nog open is of
technologische en economische ontwikkelingen leiden tot een versplintering, commercialisering of monetarisering van sociale betrekkingen in de leefwereld, of dat ze bijdragen
aan emancipatie, aan toenemende zelfbepaling of zelfontplooiing van het individu
(Korthals 1992, p. 129).
De leefwereld en de symbolische reproductie
De leefwereld is in Habermas' theorie de context waarin communicatieve verhoudingen
tot stand komen. Coördinatie van handelen vindt in deze leefwereld plaats door middel
van taal. Door uitwisseling van argumenten over de stand van zaken in de maatschappij
pogen betrokkenen te komen tot gedeelde definities van de situatie. Habermas omschrijft
het op argumentatieve basis aangaan van betrekkingen met de omgeving als
communicatief handelen. Dit maakt de leefwereld tot een domein van zingeving. Binnen
deze leefwereld vindt de symbolische reproductie van de maatschappij plaats. Via de
uitwisseling van argumenten komen mensen tot onderlinge overeenstemming over
datgene wat men als waar (rechtvaardigheid), goed (normen en waarden) of mooi (esthetiek) ervaart en komt men tot gemeenschappelijke definities van de situatie. Deze
symbolische reproductie is niet gebaseerd op effectiviteit en efficiëntie, zoals het streven
naar materiële reproductie, maar op de onderlinge verstandhouding tussen burgers. Het
gaat daarbij om zaken als saamhorigheid, solidariteit en ethiek.
Staat en markt en de materiële reproductie
Naast dit op sociale integratie gericht handelen in de leefwereld, onderscheidt Habermas
nog een ander domein van handelen, namelijk de subsystemen staat en markt. Het betreft
hier eigenlijk twee aparte domeinen, maar het tot stand brengen van relaties met de
omgeving kent een overeenkomstige logische basis. Door op strategische en instrumentele wijze de omgeving aan te wenden, zorgen deze subsystemen ervoor dat materiële
reproductie (werk, inkomsten en orde) wordt gegarandeerd. Sturingsmiddelen als geld en
macht zorgen binnen het economische en bureaucratische systeem voor de coördinatie
van handelen. Het grote verschil met de leefwereld is, dat deze objectiverende vorm van
handelingscoördinatie, het onpersoonlijk op elkaar afstemmen van handelen door geld en
macht, is ontdaan van de vereiste van het bereiken van wederzijds begrip. Het instrumenteel handelen binnen de subsystemen staat en markt is uitsluitend gericht op het behalen
van succes, terwijl het bij communicatief handelen gaat om het bereiken van een symbolische verstandhouding tussen betrokkenen. De eis van het bereiken van wederzijdse
overeenstemming zou in het geval van 'systeemhandelen' ten koste gaan van effectiviteit
en efficiëntie. Door beïnvloeding en beheersing van omgevingscondities wordt getracht
optimaal te voldoen aan de eisen van efficiëntie.
Taal krijgt binnen deze subsystemen hoogstens een instrumenteel karakter. Daarmee is
het mogelijk om immateriële zaken te objectiveren en te standaardiseren ofwel, om ze
tastbaar en vanzelfsprekend te maken. Het gaat dan om gemeenplaatsen of vakjargon,
waarmee vaak weinig wordt gezegd, maar doeleinden wel op efficiënte wijze worden
bereikt.
De vrije werking van markt en overheid kan ook vanuit de leefwereld zodanig wordt
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belemmerd, dat de materiële reproductie gevaar loopt. Normen en waarden, die op
communicatieve overeenstemming berusten, kunnen zich dan voordoen als onoverkomelijke obstakels in een streven naar effectieve marktwerking en staatsregulatie. Zo'n
ontwikkeling is tegengesteld aan die van de kolonisering van de leefwereld.
Het gebruik van het theoretisch kader
In deze dissertatie wordt toerisme behandeld als een omgevingsvraagstuk. Als toerisme
zich aandient als bron van conflict of spanningen kan het gaan om de aantasting van
immateriële zaken als rust, natuur en landschap, cultureel erfgoed, gemeenschapsgevoel,
normen en waarden. In dat geval bedreigt toerisme de symbolische reproductie van de
samenleving. Bevolking of belangengroepen kunnen bij een vérgaande invloed van
toerisme op het alledaagse leven hun bezwaren kenbaar maken en overgaan tot acties.
Deze immateriële zaken kunnen zodanig als belang naar voren worden geschoven, dat het
leidt tot een belemmering van de toeristische ontwikkeling in een regio, waardoor inkomsten en werkgelegenheid op den duur zullen stagneren. Het streven naar symbolische
reproductie krijgt dan voorrang op de materiële reproductie.
Natuurlijk kunnen zich ook condities voordoen, waarbij het handelen gericht op materiële
reproductie uitstekend aansluit op het handelen dat gericht is op symbolische reproductie.
Öm deze condities te achterhalen dient te worden nagegaan in hoeverre het effectbejag
van ondernemers of bestuurders invloed heeft op de samenstelling van symbolische
schema's, die bevolking en natuurbelangenorganisaties hanteren bij het uitwisselen van
argumenten over datgene wat men als waar, goed of mooi ervaart. Ook dient men na te
gaan jn welke mate bevolkingsgroepen of natuurbelangenorganisaties streven naar een
algemeen gedeelde opinie of dat men juist streeft naar individueel succes. Zo is de afkeer
van bepaalde toeristische ontwikkelingen wellicht sterker verbonden met persoonlijke
voorkeuren of belangen, denk daarbij aan het not-in-my-backyard-effect (NIMBY), dan
met collectieve belangen.
Het handelen vanuit uiteenlopende belangen beïnvloedt het attractievormingsproces op
diverse manieren. In ieder geval geschiedt attractievorming in een context van
belangentegenstellingen. Bovendien is eerder aangegeven dat attractievorming gestalte
krijgt door enerzijds zingevingsprocessen en anderzijds door de beheersing van omgevingscondities, hetgeen wil zeggen, dat attracties zowel gebaseerd zijn op de symbolische
als materiële reproductie van de omgeving. Vanwege deze specifieke kenmerken van het
attractievormingsproces, is besloten om de 'Theorie van het communicatieve handelen' te
gebruiken als interpretatiekader. Aan de hand van deze theorie is het handelen van vier
actoren bestudeerd, te weten: ondernemers, overheidsbestuurders, vertegenwoordigers van
natuurbelangenorganisaties en lokale bevolking. Habermas' theorie stelt de onderzoeker
in staat om het handelen vanuit verschillende actor-perspectieven te bestuderen, waardoor
een beter inzicht wordt verkregen in de achtergronden van het ontstaan van spanningsvelden en conflicten in relatie tot toeristische attractievorming. In veel onderzoek naar de
invloed van toerisme op de omgeving worden toeristische ontwikkelingen afgeschilderd
als goed óf als slecht. Het in dit onderzoek centraal stellen van de verhouding tussen
symbolische en materiële reproductieprocessen, levert een genuanceerder beeld op van
voor- en nadelen van toeristische ontwikkelingen. Een diepgaande analyse van belangentegenstellingen en -verstrengelingen aan de hand van Habermas' theorie geeft inzicht in

12

de condities van toeristische attractievorming.
Om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in deze condities is eveneens gekeken naar
Habermas' identiteitsbegrip. De effecten van attractievorming op bestaande sociale
structuren is gemeten aan de hand van het concept collectieve identiteit. Aan de hand van
dit concept is nagegaan in hoeverre toerisme het handelen en denken van de bevolking
beïnvloedt. In de optiek van Habermas vormt het gemeenschappelijk definiëren van de
situatie de kern van collectieve identiteitsvorming. Het aangaan van symbolische en
sociale betrekkingen met de omgeving is volgens Habermas primair een intersubjectief
proces. Met het hanteren van dit identiteitsbegrip is het mogelijk om te achterhalen hoe de
totstandkoming van lokale identiteiten, een vorm van collectieve identiteit, verweven is
met specifieke belangen.
Het is niet de bedoeling om Habermas' theorie te gebruiken als een maatschappij-kritische
analyse, waarbij toerisme als object van kritiek dient. Daarin schuilt het gevaar van
'zwart-wit-denken' als het gaat om het beoordelen van toeristische ontwikkelingen,
hetgeen juist in dit onderzoek wordt vermeden. Het doel van dit onderzoek is een relevante vertaling te geven van Habermas' formele theorie, zodat deze bruikbaar is voor
onderzoek naar toeristische processen. In dit onderzoek wordt vooral nagegaan of deze
theorie een ondersteuning biedt voor het doorgronden van het attractievormingsproces als
omgevingsvraagstuk. Op grond van de onderzoeksresultaten worden kritische kanttekeningen geplaatst bij de bruikbaarheid van de 'Theorie van het communicatieve
handelen'.
1.6
De eerste probleemstelling
Deze inleiding op het theoretisch kader brengt mij tot de eerste van de in totaal drie
probleemstellingen. Deze probleemstelling luidt als volgt:
Op -welke wijze spelen materiële en symbolische reproductieprocessen een rol in
de totstandkoming en handhaving van regionale attracties en hoe verhouden
beide processen zich ten opzichte van elkaar?
1.7

Het onderzoeksdomein

De Euregio Maas-Rijn
De keuze en afbakening van het onderzoeksdomein zijn verbonden met de actualiteit van
economische, politieke en culturele omstandigheden. Zo is het streven van de Europese
Unie er op gericht de binnengrenzen van de aangesloten landen te laten verdwijnen. Dit
moet leiden tot liberalisering van de handel, een grotere mobiliteit en culturele uitwisseling. Regio's kunnen als sterkere functionele eenheden beter inspelen op de dynamiek van
de mondiale economie dan de natiestaat (zie o.a. Harvey 1990). Gebieden die voorheen
perifeer lagen ten opzichte van nationale economische en bestuurscentra, kunnen als
gevolg hiervan uitgroeien tot strategische handelslocaties. Om de subregio's in grensstreken extra economische kracht te geven dient allereerst de grens te verdwijnen als obstakel
in het vrije verkeer. Provincies aan weerszijden van nationale grenzen hebben een bestuurlijke basis gekregen in de vorm van Euregio's. Een voorbeeld daarvan is de Euregio
Maas-Rijn. Deze Euregio is reeds in 1976 opgericht, maar kende lange tijd een sluimerend bestaan. Pas nadat de Europese Unie aan het eind van de jaren tachtig forse fïnan-
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ciële injecties gaf aan grensoverschrijdende projecten, kwam het idee van één Euregio
Maas-Rijn weer tot léven.'De aantrekkelijkheid van subsidies voor zulke projecten
hebben geleid tot een intensivering van de contacten tussen bestuurders van de provincie
Luik, de deelstaat Nord-Rhein Wesrfalen, de Vlaamse provincie Limburg en het
Nederlandse gebied Zuid-Limburg.
De Euregionalisering heeft vérstrekkende gevolgen voor het beleven van begrenzingen.
Grenzen markeren de scheiding tussen deelstaten en drukken de soevereiniteit uit. Tevens
bakenen ze in zekere zin het collectief bewustzijn van inwoners van een land af. Het verdwijnen van de grens impliceert derhalve meer dan het verwijderen van fysieke markeringen. Zij blijft veelal een referentiepunt in het doen en denken van mensen. Dit geldt
niet alleen voor de grensbewoners, maar ook voor toeristen, ondernemers, bestuurders en
natuurorganisaties. Door de nieuwe ambitieuze bestuurlijke initiatieven krijgt de grens
een andere betekenis binnen materiële en symbolische reproductieprocessen. Dit komt
ondermeer tot uitdrukking in het bestaan van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden, die zich het opheffen van de grens zowel in fysiek-materieel als in symbolisch
opzicht ten doel hebben gesteld. Eén van de aandachtsvelden is daarbij het stimuleren van
grensoverschrijdend toerisme. Bestuurders veronderstellen dat het slechten van grenzen
een goede zaak is voor het realiseren van een onbelemmerd reisverkeer, een grotere
bereikbaarheid, uniforme bewegwijzering, grensoverschrijdende routestructuren en meer
samenwerking tussen WV's. Het betreft hier zaken die een positieve bijdrage moeten
leveren aan economie en werkgelegenheid in de grensregio.
In de Euregio Maas-Rijn heeft de aanwezigheid van landsgrenzen geleid tot het ontstaan
van een grote verscheidenheid van landschappelijke en culturele elementen, wat bevorderlijk is voor de toeristische belevingswaarde van de streek. De aanwezigheid van de grens
heeft immer invloed uitgeoefend op de inrichting van de fysieke omgeving en het doen en
laten binnen sociale verbanden. De grens fungeerde ook als symbolische en fysiekruimtelijke afbakening van subregionale attracties. Dit gegeven maakt het interessant om
nader in te gaan op de symbolische rol die de grens inneemt bij het construeren van toeristische attracties op regionaal niveau. Tevens is het belangrijk om na te gaan in hoeverre
deze rol vorm krijgt vanuit motieven van materiële reproductie. Men kan zich afvragen of
de positieve aspecten van vervagende grenzen, grotere bereikbaarheid en het ontstaan van
één regionale attractie, opwegen tegen de negatieve aspecten. Denk bij het laatste aan het
verdwijnen van het bijzondere van een grens(gebied), concurrentiemechanismen en
identificatieproblemen van de regionale bevolking. Het betreft hier zaken die van invloed
zijn op het attractievormingsproces. Voor de bestudering van het regionale
attractievormingsproces is een vernieuwend initiatief als de Euregio Maas-Rijn goed
bruikbaar als case-study.
1.8
De tweede probleemstelling
De tweede probleemstelling is gericht op voornoemde thema en luidt als volgt:
In welke mate draagt subregionale attractievorming bij aan initiatieven tot
grensoverschrijdende regionalisering?
Voor beantwoording van deze vraag, is vooral gelet op de wijze waarop regionale
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bestuurders betekenis geven aan de grensoverschrijdende omgeving. Voorts is gekeken
naar de condities waaronder attractievorming in de subregio's tot stand komt. Kennis
daaromtrent maakt het mogelijk om het succes van grensoverschrijdende attractievorming
te kunnen inschatten.
1.9
Het platteland als nieuw theater van consumptie
Een verdere afbakening van het onderzoeksdomein volgt door attractievorming te
bestuderen als onderdeel van plattelandsontwikkeling. Deze keuze is ingegeven door de
snelle verandering van de sociale en economische structuur op het platteland. In de
afgelopen decennia hebben zich hier veel nieuwkomers gevestigd. Verder is de agrarische
sector niet langer de exclusieve drager van het platteland. Het door nieuwe sociale groeperingen opeisen van meer zeggenschap over de gang van zaken in dorp en buitengebied
(zie o.a. Mormont 1990), heeft geleid tot een andere representatie van het platteland. Deze
verandering manifesteert zich in een diversiteit aan beelden en associaties met betrekking
tot de gebruiksmogelijkheden van de rurale ruimte. Het platteland ontplooit zich tot een
nieuwe type consumptieruimte voor verschillende sociale groepen (Marsden en Murdoch
1994). Vooral toerisme en recreatie winnen er terrein, dit soms tot ontzetting van de
bevolking en natuurbelangenorganisaties.
De angst van natuurorganisaties voor ontwijding van de natuur, hangt samen met het feit
dat het eens zo rustieke platteland door urbanisering, economische herstructurering en een
commerciële verheerlijking van natuur en cultuur-historie in toenemende mate als
toeristisch decor is gaan functioneren. Dit maakt het platteland fysiek kwetsbaar. De
belangstelling voor het platteland wordt versterkt door de aangereikte beelden in de media
(Bramwell en Laine 1994). De verheffing van platteland en natuur vindt vooral plaats in
toeristische brochures, waarin een identificatie met het goede leven wordt aangebracht.
Op deze wijze worden (nieuwe) esthetische waarden van het platteland op toeristen
overgebracht. Tevens zorgt het organiseren van activiteiten in de natuur of het verheffen
van typische plattelandsaangelegenheden tot unieke evenementen ervoor, dat het
platteland fungeert als toeristische attractie. Toerisme op het platteland komt zo enerzijds
in beeld als bron van zorg en vrees bij hen die de rust en eigenheid van hun omgeving
trachten te beschermen en anderzijds als een ruimte die volop toeristisch-economische
kansen biedt.
1.10
De derde probleemstelling
Om inzicht te krijgen in de rol van het platteland bij attractievorming en de strijd om de
plattelandsruimte is de volgende probleemstelling gedefinieerd:
Welke specifieke groepsbelangen zijn doorslaggevend voor de sociale,
symbolische en materiële vormgeving van het platteland?
1.11
De onderzoeksmethoden
Aangezien later nog nader wordt ingegaan op de methodiek, volgt hier slechts een kort
overzicht daarvan. Voor de analyse van toeristische attractievorming is gekozen voor de
volgende drie onderzoeksmethoden: een enquête, de analyse van documenten en een
kwalitatieve survey. Het onderzoek concentreerde zich op het handelen van vier actoren
(bestuurders, lokale bevolking, natuurbelangenorganisaties en ondernemers) die be-
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trokken zijn bij het voortbrengen en handhaven van attracties in de Euregio Maas-Rijn.
De enquête is gebruikt om de opinies van inwoners van een zestal dorpen in de Euregio
Maas-Rijn in kaart te brengen. Daarbij kregen de enquêteurs de opdracht de informatie die
respondenten, naast de antwoorden op de enquêtevragen verstrekten, zo veel mogelijk te
noteren (opinies, klachten, tevreden geluiden, beschouwingen etc). De resultaten van
deze enquête geven een beeld van de wijze waarop de regionale bevolking het toerisme
ondersteunt, weerstaat, accepteert of negeert.
In de Euregio Maas-Rijn is tevens een kwalitatief survey gehouden bij bestuurders,
toeristische ondernemers, vertegenwoordigers van natuurbelangenorganisaties en beleidsmedewerkers van VW's en Kamer van Koophandel. Onder het kwalitatieve survey
wordt verstaan een open vraaggesprek aan de hand van een topic-lijst (Wester 1987).
Omdat de interesse in dit onderzoek primair uitgaat naar omgevingsbeelden van
verschillende actoren en deze kunnen worden beschouwd als definities van de situatie, is
toepassing van het kwalitatieve survey verantwoord (Nooy 1990). Bij het interviewen van
verschillende bestuurders, ondernemers en vertegenwoordigers van belangenorganisaties
is getracht de onderwerpen in grote lijnen overeenkomstig te houden. In een later stadium
van het onderzoek is de topic-lijst uiteraard aangepast aan de reeds verkregen informatie.
De analyse van documenten heeft betrekking op secundaire bronnen, zoals bestuurlijke
nota's, rapporten, verslagen van vergaderingen en krantenartikels. Deze documenten
vormden een aanvulling op de informatie die is verkregen uit interviews en enquête.
1.12
De indeling
Deze dissertatie bestaat uit twee delen. In het eerste deel, dat bestaat uit de hoofdstukken 2
en 3, wordt het theoretisch kader geschetst en het object van onderzoek nauwkeuriger
beschreven. Vanaf hoofdstuk 4 komen de empirische resultaten aan bod.
In het tweede hoofdstuk wordt het begrip attractievorming verder uitgewerkt. Diverse
kenmerken van attractievorming zullen daarin de revue passeren. Attractieyorming wordt
ondermeer opgevat als het produceren van vermaak en het toe-eigenen en veranderen van
de omgeving vanuit verschillende overwegingen. Tevens wordt in dit hoofdstuk een sociaal-historische schets van toeristische atoctievorming gegeven. In hoofdstuk 3 wordt
attractievorming beschreven vanuit het perspectief van plattelandsontwikkeling en lokale
identiteitsvorming. Daarbij is aandacht voor de veranderende sociale en economische
structuur van het platteland en de betekenis daarvan voor toerisme en recreatie.
Identiteitsvorming wordt beschreven vanuit zowel een ruimtelijk als een sociaal-cultureel
perspectief. Beide hoofdstukken eindigen met een beschrijving van Habermas' theorie van
het communicatieve handelen in relatie tot de behandelde onderwerpen.
Het empirische gedeelte begint met een beschrijving van de Euregio Maas-Rijn. Naast de
introductie van de regio worden in hoofdstuk 4 de mogelijkheden en problemen van
grensoverschrijdende regionalisering besproken. Daarbij ligt het accent op de bijdrage van
toerisme en recreatie aan regionale samenwerking. De hoofdstukken 5 tot en met 7
kennen alle een identieke structuur. De indeling van deze hoofdstukken geschiedde aan de
hand van de strategieën die actoren hanteren bij de toe-eigening van de omgeving. Het
handelen van respectievelijk natuurorganisaties, toeristische ondernemers en
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overheidsbestuurders komt hierin aan bod. Het handelen van de lokale bevolking wordt
behandeld in hoofdstuk 8. Dit hoofdstuk kent een afwijkende opzet in vergelijking met de
daaraan voorafgaande drie hoofdstukken, hetgeen te maken heeft met de weergave van
enquêteresultaten, die een andere indeling en aanpak vereist. Aan de hand van deze
resultaten is gekeken naar enerzijds de wijze waarop de lokale bevolking zich de
omgeving toe-eigent en anderzijds naar de perceptie van toerisme. Tenslotte wordt in de
conclusie van deze dissertatie de relevantie van Habermas' theorie van het
communicatieve handelen voor toeristisch onderzoek besproken.
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Hoofdstuk 2 Toeristische attractievorming als maatschappelijk
verschijnsel
2.1
Inleiding
In het voorgaande hoofdstuk is aangegeven dat attractievorrning grofweg varieert van de
bouw van themaparken en vakantie-oorden tot het in brochures aanprijzen van karakteristieken van regio's of platteland. Attractievorrning bestaat zo uit het voortbrengen van
zowel producten als beelden. Het is de bedoeling om in dit hoofdstuk dieper in te gaan op
de betekenis van attractievorming als maatschappelijk verschijnsel. Er wordt gepoogd de
maatschappelijke context van attractievorming nader te omschrijven.
In het onderhavige onderzoek is attractievorming opgevat als de organisatie van vermaak.
Voor deze organisatie worden sociale en fysiek-ruimtelijke omgevingen aangewend en
aangepast. Deze toe-eigening van omgevingen geschiedt overeenkomstig ideeën en
beelden, die zich in de maatschappij ontwikkelen. In dat verband moeten attracties
worden opgevat als sociale representaties, hetgeen tevens impliceert dat ze onderhevig
zijn aan veranderingen. Zo is de organisatie van vermaak de laatste jaren professioneler en
commerciëler geworden. Ook de inhoud van vermaak verandert onder invloed van
maatschappelijke dynamiek. In een historische schets van vermaak wordt dit straks
duidelijk gemaakt. Daarbij wordt tevens aangegeven onder welke maatschappelijke
condities veranderingen in de organisatie en inhoud van vermaak plaatsvonden.
Normaliter heeft het begrip vermaak een ideologische lading. Vermaak wordt veelal
gelijkgesteld aan populaire vormen van tijdverdrijf, zoals het bezoeken van
voetbalwedstrijden, de kermis, het pretpark of een grootschalig evenement. In die optiek
is vermaak de tegenhanger van kunst en cultuur. In deze dissertatie heeft vermaak een
bredere betekenis. Vermaak zorgt ervoor dat de sleur van vaste gewoonten tijdelijk wordt
doorbroken en alledaagse spanningen worden opgeschort. Dit brengt Crompton (1979)
ertoe om toerisme te typeren als:' A break from routine'. Vermaak heeft betrekking op het
produceren en consumeren van niet-alledaagse ervaringen. In dit onderzoek gaat de
aandacht uit naar de productie van niet-alledaagse, toeristische werkelijkheden. De
consumptie van attracties, ofwel de toeristische beleving en activiteiten, komt slechts
zijdelings aan bod. Wel is rekening gehouden met de wisselwerking tussen het handelen
van producenten en consumenten van attracties, aangezien dit van invloed is op de toeeigening en aanpassing van de omgeving. Deze wisselwerking is mede verantwoordelijk
voor de dynamiek in toerisme en recreatie.
Met name Butler (1992) benadrukt het buitengewoon dynamisch karakter van het
hedendaags toerisme; toerisme verandert constant en tegelijkertijd veroorzaakt het continu
omgevingsveranderingen. Door deze dynamiek lijkt het alsof elke omgeving vroeg of laat
kans maakt om te worden aangewend voor toeristische doeleinden. Ook toeristen dragen
bij aan deze dynamiek. Zo lijkt de zoektocht van toeristen naar niet-alledaagse ervaringen
bijna grenzeloos. Ook stellen ze voortdurend nieuwe eisen aan de inrichting en aard van
de omgeving. Toeristische ondernemers zien zich daardoor genoodzaakt te zorgen voor
een zo breed mogelijk repertoire aan bezienswaardigheden, accommodaties en activiteiten. Deze mogelijkheid van uitbreiding en diversificatie is echter niet onbegrensd. Ook
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andere sociale omstandigheden dan toeristische beïnvloeden het attractievormingsproces.
Zo kan de overheid restricties opleggen aan de organisatie van vermaak, of zorgt de
toenemende macht van natuurbelangenorganisaties ervoor dat toerisme in bepaalde
gebieden aan banden wordt gelegd. In dit hoofdstuk wordt uitvoerig ingegaan op deze
maatschappelijk dynamiek die richting geeft aan de constructie van attracties. Ook de
gevolgen daarvan voor de omgeving komen ruimschoots aan bod.
Een ander aandachtsgebied is de betekenisgeving van producenten van attracties aan de
omgeving. Het gaat daarbij om de rol van beeldvorming bij het produceren van
toeristische werkelijkheden. Begrippen als imitatie, associatie en simulatie worden dan
besproken. Het creëren van "gelijkende' omgevingen zorgt ervoor dat de alledaagse en
niet-alledaagse werkelijkheid met elkaar worden verbonden . Dit gebeurt via de productie
van omgevingsbeelden. Zo kan de alledaagse werkelijkheid van de lokale bevolking
onderdeel worden van de niet-alledaagse toeristische ervaring, wanneer producenten van
attracties er een bijzondere betekenis aan geven. Denk daarbij aan het vissersleven in
plaatsen als Marken en Volendam of het aan toeristen tonen van het boerenleven op het
platteland. Bij deze betekenisgeving speelt ook het begrip authenticiteit een belangrijke
rol. In verschillende theorieën over attractievorming is daarop gewezen. Om die reden is
eveneens gekeken naar het belang van het begrip authenticiteit voor toeristisch onderzoek.
In het tweede deel van het hoofdstuk volgt een overgang naar het theoretisch kader van dit
onderzoek. Nadat inzichtelijk is gemaakt wat attractievorming precies inhoudt, wordt
aangegeven op welke manier Habermas' theorie van het communicatieve handelen is
gebruikt bij het onderzoek naar de organisatie van vermaak en de betekenis daarvan voor
de omgeving. Voorafgaande aan deze beschrijving worden de hiaten in de huidige
theorieën over attractievorming op rij gezet. Deze stand van zaken in theoretische kennis
wordt mede gebruikt om de verwachte meerwaarde van Habermas' theorie voor het
toeristische onderzoek te kunnen bepalen. Voor inschatting van deze meerwaarde is eerst
inzicht vereist in de wijze waarop de toeristische werkelijkheid wordt geconstrueerd
vanuit verschillende integratiekaders, zoals de markt, de overheid en lokale
gemeenschappen.
2.2

Maatschappelijke dynamiek en attractievorming: een historische schets

Veranderende kenmerken van vermaak
Attracties zijn gebaseerd op in de maatschappij heersende ideeën met betrekking tot
datgene wat als mooi, enerverend of interessant wordt beschouwd. Sociale omstandigheden in tijd en ruimte beïnvloeden de inhoud van deze ideeën. Wat wij nu kennen als toeristisch vermaak, is datgene wat zich als zodanig onder huidige sociale, economische,
ruimtelijke en historische omstandigheden voordoet. Zo is het 19e eeuwse populaire
volksvermaak palingtrekken al lang geen attractie meer. De zich toentertijd aandienende
morele waarden en de met de industriële productie verbonden eisen van disciplinering,
leidden tot een verbod op het organiseren van dit soort vermaak.
Als gevolg van technologische innovatie en sociale verschuivingen verschenen er in
diezelfde periode ook tal van nieuwe vormen van vermaak. Zo beschreef Urry (1990) hoe
de uitvinding van de trein de arbeidersklasse in Engeland de mogelijkheid gaf om in hun
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vrije tijd dagtochten naar de kuststreek te ondernemen. De komst van de trein droeg niet
alleen bij aan de democratisering van toerisme (Feifer 1985), zij bevorderde eveneens de
snelle economische onlwikkeling van de kuststreek . Zakenlieden begrepen onmiddellijk
de waarde van dit nieuwe, goedkope en voor die tijd snelle transportmiddel. In veel
kustplaatsen verschenen dan ook nieuwe strandattracties, hotels en pensions.
Technologische innovaties en de daarmee samenhangende maatschappelijke
verschuivingen gaven het toerisme in de 19e eeuw een ander gezicht.
1

Met name de vooruitgangsgedachte, als ideologische drijfveer achter het
maatschappelijke moderniseringsproces, beïnvloedde de menselijke betrekkingen en
daarmee ook organisatie en aard van toeristisch vermaak en reizen. Om een beeld te
schetsen van de wijze waarop deze veranderingen zich voltrokken, volgt een historische
beschrijving van beleving en productie van vermaak. Er wordt stilgestaan bij een aantal
opvallende kenmerken van een specifieke vorm van vermaak in het prekapitalistisch tijdperk, de dolhuiskermis. Vervolgens worden deze kenmerken vergeleken met essentiële
componenten van hedendaagse attracties.
Het dionysische vermaak; het uitbundige en het ongecontroleerde
Het reizen over grotere afstanden was in de premoderne maatschappij alleen weggelegd
voor de adel en de gegoede burgerij. Zij maakten gebruik van luxueus ingerichte statenjachten en van door paarden aangetrokken koetsen. Boeren en burgers reisden veelal te
voet. Het reizen om redenen van plezier en ontspanning is derhalve al een eeuwenoude
bezigheid. Zo ook het organiseren van vermaak. Attracties zijn er altijd al geweest, doch
ze zijn qua vorm, organisatie en inhoud in de loop der tijden gewijzigd.
Al in het preïndustriële tijdperk fungeerden stedelijke kermissen en jaarmarkten als
toeristische attracties. Om aan deze feesten deel te kunnen nemen, trokken mensen van
heinde en ver naar de stad, waar ze vaak meerdere dagen verbleven. Daarmee kunnen
deze kermissen en jaarmarkten min of meer worden gezien als de vakanties van de
middeleeuwen (Beckers en Van der Poel 1990). Naar huidige morele maatstaven gemeten
hadden de activiteiten op deze kermissen een bruut en ongeciviliseerd karakter. Tijdens
deze feesten toonde vermaak zich overwegend als het op uitbundige en ongecontroleerde
wijze bevredigen van primaire behoeften. Naast drank, publieke vrouwen en gokken
konden de bezoekers van kennissen zich overgeven aan het kastijden van dieren en het
bespotten van zonderlingen (zie Jansen 1987) .
2

'

De trein werd bovendien ook een belangrijk object van menselijke verbeelding, waardoor de
trein uitgroeide tot toeristische attractie an sich. Het reizen per trein stond voor romantiek en
avontuur. Denk daarbij aan de beschrijvingen van reizen met de Oriënt-Express en de TransSiberië-Express.

2

De Middeleeuwse schrijver Rabelais beschreef in Gargentua het excessief drinken en eten en de
spotternijen op deze kermissen. Lefebvre (1991) refereert aan deze verhalen om het excessieve
karakter van moderne festivals te schetsen. Hij beschouwt festivals als een orgie van eten en
drinken, waar alles mag zonder grenzen en regels (de anti-logos). Echter het moderne festival
toont zich eerder als een gecontroleerde vorm van ongecontroleerd vermaak. Er geldt slechts een
beperkte marge aan vrijheid van genot. Zo bewaken beveiligingsbeambten de grenzen van het
fateoen en bijna ieder groot festival beschikt over een door de politie goedgekeurd
veiligheidsplan.
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Ondanks het bacchantisch karakter van het vermaak kenden de kermissen, met name in de
na-middeleeuwse periode, al een redelijk georganiseerd en zelfs commercieel karakter. De
dolhuiskermis, die zich afspeelde in 17e en 18e eeuw, bevatte bijvoorbeeld een aantal
kenmerken die overeenkomstig zijn aan hetgeen nu door sommige onderzoekers wordt
beschouwd als karakteristiek voor toeristische attracties. Zo hanteert Pearce (1991) in zijn
werkdefinitie van attracties de volgende criteria waaraan een bezienswaardige plaats moet
voldoen: de plaats moet zijn aangeduid en afgebakend, in de belangstelling staan van
bezoekers en onderwerp zijn van organisatie . Zo'n dolhuiskermis kenmerkte zich
indertijd al door een relatief effectieve organisatie. Dit blijkt ondermeer uit de ruimtelijk
aangebrachte scheiding tussen geesteszieken en toeschouwers, de inning van entreegelden
en de aanwezigheid van faciliteiten:
3

"Tijdens de kermis en op derde (!) Paasdag werden de poorten van het dolhuis opengezet. De
burgers konden dan uiteraard tegen betaling naar binnen en zich vermaken ten koste van de
patiënten. Deze werden gesard, bespot en tot razernij gebracht. Dit kon ongestraft gebeuren; de
ongelukkigen zaten immers veilig achter tralies. Ten gerieve van het publiek stonden op de
binnenplaats koekkramen opgesteld. Pas omstreeks 1825 is deze dolhuiskermis in Nederland
voorgoed afgeschaft." (Kramer 1969; 54).

Apollinisch vermaak; van realisme naar symbolisme.
Ondanks de oppervlakkige gelijkenissen, wijkt deze dolhuiskermis op ten minste één
essentieel kenmerk af van moderne attracties. Vanaf ongeveer het midden van de 19e
eeuw krijgen attracties een meer symbolisch karakter. Moderne attracties doen over het
algemeen sterker een beroep op de menselijke verbeelding. Fictie en werkelijkheid zijn
vervat in symbolen en lopen in attracties meestal naadloos in elkaar over. Hedendaagse
toeristisch-recreatieve activiteiten hebben dan ook een heel wat minder direct, ongecontroleerd en rauw karakter, dan de activiteiten op de premoderne kermissen . Spotternijen,
dierenmishandeling en openbaar dronkenschap maakten plaats voor gevoelens van
nostalgie, het zoeken naar authentieke plaatsen en het opdoen van gekunstelde ervaringen . Kortom, professioneel georganiseerde themaparken als Etteling, Walibi, Het Land
van Ooit en Disneyland, die werelden vol sprookjes en avonturen produceren, hebben als
gecontroleerde vormen van vermaak de plaats ingenomen van de gewelddadige en onge4

5

Ook Gunn (1994; p.27) definieert attracties op ongeveer dezelfde wijze: "Attractions are
developed and managed sites that form the basis for travellers in things to see and do."
Volgens Elias (1982) worden mensen in de moderne samenleving gedwongen hun natuurlijke
impulsen te onderdrukken. Een ontwikkeling die hij omschrijft als het civilisatieproces.
Maatschappelijke ontwikkeling leidt ertoe dat de afhankelijkheid tussen mensen toeneemt,
waardoor zij de lange termijnconsequenties van hun gedrag onder ogen moeten zien.
Toenemende rationaliteit, zelf-controle en beperking van geweld kenmerken dit civilisatieproces.
Dronkenschap, vernielingen en vechtpartijen tijdens toeristische evenementen komen nog steeds
voor, maar zijn nu onderwerp van maatschappelijke afwijzing. Een relatief nieuw begrip als
recreatiecriminaliteit illustreert dit Ook de steeds luider wordende afkeuring van de festivalisering van de Amsterdamse binnenstad (door haar centrumbewoners) vormt een afwijzing
van ongecontroleerde vermaak. Het ondertekenen van een zedelijkheidsverklaring, alvorens deel
te mogen nemen aan een homoparade in de hoofdstad, lijkt hier een uitvloeisel van.
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disciplineerde jaarmarkten en kermissen uit het preïndustriële tijdperk .
6

In tegenstelling tot de dolhuiskermis berust moderne attractievorming hoofdzakelijk op
het voortbrengen van suggestieve ervaringen en emoties. Producenten van attracties
construeren bepaalde associaties en het zijn deze associaties die in belangrijke mate
bepalen hoe de toerist een omgeving ziet en beleeft. Het is met name de associatieve
kracht van beelden, die het toeristisch gedrag beïnvloedt. In dat opzicht onderstreept
MacCannell (1976) het belang van informatie als essentieel onderdeel van
attractievorming. Door het geven van informatie aan toeristen, zowel ter plaatse als thuis
via algemene promotie , krijgt een ruimte of object een bijzonder karakter. In hedendaagse vrijetijdsdomeinen als dierentuinen, musea, themaparken en historische gebouwen
geven bordjes, brochures of foto's met onderschrift keurig aan wat we te zien krijgen en
wat de oorsprong is van het tentoongestelde. Daardoor weten we precies hoe bijzonder of
onalledaags het getoonde is. Informatie voegt daarmee nieuwe betekenissen toe aan de
geselecteerde omgevingen en objecten.
7

Een toenemende visualisering en esthetisering van de reiservaring
Met name de periode vanaf de 17e tot en met 18e eeuw laat een interessante verschuiving
in reisgedrag zien. De scholastieke nadruk op reizen, waarbij het accent op het vergaren
van kennis lag, verschoof toen langzaam in de richting van een meer visueel accent.
Vooral sightseeing, als kenmerkend aspect van het hedendaags toerisme, deed in die
betreffende periode zijn intrede. Deze in de 17e eeuw ingezette maatschappelijke
veranderingen gaven de toeristische ervaring een meer sociaal voorgestructureerd
karakter.
Bij pogingen om toerisme als sociale activiteit in historisch perspectief te plaatsen, grijpen
veel auteurs terug op de Grand Tour. Tot de 17e eeuw had deze reis nog een voornamelijk
educatief karakter. Het betrof een zoektocht van jonge aristocraten en patriciërs naar de
waarheid in hun relatie met de wereld. De reis moest primair bijdragen aan individuele
zelfverwerkelijking (Van Ginkel 1995). Reizen was een combinatie van kunst en
, wetenschap. Het cultiveringsprogramma bestond uit het leren van dans, muziek, taal en
het opdoen van vaardigheden voor discoursen. Door middel van deze activiteiten trachtte
de reizende een hoger maatschappelijk aanzien te verkrijgen (a well-travelled-persori) en
trachtten zij hun wetenschappelijke status te verhogen door het publiceren en bekritiseren
van reisverslagen in een speciaal daarvoor in het leven geroepen forum (Adler 1989).
Sociale en fysieke omgevingen werden op systematische wijze geobserveerd, waarbij
Een verslag in de Rotterdamse straatkrant (mei 1996) over een reis van een groep junks naar de
Efteling illustreert hoe onaangepast gedrag indruist tegen de verbeelde sprookjesachtige
werkelijkheid van de hedendaagse attractie en hoe voor herstel van controle de figuranten deze
werkelijkheid moeten opschorten: "Slaand en schoppend achtervolgen ze elkaar door de aanplant. Op de achtergrond bellen twee vingervlugge elfjes de veiligheidsdienst."
Gunn (1994) maakt een duidelijk onderscheid tussen informatieverlening en promotie. Het eerste
geschiedt op de plaats van bestemming (via borden, kaarten, VVV etc), daarentegen vindt
promotie plaats op het moment dat voorafgaat aan de beslissing iets te ondernemen (adverteren,
public relations etc).
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men deels over informatie beschikte omtrent geschiedenis en architectuur van de te
bezoeken steden en landen en deels deze informatie met eigen bevindingen aanvulde. De
Grand Tour vormde op die manier een investering in wijsheid, smaak en inzicht (zie
Towner 1985, Urry 1990, Lengkeek 1994, Van Ginkel 1995).
Met name Adler (1989) beschrijft vrij gedetailleerd hoe deze Grand Tour door de tijd een
verschuiving laat zien in de wijze waarop omgevingen werden verkend. Doordat men zich
in veel Europese hoven bezig ging houden met het verzamelen van reisverslagen en daar
bovendien enige systematiek in aanbracht (feitelijk de eerste reisgidsen), volgde er
langzaam een visualisering van de reiservaring. Niet langer waren de gesprekken met
prinsen, eminente geleerden of vooraanstaande edellieden van belang, maar eerder de
observaties van nauwkeurig beschreven omgevingen en gebouwen. Beeldvorming met
betrekking tot objecten, plaatsen en sociale gebeurtenissen kreeg meer en meer voorrang
op het zo realistisch mogelijk beschrijven van bezochte omgevingen. Dit bleek ook uit de
publikatie van reisverslagen. De eerste reisgidsen bestonden hoofdzakelijk uit geschilderde geografische voorstellingen.
Ook het reisgedrag zelf veranderde langzamerhand. In de 17e eeuw gedroeg een reiziger
zich veeleer als een ooggetuige van bijzondere objecten en gebeurtenissen, dan als iemand
die trachtte de wereld te doorgronden. Persoonlijk plezier kreeg voorrang op het tamelijk
emotieloos observeren van architectuur, sociale taferelen en wonderen der natuur.
Genoemde veranderingen in reisgedrag zijn ondermeer het gevolg van het feit dat veel
Europese hoven gebruik gingen maken van wat Adler noemt, reismethodologen
(virtuosi). Als adviseurs van de aristocratie produceerden hofschrijvers lange en overzichtelijke check-listen van bezienswaardigheden. Edellieden konden aan de hand hiervan
nagaan welke objecten, steden en andere plaatsen bijzonder waren. Met het produceren
van overzichtslijsten van bezienswaardige plaatsen programmeerden deze adviseurs de
toeristische ervaring van de adel en creëerden ze de infrastructuur van het elite-reizen. Bij
het uitbrengen van advies lag de nadruk op het rare en bizarre, zoals buitengewone natuurfenomenen, gedrochten en vreemde sociale gewoonten. Het aanschouwen van natuurschoon, fraaie vergezichten of kunst (met uitzondering van architectuur) werd in die
tijd, in tegenstelling tot nu, in het algemeen niet gezien als een attractieve bezigheid:
"Landscape, appreciated for its beauty without reference to military or productive uses, lay
entirely outside ft, as did all of the arts." (Adler 1988; 18).

De moderne tijd: professionalisering en de esthetische belangstelling voor cultuur en
natuur
In de loop van de 18e eeuw veranderde de aard van toerisme opnieuw. Allengs vertoonde
het toeristisch reizen meer gelijkenissen met het hedendaagse toerisme, met die
uitzondering, dat het reizen slechts voorbehouden bleef aan een kleine maatschappelijke
bovenlaag. Een stijgende vraag naar professionele reisverslagen vormde de inleiding tot
een modernisering van de reiservaring (zie Curley 1976), die ondermeer een toenemende
esthetische belangstelling voor landschap en natuur en interesse in vreemde culturen
inhield . Zo beschrijft Adler (1989) hoe toeristen in die periode werden gestimuleerd
8

Van Ginkel (1995) wijst erop dat in deze reisgidsen niet zozeer een zijnswijze van iets werd
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interesse te tonen voor landschappen en vergezichten, waarbij het esthetische gehalte van
de waarneming op een bijzondere manier gestalte kreeg:
"Soon tourists were carrying Claude glasses, named for the painter Claude Lorraine, through
which to frame and color a view." (p. 22).

Ook het actief deelnemen aan culturele activiteiten tijdens de vakantie won in de 18e
eeuw geleidelijk aan populariteit. Daarbij was sprake van een toenemende gerichtheid op
romantiek in combinatie met de zorg voor lichaam en geest (zie Urry 1990). Dit uitte zich
ondermeer in een grote belangstelling voor kuuroorden en badplaatsen. De gegoede
burgerij kwam daar weliswaar voor haar gezondheid, maar toonde tevens belangstelling
voor meer gedistingeerde vormen van vermaak als dansen, flaneren en ceremoniële
gebruiken. Reizen werd voor de gegoede burgerij een uitgesproken mogelijkheid voor het
cultiveren en tonen van de goede smaak.
In het midden van de 19e eeuw krijgt toerisme door toedoen van technologische
innovaties en economische vooruitgang wederom een ander karakter. Door een massale
verspreiding van professionele reisgidsen en de uitvinding van de fotografie kreeg het
vanuit esthetische overwegingen waarnemen en waarderen van omgevingen door
toeristen een extra stimulans. Met name de reisgids had veel invloed op toeristisch gedrag.
Reisgidsen geven enerzijds literaire visies op landschappen, architectuur, steden en
dorpen, anderzijds drukken zij een bepaalde maatschappelijke waardering uit van hetgeen
erin is beschreven . Op die manier sturen zij het toeristisch gedrag in belangrijke mate .
9

10

De fotografische reproductie in brochures leidde ertoe dat het aura van culturele objecten
dichter bij de massa werd gebracht, waardoor de scheiding tussen hoge en lage cultuur
verzwakte (Benjamin in:Rojek 1993). Een culturele ontwikkeling, die zich in de tweede
helft van de 20e eeuw doorzette met de komst van het massa-toerisme. Het verschijnsel
massa-toerisme was het resultaat van een toenemende bestedingsruimte en vrije tijd (zie
Beckers en van de Poel 1990). Een toegenomen mobiliteit door nieuwe en in technisch
opzicht verbeterde transportmiddelen, dalende vervoersprijzen en nieuwe
communicatiemiddelen droegen eveneens bij aan het verschijnsel massa-toerisme.
Toerisme kreeg in de jaren zestig het karakter van een collectieve zoektocht naar bekende
tekens of beelden (zie MacCannell 1976). Het betrof beelden die door media als
gepresenteerd, maar eerder een zienswijze van de auteur. Het is de vraag in of dit erg veranderd
is, gelet op de omschrijvingen van toeristische plaatsen in hedendaagse brochures en gidsen.
Baedeker introduceerde in 1844 als eerste de asterisken als typografisch middel om daarmee
kunstwerken, natuurschoon, uitzichten en goede logies- en eetmogelijkheden aan te geven. Ook
in de huidige Baedeker-reisgidsen staat één ster nog steeds voor 'wat bijzonder en de moeite
waard is' en twee sterren voor 'uiterst unieke bezienswaardigheden'. Deze kwalificatie geeft
reisgidsen een organiserend en sturend vermogen.
Dit organiserend vermogen van de reisgids is overeenkomstig de bevindingen van Sontag
(1977). Zij onderzocht de wijze waarop de door massa-media voortgebrachte beelden invloed
uitoefenen op datgene wat de toerist ziet en hoe hij of zij dit begrijpt. Deze beelden fungeren
volgens Sontag als dé maat van de toeristische ervaring.
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reisgidsen, brochures en vooral de televisie op grootschalige wijze werden verspreid.
Massa-toerisme leidde vooral tot een sterk toegenomen behoefte aan toeristische ruimten
en tot het massaal in gebruik nemen van economisch geëxploiteerde omgevingen.
Onderzoeken naar de effecten van massa-toerisme resulteerden indertijd in een reeks
klachten over de schadelijke effecten van dit type toerisme op cultuur en natuur (zie
Boorstin 1964; Smith 1977; Turner & Ash 1975).
De opkomst van een kapitalistische markteconomie
Uit het voorgaande blijkt dat aan het eind van de 19e eeuw de eerste contouren van een
commerciële vermaakscultuur verschenen. De organisatie van vermaak en reizen werd
professioneler en commerciëler van opzet. Binnen de context van de markteconomie
kregen tijd en ruimte, mede als gevolg van een toenemende rationalisering van arbeid, een
andere betekenis. Deze veranderde betekenis van ruimte beïnvloedde de organisatie en
inhoud van vermaak:
"Aan het eind van de vorige eeuw ontstond er een markt van gespecialiseerde vormen van
vermaak. De eertijds vrij toegankelijke ruimten en activiteiten werden, als geprivatiseerde en op
commerciële basis geëxploiteerde ruimten en activiteiten, alleen toegankelijk voor diegene die er
voor wilde en kon betalen. Er ontstonden strandattracties, dierentuinen, café-chantants, bioscopen
en variété-theaters die ruimtelijk begrensd zijn." (Beckers en Van der Poel 1990; p. 66).

Door een toenemende commodificatie van tijd en ruimte, waarbij beide in de context van
de markteconomie zijn uitgedrukt in geldelijke waarden, kreeg vermaak een meer ruimtegebonden karakter. Deze verandering in het vermaaksdomein hangt samen met het
optreden van een ruimtelijke functiescheiding in de moderne maatschappij, die het
resultaat is van het streven naar rationele ordening van sociale processen. Dit transformatieproces laat zich omschrijven als een ontkoppeling tussen enerzijds de werksfeer en
anderzijds de leefdomeinen wonen en vrije tijd. Werk kreeg in de 19e eeuw voor het eerst
een relatief tijd- en ruimtegebonden karakter (Beckers 1983).
Door het opdelen van de maatschappij in afzonderlijke taken en activiteiten ontstonden er
allerlei gespecialiseerde ruimten (Lefebvre 1991). Ruimtelijke functiescheiding vormde
dan ook de basis van een commerciële en geprivatiseerde vermaaksindustrie, zoals die aan
het eind van de 19e eeuw opkwam. De introductie van nieuwe productietechnologieën
leidde ertoe, dat deze vermaaksindustrie een grootschalig karakter kreeg. Het op grote
schaal kunnen reproduceren van culturele objecten betekende een doorbraak in de
commodificatie van vermaaks- en symbolische goederen (Laermans 1992). Het ontstaan
van een onzichtbare markt die bemiddelt tussen producent en consument, markeert de
overgang van een tijdperk van handelskapitalisme naar één van industrieelkapitalisme (zie
Harvey 1989, Laermans 1992).
In deze markteconomie wordt het maatschappelijk belang van natuur, goederen en grond
niet langer uitgedrukt in gebruikswaarden, maar in ruilwaarden. Concepties van
producenten en consumenten over hoe de omgeving eruit moet zien om toeristisch
attractief te zijn, bepalen de ruilwaarde van een bepaalde ruimte. Het gaat daarbij om
concepties, die zich wijzigen onder invloed van economische en culturele
omstandigheden, waarbij cultuur binnen het kapitalistisch economisch systeem wordt
uitgedrukt in geld en producten. De markteconomie kenmerkt zich door een vervlechting

25

van cultuur met economie. Zo wijst Featherstone (1991), in navolging van Leiss, op de
dubbele symbolische betekenis van goederen binnen een kapitalistische maatschappij.
Met behulp van de aanschaf van bepaalde (status)goederen in de moderne maatschappij
kan een symbolische distinctie tussen sociale groepen worden bewerkstelligd. Producten
fungeren daarmee als hulpmiddel bij het afbakenen van sociale relaties. Verschillen in
leefstijlen worden op die manier benadrukt.
Naast deze distinctie zorgen promotie'' en ontwerp van producten ervoor, dat producten
ook op symbolische wijze worden geconsumeerd. In het toeristisch domein komt dit tot
uiting in: het kijken naar bijzondere objecten of gebeurtenissen, door erover te dromen en
te praten of door ze te fotograferen. De vervlechting tussen economie en cultuur komt
volgens Rojek (1993) duidelijk naar voren bij de economische betekenis van ludic spaces.
De creatie en beheer van de vrije, dat wil zeggen, de nog niet voor economische
doeleinden aangewende ruimten (natuur, leef- en speelruimten), is altijd afhankelijk van
de condities en beperkingen van de heersende kapitalistische cultuur. Met name
economische activiteiten binnen het toeristisch domein zijn gericht op het ontginnen van
deze ludic spaces. Deze bijzondere ruimten beschikken over een specifieke symbolische
waarde die garant staat voor een hoge ruilwaarde' . De commodificatie van bijzondere
ruimten en de daaraan gekoppelde betekenisgeving aan de omgeving is een centraal
aspect in dit onderzoek. Dit thema komt terug in het empirische deel, wanneer de
strategieën van toeristische ondernemers en natuurbelangenorganisaties bij de toeeigening van de omgeving worden besproken.
2

Beschaving en disciplinering
In de 19e eeuw is er sprake van een sterke toename van maatschappelijke reflectie. Deze
reflectie had veelal een ideologische lading; men was enthousiast over of verontrust door
de maatschappelijke veranderingen. Met name de op het marxisme georiënteerde auteurs
toonden grote verontrusting. Ook het beschavings- en disciplineringsoffensief, dat in de
19e eeuw vanuit stedelijk-burgerlijke kring op gang was gebracht , kwam voort uit deze
verontrusting. Volgens Bailey (1987) maakte dit offensief de weg vrij voor de latere
opkomst van de grootschalige vermaaksindustrie. De staat vervulde daarbij een sleutelrol.
Als stabiel centrum werd de staat verantwoordelijk voor de handhaving van orde en recht
en het opheffen van tegenstellingen of, zoals Lefêbvre het typeert, voor het bewaken van
de normaliteit. Het verbieden van sommige vormen van vermaak legitimeerde de staat op
grond van gezondheidsoverwegingen en het algemeen belang van controle op de publieke
ruimte . In de naoorlogse verzorgingsstaat biedt de staat om bijna identieke redenen
13
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Laermans (1992; p. 43) concludeert zelfs, dat de doorbraak van de consumptiemaatschappij en
de massacultuur ondenkbaar was zonder de veralgemeende inzet van reclame en publiciteit
"As a symbol of freedom and pleasure, ludic space necessarily commanded high exchange
value." (Rojek 1993; p. 48/49)
Bailey (1987) spreekt daarbij over rationele recreatie als aanduiding van de hervomingsgerichte
pogingen van de middenklasse om de recreatieve activiteiten van arbeiders cultureel bij te
schaven via het aanbieden van meer rationele vormen van vermaak.
Het in 1886 door de Amsterdamse politie verbieden van het populaire volksvermaak palingtrekken is hier een voorbeeld van.
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recreatieve activiteiten aan. Het betreft activiteiten die rust en ontspanning bieden en de
gezondheid ten goede komen (v. Delden in Beckers en Van der Poel 1990). In
tegenstelling tot recreatie werd toerisme overgelaten aan commerciële initiatieven.
23

Het construeren van de toeristische ervaring

Toeristisch gedrag als een zoektocht naar authenticiteit?
Een van de basisassumpties in toeristisch onderzoek is volgens Cohen (1988), dat
toeristen onmogelijk authentieke ervaringen op kunnen doen. De geconstrueerde
toeristische attracties brengen slechts inauthentieke of gekunstelde ervaringen voort.
MacCannell (1976) spreekt in dat opzicht van staged authenticity. Attractievorming
berust op het creëren van illusies van authenticiteit (Pearce 1982). Authenticiteit heeft in
die optiek betrekking op het creëren van een omgeving die verwijst naar een verloren
gegane of onbereikbare ervaring. In veel toeristische studies is de zoektocht naar
authenticiteit opgevoerd als aanduiding van een universeel toeristisch gedragspatroon.
Daarbij geldt als uitgangspunt dat toeristen een bepaalde werkelijkheid elders zoeken, in
andere tijden en plaatsen. Toerisme is dan ook veelvuldig getypeerd als een vlucht uit de
alledaagse werkelijkheid of als een zoektocht naar contrasten in omgeving en sociale
verbanden (zie Cohen 1979, MacCannell 1989, Leiper 1990, Urry 1990, Rojek 1993,
Lengkeek 1994).
Allerlei plaatsen van georganiseerd vermaak, van uitgezette wandelroute tot pretpark,
moeten bij de toerist op zijn minst de illusie wekken dat hij of zij er andere ervaringen
opdoet dan de gewoonlijke. Dit vlucht- en zoekgedrag is volgens Urbain (1989) gebaseerd
op een zeer oud en alom gedeeld motief: het zien van het ongebruikelijke. Met het
zorgvuldig ensceneren van een omgeving, dat wil zeggen, het voor toeristisch gebruik
gereedmaken van de omgeving via verfraaiing, informatieverlening en ruimtelijke
herinrichting, trachten producenten van attracties het ongebruikelijke te articuleren. Het
mooie, bizarre, vreemde, unieke, spannende of plezierige van objecten of omgeving moet
duidelijk tot uiting komen, wil een plaats of object uitgroeien tot een plek die de moeite
waard is om te bezoeken. Het op die gronden aanbrengen van verpakkingen met
betrekking tot de omgeving of objecten' vormt een essentieel onderdeel van
attractievorming. Plaatsen waar zich ooit historische gebeurtenissen hebben afgespeeld
moeten zo ingericht zijn, dat toeristen zich een bijna levensecht beeld kunnen vormen van
datgene wat zich op die plek heeft afgespeeld.
5

Met name MacCannell (1976) beschouwde het zoeken naar authentieke plaatsen en
16

Dietvorst (1992) spreekt in plaats van verpakken over coderen. Toeristische ondernemers
kunnen een ruimte voorzien van een bepaalde betekenis door toevoeging van objecten en
informatie of via specifieke activiteiten. Volgens Lefèbvre (1991) impliceert namelijk elke
geproduceerde ruimte een proces van betekenisgeving, waarbij codes onderdeel zijn van de
interactie tussen subjecten en hun omgeving. Deze codes krijgen uitsluitend inhoud binnen
sociale praktijken.
In het boek The Tourist (1976) poogde MacCannell eerst de identiteitsbepalende kenmerken van
de moderne samenleving te achterhalen, om deze vervolgens te relateren aan toeristisch gedrag.
De toerist wordt daarmee beschouwd als representant van de moderniteit. Verder geeft hij aan
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ervaringen als belangrijkste leitmotiv van toeristen om bepaalde omgevingen te
aanschouwen. Authenticiteit is door hem gekoppeld aan een overheersend mechanisme
van het moderniseringsproces: de structurele differentiatie van de maatschappij, die
samenhangt met het streven naar progressie. Binnen het kapitalistisch productieproces is
sprake van een voortdurende aanwending en transformatie van omgevingen, waardoor
bestaande betekenissen van omgevingen vervagen of verdwijnen . Door middel van
sightseeing tracht de toerist de verloren gegane wereld of betekenisvolle ervaring opnieuw
te vinden. Authenticiteit is daarmee gelijk aan datgene, wat ergens anders is (Merlinger
1994). Dit is ook de reden waarom toeristisch gedrag veelvuldig is omschreven in termen
van nostalgie (zie Cohen 1979, Leiper 1990, Urry 1990, Dann 1994).
17

Het herstel van historische continuïteit, waarover MacCannell spreekt, is echter altijd
kunstmatig van karakter. In de moderne samenleving berust deze continuïteit op het
uitvinden van een gepast verleden. Dat wil zeggen, een kunstmatige reconstructie van het
verleden (Hobsbawn & Ranger 1983). Het begrip authenticiteit beschikt derhalve niet
over een objectieve kwaliteit. Authenticiteit is een attributie van de moderne toerist naar
een andere werkelijkheid en is daarmee een sociaal geconstrueerd begrip. De betekenis
ervan is niet gegeven, maar resultaat van onderhandeling (Moscardo & Pearce 1986,
Cohen 1988). Doordat het een sociale constructie betreft, heeft authenticiteit niet alleen
betrekking op het verleden, maar ook op allerlei zaken die afwijken van alledaagse
ervaringen (Urry 1990). Getz (1994) voegt hieraan toe, dat authenticiteit verwijst naar het
onveranderde, ook al is dit in werkelijkheid slechts schijn. Bij de vaststelling van
authentieke gebeurtenissen en objecten binnen het toeristisch domein is veelal sprake van
een commercialisering van de betreffende omgeving.
Kritiek op het MacCannell's authenticiteitsbegrip richt zich met name op diens typering
van het toeristisch gedrag als een streven naar opheffing van discontinuïteit . Cohen
(1988) benadrukt dat niet alle toeristen op zoek zijn naar het authentieke", als een
herontdekking van het verloren gegane. Zelfs het routinematige massa-toerisme is
getransformeerd in een avontuurlijke en unieke reis (Cohen 1989). Toeristen die
18

dat de moderne samenleving bovenal gekenmerkt wordt door structurele differentiatie, hetgeen
inhoudt dat de maatschappij wordt opgedeeld in aparte institutionele en normatieve domeinen,
waarbij elk domein zijn eigen conventies en waarderingwijzen heeft. Toeristisch gedrag is er op
gericht deze differentiatie op te heffen.
Nietzsche omschrijft dft mechanisme van kapitalisme als een proces van zowel creatieve
destructie als destructieve creativiteit.

Discontinuïteit heeft betrekking op de breuk tussen de traditioneel en de modern georganiseerde
samenleving en komt tot uiting in de differentiatie tussen voorheen samenhangende activiteiten,
zoals religie, economie, gezin, onderwijs etc.
Cohen (1988, p. 374) wijst op een drietal problemen met het concept authenticiteit in toeristische
studies: als filosofisch concept is het onkritisch geïntroduceerd in sociologische analyses, het
wordt gebruikt als algemeen criterium van gedrag en men heeft er geen rekening mee gehouden
dat toeristen een andere voorstelling hebben van authenticiteit.
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deelnemen aan zulke reizen hebben een spelachtige attitude ten opzichte van het
authentieke van de attractie. Inauthentiek is daarmee niet gelijk aan het routinematige,
daar authenticiteit altijd berust op sociale constructie. Dat traditie niet langer geldt als
basis van toeristisch handelen, blijkt volgens Urry (1990; p.102) uit een afnemende
interesse in het ophalen en versterken van collectieve herinneringen tijdens de vakantie.
Urry meent dat toeristen vooral gericht zijn op het verkrijgen van direct plezier . Dit lijkt
een iets te eenvoudige kijk op toeristisch gedrag. Interessanter is in dat verband Cohens'
(1988; 1989) opmerking, dat het zoeken naar allerlei vormen van authenticiteit plaatsvindt
op verschillende niveaus:
20

"Individuals who are less concerned with the authenticity of their touristic experiences, will be
more prepared to accept as 'authentic' a cultural product or attraction, which more concerned
tourists, applying stricter criteria, will reject as contrived." (Cohen 1988; p. 376)

Toeristen die stringentere criteria van authenticiteit hanteren zullen volgens Cohen bij
een verstoring van dit beeld op zoek gaan naar andere plaatsen, die wel beantwoorden aan
hun gevoel van authenticiteit. Om die reden moeten toeristische activiteiten, die gericht
zijn op "alternatief georiënteerde' toeristen, volgens hem beschikken over een spontaan en
subtiel karakter. Deze toeristen letten nadrukkelijker op onderscheidbare kenmerken van
authenticiteit, hetgeen een geavanceerde constructie van attracties vereist.
21
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Cohen (1989) is verder van mening, dat bij alternatief toerisme evengoed sprake is van
het benutten van commerciële mogelijkheden om te komen tot authenticiteit. De
alternatief georiënteerde toerist, die een afkeer heeft van massa-toerisme, vertrouwt er
echter op dat een alternatieve instelling eerder authentieke ervaringen oplevert dan het
bezoeken van attracties binnen het domein van het routinematige massa-toerisme. Door
deze attitude zal hij ook dieper doordringen in een andere cultuur, zo benadrukt Cohen
(1989). Men neemt geen genoegen met ontmoetingen die al te nadrukkelijk vanuit
commercieel oogpunt zijn opgezet. In tegenstelling tot MacCannell, benadrukt Cohen
hiermee, dat de toerist zich niet alleen als observant gedraagt. De toerist is ook deelnemer
aan diverse activiteiten in de alledaagse leefwereld van anderen. Wellicht levert deze
toeristische rol nog wel de meeste problemen op voor de sociale omgeving.

Urry (1990) wijst daarbij op het postmoderne karakter van toerisme. Hedendaagse
attractievorming bestaat uit een combinatie van visuele, esthetische en populaire aspecten.
Postmodern toerisme toont zich als een wereld van spektakel en avontuur, als een wereld zonder
echte werkelijkheid (hyper-reality, p. 85)
Cohen onderscheidt vijf type toeristen op grond van de intensiteit van de zoektocht naar
authentieke ervaringen: the existential, experimental experiental, dtversionary and recreational
tourist. De eerste twee typen hanteren stringentere criteria m.b.t. hetgeen acceptabel is als
authentiek, terwijl de andere eerder commerciële objecten als authentiek zullen accepteren.
Het onderscheid tussen massa- en alternatieve toerist berust bij Cohen op de mate van
vervreemding ten opzichte van de maatschappij. Vervreemding is een consequentie van de
pluralisering van de moderne leefwereld. Degenen die beter kunnen reflecteren op hun
leefsituatie, de alternatieve toeristen, zijn zich meer bewust van hun vervreemding.
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Hetritueleaspect van de toeristische ervaring
Eerder is aangegeven dat producenten van attracties het toeristisch gedrag via reisgidsen,
brochures en foto's in een door hen gewenste richting sturen'. Dit aspect komt duidelijk
naar voren in MacCannell's (1976) beschrijving van de rituele zoektocht van toeristen
naar authentieke plaatsen. De sightseeing als ritueel is volgens MacCannell erop gericht
de discontinuïteit van de moderne tijd te overbruggen. MacCannell beschouwt het
verlangen van de moderne mens naar nostalgie en traditie als reden van reizen en het
bezoeken van attracties. Het rituele aspect van de toeristische reis heeft bij hem
betrekking op de geprogrammeerde opeenvolging van ceremonieën van ontdekking en
viering. Reisgidsen, advertenties, films en video's zijn verantwoordelijk voor deze
programmering. Zij beïnvloeden de toeristische attitudes ten aanzien van leefwijzen en
objecten. Deze intermediairs stimuleren in de optiek van MacCannell de collectieve
gedachtengang (bewustzijn) over culturele objecten, hetgeen vervolgensrichtinggeeft aan
toeristisch gedrag .
23
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De opheffing van discontinuïteit
Het vermogen om toeristisch gedrag te sturen en het toevoegen van symbolische
betekenis aan de omgeving, kenschetst de dubbele functie van reisgidsen en soortgelijke
media (brochures, promotievideo's etc.) bij het transformeren van ruimten en alledaagse
praktijken tot toeristische attracties. Toeristen die de in reisgidsen beschreven plaatsen
opzoeken en bewonderen, bekrachtigen de bijzonderheid van de attractie (Leiper 1990).
Volgens MacCannell (ibid.) bestaat deze culturele bevestiging van attracties uit het
verheffen van een omgeving of object tot iets waardevols in cultureel-maatschappelijk
opzicht, dit in de trant van: "Je moet bepaalde objecten gezien hebben of er geweest
zijn" . Daarmee leggen attracties volgens hem een morele claim op toeristen. Via het
doorgeven van allerlei culturele boodschappen "dwingen' producenten van attracties
toeristen tot het brengen van een bezoek aan de bijzondere plaats.
25

Rituelen zorgen voor verandering van gedrag, omdat ze volgens MacCannell de restricties van
het alledaagse leven weghalen.
MacCannell baseert concepten als collectief bewustzijn en rituelen op de theorieën van
Durkheim, die met deze begrippen verwijst naar de dwingende inhoud van waarden, in de
hoedanigheid van gedeelde opvattingen. Volgens Durkheim kan de moderne mens door middel
van rituelen orde scheppen in de hem omringende chaotische wereld en kan hij zo ontsnappen
aan de wanorde. De aan ons opgedrongen cultuur leert wat belangrijk is en wat niet. Ondermeer
reisgidsen en de massa-media produceren en articuleren deze belangrijkheid en versterken
daarmee het collectief bewustzijn. In deze theorie gaat echter het gevaar van cultureel
determinisme schuil, wat blijkt als MacCannell stelt dat wereldbeelden sociale groepen
produceren en dit proces andersom niet het geval is. Theorieën van Durkheim vormen ook de
grondslag van veel toeristische definities. Toeristisch gedrag is dan afgebeeld als een heilige en
collectieve zoektocht naar authentieke plaatsen.
Deze dwang tot bezichtiging is in de literatuur veelvuldig omschreven in termen van
magneetfunctie of immanente aantrekkingskracht van attracties (Zie o.a. Gunn 1972, Lew 1987,
Lundberg 1985). Ondermeer Leiper (1990) uitte kritiek op deze opvatting. In navolging van
MacCannell benadrukte hij de maatschappelijke productie van beelden. Alleen via uitwisseling
en onderhandeling wordt vastgelegd wat belangrijk of interessant is om te bezoeken. Pigram
(1983) voegt hieraan toe dat uitdrukkingen als magneet en aantrekkingskracht slechts als
metafoor kunnen worden gehanteerd.
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Promotie zorgt ervoor dat verschillende onsamenhangende elementen zich voordoen als
een eenheid. In die optiek is toerisme een hulpmiddel bij het construeren van een
totaalbeeld. Attractievorrning is voor MacCannell (1976; 45-46) synoniem met het
herstellen van eenheid, het zorgt voor een opheffing van de discontinuïteit, ook al is dit in
werkelijkheid slechts schijn. Dit is ook de reden waarom hij met betrekking tot attracties
spreekt over een geconstrueerde authenticiteit.
Culturele waarden versus vermaak
Urbain (1989) meent dat deze collectieve dwang tot bezichtiging mede het gevolg is van
de vele verwijzingen in toeristische brochures. Het betreft verwijzingen naar bestaande
culturele betekenissen of beelden, die het waarheidsgehalte van het beschrevene dienen te
onderschrijven (de zogenaamde referential truth). Urbain maakt daarbij een interessant
onderscheid tussen twee typen van beweging door de toeristische ruimte onder invloed
van maatschappelijk geproduceerde beelden. Overeenkomstig MacCannell's opvattingen,
heeft de eerste beweging een gedetermineerde, vaste en dwingende vorm (gestuurd door
teksten en beelden). De tweede beweging is het vrije spel van de toerist als
betekenisgever, die openstaat voor de gehele reeks van toeristische mogelijkheden.
Dit laatste sluit aan bij de overheersende opvatting in de hedendaagse sociologie, dat niet
zozeer waarde, als dwingende inhoud van gedeelde opvattingen, het belangrijkste
kenmerk van cultuur is, maar veeleer betekenis (zie Laermans 1992). De structuralistische
visie van MacCannell, uitgaande van waarden als leitmotiv van handelen, stemt volgens
Urry (1990) niet overeen met de vele handelingsmogelijkheden die de toerist
tegenwoordig heeft. Toeristen beschikken over een grote autonomie met betrekking tot
het kiezen van het moment van deelname aan diverse activiteiten en het combineren van
omgevingselementen.
MacCannell beschouwt toeristisch gedrag als onveranderend en invariant. Bovendien gaat
hij er vanuit dat betekenissen vastliggen in culturele producten, die slechts nog door
toeristen bevestigd dienen te worden. Daarentegen benadrukken Urry (1990) en Rojek
(1993) dat betekenissen van attracties momenteel snel wisselen, waardoor toeristisch
gedrag nooit onveranderd kan zijn. Attracties zijn volgens hen doortrokken van spektakel
en sensatie. Rojek (ibid.) meent dat het vervagen van moderne onderscheidingen en
categorieën de oorzaak is van deze snelle veranderingen in betekenissen. Een zelfde
opvatting is te vinden in Feifer's (1985) analyse van toeristisch gedrag.
Hedendaagse toeristisch gedrag kenmerkt zich volgens Feifer door een ontkenning van
progressie in de toeristische ervaring. Voorheen trachtten toeristen via het reizen de
waarheid te vinden in zijn of haar relatie met de wereld. Deze zoektocht naar
zelfverwerkelijking, gebaseerd op het etaleren van de goede smaak, wijsheid en inzicht,
vormt niet langer een het hoofddoel van de toeristische reis. Dientengevolge bestaat het
toeristisch aanbod tegenwoordig uitsluitend uit vermaak. Grootschalige culturele
evenementen als de Van Gogh- en de Vermeer-tentoonstelling zijn voorbeelden daarvan.
Gewijzigde sociale omstandigheden zorgen voor veranderingen in de organisatie en
inhoud van vermaak.
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De symbolische betekenissen, zoals die ondermeer via attractievorming worden
voortgebracht, zijn altijd het resultaat van onderhandeling, hetgeen inhoudt dat ze continu
aan verandering blootstaan (zie Cohen 1985). Dit aspect van onderhandeling is reden om
het handelen van actoren in hun strijd om de ruimte in dit onderzoek te bestuderen aan de
hand van strategieën. Daarmee wordt duidelijk op welke wijze actoren onderhandelen
over het gebruik van de omgeving voor uiteenlopende doeleinden. Tevens is gelet op de
hulpbronnen die zij daarbij inzetten om het gewenste resultaat te boeken.
2.4

De incorporatie van de omgeving bij attractievorming en de verbeelding
van de werkelijkheid

Symbolische toe-eigening van de omgeving via promotie: de kracht van verbeelding en
manipulatie
Promotie is van groot belang voor het (re)produceren van attracties. Via reclame,
televisieprogramma's en de verspreiding van brochures kan een gewenste toeristische
werkelijkheid worden gecreëerd. Promotie is een instrument van overreding, manipulatie
en betekenisoverdracht. Volgens Barthes (1972) is de primaire functie van promotie: het
transformeren van objecten en mensen tot beelden en gevoelens. Via reclame worden
producten in een andere context geplaatst. Naast een specifieke marktbetekenis krijgen
producten via reclame een bepaalde levenszin toegevoegd (Laermans 1992). Zo belooft
men de consument voorspoed, geluk en gezondheid bij aanschaf van het gepresenteerde
produkt. Zelfs ordinaire goederen als zeep, wasmachines en alcoholische dranken worden
via reclame verbonden met romantiek, avontuur, wetenschappelijke vooruitgang en
schoonheid (Featherstone 1991; 14). Het zijn deze verkochte associaties die uiteindelijk
de economische meerwaarde van een produkt bepalen. Het voortbrengen van culturele
associaties is, zoals eerder aangegeven, kenmerkend voor de toeristische markt van
droomwereld en mythe. Het succes van attracties berust hoofdzakelijk op de kracht van
verbeelding. De via promotie voortgebrachte verbeelding geeft volgens Plog (1994; p. 43)
de toerist de illusie te bivakkeren in een andere, fraaiere en meer harmonische wereld:
"Promptional hype reinforces how fabulous it is to live in this paradise setting. Everything seems
serene and secure in this wonderful world of leisure travel."

Het verkopen van dergelijke suggestieve ervaringen kenmerkt het toeristische ondernemerschap. Het kopen van vakantiereizen door consumenten geschiedt immers bijna uitsluitend op grond van beelden. Beelden, en dan vooral de associatieve werking ervan, zijn
symptomatisch voor de toeristische ervaring in de moderne samenleving (zie Urry 1990).
De flexibiliteit van promotie, een simpele hercodering van een omgeving is veelal
voldoende om een attractie aan te passen aan nieuwe voorkeuren, maakt het een ideaal
instrument om meer greep te krijgen op de grillige eisen van de toeristische markt (Gunn
1994). Al naar gelang de heersende consumptieve smaak, kan een omgeving worden
voorzien van predikaten als romantisch, rustiek, authentiek of avontuurlijk, vaak zonder
dat er sprake is van al te grote ruimtelijke ingrepen. Industrie en handel verblinden de
toerist met folders over exotische oorden, waar de zon eeuwig schijnt, het elke dag feest
is, waar het leven altijd kalm is en het bos altijd groen. Groot is de teleurstelling dan ook
als deze toeristische werkelijkheid niet overeenkomt met de realiteit van alledag.
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Voorgespiegelde beloften versus realiteit
Promotie is meer dan het overbrengen van culturele boodschappen, zij bestaat grotendeels
uit manipulatie (Urbain 1989). Overeenkomstig een bepaalde kijk op de wereld zetten
marketeers, ondernemers en WV-medewerkers sociale relaties, ruimte en tijd om in
tekens en beelden. Ze geven op die manier een andere betekenis aan landschap, cultuur en
natuur. Deze betekenisgeving is niet zozeer gericht op cultureel begrip, maar eerder op het
bereiken van economische doeleinden. Ondermeer Craik (1995) uit kritiek op het feit dat
ondernemers en bestuurders geen notie nemen van de culturele gevolgen van grote
veranderingen door toerisme, maar slechts oog hebben voor economische ontwikkelingen.
De euforische beloften van toerisme in reclame-boodschappen, zoals een terugkeer naar
de ongerepte natuur of het bezoeken van een prettige en vreedzame omgeving, laten geen
ruimte voor kennis omtrent de onteigening en inbezitneming van gebieden door
ondernemers en toeristen, de eenzijdige dominantie van financiële belangen, toeristische
gettovorming en de manipulatie van collectieve herinneringen (zie Lafant, Graburn &
Smithl992;p. 103) .
26

De toeristische representatie van de alledaagse ruimte
Met een verwijzing naar de culturele transformatie van de stad Venetië, geeft Lefêbvre
(1991; p. 74) aan, dat het vanuit economisch-toeristische overwegingen representeren van
de ruimte vooral indirecte negatieve gevolgen heeft voor de lokale bevolking. Toerisme
dient zich vaak aan als wezensvreemd element in de lokale cultuur. De symbolische toeeigening van de stad als onderdeel van toeristische attractievorming betekent, dat de
bewoners op onvrijwillige wijze opgenomen worden in een theaterachtige mise-en-scène.
Zodoende kunnen zij niet langer zelf uitmaken hoe de ruimte wordt gebruikt en ingericht.
Via economische bemiddeling verandert de organisatie en betekenis van hun
leefomgeving. Deze vanuit economisch handelen gemotiveerde representatie van de
ruimte is pas problematisch als zij dissoneert met de betekenis die de ruimte
vertegenwoordigt voor de lokale bevolking ('the representational space'). De
geconstrueerde toeristische werkelijkheid kan de bevolking dwingen een bepaalde rol aan
te nemen. Het doen en laten van de bevolking vormt dan het decor waartegen toeristische
ervaringen tot stand komen.
Deze transformatie van de stedelijke omgeving tot attractie omschrijft Cohen (1979) als
een productie van pseudo-plaatsen, waar de infrastructuur wordt aangepast aan de wens
van de toerist. Lefêbvre (1991) maakt echter duidelijk dat het in Venetië niet direct gaat
om verandering van de fysiek-ruimtelijke infrastructuur, maar meer nog om die van de
symbolische. Het symbolische toe-eigeningsproces in Venetië is een voorbeeld van het
produceren van een toeristische werkelijkheid die een gevaar oplevert voor de bestaande
concepties van de werkelijkheid, zoals de lokale bevolking deze definieert. Deze
Met name bij studies die zijn verricht vanuit het perspectief van sociale en ecologische
duurzaamheid, krijgt toerisme een normatieve lading, hetgeen zowel betrekking heeft op het
gedrag van toeristen als dat van aanbieders van toeristische produkten (zie o.a. Holder 1988, Boo
1990, Farell & Runyan 1991, Smith 1992, Butler 1992). Toerisme wordt vanuit dat perspectief
voornamelijk gekarakteriseerd door zijn schadelijke eigenschappen. Centraal staat het (on)
verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het aantasten van bestaande sociale
verbanden.
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toeristische werkelijkheid hoeft niet per definitie te botsen met de alledaagse
werkelijkheid. Bewoners kunnen hun definitie van de situatie immers aanpassen aan
actuele ontwikkelingen. Dat men vanuit toeristisch oogpunt andere betekenissen geeft aan
een omgeving, betekent niet automatisch dat deze nieuwe werkelijkheid totaal afwijkt van
die van andere actoren. Zo is Cohen (1988) van mening dat toerisme niet per se de
bestaande betekenissen van culturele produkten vernietigt. Soms voegt toerisme alleen
betekenissen toe of sluit het juist aan bij bestaande betekenissen, hetgeen afhankelijk is
van de wijze waarop de toeristische ervaring wordt geconstrueerd.
Om de effecten van het transformeren van de omgeving in beelden en tekens te
achterhalen, is het belangrijk om na te gaan wiens werkelijkheid bij het veranderen van de
omgeving prevaleert (zie Lengkeek 1992). Daarbij dient onderzocht te worden vanuit
welke rationaliteit de werkelijkheid gestalte krijgt en in welke mate de toeristische
werkelijkheid afwijkt van werkelijkheidsconcepties van niet-toeristische actoren. Zo kan
worden nagegaan wie uiteindelijk bepaalt hoe het landschap, dorp of de stedelijke
omgeving eruit komt te zien en op grond van welke legitimaties dit geschiedt.
Gematerialiseerde droomwerelden
Niet alleen via promotie verbeelden producenten van attracties een andere werkelijkheid,
ook het vormgeven en inrichten van de ruimte draagt bij aan het stimuleren van de
toeristische verbeelding. Zo bestaat er tegenwoordig een reeks mogelijkheden om te
recreëren in een gereconstrueerd verleden (zie Rojek 1993). Monumenten, landschappen
en themaparken met een historische inslag (o.a. Archeon), bevatten vele objecten die
verwijzen naar andere plaatsen en tijden. Door deze objecten krijgt de toerist het gevoel
zich in een andere tijd op te houden. Weliswaar is deze ervaring hoofdzakelijk gevoed
door de symbolische productie van een andere werkelijkheid, doch deze is immer
geconstrueerd in relatie tot de aanwezige materiële wereld. In dat opzicht spreekt Van der
Poel (1993; p. 190) van gematerialiseerde droomwerelden. Volgens hem vindt het
aanbieden en produceren van vermaak niet uitsluitend plaats op symbolisch niveau. De
moderne mens is in staat om de gedachte en gedroomde werkelijkheid te materialiseren,
denk daarbij aan de verbeelde sprookjes in attractieparken. Symbolische attractievorming
is daarbij gebaseerd op verandering van de materialiteit. Immateriële voorstellingen en
betekenissen worden altijd gearticuleerd in én gecommuniceerd via objecten (Laermans
1992), waarbij producenten van attracties deze objecten selecteren en samenvoegen.
Imitatie, associatie en simulatie bij de totstandkoming van attracties
Swmglehurst (1994) is van mening dat de populariteit van themaparken, safariparken,
openluchtmusea en subtropische zwembaden aantoont dat er een groeiende vraag is naar
imitatie. Volgens hem prefereren toeristen deze imitatie zelfs boven de werkelijke dingen
in het leven. Met het begrip imitatie gaat Swinglehurst ervan uit, dat attractievorming is
gebaseerd op het kopiëren van objecten, waarvan de oorsprong ligt in andere tijden en
plaatsen. De nagemaakte tropische planten en watervallen in vakantieparken als Centre
Parcs en Grand Dorado gelden als voorbeelden hiervan. Bij moderne attractievorming
fungeert het kopiëren van objecten eerder als middel om een bepaalde ambiance te
creëren, dan als afzonderlijk doel. Attractievorming is primair gericht op het creëren van
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een niet-alledaagse ambiance (zie Moscardo & Pearce 1986) . Niet de afzonderlijke
objecten verwijzen naar andere tijden en plaatsen, maar meer nog het geheel van objecten
en gebeurtenissen. Niet-alledaagse objecten kunnen daardoor vaak goed samengaan met
zaken die verwijzen naar de alledaagse werkelijkheid . Zo zorgen nep-beplanting en de
specifieke inrichting van een subtropische zwembad voor de exotische ambiance, ook al
ruikt de recreant een penetrante chloorlucht en is het zwembad overkapt.
27
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De toerist is zich er bewust van dat de geconstrueerde omgeving niet authentiek is (Cohen
1989, Urry 1990, Rojek 1993), niettemin neemt hij of zij waar dat de omgeving enkele
componenten bevat die verwijzen naar een werkelijke situatie. Producenten proberen een
sfeer van gelijkenis aan recreanten over te dragen. Door een geheel van trucs, simulaties
en reconstructie wordt een sfeer gecreëerd, die verwijst naar andere tijden en plaatsen
(Urry 1990, Featherstone 1991). Lash (1995) betoogt, dat culturele producties eerder zijn
gebaseerd op het produceren van gelijkenissen, dan op het simpelweg kopiëren van
objecten. Deze gelijkenissen worden vooral op iconografische wijze geproduceerd. De
associatieve werking van beelden vervult een belangrijke rol bij het beleven en
waarnemen van attracties. Attractievorming is met name gericht op het voorwenden van
een bepaalde werkelijkheid, die deels bestaat uit schijn en deels verwijst naar feitelijke
zaken. Een voorbeeld uit de Amerikaanse geschiedenis van amusement (Coney Island),
laat zien hoe het zo geraffineerd mogelijk verbeelden van de toeristische werkelijkheid
berust op simulatie.
Coney Island was in New York ooit een centrum voor grootscheeps vermaak. In het begin
van deze eeuw werden hier in bordkartonnen decors massaspelen opgevoerd. Toeschouwers kregen schouwspelen voorgeschoteld, waarin acteurs exotische en spannende
werelden ten tonele voerden. Zij konden er onder andere zien: een Egyptische straat vol
kamelen, een spoorweg door de Zwitserse Alpen, een stad vol dwergen en de ondergang
van Pompei', aldus luidt de introductie van het door Bernlef (1992) geschreven boek De
Witte Stad. Bernlef beschrijft daarin de ondergang van een lunapark (Dreamland). Toen
rond 1910 de film zijn intrede deed, betekende dit letterlijk en figuurlijk het einde van een
schilderachtige periode. De directie van het park speelde niet tijdig in op veranderende
wensen van consumenten. Een interessante passage in het boek is het gesprek tussen een
fotograaf en een medewerker van het lunapark (Gumpertz). De fotograaf probeert
Gumpertz te overtuigen van de voordelen van de film bij het ensceneren van de werkelijkheid, daarbij benadrukt hij het zo goed mogelijk produceren van gelijkenissen:

Moscardo & Pearce wijzen daarbij op empirische bevindingen in een historisch themapark in
Australië, waaruit blijkt dat toeristen het door producenten aangeboden make-believe-game
bewust meespelen. De ambiance moet ervoor zorgen dat de toerist zich letterlijk een dag koning
waant. Deze ervaring of gevoel koopt de toerist, maar de ambiance stimuleert dit gevoel en
tenslotte het koopgedrag.
Urry (1990; p.12) geeft een viertal achterliggende redenen van attractiebezoek, waarmee hij
aangeeft dat het alledaagse op verschillende manieren vermengd kan worden met onalledaagse
zaken. Toeristen zoeken in die optiek: een bekend teken in onalledaagse omgevingen, zaken die
in het verleden alledaags en alom bekend waren, alledaagse activiteiten in onalledaagse
omgevingen en alledaagse objecten in vreemde omgevingen.
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"De werkelijkheid is altijd echter dan welk verzinsel, welke droom dan ook, Gumpertz. En de
cinematografie geeft de werkelijkheid weer zoals die is, zoals mensen hem zien. Zij is niet van
echtte onderscheiden. De mensen willen geen witte stad, ze willen een gekleurde stad. De
mensen willen de werkelijkheid. Herkenning, dat is wat ze zoeken. Hoe echter hoe mooier. De
werkelijkheid zien ze de hele dag al. Je moet de werkelijkheid voor ze ensceneren, verfraaien,
dramatiseren. En dat is precies wat deze nieuwe uitvinding gaat doen, maar dan zo dat de
mensen volstrekt zullen geloven in wat ze zien... Als ik zo'n apparaat heb kan ik een nieuwe
werkelijkheid maken, opwindender dan deze gipsen speelgoedpaleizen." (Bernlef 1992; 99-100).

In bovenstaand citaat komen twee verschillende werkelijkheden ter sprake: de alledaagse
en de geconstrueerde. De verbeelde werkelijkheid blijkt niet te veel, of in een te absurdistische vorm, te mogen afwijken van de alledaagse werkelijkheid, wil zij geloofwaardig
overkomen. Tegelijkertijd moet het gebodene wel afwijken van de alledaagse realiteit om
de dagelijkse sleur, problemen en spanningen te doen vergeten. Urry (1990) constateert in
dat opzicht, dat de geconstrueerde toeristische omgeving als consistent met de tijd moet
verschijnen. De geconstrueerde werkelijkheid moet in zekere zin aansluiten bij de
alledaagse realiteit. In ieder geval moet zij gelijkenissen of overlappingen vertonen. Dit
aspect van afstand en nabijheid in relatie tot het alledaagse leven, is terug te vinden in het
door Lengkeek (1994) gehanteerde concept contrastructuur. Contrastructuur verwijst naar
de gelaagde structuur van de geconstrueerde werkelijkheid, zoals die ondermeer tot uiting
komt bij attractievorming:
"De contrastructuur creëert enerzijds een distantie ten opzichte van de alledaagse wereld en
anderzijds valt deze voor een groot deel over de alledaagse wereld heen, als een laag op een
laag." (Lengkeek 1994; p. 56)

Deze betekenis van contrastructuur sluit aan bij Rojek's (1993) opmerking, dat de via
attracties gerepresenteerde werkelijkheid zich voordoet als een gedramatiseerde en spectaculaire alledaagse werkelijkheid. Ook het door Lash (1995) gebruikte concept mimesis
heeft betrekking op de gelaagde structuur van de geproduceerde werkelijkheid. Mimesis
staat voor het op iconische wijze produceren van gelijkenissen. Om de structuur van deze
gelijkenissen te duiden, wordt verwezen naar het door Benjamin gehanteerde concept
allegorie . Allegorie staat voor een zinnebeeldige voorstelling, hetgeen betekent dat een
bepaalde gebeurtenis tevens een andere gebeurtenis inhoudt, in een andere tijd en plaats,
zonder dat er sprake is van een logische samenhang of werkelijke vergelijkbaarheid . Bij
attractievorming krijgt dit gestalte in de productie van fragmentarische werkelijkheden.
Zo worden verleden en toekomst bij attractievorming aangepast aan het heden en kunnen
afzonderlijke omgevingselementen door het aanbrengen van fysiek-ruimtelijke en
symbolische verbindingen tot een eenheid worden gesmeed (zie Leiper 1990) '. Het via
29
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Benjamin gebruikte dit concept om daarmee aan te geven dat het oorspronkelijke van het
kunstwerk binnen de kapitalistische economie door mechanische reproductie verloren is gegaan.
Door de grote schaal van productie en distributie is het unieke van de creatie van de kunstenaar
niet terug te vinden in de op massale wijze voortgebrachte culturele produkten.
Urry (1990) gebruikt in die optiek het door Baudrillard naar voren gebrachte postmoderne begrip
inter-texfualiteit: Alles is een copre of een tekst van een tekst, datgene wat onecht is wordt
gepresenteerd als echter dan echt (p. 85).
Volgens Dann (1994) zorgen kalligrafie en iconografie in brochures ervoor dat er een eenheid in
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attracties verbeelden van de nostalgische herinnering bestaat volgens Urry (1990) dan ook
niet uit een totale terugroeping van het verleden. Slecht enkele aspecten van het verleden
worden teruggehaald. Bij de presentatie van de geschiedenis is vaak het bloedige,
armoedige en afschrikwekkende van het gebeurde geretoucheerd.
Het fragmentarische karakter van culturele produkten komt met name tot uiting bij het
nieuwste fenomeen virtual reality. Met behulp van laserstralen en computers kan op
eenvoudige wijze een willekeurige (virtuele) werkelijkheid worden geproduceerd, waarbij
de alledaagse werkelijkheid niet alleen verfraaid is weergegeven, maar tevens is
geperfectioneerd:
"Las Vegas' niewbouw van de jaren negentig is er duidelijk op gericht de rest van de wereld qua
toerisme en cultuur overbodig te maken én te verbeteren. Excalibur is een middeleeuws sprook
-jeskasteel met meer kamers, ronde tafels en schildknaapjes dan Koning Arthur had kunnen
dromen. Er is een verbeterde versie van de Grote Sphinx in Luxor. Het origineel is fraai, maar
deze is tweemaal zo groot en heeft ten minste een neus. En laserstralen. Binnen de piramide is
het graf van Tutan-khamun op ware grootte nagemaakt. Ook het in aanbouw zijnde New York
zal een Manhattan toevoegen aan Vegas, met een virtual-reality-beroving, waarbij de boef de
toerist nog even flink door elkaar schudt." (Uit: Tijdschrift Amerika; april 1996, p. 13).

Ondanks dit op kunstmatige wijze verbinden van verschillende werkelijkheden, past de
kanttekening, dat attracties niet uitsluitend bestaan uit nieuwe constructies van de
werkelijkheid. Veel culturele producties reflecteren slechts de alledaagse werkelijkheid
(Rojek 1990).
De gesimuleerde omgeving vanuit economisch perspectief
Het produceren van spectaculaire omgevingen geldt niet alleen voor attracties die zich in
private ruimten bevinden, zoals luna- en themaparken, maar evengoed voor het
transformeren van alledaagse ruimten als landschappen, dorpskernen of stadscentra tot
spannende en idyllische omgevingen. Met betrekking tot de inrichting van de stedelijke
en plattelandsruimte is sprake van een toenemende productie van gesimuleerde omgevingen (Zukin 1991). Vanuit economische motieven voorzien projectontwikkelaars
bestaande landschappen en bebouwde omgevingen van nieuwe betekenissen, door ze
zodanig in te richten, dat ze kunnen fungeren als context van sportiviteit, gezelligheid en
terugtrekking. Deze gesimuleerde omgevingen zijn het resultaat van de zoektocht van
bestuurders en ondernemers naar een afwijkend imago van de ruimte die zij zich hebben
toegeëigend. Vermaak, lokale folklore en cultuur worden steeds vaker ingezet voor de
vormgeving van een eigensoortige regionale identiteit (Mommaas 1993; p. 72). Het
creëren van de juiste ambiance oefent aantrekkingskracht uit op kapitaal, zowel van de
kant van investeerders als die van toeristen (zie Harvey 1989).
Het gevecht om uitzendrechten van sportwedstrijden, de forse uitbreiding van het aantal
sport- en culturele evenementen en de toenemende macht van mediamagnaten, illustreren
de toegenomen economische betekenis van het culturele domein. Hierdoor lijken
tijdsbeleving wordt gecreëerd, waardoor de vakantie zich aandient als: "De vakantie is een heilige dag waarin het verleden is herrezen, een opschorting van het heden, een trip door het
geheugen en een reis door een goed in kaart gebrachte toekomst." (p. 65).
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bestaande culturele betekenissen steeds meer te vervagen of te worden vervangen door
waarden die zijn gebaseerd op sensatie en spektakel (Lash 1990, Baudrillard 1990). Met
name Rojek (1993) wijst erop, dat de koortsachtige zoektocht van toeristen naar
kortstondige voldoening leidt tot een continue productie van stimulerende sensaties en
activiteiten. Dit proces vergroot het belang van flexibiliteit in toeristische
productvoirning. Overigens dient ervoor gewaakt te worden dat toeristen worden gezien
als slachtoffers van manipulatie en dat hun handelen alleen gericht is op het vinden van
sensatie en spektakel.
In het kader van productvernieuwing worden allerlei nieuwe markten aangeboord,
variërende van avontuur en spektakel tot cultuur en ecologie (Gunn 1994). Deze nieuwe
marktverkenning is enerzijds een reactie op de rusteloze zoektocht van toeristen naar
spektakel, sensatie en nieuwe prikkels, en anderzijds het resultaat van de felle
concurrentiestrijd tussen aanbieders van toeristische producten. Bovendien dwingt een
toenemend aantal concurrerende claims op ruimtegebruik tot een meer symbolische wijze
van aanwenden en (re)organiseren van de omgeving. Attractievorming lijkt daarmee nog
nadrukkelijker een spel met symbolen geworden. De symbolische toe-eigening van de
omgeving lijkt de geschikte methode om flexibel in te springen op veranderende
omstandigheden. De manipuleerbaarheid van symbolen blijkt een ideale conditie om
wisselende werkelijkheden te creëren (zie Cohen 1985). Betekenissen van sommige
objecten zijn relatief eenvoudig ver- en inwisselbaar. Symbolen als vlaggen, souvenirs,
kastelen of monumenten, dragen geen inherente betekenis. Hetzelfde geldt voor de natuur.
De betekenis ervan berust eveneens op de in de maatschappij heersende ideeën en
voorstellingen over hoe de natuur eruit dient te zien (zie Schama 1995). Betekenisgeving
hangt samen met intenties en ideeën van de daarbij betrokken actoren. Aangezien de
intenties van toeristische ondernemers zijn ingegeven door een snelle reactie op zowel
veranderende consumptieve voorkeuren als activiteiten van concurrenten, ontstaat het
gevaar dat voor arrractievorming steeds meer ruimten en culturele domeinen moeten
worden aangeboord. Zo'n ontwikkeling betekent, dat het economisch handelen
nadrukkelijker ingrijpt in het dagelijkse leven van niet-toeristische actoren. In het
onderzoek is nagegaan of deze ontwikkeling zich ook daadwerkelijk voordoet. Bovendien
is nagegaan of producenten van attracties strategieën hanteren die een polarisatie in de
strijd om de ruimte moeten voorkomen.
2.5

Bedreigingen voor de omgeving als gevolg van attractievorming

Het gevaar van betekenisverdichting
De zojuist beschreven zoektocht van producenten naar geschikte omgevingen voor
attractievorming leidt volgens Urry (1990) en Rojek (1993) tot een thematisering van de
ruimte. Wisselende thema's moeten de ruimte een blijvend aura van sensatie, schoonheid
en uniciteit geven. Producenten van attracties gaan bij het aanwenden van de omgeving
op grond van thema's eclectisch te werk. Afhankelijk van de actualiteit, worden de
verschillende thema's gekozen en van daaruit de diverse omgevingselementen
gecombineerd tot vakantiepaketten. Zodra bijvoorbeeld natuurbescherming in de
belangstelling van de media kwam te staan en het publiek daarop reageerde, haakten
toeristische ondernemers daar en masse op in. Kortom, het bezichtigen, het ervaren of het
deelnemen aan activiteiten krijgt reliëf op grond van het uitgekozen thema. Hierdoor
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fungeren plaatsen niet langer en alleen als centra van consumptie, maar worden ze ook
zelf geconsumeerd (Urry 1995). Zo betrekken toeristen voorzieningen, historie, traditie en
culturele uitingen in steden en dorpen in hun activiteiten, wanneer deze onderdeel
uitmaken van de aangeboden cultuur-, natuur- en sportprogramma's.
Weliswaar drukt deze ruimtelijke thematisering het specifieke of bijzondere van een
omgeving uit, doch het opvallende daarbij is dat veel pogingen om heterogene en
onderscheidbare toeristische omgevingen te creëren resulteren in een standaardisatie van
de omgeving. Een mogelijke oorzaak daarvan is, dat producenten van attracties vaak
identieke formules of programma's hanteren bij het transformeren van een omgeving tot
attractie:
"De culturele identiteit van een regio of een specifiek produkt wordt weliswaar benut om een
toeristisch imago op te bouwen, maar in de praktijk van de projectontwikkeling kiest men
niettemin vaak voor standaardfoimules. Qua functie, architectuur, vormgeving van de omgeving,
de aard van voorzieningen en de souvenirindustrie dreigt het toeristisch produkt één
standaardprodukt te worden." (Jansen-Verbeke 1992; p. 17)

Deze tendens tot standaardisatie en homogenisering van de omgeving wijst op een
problematisch mechanisme in toeristische processen: bij het aanwenden van een unieke of
bijzondere omgeving voor attractievorming, verliest deze omgeving tegelijkertijd een deel
of soms het geheel van die bijzonderheid of uniciteit. Deze standaardisatie begint al bij
het opstellen van toeristische brochures, waarin de clichés en sjabloonmatige schetsen
vaak de overhand hebben. Door het construeren van toeristische ervaringen op grond van
uniforme formules wordt de verscheidenheid van een omgeving gereduceerd.
Het gevaar van de thematisering van de ruimte is het optreden van betekenisverdichting.
Deze verdichting houdt een specialisering van de ruimtelijke betekenis in, die voortkomt
uit eenzijdig economisch handelen. Aangezien dit economisch handelen gekoppeld is aan
wetmatigheden die voortvloeien uit marktwerking, ontstaat het gevaar dat andere
betekenissen, die niet-toeristische actoren geven aan de omgeving, worden genegeerd. De
omgeving komt dan geheel in het teken van toerisme en het daarmee genereren van
inkomsten te staan, hetgeen een bedreiging vormt voor de specifieke kwaliteit van de
omgeving. Het optreden van betekenisverdichting bij attractievorming is verbonden met
inherente mechanismen van de kapitalistische economie. Het is echter de vraag of het
geven van betekenis aan de omgeving door producenten van attracties geheel geschiedt
volgens economisch model. Volgens Habermas (1981) is het handelen binnen het
economische domein primair gericht op doelmatigheid. Sociale, ethische en esthetische
factoren zijn ondergeschikt aan de beheersing van de werkelijkheid. Deze beheersing van
de werkelijkheid (de omgevingscondities) is noodzakelijk voor het continu
bewerkstelligen van kapitaalaccumulatie (zie Harvey 1989). Groei vormt een vereiste
voor de instandhouding van het economisch systeem. Om deze groei blijvend te kunnen
garanderen, moeten continu nieuwe domeinen worden aangeboord, waardoor allerlei nietmateriële zaken in toenemende mate worden voorzien van economische waarde. Zo heeft
Habermas (ibid.) aangegeven, dat het eenzijdig handelen vanuit een perspectief van
doelmatigheid ertoe kan leiden dat immateriële zaken als de natuur en culturele uitingen
uitsluitend de betekenis krijgen van handelswaar. Dit proces resulteert in een
verdingelijking van natuur en cultuur.
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Een dergelijke commodificatie van de omgeving leidt niet altijd tot betekenisverdichting.
Greenwood (1989) betoogt dat toerisme als economische activiteit onder sommige
condities juist een positieve kracht kan zijn. Te denken valt aan: meer respect voor het
bijzondere van de natuur of andere culturen, bijdragen aan de leefbaarheid van een dorp of
stad, het tonen en benadrukken van specifieke culturele kwaliteiten van een lokale
gemeenschap en bescherming van diverse hulpbronhen. Ook wanneer men vanuit
toeristische overwegingen een nieuwe betekenis geeft aan gebeurtenissen of omgéving
kan dat positief bijdragen aan de lokale bewustwording van de specifieke kwaliteiten van
een omgeving (zie hoofdstuk 3).
Desalniettemin kan betekenisverdichting door een commodificatie van de omgeving ertoe
leiden, dat de niet-direct betrokkenen bij toerisme of zij die ér geen voordeel aan ontlenen,
zich vervreemd voelen van hun eigen leefomgeving. In die situatie bepaalt betekenisgeving vanuit economische overwegingen eenzijdig de representatie van de omgeving.
Vaak roept deze ontwikkeling een reactie op bij de lokale bevolking. Via een hernieuwde
zingeving aan de van buiten komende materiële en immateriële vormen, poogt de lokale
bevolking dan nieuwe symbolische grenzen te creëren (Groot 1989; p. 114). Volgens
Lefèbvre (1991) gaat het daarbij om de bescherming van de representational space, een
ruimte die symbolen, waarden, ervaringen, geschiedenis en tradities omvat, die iemand of
een sociale groep een gevoel van (verjbinding met de omgeving geeft (a sense of placé).
De symbolische toe-eigening van deze betekenisvolle ruimte door externe actoren is vaak
de oorzaak van het ontstaan van strijd:
"Such (representational) space, especially when they are of deep-seated importance to sustaining
cultures and lifeways, may ftiel long-standing and intensely fought contests when other people
begin to assert their own values over the area." (Morehouse 1996; p. 8).

2.6
De theorie van attractievorming: Het systeemperspectief
Tot nu toe is vooral een beschrijving gegeven van de wijze waarop toeristische
werkelijkheden worden geconstrueerd. In de sociale wetenschappen is ook gepoogd de
totstandkoming van attracties op een meer systematische wijze inzichtelijk te maken. Zo
heeft MacCannell (1976; p. 41) gepoogd attracties te definiëren als een systeem, dat
bestaat uit een drietal onderling gerelateerde elementen, te weten: de toerist, de markers
(de informatie op borden, in brochures en verhalen) en de bezienswaardige plaats {the
sightf . Een dergelijk attractiesysteem bestaat uit een menselijk, een ruimtelijk en een
informatief element (Leiper 1990). De later door anderen aangebrachte veranderingen in
dit systeem hebben uitsluitend betrekking op het centrale element van attracties (the
sight). In MacCannell's theorie heeft deze kern van attracties een sterk geografische
gehalte. Het begrip sight is door anderen dan ook vervangen door het begrip nucleus (o.a.
Gunn 1979; Leiper 1990). Nucleus als centraal component van attracties, heeft betrekking
op zowel attributen, gebeurtenissen als specifieke ruimten. Daarmee reikt attractie als
systeem verder dan enkelvoudige attracties, zoals themaparken, monumenten, musea etc.
Onder dit systeembegrip vallen ook natuurlijke attracties als vergezichten, stranden en
2

Dit systeemperspectief is conform Angyals' mechanische opvatting van systemen: "Regarding
systems as certain arrangements of three or more interconnected elements."
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bossen, hetgeen bij MacCannell's theorie niet het geval is (Schudson 1979 in: Dann &
Cohen 1991).
Bij een systeembenadering van attracties doen zich een aantal problemen voor. Ten eerste
is er het probleem van de begrenzing; Welke elementen behoren tot de kern van het
systeem en welke tot de periferie? Daarnaast is er het probleem van de hiërarchie. Elk
systeem kan worden gezien als een subsysteem van zijn superieur systeem (MUI &
Morrison 1984; Getz 1986). Bijgevolg is een keuze vooraf omtrent het niveau van analyse
altijd een vereiste. Bovendien moet de onderzoeker vooraf inzicht hebben in de interacties
van verschillende subsystemen, dit om de relevantie hiervan in te kunnen schatten.
Tenslotte is er ook nog het abstractieprobleem. Systemen hebben betrekking op abstracte
zaken, op het niet concreet grijpbare. Abstracte begrippen als markt, concurrentie,
informatieverlening en overheid duiken veelvuldig op in systeemmodellen. Met het
gebruik van uitsluitend deze abstracte begrippen blijven intenties, handelingen en ideeën
van actoren buiten beeld.
Een systeembenadering veronderstelt het maken van keuzen, waardoor vaak wezenlijke
verbanden en vervlechtingen buiten beschouwing worden gelaten (Van Paassen, in:
Dietvorst 1984). Veel systeembenaderingen hebben dan ook een kunstmatig karakter.
Toeristische attractietheorieën die berusten op een systeembenadering, zijn wat dat
betreft geen uitzondering. Ook MacCannell gaat in zijn systeemopvatting voorbij aan het
handelen en de intenties van producenten van attracties. Hij besteed nauwelijks aandacht
aan het door producenten van attracties aanwenden van de omgeving binnen een sociaal
krachten- en spanningsveld. Slechts het informatieve element (de marker) van de attractie
verwijst naar het handelen van de producent. MacCannell blijkt met zijn theorie geheel
voorbij te zijn gegaan aan de productie van de toeristische realiteit en de praktijk van het
toerisme (Odermatt 1991). Toerisme is afgebeeld als een geïsoleerd maatschappelijk
fenomeen, terwijl het huidige toerisme meer dan ooit onderdeel lijkt uit te maken van
alledaagse praktijken.
Volgens Morgan (1986) impliceert elke vorm van productie in de moderne samenleving
een reeks strategische responsen op de omgeving. In MacCannell's gesloten
systeemopvatting van attracties is geen ruimte voor dergelijke strategieën, die gericht zijn
op beheersing van omgevingscondities. Een open-systeembenadering van attracties levert
een beter inzicht op in de strategieën die enerzijds producenten en anderzijds actoren in de
sociale omgeving van attracties hanteren bij het veranderen of beheersen van
omgevingscondities. Met een open-systeembenadering van de toeristische sector gaf
Gunn (1994) daartoe een eerste aanzet. De omgeving van de toeristische sector beschreef
hij in termen van competitie, overheidsbeleid en sociaal-culturele gemeenschappen. Aan
deze externe factoren voegde Gunn nog de componenten leider- en ondernemerschap toe.
Deze benadering is echter niet uitsluitend gericht op de totstandkoming van attracties.
Bovendien is ook dit model vrij statisch. Er wordt geen rekenschap gegeven van de
intenties en handelingen van actoren. Bestuurders, concurrenten, vertegenwoordigers van
belangenorganisaties, lokale bevolking en andere economische actoren maken allen deel
uit van de omgeving, waarin attracties gestalte krijgen. Het handelen van deze actoren
vindt plaats binnen een sociaal krachten- en spanningsveld, dat van invloed is op het
succes of falen van toeristische attractievorming.
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Het begrip 'arena' als concreet veld van interactie
Met een open-systeembenadering van attracties wordt het abstractieprobleem niet
opgelost. Om meer inzicht te krijgen in de concrete wijze waarop mensen onderlinge
betrekkingen aangaan, volstaat een systeemperspectief niet. Volgens Dietvorst (1984; p.
286) kan dit abstractieprobleem worden opgeheven, door tevens gebruik te maken van het
meer concrete concept 'arena'; Dit door Törnqvist naar voren gebracht concept staat voor
het veld van communicatie en interactie tussen individuen. De 'arena' is een ruimte van
ontmoeting, spel, strijd, gemeenschappelijke actie, van solidariteit en confrontatie,
productie en consumptie. Tegelijkertijd is een 'arena' ook het toneel waarop de
maatschappelijke stelsels opereren, sociale verhoudingen en cultuurwaarden zich
manifesteren en waar machtsverhoudingen zich doen gelden en gestalte krijgen. Het
arenabegrip biedt met name de mogelijkheid om op empirisch niveau de intenties,
handelingen en ideeën van actoren te achterhalen.
Om de achtergronden van conflicten of spanningen en gevoelens van solidariteit of
insterriming te kunnen duiden, is tevens inzicht vereist in de wisselwerking en
confrontatie tussen het handelen vanuit enerzijds bureaucratische en economische
overwegingen en anderzijds-motieven van zelfexpressie, ethiek en normen. Manifestaties
van machts- en sociale verhoudingen kunnen met behulp van het arenabegrip uitstekend
in kaart worden gebracht, maar de daaraan ten grondslag liggende rationaliteit blijft buiten
beeld. Om daar inzicht in te krijgen wordt gebruik gemaakt van Habermas' theorie van het
communicatieve handelen
2.7

De theorie van het communicatieve handelen: Een kader voor
toeristisch onderzoek?

De betekenis van Habermas'theorie voor toeristisch onderzoek
In dit hoofdstuk is gewezen op verschillende gevaren die optreden bij de toe-eigening van
de omgeving voor toeristische attractievorrning. De nieuwe betekenissen die aan de
omgeving worden toegekend vanuit toeristische overwegingen kunnen indruisen tegen de
beleving van diezelfde omgeving door bewoners of andere belanghebbenden. Door het
handelen van projectontwikkelaars, bestuurders of ondernemers kunnen zij allerlei nieuwe
betekenissen van de omgeving opgedrongen krijgen. Bewoners kunnen vervreemd raken
van hun woonomgeving wanneer deze door producenten van attracties wordt gebruikt
voor het creëren van een niet-alledaagse ambiance. Hierdoor kunnen concurrerende
aanspraken op de ruimte leiden tot fricties of strijd. Tegelijkertijd is erop gewezen dat
attractievorming ook kan bijdragen aan de verbetering van de omgeving. Zo kan toerisme
aanleiding vormen tot het beschermen van unieke kwaliteiten van een omgeving door
bewoners of belangenorganisaties. Ook kunnen bewoners in economisch opzicht
profiteren van toerisme. Op dat moment zorgt attractievorming niet voor een fragmentatie
van de sociale omgeving, maar dient zij zich juist aan als een bindende kracht.
Om meer inzicht te krijgen in de betekenis van attractievorming voor de omgeving, dient
na te worden gegaan vanuit welke overwegingen actoren handelen. Het gaat daarbij om
het achterhalen van de rationaliteit, die ten grondslag ligt aan het handelen van
verschillende actoren. Op die manier is het mogelijk om een beter beeld te krijgen van het
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krachten- en spanningsveld waarbinnen attracties tot stand komen. In de theorie van het
communicatieve handelen staat de rationaliteit van handelen centraal.
Twee verschillende principes van rationaliteit
In zijn diagnose van de moderne samenleving bouwt Habermas voort op de
rationaliseringstheorie van Weber. Deze theorie vormt een analyse van het maatschappelijk rationaliseringproces dat verantwoordelijk is voor de verzelfstandiging van de
kapitalistische economie en de staat. Moderniteit, als tegenstelling van de traditionele
orde, houdt volgens Habermas een progressie in van de economische en administratieve
rationalisering en een differentiatie van de sociale wereld. Deze differentiatie van de
moderne samenleving is drieledig. Allereerst is er de scheiding tussen de subsystemen
staat en markt. Daarnaast onderscheiden subsystemen zich van de leefwereld door een
andere rationaliteit van handelen. Tenslotte kenmerkt de ontwikkeling van de moderne
samenleving zich door een differentiatie van de leefwereld.
Het handelen binnen de subsystemen staat en markt is gericht op de materiële reproductie,
zoals ordehandhaving, regelgeving en het genereren van inkomsten en werk. Binnen de
leefwereld is het handelen gericht op de symbolische reproductie van de werkelijkheid.
Het gaat daarbij om het in stand houden van de sociale integratie. Een belangrijk
onderdeel daarvan is de totstandkoming van individuele en collectieve identiteiten. Deze
differentiatie van de maatschappij is equivalent aan het ontstaan van twee verschillende
principes van rationaliteit, die ten grondslag liggen aan het handelen van actoren. Binnen
de subsystemen markt en staat motiveert een streven naar doelmatigheid het handelen.
Daarmee kenmerkt het handelen binnen subsystemen zich door een instrumentele en
strategische rationaliteit. In de leefwereld geeft het streven naar symmetrie en
evenredigheid richting aan het handelen. Het handelen binnen deze leefwereld wordt
gekenmerkt door communicatieve rationaliteit.
Een gedifferentieerde leefwereld
Binnen de leefwereld is sprake van een scheiding tussen de componenten cultuur,
maatschappij en individu, die het gevolg is van leerprocessen in de communicatieve
sfeer . Zo zijn er in de maatschappij aparte instituties ontstaan op het gebied van cultuur
(wetenschap, kunst), sociale integratie (sociale zekerheid, recht) en socialisatie (gezin,
onderwijs). Deze instituties dragen bij aan de vanzelfsprekende achtergrondkennis,
waaruit mensen kunnen putten om betrekkingen met elkaar aan te gaan. Daarmee staat de
leefwereld garant voor gemeenschappelijke oriëntatie- en interpretatiekaders. Deze kaders
dragen bouwstenen aan om: de stand van zaken te belichten (iets constateren), normatieve
verwachtingen aan de orde te stellen (iets reguleren) en eigen intenties, emoties en
behoeften naar voren te brengen (iets uitdrukken).
33

Door gebruik te maken van geaccepteerde en vanzelfsprekende interpretaties, kunnen
mensen met elkaar in overleg treden en zich tegenover elkaar verstaanbaar maken. Het
Habermas gaat in navolging van Hegel er vanuit dat geschiedenis een voortdurende uitbreiding
van rationaliteit behelst, hetgeen overeenkomstig het vooruitgangsgeloof is, waarbij een betere
toekomst als nastrevenswaardig geldt.
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symbolische reproduceren van de werkelijkheid berust derhalve op de bereidheid van
mensen om met elkaar in overleg te treden. Door middel van overleg kan
overeenstemming worden bereikt omtrent doeleinden en handelingsplannen. Volgens
Habermas is de kracht van de betere argumentatie, die in discoursen naar voren wordt
gebracht, bepalend voor de keuze van de te volgens koers. Het stelling nemen tegen
argumenten is daarmee het meest kenmerkende aspect van discoursen. Via discoursen
worden geldigheidsaanspraken gethematiseerd en geproblematiseerd, waarbij de participanten uit zijn op erkerining van hun beweringen, verklaringen en waardebepalingen.
Uiteindelijk dient dit te leiden tot een gedeelde definitie van de situatie . Het streven naar
consensus is binnen de leefwereld het hoofddoel van handelen. De geconstrueerde
werkelijkheid, van belang bij de studie naar de betekenis van toerisme op de omgeving,
kan aidus worden opgevat als een geheel van gedeelde betekenissen. Taal fungeert daarbij
als medium om de verschillende handelingen op elkaar af te stemmen en tot
overeenstemming te komen over de betekenis van situaties .
34
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De mate van rationalisering van de leefwereld laat zich aflezen aan de interne differentiatie tussen de drie componenten. Deze rationalisering en differentiatie van de leefwereld
wordt door Habermas niet bekritiseerd. Sterker nog, zijn ideaal van een volledig gerationaliseerde leefwereld valt samen met de ideale gesprekssituatie (Hoogland 1987). Eén en
ander heeft ook te maken met de functie van de leefwereld voor het systeem. De
leefwereld vormt namelijk ook de context van het materiële leven. Zo berust de
legitimiteit van het strategisch handelen binnen de context van markt of overheidsapparaat
op een normatieve consensus, zoals die binnen de leefwereld gestalte heeft gekregen.
Zaken als geweld, corruptie, omkoping, cliëntalisme en kartelvorming kunnen in
strategische zin effectief zijn, maar zijn tegelijkertijd onderwerp van maatschappelijke
afwijzing (Raes 1992). De strategische interactie in systeemcontexten blijft afhankelijk
van communicatieve hulpbronnen, maar is ontslagen van de verantwoordelijkheid voor
hulpbronnen die in de leefwereld worden beheerd en ververst (Kunneman 1994; p. 240).
Er is eveneens sprake van een uitwisselingsrelatie tussen systeem en leefwereld, die
gestalte krijgt in vier verschillende rollen: de werknemers-, de consumenten- de cliëntenen de staatsburgerrol. Deze uitwisselingsrelatie garandeert de leefwereld een bepaalde
genoegdoening voor de gevolgen van de kapitalistisch georganiseerde maatschappelijke
productie.
Mechanismen van subsystemen
Het aangaan van betrekkingen met de omgeving is binnen de context van markt en staat
niet gebaseerd op een uitwisseling van standpunten, maar op het gebruik van geld en
In de discours brengen participanten validiteitsclaims naar voren, die herroepbaar zijn op grond
van het betere argument. Volgens Habermas moet de moderne maatschappij voorwaarden
creëren, die ruimte geven aan de dwangeloze dwang van het betere argument. Deze conditie
maakt het voor individuen mogelijk om argumenten uit te wisselen, zonder dat er sprake is van
een opgelegde dwang vanuit economische of bureaucratische overwegingen. Een situatie die
Habermas typeert als de ideale gesprekssituatie.
Taal heeft in die optiek twee functies: het maakt het coördineren van handelingen mogelijk en
bovendien kan via taal overeenstemming worden bereikt inzake de werkelijkheid.
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macht. Zo zorgt het marktsysteem ervoor dat het handelen wordt gecoördineerd door
vraag en aanbod. Deze onpersoonlijke handelingscoördinatie maakt een effectievere
beheersing van de omgeving mogelijk en ontlast tegelijkertijd de communicatieve
betrekkingen. Een voortdurende onderhandeling over de definitie van de situatie zou
binnen de subsystemen leiden tot een afname van de effectiviteit van handelen, waardoor
de kans op succes afneemt en sociale integratie onder druk komt te staan. In principe komt
hierdoor binnen de leefwereld ruimte vrij voor onderhandelingsprocessen op andere
gebieden, hetgeen kan leiden tot een versterking van het communicatieve handelen
(Widdershovenl986) .
36

Met zijn theorie maakt Habermas duidelijk dat het zo effectief mogelijk organiseren van
productie of regelgeving strijdig kan zijn met de logica van het communicatieve handelen.
Processen van monetarisering en bureaucratisering, die voortkomen uit formeel geregelde
sociale verhoudingen, kunnen een bedreiging vormen voor de totstandkoming van
informeel geregelde maatschappelijke verhoudingen. Formele regels en klinkende munten
krijgen dan het karakter van algemeen geldende maatstaf oftewel, aan de hand van geld en
regels wordt bepaald wat mooi, waar en juist is.
De kolonisering van de leefwereld
In Habermas' optiek ontstaan maatschappelijke problemen wanneer systeemeisen te
krachtig worden en de structuren van de leefwereld binnendringen, waardoor de
symbolische reproductie niet langer plaatsvindt door een onderlinge uitwisseling van
standpunten, maar door geld en macht. Menselijke betrekkingen worden dan
gereconstrueerd volgens formele principes, die aan de systeemintegratie ten grondslag
liggen. De toetsing van geldigheidsaanspraken geschiedt dan niet langer op intersubjectieve basis, maar op grond van nuttigheid en efficiëntie. Zo heeft de schoonheid of
waarde van een landschap binnen het economische domein uitsluitend een instrumentele
betekenis. Het gaat uitsluitend om het lucratieve aspect.
Stuurmedia als geld en macht bepalen op zo'n moment de inhoud van allerlei niet-materiële zaken, opdat ze optimaal kunnen bijdragen aan economisch of bureaucratisch succes.
Er vindt dan een monetarisering en bureaucratisering van communicatieve verhoudingen
plaats. Het inrichten van de leefwereld geheel in functie van de effectiviteit van materiële
reproductie, waardoor mechanismen van subsystemen in de leefwereld nadrukkelijker
overkomen als een dwingende en vreemde macht, is door Habermas omschreven als de
kolonisering van de leefwereld. In die situatie worden omgevingscondities gemanipuleerd
en aangepast voor het veiligstellen van materiële doeleinden. Zo betekent een toenemende
professionalisering in markt- en overheidssectoren, dat het handelen van actoren een
sterker strategisch en instrumenteel karakter krijgt (gericht op succes) en daardoor
effectiever kan doordringen in de leefwereld.
Deze kolonisering kan mechanismen in de leefwereld activeren, die op den duur leiden tot
een inperking van het handelen binnen de subsystemen van markt en staat, hetgeen
Widdershoven geeft hiermee aan, dat systemen de communicatieve processen in de leefwereld
zowel kunnen verruimen als inperken.
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uiteindelijk de materiële reproductie van de maatschappij in gevaar brengt. Zo kunnen
weerstand, sabotage of protest van belangengroeperingen de handelingsvrijheid van
economische en bestuurlijke actoren reduceren en daarmee een blokkade vormen voor een
effectieve werking van de subsystemen markt en staat; De speelruimte voor symbolische
reproductie neemt dan toe in evenredigheid met de afname van materiële reproductie.
2.8
Conclusie
Vanuit een systeemperspectief maakt Habermas inzichtelijk dat enkele inherente eisen
van systeemhandhaving verantwoordelijk zijn voor problemen in de leefwereld. Zó
vereist de interne zelfhandhaving van de subsystemen markt en staat een doelmatige
beheersing van de externe omgeving. Omgevingscondities moeten worden aangepast om
een efficiënte productie of controle te waarborgen. Dit aspect is eerder aangeduid als een
basiskenmerk van attractievoirrting. Een en ander betekent, dat via het organiseren van
een reeks handelingen, langs gestandaardiseerde stuurmedia als geld en regels, een
temporele en ruimtelijke orde aan de leefwereld wordt opgelegd (zie Lefèbvre 1991). In
dit onderzoek is bestudeerd in hoeverre dit mechanisme binnen de sociale omgeving van
attracties als problematisch wordt ervaren.
Wellicht kan het concept 'kolonisering van de leefwereld' behulpzaam zijn bij het
interpreteren van omgevingsproblemen, die voortvloeien uit de constructie van een nietalledaagse ambiance door producenten van attracties. Daarbij dient te worden nagegaan of
de constructie van de toeristische werkelijkheid door producenten van attracties bijdraagt
aan het proces van kolonisering. Tegelijkertijd moet de aandacht dan uitgaan naar
situaties, waarin tegenkrachten ontstaan als reactie op een te krachtige markt- of
staatsinterventie in het domein van de leefwereld. In dat opzicht spreekt Kunneman
(1993) over deriormativeringvan het systeem. Net zo goed als het systeem de leefwereld
binnendringt, kan het volgens hem ook weer uit deze leefwereld worden verdrongen.
Op het eerste gezicht lijkt Habermas' begrippenkader uitermate geschikt voor het
inzichtelijk maken van de wisselwerking tussen omgeving en attractievorming. Daarmee
ontstaat het gevaar, dat empirische gegevens slechts worden verzameld en geïnterpreteerd
om de inhoud van Habermas' theorie te bevestigen. Zo'n eenzijdige kijk op de
werkelijkheid wordt voorkomen door vanuit een kritische houding naar Habermas'
gedachtengoed te kijken en tevens na te gaan in welke mate diens theorie van nut kan zijn
voor toeristisch onderzoek. Juist dit onderzoek naar het attractievormingsproces biedt
mogelijkheden voor een kritische beschouwing van de theorie van het communicatieve
handelen. Bij de totstodkoming van attracties spelen zowel materiële (goederen en geld)
als symbolische reproductieprocessen (betekenissen) een essentiële rol. Uit de voorgaande
beschrijving van het attractievormingsproces blijkt dat producenten van attracties nieuwe
betekenissen toevoegen aan de omgeving, waarmee ze ook zorgdragen voor de
symbolische reproductie van de leefwereld. Bovendien handelen ze niet louter uit
motieven van winstbejag. Dat neemt echter niet weg, dat er tevens sprake kan zijn van
kolonisering. Door toepassing van het begrippenkader van Habermas wordt enerzijds een
beter inzicht nagestreefd in de historische en contextuele gebeurtenissen, terwijl
tegelijkertijd de relevantie van dit theoretische perspectief wordt beproefd.
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Hoofdstuk 3 Toerisme, lokale identiteitsvorming en de symbolische
reproductie van het platteland
3.1
Inleiding
In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat toeristische attractievorming een herdefiniëring
van de omgeving inhoudt. Landschap, natuur, architectuur en sociale betrekkingen krijgen
binnen het constructieproces van attracties een andere betekenis toegevoegd. Het is aannemelijk dat deze herdefiniëring invloed heeft op voorstellingen en verwachtingen van de
lokale bevolking omtrent leef- en woonsituatie. Aan de hand van deze voorstellingen en
verwachtingen beoordeelt zij toeristische ontwikkelingen. Deze beoordeling zal
doorgaans betrekking hebben op de betekenis van toerisme voor de alledaagse gang van
zaken. Onderwerp van evaluatie kunnen zijn: de gevolgen van toerisme voor het
landschap, de rust, de saamhorigheid, de infrastructuur of de publieke voorzieningen in
een dorp of stad. Bij deze beoordeling zullen positieve en negatieve ontwikkelingen van
toerisme tegen elkaar worden afgewogen. De voorstellingen en verwachtingen die worden
gehanteerd bij deze evaluatie fungeren als interpretatiekaders. Eerdere ervaringen met
toerisme zorgen voor een aanvulling of een eventuele herziening van bestaande interpretatiekaders. Uiteraard wordt de inhoud van deze interpretatiekaders ook beïnvloed door
andere sociale ontwikkelingen dan toeristische.
Het is de bedoeling om in dit theoretisch hoofdstuk aandacht te schenken aan de aard en
totstandkoming van deze interpretatiekaders. Kennis hieromtrent kan inzicht geven in de
betekenis van atttactievorming voor het handelen en denken van de lokale bevolking.
Bestudering van deze interpretatiekaders geschiedt aan de hand van het concept lokale
identiteit. Lokale identiteit heeft betrekking op het collectief handelen van individuen en
het door hen uitdrukken van gevoelens van gemeenzaamheid. Het lokale aspect van
identiteit verwijst naar gevoelens van verbondenheid met de omgeving. Hoe deze gevoelens tot uitdrukking worden gebracht en welke functie de fysiek-ruimtelijke en de sociale
omgeving heeft bij de totstandkoming van lokale identiteiten, komt in dit hoofdstuk
ruimschoots aan bod. Ook de rol van toerisme bij de constructie van lokale identiteiten is
onderwerp van aandacht.
De hiervoor genoemde onderwerpen worden bestudeerd in de context van het platteland.
In veel plattelandsgebieden drukt de agrarische bedrijvigheid niet langer haar stempel op
de gang van zaken. Consumptieve activiteiten als toerisme en recreatie dienen zich er
nadrukkelijk aan als economisch alternatief. Door deze verschuivingen ziet de plattelandsbevolking zich geconfronteerd met soms ingrijpende veranderingen in haar directe omgeving. In die omstandigheid kan toerisme leiden tot een aantasting van de continuïteit van
het alledaagse leven en oorzaak zijn van conflicten over het gebruik van de
plattelandsruimte. Ook is het mogelijk dat toerisme onder bepaalde condities positief
bijdraagt aan het plattelandsleven. Toerisme kan een nieuw economisch elan op het
platteland teweegbrengen en het culturele leven een impuls geven.
Een veranderend platteland heeft gevolgen voor de totstandkoming van zowel lokale
identiteiten als toeristische attracties. De komst van allerlei nieuwelingen op het platteland
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heeft invloed op het saamhorigheidsgevoel binnen een lokale gemeenschap. Tevens gaat
een toenemende toeristische belangstelling voor het platteland gepaard met het produceren van geïdealiseerde rurale beelden als onderdeel van attractievorming (zie Hinrichs
1996; 263). Via deze beelden worden bepaalde kenmerken van het platteland gepresenteerd, die als typerend gelden voor het alledaagse leven aldaar. Atlractievorrning staat
ook in die hoedanigheid in relatie tot lokale identiteit.
Aangezien het platteland fungeert als context van onderzoek, volgt eerst een beschrijving
van de sociale en economische veranderingen op het platteland, zoals die zich er de laatste
decennia hebben voorgedaan. Vervolgens verplaatst de aandacht zich naar de totstandkoming van lokale identiteiten. Dit deel start met een theoretische verhandeling over het
identiteitsbegrip van Habermas. Daarna wordt uitvoerig ingegaan op de betekenis van het
concept lokale identiteit, waarbij de aandacht enerzijds uitgaat naar de relatie tussen
ruimte en identiteit en anderzijds naar het symbolische karakter van lokale identiteiten.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschouwing over de betekenis van toeristische
attractievorming voor de totstandkoming van lokale identiteiten.
3.2

De herstructurering van het platteland

Nivellering en een toenemende sociale differentiatie
Lange tijd vormde de landbouw hét samenbindende element van sociale gemeenschappen
op het platteland. Het merendeel van de plattelandsbevolking was direct of indirect
betrokken bij activiteiten in deze bedrijfstak. De economische en culturele band tussen
bewoners was nauw met elkaar verweven. Na de Tweede Wereldoorlog traden er
belangrijke sociale en culturele veranderingen op. In de na-oorlogse jaren toonde de
plattelandsbevolking een meer externe gerichtheid in haar handelen. Met name integratieprocessen op nationaal niveau, vormgegeven via onderwijs, bureaucratisering en economische en politieke schaalvergroting, waren daar verantwoordelijk voor. Deze
integratieprocessen veroorzaakten een divergentie in sociale interactiepatronen van de
plattelandsbevolking, hetgeen leidde tot veranderingen in de communicatie tussen dorpsbewoners (Groot 1989). Ook de toegenomen fysieke mobiliteit droeg in belangrijke mate
bij aan deze sociale divergentie (zie Mak 1996). Activiteiten als werk, vrijetijdsbesteding
en het doen van boodschappen vonden vaker plaats buiten het eigen dorp. Deze fysieke
ongebondenheid van de bevolking resulteerde in het verdwijnen van winkels,
werkplaatsen en publieke voorzieningen uit plattelandskernen.
Ook veranderende productiemethoden gaven het platteland een ander gezicht. Moderne
agrarische bedrijvigheid veroorzaakte een economische versnelling in het landelijke
gebied, die een drastische afname van het aantal bedrijven en arbeidskrachten tot gevolg
had. Investeringen in machines en bedrijf vergden veel kapitaal, waardoor kleine boerenbedrijven het niet langer bolwerkten. Door de opkomst van identieke productiemethoden trad een proces van nivellering op (rationalisering van de landbouw). Landelijke gebieden verloren een deel van hun eigen karakter en gingen meer op elkaar lijken.
Volgens Van Ginkel (1995; 30) gold hetzelfde voor lokale gemeenschappen. Door een
toename van integratie en inkapseling in grotere samenlevingsverbanden namen de verschillen tussen plattelandsgemeenten af. Het platteland kwam open te liggen voor allerlei
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externe invloeden. Forenzen, eigenaren van tweede huizen, projectontwikkelaars,
toeristen en natuurorganisaties kregen op verschillende manieren invloed op de organisatie van het plattelandsleven. Hierdoor kreeg de binding met de omgeving een ander
karakter. De komst van nieuwelingen op het platteland betekende een toenemende sociale
differentiatie binnen lokale gemeenschappen.
Globalisering en lokalisering
Het plattelandsleven, zoals dat georganiseerd is op lokaal niveau, kwam meer onder
invloed te staan van zowel nationaal beleid als globale krachten (zie Hoggart e.a. 1995).
Dit laatste wordt getypeerd als het globaliseringsproces. Dit globaliseringsproces is een
ontwikkeling, waarbij de alledaagse oriëntaties, contacten en afhankelijkheden een steeds
omvangrijker territorium bestrijken, waardoor het besef van de eigen geografische plaats
in een steeds wijdere ruimtelijke context komt te staan (Mommaas 1993)'. De vestiging
van vluchtelingencentra in veel plattelandskernen maakt het globaliseringsproces misschien nog wel het meest tastbaar voor de plattelandsbevolking. De problemen van de
wereld worden in het eigen dorp zichtbaar.
Ook een vermindering van de agrarische bedrijvigheid hangt samen met mondiale
economische en politieke ontwikkelingen. Maatregelen van de Europese Commissie ter
vermindering van de landbouwproductie, ingegeven door het ontbreken van een markt
voor bepaalde producten, veroorzaakten in veel plattelandsgebieden werkloosheid en
emigratie . Bewoners in deze gebieden kregen te maken met dilemma's over hun toekomst (Bramwell & Lane 1994). De wenselijkheid van een verbreding van de economische structuur stond daarbij vaak tegenover een ongewenste introductie van nieuwe
waarden en andere gebruiken .
2

3

Grootschalige processen als globalisering en culturele homogenisering, betekenen
geenszins een verminderde behoefte van dorpsbewoners om zich te onderscheiden van de
buitenwereld (de stad of andere dorpen). Schaalvergrotingsprocessen roepen in de regel
fricties en reacties op. Zo lijken globalisering en universalisme tot gevolg te hebben dat
mensen zoeken naar inspiratie uit vervlogen tijden (De Haan 1996; 17). Kr is momenteel
sprake van een opbloei van oude gewoonten en gebruiken en een toenemend besef van en
aandachrvoor het eigene van dorp ofsöctalë'gemeenschap (zie Van GinkeTI995). De
Deze tendens tot een toenemende schaalvergroting inspireerde diverse onderzoekers de wereld te
omschrijven als een onverbrekelijk geheel: De wereld als mondiaal dorp (McLuhan) als
enkelvoudige plaats (Robertson) en als één systeem (Wallerstein).
De invloed van deze internationale politieke organen op de wereldmarkt maakt de boer nog
nadrukkelijker een mondiale ondernemer.
Daarbij dient te worden opgemerkt, dat veranderingen op het platteland geen eendimensionale
vorm aannemen. Op grond van de afstand tot het stedelijk gebied en de mate van handhaving
van heersende machtsstructuren maken Murdoch & Marsden (1994) een onderscheid tussen vier
typen platteland. Elk type platteland biedt verschillende economische en sociaal-culturele
mogelijkheden. In de clierttalist counttyside zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden voor landbouw
gunstiger dan in de preserved countryside, waar natuurbescherming meer kans heeft tot succes.
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heropleving van regionale culturele uitingen, zoals het door schrijvers, pop-, toneel- of
zanggroepen gebruik maken van het eigen dialect bij culturele producties, toont aan dat er
nog steeds behoefte is aan het articuleren van een specifiek onderscheid . Ook het t.v.-programma Van Gewest tot Gewest laat wekelijks zien hoe het terugroepen van tradities op
het platteland aan populariteit wint. Het gaat dan om de presentatie van een bepaald type
platteland, dat zich daarvoor leent.
4

Globalisering leidde niet tot een vernietiging van culturele verschillen, integendeel, het
bracht eerder een hernieuwde aaiischerpj^
(zie Robertson 1990). Benadn±kJHg3onJe^jgeja£^
als een vorm van verzet
tegen krachten die een deel van de zeggenschap over het eigen leven hebben weggenomen
(zie Cohen 1985; Groot 1989; van Girikél 1995). Mömmaas (1993) wijst erop dat er naast
processen van ontgeografisering en de-lokalisering tevens sprake is van een herlevend
regionalisme en lokalisme. Processen van globalisering en lokalisering zijn volgens hem
niet eikaars tegendeel, maar zijn beide onderdeel van dezelfde ontwikkeling. In het verlengde hiervan ligt de conclusie van Murdoch en Marsden (1994), dat plattelandsontwikkeling moet worden gezien als een samenspel tussen enerzijds ontwikkelingen in een
wijdere context en anderzijds de interne strijd om zeggenschap over uiteenlopende plattelandsaangelegenheden. Met andere woorden, het platteland verandert niet alleen door
externe krachten, ook van binnenuit kunnen zich krachten ontwikkelen die de plattelandsontwikkeling sturen. Als toneel van zowel internationale, nationale als lokale processen,
kreeg het platteland een meerduidige betekenis.
De nieuwe waardering van het platteland
Marsden (1993) onderscheidt een drietal veranderingen, die ervoor zorgden dat het
platteland een ander aanzien kreeg, dit zijn: een gewijzigde economische orde, de komst
van nieuwe actoren en een ommekeer in planning en belangenbehartiging. Deze sociale
en economische herschikking van het platteland ging gepaard met een andere waardering
van de rurale ruimte. Het hedendaagse platteland wordt geassocieerd met de diverse
mogelijkheden die het biedt voor een variëteit van gebruikers (Mormont 1990). Ideeën
over nataurontwikkeling en stijl van leven, wonen en recreëren bepalen de huidige
betekenis van het platteland (zie Mormont 1990; Marsden e.a. 1993; Hoggart e.a. 1995).
Het begrip platteland vertegenwoordigt daarom vele werelden van sociale en culturele
waarden (zie Huigen 1996; Bramwell & Lane 1994) . Deze nieuwe sociale en culturele
waarden zijn terug te vinden in een gewijzigd ruimtegebruik. De plattelandsruimte wordt
nadrukkelijker getransformeerd tot een nieuw type consumptieruimte voor verschillende
inkomensgroepen (zie Urry 1990; Marsden e.a. 1993; Murdoch & Marsden 1994;
5

Geert Mak (1996) signaleert bijvoorbeeld onder jongeren op het Friese platteland een nieuwe
dorpstrots, met eigen popgroepen en eigen mode.
Door deze heterogeniteit van waarden is het tegenwoordig moeilijk om een eenheid in persoonlijke visies van het platteland te vinden (Mormont 1990). Het platteland is lange tijd gedefinieerd
als tegenpool van de stad. Door schaalvergroting en herstructurering is de heldere distinctie
tussen platteland en stad vervaagd (Robinson 1990). In (mentale) constructies van het platteland
is deze distinctie nog wel vaak aanwezig.
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Hinrichs 1996). De aanleg van golfbanen, wandel- en fietspaden en de bouw van
(kuur)hotels, themaparken en luxe vakantiebungalowparken maken het platteland
attractief voor de stedeling, die op zoek is naar toeristisch vermaak of naar een aantrekkelijke woonomgeving.
Deze ruimtelijke transformatie beïnvloedde met name de oriëntaties van de autochtone
bevolking. Niet langer zag zij zich geworteld in een overzichtelijke gemeenschap. Op
grond van deze sociale verschuivingen op het platteland en dit verlies aan overzicht,
concludeerde Groot (1989) dat lokale identiteit niet langer in termen van dorpsbinding
kon worden omschreven. Dorpsbinding verwijst uitsluitend naar de mate waarin
individuen zich emotioneel verbonden voelen met de lokale samenleving. De op rationele
gronden berustende waardering van de woonplaats valt buiten deze definitie. Doordat het
platteland een ontmoetingsplaats is geworden van uiteenlopende werelden, is de perceptie
en waardering van het platteland, en in het bijzonder van het dorp waar men woont,
gewijzigd.
Nieuwe machtsverhoudingen op het platteland
Consumptie oefent een steeds grotere invloed uit op de inrichting van de plattelandsruimte, daarom typeren Cloke & Goodwin (1992) het huidige platteland als een postproductjeve niimte. Echter innovaties in het consumptiedomein zijn bijna altijd gerelateerd aan vernieuwingen in het productiedomein. Nieuwe patronen van investering en
productie zijn gericht op hedendaagse dimensies van consumptie . Als uit toeristische
voorkeuren een hang naar één of andere idyllische plattelandsomgeving blijkt, dan zullen
producenten van attracties trachten de omgeving te transformeren overeenkomstig deze
wens . De hiermee gepaard gaande transformatie van de omgeving beïnvloedt de sociale
interacties in de betreffende ruimte. Wijzigingen in productie en consumptie resulteren
bijna altijd in veranderde sociaal-ruimtelijke relaties (zie Massey 1984; Cooke 1988;
Zukin 1991).
6

7

Een veranderde organisatie van de plattelandsomgeving impliceert tevens een verschuiving in machtsverhoudingen. De productie of de beschikking over ruimte zorgt voor
uitbreiding van sociale macht (Harvey 1989; 233). Vooral in gebieden waar landbouw aan
belang inboet, is de kans groot dat nieuwe producenten de plattelandsruimte een ander
aanzien geven. Niet zozeer boeren of andere groepen uit de autochtone bevolking bepalen
dan nog langer wat er in hun dorp en omgeving plaatsheeft, maar allerlei nieuwkomers.
Door middel van strategieën proberen zij zich de ruimte toe te eigenen en deze in te
richten overeenkomstig hun wensen (Murdoch & Marsden 1994). Achter dit handelen

Hoggaite.a. (1995) verwerpen de bewering, dat het platteland verworden is tot één consumptieruimte. Ondanks het feit dat het platteland geïnfiltreerd is met een consumptiegericht symbolisme, menen zij dat veranderingen op het platteland nog altijd worden gedomineerd door
productiecriteria.
Zo beschrijft Hinrichs (1996) hoe de overheid in de Amerikaanse staat Vermom de constructie
van rurale landschappen steunt. Deze constructies zijn gebaseerd op beelden van stedelijke
toeristen omtrent idyllische vakanties.
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gaat een streven naar controle op de omgeving schuil. Een duidelijk voorbeeld daarvan, is
de toegenomen invloed van natuurorganisaties èn projectontwikkelaars op de inrichting
van de plattelandsruimte.
Murdoch & Marsden (1994) signaleren, dat nieuwkomers meer dan voorheen richting
geven aan het planningsbeleid van plattelandsgemeenten of regio's . Vandergeest en
DuPuis (1996) onderschrijven deze constatering door te wijzen op de technische en dwingende maatregelen in veel ruimtelijke inrichtingsplannen, die zijn opgesteld uit overwegingen van natuurbescherming. Een groter maatschappelijk draagvlak geeft natuurorganisaties het vermogen om in ruimtelijke ordeningsplannen omvangrijke gebieden te
claimen, zodat ze kunnen bepalen wat binnen afgebakende zones wel of niet is toegestaan.
Deze toegenomen macht van natuurbelangenorganisaties en het toenemende belang van
het platteland als consumptieruimte leiden ertoe, dat onderscheidingen in het planningsbeleid worden aangebracht op grond van leefwijze, specifieke activiteiten en type landschap.
Volgens Vandergeest & DuPuis (1996; 4/5) zorgt dit voor een marginalisering van degenen die niet in deze categorieën passen . Savage (1992) onderschrijft deze constatering en
stelt dat het beschermen van plattelandsgebieden door de nieuwe middenklasse bijna
automatisch een uitsluiting van andere bevolkingsgroepen inhoudt. In dat kader is het van
belang om in het onderzoek na te gaan of de gevestigde groepen in bepaalde gebieden
strategieën ontwikkelen om tegengas te geven aan nieuwe ontwikkelingen en in het
bijzonder als het om toerisme gaat' . Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit
dat in sommige plattelandsgebieden de autochtone bevolking nog beschikt over
voldoende zeggenschap over de gang van zaken, waardoor de kans van nieuwkomers om
invloed uit te oefenen op het dorpsleven gering is.
8

9

0

De strijd om de plattelandsruimte: concurrerende aanspraken
Dqorjde toename van functies krijgt_de plattelandsruimte een meer gefragmenteerd
kargJösrTTteze"gëTrag^ènteerde ruimte kenmerkTzich door een overlapping van een
veelvoud van sociale ruimten (Mormont 1990). De kans op het ontstaan van fricties
tussen verschillende sociale groepen is daardoor toegenomen. Bij een grotere overlapping
van verschillende sociale ruimten groeit vaak het aantal concurrerende aanspraken op

Zelfs toeristen, die het platteland slechts voor korte duur bezoeken, beïnvloeden dit planningsbeleid. Hun verwachtingen en plezier in het ervaren van het platteland hebben economische
gevolgen voor de bezochte dorpen of gemeenten (Urry 1990). Dientengevolge kan toerisme bij
het opstellen van beleidsplanhen moeilijk door bestuurders worden genegeerd.
Zo constateert Hinrichs (1996; 260) in haar onderzoek dat stedelingen, die zich op het platteland
vestigen, zich vaak weinig tolerant tonen ten opzichte van agrarische activiteiten. Hun strijd
tegen geuren, geluiden en vervuiling resulteert soms in een noodgedwongen stopzetting van
agrarische activiteiten,, die zich in of vlakbij het dorp voordoen. De ruimtelijk ordening wordt
daarbij aangepast aan eisen die nieuwkomers stellen aan hun omgeving.
In zijn onderzoek naar, de verstedelijking van het platteland beschreef Brunt (1972; 178-209)
reeds hoe een politieke strijd over de vestiging van een supermarkt en een jeugdsociëteit in een
dorp leidde tot het tegenover elkaar komen te staan van het nieuwkomersbelang en de gevestigde
belangen.
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ruimtegebruik. Zo kan de bouw van een vakantiebungalowpark op hevig verzet stuiten,
indien boeren, natuurbeschermers en/of dorpsbewoners dit ervaren als strijdig met eigen
belangen en de specifieke betekenis die zij geven en ontlenen aan de betreffende ruimte.
Bij het zoeken naar achtergronden van de strijd om de plattelandsruimte, is het volgens
Hinrichs (1996) belangrijk om na te gaan wiens belang prevaleert bij het aanprijzen van
bepaalde betekenissen.
De strijd om ruimtegebruik is ingegeven door een streven naar controle op de gang van
zaken (Mormont 1990). Niet alleen vanuit politieke en economische overwegingen wordt
deze controle nagestreefd, ook sociaal-culturele motieven liggen hieraan ten grondslag
(Vandergeest & DuPuis 1996). In de strijd om de plattelandsruimte gaat het zowel om een
materiële ajs een symboljschejoe-eigening van de ruimte. Deze toe-eigening heeft het
karakter van een competitie om rurale hulpbronnen. Murdoch en Marsden (1994) zijn van
mening, dat deze competitie de laatste jaren is verhevigd, doordat rurale hulpbronnen in
toenemende mate geïntegreerd raken in circuits van economische en culturele kapitaalaccumulatie. De waarde van grond en gebouwen is volgens hen in veel plattelandsgebieden fors gestegen, vooral in gebieden die dicht bij de stad liggen. Deze
prijsverhogingen hangen samen met sociaal-culturele factoren. Zo wijzen Murdoch en
Marsden (ibid.) op de strategieën die projectontwikkelaars hanteren bij het aanbieden van
het platteland. Bij de verkoop en renovatie van (landjhuizen en het aanbieden van investeringsobjecten, zoals luxe vakantie-appartementen, benadrukken ze het idyllische van het
platteland. Daarmee appelleren deze projectontwikkelaars aan de smaak van een kapitaalkrachtige middenklasse .
11

Door toevoeging van culturele betekenissen aan uiteenlopende objecten en sociale praktijken stimuleren projectontwikkelaars en toeristische ondernemers de consumptie van het
platteland (zie Hinrichs 1996). De nieuwe middenklasse laat de betreffende plattelandsruimte inrichten overeenkomstig haar esthetische waarden, waarmee zij een sociale distinctie aanbrengt ten opzichte van anderen, veelal de autochtone bevolking. Bovendien
ziet deze middenklasse zich verzekerd van een lucratieve belegging van haar economische
kapitaal. Projectontwikkelaars, toeristische ondernemers en nieuwe rijken maken het
platteland zowel tot handelswaar als object van consumptie:
"Rurality is as much a commodity produced for, marketed to and consumed by different class
fractions. Rurality as an object for consumption, rests on both material instances and symbolic
understandings of landscape, tradition and place." (Hinrichs 1996; 261)

De commodificatie van het platteland, waarover Hinrichs hier spreekt, heeft betrekking op
het culturele van het platteland, dat nu ook aan marktwerking onderhevig is. Allerlei
culturele zaken worden voorzien van een prijskaartje. Bovendien gaat de commodificatie
van het platteland volgens Cloke en Goodwin (1992; 322) gepaard met de productie van
een veelheid aan plattelandsbeelden. In hoofdstuk 2 is gewezen op het belang van
Het begrip 'klasse' verwijst bij Marsden & Murdoch niet naar een deterministische structuur
achter plattelandsontwikkeling, maar wordt gezien als een medium en uitkomst van sociale
processen.
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beeldvorming bij attractievorming. Attractievorming draagt daarmee bij aan de
commodificatie van het platteland. Hoe deze commodificatie precies gestalte krijgt, komt
aan de orde in het empirische deel van deze dissertatie, waarin wordt aangegeven hoe het
platteland in het proces van attractievorming is opgenomen en verbeeld.
De representatie van het platteland: stereotypen en symbolische toe-eigening
Het platteland als object van consumptie berust op voorstellingen van landschap, tradities
en plaats. Deze beelden komen volgens Mormont (ibid.) tot stand binnen uiteenlopende
netwerken van actoren. Gedeelde waarden, markt- of politieke relaties zorgen daarbinnen
voor de onderlinge verbondenheid. Een voorbeeld van zo'n netwerk is het nieuwe monsterverbond tussen ANWB, NS en Natuurmonumenten, dat streeft naar de ontwikkeling
van nieuwe natuur in Nederland. Bij deze ontwikkeling wordt een beeld uitgedragen van
een onveranderd en vreedzaam platteland, dat recreatieve mogelijkheden biedt voor de
stedeling.
Een verminderde betekenis van landbouw geeft ruimte aan nieuwe en uiteenlopende voorstellingen van natuur, landschap en dorpsleven: natuurorganisaties presenteren het platteland overwegend als de moeite waard om te beschermen tegen allerlei bedreigende
krachten en toeristische ondernemers geven ons het beeld van een gezond, traditioneel en
authentiek platteland. Menig televisieprogramma en reclamefilmpje toont ons een beeld
van het platteland, waar traditie en een sterke sociale integratie nog even actueel zijn als
vroeger. Zo fietst in de reclamespot van het in Limburg gebrouwen Brandbier de hoofdrolspeler door een idyllisch landschap, waar boeren het koren gezamenlijk en op traditionele wijze binnenhalen. Het platteland wordt getoond als een gebied, dat door de
geschiedenis heen zichzelf is gebleven. Wij moeten de indruk krijgen dat enkele
typerende aspecten van het platteland ten grondslag liggen aan de productie van dit bier.
Een drietal aspecten van het platteland worden daarbij geaccentueerd, namelijk: traditie
(boerenarbeid, gebruik van houten biervaten en krijtjes), solidariteit (als tegenhanger van
het individuele stadsleven) en gezondheid (geen haast en drukte).
Ook nieuwkomers nemen soortgelijke stereotiepe verwachtingen met zich mee naar het
platteland (zie Bramwell & Lane 1994; Murdoch & Marsden 1994). In deze verwachtingen ligt de nadruk op de kwaliteit van de plattelandsomgeving, die vooral pittoresk,
oud, idyllisch en onveranderd moet zijn (Newby 1985). Vooral bij toeristische attractievorming is sprake van een representatie van geïdealiseerde plattelandsgebieden (Hinrichs 1996). Studies over attitudes ten aanzien van het platteland wijzen uit dat toeristen
het platteland waarderen, vanwege de symbolische rol die het vervult. Het platteland is
waargenomen als een betere fysieke en sociale wereld (Bramwell & Lane 1994). Ondanks
de teloorgang van het traditionele platteland, zijn toeristen in staat om bepaalde elementen
te identificeren, die verwijzen naar het goede leven op het platteland. In deze voorstellingen is sprake van een associatie met een specifiek tijdsbeeld (Vandergeest & DuPuis
1996; 9). Het is de vraag of dit tijdsbeeld overeenkomt met datgene wat besloten ligt in
verwachtingen en voorstellingen van lokale bevolkingsgroepen.
Het domineren van specifieke beelden, die worden geconstrueerd door toeristen,
ondernemers, bestuurders of natuurbelangenorganisaties, maakt het platteland tot een
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arena van strijd (Hinrichs 1996; 261). Verschillende werkelijkheidsconcepties van de
natuur en plattelandsaangelegenheden worden in deze strijd naar voren gebracht (Marsden
en Murdoch 1994). Via deze concepties geven actoren hun wensen aan met betrekking tot
plattelandsontwikkeling. Daarbij doet zich een duidelijk onderscheid voor tussen een streven naar enerzijds verandering en anderzijds conservatie, hetgeen het ontstaan van fricties
versnelt:
"There are the powerful tensions which now exist between the forces of rural development
seeking to reverse rural decline, and the forces for conservation, which may seek to fossilise the
countryside." (Shaw & Williams in: Bramwell & Lane 1994; 19)

Constructies van de werkelijkheid
Binnen een dorpspopulatie zal sprake zijn van verschillende constructies van de werkelijkheid. Voor Halfacree (1993) is dit reden om te stellen, dat het geven en ontlenen van
betekenis aan het platteland voortvloeit uit persoonlijke of mentale constructies, waarbij
een mentale constructie van het platteland de werkelijkheid bevat, zoals iemand deze ziet.
Op grond van deze werkelijkheidsconceptie worden betrekkingen met anderen aangegaan.
Paasi (1991) omschrijft deze mentale concepties als ervarings- en verwachtingscategorieën (structures of expectations). Ze helpen mensen hun kennis over de wereld
organiseren en nieuwe ervaringen te interpreteren. Groepsformatie geschiedt op grond van
deze interpretaties van het plattelandsleven en is niet het resultaat van unieke individuele
concepties. Een individuele conceptie van het platteland voorziet in aansporingen tot collectief handelen (Halfacree 1993). Indien beelden van het platteland gedeelde kenmerken
bevatten, zet dit aan tot collectief handelen (Hoggart e.a. 1995).
Een nadere duiding van het collectief handelen op grond van gedeelde beelden, komt aan
de orde bij de bespreking van het symbolische afbakeningsproces van de lokale gemeenschap. Alvorens daar iets over te zeggen, is het nodig om eerst aandacht te schenken aan
het begrip identiteit. De symbolische afbakening van een gemeenschap hangt samen met
het bestaan van lokale identiteiten. Het lokale verwijst daarbij naar identiteiten die
voortkomen uit onderlinge betrekkingen binnen een bepaalde ruimte. De totstandkoming
van zo'n collectieve identiteit wordt besproken aan de hand van het identiteitsbegrip van
Habermas
33

Het identiteitsbegrip van Habermas

De relatie tussen individuele en sociale identiteit
In beschouwingen van Habermas (1976; 1981) over het constructieproces van identiteit
blijkt de meeste aandacht uit te gaan naar de verhouding tussen individuele en sociale
identiteit. Het centrale aandachtspunt is daarbij de totstandkoming van de inhoud van de
ik-identiteit onder invloed van sociale processen. Als geestverwant van het Verlichtingsdenken zoekt Habermas naar de juiste maatschappelijke condities voor een vrije ontplooiing van de individuele identiteit. Deze condities zijn door hem vervat in de gedachte van
een ideale communicatiegemeenschap. Habermas is vooral geïnteresseerd in de vraag of
de huidige moderne en complexe samenleving een redelijke identiteit kan voortbrengen
en zo ja, onder welke voorwaarden dat mogelijk is (Hoogland 1987).
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Uit het gebruik van het begrip "redelijk' blijkt de normatieve inhoud van Habermas'
identitèitsbegrip. Het redelijke van de identiteit is verbonden met de mogelijkheid tot het
communicatief voortbrengen van de inhoud van identiteiten. Redelijkheid verwijst naar
identiteitsvorming onder de voorwaarde van gelijke kansen tot deelname aan communicatieprocessen. Daarmee geeft Habermas aan dat de vorming van een individuele identiteit verder reikt dan particuliere opvoedingssituaties. De identiteit van een persoon berust
grotendeels op de plaats die hij of zij binnen een bepaalde gemeenschap inneemt. Daarom
beschouwt Habermas het concept collectieve identiteit als mogelijkheidsvoorwaarde voor
het spreken over ik-identiteit (Hoogland 1987; 56) . Identiteit komt in die optiek uitsluitend tot stand via sociale interactie. Via interacties kan het individu betekenis geven en
ontlenen aan de stand van zaken in de omgeving. Deze sociale interacties berusten op een
wederzijdse verhouding van gedragsverwachtingen, die al dan niet vervuld kunnen
worden (Van Doorne en Korthals 1986).
12

Veranderingen in de maatschappij dwingen het individu tot bijstelling van werkelijkheidsconcepties. Deze bijstelling is in het belang van sociale integratie. Handelingen
kunnen alleen op elkaar worden afgestemd als betrokkenen overeenstemming bereiken
over concepties van de werkelijkheid. Deze overeenstemming wordt bereikt via
discoursen, waarin individuen stellingnames naar voren brengen ten aanzien van de stand
van zaken in de maatschappij. Op die manier poogt men te komen tot een gezamenlijke
definitie van de situatie, die het vervolgens mogelijk maakt om de verschillende handelingsplannen op elkaar af te stemmen.
Bij het streven naar een gezamenlijke definitie van de situatie moet kennis en ervaring op
elkaar worden overgedragen (de culturele reproductie). Habermas geeft identiteiten dan
ook weer als competenties. De vorming van identiteiten beschouwt hij als een
leerproces . Het individu moet leren betrekkingen met anderen aan te gaan om een
consistente persoonlijke identiteit te ontwikkelen (de ontwikkeling van een derdepersoonsperspectief). Sociale interacties zijn volgens Van Doorne en Korthals (1986)
gemotiveerd door gevoelens van loyaliteit en verplichtingen tegenover anderen. Tegelijkertijd moet het individu zijn of haar innerlijke wereld afschermen van de objectieve en
sociale wereld. Naarmate de competenties een meer universeel karakter aannemen wordt
de mogelijkheid tot individualisering groter (Hoogland 1987; 44). In moderne maatschappijen gaan processen van universalisering (recht en moraal) en individualisering samen
op.
13

In 'Zur Rekonstruktion des historische Materialismus' (1976) ste.lt Habermas: "Eine die individuellen Lebensgeschichten übergreifende Identität der Gruppe ist deshalb Bedingung für die
Identität der einzelnen." (p. 93)
"Auch die kollektive Identität ist heute nur noch in reflexiver Gestalt denkbar, nämlich so, dass
sie im Bewüsstsein allgemeiner und gleicher Chancen der Teilnahme an solchen Kommunikationsprozessen begründet ist, in denen Identitätstbildung als kontinuierlicher Lernprozess stattfindet" (Habermas 1976; 116)
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Identiteitsvorming als communicatiefproces
In zijn theorie van het communicatieve handelen betoogt Habermas (1981) dat het voortschrijdende rationaliseringsproces in de moderne samenleving problemen geeft voor vanzelfsprekende identiteitsconcepties. Tradities en gewoonten hebben in de moderne
samenleving aan kracht verloren . In de moderne samenleving zijn individuen zelf
betrokken bij het vormingsproces van een gemeenschappelijk te ontwerpen identiteit. De
identiteit van collectiviteiten is niet langer het resultaat van gemeenschappelijk geloof of
wereldbeeld, maar wordt communicatief voortgebracht .
14

15

Collectieve identiteit berust in Habermas' visie op gedeelde praktijken en betekenissen.
Voor de instandhouding van collectieve identiteiten is het van belang dat de individuele
groepsleden zich in de gemeenschappelijke identiteit blijven herkennen en tevens eikaars
standpunten erkennen. De sociale ruimte bestaat in de moderne maatschappij uit een intersubjectief net van wederzijdse erkenningsverhoudingen (Keulartz 1992). Deze erkenning
en herkenning van de samenleving is door Weber omschreven als het Gemeinschaftsglauben. Een maatschappij kan slechts een bestaan leiden als mensen zich ermee kunnen identificeren (Poche 1992). Deze identificatie vormt op zich weer de grondslag voor sociale
integratie. Het presenteren van een gedeeld verleden en het stellen van gemeenschappelijke doeleinden, zaken waarmee een groep zich kan associëren en waarover overeenstemming moet worden bereikt, wijzen op het bestaan van een integratiebehoefte (De Swaan
1989).
De leefwereld als kader van groepsbinding
Het door Habermas ontwikkelde identiteitsbegrip berust op zijn theoretische analyse van
de leefwereld' . Als interpretatiebron is de leefwereld constitutief voor processen van verstandhouding. Het ontlenen van betekenissen aan bestaande symbolische constructies
(identiteitsschema's) vereenvoudigt de communicatie. Interactiedeelnemers kunnen zich
door de beschikbaarheid van bestaande interpretatiekaders onderling makkelijker verstaanbaar maken. De leefwereld fungeert op die manier als horizon, die het handelen van
mensen zinvol maakt. De leefwereld als horizon voorziet de communicatief handelende
individuen van gevoelens van groepsgebondenheid en solidariteit (Korthals en Kunneman
1992). Solidariteit is een onontbeerlijke conditie is voor het realiseren van een gezamenlijke definitie van de situatie (Van der Meulen 1989).
6

Habermas beschouwt de leefwereld als een bron van kennis en gedeelde ervaringen,
waarmee aan de wereld om ons heen ervaringszin kan worden gegeven. Dit laatste
gebeurt met behulp van taal. Met betrekking tot de stand van zaken in de wereld kunnen
Tradities kunnen hun voortbestaan slechts ontlenen aan ge'fnstitutionaliseerde theoretische en
praktische discussies en aan expressieve kritiek (Korthals en Kunneman 1992).
Communicatie is het basiselement van een sociaal leven op territoriale grondslag (Groot 1989)
De leefwereld is in Habermas' theorie een ideaaltype en moet worden onderscheiden van concrete levensvormen (Van Doorne & Korthals 1986).
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via taal normatieve, evaluatieve en expressieve vragen worden gesteld. Met de taal
kunnen we aangeven wat de werkelijkheid inhoudt (Cox & Mair 1989). Zo kunnen
sociale groepen symbolische grenzen in de werkelijkheid aanbrengen, die het resultaat
zijn van consensus over datgene wat zij ervaren als mooi, rechtvaardig en juist. Waarneming van deze symbolische begrenzingen maakt het mogelijk om daaraan nieuwe
betekenissen te geven en te ontlenen (Cohen 1985). Het individu kan zo een samenhangende visie op de werkelijkheid ontwikkelen en betrekkingen met anderen aangaan.
Habermas (1981) is van mening, dat een toenemende rationalisering van de leefwereld
een vergroting van de interpretatieve en argumentatieve inspanningen vereist om
handelingen op elkaar af te stemmen en sociale integratie veilig te stellen.
De problematisering van veranderde omstandigheden
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de mogelijke effecten van veranderingen in de
omgeving als gevolg van toerisme op het handelen en denken van de lokale bevolking. De
betekenis van toerisme voor de totstandkoming van lokale identiteiten, blijkt uit reacties
van bewoners op allerlei ontwikkelingen in hun omgeving. Volgens Habermas (1981)
ontstaat er pas een behoefte om overeenstemming te bereiken over de juistheid van
nieuwe ont^vikkelingen als deze worden geproblematiseerd; iets moet eerst door de
communicatiedeelnemers tot thema worden gemaakt (Keulartz 1992). Zo zullen sommige
veranderingen in de natuur of maatschappij slechts binnen de wetenschap worden
gethematiseerd en nauwelijks in breder maatschappelijk verband. Alleen het voor de
situatie relevante fragment van de leefwereld vormt een thematiseerbare context. Deze
thematisering vindt plaats in discoursen.
Van der Meulen (1989) wijst erop dat, collectieve identiteiten zich uitsluitend tonen in
discoursen. Interactiedeelnemers stellen in discoursen normatieve verwachtingen aan de
orde. Daarin worden geldigheidsaanspraken naar voren gebracht en wordt getracht het
wederzijds begrip te herstellen; Habermas (1981) omschrijft dit proces als Begründung.
Uitspraken in discoursen zijn volgens Habermas beredeneerde en aflosbare validiteitsclaims. Dit betekent dat waarderingssystemen, die de identiteit van collectiviteiten waarborgen, kunnen worden herzien en zich voortdurend wijzigen (Hoogland 1987; 59). Door
het benadrukken van het discursieve en inwisselbare karakter van validiteitsclaims voorkomt Habermas dat collectieve identiteitsvorming kan worden opgevat als een doel, dat
via strategisch handelen zou kunnen worden nagestreefd .
17

Het gebruik van het arenabegrip bij het achterhalen van lokale identiteiten
Bij onderzoek naar reacties van lokale bevolkingen op veranderingen in hun leefomge^
ving, wordt vaak impliciet aangenomen dat de bevolking in kwestie een coherent wereldIn navolging van Heidegger beschouwt Habermas identiteitsvorming als een programma van de
toekomst, waarin doeleinden via communicatieve overeenstemming worden vastgelegd. De
wijze waarop we tradities beoordelen en ons historische ervaringen eigen maken, wordt in hoge
' mate bepaald door de verwachtingen die we van de toekomst koesteren (Keulartz 1992).
Volgens Keulartz geeft Habermas met zijn theorie aan, dat in anticipatie op de toekomst
onze huidige wereld verschijnt als een verkeerde wereld; in de huidige wereld komen identiteiten
niet in redelijkheid tot stand.
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beeld heeft. Identiteitekenmerken worden dan gebracht als natuurlijk gegevens; als een
vanzelfsprekende en getrouwe spiegel van een samenhangend normen- en waardenstelsel.
Habermas maakt in zijn theorie duidelijk dat collectieve identiteitevorming een continu
ontwikkelingsproces is. Leden van een groep moeten de stand van zaken eerst bevraagbaar maken, alvorens consensus kan worden bereikt over de wenselijkheid van bepaalde
ontwikkelingen. Normen en waarden zijn geen vanzelfsprekendheid, zij worden bijgesteld
al naar gelang de situatie dit vereist. Bovendien wordt het definiëren van normen en
waarden en het produceren van wereldbeelden beïnvloed door het economisch en bureaucratisch systeem. Bij onderzoek naar identiteitsvorming dient er dan ook goed te worden
gelet binnen welke sfeer de definitie van de situatie tot stand komt (Van de Meulen 1989).
Door het platteland of een dorp te bestuderen als een arena (zie hoofdstuk 2), ontstaat een
beter inzicht in de invloed van zowel mechanismen van het economische en bureaucratische systeem als de alledaagse sociale interacties op gedrag en identiteitsvorming. Dorpen
worden daarbij opgevat als kruispunten waar onzichtbare (mondiale) processen zichtbaar
worden en deel uitmaken van de dagelijkse interacties. Het platteland of nog specifieker
het dorp als arena, is een ruimte van spel, strijd, confrontatie, gemeenschappelijk actie,
solidariteit en van productie en consumptie. Tegelijkertijd is dit het toneel, waarop de
maatschappelijke stelsels opereren en waar machtsverhoudingen zich doen gelden en
gestalte krijgen.
Het concept arena (Törnqvist in Dietvorst 1984; 286) verwijst naar de concrete plaats
waar communicatie en interactie tussen individuen plaatsvindt. Abstracte zaken als globalisering en homogenisering krijgen hun neerslag in sociale interacties binnen een
begrensde ruimte. Het laatste is reden om te kiezen voor onderzoek naar lokale identiteit
in plaats van regionale identiteit . De begrenzingen van een regio zijn willekeurig en
afhankelijk van het perspectief van waaruit een gebied betekenis krijgt. Het vanuit
economische perspectieven definiëren van een regio hoeft niet overeen te stemmen met de
dëTmïtïè jdle bewoners of overheidsbestuurders hanteren. Effecten van regionale
toeristische attiactievorrning krijgen hun neerslag op lokaal niveau. Het door
dorpsbewoners thematiseren van deze effecten is verbonden met de interpretatiekaders die
zij hanteren. Deze interpretaties zijn communicatief voortgebrachte voorstellingen en
verwachtingen van de gang van zaken in een dorp. Wanneer toerisme door bewoners van
een dorp als negatief voor het alledaagse leven wordt gezien, is het mogelijk dat bewoners
van een nabijgelegen dorp een identieke toeristische ontwikkeling toejuichen. Verschillen
in lokaal bewustzijn, saamhorigheid of historische ontwikkeling van een lokale
gemeenschap kunnen ten grondslag liggen aan deze beoordeling. Eén en ander kan
worden verduidelijkt aan de hand van het begrip sense ofplace , waarmee een overstap
wordt gemaakt naar het concept lokale identiteit. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt
het begrip lokale identiteitnader omschreven, aangezien de invloed van toerisme op de
18

Naast de persoonlijke beleving van een plaats, beïnvloeden sociale praktijken en grootschalige
processen de totstandkoming van lokale identiteit, of zoals Cox & Mair (1989; 161) het uit
drukken: "Identities are constructed through a range of political, economic and social forces, and
once historically established, they continue to have a distinct precense."
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sociale en fysiek-rurmtelijke omgeving, zoals de lokale bevolking die ervaart, is gemeten
aan de hand van dit concept. Inzichten in de totstandkoming van lokale identiteiten zijn
gebruikt bij het samenstellen van de enquête (zie hoofdstuk 8), waarmee deze ervaringen
zijn achterhaald.
3.4

Het ruimtelijke aspect in lokale identiteitsvorming

Lokaal bewustzijn als een 'sense of place'; ruimtelijke oriëntatie en betekenisgeving
Met name in de Human Geography is vrij veel aandacht geschonken aan ruimtelijke
ervaringen en betekenissen". Deze stroming borduurt voort op Heideggers' fenomenologie van het Zijn, die gericht is op het begrijpen van het menselijk bestaan en ervaren in
de context van een historisch samengestelde sociale wereld. Vanuit dit perspectief werd
de betrokkenheid van het individu bij een bepaalde plaats onderzocht (zie Dietvorst
1984). De mate van betrokkenheid werd uitgedrukt met het begrip sermofplace (Relph
1976), wat refereert aan het door individuen tonen van een diepe empathie voor de woonplaats; het verwijst naar het gevoel 'thuis te zijn' in een omgeving . Vanuit dit lokaal
bewustzijn ontstaan attitudes, die gericht_jijnj)jjjietj)e^
omgeving. In geval van bedreiging van nénïnlekTofspecifieke van een gebied worden deze
attitudes sterker. Volgens Relph (ibid.) treden deze bedreigingen op, wanneer er een te
grote nadruk ligt op de rationele en efficiënte organisatie van de ruimte.
20

Groot (1989) omschrijft lokaal bewustzijn in gelijksoortige bewoordingen. Hij typeert
lokaal bewustzijn ajsjiet ontstaan van een affectieve band met de omgeving en het op de
hóX)gtë~zTjn"van de gang van zaken in de omgeving.. Ook hij gaat er vanuit dat externe
kracntenTalïëlïên^
kwaliteiten van het dorp, leiden
tot een verhoogd lokaal bewustzijn. Lokaal bewustzijn kent zowel een individueel als een
collectief element. Het door individuen geven en ontlenen van betekenissen aan zijn
omgeving, berust in eerste instantie op persoonlijke ervaringen (Cox & Mair 1989). We
hebben allemaal onze eigen unieke ervaringen. Ook met betrekking tot de plaatsen waar
we wonen, leven en werken. Tegelijkertijd berust lokaal bewustzijn op de intersubjectieve
ervaring, op het gedeelde karakter van ervaringen en betekenissen (Shields 1991; 16),
zoals ook Habermas aangeeft in relatie tot identiteitsvorming. Deze gedeelde ervaringen
vinden plaats in de alledaagse praktijk van dorp en stad. Om tot gedeelde ervaringen en
betekenissen te komen moet het verschil tussen individu en cultuur worden overbrugd .
21

Een belangrijk thema in de humanistische geografie is de spanning tussen 'space' en 'place".
'Place' is een gevoelsmatig afgegrensd gebied, waarmee het individu of de groep sterke
emotionele relaties onderhoudt 'Space' is de plaats omringende en oneindige ruimte, waarmee
het individu of groep zich niet affectief verbonden voelt (zie Dietvorst 1984).
Tuan (1974; 243) spreekt in datzelfde verband van 'topofilia'; De emotionele en affectieve
banden die bestaan tussen een menselijke groep en haar woongebied."
Cohen (1982) verenigt individu en cultuur (de alledaagse praktijken) met behulp van het begrip
'belonging'. Individuen sluiten zich bij een gemeenschap aan via de aanwezige fundamentele
sociale structuren; vrienden, buren, verwanten etc. Deze structuren staan in verbinding met
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Lokaal bewustzijn is meer dan het hebben van een emotioneel-affectieve band met de
omgeving, waar Groot (ibid.) aanvankelijk van uitging. Bij lokaal bewustzijn is tevens
sprake van een cognitieve representatie van de omgeving. Het door mensen produceren
van beelden van de Sjp^nMè^b^e\ing.he^ft'zöwël een refererende functie, oftewel een
geheugensteun en kader om gebeurtenissen te reconstrueren, als een anticiperende functie
(een gids voor de toekomst). De lokale bevolking hanteert deze beelden van de omgeving
om de verschillende handelingen op elkaar af te kunnen stemmen. Binnen een sociaalruimtelijke context heerst een pluraliteit van werelden, hetgeen vorm krijgt in het bestaan
van een diversiteit van menselijke attitudes en intenties. De verschillende werelden komen samen in het sociale constructieproces van ruimte, waarbij de verbeeldingskracht een
belangrijke rol speelt (Shields 1991). In verhalen, mythes en ideeën kunnen mensen de
binding met de omgeving vastleggen. In deze verhalen en mythes brengt men een relatie !
aan tussen personen, cultuur en grondgebied (zie Schama 1995).
t

Vooral de karakteristieken van het landschap geven vorm aan ruimte-gerelateerde identiteiten (Weichhart 1990). Kenmerken van het landschap worden als onderdeel van identiteitsvorming gekoppeld aan een mythische origine en historische gebeurtenissen ,
hierdoor krijgt het landschap voor individuen en groepen een specifieke betekenis. In zijn
boek Landschap en herinnering laat Schama (1995) zien, dat dergelijke landschapsmythes
en -herinneringen aan een verrassende hardnekkigheid lijden. Nationale identiteit zou
volgens hem veel van haar meedogenloze charme verliezen zonder de mystiek van een
bepaalde landschapstraditie. Door de eeuwen heen hebben zich allerlei waarden gevormd
met betrekking tot natuur en landschap, die afgeleid zijn van deze landschapsmythes,
aldus Schama.
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Shields (1991) laat zien, dat deze mythes van plaatsen zich kenmerken door zowel
hardnekkigheid als veranderbaarheid. Mythes hebben een meervoudig karakter. Ze
hebben betrekking op meerdere en elkaar overlappende ruimtes. Shields beschouwt de
productie van omgevingsbeelden als essentiële aspecten van het sociale constructieproces
van ruimte. Een proces dat door hem wordt omschreven als social spatialization . Door
de productie van beelden en de daaraan gekoppelde interventies ontstaan zowel gespecia23

grootschalige institutionele praktijken, waarin mensen betrokken zijn in hun dagelijkse routines,
zoals werk en vrije tijd. Volgens Cohen draagt de combinatie van alledaagse praktijken en
persoonlijke geschiedenissen zorg voor de reproductie van een lokaal bewustzijn.

Schama beschrijft hoe het nazi-regime de natuurlijke verbondenheid van Duitsers met de omgeving trachtte te bewijzen aan de hand van een document dat de Romeinse schrijver Tacitus aan
het begin van onze jaartelling over Germania schreef. De ideeën van Tacitus pasten in het Blut
und Boden-gedachtengoed van de nazi's: het tot stand brengen van een mythische verbinding
tussen nationaliteit, identiteit en grondgebied.
De existentiële oriëntatie van de humanistische geografie impliceert volgens Van Paassen (in:
Shields 1991), dat de ruimtelijke orde een sociale is. Deze sociale orde is het resultaat van een
complex spel van menselijke percepties, doelen, capaciteiten, institutionele regels en materiële
condities.
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liseerde als elkaar overlappende ruimtes. De strijd om de ruimte hangt samen met het
optreden van een spanningsveld tussen enerzijds beeldvorming over de omgeving en
anderzijds sociale interventies in de omgeving. Bij bestudering van toeristische attractievorming dient zich onherroepelijk de vraag aan: In hoeverre is attractievorming verantwoordelijk voor het optreden van dit spanningsveld? Het produceren van mythes en
beelden neemt bij attractievorrning een voorname plaats in.
De betekenis van ruimte voor sociale integratie
Ruimte als sociale constructie is zowel een context van handelen, het gaat dan om de
ruimtelijke inbedding van sociale configuraties, als een betekenisvol kader: aan ruimte
geven en ontlenen we bepaalde betekenissen (Lefebvre 1991). De betekenis van ruimte
verandert onder invloed van sociale omstandigheden. Ondermeer door een combinatie
van economisch handelen en de toepassing van cornmunicatietechnologie kreeg ruimte in
de moderne samenleving een abstract karakter. Nieuws uit alle hoeken van de wereld
stroomt dagelijks onze huiskamer binnen en met internet reizen we in een paar seconden
door de gehele wereld. Ook voor werk of vrijetijdsbesteding overbrugt de moderne mens
dagelijks vele kilometers. Deze toegenomen mobiliteit van mens, informatie en geld komt
ook voort uit economisch handelen. Hoe sneller geld en informatie circuleren of de
wereld worden rondgepompt, des te groter is het economisch rendement. Hierdoor heeft
afstand een andere betekenis gekregen. Harvey (1989) noemt dit verschijnsel, waarbij de
overbrugging van afstand in een steeds kortere periode geschiedt, tijd-ruimte compressie.
Dit verschijnsel heeft consequenties voor de sociale integratie. Om sociale integratie te
bewerkstelligen dienen handelingen ruimtelijk met elkaar te worden verbonden (Van
Doorne & Korthals 1986; Keulartz 1992). Hoe kleiner de ruimte, des te gemakkelijker
komen verbindingen tot stand. Wanneer mensen zich gaan oriënteren op meerdere sociale
praktijken, die zich in verschillende ruimtes afspelen, verzwakt de sociale integratie. Paasi
(1986) geeft aan, dat een integratie die gebaseerd is op ruimtelijke interactie (economische
afhankelijkheid, dagelijkse activiteiten en communicatie) onder druk komt te staan indien
men zich moet binden aan grotere collectieven.
Een verhoogde mobiliteit betekent een toenemende interne differentiatie van sociale betrekkingen en een afnemende sociale integratie. Binnen een begrensde ruimte komt
sociale integratie makkelijker tot stand. Het gezamenlijk delen van een plaats zal in het
algemeen sneller leiden tot het ontstaan van gemeenschappelijke banden. Een ruimtelijke
nabijheid van mensen (face-to-face-settings) vergemakkelijkt de identificatie met de ander
(De Swaan 1989) . Het bestaan van zo'n identificatie met de sociale, maar ook met de
fysiek-ruimtelijke omgeving, is een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van
lokale identiteit (Eisenstadt & Giesen 1995). Van een toenemende binding met de
omgeving is sprake als de gehanteerde territoriale symbolen expressies zijn van groepssolidariteit (Paasi 1986). Ruimtelijke elementen fungeren dan als dragers van lokale
24

Stommel typeert ruimte als een mogelijkheid om bijeen te zijn. Een gevoel van
gemeenzaamheid berust op een identificatie met andere personen en/of de omgeving. Mensen
hebben de behoefte zich met bepaalde personen te associëren en zich tegen anderen af te zetten
(VanGinkel 1995; p.54).
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identiteit (Morley & Robins 1995). Ze dienen als identificatie- en oriëntatiepunten voor de
lokale bevolking.
Een verhoogde mobiliteit leidt ook tot veranderingen in de wijze waarop mensen innerlijke betrekkingen met de omgeving aangaan (Shields 1991). Met name voor de totstandkoming en handhaving van ruimtegerelateerde identiteiten heeft dit gevolgen. Ruimte
fungeert voor mensen vooral als herkenning. Door schaalvergroting en standaardisering
dreigt de herkenbaarheid of het onderscheidbare van de ruimte verloren te gaan (zie Soja
1989; Shields 1991). Ook toerisme is daar verantwoordelijk voor. Een uitbreiding van
consumptieve activiteiten als toerisme en recreatie heeft een sterk urbaniserend effect
(Bramwell & Lane 1994; 9). Bungalowparken, themaparken en grote hotels geven de
plattelandsruimte een stedelijker aanzien. Karakteristieke elementen van het landschap of
de architectuur kunnen zo verloren gaan . Bij het onderzoek naar de invloed van toerisme
op identiteitsvorming dient de aandacht uit te gaan naar de waardering van de lokale
bevolking voor deze veranderingen in hun omgeving: Ziet zij deze aanpassingen van de
ruimte, die samenhangen met attractievorming, als een inbreuk op het lokaal-eigene of
juist als een bijdrage aan het bijzondere van het dorp en de omgeving? Wellicht zorgt
attjactievoraiing voor het ontstaan van nieuwe herkenningspunten in de omgeving.
Tegelijkertijd dient beseft te worden dat de 'industrialisering' van de landbouw doorgaans
een veel ingrijpender effect heeft op de ruimtelijke omgeving dan toerisme en recreatie.
25

3.5

Lokale identiteitsvorming als symbolisch afbakeningsproces

Herstel van continuïteit: gevoelens van gemeenzaamheid en behoefte aan identificatie
Eerder is gesteld dat veranderingen in ruimtegebruik leiden tot het verdwijnen van relevante oriëntatiepunten voor de plattelandsbevolking (zie Groot 1989; 114). Deze vaste
punten van oriëntatie vergemakkelijken de communicatie tussen dorpsbewoners. Op
plaatsen waar mensen elkaar geregeld tegenkomen worden ideeën en opvattingen over de
gang van zaken in dorp of streek uitgewisseld. Winkels, de plaatselijke kroeg, het
postkantoor, het dorpshuis zijn knooppunten van informatie, roddels en meningen. In met
name de kleinere dorpen zijn veel van deze ontmoetingsplaatsen verdwenen. Tevens werd
de autochtone bevolking geconfronteerd met allerhande nieuwkomers, die ook nog eens
beslisten wat er in hun dorp ging gebeuren.
De opeenvolgende veranderingen in maatschappelijke omstandigheden bracht onzekerheid teweeg over de toekomstige situatie van de dorpsbevolking (Cohen 1985). Dit wil
niet zeggen, dat de bevolking niet reageerde op de komst van allerlei wezensvreemde
elementen in het dorp. Volgens Cohen (ibid.) grijpen mensen onzekerheid juist aan om
nieuwe vormen van zekerheid te gaan zoeken; onzekerheid geeft voeding aan het herstel
van continuïteit. Omgevingsveranderingen stimuleert mensen te zoeken naar een nieuwe
houvast, een identificatiemogelijkheid, die antwoord kan geven op de vraag 'wie ben ik?',
'wie zijn wij?' en 'wie zijn zij'? (Van Ginkel 1995). Als deze veranderingen samenhangen

Op grond van deze constatering stellen zij ook, dat plattelandstoerisme duidelijk meer is dan
'boerderij-gebaseerd-toerisme'.
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met toeristische attractievonriing kunnen deze vragen zich aandienen, vooral bij ingrijpende veranderingen in de omgeving. Op zo'n moment kan toerisme de aanzet vormen tot
het opnieuw afbakenen van de gemeenschap, waarmee de continuïteit van sociale praktijken kan worden hersteld of gewaarborgd. Het is ook denkbaar, dat attractievorming en
ingrepen in de omgeving leiden tot gevoelens van apathie of dat de bevolking de nieuwe
situatie gewoonweg accepteert.
Naast specifieke elementen van de fysieke structuur van het dorp, fungeren ook aspecten
van het sociale leven als herkenning van "het eigene' van de omgeving. Deze herkenning
heeft volgens Poche (in: Mlinar 1992) een reflexief karakter; er is sprake van een culturele
uitwisseling die berust op herkenning van codes, conventies en expressies. Vooral
herinneringen aan bepaalde voorvallen of aan verloren gegane zaken in de omgeving zijn
reflexief van karakter en zijn belangrijk voor identificatie met het dorp. Bij het ontstaan
van herinneringen is vooral de woonlokatie belangrijk (Urry 1996). Ook Groot (1989)
wees er op, dat de ontwikkeling van een lokaal bewustzijn grotendeels berust op herinneringen ten aanzien van hetgeen zich in het dorp heeft afgespeeld. Zo'n lokaal bewustzijn
zet bewoners aan tot het uiten van wensen met betrekking tot de fysieke uitrusting van het
dorp. Vooral als deze dreigt te worden aangetast neemt de roep om bescherming van
bijvoorbeeld een oud dorpsgezicht of het behoud van karakteristieke gebouwen en ruimten toe.
Het verleden als grondslag van lokale identiteit
Lowenthal (1985) beschouwt geschiedenis als eerste vereiste voor het ontwikkelen van
groepsidentiteit. Het verleden is volgens hem een integraal onderdeel van ons bewustzijn
van identiteit: de zekerheid van wie wij waren is een noodzakelijke component van wie
wij zijn. Het door een sociale gemeenschap reconstrueren van een verleden kenmerkt zich
door onderhandeling (Hobsbawn 1983). Het verleden wordt zo als het ware geschikt gemaakt voor gemeenschappelijke herkenning. Het tot dtdrukking brengen van het bijzondere van een plaats waar men leeft, woont en/of werkt, vormt de reden van het reconstrueren van het verleden door een sociale groep. In dit reconstructieproces krijgt geschiedenis het karakter van een verhaal. Hiaten in dit verhaal worden opgevuld met nieuwe
informatie en mythes worden in stand gehouden. Toeristische attractievorming kan
bijdragen aan dit reconstructieproces van het verleden. Bij het zoeken naar een gepast
verleden kan in principe alles worden aangewend, wat maar bruikbaar is voor collectieve
herkenning, ook representaties van het verleden, zoals die voortkomen uit
attractievorming. Door het selectieve en reconstructieve karakter krijgt het verleden een
fragmentarisch karakter, vandaar dat Lowenthal (1985) spreekt van het creëren van enclaves van het verleden. Lokale identiteitsvorming zorgt ervoor dat deze enclaves met elkaar
worden verbonden, zodat de tijd-ruimtelijke continuïteit wordt hersteld. Lokale identiteitsvorming heeft zo een kunstmatig karakter.
Met name monumenten wijzen op het bestaan van een collectief bewustzijn en een poging
om de tijd-ruimtelijke continuïteit te herstellen (zie Rojek 1993). Monumenten representeren niet alleen historische gebeurtenissen, ze geven deze gebeurtenissen ook het
karakter van eeuwigheid, waardoor een sociale groep op elk willekeurig moment daarop
kan teruggrijpen. Volgens Lowenthal (ibid.) is een retrospectieve beschouwing van het
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verleden tevens een geschikte manier om te ontsnappen aan het heden, met andere
woorden: in gisteren vinden we, wat we vandaag missen. Bij de reconstructie van een
verleden heeft identificatie niet alleen een affectief-emotioneel karakter, zij berust tevens
op historische en territoriale kennis. Deze kennis fungeert binnen een sociale gemeenschap als referentiekader van handelen, ook al bestaat deze kennis grotendeels uit veronderstellingen en mythes. Historische en territoriale kennis draagt bij aan het produceren
van representaties van het verleden, de natuur, het dorpsleven etc. Deze representaties zijn
meer dan een publieke attitude ten opzichte van opinies. Ze vormen een soort kennissysteem, bestaande uit waarden, ideeën en gidsen voor gedrag, die gemeenschappen bewust
maken van hun sociale wereld (Pearce 1994). Het door de lokale bevolking beoordelen
van toeristische attractievorrning in dorp en omgeving geschiedt gedeeltelijk op grond van
dit kennissysteem. De lokale bevolking kan zich daarbij afvragen of toerisme niet een al
te grote aanslag betekent voor landschap, natuur en historische gebouwen, gezien de
schade die het veroorzaakt. Een dergelijke evaluatie zal deels emotioneel en deels cognitief van karakter zijn.
Andere kenmerkende aspecten van lokale identiteitsvorming
Collectieve identiteit veronderstelt een herhaling van sociale praktijken en een constante
samenstelling van de gemeenschap (Eisenstadt en Giesen 1995). Gezien de geografische
mobiliteit en economische verschuivingen op het platteland lijkt het onwaarschijnlijk, dat
dit in veel dorpen nog het geval is. Al naar gelang sociale behoeften, doeleinden en belangen van individuen ontstaan er binnen een dorp verschillende sociale groepen. Dit is de
reden waarom Cohen (1985; 20) een gemeenschap beschouwt als een aggregating device;
individuele verschillen worden geaggregeerd door het gebruik van symbolen, waarvan
inhoud en moment van gebruik via onderhandeling worden vastgesteld. Bij het articuleren
van een gemeenschappelijk belang hanteren sociale groepen deze symbolen. Bij onderzoek naar lokale identiteitsvorming moet rekening worden gehouden met het bestaan van
verschillende en wisselende fracties binnen een gemeenschap, waarvan de totstandkorriing
van eenheid berust op uiteenlopende redenen.
Het tweede aspect van collectieve identiteit, een herhaling van sociale praktijken, impliceert het bestaan van bepaalde gewoonten en routines binnen een gemeenschap. Deze
routines zijn volgens Giddens (1991) van belang voor het ordenen van het alledaagse
levea Ze geven een gevoel van zekerheid en veiligheid, omdat ze in het dagelijkse leven
vrijgesteld zijn van argumentatie, communicatie en debat. Routines vereenvoudigen het
stellen van prioriteiten en het uitvoeren van procedures. Volgens Groot (1989) maakt
aantasting of doorbreking van deze routines de lokale bevolking bewust van de negatieve
werking van externe krachten op het dorpsleven. Dit bewustzijn van "het eigene' van de
omgeving stimuleert de lokale bevolking tot het opnieuw aanbrengen van symbolische
grenzen , die vervolgens dienen als oriëntaties op heden, verleden en toekomst. Toeristi26

Groot (1989; 114) maakt een onderscheid tussen lokale bewustwording en bewustzijn. Het eerste
heeft betrekking op het ervaren van schaalvergrotings- of homogeniserinsprocessen en het
tweede op het articuleren van de fysieke en sociale structuur van het dorp en omgeving, om het
onderscheid met de buitenwereld opnieuw aan te brengen.
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sche attractievorming kan deze oriëntaties doorkruisen. Bij attractievorming kan het verleden van een dorp of streek een geheel andere betekenis krijgen.
De symbolische afbakening van lokale gemeenschappen en de rol van tradities
Het construeren van lokale identiteit is een creatief proces van productie en reproductie
van symbolen. Symbolen zijn een middel om de specifieke betekenis, die een sociale
groep voor individuen heeft, tot uitdrukking te brengen (Cohen 1985; 19). Ze vormen een
middel tot expressie, interpretatie en inhoud en fungeren als intermediairs in gevoelens
van zich veilig voelen en erbij horen (Berger & Luckman in: Semsek 1988). Deze eigenschappen maken symbolen geschikt als middel voor het afbakenen van een gemeenschap
en het daarmee creëren van een 'wij-gevoel' onder groepsleden. Symbolen als namen,
verhalen, speciale gebouwen, monumenten, vlaggen, emblemen etc. dragen bij aan het
instandhouden van gevoelens van gemeenzaamheid, Met behulp van deze symbolen
brengt een groep een specifiek onderscheid naar voren. Niet alleen de eigen groep wordt
op symbolische wijze vormgegeven, hetzelfde geldt voor buitenstaanders (Cohen 1985) .
Bij het tot uitdrukking brengen van het eigene van de groep is tegelijkertijd sprake van het
door de groep toekennen van allerlei eigenschappen aan derden. Dit toedichten van eigenschappen aan anderen versterkt het 'wij-gevoel' . Vooral sportwedstrijden nodigen uit tot
het uitdrukken van 'wij- en zij-gevoelens' .
27
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De articulatie van verschillen met de buitenwereld worden belangrijker als
maatschappelijke omstandigheden wijzigen. Cohen (1985) laat in zijn werk zien, dat rituelen, mythes en tradities geschikte middelen vormen om veranderingen te weerstaan of er
een eigen invulling aan te geven, omdat de inhoud ervan nooit geheel vastligt. Deze komt
tot stand via onderhandeling en culturele uitwisseling. Vanuit dat perspectief benadrukt
De Haan (1996; 17), dat tradities niet uitsluitend in termen van uitholling en discontinuïteit kunnen worden beschouwd. Met de integratie van lokale culturen in een wijdere
context hebben oude tradities een nieuwe betekenis gekregen als oriëntaties op heden en
verleden. Tradities worden als een consequentie van sociale verandering opnieuw
uitgevonden. Dit heruitvinden van tradities kan zorgen voor het optreden van een hernieuwd gemeenschapsgevoel (zie Ranger & Hobsbawn 1983). Het reviseren of ophalen
van tradities komt niet alleen voort uit het handelen van de lokale bevolking. Ook andere
actoren zijn daarbij betrokken. Tradities, die nu slechts nog een marginaal bestaan leiden
Cohen wijst tevens op het verschil tussen de zogenaamde described en de ascribed status van
identiteit Een sociale groep kwalificeert zichzelf, maar krijgt tegelijkertijd ook bepaalde
eigenschappen door derden toegemeten.
Scheidslijnen tussen wij en zij worden op lokaal niveau scherper getrokken, naarmate de grenzen
in grotere verbanden sterker worden (zie Eisenstadt en Giesen 1995; Cohen 1985; Groot 1989).
Zo wordt het voetbal van het Nederlandse elftal in het algemeen door Nederlanders omschreven
als creatief en inventief en daardoor als attractief ervaren. Tegelijkertijd omschrijft men het
Duitse voetbal als saai, vanwege het accent op discipline en arbeid. Dergelijke kwalificaties
vormen een afgeleide van het in hun ogen bestaan van typerende eigenschappen in karakters en
handelen van een bepaald volk. Mensen nemen zo symbolische grenzen waar, waaraan ze zowel
betekenis geven als ontlenen.
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bij bepaalde bevolkingsgroepen, worden in een nieuwe context geplaatst en gebruikt voor
zowel zingevings-, politieke als commerciële doeleinden (De Haan 1996; 17). Deze
verschillende doeleinden vullen elkaar in bepaalde situaties goed aan. Zo kan het vanuit
politieke overwegingen bevorderen van toerisme in een regio, op grond van een verwachte economische spin-off, ook bijdragen aan het in ere houden of herstellen van tradities. In dat geval zorgt attractievorming voor bewustwording van het lokale cultuurgoed,
hetgeen geschiedt door het geven van een nieuwe invulling en betekenis aan oude gewoonten (zie Pearce en Moscardo 1986; Urry 1990; Darm 1994; Van Ginkel 1995). Op
die wijze zorgt toerisme voor economisch profijt en bevordering van gemeenschapszin
(Getz 1994).
Attractievorming draagt niet altijd positief bij aan lokale identiteiten. Een eventuele
incongruentie tussen geproduceerde beelden van ondernemers en bevolking omtrent
dorpsleven en tradities kunnen leiden tot fricties. Deze beelden komen vanuit verschillende doeleinden tot stand. Hierdoor is het mogelijk dat attractievorming tegen de gang van
zaken in een dorp indruist. Zo gebruikt de toeristische industrie nostalgie en traditie vaak
voor zijn eigen financiële voordeel (Dann 1994). De inherente culturele betekenissen van
dorpsfeesten of andere gezamenlijke activiteiten kunnen hierdoor vervagen (Pearce &
Moscardo 1986). Wellicht heeft Groot (1989) gelijk als hij stelt, dat het bewust zijn van
"het eigene' van de omgeving vooral optreedt bij het verdwijnen van relevante oriëntatiepunten, zoals bijvoorbeeld het typische karakter van feesten of andere culturele
activiteiten. Als lokale identiteitsvorming voornamelijk bestaat uit het benadrukken en
bewust worden van het zich onderscheiden van anderen, zoals Van Ginkel (1995) stelt,
dan kan toeristische attractievorming ook op positieve wijze bijdragen aan het ontstaan
van lokaal bewustzijn. Vooral als de lokale bevolking een zekere trots ontleent aan een
toeristische attractie en zich daarmee vereenzelvigt (zie MacCannell 1976).
Groepsformatie en competitie: in- en uitsluitingsprocessen
Initiatieven om het lokaal-eigene vast te stellen en uit te dragen, dragen bij aan processen
van in- en uitsluiting (Van Ginkel 1995; 37). Identiteitsvorming kent daarmee zowel een
element van groepsformatie als competitie (zie De Swaan 1989). Deze processen zijn bij
lokale identiteitsvorming aan elkaar gerelateerd: Wanneer een groep zichzelf positieve
eigenschappen toedicht, gaat dit gepaard met het toeschrijven van minder positieve eigenschappen aan anderen. Van Ginkel omschrijft dit proces als impliciete en expliciete
contrastering. Een dergelijk mechanisme doet zich nog al eens openlijk en in negatieve
zin voor bij discriminatie op grond van ras of geslacht. In die situatie worden de
symbolische grenzen duidelijk vastgelegd.
In het algemeen zijn symbolische grenzen van gemeenschappen fragiel. Dit is noodzakelijk is om adequaat op sociale veranderingen te kunnen reageren. Eisenstadt en Giesen
(1995) betogen, dat de fragiliteit van grenzen afhankelijk is van de mate waarin oorspronkelijkheid een rol speelt bij het samenstellen van groepen. Zij doelen daarmee op gemeenschappelijke kenmerken, als sexe, leeftijd, verwantschap en huidskleur. Deze
kenmerken zijn duidelijk herkenbaar voor de buitenwereld. Het door een groep uitsluiten
van individuen is des te hardnekkiger als buitenstaanders goed herkenbaar zijn, daarbij
gaat het niet alleen om biologische verschillen, het kan ook gaan om religieuze gebruiken,
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taalgebruik en kledij (De Swaan 1996; 61). Zo onderscheiden toeristen zich veelal van de
lokale bevolking door: het dragen van afwijkende kledij, andere gewoonten, houdingen en
taalgebruik. Bij groepsformatie op grond van een natuurlijke similariteit tussen leden van
een gemeenschap, zoals sexe, leeftijd en huidskleur, verwijst oorspronkelijkheid volgens
Eisenstadt en Giesen (ibid.) naar originele en onveranderbare distincties tussen objectieve
en onbevraagbare kenmerken. Op grond hiervan worden buitenstaanders op expliciete
wijze buiten het domein van communicatie geplaatst.
Oorspronkelijkheid heeft met betrekking tot lokale identiteitsvorming vooral het karakter
van sociale constructie . Uiteraard hebben objectieve kenmerken als woonduur en het
samenleven in een gemeenschappelijke woonomgeving een grote invloed op de
totstandkoming van lokale identiteit, doch ze zeggen weinig over de aard van lokale
identiteiten. Bovendien geven en ontlenen betrokkenen ook een specifieke betekenis aan
deze zaken. Oorspronkelijkheid krijgt betekenis vanuit de beleving en waardering van de
woonomgeving door de lokale bevolking. Reacties op ontwikkelingen in dorp en omgeving vloeien voort uit deze beleving.
30

Naast de beleving van het dorpsleven, heeft ook het waarnemen van gedeelde belangen
invloed op de aard van lokale identiteiten. Collectief handelen dient zich dan aan als
essentie in het voorzien van de ervaring en herinnering van gedeelde resultaten en
gemeenschappelijke belangen (De Swaan 1989). Zo kan een groep zich een ruimte of een
sociale activiteit toe-eigenen, omdat men meent te beschikken over het exclusieve recht
op een kwalitatieve leefomgeving.
In een andere situatie van strijd om zeggenschap over de omgeving, is het mogelijk dat de
autochtone bevolking lijnrecht komt te staan tegenover nieuwkomers. Een ruimte of activiteit wordt dan toegeëigend op grond van de oudste rechten. De betekenis van oorspronkelijkheid is dan verbonden met de formulering van het gemeenschappelijke belang. Inen vnlsluiting op grond van belangen ontstaat met name als er sprake is van een strijd om
zeggenschap over of de verdeling van schaarse ruimte of producten. Zo concludeert De
Swaan (1996; 60), dat naarmate ruimte, huizen of voorzieningen schaarser worden, inwoners de neiging hebben de rijen te sluiten en deze zaken onder elkaar te verdelen. Daarbij
worden de verschillen tussen gevestigden en nieuwkomers aangedikt en dikwijls gepresenteerd als objectieve of natuurlijke gegevenheden. Aanwending van schaarse ruimte
voor toeristische attracnevorming kan aldus tot gevolg hebben, dat dorpsbewoners de verschillen met toeristen en toeristische ondernemers door middel van culturele codes en
rituelen sterker zullen articuleren, dan gewoonlijk al het geval is.
In- en uitsluiting met behulp van rituelen en codes
Codes maken het mogelijk om verschillen te blijven herkennen in een wereld van

Hetzelfde geldt overigens voor biologische eigenschappen; door sociale constructie wordt
leeftijd generatie, huidskleur wordt ras etc. Ook sekse krijgt op die manier betekenis: "De aangeboren sekseverschillen tussen mannen en vrouwen worden sociaal gevormd tot geslachtsverschillen, die uiteenlopen van samenleving tot samenleving." (De Swaan 1996; 58).
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continue verandering; ze geven het verschil aan tussen zij en wij, tussen het routinematige
en het bijzondere (Cohen 1985). Op die manier zorgen codes voor een categorisering van
het bekende en het vreemde (Eisenstadt en Giesen 1995) . Als referentiepunten ter
herkenning van de werkelijkheid vergemakkelijken codes de interacties met anderen,
evenals het herinneren van het verleden en het plannen van de toekomst. In codes liggen
allerlei impliciete verwachtingen opgeslagen, omtrent houding en gedrag, die bepalend
zijn voor de onderlinge omgang. Ze vormen een weefsel van verwachtingen, die het
sociale leven voorspelbaar maken (De Swaan 1996; 37). Aan de hand van deze
verwachtingen wordt zowel het gedrag van de eigen groepsleden als dat van buitenstaanders getoetst. Het bevraagbaar maken van een bepaald gedrag geschiedt altijd van binnenuit. Alleen insiders zijn op de hoogte van de regels en codes, ook al kunnen zij deze
vaak niet noemen of expliciteren . Het ondoorzichtige karakter van codes impliceert, dat
buitenstaanders zich tijd en moeite moeten getroosten om bekend te worden met lokale
gewoonten en gebruiken. Vanwege de impliciete eis van geduld en voorzichtigheid, lijkt
het krijgen van inzicht in deze codes voor toeristen een bijna onhaalbare zaak. De lokale
bevolking beschouwt de toerist in de eerste plaats als vreemdeling, wiens gedrag afwijkt
van het alledaagse gedragspatroon, daardoor neemt zij automatisch al enige afstand in
acht (Eisenstadt en Giesen 1995) .
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Groepsformatie veronderstelt niet alleen het aanbrengen van onderscheid, zij houdt ook
een bepaalde homogeniteit in: een veronderstelde sociale eenheid wordt door een groep
individuen omgezet in een gezamenlijke identiteit. Het bevestigen van de gelijkheid
tussen leden van een gemeenschap verloopt via een proces van initiatie en collectieve
rituelen (Eisenstadt en Giesen 1995). Rituelen worden vaak geassocieerd met feesten,
maar ook de allledaagse gang van zaken behoort tot deze uitingsvorm van cultuur, alleen
feesten en ceremoniën hebben een diepere en serieuzere betekenis (Van Beek 1996; 70) .
Zo wordt doorgaans een zekere voorzichtigheid in acht genomen als dorpsbewoners te
maken krijgen met vreemdelingen. Rituelen kunnen daarbij van dienst zijn, omdat ze een
afstand creëren tussen groepsleden en buitenstaanders. Tegelijkertijd creëren ze een
gevoel van nabijheid (saamhorigheid en groepsloyaliteit). Het gebruiken van een dialect
in onderlinge gesprekken tussen dorpsbewoners is een voorbeeld van een alledaagse
ritueel, die zowel nabijheid als afstand schept.
34

"Strangers are frequently considered as demonic, as endowed with a strong and hostile identity
which threatens the existence of primordial communities." (Eisenstadt en Giesen 1995; 78)
Codes dragen impliciete regels van houding, tradities en sociale routines (Cohen 1985; Eisenstadt en Giesen 1995).
"Because the stranger is unfamiliar and different, his actions are different to understand and his
behavior is difficult to account for; the logic of interaction itself requires a certain cautiousness
and distance." (Eisenstadt en Giesen 1995; p 81).
Rituelen zijn gebaseerd op de stilzwijgende kennis die mensen bezitten, die in de praktrjk is
aangeleerd (Soeters, in: Beek 1996).
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In veel plattelandsgebieden komt de bevolking meer in aanraking met nieuwkomers.
Dientengevolge is het te verwachten dat symbolische afbakeningen belangrijker worden
om 'het eigene' van de gemeenschap of het dorp te garanderen. Misschien gaat de
bevolking nadrukkelijker in het dialect spreken als het aantal toeristen in het dorp
toeneemt of schermt men dorpsactiviteiten af tegen deelname van toeristen. Ook is het
mogelijk dat sómmige oude rituelen of tradities door dorpsbewoners (bewust) in ere
worden hersteld. In onderzoek daarnaar moet tevens rekening worden gehouden met de
mogelijkheid, dat de komst van 'nieuwelingen' leidt tot de constructie van een nieuwe
lokale identiteit.
3.6

Toeristische attractievorming: bedreiging of bijdrage aan lokale identiteitsvorming?

Voordelen van toerisme
Toerisme kan een context zijn om verworvenheden van dorp of regio onder de aandacht te
brengen van zowel de bewoners als buitenstaanders. Via toeristische bezienswaardigheden kunnen nieuwe identiteiten voor gebieden en groepen worden geconstrueerd
(Lengkeek 1992). Zo kan het door toeristen bezoeken van plaatselijke musea of het
bezichtigen van monumenten en historische gebouwen een bepaald eergevoel bij de
lokale bevolking teweegbrengen. Door toeristische attractievorming ervaart de bevolking
zijn dorp of omgeving wellicht als mooier of als bijzonder. Ook een toename van
interacties met toeristen kan leiden tot een versterking van de emotionele verbondenheid
met de omgeving. Dit geldt vooral als dorpsbewoners zich beschouwen als gastheer of vrouw van de bezoekende toeristen (zie Ap 1992). Toerisme versterkt niet alleen het bewustzijn van de lokale bevolking ten aanzien van omgevingskwaliteiten, het stimuleert
ook sorrtmige vormen van productie, die de bevolking eveneens bewust maakt van 'het
eigene' van de omgeving (Urry 1990). Het produceren van traditionele streek- of regionale
producten vanuit toeristisch oogpunt draagt bij aan het zelfbewustzijn van sociale groepen.
Toerisme biedt tevens werkgelegenheid en een mogelijkheid tot inkomstenwerving. Zeker
in plattelandsgebieden, waar de traditionele werkgelegenheid is weggevallen, is dit laatste
niet onbelangrijk. Door dit werkgelegenheidaspect worden toeristische activiteiten sneller
door de lokale bevolking als positief ervaren, ondanks het feit dat men zich bewust is van
de negatieve effecten voor dorp en omgeving (zie Var et al. 1985; Milman & Pizam 1988;
Ap 1992). Andere onderzoekers zijn daarover sceptischer. Zij wijzen erop, dat slechts een
klein deel van de lokale bevolking profiteert van toerisme. Toerisme levert lang niet altijd
die economische voorspoed op, die bestuurders, projectontwikkelaars of ondernemers de
lokale bevolking bijna automatisch voorschotelen (zie Mathieson & Wall 1982; Krippendorf 1987; Pearce 1989; Dogan 1989) .
35

Ook in Krippendorfs omschrijving van economisch duurzaam toerisme is sprake van een
vooronderstelling van economische voorspoed door toerisme: " The economie rationale for
community tourism development is based on the premise that tourism enables the community to
join in the general progress and participate in the blessings of posperity." (1987; 49).
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Nadelen van toerisme
Füevorming, vervuiling, verstoring van de rust, lawaai, vernielingen, de confrontatie met
andere gebruiken en omgangsvormen en het moeten delen van lokale voorzieningen,
vormen de directe negatieve gevolgen van toerisme voor de lokale bevolking (zie Wahab
1978; Pizam 1978; Rothman 1978; Atzema en Dietvorst 1985; Dogan 1989). Deze
negatieve effecten van toerisme doen zich in het algemeen sterker voor in plattelandskernen dan in steden, omdat de sociaal-ruimtelijke draagkracht op het platteland geringer is;
Waar de stedeling zich soms amper bewust is van de aanwezigheid van toeristen, omdat
die zich meestal in de stadscentra ophouden , ziet de dorpeling zich bijna altijd direct
geconfronteerd met toeristen. Daarnaast wordt bij attractievorming op het platteland ingespeeld op het inherente karakter van plattelandsgebieden, zoals de natuurlijke omgeving,
de originele lokale cultuur en het typerende landgebruik (Hummelbrunner in: Bramwell &
Lane 1994). In dit transformatieproces van het platteland tot toeristische attractie is de
lokale bevolking een belangrijk onderdeel. Zij vormt het decor waartegen sightseeing zich
afspeelt (zie Urry 1990). Volgens Dogan (1989) kan in zo'n situatie de overzichtelijkheid
en eigenheid van de gemeenschap wordt aangetast, waardoor gevoelens van gemeenzaamheid aan kracht verliezen. Dogan noemt dit een materialisering van menselijke
betrekkingen.
36

Ook de toeristische beeldvorming kan bijdragen aan deze materialisering. Wat wordt
beschouwd als distinctief karakter van het platteland, zoals omgangsvormen en tradities,
is niet gebaseerd op werkelijkheid, maar komt voort uit representaties die ons bereiken via
media en toeristische attracties (Bramwell & Lane 1994. De consumptie van het platteland veronderstelt specifieke interpretaties van landschap, plaats, gedrag en tradities
(Hinrichs 1996; 262). Eerder is aangegeven, dat verschillende interpretaties van de
omgeving oorzaak kunnen zijn van strijd om ruimtegebruik.
Toerisme en het manifesteren van lokale identiteit
Het vieren van feesten, het deelnemen aan allerlei rituelen en het bewaren van voorwerpen in musea, geschiedt in eerste instantie niet met het oog op het construeren van identiteit, maar om andere redenen (Van Ginkel 1995). Zo kan het organiseren van feesten en
het in musea uitstallen van kunstzinnige of historische voorwerpen gericht zijn op het
bevorderen van toerisme. Indirect kunnen deze activiteiten bijdragen aan de constructie
van identiteit en tevens zorgen voor sociale integratie. Van Ginkel (ibid.) laat in zijn
studie van lokale processen op Texel zien, dat het vieren van feesten de lokale bevolking
een gevoel kan geven ergens thuis te horen of samen te zijn. Feestvieren is volgens hem
niet alleen een weerspiegeling van de eigen identiteit, maar tevens een model voor het
manifesteren van een identiteit. Door middel van feesten kan een beeld van eenheid en
solidariteit naar buiten worden gedragen. Soms zijn de inwoners van een dorp tijdens deze
dorpsfeesten gevrijwaard van blikken van buitenstaanders. Doordat men onder elkaar is,

Op een aantal uitzonderingen na. In bepaalde stadscentra doen zich bijna identieke problemen
voor als in dorpen, zoals blijkt uit het onderzoek van Lannoy & De Buck (1992) in de stad
Brugge.
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kunnen oude banden worden verstevigd en kan makkelijker uitdrukking worden gegeven
aan het 'wij-ideaal'.
Als dergelijke feesten echter onderdeel van toeristische atttactievorming worden, dan
moet dit 'wij-gevoel' op een andere manier gestalte krijgen. Dit gevoel kan worden
ontleend aan de actieve inbreng van de lokale bevolking bij het organiseren van feesten.
Ook kan een hernieuwd 'wij-gevoel' ontstaan door het zich afzetten tegen toerisme of
toeristen. Vooral als buitenstaanders meer invloed krijgen op de gang van zaken in een
dorp, is de kans groot dat feesten of ceremoniën commerciëler van opzet worden. De kans
is dan groter dat het verzet van bewoners tegen toerisme een intensievere vorm aanneemt
(zie Dogan 1989; Groot 1989).
Strategieën van verzet en incorporatie
Ook al kan toeristische attractievorming het typische karakter van het dorp, het dorpsfeest
of andere culturele bijeenkomsten aantasten, dan nog dient gewaakt te worden voor een te
simplistische visie op sociaal-culturele veranderingen onder invloed van toerisme (zie
Mathieson & Wall 1982; Cater 1987; Dogan 1989) . Wood (1980) is van mening, dat
cultuur in toeristische studies vaak verkeerd wordt afgebeeld. Cultuur wordt in het
algemeen gezien als een eenheid, die traag in ontwikkeling is. Het culturele leven in
dorpen, regio's of landen kenmerkt zich juist door een interne differentiatie. Bovendien
verandert dit culturele leven regelmatig als gevolg van sociale processen, waarbij elke
cultuur haar eigen specifieke kenmerken krijgt. Het bestaan van verschillen in dorpsculturen betekent, dat toeristische attractievorrning in elk dorp specifieke effecten genereert.
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Tevens is het onwaarschijnlijk, dat binnen een dorp sprake is van identieke reacties op
atlxactievorrning. Het is wel mogelijk om verschillende subgroepen binnen de lokale
bevolking te identificeren die op identieke wijze reageren op attractievorming. Om inzicht
te krijgen in de relatie tussen toerisme en het optreden van sociale differentiatie in een
dorp, heeft Dogan (1989) onderzoek gedaan naar strategieën, die individuen hanteren mét
bettekking tot toerisme. Deze strategieën laten zien hoe de bevolking reageert op toeristische ontwikkelingen en in welke mate men hiervan afstand neemt of juist toenadering
zoekt. Op grond van deze strategieën kunnen verschillende groepen binnen een populatie
worden onderscheiden. Dogan (1989; 228) onderscheidt vijf verschillende strategieën, die
variëren van actieve weerstand tot incorporatie van toerisme in de lokale cultuur. De
achterhaalde strategieën zijn :
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Verschillende onderzoekers hebben de negatieve effecten van toerisme op cultuur enigszins
genuanceerd. Zo meent Boissevain (in Cohen 1979) dat socio-culturele effecten van toerisme
vaak verward worden met andere factoren. Andere sociale praktijken veranderen even snel als
het toerisme, waardoor de verschillende invloeden van het moderniseringsproces moeilijk van
elkaar te scheiden zijn.
Dogan leidde deze strategieën af van Butlers model m.b.t negatieve, positieve, actieve, passieve
reacties ten aanzien van toerisme: overname en revitalisering» positief-actieve reactie, terugtrekking= negatief-passieve reactie, grenshandhaving= positief-passieve reactie en weerstand= negatief-actieve reactie.
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• Weerstand:
• Terugtrekking:
• Grenshandhaving:

• Revitalisering:
• Overname :
35

Concrete conflicten tussen enerzijds de bevolking en anderzijds
toeristen, bestuurders en ondernemers
Contacten worden vermeden; bewoners zijn bezorgd over
behoud van eigen lokale cultuur; ophalen van dialect of oude
gewoonten.
Economisch meeprofiteren en negatieve effecten van toerisme
neutraliseren; toeristische activiteiten vinden in aparte ruimten
plaats, er wordt een duidelijke grens getrokken tussen toeristische
en lokale activiteiten; benadrukken van 'wij-zy-verschü'.
Streven naar behoud van traditionele cultuur door het inbedding
in toeristische attracties; lokale bevolking identificeert zich met
deze attracties.
Het overnemen van leefstijl en gewoonten van toeristen.

Reacties op toeristische ontwikkelingen zijn volgens Dogan afhankelijk van enerzijds
sociale en culturele karakteristieken van de 'toerist-ontvangende' gemeenschap en
anderzijds het niveau van toeristische ontwikkeling. Deze socio-culturele karakteristieken
en de politieke posities die mensen innemen, zijn bepalend voor de strategieën die mensen
hanteren bij het tegemoet treden van toerisme. Op grond van deze strategieën komt Dogan
ondermeer tot de conclusie, dat toerisme in het beginstadium vaak een respons van
grenshandhaving geeft. In geval van massa-toerisme is de kans groter dat weerstand of
terugtrekking optreedt. Bij een algemene weerstand van de lokale bevolking tegen
toerisme, ontstaat het gevaar dat nieuwe toeristische ontwikkelingen worden geblokkeerd.
Ook in gemeenschappen, waar leden van de gemeenschap op positieve wijze bijdragen
aan attractievorrning, kan de situatie snel omdraaien in desinteresse (terugtrekking) of
vijandigheid ten opzichte van toerisme. Dit gebeurt bij het optreden van vervuiling, inflatie en overbezetting (Dogan ibid.).
Strategieën van weerstand kunnen zich ontwikkelen vanuit een gevoel, dat bepaalde
investeringen die een gemeenschap zich heeft getroost, teniet worden gedaan door
toerisme. De waardering van toerisme wordt dan afgeleid van gedane investeringen.
Vanuit het perspectief van investeringen kunnen lokale bevolkingsgroepen strategieën
ontwikkelen om zo met de waargenomen veranderingen over weg te kunnen. Poche
(1992) koppelt de identificatie van bewoners met de omgeving aan de door hen veronderstelde investeringen. Zo onderscheidt Poche investeringen in gemeenzaamheid, waarbij
herkenning van de ruimte fungeert als actueel kader van gezamenlijke handelingen. Daarnaast spreekt hij over investeringen in gevoelens, die van invloed zijn op de emotionele
projectie en associaties van leden van een gemeenschap met de omgeving. Retrospectieve
investeringen hebben betrekking op de productie van mythen en verhalen. En als laatste
spreekt Poche over linguïstische investeringen, die bestaan uit het selecteren en verwoorden van situaties. Via reflecties op deze investeringen beoordelen leden van een lokale

Volgens Dogan vertonen de strategieën revitalisering en overname een sterke overlapping met
elkaar. Bovendien heeft overname vooral betrekking op toerisme in de derde wereld.
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gemeenschap of iets de moeite waard is om te handhaven of over te gaan op acties om iets
waardevols te beschermen.
3.7
Conclusie
Bij de inschatting van de effecten van toerisme op lokale identiteitsvorming is het
belangrijk om enerzijds te kijken naar de mate waarin de lokale bevolking zich bewust is
van veranderingen in haar directe omgeving en anderzijds naar reacties op deze
veranderingen. Het laatste biedt inzicht in de wijze waarop de lokale bevolking haar eigen
wereld symbolisch afbakent onder invloed van of met behulp van toerisme. Tegelijkertijd
moet worden nagegaan in hoeverre andere sociale ontwikkelingen dan toeristische een rol
spelen bij deze symbolische afbakening. Daarmee wordt duidelijk hoe de bevolking een
afweging maakt tussen verschillende sociale ontwikkelingen op grond van de mate waarin
zij deze als een bedreiging of als een bijdrage aan het dorpsleven ervaren. In hoofdstuk 8
wordt aangegeven hoe deze aspecten meegenomen zijn bij het samenstellen van de
enquête. Met behulp van deze enquête is de betekenis van toerisme voor het construeren
van lokale identiteiten gemeten.
Vanuit de opvatting dat het platteland een ruimtelijke context van interacties is, waarbij
zowel materiële als culturele hulpbronnen worden ingezet om bepaalde doeleinden te
bereiken, is overgegaan tot het bestuderen van de strategieën die verschillende actoren
hanteren bij toe-eigening van de omgeving vanuit economische, sociale of culturele overwegingen. In het onderzoek ging de aandacht vooral uit naar de constructies van
werkelijkheid, die bij deze toe-eigening naar voren werden gebracht als legitimatie van
handelen. Deze constructies gaven inzicht in de wijze waarop het platteland wordt ge(re)presenteerd en symbolisch toege-eigend. Assumptie daarbij is, dat de verknoping van
toerisme en lokale identiteit meer is dan een loutere combinatie van commercie en
constructie, zoals ook hiervoor duidelijk is gemaakt.
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Hoofdstuk 4

De Euregio Maas-Rijn: het onderzoeksgebied en
grensoverschrijdende toeristische attractievorming

4.1
Een introductie
De overgang van het theoretisch naar het empirische deel van deze dissertatie begint met
een uitvoerige beschrijving van het onderzoeksgebied. Daarbij wordt aangegeven waar
het onderzoek precies plaatsvond en welke toeristische en bestuurlijke ontwikkelingen in
het gebied gaande zijn. Na een eerste kennismaking met het onderzoeksgebied, wordt
vervolgens dieper ingegaan op de bestuurlijke initiatieven tot regiovorming en de bijdrage
van toerisme aan dit proces.
In de vorige hoofdstukken is stilgestaan bij het door verschillende actoren aanbrengen van
symbolische en materiële begrenzingen in de omgeving. Daaruit is gebleken dat het
begrenzen van de omgeving aan de basis ligt van zowel attracties als lokale identiteiten.
Dit gegeven speelde een belangrijke rol bij de keuze van het onderzoeksgebied. De keuze
viel op een regio, waar regionale bestuurders zoeken naar mogelijkheden om bestaande
administratieve en sociaal-culturele begrenzingen op te heffen. Het betreft de grensoverschrijdende Euregio Maas-Rijn. Tot de Euregio Maas-Rijn behoren de Belgische
provincies Limburg en Luik, de Nederlandse regio Zuid-Limburg en de Duitse regio's
Aken, Duren en Euskirchen (in Nord-Rhein Westfalen). Het gebied strekt zich in noordzuid-richting uit van ruwweg Heerlen tot Spa en in oost-west-richting van Duren tot even
voorbij het Belgische Hasselt. Van deze vier regio's beslaat de provincie Luik veruit de
grootste oppervlakte en Zuid-Limburg de kleinste. Echter, als het om de bevolkingsdichtheid gaat, dan is de situatie net andersom'.
Aan weerszijden van de nationale grenzen werken Duitse, Belgische en Nederlandse
bestuurders in deze Euregio samen om strategieën te ontwikkelen voor regionale
economische versterking. Deze en andere grensstreken zijn in het kader van een
"grenzeloos' Europa door de Europese Unie aangewezen als bestuurlijk experiment in het
realiseren van grensoverschrijdende samenwerking. Vanuit het perspectief van schaalvergroting zijn grensregio's extra aantrekkelijk. Zodra deze regio's met elkaar tot
'schaalconstructies' kunnen komen, is de Europese Unie pas écht in wording (Soeters
1991; 21). Een interregionaal en een stedelijk samenwerkingsverband (de stichting
Euregio en de MHAL) moeten het bestuurlijke vernieuwingsproces in de Euregio MaasRijn op gang brengen.
Ook vanuit toeristisch perspectief lijkt de Europese 'eenheidsgedachte' aanlokkelijk. Na
verdwijning van de binnengrenzen kunnen toeristen zich makkelijker verplaatsen, grenzen
vormen dan niet langer een barrière in het reisverkeer. Daarnaast draagt een 'grenzeloze'
regio bij aan toeristische schaalvergroting. Zo moet samenwerking tussen overheidsbestuurders, VW's en toeristische ondernemers 'over de grenzen heen' op den duur leiden
I

In de Nederlandse regio Zuid-Limburg woont 20 procent van het totaal aantal inwoners van de Euregio,
terwijl het gebied maar 8 procent van de totale oppervlakte van de Euregio beslaat (bron: ANWB). Ook
in Nederland is Zuid-Limburg met circa 800 inwoners per km2 het dichtstbevolkte gebied na de
Randstad.
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tot grensoverschrijdende attracties. Via de uitwisseling van informatie, het gezamenlijk
aanbieden van toeristische arrangementen en het verbeteren van de mfrastructuur kan dit
worden gerealiseerd. De Europese Unie ondersteunt deze activiteiten door middel van het
verstrekken van subsidies, die overheidsbestuurders en ondernemers moeten stimuleren
tot meer samenwerking en grensoverschrijdende toeristische productvorming. Bij het
laatste wordt gedacht aan het beter benutten van de specifieke kwaliteiten van een
grensregio. Als 'mmtinationale eenheid' heeft de Euregio Maas-Rijn de toerist een grote
verscheidenheid aan bezienswaardigheden en belevenissen te bieden, zoals een afwisselend landschap, een bijzondere flora en fauna, vele tradities, verschillende culturen en een
groterijkdomaan cultuur-historisch erfgoed.
In een groot deel van de Euregio Maas-Rijn groeit toerisme uit tot een belangrijke bron
van bestaan. Dit geldt met name voor het Belgische gebied dat grenst aan Zuid-Limburg.
In de Duitse Eiffel en het Zuid-Limburgse Heuvelland is toerisme al van oudsher een
belangrijke economische sector. In deze 'gevestigde' toeristische regio's lijkt de groei in
toerisme eerder te stagneren, terwijl deze in de andere gebieden aanzienlijk toeneemt.
Hierdoor neemt de concurrentie tussen de verschillende subregio's toe, hetgeen de door de
Europese Unie voorgestane samenwerking bemoeilijkt. In dit hoofdstuk wordt een
overzicht gegeven van dergelijke problemen. Ook is er aandacht voor de bijdrage van
toerisme aan grensoverschrijdende samenwerking. Op die manier wordt aangegeven
onder welke condities deze samenwerking wel of geen kans van slagen heeft.
In dit hoofdstuk staan bestuurlijke initiatieven inzake regiovorming en toeristische
attractievorming centraal. Het streven naar bestuurlijke vernieuwing op regionale schaal,
de rol van toerisme daarbij en de verschillende fases van toeristische ontwikkeling in de
subregio's, maken de Euregio Maas-Rijn tot een interessant onderzoeksgebied. In dit
hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: de bestuurlijke samenwerkingverbanden, een grensoverschrijdend ruimtelijk ordeningsperspectief, het Euregionale natuuren toeristisch project 'Drielandenpark' en de toeristische onftvikkeling in drie, voor dit
onderzoek, geselecteerde subregio's in de Euregio. Eerst volgt een nadere kennismaking
met de Euregio Maas-Rijn.
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De historische achtergrond van de Euregio Maas-Rijn

Van periferie naar een centrale plaats in Europa
De Euregio Maas-Rijn is met circa 3,6 miljoen inwoners één van de dichtstbevolkte
grensstreken in Europa. Veruit de meeste bewoners van de Euregio verblijven in de stedelijke agglomeraties Aken, Luik, Maastricht/Heerlen en Hasselt/Genk. Het gebied is
dunbevolkt in de periferie (Ardennen en Eiffel) en dichtbevolkt in het centrum, waar de
genoemde steden zich bevinden. Na de sluiting van de mijnen, de teloorgang van de
textielindustrie en de achteruitgang van de landbouw zijn momenteel de zakelijke
dienstverlening, de transportsector en de industriële bedrijvigheid de belangrijkste pijlers
van de regionale economie. Toerisme is in deze regio een snel groeiende economische
sector, vooral in gebieden waar een paar jaar geleden nog nauwelijks sprake was van
toerisme, zoals in de provincie Luik, de Voerstreek en een deel van Belgisch Limburg.
Het bijzondere van de Euregio Maas-Rijn is de centrale ligging in het 'nieuwe' Europa.
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Tot voor kort vormden de verschillende subregio's slechts perifere gebieden binnen de
afzonderlijke nationale staten. Binnen het proces van Europese eenwording kreeg deze
grerisoverschrijdende regio een andere betekenis, zij groeide uit tot een kruispunt in het
internationale handelsverkeer. Een andere bijzonderheid van de regio is de samenkomst
van drie nationale grenzen. De aanwezigheid van deze grenzen leidde tot verschillen in
sociaal-culturele ontwikkeling. In het Euregionaal gebied worden drie verschillende talen
gesproken en is sprake van vier afzonderlijke culturen (Waals, Vlaams, Nederlands en
Duits).
De roerige geschiedenis van de Landen van Overmaze
Ondanks deze culturele diversiteit zijn er in deze regio nog volop sporen te vinden van
een gemeenschappelijke cultuur en geschiedenis. Zo wordt in een groot deel van de
Euregio nog een identiek dialect gesproken (het 'platdiets'). Het bestaan van deze en
andere tekens van gemeenschappelijkheid is eigenlijk niet zo verwonderlijk. De rijke geschiedenis van het gebied laat zien dat de regio voor langere perioden onder gezag stond
van Spaanse, Franse en Oostenrijkse overheersers. Wie de geschiedenis van de Euregio
Maas-Rijn opslaat, raakt verzeilt in een weergaloos drama van grensverschuivingen.
Menig militair en politiek conflict is hier uitgevochten. Zo werd in de 14e eeuw een groot
deel van het huidige Zuid-Limburg plus de Voerstreek en directe omgeving opgenomen
in de Landen van Overmaze, ook wel Maasland genoemd (een geheel van heerlijkheden).
Het huidige middengebied van de Euregio Maas-Rijn maakte lange tijd deel uit van dit
Maasland, een historische en culturele entiteit die zich door de eeuwen heen, ondanks
verschillende land- en taalgrenzen tot een reëel territorium wist te profileren (M&L 1992;
11). Het Maasland kwam in handen van achtereenvolgens Brabanders, Bourgondiërs,
Habsburgers en Spanjaarden (zie Sweron 1994). De culturele ontwikkeling van het gebied
liep lang niet altijd synchroon aan nieuwe bestuurlijk-politieke grensafbakeningen. Zelfs
de opkomst van de natiestaat in 19e eeuw, die gepaard ging met een stringente ruimtelijke
afbakening, had niet direct een scheidende werking op de cultuur van de regio. Het is
volgens Soeters (1991) een gegeven dat de bevolking van grensgebieden staatsgrenzen
veel minder ziet als een afscheiding, dan de nationale bevolking als geheel dat ziet. Soeters constateert, dat de staatsgrenzen in de huidige Euregio Rijn-Maas tot deze eeuw voor
bewoners van het grensgebied weinig tot geen betekenis hadden. De statenvorming was
formeel een feit, maar werd volgens hem in de alledaagse werkelijkheid niet als zodanig
beleefd. Bij de vormgeving van nationale eenheidsstaten blijkt de sociaal-culturele integratie altijd langzaam te volgen op de politieke en economische integratie (Knippenburg
en De Pater 1988).
Modernisering en nieuwe oriëntaties in grensgebieden
Pas na de Tweede Wereldoorlog groeiden staatsgrenzen uit tot culturele barrières en
bakenden ze nadrukkelijker het collectief bewustzijn van inwoners van een land af. Zij
gingen zich sterker oriënteren op nationale bestuurscentra en cultuur. Hierdoor kregen
culturele regio's in grensgebieden een andere betekenis. Met culturele regio's wordt
bedoeld gebieden waarmee een bevolkingsgroep zich nauw verbonden voelt; ze bezitten
een eigen taal, geschiedenis, traditie en gebruiken (Passchier & Van Amersfoort 1981).
Zulke kenmerken geven het gebied een eigen identiteit, die diep verankerd is in het
denken, de mentaliteit en het handelen van een bevolkingsgroep. De ontwikkeling van
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nationale eenheidsstaten leidde tot het uiteenvallen van culturele regio's in grensstreken.
Veelal werd de nationale grens de buitengrens van culturele regio's. Binnen deze nationale
grenzen ontwikkelden zich nieuwe culturele regio's.
Door de komst van door de overheid gecontroleerde nationale grenzen werden bewoners
van grensgebieden met de ruggen naar elkaar gekeerd en gedwongen zich meer te richten
op het verafgelegen bestuurlijke en economische centrum. Interactienetwerken, die zich
vaak ver over de staatsgrenzen heen uitstrekten, brokkelden langzaam af. Zo wierp de
overheid barrières op voor grensbewoners om gebruik te maken van scholen, ziekenhuizen of sociale voorzieningen aan de overkant van de grens, ook al waren deze voorzieningen dichterbij dan in het eigen land. Grensoverschrijdende culturele en economische
initiatieven, zoals de Euregio Maas-Rijn, moeten deze divergerende effecten van de
modernisering weer teniet doen.
Voor het realiseren van een nieuwe grensoverschrijdende regionale identiteit, lijkt een
intensieve en vérgaande bestuurlijke samenwerking voorbij de nationale grenzen een
noodzakelijke voorwaarde. De totstandkoming van zo'n identiteit vereist nieuwe communicatie- en interactienetwerken, alleen op die wijze krijgen inwoners van de regio een
speciale band met elkaar (zie Van Beek 1996).
43
Een nadere afbakening van het onderzoeksgebied
De Euregio Maas-Rijn is geografisch te omvangrijk, cultureel te divers en bestuurlijk te
complex, om in baar totaliteit te dienen als empirisch onderzoeksgebied. Om die reden
was een verdere selectie van gebieden noodzakelijk. Bij deze keuze hebben de volgende
overwegingen een rol gespeeld:
•

De subregio's moeten in de directe nabijheid van de nationale grenzen liggen, daar de
aandacht vooral uitgaat naar de betekenis van grenzen voor attractievorming.

•

In deze subregio's dient sprake te zijn van een diversificatie van ruimtelijke functies,
aangezien in dit onderzoek de concurrerende claims op het platteland centraal staan.

•

Er moet in de subregio's sprake zijn van verschillen in toeristische ontwikkeling en
overheidsbemoeienis met toerisme en recreatie. Op die manier wordt beter inzicht
verkregen in de condities van toeristische attiactievorrriing.

•

De subregios' dienen alle te liggen binnen het Drielandenpark, dat door Euregionale
bestuurders is aangewezen als. strategisch project. Bestudering van toeristische
atiraetievorrning vindt dan plaats op zowel macro- (het Drielandenpark), meso- (in
gemeenten en dorpen) als microniveau (de attractie).

Op grond van deze criteria is besloten het Duitse deel van de Euregio Maas-Rijn buiten
het onderzoek te laten. Rondom de stad Aken is slechts in geringe mate sprake van
toeristische ontwikkeling. Het omliggende gebied heeft voornamelijk een recreatieve
functie voor inwoners van Aken. Tevens ligt slechts een klein deel van het Duitse gebied
van de Euregio binnen het Drielandenpark..
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Deze nadere afbakening van het onderzoeksgebied houdt in, dat het onderzoek plaats
vindt in het 'Euregionale middengebied', dat zich bevindt aan weerszijden van de
zuid/noordgrens tussen Nederland en België. Dit grensgebied ligt binnen de stedenring
Aken, Maastricht en Luik. In dit gebied liggen de Belgische regio's Land van Herve
(Wallonië) en de Voerstreek (Vlaanderen) en het Nederlandse Heuvelland (zuidelijk ZuidLimburg). In vergelijking met het meer perifeer gelegen platteland in de Ardennen en de
Eiffel, is in het middengebied van de Euregio sprake van een afwisseling van verstedelijkte milieu's en groene gebieden. Vanwege de kleinschaligheid van het gebied, is hier
sprake van een sterke verweving van functies. Met name de stedelijke druk op het platteland (als leefmilieu), de natuur en het landschap is hier hoog. Deze druk lijkt de komende
jaren groter te worden, nu de binnengrenzen verdwijnen.
Vanuit dit 'Euregionale middengebied' zijn alle grote steden in de omgeving snel en
makkelijk bereikbaar. Daarmee is het gebied een ideale plek voor de stedeling om er te
wonen of te recreëren. Door deze 'stedelijke' voorkeur voor het omliggende platteland
neemt het aantal claims op de omgeving toe, hetgeen kan leiden tot fricties tussen
'nieuwkomers' en autochtone bevolking. Ook de aanwezigheid van de grens heeft
gevolgen voor de regionale bevolking. Door grote verschillen in prijspeil tussen de aan
elkaar grenzende landen is de aankoop van woningen in de grensregio voor velen een
zaak van economische afweging. De laatste jaren vestigden veel Duitsers zich in de
Nederlandse en Belgische grensdorpen. In Vaals en Gemmenich is inmiddels circa 25%
van de inwoners van Duitse afkomst. Tegelijkertijd kochten veel Nederlanders huizen in
de Belgische grensdorpen. Door deze ontwikkeling is het voor de autochtone bevolking
moeilijker om een andere woning in het eigen dorp of in de omgeving ervan te krijgen en
ziet zij zich geconfronteerd met veel veranderingen in haar omgeving.
Een ander spanningsveld in deze regio hangt samen met nataurbescherming. Door een
toenemende natuur- en landschapsbescherming in het Euregionale middengebied dreigt
de toeristische ontwikkeling er te stagneren (Heidemij 1991). Een stringente regelgeving,
die voortkomt uit overwegingen van natuurbescherming, en de toenemende
verstedelijking zorgen ook voor een toenemende druk op de landbouw in dit gebied.
Vanuit overwegingen van landbouw, woningbouw, verkeer, natuurbeheer, toerisme en
recreatie worden claims gelegd op de schaarse ruimte in de Euregio Maas-Rijn. Bij het
schetsen van de toeristische ontwikkeling in respectievelijk de subregio's Zuid-Limburg,
de Voerstreek en het Land van Herve komt dit aspect aan de orde.
4.4

Toerisme in Zuid-Limburg: Een strijdperk van belangen

Opkomst en neergang in het toerisme
De toeristische ontwikkeling in Zuid-Limburg kent een totaal verschillend verloop in
vergelijking met die in de Voerstreek. Daar kwam toerisme pas in het begin van de jaren
negentig op gang, terwijl het in Zuid-Limburg al van oudsher een belangrijke
economische sector vormt. Zo is de VVV in Valkenburg al meer dan honderd jaar
geleden opgericht. Toen was toerisme hoofdzakelijk weggelegd voor de meer bemiddelde
burger. Het duurde tot ver na de oorlog voordat Valkenburg en het omliggende
Heuvelland uitgroeiden tot een geliefde vakantiebestemming voor met name arbeiders en
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jeugd. Een toename van mobiliteit, vrije tijd en inkomen in de jaren zestig zorgde ervoor
dat Zuid-Limburg gedurende de hoogseizoenen volliep met toeristen. Lange tijd steunde
het verblijfstoerisme hier bijna uitsluitend op de vele campings in het groene Heuvelland
en een breed scala van pensions en familiehotels . Het kleinschalige karakter van deze
accommodaties sloot perfect aan bij het landelijke karakter van het gebied en vormde
lange tijd de succesformule van het toerisme. In het begin van de jaren zeventig trad een
kentering op in dit succes. Daaraan lagen twee oorzaken ten grondslag: de populariteit en
lage prijs van de buitenlandse vakantie en het uitblijven van investeringen in
productvernieuwing. Door dit laatste kregen vooral de kleine familiebedrijven te maken
met een verouderende klantenkring. Het uitblijven van investeringen leidde in de jaren
tachtig tot een snelle daling van het marktaandeel van deze "traditionele' bedrijven. Veel
bestuurders schreven deze ontwikkeling toe aan de wet op de remmende voorsprong. Dat
wil zeggen, toeristen kwamen jaren achtereen bijna automatisch naar Zuid-Limburg,
zodat ondernemers zonder buitensporige inspanningen verzekerd waren van een hoge
omzet en daardoor geen nut zagen in investeringen.
2

Nieuwe initiatieven en de toenemende druk op het buitengebied
In de jaren tachtig lanceerde de provinciale overheid een toeristisch ontwikkelingsplan (de
TROP) om het toerisme in Limburg een nieuw elan te geven. In dit plan stond de
bevordering van grootschalige ontwikkelingen centraal. Een viertal gebieden werd
aangewezen als centra van nieuwe toeristische initiatieven, te weten: Maastricht,
Valkenburg, Gulpen, en Vaals en omgeving. Het duurde tot de jaren negentig voordat de
effecten van dit nieuwe beleid zichtbaar werden. In Valkenburg verrezen een kuurcentrum
(Thermea 2000) en een Casino; aan de rand van Vaals bouwde Bohemen een groot
vakantiepark (320 bungalows) en in diezelfde omgeving vestigden zich enkele grote
hotels. Door deze ontwikkeling verdrievoudigde in Vaals het aantal overnachtingen in een
relatief kort tijdsbestek . Deze nieuwe accommodaties zorgden voor een verhoogde
toeristische druk op het buitengebied, die eveneens toenam door de belangstelling van
agrariërs voor toeristische bedrijvigheid.
3

De omschakeling van agrarische bedrijvigheid naar toerisme is een gevolg van de slechte
toekomstperspectieven voor landbouw en veeteelt in deze regio . In het bijzonder geldt dit
voor de melkveehouderij. Veel van dit type bedrijven bevinden zich in de
'natuurgevoelige' beekdalen, waar veel zeldzame planten en diersoorten voorkomen. In
het Natuurbeleidsplan (LNV 1990) zijn deze beekdalen aangewezen als reservaatsgebied,
waardoor natuurorganisaties deze gronden kunnen aankopen op het moment dat ze
'vrijkomen'. Met name het gebied tussen de riviertjes Gulp en Geul is bestemd als
reservaatsgebied. De verdeling is als volgt: in het Geuldal gaat een groot deel van de
grond naar Natuurmonumenten, in het Gulpdal naar Staatsbosbeheer en een groot deel
4

2

In dit aanbod van toeristische accommodaties bevonden zich altijd al boerenbedrijven, die gedurende de
'stille agrarische' zomermaanden onderdak boden aan toeristen.

3

Het aantal overnachtingen steeg in Vaals in de periode 1988-1995 van circa 180.000 naar 560.000.

4

Ook in de Voerstreek doet zich deze ontwikkeling voor, maar hier is nog niet sprake van een
grootschalige transformatie van landbouwgrond tot 'nieuwe' natuur.
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van het gebied er tussenin is bestemd voor de stichting Limburgs Landschap. Deze
aankoop van gronden heeft niet alleen gevolgen voor de landbouw. Ook de toeristische
ontwikkeling is in dit gebied sterk gebonden aan allerlei eisen van natuurbescherming.
Daarbij dient niet vergeten te worden dat toeristische ondernemers tegelijkertijd ook
profiteren van de werkzaamheden van natuurorganisaties. Het werk van
natuurorganisaties leidt tot het ontstaan van een bijzondere omgeving, die
aantrekkingskracht op toeristen heeft.
Belemmeringen en wildgroei in toerisme
Ondanks een enkel succesvol project kwam veel van het voorgenomene niet van de
grond. Verschillende plannen voor de bouw van een hotel of bungalowpark op de
Gulpenerberg strandden op de tegenstand van lokale bevolking, boeren en natuurorganisaties . Ook de realisatie van een (grote) publiekstrekkende attractie bleek onhaalbaar,
vanwege restrictieve overheidsbepalingen ten aanzien van bouwactiviteiten in het
landelijke gebied. Om dezelfde reden kwam weinig terecht van het plan voor een
economische opwaardering van de Vaalserberg en het daarop gelegen Drielandenpunt. In
dit 'natuurgevoelige' gebied, met jaarlijks bijna 1 miljoen bezoekers, stelde Staatsbosbeheer stringente voorwaarden aan de uitvoering van toeristische plannen (zie
Brouwer 1995).
5

Vreemd genoeg vonden grootschalige toeristische ontwikkelingen wel plaats in het
'beschermde' landelijke gebied rondom de dorpen Mechelen en Epen. Zo bouwde een
projectontwikkelaar met behulp van financiële bijdragen van overheid en Europese
Commissie een luxe vakantie-appartementencomplex aan de rand van het dorp Mechelen
(De Mechelerhof). Andere grootschalige ontwikkelingen in hetzelfde gebied kwamen
voort uit een wildgroei van toeristische initiatieven. Vooral een jarenlang gedoogbeleid
van enkele gemeenten bood eigenaren van campings de kans om hun perceel fors uit te
breiden. Doordat het merendeel van deze "illegale' campings zich binnen de ecologische
hoofdstructuur bevindt, zien lokale bestuurders zich nu opgezadeld met een lastige erfenis
uit het verleden. Ook het 'kamperen bij de boer verloopt niet altijd vlekkeloos. In de
zomermaanden is in dit gebied regelmatig sprake van een overschrijding van de
toegestane capaciteit . Voorts zorgt het optreden van een seizoensverbreding in toerisme
voor een extra druk op het platteland. Bij seizoensverbreding spreidt de toeristische drukte
zich zowel in tijd als ruimte', met alle negatieve gevolgen vandien:
1

6

"To disperse tourists in space and time has resulted in far more profound and permanent
5

Ook de vestiging van de futuristische tentoonstellingsruimte Primosa in Gulpen, waar de geschiedenis,
cultuur en natuur van Limburg werden geëtaleerd, liep uit op zowel een bestuurlijk als financieel fiasco.

6

Soms weten boeren op handige en legale wijze de capaciteit van hun camping uit te breiden. Zo bevindt
zich een camping precies op de grens met België, hierdoor is het voor deze boer mogelijk om er in de
zomermaanden meer dan honderd tenten of caravans te plaatsen. Een klein deel daarvan
wordt
geplaatst op Nederlands grondgebied en de rest in België.

7

Zo stagneerde het aantal langdurige vakanties (>5 dagen) in Zuid-Limburg en steeg het aantal korte
vakanties, die vooral plaatsvinden in voor- en najaar, in de periode 1989-1995 fors (van 205.000 naar
461.000).
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changes over a Wider area, than when tonrists are conflned to small areas in large numbers for
clearly defined seasons." (Smith & Eadington 1992; 43).

Door zaken als wildgroei, seizoensverbreding en ook nog de toenemende recreatiedruk
vanuit omliggende steden, wordt de roep om overheidsingrijpen sterker, zoals blijkt uit
een voorstel in het kader van het ROM-project Mergelland:
"Er is duidelijk behoefte aan (ruimtelijke) sturing van toerisme en recreatie en het uitvoeren van
daarbinnen passende maatregelen. Het gaat hierbij om recreatief medegebruik, kamperen bij de
boer, intensieve recreatie en terugdringing van de belasting door toeristisch autoverkeer (ROMnieuws, maart 1995; p.3).

Deze roep om maatregelen hangt samen met de sterke verweving van functies in ZuidLimburg. Door de vele functies in een relatief klein gebied is er sprake van een
toenemend aantal concurrerende claims op de ruimte, hetgeen effect heeft op zowel de
verdeling als waardering van rurale hulpbronnen. Zo benadrukken natuurorganisaties in
hun legitimatie van handelen het belang van bescherming van het unieke en kwetsbare
landschap, boeren wijzen op het productiebelang en toeristische ondernemers op de
noodzaak van beschikbare ruimte voor bouwactiviteiten. Daarnaast zoeken steeds meer
stedelingen in Zuid-Limburg naar een rustige en prettige plaats om te wonen en te
recreëren. Dergelijke inspanningen en de verweving van functies maakt het gebied tot een
contested rural area (zie Murdoch & Marsden 1994). In zo'n gebied strijden
verschillende actoren om de controle op rurale hulpbronnen. Ook in de Belgische
Voerstreek is sprake van zo'n strijd om zeggenschap over rurale hulpbronnen, maar hier
geven andere machtsverhoudingen de strijd een ander karakter.
4.5

Het streekgebonden karakter van het toerisme in de Voerstreek

De taalstrijd en gevolgen voor toerisme
Door de geringere oppervlakte van het gebied (circa 5000 ha.) en het late tijdstip van
ontwikkeling, heeft toerisme in de Voerstreek een kleinschaliger karakter dan in ZuidLimburg. Als gevolg van de taalstrijd kwam toerisme in de Voerstreek laat op gang. In het
begin van de jaren tachtig mondde deze strijd uit in enkele heftige confrontaties in het
openbaar tussen Vlaams- en Luiksgezinden . Televisiebeelden daarvan bezorgden het
gebied een negatief imago. Na ondertekening van het Voerenakkoord in 1988, waarin de
Franstaligen meer faciliteiten kregen toegezegd, keerde de rust terug. Voor het toerisme,
dat daarna langzaam op gang kwam. bleek deze sociale en politieke rust gunstig. Zo
opende in 1988 herberg 'De Swaen' in 's-Gravenvoeren haar deuren voor toeristen. Deze
gerenoveerde herberg annex streekmuseum, waar de oudheid en het landelijk karakter van
gebouw en interieur zorgden voor een pastorale ambiance, bleek al snel een groot succes.
Dit succes was mede het gevolg van de nieuwsgierigheid van toeristen naar de plaats van
strijd. Ondernemers en V W hoefden in die tijd nauwelijks iets te doen om toeristen te
8

8

De taalstrijd tussen Walen en Vlamingen in de Voerstreek voert terug op de taalwet van 1963. De zes
Voerdorpen behoorden vanaf dat jaar niet langer bij de provincie Luik, maar bij de Vlaamse provincie
Limburg. De Retour-a-Liège zette daarna een tegenoffensief in, hetgeen leidde tot vele fricties tussen de
twee partijen. Nadat de zes dorpen in 1977 werden samengevoegd tot één gemeente, nam de heftigheid
van het conflict toe.
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interesseren voor de Voerstreek, daar zorgde het negatieve imago wel voor. Door de
taalstrijd was de naambekendheid van de streek dermate groot, dat een beperkte
toeristische promotie volstond. Eenmaal aangekomen in de Voerstreek ontdekte de toerist
er een aantrekkelijk en relatief oorspronkelijk bocagelandschap. In tegenstelling tot ZuidLimburg, waar veel van het oude bocagelandschap door de rationalisering in de landbouw
verloren was gegaan, beschikte de Voerstreek nog over veel graften, holle wegen,
meidoornhagen, poelen en hoogstambomen. Volgens de voorzitter van de milieugroep
Voeren is de oorspronkelijk staat van het landschap mede te danken aan de taalstrijd, die
een effectieve ruilverkaveling in de weg stond. Momenteel vormt schaalvergroting echter
wel een bedreiging voor het landschap. Veel keuterboeren verkopen hun grond aan
'moderne' boeren, die uit oogpunt van efficiëntie percelen samenvoegen en daarmee
karakteristieke elementen uit het landschap halen :
9

"Door de schaalvergroting, de specialisatie en de rationalisatie van landbouwbedrijven, meestal
gericht op veeteelt, dreigt het Voerense landschap onmiskenbaar te vervlakken. Dat zou jammer
zijn, want het typische bocagelandschap van de centrale en oostelijke Voerstreek is een unicum
in Vlaanderen" (Sweron 1994; 48).

Om voornoemde reden is de zorg voor de natuur in de Voerstreek toegenomen. Tot voor
kort was in de Voerstreek nog geen grond onttrokken aan de landbouw voor
riamurontwikkeling. Belgische natuurorganisaties beschikten eenvoudigweg niet over
voldoende kapitaal om gronden aan te kopen. Met steun van de vereniging
Natuurmonumenten (financiering en beheer) wist de Vlaamse vereniging
Natuurreservaten in 1996 voor het eerst grond voor natuurdoeleinden te verwerven. Het
betreft een landgoed aan de Nederlands-Belgische grens, waarvan een deel van de grond
(135 ha.) een landbouwbestemming heeft. Het aankopen van meer landbouwgrond in het
kader van natuurbeleid lijkt vooralsnog onhaalbaar.
Naast natuur en landschap maken architectuur en cultuur deel uit van de toeristische
bezienswaardigheden in de Voerstreek. Door de geïsoleerde ligging van de streek is veel
van het historisch patrimonium bewaard gebleven en zijn veel oude gebruiken in stand
gehouden ofjuist weer opgehaald vanuit toeristische overwegingen. Bijna alle toeristische
attracties hebben een streekgebonden karakter. Zo kunnen toeristen terecht bij een
stroopstoker, een viskweker, een imker, een kaasmaker etc. Door de verkoop van
streekproducten (stroop, worst, kaas, appelwijn etc.) is een aantal boeren ook actief
betrokken bij de toeristische ontwikkeling van de streek. De accentuering van
ambachtelijke activiteiten en aloude gewoonten in het toeristisch aanbod maakt de streek
aantrekkelijk voor de stedelijke recreant. Het platteland belichaamt hier duidelijk
kwaliteiten die ontbreken in het stedelijk leven (zie Bramwell & Lane 1994; Vandergeest
& DuPuis 1996).
9

De schaalvergroting in de landbouw is duidelijk te zien aan de sterke af van land- en
tuinbouwbedrijven en het bijna gelijkblijvende bodemgebruik in hectares. In de periode 1959-1986
daalde het aantal bedrijven van 698 tot 198. In de iets langere periode 1959-1992 verminderde de
weidegrond slechts met 165 hectare (van 2370 naar 2205 ha.), de akkerbouwgrond nam zelfs toe van
478 tot 668 hectare. Een groot deel van deze grond kwam in de jaren zestig beschikbaar door de afname
van de fruitteelt, hetgeen grotendeels kwam door de overstap van hoogstam- naar laagstambomen (bron:
Sweron 1994).
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Wildgroei in toerisme door een bestuurlijke tweespalt
In de Voerstreek is er in relatie tot Zuid-Limburg ook een groot verschil in de organisatie
van het toerisme. Het toerisme wordt er nauwelijks aangestuurd door de overheid. Alle
initiatieven komen van onderaf tot stand. Een uitzondering daarop vormt het
hoevetoerisme. Met steun van de boerenbond en agrarische organisaties als Cerabank en
ABB worden boeren gestimuleerd en begeleid in hun omschakeling naar toerisme. De
horeca-sector kent daarentegen absoluut geen geleide ontwikkeling. In de afgelopen vijf a
zes jaar is deze sector uitgebreid van slechts twee herbergen en één restaurant tot een
twintigtal hotels, herbergen, café's en restaurants. Met name de uitbreiding van het aantal
cafés in 's- Gravenvoeren en Teuven wekt bij de lokale bevolking irritaties op. De caféterrassen zijn vooral in de weekeinden overvol, hetgeen gepaard gaat met lawaai- en
parkeeroverlast. Door een verdere uitbreiding van de horeca neemt deze problematiek toe,
temeer, omdat het gemeentebestuur zich nauwelijks bemoeit met het reguleren van het
toerisme. Er bestaat dan ook geen officieel toeristisch beleid, waardoor wildgroei in
toerisme alle kans krijgt. Het Franstalige gemeentebestuur voelt weinig voor een toeristisch beleid. Het feit dat de toeristische sector vooral een Nederlands-Vlaamse
aangelegenheid is, draagt bij aan deze afzijdige houding. Ook de politieke lading die de
voorzitter van de V W geeft aan het stimuleren van toerisme is daar debet aan; hij ziet
toerisme als een ideale mogelijkheid tot aansluiting bij het Nederlandse taalgebied. In
deze opzet lijkt hij te slagen. In het dagelijkse leven neemt het gebruik van de
Nederlandse taal toe, aangezien het vooral Nederlandse en Vlaamse toeristen zijn die de
Voerstreek bezoeken.
Een ander probleem vormt de overheersende rol van 'buitenstaanders' in het toeristisch
proces. Het merendeel van de toeristische ondernemers in de Voerstreek is uit Nederland
afkomstig . Daarnaast werken in de toeristische sector relatief weinig autochtone
bewoners. Deze situatie leidt tot gevoelens van onvrede en afgunst bij de lokale
bevolking. Tijdens interviews met bewoners van de streek sprak een aantal zelfs over: de
annexatie van de Voerstreek door Nederlandse ondernemers. Langzamerhand valt het op
dat een deel van de lokale bevolking probeert mee te profiteren van de toenemende
toeristische belangstelling. Het lijkt er zelfs op dat de lokale bevolking nu meer van het
toerisme profiteert dan in Zuid-Limburg het geval is. De geringe bemoeienis van de overheid met toerisme lijkt daarbij een rol te spelen. Tot dusver zijn in de Voerstreek
grootschalige ontwikkelingen uitgebleven, terwijl lokale en provinciale bestuurders in
Zuid-Limburg deze stimuleerden via het geven van facilitaire steun (o.a. bij de
Mechelerhof en Hoog Vaals).
10

Juist het kleinschalige karakter van het toerisme prikkelt de ondernemersgeest van een
deel van de Voerense bevolking; bewoners verkopen streekproducten, ze bieden zich aan
als lokale gids en sommigen verbouwen boerderijen tot toeristische appartementen.
Tegelijkertijd worden de andere bewoners, degenen die niet direct bij het toerisme
10

De voorzitter van de VVV schrijft dit toe aan culturele verschillen tussen de Vlaming en de Nederlander:
"In het algemeen zijn Vlamingen heel voorzichtige ondernemers. Ze doen het meestal degelijk, maar
nemen geen risico en zien het allemaal niet zo groot."
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betrokken zijn, geconfronteerd met de nieuwe toeristische betekenis van hun
leefomgeving. Uit interviews blijkt dat deze bewoners vooral bezorgd zijn over het
verdwijnen van de rust en de onderlinge sfeer in dorp of gehucht. Deze rust en sfeer
representeren voor hen het eigene van de streek. Toeristische initiatieven van de lokale
bevolking kunnen onderlinge verhoudingen vertroebelen.
4.6

Toerisme in het Land van Herve: Een zoektocht naar geleidelijkheid

De herontdekking van een regio
Het is moeilijk om de exacte grenzen van het Land van Herve aan te geven. Het betreft
hier geen besmurlijk-administratieve regio. Bij benadering bevindt het Land van Herve
zich tussen de rivieren Vesdre (het zuiden) en de Maas (het westen) en loopt het in
noordoostelijke richting door tot de Nederlandse en Duitse grens. Aan de begrenzing van
dit gebied liggen sociaal-culturele processen ten grondslag. Gemeenschappelijke ideeën
en gevoelens van actoren ten aanzien van het gebied bepalen de grenzen van deze regio.
Paasi (1994) omschrijft dit proces als een conceptuele begrenzing van regio's.
Het Land van Herve is geen homogene regio, zelfs niet op cultureel gebied. Zo geeft de
historicus Hanssen (1994) aan, dat culturele uitingen van bewoners in het westen en
oosten van de regio grote verschillen laten zien. In het voornamelijk Duitstalige oosten
van de regio zijn de culturele gebruiken grotendeels overeenkomstig die van Zuid-Limburg. De bewoners hebben daar een voorkeur voor fanfares, populaire muziekfeesten en
tradities, zoals carnaval en schutterij feesten. In het Franstalige (westelijk) deel van het
gebied komen deze activiteiten nauwelijks voor, aldus Hanssen.
De benaming 'Het Land van Herve' wordt het meest gebruikt in het centrum van het
gebied, waar de stedelijke invloed op het platteland geringer is dan in de periferie. De
naam van de regio heeft geen specifieke betekenis, in die zin, dat het verwijst naar legendes, folkloristische elementen of tradities in het gebied. Het in zwang komen van de naam
Land van Herve is van recente datum. De naam duikt voor het eerst op in 1978, toen een
tentoonstelling over de historische architectuur in het gebied de naam droeg: 'Le
patrimoine du Pays de Herve'". In de jaren tachtig kreeg deze nieuwe benaming van de
regio in snel tempo navolging. Bedrijven en verenigingen gebruikten de naam Land van
Herve voor zowel promotie als ideologische doeleinden. De naam 'Land van Herve'
wordt inmiddels gebruikt voor het bevorderen van recreatie en toerisme, de verkoop van
agrarische producten, het aanprijzen van culturele evenementen en het beschermen van de
natuur. Ook een natuurbeschermingsorganisatie maakt gebruik van deze naam (ASREPH). Bovendien presenteerde de Kamer van Koophandel een kaart onder de noemer
'économique-touristique du Pays de Herve' (1993). Daarnaast zette de regionale V W in
1986 een gemarkeerde wandelroute uit onder de naam "Tour du Pays de Herve'. Daarmee
is de naam Land van Herve verbonden met allerlei activiteiten en objecten. Zo is de naam
12
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Reeds in de eerste helft van deze eeuw gebruikten wetenschappers de naam 'Plateau de Herve', waarbij
het ging om een historisch-geologische aanduiding van het gebied.

12

ASREPH staat voor: Association pour la Sauvegarde et Respect de l'Environnement au Pays de Herve.
Deze vereniging is in 1983 opgericht.
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terug te vinden op winkels, toeristische kaarten, aankondigingen van evenementen, informatieborden en streekproducten.
Door het gemis van een historisch-culturele worteling heeft de naam 'Het Land van
Herve' een willekeurige betekenis gekregen. In directe zin verwijst de naam naar het kerkdorp Herve. Aangezien dit landelijk gelegen kleine dorp niet fungeert als een bestuurlijkadministratief centrum (zoals Verviers, Eupen en Luik) en ook niet als brandpunt van
culturele activiteiten, heeft de nieuwe benaming van de regio vooral een symbolische
betekenis. De betekenis van de naam 'Het Land van Herve' hangt samen met de context
waarin deze wordt gehanteerd, doch de verwijzende kracht van de naam is eenduidig. Bij
het aanprijzen van producten en het beschermen van de natuur onder de noemer 'Land
van Herve' gaat het om de associatie van dit landelijke gebied met concepties als 'natuurr
lijk' en 'traditioneel'. De landelijke uitstraling van het dorp Herve representeert beide
zaken. Toeristische ondernemers, de voedingsmiddelenindustrie, natuurbeschermers en
ondernemers zorgen voor de symbolische reconstructie van deze regio.
Een typering van de streek
Naast landbouw zorgde de mijnbouw in deze regio lange tijd voor werk en inkomsten. In
het zuidoosten van het gebied waren de steenkolenmijnen gevestigd en in het
noordwesten vond dagbouw plaats (zink en lood). In dit laatste gebied zijn nog maar
weinig restanten van dit arbeidsverleden te vinden. In het zuidoosten van het gebied, in de
plaats Blègny, is een paar jaar geleden een kolenmijn opnieuw geopend voor toeristische
doeleinden. Onder leiding van een oud-mijnwerker kunnen toeristen hier de schacht
afdalen. Na sluiting van de mijnen resteerde slechts de landbouw als economische activiteit. Op de kaart van België staat deze geïsoleerd gelegen regio (een 'cul-de-sac national'
volgens Hanssen 1994) afgebeeld als één groene vlek. Het agrarische karakter van de
streek valt duidelijk af te lezen van het landschap. De heuvels worden vooral gedomineerd
door boerderijen. Vee- en fruitteelt geven hier gezicht aan landschap en regionale
economie. De verkoop van zuivelproducten (o.a. de bekende schimmelkaas Rommedou),
vlees en fruitproducten, zoals appelcider, peren- en appelstroop, vormen de basis van de
regionale economie.
De moderne landbouw vormt een bedreiging voor het typische cultuurlandschap van deze
streek. Het bocagelandschap, bestaande uit door struiken omzoomde weilanden en holle
wegen, voldoet niet langer aan de eisen van de moderne landbouw en dreigt daarom te
verdwijnen. Niet alleen de landbouw is daarvoor verantwoordelijk. Ook de verstedelijking
van het gebied tast het landschap aan. De nabijheid van grote steden maakt het gebied
aantrekkelijk voor forenzen en recreanten. Op deze behoefte van stedelingen om 'buiten'
te gaan wonen spelen bestuurders en projectontwikkelaars actief in:
"Elle constitue notamment une zone dortoir ainsi qu'une zone de loisirs et de tourisme du'jour
pour toutes les villes des alentours." (Hanssen 1994; 17).

Vooral om fiscale redenen is dit gebied aantrekkelijk voor Duitsers. Hierdoor verschuift
de Duitse taalgrens verder in westelijke richting, dit geheel tot ongenoegen van de
Franstalige inwoners. Net over de Nederlandse grens, in het noorden van de regio, zijn
gebieden ontstaan waar bijna uitsluitend Nederlanders wonen.
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Naast het landelijke karakter van de regio ligt de toeristische attractiviteit van het gebied
in de aanwezigheid van de grens. Het simpele feit een grens te passeren en te verblijven in
een hetero-linguïstisch land maakt het gebied bijzonder voor de toerist. In de gemeente
Plombières, aan de Belgische kant van de Vaalserberg, is toerisme en recreatie van grote
betekenis voor de lokale economie en beïnvloedt het de inrichting en bescherming van het
landschap. De gemeente Plombières bevindt zich ten oosten van de Voerstreek. Door in
het bijzonder aandacht te schenken aan de toeristische ontwikkeling in deze gemeente,
ontstaat een aaneengesloten onderzoeksgebied, dat zich bevindt aan weerszijden van de
Belgisch-Nederlandse grens.
4.7

Het eerste initiatief tot samenwerking: Stichting Euregio Maas-Rijn.

Het opheffen van grensbelemmeringen en regionale profilering
De eerste stappen in derichtingvan regionale samenwerking werden gezet in 1976. In dat
jaar richtten enkele provinciale besturen in het grensgebied van België, Duitsland en
Nederland de Euregio Maas-Rijn op (EMR). Dit samenwerkingsverband had aanvankelijk
geen juridische status enrichttezich voornamelijk op het bevorderen van de integratie van
de door de landsgrenzen gescheiden bevolking. Het informele karakter van de samenwerking voorkwam een effectieve en structurele aanpak van de grensproblematiek. Pas na de
ondertekening van Europese Akte in 1986, een herziening van het E.E.G.-verdrag, kreeg
de samenwerking een meer gestructureerde aanpak. Bovendien veranderde ook de inhoud
van de grensoverschrijdende samenwerking. Bestuurders hielden zich niet langer
uitsluitend bezig met het opheffen van grensbelemmeringen, maar richten zich nadrukkelijker op economische versterking en profilering van de regio. Deze 'Euregionale'
bestuurders waren van mening dat schaalvergrotingsprocessen voor problemen zorgden
die van een gepast antwoord moesten worden voorzien. Tevens streefden zij naar het
versterken en het behouden van de comparatieve voordelen ten opzichte van andere
regio's (Van den Bergh en Soete in: van Beek 1996). Het besef onder bestuurders groeide,
dat regio's als functionele eenheden beter dan nationale staten konden inspelen op de
dynamiek van de mondiale economie (zie Brouwer en Elands 1996). Om de positie van
de regio binnen het internationale krachtenveld te versterken heeft de stichting de Euregio
de volgende doelstellingen aangegeven:
•

Economische, bestuurlijke, politieke en sociaal-culturele samenwerking.

•

Het beter op elkaar afstemmen van beleid

•

Het bevorderen van een grensoverschrijdende regionale identiteit.

De organisatiestructuur
De stichting Euregio Maas-Rijn heeft een permanent bureau in het Gouvernement in
Maastricht en kent de volgende organisatiestructuur: een toezichthoudende comité (het
gouverneursoverleg), dertien werkgroepen en een secretariaat. Daarnaast is er nog een
Euregioraad in het leven geroepen, een platform van vooraanstaande burgers uit bedrijfsleven en wetenschap, die nieuwe ideeën over grensoverschrijdende samenwerking
ontwikkelen.
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De gouverneurs uit de verschillende landen bewaken de voortgang van het regionale integratieproces en beoordelen ingediende projecten op relevantie en haalbaarheid. Het secretariaat biedt ondersteuning aan de werkgroepen en houdt zich bezig met de uitvoering van
besluiten, zoals die in het gouverneursoverleg zijn genomen. In de werkgroepen zitten
vertegenwoordigers van verschillende provinciale bestuurlijke organen. Zo bestaat de
werkgroep toerisme uit bestuurders die in het dagelijkse leven werkzaam zijn bij provinciale VW's en provinciale bestuursdiensten. Deze werkgroepen houden zich bezig met
het ontwikkelen en indienen van grensoverschrijdende projecten. Slechts in uitzonderlijke
gevallen worden lokale bestuurders geraadpleegd. Er is gekozen is voor 'bovenlokale'
samenwerking, omdat een lokaal bestuurlijk draagvlak voor grensoverschrijdende
projecten eerder wordt bereikt als eerst Europese subsidies zijn binnengehaald. Daarvoor
dient eerst op 'bovenlokaal' niveau te worden samengewerkt.
De Euregionale werkgroep "toerisme' en de structuurfondsen
Lange tijd bestond de Euregionale werkgroep toerisme slechts op papier. Communicatieproblemen tussen bestuurders belemmerden een effectieve samenwerking. Bestuurders
van de Nederlandse provincie Limburg namen in 1990 het initiatief om deze werkgroep
nieuw leven in te blazen. Bij deze herstart zijn twee doeleinden geformuleerd: het
stimuleren van een verdere professionalisering in de toeristische sector en het geven van
een heldere visie op grensoverschrijdende toeristische ontwikkeling. Deze nieuwe aanzet
tot samenwerking werd gestimuleerd door Europees beleid in Brussel. De Europese Commissie gaf de Euregio Maas-Rijn de status van 'doelstelling-2-gebied', die van toepassing
is voor regio's die zwaar getroffen zijn door de achteruitgang van de industrie. Op grond
van deze status konden de provincie Luik, een deel van Belgisch Limburg en het Nederlandse Zuid-Limburg een beroep doen op het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF). Met deze structuurfondsen tracht de
Europese Unie de economische en sociale samenhang binnen de lidstaten te versterken.
Om in aanmerking te komen voor geld uit deze fondsen moesten projecten gericht zijn op
regionale ontwikkeling op lange termijn. Bovendien moesten lokale, provinciale of landelijke overheden zorgen voor co-financiering. Het ging daarbij om een bijdrage aan de helft
van de kosten van de ingediende projecten.
De werkgroep toerisme heeft zich de afgelopen jaren gericht op het realiseren van: een
onbelemmerd reisverkeer, een grotere bereikbaarheid, uniforme bewegwijzering,
grensoverschrijdende routestructuren en een betere samenwerking tussen VW's. Deze
initiatieven moesten een positieve bijdrage leveren aan regionale economie en werkgelegenheid.
Voorbeelden van subsidie
De Europese Unie heeft in totaal vier maatschappelijk thema's geselecteerd, die prioriteit
genieten bij de verstrekking van subsidies. Toerisme is één van deze thema's. In dat kader
kreeg de Limburgse gemeente Wittem subsidie uit het structuurfonds, die diende als
financiële bijdrage aan de kosten van de bouw van een vakantie-appartementencomplex in
het dorp Mechelen (de Mechelerhof). Een groot deel van deze subsidie ging naar de
verbetering van de infrastructuur van het dorp en het bouwrijp maken van het terrein,
waarop het appartementencomplex werd gebouwd. Tevens verstrekte de Europese Unie
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subsidie voor het opzetten van een toeristisch stoomtreinproject in de voormalige mijnstreek in het oostelijke deel van Zuid-Limburg (het 'miljoenenlijntje'). Om meer toeristen
naar deze streek te lokken werd gezocht naar mogelijkheden om toeristen te vervoeren
vanuit het Heuvelland (het toeristisch gebied binnen de driehoek Valkenburg, Noorbeek
en Vaals). Inmiddels is deze stoomtrein zelf ook uitgegroeid tot een toeristische attractie
en komen er meer toeristen in de voormalige mijnstreek dan van tevoren werd verwacht
(Hazen 1996).
Naast genoemde sociaal-economische hulpprogramma's kent de Europese Unie ook een
INTERREG-programma. Dit programma is in 1990 speciaal in het leven geroepen voor
het stimuleren van grensoverschrijdende projecten . In dit INTERREG-programma zijn
zeven beleidsthema's opgenomen, waaronder recreatie en toerisme. Vanuit het
structuurfonds INTERREG is ondermeer subsidie verstrekt aan het beter op elkaar
aansluiten van de wandel- en fietspadenstructuren in het Belgisch-Nederlands
grensgebied. Dit project moet het toeristisch product aan beide zijden van de grens
versterken.
13

Vooral deze financiële prikkels vanuit 'Brussel' blijken de grensoverschrijdende
samenwerking te stimuleren. Na 1990, toen de stmcmurfondsen werden ingesteld, nam
deze samenwerking pas serieuze vormen aan. De structuurfondsen brachten vooral een
notie van wederzijdse afhankelijkheid teweeg (Soeters 1991; 24).
4.8

Het stedelijk samenwerkingsverband MHAL

Een stedelijke krachtenbundeling gericht op regionale economische versterking
Geheel anders dan de stichting Euregio Maas-Rijn, is de opzet van het stedelijk
samenwerkingsverband MHAL , welke in 1989 is opgericht. Alle plannen die in het
kader van de MHAL zijn gepresenteerd zijn gebaseerd op een toekomstvisie op de stedelijke ontwikkeling in de Euregio. Het beleid is 'lokaal-regionaal-gericht', dat wil zeggen,
de lokale situatie en kwaliteiten zijn uitgangspunt van de regionale profilering en de
versterking van economische functies. Aan de oprichting van de MHAL liggen
gemeenschappelijke inspanningen van lokale bestuurders ten grondslag. Aan het eind van
de jaren tachtig namen de burgemeesters van de grootste steden in de Euregio het initiatief
tot oprichting. Zij beoogden daarmee de economische potenties van de regio beter te
benutten, waardoor de Euregio op termijn kan uitgroeien tot een economisch kerngebied
in Noordwest-Europa.
14

De Nederlandse Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (1989) vormde een belangrijke aanzet
tot oprichting van de MHAL. In deze nota werd veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van stedelijke knooppunten, waaronder het gebied Heerlen-Maastricht, en het stra13

Ook het INTERREG-programma bestaat voor 50% uit financiering van de E.C. en 50% uit cofinanciering (provincies en ministeries). In de eerste periode kreeg de Euregio ruim 30 miljoen gulden
aan Interreg-subsidie (1991-1993) en in de tweede periode liep dit bedrag op tot ruim 70 miljoen (19931995).

14

Het acroniem MHAL staat voor Maastricht/Heerlen, Hasselt/Genk, Aken en Luik.
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tegisch benutten van economische kansen in samenhang met de geografische ligging van
steden. In grensregio's liggen deze kansen vooral in het beter inspelen op internationale
economische en bestuurlijke verschuivingen. Vanuit dit streven zijn veel grenssteden
strategische allianties met elkaar aangegaan, zoals in het MHAL-gebied.
Het grensoverschrijdend ontwikkelingsperspectief
Ondanks het lokale karakter van de MHAL-samenwerking, waren het vooral regionale
overheden die nieuw beleid ontwikkelden. De belangrijkste toekomstvisie op de
ontwikkeling van het MHAL-gebied, het grensoverschrijdend ruimtelijk ontwikkelingsperspectief (R.O.P. 1993), is een product van provinciale ambtenaren. Voor een betere afstemming van de ruimtelijke ordening aan weerszijden van de grens hebben zij in overleg
met stedelijke bestuurders een uitvoerige leidraad voor ruimtelijke ordening opgesteld. In
dit ruimtelijk ordeningsperspectief staan drie doelstellingen centraal:
•

Versterking van de positie van het MHAL-gebied binnen het Europese
krachtenveld

•

Versterking van de functionele en bestuurlijke samenhang binnen het
MHAL-gebied

•

Vergroting van de kwaliteit van ruimte en milieu binnen het MHALgebied (ondermeer visie op plattelandsontwikkeling)

Het ruimtelijke ordeningsperspectief bestaat uit: een inventarisatie van de interne
structuur van de regio, een inschatting van de externe positie en aanbevelingen met
betrekking tot het aanbrengen van verbeteringen in beide zaken. Het R.O.P. heeft slechts
een richtinggevende functie. Regionale overheden zijn niet verplicht de gepresenteerde
aanbevelingen in hun eigen ruimtelijk ordeningsbeleid over te nemen. Op termijn moeten
derichtlijnenin het R.O.P. leiden tot een betere en grensoverschrijdende afstemming van
beleid. De activiteiten van de MHAL hebben een "aanjaagfunctie'. De uitwerking van projecten ligt bij de afzonderlijke lokale en regionale overheden. Naast het stimuleren van de
harmonisatie van ruimtelijk ordeningsbeleid, fungeert het R.O.P. ook als richtinggevend
kader voor het ontwerpen van strategische grensoverschrijdende projecten.
De organisatiestructuur van de MHAL
Om te komen tot een efficiënt overlegorgaan en een effectieve doorwerking van besluitvorming, is gekozen voor een tamelijk breed en gelaagd organisatiemodel (zie D'Hondt
1994; 1991). De MHAL bestaat uit een Burgemeestersoverleg, waarin zes steden zijn
vertegenwoordigd (Maastricht, Genk, Hasselt, Heerlen, Luik en Aken) en de stuurgroep
MHAL. Deze stuurgroep bestaat uit de voor ruimtelijke ordening verantwoordelijke
provinciale bestuurders. Daarnaast bestaat er nog de Internationale Coördinatie
Commissie (ICC), die onder voorzitterschap staat van de provincie Limburg (Ned.) en
waarvan het secretariaat wordt verzorgd door de Benelux Economische Unie. Deze ICC
vormt de ambtelijke afspiegeling van de bestuurlijke stuurgroep. Zij coördineert de
werkzaamheden van de verschillende projectgroepen, die specifieke thema's in discussie
brengen, onderzoeken instellen en projecten van commentaar voorzien. Deze inventarisatie van mogelijkheden en beperkingen kan de stuurgroep omzetten in bestuurlijke aanbe-
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velingen en strategische projecten.
Na de presentatie van de definitieve versie van het Ruimtelijke Ordeningsperspectief in
1994, kwamen de werkzaamheden van stuurgroep en ICC op een laag pitje te staan.
Momenteel stimuleert en begeleidt de MHAL nog slechts de strategische projecten. Net
als bij de stichting Euregio, blijkt ook bij de MHAL de initiërende rol van provinciale
bestuurders uit Nederlands Limburg bij het opzetten van Euregionale netwerken.
Een stedelijke visie op het platteland en de rol van toerisme en recreatie
Voor dit onderzoek is vooral de toekomstvisie van de MHAL op plattelandsonlwiJkkeling
interessant. In het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief van de MHAL is ruimschoots aandacht besteed aan de rol van recreatie en toerisme bij de plattelandsontwikkeling in het
gebied, gelegen binnen de 'ring' van stedelijke agglomeraties (het Euregionale middengebied). In dit R.O.P hebben ideeën over de invulling van plattelandsfuncties het karakter
van een eenzijdige stedelijke visie op het buitengebied. Zo wordt het platteland gezien als
een kwaliteitsaspect in het vestigingsklimaat:
"Naast de specifiek op het toerisme gerichte voorzieningen kent het MHAL-gebied
kwaliteitsaspecten die, mits goed in de markt gezet, een positieve bijdrage leveren aan het
vestigingsklimaat." (R.O.P. 1993; 31).

Landschappelijke kwaliteiten als rust, groen en rurale idylle, volop te vinden in de directe
omgeving van de steden, dienen als 'uithangbord' bij het aantrekken van nieuwe bedrijven
en bewoners. De oproep tot bescherming van het landelijke gebied in het R.O.P. is deels
door economische motieven ingegeven. In het R.O.P. is aangeven dat bij bevordering van
toerisme en recreatie rekening moet worden gehouden met de draagkracht van het landelijk gebied. Volgens de opstellers van dit ruimtelijk ordeningsperspectief noopt de grote
druk op het buitengebied tot zonering van toeristisch-recreatieve activiteiten. Zij tonen
zich daarmee bewust, dat landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het platteland
de pijlers vormen van de aantrekkelijkheid van het MHAL-gebied.
Met betrekking tot het toeristisch product Euregio, wordt in het R.O.P. met name
gewezen op de geringe samenhang in het totale aanbod van toeristische voorzieningen:
"Het totale pakket van toeristische voorzieningen vormt in overwegende mate een optelsom van
de op de eigen nationaliteiten gerichte deelregio's." (ROP 1993; 33).

Om de samenhang in het toeristische aanbod te verbeteren en de toeristische aantrekkingskracht van de regio te bevorderen, wordt gedacht aan het in de markt zetten van een gemeenschappelijk toeristisch-recreatief profiel en het opzetten van toeristische projecten in
samenhang met natuurontwikkeling en landschapsverbetering. Dit laatste doel is
uitgewerkt in het MHAL-project 'Drielandenpark', dat gericht is op de ontwikkeling van
een grensoverschrijdende landschapspark, dat stad en platteland op functionele wijze met
elkaar moet verbinden. Het Drielandenpark is op het gebied van toerisme en recreatie het
enige strategische project van de MHAL. Dit project kan worden gezien als het door
MHAL-bestuurders construeren van een toeristische attractie op grootschalig niveau.
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4.9

Het project Drielandcnpark

De ligging van het park en de inrichting van het gebied
Het Drielandenpark strekt zich uit over vier subregio's van de Euregio Maas-Rijn. Veruit
het grootste deel van het park ligt in Nederland en België. De verdeling van het grondgebied is als volgt: 45% van de totale oppervlakte beslaat het Limburgse Heuvelland, 45%
van het parkgebied ligt in de Vlaamse Voerstreek (provincie Limburg) en het
aangrenzende Waalse gebied 'Pays de Herve' (provincie Luik) en de resterende 10%
beslaat het Aachener Stadtwald. Het Aachener Stadtwald wijkt qua functie af van de
overige gebieden. Dit bos heeft bijna uitsluitend een recreatieve functie voor de inwoners
van Aken, terwijl in de andere gebieden het economisch belang van toerisme groot is.
Het Drielandenpark wordt doorsneden door de beken Geul, Gulp en Berwinne. In het
zuiden zorgt het dal van de rivier Vesdre voor de scheiding met het Ardennen-Eiffelmassief. Karakteristieke landschapselementen zijn de: vele beekdalen, plateaus,
hellingbossen, het bocagelandschap (holle wegen en hagen), het agrarisch grondgebruik
en de kerkdorpen. De bijzondere morfologische structuur van het landschap tezamen met
de diversiteit in flora en fauna en de cultuur-historische elementen in het landschap
bepalen de toeristische aantrekkelijkheid van het gebied.
In het betreffende gebied valt op, dat de grens er een duidelijke visuele scheidslijn in het
landschap heeft aangebracht. Dit blijkt niet alleen uit de talloze doodlopende wegen bij de
grens, maar ook uit het ongerepter en natuurlijker karakter van het landschap aan de
zuidkant van de grens tussen Nederland en België. Aan die zijde van de grens heeft de
inrichting van de ruimte ook een ander karakter. Wanneer men bijvoorbeeld de grens
vanuit Nederland in zuidelijke richting overschrijdt, valt direct de aanwezigheid op van
bovengrondse bedrading, terwijl deze in het Limburgse landschapsbeeld geheel ontbreekt.
Het Limburgse landschap heeft ook een meer parkachtig karakter ('aangeharkter'), dan de
streek die zich aan de overkant van de grens bevindt. Met name in de Voerstreek is sprake
van een oud cultuurlandschap en verwijst de bebouwing naar voorbije tijden. Ook het
'Land van Herve' heeft zo'n authentieke uitstraling.
De aankleding van de fysiek-ruimtelijke omgeving ten behoeve van toerisme en recreatie
neemt gaande van noord naar zuid geleidelijk af. Aan de Nederlandse kant, waar toerisme
van oudsher al een belangrijke rol vervult, zijn de vele toeristische voorzieningen als
campings, pensions, bungalowparken, wandel- en fietspaden duidelijk in het landschap
waarneembaar. In het Belgische deel zorgt toerisme pas de laatste jaren voor nieuwe
elementen in het landschap. In het R.O.P. benadrukt de MHAL, dat deze regionale verscheidenheid in het gebied zoveel mogelijk gehandhaafd dient te blijven. Het ontwerpen
van een gemeenschappelijke blauwdruk voor ruimtelijke ordening (het R.O.P.) staat
echter in spanningsverhouding met de bescherming van verscheidenheid (zie Brouwer en
Elands 1996). Zo'n uniform inrichtingsplan kan leiden tot een standaardisering van het
landschap.
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De bedoeling van het grensoverschrijdende landschapspark
Het Drielandenpark is een strategisch project van grensoverschrijdende betekenis. Tevens
moet het zorgen voor een meer complementaire relatie tussen stad en platteland. Met het
een stedelijk parkmodel wil de MHAL een groene buffer ontwikkelen, om daarmee het
platteland te beschermen tegen de snel oprukkende steden. Dit is van belang voor de
instandhouding van zowel de toeristisch-recreatieve functie als het imago van het MHALgebied.
Naast deze functie van natuurlijke barrière heeft het ontwikkelen van het 'groene hart' in
het MHAL-gebied nog twee doeleinden. Het eerste doel is het beschermen van open
ruimten en het ontwikkelen van ecologische kerngebieden, waarbij wordt getracht de
ecologische zones van verschillende landen op elkaar te laten aansluiten. Op den duur
moet dit leiden tot grotere landschappelijke eenheden. Daarnaast dient het "groene hart'
voor een betere regulatie van toeristische stromen. Het Drielandenpark maakt een
zonering van toeristische voorzieningen en activiteiten mogelijk:
"Onder zonering wordt verstaan het bevorderen c.q. toelaten van toeristisch-recreatieve
voorzieningen in stedelijke gebieden, het in beperkte mate toelaten van het toerisme in het
landelijke gebied voor zover het betreft het agrarische buitengebied en het beperken c.q. slechts
in zeer geringe mate mogelijk maken van toerisme in de ecologische kerngebieden."
(R.O.P. 1993; 32).

Voor het oplossen van problemen op toeristisch gebied is gedacht aan zowel zonering als
spreiding van toeristische activiteiten en voorzieningen. In het R.O.P. van de MHAL is
een onderscheid gemaakt tussen intensieve en extensieve vormen van recreatie en toerisme, waarbij de eerste plaats moeten hebben in én in de nabijheid van steden en de
tweede voornamelijk in plattelandsgebieden.
Bestuurlijke hindernissen
Het project Drielandenpark bevindt zich nog in de planfase. De daadwerkelijke uitvoering
van het project is afhankelijk van een bestuurlijk draagvlak op regionaal en lokaal niveau.
Het creëren van zo'n draagvlak en het bereiken van overeenstemming over de inhoud van
het project vergt veel tijd. Een belangrijke hindernis in dit project, is het ontbreken van
een historisch-structurele ontwikkeling in de grensoverschrijdende samenwerking. De
ruimtelijke ordening in de deelnemende regio's heeft jarenlang gestalte gekregen vanuit
verschillende belangen en maatschappelijke betekenissen. Zo is ruimtelijke ordening in
België tot voor kort nooit ervaren als politiek en maatschappelijk belangrijk . Bovendien
ontbreekt in België een bestuurlijk orgaan op regionaal niveau met vérgaande bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening. In tegenstelling tot de Nederlandse situatie, hebben
provinciale bestuurders in België weinig invloed op de ruimtelijke ordening. In België
zijn positie en bevoegdheden van de provincies lange tijd onduidelijk geweest. Door de
perikelen rondom de opdeling van België in gewesten en gemeenschappen (de federalise15

15

Volgens de (Belgische) secretaris van de projectgroep 'Drielandenpark' richtte de politieke aandacht
zich in België lange tijd op drie breukvlakken: de sociale strijd, de taalstrijd (communautaire aangelegenheden) en de levensbeschouwelijke strijd (vrijzinnigen contra katholieken). Hierdoor stonden ruimtelijke ordening en leefmilieu niet hoog op de politieke agenda.
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ring) en de daarbij horende verdeling van bevoegdheden, bleef een duidelijke afbakening
van de rol van provincies bij ruimtelijke ordening achterwege. Ruimtelijke ordening is in
België een zaak van zowel gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) als de centrale
overheid. In tegenstelling tot ruimtelijke ordening is het landbouwbeleid een nationaal
aangelegenheid gebleven .
16

In het ruimtelijke ordeningsbeleid zijn in de afzonderlijke regio's andere accenten gelegd,
waardoor gebieden aan weerszijden van de grens verschillende functies hebben gekregen.
Deze functies sluiten niet altijd even goed op elkaar aan. Deze verschillen zorgen ervoor
dat het Drielandenpark voor de regionale overheden een verschillende betekenis en prioriteit heeft. Vanuit toeristisch, landschappelijk en natuurlijk oogpunt is dit park niet erg
interessant voor Wallonië. In dat opzicht zijn de Ardennen aantrekkelijker. Daarentegen is
hetzelfde gebied voor Zuid-Limburg in toeristisch en landschappelijk opzicht van groot
belang. Deze verschillen in betekenis kwamen duidelijk naar voren bij de inventarisatie
van natuur- en landschapswaarden in het parkgebied door de MHAL: waar de één een bos
ziet als productiemiddel, beschouwt de ander het als recreatiegebied en weer een ander
ziet het als een namurbeschermingsgebied.
Deze inventarisatie van natuur- en landschapswaarden was voor de projectgroep 'Drielandenpark' een eerste aanzet tot de harmonisatie van het natuur- en toeristisch beleid in
Euregionaal verband. Knelpunten in het ontwerpen van een gemeenschappelijk ruimtelijk
ordeningsbeleid beleid werden met deze inventarisatie direct zichtbaar. De projectgroep
zag zich voor de moeilijk taak gesteld een evenwicht te vinden tussen enerzijds een
verantwoord toeristisch-recreatief gebruik van het gebied en anderzijds de bescherming
van de aanwezige ecologische en landschappelijke waarden. Tegelijkertijd diende men er
voor te waken, dat de economische en stedelijke ontwikkeling in het gebied stagneert:
"Het benutten en versterken van de selectieve en duurzame kwaliteiten van ruimte en milieu in
het MHAL-gebied, betekent geen 'stand-still'-beginsel ten aanzien van economische en
maatschappelijke processen en de stedelijke ontwikkelingen in het gebied." (R.O.P. 1993; 38).

4.10

Een evaluatie: Belemmeringen voor grensoverschrijdende attractievorming

De toeristische betekenis van grenzen
Tot nu toe is vooral succes geboekt op het gebied van informatie-uitwisseling en het
verbeteren van recreatieve grenspaden. Grootschalige projecten, zoals het Drielandenpunt,
komen nauwelijks van de grond. Beleidmakers van de MHAL en de Euregio zijn vooral
voorbij gegaan aan de vraag wat landsgrenzen precies voor toerisme betekenen.
Grensgebieden kennen, juist vanwege hun vaak perifere ligging, een grote diversiteit aan
landschappen en culturele uitingen. In grensoverschrijdende samenwerking, en met name
op het gebied van ruimtelijke ordening, schuilt het gevaar van een uniforme inrichting van
het gebied, waardoor een standaardisering van het toeristische product optreedt.
Vanuit toeristisch oogpunt is de nieuwe institutionele begrenzing, zoals die bij Euregio's
16

Gewesten en de centrale overheid stellen in België gezamenlijk de gewestplannen op, dit zijn gedetailleerde bodembestemmingsplannen.
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gestalte krijgt, niet per definitie de meest ideale begrenzing. De toeristische attractiviteit
van een gebied is vooral gebaseerd op differentiatie en het tot uiting brengen van het
unieke en het streekeigene, waarvan het laatste optimaal tot uiting komt bij een concentratie en zonering van activiteiten (zie Ashworth 1995). Vooral grensgebieden kenmerken
zich door een differentiatie in het toeristisch product, omdat verschillen in sociale
patronen hebben geleid tot afwijkende inrichting van landschappen, architectuur en
gebruiken. In de Euregio Maas-Rijn komt de differentiatie in het toeristisch product tot
uiting in verschillen in bewegwijzering, talen, geld en objecten in het landschap. Deze
verschillen verlenen een zekere charme en dragen bij aan de toeristische belevingswaarde
van het gebied. In dat opzicht heeft de grens een onderscheidende rol".
Voor toerisme lijkt een grensoversclirijdende regionale samensmelting niet altijd even
wenselijk, hetgeen te maken heeft met het verschil tussen institutionele en conceptuele
begrenzing. Bij conceptuele begrenzing gaat het om ideeën van toeristische producenten
over grenzen. De grens als 'beschermer' van variëteit, strookt in die situatie niet meer met
datgene wat Euregionale bestuurders met de grens voorstaan, een administratief-politieke
begrenzing. Voor een afstemming van taken, plannen en bevoegdheden zijn formele
regels en procedures nodig, waardoor de kans aanwezig is dat deze ruimtelijke
afstemming op lange termijn leidt tot identieke landschappen of routestructuren aan
weerszijden van de grens, wat gevolgen heeft voor de toeristische beleving van het
gebied.
Tegengestelde belangen
De samenwerking tussen bestuurders van de verschillende regio's verloopt moeizaam.
Een voorbeeld daarvan is de werkgroep toerisme van de Euregio Maas-Rijn. Nederlandse
leden van deze werkgroep hebben duidelijk andere belangen en doelstellingen bij het
bevorderen van toerisme dan de Belgische deelnemers. In Zuid-Limburg is momenteel
nauwelijks ruimte voor nieuwe toeristisch initiatieven. Op sommige momenten is het
gebied qua toeristen 'overvol'. Stringente eisen van natuurorganisaties aan toeristische
ontwikkelingen geven weinig ruimte om deze toeristen over een grotere ruimte te
spreiden. Aan Belgische kant vreest men dat Nederland het probleem wil verschuiven in
zuidelijke richting, terwijl men in de Voerstreek en Het Land van Herve bezig is
kleinschalige vormen van toerisme op te zetten. Men vreest vooral een verlies van de
eigen identiteit van de streek als de plannen van de MHAL worden doorgezet.
De plannen voor een Drielandenpark zijn sterk gestuurd vanuit een stedelijke optiek. Het
Euregionaal middengebied dient primair als 'groene' recreatie- en woonomgeving voor de
stedeling, het gaat hier om functionele begrenzingen. Natuur en landschap worden gezien
als aantrekkelijke vestigingscondities voor bedrijven. Volgens de MHAL-bestuurders
ontbreekt het gebied aan uniciteit, vergeleken met gebieden als Ardennen, Eiffel en
Zwarte Woud, en leent het zich uitsluitend voor extensieve vormen van receatie en niet
voor grootschalige toeristische ontwikkelingen. De stuurgroep MHAL geeft in het R.O.P.
aan dat de verscheidenheid aan natuurlijke en cultuur-historische elementen in
economisch opzicht beter benut dient te worden, zonder dat het ten koste gaat van
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bestaande natuurwaarden. Dit stuit lokale bestuurders en ondernemers in het landelijk
gebied, die als gevolg van afnemende agrarische activiteiten zich meer op toerisme willen
richten, tegen de borst.
De plannen van de MHAL voor het landelijk gebied worden ervaren als een overname
van de zeggenschap op de inrichting en structurering van het landschap door externe
krachten, die gebruik maken van het afnemend agrarisch belang op het platteland
(Marsden et al. 1993), waardoor er fricties en spanningen ontstaan over het gebruik van de
rurale ruimte (zie Mormont 1990). Volgens Marsden (ibid.) zijn het met name de
landehjke gebieden in de nabijheid van steden die uitgroeien tot contested rural areas,
omdat daar de stedelijke invloed op de organisatie en inrichting van het platteland het
grootste is.
In deze strijd van lokale bestuurders tegen de stedelijke 'kolonisering' van het platteland,
benadrukken zij het dreigende verlies aan identiteit van de sub-regio's. In hun verweer
tegen de stedelijke expansiedrift, benadrukken ze de conceptuele grenzen van de subregio. Vooral de opmerking in het ruimtelijk ordeningsperspectief, dat het Drielandenpark
kan fungeren als toeristische uitvalsbasis voor Zuid-Limburg, zette kwaad bloed bij lokale
bestuurders aan Belgische zijde. Een wethouder in de Voerstreek verwoordde zijn
onvrede daarover als volgt:
"In de MHAL-studie staat dat Voeren op toeristisch gebied een uitvalsbasis voor Zuid-Limburg
moet zijn. Daartegen zeg ik duidelijk nee, want wij willen onze eigen identiteit bewaren, dan
moeten we niet het overschotgebied van Zuid-Limburg worden".

Naast bescherming van de fysiek-ruimtelijke identiteit probeert de wethouder de
toeristische potenties van de streek, welke juist liggen op het vlak van kleinschaligheid, zo
goed mogelijk te benutten.
Grensoverschrijdende samenwerking blijft vooral beperkt tot het gezamenlijk uitgeven
van wandel- en fietskaarten, het verbinden van fiets- en wandelroutes en gezamenlijke
promotie van evenementen en feesten in de grensstreek. Veel meer lijkt niet haalbaar.
Wanneer de wens wordt uitgesproken, dat toerisme zich beter kan spreiden over het
gehele Drielandenparkgebied, om zo de schade aan landschap en natuur te beperken,
accentueren lokale bestuurders direct het bestaan van conceptuele begrenzingen. Het
parkplan van de MHAL komt te nadrukkelijk voort uit een stedelijke visie op het
platteland, waardoor de bedoelingen van de MHAL overkomen als een symbolische
confiscatie van het platteland. De MHAL heeft bij het maken van haar plannen te weinig
rekening gehouden met de verscheidenheid van lokale belangen. Samenwerking lijkt pas
succesvol als de belangen van verschillende bestuurders niet te ver uiteenlopen.
4.11
Conclusie
Bij de bestudering van de Euregionale plannen doemt onmiddellijk de vraag op of in het
kader van toerisme de positieve aspecten van vervagende grenzen, te weten grotere
bereikbaarheid en minder barrièrewerking, opwegen tegen de negatieve aspecten, het
verdwijnen van het bijzondere van een grens(gebied). Grensoverschrijdende initiatieven
doen niet altijd recht aan de werkelijkheid. De aard van toeristisch-recreatieve attrac-
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tievorming biedt niet altijd reële mogelijkheden voor een schaalvergrotingsproces als de
Euregio. Plannen en ideeën van de MHAL en de Euregio zijn vaak niet in overeenstemming met de ideeën van andere actoren over het gebruik van de omgeving. Te denken valt
aan toeristische ondernemers, lokale bestuurders, bevolking en natuurbelangenorganisaties. Niet alle regionale bestuurders in de Euregio Maas-Rijn hebben een even groot
belang in samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie.
Het steeds weer opnieuw vaststellen van ruimtelijke begrenzingen onder invloed van
sociale veranderingen is een normaal verschijnsel. Er ontstaan pas problemen als de
institutionele begrenzing niet synchroon loopt met de conceptuele begrenzing, oftewel,
wanneer administratieve grenzen niet overeenstemmen met gemeenschappelijke ideeën en
gevoelens ten aanzien van een gebied (zie Paasi 1986). Op grond daarvan kan worden
geconcludeerd, dat voordelen van schaalvergroting betrekking hebben op de functionele
opvatting van grenzen en nadelen voortkomen uit een conceptuele opvatting. Het willen
bereiken van een gestandaardiseerde ruimtelijke ordening, lijkt voorbij te gaan aan de
kracht van differentiatie in relatie tot toerisme en recreatie. Het laatste is aanleiding tot
strijd tussen bestuurders in het grensgebied, waarvan sommigen het behoud van het
eigene van de regio verdedigen tegen gevaren als standaardisering en uniformiteit. De
symbolische reproductie van de omgeving is hier duidelijk onderwerp van strijd.
De angst om opgeslokt te worden in het grote Euregionale verband vormt een obstakel bij
het bereiken van structurele grensoverschrijdende samenwerking. Euregionale bestuurders
gaan voorbij aan de conceptuele vormgeving van het gebied, waardoor geen duidelijk
beeld aanwezig is van de diversiteit van ideeën en gevoelens ten aanzien van regionale
ontwikkeling. Teveel aandacht gaat uit naar de functionele vormgeving, de regio als
economisch centrum in het 'nieuwe' Europa, waardoor afstemmingsproblemen blijven
bestaan. Een Euregionale samenwerking vereist op zijn minst de vormgeving van een
Euregionaal conceptueel kader, waarin culturele en landschappelijke differentiaties
benoemd worden en een herkenbare plaats krijgen. Op die manier kunnen subregio's hun
identiteit zoveel mogelijk behouden. De landsgrens dient, als uitdrukking van culturele en
landschappelijke verscheidenheid, binnen het concept Drielandenpark een bijzondere
betekenis te krijgen, niet als een simpele afpaling, maar als curieus element. Wellicht is
het daarom interessant om bij de uitwerking van het parkplan te beginnen bij het gebied
rondom het Drielandenpunt. Met financiële steun van de Europese Commissie kunnen
lokale bestuurders uit de drie gebieden, waarin deze curieuze plek is gesitueerd, worden
gestimuleerd om gezamenlijk een herinrichtingsplan voor het gebied te ontwikkelen.
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Hoofdstuk 5 Natuurorganisaties: Sacrale landschappen versus
omgevingen van vermaak
5.1
Introductie
In het tweede deel van deze dissertatie wordt het empirische materiaal geïnterpreteerd aan
de hand van de in hoofdstukken 2 en 3 gepresenteerde theorieën omtrent sociaal handelen,
attractievorrning en plattelandsontwikkeling. Als centraal theoretisch kader is gekozen
voor de theorie van het communicatieve handelen van Jürgen Habermas. Verwacht wordt
dat deze handelingstheorie meer inzicht kan geven in de machtsverhoudingen tussen de
verschillende actoren die direct of indirect bij atü^tievorming betrokken zijn. Naast
toeristische ondernemers gaat het daarbij om natuurorganisaties, lokale bevolking en
bestuurders. Gebruik van Habermas' theorie impliceert dat attractievorrning wordt
bestudeerd vanuit een leefwereld- en systeemperspectief. Aan dit onderscheid tussen
systeem en leefwereld koppelt Habermas de gedachte dat de wereld van materiële
reproductie (het systeem) in een constante spanningsverhouding staat tot die van de
symbolische reproductie (de leefwereld).
In dit tweede deel wordt niet alleen nagegaan in hoeverre deze spanningsverhouding
bepalend is voor de relaties tussen de verschillende actoren, maar ook in welke mate deze
in het handelen van de afzonderlijke actoren besloten ligt en wat de gevolgen daarvan
zijn voor de totstandkoming van attracties. Met betrekking tot dit spanningsveld
veronderstelt Habermas dat in onze maatschappij voortdurend het gevaar dreigt van een
onevenredige ontAvikkeling, waarbij de materiële reproductie steeds nadrukkelijker
richting geeft aan de symbolische reproductie. In die situatie beïnvloeden geld en macht
eenzijdig communicatieve 'grootheden' als kennis, esthetiek, normen en waarden. Het is
de vraag of deze eenzijdigheid van het rationaliseringsproces zich ook voordoet bij de
totstandkoming van attracties. Wellicht zorgen essentiële kenmerken van attracties ervoor,
dat deze eenzijdigheid niet optreedt. Om daar een antwoord op te krijgen is gekozen voor
het achterhalen en vergelijken van strategieën die verschillende actoren hanteren bij de
toe-eigening van de omgeving, waarbij aan de orde komen: de condities waaronder deze
strategieën worden gehanteerd, de machtsmiddelen die actoren daarbij inzetten en de
gevolgen voor toerisme en recreatie. Zo ontstaat een beeld van de verhouding tussen
enerzijds instrumentele en doelrationele strategieën en anderzijds communicatieve
strategieën die actoren inzetten bij het realiseren van hun uiteenlopende doeleinden. Bij
het analyseren van deze strategieën wordt eveneens inzicht verkregen in de verschillende
visies van actoren omtrent toerisme en recreatie en de betekenis die ze toekennen en
ontlenen aan de omgeving. Kennis daaromtrent maakt duidelijk in welke mate toerisme
en recreatie de inzet van strijd zijn en welke afwegingen ten grondslag liggen aan de
keuze van strategieën.
In afzonderlijke hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de bemoeienis van
respectievelijk natuurorganisaties, ondernemers, bestuurders en de lokale bevolking met
toerisme en recreatie. Als eerste komen in dit hoofdstuk de natuurorganisaties aan bod.
Omdat de spanningsverhouding tussen natuur en toerisme veel invloed heeft op de
totstandkoming van attracties in het onderzoeksgebied, is voor deze volgorde gekozen.
Natuur en landschap zijn zonder twijfel de belangrijkste toeristische attracties in zowel het
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Heuvelland, Land van Herve als de Voerstreek. In toeristische brochures van de
betreffende gebieden overheerst het beeld van 'groen', ruimte en heuvels. Zo'n toeristische
representatie zegt iets over de waardering en het gebruik van de omgeving. Uiteraard
krijgen natuurlijke hulpbronnen niet alleen betekenis in relatie tot toerisme. Door de
opkomst van het 'groene' denken in de jaren tachtig is de zorg voor natuur en landschap
uitgegroeid tot een welhaast heilige zaak: ze worden beschermd en opnieuw 'uitgevonden'. Deze toegenomen aandacht geeft het platteland een diepere betekenis: natuurorganisaties beschouwen het platteland als een rijke natuurlijke bron die door eenzijdig gebruik
voor productie ernstig is aangetast. De landbouw en in mindere mate het toerisme achten
zij daar verantwoordelijk voor. Voortvarend werken natuurorganisaties momenteel aan
het herstel van het 'oorspronkelijke' landschap en proberen ze ongewenste activiteiten
waar mogelijk te weren. Overheid en bevolking worden door hen gemobiliseerd om
daaraan financiële en morele steun te geven.
Ondanks een brede maatschappelijke steun kunnen natuurorganisaties niet eenzijdig
beslissen hoe de omgeving er uit komt te zien, daarvoor zijn meer actoren in het geding.
Ze worden bij hun werkzaamheden ondermeer geconfronteerd met toeristische belangen.
Toeristische ondernemers leggen claims op dezelfde natuurlijke hulpbronnen en
gebruiken deze voor attracties. Bovendien dragen natuurorganisaties zelf ook bij aan
atlractievorming. Zo leidt het herstel van het 'oorspronkelijke' landschap tot een
verhoging van de toeristische waarde van menig landschap. Hierdoor ontstaat een
paradoxale situatie: de aantrekkelijkheid van het nieuwe landschap zorgt voor meer
toeristen, die daarmee tegelijkertijd het ideaal van het 'oorspronkelijke' landschap kunnen
ondermijnen . Wanneer het landschap door toeristen wordt ervaren als uitsluitend een
omgeving van vermaak, tast dit de "heilige' betekenis aan die natuurorganisaties er aan
toekennen. Om dit te voorkomen zijn natuurorganisaties ook zelf overgegaan tot het
aanbieden van toeristische producten. Op die manier hoopt men de juiste doelgroepen aan
te trekken: zij die geïnteresseerd zijn in de inherente waarden van de natuur. Naast deze
ideologische reden om toeristisch aanbod op te nemen in het takenpakket van
natuurorganisaties, is er ook een materiële. Beheerders van natuurgebieden, en zelfs ook
de meer actiegerichte natuurbeschermers, hebben ook te maken met eisen van materiële
reproductie. Voor het verkrijgen van inkomsten en de continuïteit van de organisatie
moeten zij in sommige situaties concessies doen aan de eigen ideologie. Weliswaar
proberen ze bij het aanbieden van toeristisch-recreatieve activiteiten het ideologische
belang zoveel mogelijk te verenigen met het materiële, maar in dit hoofdstuk zal blijken
dat dit in werkelijkheid niet altijd lukt.
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Het hoofdstuk begint met een beschrijving van de heersende 'natuurideologieën', waarbij
de aandacht uitgaat naar dedefiniëring en waardering van de fysiek-ruimtelijke omgeving
door natuurorganisaties. Daarna volgt een overzicht van strategieën die natuurorganisaties
hanteren bij de toe-eigening van de omgeving in reactie op toeristische ontwikkelingen.
Bij de behandeling daarvan is ondermeer aandacht voor de mate waarin natuurorganisaIn het Plan van Aanpak van het ROM-prqject 'Mergelland' (1995) wordt indirect op dit
probleem gewezen: "Recreatie in het Mergelland neemt toe, voor een deel in gebieden die
ecologisch en landschappelijk het meest kwetsbaar zijn." (p. 11).
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ties concessies (moeten) doen aan de eigen ideologie. Bovendien wordt aangegeven welke
hulpbronnen zij inzetten voor het bereiken van een voor hen optimale of acceptabele
situatie. Doordat deze strategieën van natuurorganisaties ook gericht zijn op het geven van
een legitieme betekenis aan het platteland, wordt bij de beschrijving regelmatig stilgestaan
bij het symbolische gevecht om de 'ware' representatie van het landelijke gebied. Het
hoofdstuk eindigt met een beschouwing van de relevantie van Habermas' theorie als het
gaat om de interpretatie van het handelen van natuurorganisaties in relatie tot toerisme en
recreatie.
5.2
Het zuivere landschap: Wat is geoorloofd?
In zijn boek Landschap en Herinnering' stelt Schama (1995; 24) dat onze
landschapstraditie het product is van gedeelde cultuur en tevens één die opgebouwd is uit
een vruchtbaar bezinksel van mythen, herinneringen en obsessies. Daarmee onderstreept
hij de onverbrekelijke band tussen de aard van het landschap en de invloed van de
mensheid. Landschap is meer dan alleen natuur, er zijn in de loop der tijd allerlei zaken
aan toegevoegd, hetgeen impliceert dat een landschap maakbaar is (zie Lowenthal 1994;
Jackson 1994). Deze maakbaarheid geeft aanleiding tot controversen tussen degenen die
voorkeur geven aan gecultiveerde landschappen, de voorstanders van een productieve
ordening van de natuur, en degenen die het landschap zien als een omgeving waar de
mens amper ingrijpt en slechts de randvoorwaarden voor een ongehinderde ontwikkeling
aanreikt . Deze laatste voorkeur berust op het idee van het zuivere landschap, waarbij het
terugbrengen van het landschap in natuurlijke staat als uitgangspunt van beleid dient (zie
Schama ibid.). In het huidige natuurbeleid overheerst dit perspectief, waarmee niet is
gezegd dat natuurorganisaties niet langer ingrijpen in de natuur, sterker nog, allerlei
exotische plantensoorten worden verwijderd om het landschap een zo oorspronkelijk
mogelijk karakter te geven. Deze nieuwe natuur wordt met kunstgrepen in stand
gehouden, om zo het ideaalbeeld van gewenste natuur tot werkelijkheid te brengen
(Lengkeek 1994; 158). Het herstel van het 'oorspronkelijke' landschap drukt het
vermogen van natuurorganisaties uit de natuur aan te passen aan de eigen ideologie.
Achter dit streven naar herstel gaat niet alleen een cognitieve beschouwing van landschap
en natuur schuil, waarbij het ecosysteem als leidraad van handelen dient, ook esthetische
voorkeuren bepalen hoe een landschap eruit komt te zien, zoals blijkt uit het volgende:
1
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"Er zijn bepaalde boomsoorten, maar ook insecten, die hier niet thuishoren. De populier hoort
eigenlijk niet thuis in het Geuldal, het is een exoot, daarom worden ze vervangen door elzen, die
hier van oorsprong thuishoren. Elzen komen nog steeds voor in het Limburgse landschap, maar
krijgen niet alle kans om als jonge boom verder te groeien. Ze staan vaak onder populieren en
krijgen dan niet voldoende licht of water. Het is heel aardig om in dit landschap hele grote
bomen te hebben." (interview beleidsmedewerker stichting 'Het Limburgs Landschap')

Bij het creëren van deze authentieke landschappen worden rmmur(beheers)organisaties
De vormgeving van het landschap als een wildernis is volgens Jackson (1994; 90/91) een
terugkerende wens. Dft denkbeeld dient zich aan als een nieuw inzicht in het inrichten van het
landschap: "The humanized landscape, much simplified, much impoverished, but still vigorous,
will reappear in time, and wilderness will retreat into the background, to be still available to
those who want a transcendental experience
The wilderness experience is always an interlude,
a moment of new insights."
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geholpen door de Nederlandse overheid, die in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening
(1989) en het Natuurbeleidsplan (1990) de contouren van een Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) vastlegde en daarvoor het benodigde geld beschikbaar stelde. Met dit geld koopt de
overheid grond aan die natuurorganisaties vervolgens in beheer krijgen. Op die manier
trachten overheid en natuurorganisaties omstandigheden te creëren die over langere tijd
relatief gelijk blijven, om zo de natuur als ecosysteem betere ontwildselmgsmogelijkheden
te geven (Achterhuis 1995; 121). Zo'n ononderbroken natuurlijke verbinding dwars door
Nederland moet een verdere versnippering van natuurgebieden tegengaan. In het kader
van dit plan zijn in Zuid-Limburg een aantal beheers- en reservaatsgebieden aangewezen,
waaronder het Geul- en Gulpdal. Het betreft gebieden waar hoofdzakelijk een agrarische
bestemming op rust, maar die nu als gevolg van slechte economische perspectieven in de
landbouw en de hoge ecologische waarde van het terrein, in aanmerking komen voor de
opkoopregeling van de overheid. Deze aankopen stellen natuurorganisaties in staat om
landbouwgrond terug te brengen in de 'oerstaat'. In tegenstelling tot Nederland zijn er in
het Belgisch natuurbeleid weinig van zulke instrumenten voorhanden, waardoor
grootschalige ontwikkelingen uitblijven. Weliswaar heeft de Vlaamse regering een groene
hoofdstructuur opgesteld, die gelijkenissen vertoont met het Nederlandse equivalent, maar
daaraan zijn nauwelijks financiële middelen verbonden. Hierdoor blijft een effectieve
implementatie van beleid uit. Natuurbeleid is in België vooral een zaak van kleinschalige
initiatieven, zoals het saneren van een oud-mijngebied in Plombières (Land van Herve),
waarbij bestuurders en een natuurorganisatie samenwerken om de ecologische kwaliteit
van het gebied te beschermen en verder te ontwikkelen. Een uitzondering op deze
kleinschaligheid vormt het in 1996 gestarte unieke natuurontwikkelingsproject in het
grensgebied van de Voerstreek en Zuid-Limburg. Natuurmonumenten en de Vlaamse
zustervereniging Natuurreservaten kochten er gezamenlijk een grensoverschrijdend
natuurgebied aan (Noordal/Landgoed Altenbroek), maar deden daarbij geen beroep op de
overheid. Door het weghalen van versperringen, het onverhard maken van paden en de
aanwezigheid van grote grazers poogt men nu het 'oorspronkelijke' landschap te
herstellen.
Het door natuurorganisaties terugbrengen van het landschap in natuurlijke staat ontmoet
de laatste jaren enige kritiek. Ten eerste is het moeilijk om aan te geven wanneer natuur of
een landschap als authentiek kan worden beschouwd, omdat de betekenis ervan berust op
een bepaalde beleving van oorsprong en waarachtigheid (zie Cohen 1988; MacCannell
1989; Ex en Lengkeek 1996 , Lampert 1997). Ten tweede richt de kritiek zich
voornamelijk op het ideaalbeeld van gewenste natuur. In het merendeel van de
natuurplannen is nauwelijks ruimte voor menselijke betrokkenheid, uitsluitend
deskundigen hebben het voor het zeggen en gaan veelal voorbij aan de menselijke
geschiedenis van landschappen, waardoor de 'nieuwe' natuur een kunstmatig karakter
krijgt (zie o.a. Jackson 1994; Lengkeek 1994; Vroon 1994; Achterhuis 1995; Schama
1995; Peluso 1996). Daarentegen zien milieubeweging en natuurorganisaties de door
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Ex en Lengkeek (1996) zijn van mening dat het vaak gaat om functionele in plaats van
historische authenticiteit Natuurorganisaties maken de claim 'dat het zo was' meestal niet waar,
maar gebruiken die om bepaalde doelstellingen te bereiken.
Met natuurorganisaties worden drie verschillende instellingen bedoeld: de beherende (SBB,
Natuurmonumenten, Limburgs Landschap), de educatieve (IVN) en de beleidsgerichte

101

hen voorgestelde maatregelen vaak als enige remedie tegen de ecologische crisis, daar
intensieve landbouw, verstedelijking, een verhoogde mobiliteit en groei in toerisme en
recreatie zorgen voor een verdere uitputting van natuurlijke hulpbronnen (zie Plan van
Aanpak ROM-Mergelland 1995; 7). Men lijkt de annexatie van natuur door cultuur tegen
te willen gaan met het aanbrengen van een scheiding tussen natuur en samenleving . Zo'n
scheiding heeft vérgaande consequenties voor toerisme en recreatie. Natuur en landschap
beschikken namelijk over een grote toeristische aanteeWdngskracht (Leiper 1990), waar
toeristische ondernemers strategisch op inspelen: deze hulpbronnen spelen een belangrijke
rol bij de toeristische productvorming. Uit interviews met deze ondernemers blijkt dat het
merendeel van hen de plannen en werkzaamheden van natuurorganisaties dan ook met
argusogen volgt. Ze vrezen vooral een beperking van toeristische activiteiten in het
buitengebied. Ondanks deze vrees is er geen sprake van een toenemende radicalisering
van standpunten ten aanzien van toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Veeleer trachten
natuurorganisaties toerisme en recreatie op creatieve wijze te reguleren en te beheersen,
waarvoor ze diverse strategieën inzetten. Op grond van interviews met natuurbeheerders
en ontwikkelaars, plus aanvullend schriftelijk materiaal (nota's, notulen etc), zijn een
zestal van dergelijke strategieën onderscheiden.
35

53
Strategieën van organisaties die een natuurideologie uitdragen
In dit hoofdstuk wordt bewust gesproken over strategieën van natuurorganisaties. Het
bewerkstelligen van communicatieve overeenstemming, zoals solidariteit, instemming en
engagement, blijkt niet altijd toereikend om ideologische doelstellingen te realiseren. Uit
het onderzoek komt een beeld naar voren dat natuurorganisaties voor het bereiken van
deze op overeenstemming gebaseerde doelstellingen, waaronder het creëren van een
'ware' en mooie natuur en oorspronkelijke landschappen, steeds vaker naar strategische
middelen grijpen. Deze middelen zijn zowel gericht op het beantwoorden van
(machts)strategieën van bestuurders, lokale bevolking en economische actoren als op het
in stand houden van de eigen organisatie. Bij alle strategieën gaat het zowel om de
beheersing van de sociale enfysiek-ruimtelijkeomgeving als het geven van specifieke
betekenissen aan de omgeving. Het hanteren van verschillende strategieën betekent dat
natuurorganisaties toerisme en recreatie op diverse manieren benaderen: soms leggen ze
vérgaande beperkingen op aan toeristische ontwikkelingen, waardoor toeristische
bedrijvigheid nauwelijks mogelijk is, op andere momenten proberen zij door middel van
productvorming zelf toeristen en recreanten aan te trekken. In totaal zijn er zes strategieën
onderscheiden welke in de volgende paragrafen worden besproken, dit zijn achtereenvolgend:
•
•
•
•

verzet en strijd
het aangaan van allianties met de overheid
het zoneren van toeristisch-recreatieve activiteiten
het aanbieden van recreatiemogelijkheden
(Milieufederatie Limburg) organisatie.
Volgens Achterhuis (1995) lijken natuurorganisaties een muur te willen optrekken tegen de
vervuilende buitenwereld.
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• het uitwisselen van belangen
• het overdragen van natuurgebied aan ondernemers
Bij het onderscheiden van strategieën is enerzijds gelet op de mate waarin natuurorganisaties zich verzetten tegen toeristisch-recreatieve ontwikkelingen op het platteland en
anderzijds op de hulpbronnen die men inzet om ideologische doelstellingen op de meest
effectieve manier te bereiken. Uit het onderzoek blijkt dat natuurorganisaties daarbij
gebruik maken van de volgende hulpbronnen:
36

•
•
•
•
•

juridische middelen
coöperatieve mogelijkheden
economische middelen
het maatschappelijk draagvlak
communicatieve middelen

Bij elke hulpbron kunnen afzonderlijke elementen worden onderscheiden, Zo bestaan
juridische middelen uit: het in de arm nemen van een advocaat, het opstarten van
gerechtelijke procedures en het administratief laten vastleggen van bestemmingen van een
gebied. Coöperatieve mogelijkheden liggen zowel op het formele als op het informele
vlak (van beleidsstructuren tot netwerken van belanghebbenden). Naast geld, grond en
bezit hebben economische middelen eveneens betrekking op de mogelijkheid om
werkgelegenheid te bieden en geformaliseerde verkoop- en marketmginstrumenten in te
zetten. De hulpbron maatschappelijk draagvlak betreft het 'verzekerd zijn' van
instemming van sociale groepen met betrekking tot bepaalde handelingen. Voor het
bereiken van bepaalde doeleinden kan ook de inzet van communicatieve middelen als
(lokale) kennis, de mogelijkheid tot voorlichting en overredingskracht, behulpzaam zijn.
Aan de keuze van een strategie en de inzet van hulpbronnen gaat altijd een afweging van
doelmatigheid of nuttigheid vooraf. In elke onderhandelingssituatie vindt eerst de
afweging plaats welke hulpbronnen moeten en kunnen worden gemobiliseerd voor het
bereiken van een maximaal haalbaar resultaat. Wanneer natuurorganisaties bijvoorbeeld bepaalde toeristische ontwikkelingen opgedrongen krijgen zullen ze eerder naar
instrumentele strategieën grijpen, dan in een situatie waarin sprake is van geregeld overleg
met toeristische actoren over een effectieve regulatie van het toeristisch verkeer of de
inrichting van het landschap. Bij elke hieronder te bespreken strategie wordt aangegeven
onder welke condities welke hulpbronnen worden ingezet.
5.4
Verzet en strijd: Een tendens tot juridisering
In geval van protest of verzet tegen toerisme komt de tegenstelling tussen materiële en
symbolische reproductie het duidelijkste naar voren: projectontwikkelaars en
Onder natuurorganisaties vallen ook de overheidsinstellingen die zich bezighouden met natuuren landschapsontwikkeling/bescherming, zoals het waterschap, Staatsbosbeheer, IKL
(Instandhouding Kleine Landschapselementen) en provinciale afdelingen die betrokken zijn bij
natuur- en milieubeleid. De werkzaamheden van dergelijke instellingen hebben raakvlakken met
de ideologieën van natuurorganisaties als Natuurmonumenten, Milieugroep Voeren,
Natuurreservaten, ASREPH en het Limburgs Landschap.
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ondernemers willen bungalowparken bouwen, attracties ontwikkelen of golfbanen
aanleggen, vanwege de lucratieve investeringsmogelijkheden in een 'groene' en
heuvelachtige omgeving, terwijl natuurorganisaties dezelfde omgeving beschermen tegen
deze economische kolonisering. Het verzet van natuurorganisaties richt zich met name op
verblijfsaccommodaties (bungalowparken en campings), omdat de komst of uitbreiding
daarvan doorgaans gepaard gaat met een verhoogde druk op het landelijk gebied. Juist in
de nabijheid van vakantieparken is volgens geïnterviewde natuurbeschermers sprake van
een vertrapping van planten, verstoring van rust en versnippering van ruimte. Gezien het
grote economisch belang ervan lukt het natuurorganisaties niet altijd om deze verblijfsaccommodaties te weren. Toerisme en natuur komt in deze omstandigheid van
tegenstrijdige belangen in een sterke spanningsverhouding te staan. In de strijd, die
daaruit voortvloeit, hebben natuurorganisaties te maken met een tegenpartij die beschikt
over relatief veel economische macht. Voor natuurorganisaties is dit de reden om in deze
strijd de voorkeur te geven aan het mobiliseren van instrumentele hulpbronnen. Een
drietal voorbeelden zal dit verduidelijken.
Grondbezit en ruimtelijke ordening als hulpbronnen
In de omgeving van Gulpen hebben natuurorganisaties een sterke machtspositie, omdat
men er de beschikking heeft over relatief veel grond. In de nota 'Reservaatsgebieden'
heeft de overheid hier en ook in aangrenzende gebieden veel terreinen aangewezen die in
aanmerking komen voor aankoop. Met deze administratieve vastlegging kregen
natuurorganisaties de exclusieve rechten op het gebruik en de inrichting van het
landschap. Met behulp van economische middelen, aangereikt door de overheid , kunnen
zij ongewenste economische bedrijvigheid weren. Het bezit van grond geeft
natuurorganisaties veel macht en invloed op het plattelandsleven (zie Marsden e.a. 1993;
Hinrichs 1996). Zo hebben ze door maatregelen van de centrale overheid meer invloed
gekregen op het planningsbeleid van gemeente en provincie. Op grond van deze
machtspositie kunnen natuurorganisaties een bepaald natuurbeheer uitvoeren dat
beperkingen oplegt aan bepaalde vormen van toerisme.
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In Zuid-Limburg zijn natuurorganisaties vooral succesvol geweest bij het tegenhouden
van plannen voor de bouw van grootschalige vakantieverblijven op de Gulpernerberg.
Lange tijd zochten lokale en provinciale bestuurders naar een toeristisch-recreatieve
invulling van dit gebied en gaven zij projectontwikkelaars opdracht daaromtrent een
aantal haalbaarheidstudies uit te voeren. Met name de milieufederatie verzette zich daar
fel tegen. Men vreesde een aantasting van het landschapsbeeld door bouwactiviteiten en
een grote aanslag op de natuur door de komst van grote groepen toeristen. In deze strijd
om de invulling van de functie van de Gulpenerberg kwamen economische belangen
lijnrecht te staan tegenover het najagen van ideaalbeelden van natuur en landschap. Tot op
heden bleek het laatste streven het meest succesvol. Natuurorganisaties wezen bij hun
verzet tegen de toeristische plannen vooral op de verbindende functie van het gebied in de
door de overheid te ontwerpen ecologische hoofdstructuur en maakten in interviews
Er is sprake van 100% financiering door Rijk en provincie bij aankoop van grond in het kader
van de nota 'Reservaatsgebieden'. Daarnaast krijgen de provinciale beheersorganisaties en de
stichting milieufederatie voor exploitatiekosten subsidie van de provincie.
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duidelijk dat zij ook in de toekomst dergelijke grootschalige plannen op alle manieren
zullen tegenhouden . De betrokken bestuurders betreurden deze gang van zaken. Na het
mislukken van het bezoekerscentrum Primosa (faillissement, zie hoofdstuk 1) zochten zij
vanuit overwegingen van werkgelegenheid naar nieuwe mogelijkheden voor
grootschalige ontwückeling. Bovendien had de provincie de omgeving van Gulpen
aangewezen als één van de vier strategische toeristische ontwikkelingsgebieden in ZuidLimburg, hetgeen lokale bestuurders min of meer de verplichting gaf om in hun
omgeving het toerisme krachtig te stimuleren. In tegenstelling tot Maastricht, Valkenburg
en Vaals, de andere strategische gebieden, kon Gulpen deze speciale status niet
waarmaken. De zeggenschap van natuurorganisaties over de inrichting van een groot deel
van de omgeving van het dorp leidde daartoe:
38

"Als gemeente ben je hier heel kwetsbaar. Wij liggen ingeklemd in het stroomgebied van de Geul en
Gulp, waar je niets mag beginnen. Aan de andere kant van het dorp liggen we tegen de beschermde
hellingen aan. Door deze bescherming van natuur en landschap ben je uiterst beperkt in het benutten
van toeristische mogelijkheden. Je krijgt van de provincie zo'n speerpuntfunctie toegewezen, maar je
hebt geen mogelijkheden om je als dorp te ontwikkelen. Iets grootschalig is bijna onmogelijk, terwijl
wij ook vanuit onze streekfunctie moeten zorgen voor werkgelegenheid." (interview ex-wethouder
toerisme in Gulpen)

De voordelen van juridische procedures
Uiteraard is niet al het 'groen' in Zuid-Limburg en ook niet rondom Gulpen aangewezen
als natuurreservaat, laat staan in het Belgisch onderzoeksgebied. Meer zeggenschap over
de omgeving kan ook worden verkregen door te grijpen naar juridische middelen. Zo
geeft het bewerkstelligen van een juridisch-administratief vastgelegde beschermde status
van een gebied natuurorganisaties de mogelijkheid om toeristische ontwikkelingen tegen
te houden. Ook bij het verzet tegen toeristische plannen op de Gulpenerberg richten
natuurorganisaties zich op de bureaucratisch geregelde ruimtelijke ordening om daarmee
de mtaurfunctie van het gebied veilig te stellen . Natuurorganisaties houden met name
een waakzaam oog op naleven van het ruimtelijke ordeningsbeleid door lokale en
provinciale bestuurders en het door hen daarin aanbrengen van veranderingen. De
dreiging van een juridisch gevecht kan soms voldoende zijn om naleving af te dwingen,
doch in veel situaties ziet men zich genoodzaakt om bezwaarschriften tegen bestemmingsplannen in te dienen en zo overheidsplannen te laten toetsen aan de wetgeving inzake
ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld wanneer lokale bestuurders de agrarische of natuurlijke
functie van een gebied proberen te veranderen in een toeristisch-recreatieve. Ook in de
Voerstreek heeft de lokale milieugroep gebruik gemaakt van dit juridisch-administratieve
instrument, om zo de plannen van de onderneming 'Centre Parcs' te dwarsbomen. Deze
onderneming had aan het eind van de jaren tachtig plannen voor de bouw van een
bungalowpark in een uniek bosgebied (het Elzenbos). Protesten daartegen leidden ertoe
dat het gebied in het regionale Gewestplan een beschermde status kreeg toegewezen,
zodat het voor Centre Parcs onmogelijk werd om een bouwvergunning te bemachtigen.
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"Men wilde op de Gulpenerberg een bungalowpark bouwen, dat gaat nu niet door, maar dat soort
zaken zullen wij tot de laatste snik tegenhouden." (coördinator s t Milieufederatie Limburg)
De Milieufederatie Limburg is zelfs van mening dat toerisme uitsluitend kan worden gereguleerd
via ruimtelijke ordeningsmaatregelen. Zo ontstaat volgens hen duidelijkheid over waar wel of
niet toeristische ontwikkelingen mogen plaatsvinden.
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In Zuid-Limburg zijn bouwvergunningen en bestemmingsplannen op juridische wijze
aangevochten bij ondermeer de uitbreidingsplannen van de Golfbaan Wittem, de bouw
van het luxe vakantiebungalowpark Hoog Vaals en het bezoekerscentrum Primosa in
Gulpen. In al deze gevallen zagen natuurorganisaties zichzelf als de zwakke partij in de
onderhandelingssituatie: ze beschikten niet over grond of over andere economische
middelen om de toeristische bestemming van het gebied te laten veranderen. Om die
reden werd naar juridische middelen gegrepen. Een van de geïnterviewde natuurbeschermers omschreef het mobiliseren van de streek of het houden van protestbijeenkomsten
tegen dit soort plannen als een klassiek instrument, waarmee hij duidelijk maakte dat een
juridische conflictoplossing tegenwoordig wordt gezien als een effectiever middel tegen
ongewenste toeristische projecten. Met name actiegroepen menen dat het toenemende
gevaar van een economische kolonisering van natuur en landschap beter bestreden kan
met juridische procedures bij de Raad van State of via het aanvragen van een kort
geding . Daardoor krijgt de strategie van verzet meer het karakter van een juridisch
gevecht. Conflicten worden dan niet langer opgelost met communicatieve middelen, die
ingezet worden voor het bereiken van onderlinge overeenstemming, maar met technischinstrumentele middelen. In deze situatie fungeert het recht als medium voor de coördinatie
van handelingen '. Via een tecl^sch-instrumentele oplossing van geschillen proberen
natuurorganisaties op snelle en effectieve wijze resultaat te boeken. Deze methode geniet
de voorkeur boven het zoeken naar communicatieve oplossingen, die veel tijd en energie
kosten (zie Raes 1992; 105).
40
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Toch zijn niet zozeer de kosten van tijd en energie van invloed op deze strategische keuze,
maar veeleer de inschatting van de machtspositie van de natuurorganisatie. Bij de
aankondiging van de bouw van verblijfsaccommodaties zien natuurorganisaties zich vaak
voor een voldongen feit geplaatst. Wanneer men op de hoogte raakt van bouwplannen,
bevinden deze zich meestal in een vergevorderd stadium en bovendien heeft de
betreffende projectontwikkelaar dan reeds een invloedrijk machtsblok geformeerd. In die
omstandigheid is de inzet van communicatieve middelen weinig effectief. Door te kiezen
voor een juridisch gevecht krijgt de factor 'tijd' een andere betekenis. Door te kiezen voor
een kort geding of voor een juridische toetsing van de plannen bij de Raad van State
kunnen bouwactiviteiten worden getraineerd, het indienen van bezwaarschriften heeft in
de regel een opschortende werking. Het tijdverlies en de kosten die daarmee gepaard gaan
kunnen voor projectontwikkelaars of andere belanghebbenden reden zijn om met
natuurorganisaties in contact te treden. Op die manier kunnen natuurorganisaties bepaalde
concessies afdwingen, zoals ondermeer in Vaals gebeurde.
Volgens de milieufederatie wordt met het opstarten van procedures bij de raad van State
tegenwoordig gedoseerder omgegaan, vanwege de sterke verhoging van griffierechten. Een
instrumentele reden, i.c. de financiën van de organisatie, geeft zo eveneens richting aan het
strategisch-rationeel handelen.
Habermas (1981) maakt in de theorie van het communicatieve handelen een onderscheid tussen
het recht-als-medium, de procedurele regelopvolging, en recht-als-institutie, waarbij normen een
substantiële rechtvaardiging vereisen (Raes 1992; 105). Bij het eerste reduceert hij het recht tot
systeem, terwijl het tweede gestalte krijgt binnen de leefwereld.

106

In het Zuid-Limburgse Vaals verzette de Milieufederatie Limburg (MFL) zich in het
begin van de jaren negentig met juridische middelen tegen de bouw van het vakantiebungalowpark 'Hoog Vaals'. Het bouwproject sloot perfect aan bij de dorpskern van
Vaals en voldeed daarmee aan de wens van natuurorganisaties om zulke grootschalige
toeristische ontwikkelingen uitsluitend aan de rand van dorpen en steden plaats te laten
vinden. Daar is de culturele invloed op natuur en landschap reeds groot, waardoor die
omgeving minder interessant is voor natuurorganisaties. Toch kwam de milieufederatie in
verzet tegen dit project en startte een aantal juridische procedures om de bouwplannen te
traineren, dit tot grote ergernis van de betrokken bestuurders en andere belanghebbenden . Voor deze strategie werd gekozen vanwege de angst voor precedentwerking, de
visuele aantasting van het landschap en bezwaren tegen de grootte van het bungalowpark.
Door af te wijken van het eigenlijke beleid, kwam de milieufederatie voor een dilemma te
staan. Bij doorzetting van de procedures bestond de (reële) kans dat het project ergens
anders zou worden gerealiseerd, en hoogstwaarschijnlijk in het voor de milieufederatie
veel belangrijkere buitengebied. Tegelijkertijd bleef zij moeite houden met de in haar
optiek esthetische 'kolonisering' van het landschap, waarbij 'landschapsvreemde'
elementen de plaats innemen van 'groen' (medewerker MFL: "Zonde van zo'n mooi stukje
natuur."). Uiteindelijk besloot de Milieufederatie de procedures niet tot het einde toe door
te voeren, omdat de kans van slagen klein was, vanwege de toegestane plaats van de
bouw. Na een lang oponthoud en veel ergernis aan de kant van belanghebbenden kon de
bouw alsnog aanvangen. Niettemin zorgde de dreiging van een juridisch gevecht, waarbij
de natuurorganisatie de indruk wekte tot aan de hoogste rechtsinstantie procedures te
zullen voeren, ervoor dat de plannenmakers enige concessies deden. Zo trof men enkele
planologische aanpassingen, waardoor de vakantiebungalows minder zichtbaar in het
landschap kwamen te liggen.
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Het verzet tegen een golfbaan: afdwingen van een eenduidige uitspraak
Ook bij het verzet van de natuurorganisaties Limburgs Landschap, Das en Boom en
Milieufederatie Limburg tegen de uitbreiding van de golfbaan in de gemeente Wittem
werden strategisch-instrumentele middelen ingezet. Bij het kiezen voor een juridische
aanpak van dit probleem speelde de factor tijd niet zozeer een rol, maar veeleer de
gevolgen van het door de golfclub verkrijgen van eigendomsrechten op de grond. In de
jaren tachtig besloot de golfclub Wittem landbouwgrond aan te kopen voor de uitbreiding
van haar baan. Deze dadendrang werd door de genoemde natuurorganisaties gezien als
een aantasting van een gebied met een hoge landschappelijke waarde, daarom vochten zij
de afgifte van een bouwvergunning op juridische wijze aan. Naast een onwenselijke
doorsnijding van de ecologische hoofdstructuur beschouwde men de uitbreiding als een
visuele inbreuk op het landschap. Het interessante van deze kwestie was, dat de
tegenstanders van de uitbreiding een keuze dienden te maken tussen twee vormen van
cultuurlandschap. Bij deze keuze gold de mate van 'natuurlijkheid' als criterium. In de
optiek van natuurorganisaties voldeed de landbouw nog het beste aan dit criterium,
De wethouder van Vaals (portefeuille toerisme): "We hebben bij de bouw van het nieuwe
bungalowpark veel last gehad van natuurorganisaties. Een gigantische ramp was dat. Het liep
grote vertragingen op door allerlei procedures."
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zodoende kreeg deze functie de voorkeur boven een recreatieve bestemming van het
gebied. De landbouw, die normaliter wordt afgeschilderd als veroorzaker van erosie en
wateroverlast (zie rapporten ROM-Mergelland), kreeg nu het predikaat 'producent van
natuurlijke cultuurlandschappen', terwijl toerisme en recreatie werden gezien als
"vervuilers' van het landschap :
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"Met zo'n golfbaan maak je een aanzet op een verdere ontwikkeling en ook nog op een plek waar we
het eigenlijk niet willen hebben. Het blijft natuurlijk een toeristisch-recreatief element, Het
natuurlijke element is gewoon bijzaak. Zo'n golfveld hoort niet thuis in een cultuurlandschap. Zeg
maar dat landbouw een directe relatie met natuur heeft, neem de graften, bomen, hagen etc. Dat alles
geeft een stukje natuurlijke cultuur. Er is altijd landbouw geweest, die een cultuurelement in de
natuur brengt, dat geldt niet voor toerisme en recreatie. Een golfbaan wordt nadrukkelijk aangelegd
voor een bepaald doel: het gras moet worden gemillimeterd en er is een speciaal grassoort voor
nodig." (interview: coördinator van de stichting Milieufederatie Limburg)

In deze kwestie gaat het om de nadrukkelijke aanwezigheid van een stedelijk element in
het landschap, dat niet wordt gezien als een bijdrage aan de natuurlijke omgeving. Bij de
legitimatie van het verzet konden de natuurorganisaties geen beroep doen op ecologische
argumenten, omdat landbouwgrond werd vervangen door grasland en beide vormen van
landbewerking een materiële en onnatuurlijke transformatie van het landschap inhouden.
Naast esthetische bezwaren heeft het verzet tegen de uitbreiding van de golfbaan vooral
een strategische reden: om de controle op de rurale hulpbronnen natuur en landschap
veilig te stellen wordt de toenemende stedelijke invloed op het platteland door
natuurorganisaties voorzien van een strategisch antwoord (zie Marsden & Murdoch 1994;
Hinrichs 1996). Natuurorganisaties worden geconfronteerd met het maatschappelijk
fenomeen dat de rurale ruimte tegenwoordig wordt geassocieerd met de vele
mogelijkheden die het biedt (zie Mormont 1990). In de interviews toonden natuurbeschermers zich vooral bezorgd over de continue stroom van nieuwe rages in de vrije tijd,
waardoor het aantal claims op de ruimte toeneemt. Ook de populariteit van de golfsport
leidt tot meer vraag naar ruimte, waarbij de voorkeur uitgaat naar landelijke omgevingen.
Deze tendens zorgt voor problemen bij het beheren en ontwikkelen van natuurgebieden.
Bij de natuurorganisaties bestond de vrees dat een eventuele uitbreiding van de golfbaan
gepaard zou gaan met de organisatie van allerlei nieuwe activiteiten. Na uitbreiding van
de baan konden er eventueel grotere toernooien worden gespeeld. Natuurorganisaties
vreesden dat daarmee behoefte zou ontstaan aan een verdere uitbreiding van voorzieningen, zoals hotelaccommodatie, een restaurant en parkeerterreinen. De voorzitter van de
golfclub bestreed deze zienswijze. Volgens hem is de golfclub zich bewust van de unieke
ligging van de golfbaan, waar leden en recreanten voornamelijk vanwege de rust en het
natuurlijke karakter van het gebied komen spelen. Deze onderscheidende kenmerken
maken de golfbaan tot een bijzondere attractie. Door een toevoeging van grootschalige
voorzieningen zou deze unieke kwaliteit van de baan op het spel worden gezet, aldus de
voorzitter ("Dit is de enige golfbaan in Nederland waar je niet voortdurend auto-lawaai
Opvallenderwijs beschouwde één natuurorganisatie, Staatsbosbeheer, het nieuwe gebied dat de
golfclub wenste aan te kopen als een ideale bufferzone tussen het aangrenzende bosgebied (als
eigenaar van de grond) en de omliggende landbouwgronden. Zij zagen liever geen landbouw op
het plateau.
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hoort").
Met het inzetten van juridische hulpbronnen poogden de natuurorganisaties een
eenduidige uitspraak te forceren. Zo hoopte men een precedent te scheppen dat
bescherming van gebieden met een hoge landschappelijke waarde zou garanderen. Met
deze strategie nam men een groot risico. Het onherroepelijke karakter van een eenduidige
uitspraak, betekende bij verlies een versterking van de machtspositie van de golfclub,
zoals later ook bleek. Aanvankelijk stond de golfclub vrij zwak in het juridische gevecht.
De aanwezigheid van de golfbaan in het buitengebied was jarenlang door opeenvolgende
lokale besturen gedoogd, zonder dat het ooit was opgenomen in nieuwe bestemmingsplannen. Zodoende had de aanwezigheid van de baan geen juridische status. Door
enkele strategische manoeuvres van het bestuur van de golfclub, ondermeer via het ruilen
van grond met boeren en enkele juridisch-politieke spitsvondigheden, lukte het na acht
jaar van strijd de golfbaan uit te breiden. Gesteund door de rechterlijke uitspraak, diende
de club even later een verzoek in bij de gemeente tot het afgeven van een vergunning voor
de bouw van een oefenbaan (driving-range). Deze baan werd noodzakelijk geacht om aan
de veranderende eisen van de consument te kunnen voldoen. Ditzelfde argument
legitimeerde eerder de uitbreiding van de golfbaan. De angst van natuurorganisaties voor
precedentwerking, wanneer de golfbaan ongehinderd zou kunnen uitbreiden, bleek
derhalve niet ongegrond.
Bij het kiezen voor een juridische oplossing ontstaat het gevaar dat men het proces van
onderhandeling torpedeert. Het krijgen van gelijk in juridische termen komt dan voorop te
staan. Deze gang van zaken zorgt voor een verzakelijking en objectivering in het
handelen, aangezien de juridisering van sociaal handelen altijd een beperking van
communicatie inhoudt (Raes 1992; 137). In geval van grootschalige bouwprojecten is de
gang naar de rechter vaak onontkoombaar. De mogelijkheid van communicatie of dialoog
is dan uitgesloten, omdat het economisch belang eenzijdig is vastgelegd. In die situatie
rest voor natuurorganisaties slecht een juridische aanpak van het probleem. Dit gold met
name bij de bouw van het vakantiebungalowpark in Vaals. Bij de aanleg van de golfbaan
lagen echter meer aanknopingspunten voor een dialoog. Men had bijvoorbeeld afspraken
kunnen maken over de juiste afscheidingen, de gebruikte grassoort, irrigatietechnieken
etc, zodat de golfbaan zonder al te grote schade in het landschap kon worden gepast. Nu
lieten beide partijen het eindoordeel over aan de rechter, hetgeen slechts gunstig bleek
voor een van de partijen. Niettemin gold voor zowel het bungalowpark als de golfbaan,
dat de eigendomsrechten op de grond een gelijkwaardige onderhandelingssituatie in de
weg stonden. Hierdoor diende de juridische aanpak zich aan als de meest effectieve
strategie.
5.5
Het aangaan van allianties met de overheid
Deze tweede strategie is primair gericht op het bewerkstelligen van een ideaalbeeld van
natuur en landschap via het vinden van aansluiting bij formeel vastgelegd beleid. Het gaat
daarbij niet om acties tegen bepaalde ontwikkelingen, zoals bij de eerste strategie het
geval is, maar om het beïnvloeden, ontwikkelen en aanprijzen van natuurbeleid. In plaats
van een verdedigende houding, kiezen natuurorganisaties bij deze strategie voor een
offensieve strijdwijze, waarbij ze allianties aangaan met bestuurders. Het meest
opvallende aspect van deze strategie is dat natuurorganisaties bij de invulling en de
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bescherming van het natuurbeleid een introverte houding aannemen, dat wil zeggen, de
belangen van derden worden bij voorbaat ondergeschikt geacht aan natuurbelangen. De
eigen ideologie dient als exclusieve maatstaf voor het beoordelen van ontwikkelingen op
het platteland. Toerisme en recreatie zijn alleen acceptabel als ze redelijk inpasbaar zijn in
. het te ontwikkelen natuurlijke landschap. Minder gewenste ontwikkelingen worden
daarbij zoveel mogelijk gemarginaliseerd. Voor recreatie en toerisme geldt, dat veel
vormen daarvan worden beschouwd als in strijd met de "ware' natuur (Lengkeek 1994;
156). Met name in natauronrwikkelingsplannen is deze eenzijdige beoordeling te vinden.
Daarin is voor het economische belang van toerisme en recreatie veelal geen aandacht.
Twee voorbeelden zullen dit illustreren. Beide voorbeelden hebben betrekking óp het
ROM-beleid 'Mergelland' . Overheid en particuliere organisaties trachten via het uitstippelen van dit geïntegreerd gebiedsbeleid de variëteit van functies op het Zuidlimburgse
platteland veilig te stellen.
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Het ROM-project 'Mergelland': recreatiebeleid definiëren vanuit overwegingen van
natuurbescherming
Natuurorganisaties gebruiken het ROM-project 'Mergelland' als doel-rationele strategie
om de door hen gewenste natuur te realiseren. Formeel is dit project gericht op het zoeken
naar mogelijkheden van een evenwichtige Ontwikkeling van landbouw, natuur en recreatie
in het zuidelijke deel van Zuid-Limburg , doch in werkelijkheid geniet natuurontwikkeling prioriteit boven recreatie en toerisme. Zo waren in de beginperiode, toen de
eerste plannen op papier werden gezet, geen vertegenwoordigers van de toeristische sector
in het ROM-bestuur opgenomen, dit tot ongenoegen van veel toeristische ondernemers:
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"Het is een doorn in het oog van vele recreatie-ondernemers in het Mergelland, dat in de Klankborden Stuurgroep van het ROM-project Mergelland de recreatie- en toeristenbranche niet is
vertegenwoordigd. De ANWB zit er in, maar die is meer gericht op de consumenten." (uit: ROMnieuws 3, november 1994; p.8)

Pas nadat de toeristische branche zich ging roeren werden de Recron en de provinciale
W V gevraagd om zitting te nemen in de klankbordgroep. In de stuur- en projectgroep,
die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en implementeren van beleid en waarin
met name de waterbeheerders de natuurbelangen uitdragen, is geen toeristische
vertegenwoordiging opgenomen en is het merendeel van de bestuurders betrokken bij het
nationale en provinciale natuur- en waterbeleid . Deze situatie is het gevolg van het
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In het kader van het nationaal milieubeleidsplan zijn 11 gebieden aangewezen vorm te geven aan
de integratie van ruimtelijke ordening en milieubeleid. Voor het ROM-Mergelland is in 1991 een
bestuursovereenkomst ondertekend door rijksoverheden (EZ, LNV en VROM), provincie,
waterbeheerders, gemeentes en het Gewest Maastricht-Mergelland.
In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening is het Mergelland bestempeld als een "Blauwe
Koersgebied'. In zo'n gebied is sprake van een sterke integratie van ruimtelijke en economische
functies. Het ROM-beleid is er op gericht deze integratie te bevorderen. De specifieke regionale
kwaliteiten zijn richtinggevend voor dit beleid.
Zo is in de stuur- en projectgroep van het ROM-project geen vertegenwoordiger van het
Ministerie van Economische Zaken opgenomen, waaronder de toeristische branche ressorteert.
Daarentegen is het Ministerie van VROM in beide groepen vertegenwoordigt met in totaal zes
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Natuurbeleidsplan (1990) van de centrale overheid, dat als richtinggevend kader dient
voor het ontwikkelen van geïntegreerd gebiedsbeleid in Zuid-Limburg. De plannen van de
stuur- en projectgroep van het 'ROM-Mergelland' moeten een bijdrage leveren aan de
totstandkoming van de ecologische hoofdstructuur. Voor de realisatie van deze structuur
vormt grondbezit een essentiële factor. In tegenstelling tot landbouw en natuurontwikkeling, vormt grondbezit voor recreatie geen vereiste voor een optimale
ontwikkeling. Recreatie kenmerkt zich voornamelijk door medegebruik en niet zozeer
door grondbezit. Het lijkt erop dat dit 'parasitaire' kenmerk ervoor zorgt dat natuurontwikkelaars recreatie in de ROM-plannen slechts tegemoet treden als een te reguleren zaak en
daarbij weinig rekening houden met het economische en maatschappelijk belang ervan. In
het 'Plan van Aanpak' (1995) en in het mededelingen blad 'ROM-nieuws' komt deze
houding tot uiting. Daarin wordt recreatie eenzijdig vanuit een natuurideologische visie
gedefinieerd en wordt slechts gesproken over: de wenselijkheid van duurzame recreatieve
ontwikkelingen, extensieve vormen van recreatie en de inpasbaarheid van recreatie in het
landschap . De recreatieve functie van het platteland wordt zo uitsluitend ingevuld vanuit
natuuroverwegingen. In dit beleid passen geen recreatieve voorzieningen die een obstakel
vormen voor een verdere ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden, deze worden
dan ook gedefinieerd als knelpunten (zie 'Plan van Aanpak 'ROM-Mergelland; 69).
47

Natuurontwikkelaars leggen in de ROM-plannen de nadruk op rustige vormen van
recreatie, hetgeen blijkt uit de terugkerende waarschuwingen als recreatie ter sprake komt.
Ook in het enige hoofdstuk, waarin de mogelijkheden van recreatie op het platteland
centraal staan, valt te lezen: "Recreanten kunnen de natuur verstoren en de recreatievoorzieningen kunnen het landschap aantasten. Het is noodzakelijk om bij verdere
recreatieve ontwikkelingen de belangen van natuur en landschap goed in het oog te
houden, mede met het oog op de werkgelegenheid." (ROM 1995; 66). Vooral de laatste
toevoeging, over werkgelegenheid, is opmerkelijk. Voor recreatie zien de opstellers van
deze nota alleen mogelijkheden als dit binnen de randvoorwaarden van natuurbescherming geschiedt, wat niet direct geldt als een optimale conditie voor het bevorderen van
werkgelegenheid. Deze natuurontwikkelaars verwachten dat recreanten het Limburgse
landschap hoofdzakelijk waarderen vanwege zaken als rust en visuele schoonheid. Het
beschermen en verbeteren van de landschappelijk waardevolle omgeving zorgt in hun
visie voor een toereikende recreatieve irifrasrructuur. Zij gaan daarmee voorbij aan het feit
dat het landschap als toeristische attractie zich voordoet als een sociale constructie, die het
resultaat is van het ontlenen en geven van specifieke betekenissen aan het landschap door
lokale en provinciale bestuurders. Zo hebben rust en stilte niet voor alle recreanten een
eenduidige betekenis of spelen ze soms zelfs helemaal geen rol bij de beleving van het
landschap, hetgeen ook blijkt uit het door natuurontwikkelaars ter discussie stellen van
wat nu precies extensief toerisme inhoudt:
leden, LNV met vier leden Oioofdzakelijk vanuit agrarisch oogpunt) en V & W met twee leden.
Regulering van toerisme wordt voorgesteld op uiteenlopende gebieden: "Er is duidelijk behoefte
aan (ruimtelijke) sturing van toerisme en recreatie en het uitvoeren van daarbinnen passende
maatregelen. Het gaat hierbij om recreatief medegebruik, fietsen/mountainbike, wandelen,
kamperen bij de boer, intensieve recreatie, terugdringen van de belasting door toeristisch
autoverkeer en bewegwijzering." (ROM-nieuws 4, maart 1995, p. 3)
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"In het Mergelland richt de recreatie zich op de recreant die op zoek is naar rust en stilte in een
landschappelijk waardevolle omgeving. Het gebruik van het padennet en andere voorzieningen is
echter op sommige momenten zo groot dat het de vraag is of hierbij nog sprake is van extensieve
recreatie." (Plan van Aanpak ROM-Mergelland 1995; 11)

Nataurontwikkelaars zijn bevreesd dat het landschap in Zuid-Limburg uitgroeit tot één
grote openluchtattractie. Het massale gebruik van het landschap wordt gezien als een
aantasting van het 'heilige' karakter van het landschap. Om dit gevaar tegen te gaan
pleiten ze voor maatregelen die,ervoor moeten zorgen dat sommige gebieden van
recreanten gevrijwaard blijven . Om dit te realiseren maken zij op strategische wijze
gebruik van de faciliteiten die dé overheid hen biedt. Het ROM-beleid geeft een ideale
mogelijkheid om recreatie en toerisme zodanig te reguleren, dat ecologische
doelstellingen niet in gevaar komen. De alliantie.met bestuurders is een geschikt middel
om de eigen belangen duidelijker voor het voetlicht te brengen. Toeristische ondernemers
zijn zich daarvan bewust en zetten af en toe de tegenaanval in en gebruiken daar
ondermeer de spreekbuis van het ROM-project voor:
48

"Het economische belang van de toerisme- en recreatiebranche voor het Mergelland wordt
schromelijk onderschat....Het is
absoluut noodzakelijk dat onze branche uitbreidings- en
ontwikkelingsmogelijkheden blijft behouden...Men mag niet vergeten dat het landschap en de natuur
van het Mergelland ook ons product is." (Uit: ROM-nieuws 3, november 1994; p. 8).

Herstel van het oorspronkelijke landschap en het ondergeschikte belang van toerisme
Lange tijd dienden waterschappen voornamelijk het agrarische belang. Agrariërs vonden
kronkelende beken in hun weilanden of akkers alleen maar hinderlijk, dus grepen
waterschappen in met civiel-technische maatregelen. Beken en rivieren werden gekanaliseerd of hun stroming wérd verlegd. Tegenwoordig mogen beken en rivieren geen saaie
strepen meer in het landschap zijn, ze moeten weer meanderen, net zoals vroeger . Ook
bij de waterschappen blijkt het 'groene' denken te zijn doorgebroken. Organisaties als het
Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en de Milieufederatie Limburg juichen deze
nieuwe koers toe en in de ROM-plannen krijgt het waterschap 'Roer en Maas' alle ruimte
en steun om deze nieuwe ideeën uit te werken :
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"Beken behouden of herkrijgen de vrijheid om hun beddingen te verleggen (meanderen). Het buiten
de oever treden wordt in bepaalde delen als een natuurlijk gegeven beschouwd....Onnatuurlijke

"Het behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden mag niet worden belemmerd door het
beter benutten van de bestaande kansen voor recreatie. Daarvoor is het nodig weloverwogen vast
te stellen welke vormen van recreatie in welk gebied toelaatbaar zijn en dit door geleiding en
zoneringsmaatregelen uit te werken." (uit: Het plan van aanpak, ROM-project Mergelland 1995;
20).
Deze ommezwaai in beleid inspireerde Koos van Zomeren (1997) om te schrijven: "Vroeger
slingerde dat riviertje omdat dat riviertje dat wou, nu omdat het waterschap het wil."
Zo stelde een beleidsmedewerker van het Limburgs Landschap: "Het beleid van het waterschap
gaat aardig in onze richting. Bij de Geul zijn ze bezig met het weer laten meanderen van de beek
door het landschap. Als zij het niet hadden gedaan dan hadden wij het initiatief genomen."
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piekafvoeren moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Het is de bedoeling om een meer
natuurlijk afVoerregime te krijgen." (Plan van Aanpak ROM-Mergelland 1995; 23/24).

Dit herstel van de natuurlijke loop van beken geschiedt met behulp van allerlei
kunstgrepen. Zo wordt gesproken over bepaalde gebieden, waar beken buiten hun oevers
mogen treden. In de overige gebieden blijft menselijk ingrijpen derhalve noodzakelijk.
Daarnaast treft het waterschap civiel-technische maatregelen om de ecologische functie
van beken te verbeteren. Er worden ondermeer regenwaterbuffers aangelegd om
wateroverlast en erosie tegen te gaan . De nadrukkelijke aanwezigheid van de mens in
het landschap betekent dat een natuurlijke afvoer van regenwater nooit in zijn geheel kan
worden hersteld. Het zelfregulerende principe van het ecosysteem kent zijn grenzen,
vooral in een gebied met een sterke verweving van functies. In zulke gebieden komen
nieuwe ideeën over de inrichting van het landschap al snel over als een bedreiging voor
het bestaande, hetgeen het geval is bij het proefproject van het Limburgse waterschap
Roer en Maas. Dit project is gericht op het herstel van de ecologische functie van de beek
"de Gulp'. Alle obstakels die een vrije loop van de beek belemmeren moeten daarvoor
worden opgeruimd. Een watermolen, die fungeert als toeristische attractie (een molen
annex pannenkoekhuis), vormt één van deze obstakels, ook al markeert deze reeds
honderden jaren het landschap.
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Deze uit 1712 daterende watermolen heeft nog steeds een economische functie. In
tegenstelling tot vroeger, toen de molenaar nog produceerde voor de
voedingsmiddelenindustrie, worden de eindproducten nu direct aan toeristen verkocht.
Naast het nuttigen van pannenkoeken kunnen zij er zakjes meel en andere agrarische
producten kopen. Voor het malen van het graan en het aan toeristen tonen van dit proces,
is de molenaar/toeristische ondernemer afhankelijk van de stroomsnelheid en waterafvoer
van "de Gulp'. Om de toevoer van water te regelen en daarmee de continuïteit van de
productie veilig te stellen, is ooit 300 meter stroomopwaarts een stuw aangelegd. Het
waterschap wil nu dergelijke stuwen en andere 'innamepunten' verwijderen, om de beek
opnieuw te laten meanderen. Als alternatief is voorgesteld om een soort by-pass cq.
waterbuffer in de beek aan te leggen, zodat de molen over water blijft beschikken. Het
waterschap behoudt echter de exclusieve toegang tot deze hulpbron, zodat deze
organisatie uiteindelijk bepaalt hoeveel water mag worden afgetapt. Met deze exclusieve
rechten van het waterschap op de distributie van water verliest de molenaar zijn
autonomie ten opzichte van het productieproces. Het natuurlijke verloop van de beek
krijgt voorrang op het afvoeren van water voor economische activiteiten, waardoor de
continuïteit van de molen, als toeristische attractie, in gevaar komt:
"Stroomafwaarts gaat het waterschap behoorlijk wat water aftappen, dat wij niet meer naar de molen
kunnen lozen. Voor ons blijft slechts 20% van het water over, dat is in een droge zomer niet meer
dan een paar emmers water. Dan komt de molen droog te liggen en kan ik niet meer malen. De
charme van deze molen is juist het draaien van de wieken en het molenrad. Als ze niet draaien
stoppen er minder auto's en heb ik minder gasten voor mijn restaurant. Je vraagt je dan af, waar
houdt die neerwaartse spiraal op." (interview eigenaar 'Pannenkoekmolen te Gulpen).
Als hoofdschuldige van deze erosie wordt de landbouw aangewezen. Veranderde gewaskeuzes
en andere grondbewerkingsmemoden zorgen ervoor dat het regenwater sneller wordt afgevoerd.
Daarnaast worden 'bebouwing' en de aanleg van wegen als oorzaak van erosie genoemd.
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Het conflict spitst zich tóe op incongruente ideeën over de organisatie en inrichting van
het platteland. Beide partijen strijden om de juiste restauratie van het authentieke
landschap, een strijd die Mormont (1990) omschrijft als: thesymbolic battle over rurality.
Net als het waterschap levert de molenaar een bijdrage aan de authentieke reconstructie
van het landschap. Zo is de molen in. 1985, toen de molenaar overstapte op een
toeristische bedrijfsvoering, teruggebracht in de oorspronkelijke stijl. Een uit 1905
stammende toirbme-aandrijving is vervangen door een 'origineel' houten waterrad. Het
installeren daarvan verhoogde de toeristische waarde van de molen. Door het elimineren
van moderne invloeden en het nabootsen van het originele waterrad verwijst het gebouw
nog sterker naar vroegere tijden, een proces dat MacCannell (1989) typeert als staged
authenticity. De toerist krijgt nu een nauwkeuriger beeld voorgeschoteld van hoe de
molen er ooit heeft uitgezien en hoe ambachten op het platteland vroeger werden
uitgeoefend.
De molenaar bestrijdt de normatieve juistheid van de plannen van het waterschap en wijst
daarbij op zijn reeds uit de 18e eeuw daterende molenrechten en zijn maatschappelijk
'gedragen' aandeel in het herstel van het authentieke landschap. Zo ontving de molenaar
voor het terugbrengen van de molen in oude staat van overheid en de stichting
Monumentenzorg een financiële bijdrage. Zij zagen de restauratie als publiek belang,
vandaar dat ze voorwaarden verbonden aan subsidieverstrekking: de molen moest
minimaal vijf uur per dag draaien en Monumentenzorg eiste een duidelijke scheiding
tussen het historische- en horecagedeelte. Dit zijn geen onoverkomelijke eisen, gezien
vanuit het oogpunt van attractievorming. Het afbakenen en accentueren van een object of
gebied zorgt volgens MacCannell (1989) voor een symbolische verheffing van plaats en
object. Het voldoen aan deze eisen leidt tot een verhoging van de toeristische waarde van
de molen.
Het waterschap poogt een authentiek landschap te verwezenlijken uit beelden van het
verleden, die niet zozeer zijn gebaseerd op een situatie in een bepaalde tijdsperiode, zoals
Vroom (1994) beweert omtrent de constructie van authenticiteit, maar veeleer op een
geïdealiseerde toestand, waarbij de eeuwenlange invloed van de mens op de natuur als het
ware wordt 'weggezuiverd'. Lengkeek en Ex (1996) omschrijven deze handelwijze als het
produceren van een conceptuele a-historische authenticiteit. De intentie om te herstellen
hoe 'het moet zijn geweest' gaat samen met het verwijderen van historie en levensgeschiedenissen. Door het wegvallen van de agrarische functie van de molen, meende het
waterschap kansen te zien om vérgaande maatregelen door te voeren. Voor hen was de
authentieke betekenis van de molen niet langer verbonden met het huidige leven op het
platteland. Door hét inzetten van coöperatieve middelen werd de machtspositie van het
waterschap versterkt. Het belang van het herstel van meanderende beken in Zuid-limburg
was expliciet vastgelegd in het ROM-beleid, waarvoor bovendien geld en bestuurlijke
ondersteuning beschikbaar was gesteld. De molenaar zocht in zijn strijd om waterrechten
steun bij lokale bestuurders, maar doordat het ROM-beleid 'breed' gedragen werd door
centrale en provinciale overheden konden ook zij weinig uitrichten. Uiteindelijk zag de
molenaar zich gedwongen om rechterlijke stappen te ondernemen.
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5.6
Het zoneren van toeristisch-recreatieve activiteiten
Het zoneren van toeristisch-recreatieve activiteiten is momenteel de meest gehanteerde
strategie van natuurorganisaties. In een populair toeristisch gebied als Zuid-Limburg
kunnen nooit alle, door hen als ongewenst getypeerde, toeristische activiteiten worden geweerd. Daarvoor beschikken zij niet over effectieve hulpbronnen, zoals maatschappelijk
draagvlak en juridische middelen. Bij afsluiting van gehele natuurgebieden zou de legitimiteit van handelen te nadrukkelijk in de waagschaal worden gesteld. Via een meer
flexibele sociaal-ruimtelijke regulering van toeristisch-recreatief gedrag hopen zij de
schade aan natuur en landschap zoveel mogelijk te beperken. Zonering behelst het concentreren van intensieve vormen van recreatie en het geleiden van bezoekers naar minder
kwetsbare natuurgebieden. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen een
passieve en actieve vorm van zonering.
De beperkingen van passieve zonering
Bij passieve zonering gaat het vooral om wettelijke regulering. Deze krijgt onder andere
gestalte door het beïnvloeden van het ruimtelijke ordeningsbeleid, bijvoorbeeld door bij
gemeentes of ruilverkavelingscommissies erop aan te dringen om bepaalde paden niet
langer openbaar te bestemmen. Een rigoreuzere aanpak om toeristen te weren is het
plaatsen van verbodsborden bij de ingang van natuurgebieden. Het op zo'n drastische
wijze afsluiten van gebieden gebeurt nog maar sporadisch, omdat het middel weinig
effectief is gebleken. Alleen als iets zeldzaams verloren dreigt te gaan, wordt daartoe nog
overgegaan. In tegenstelling tot Zuid-Limburg worden in de Voerstreek en het Land van
Herve vaker gebieden afgesloten, omdat daar veel natuurgebieden in privaat bezit verkeren, waardoor het wettelijk eenvoudiger is om een gebied af te sluiten.
Het met behulp van juridische middelen afsluiten van gebieden is vaak ineffectief. Zo is
een aantal jaren geleden geprobeerd een deel van de oever van de Geul af te sluiten voor
recreanten. Een natuurorganisatie ging daartoe over, vanwege het optreden van erosie
door een te hoge betreding van de oevers. Door het gebied af te zetten met palen en
prikkeldraad moest worden voorkomen dat recreanten direct doorliepen naar de Geul.
Recreanten trokken zich daar echter niets van aan en bleven het gebied massaal betreden.
Ze zochten niet alleen de kortste weg naar het water, de versperring van het gebied
prikkelde ook de nieuwsgierigheid van veel recreanten. Door deze afzetting werd het
gebied voor hen juist interessant, het kreeg een andere attractiewaarde. Het afbakenen van
een gebied draagt volgens MacCannell bij aan sight sacralization, oftewel, door het
gebied te begrenzen ontstaat een verheffing van een plek tot iets bijzonders en bezienswaardig.
Bij het afsluiten van gebieden moeten natuurorganisaties er tevens voor zorgen dat zij hun
maatschappelijke draagvlak niet in de waagschaal stellen. Voor het verkrijgen en
behouden van dit draagvlak, dat nodig is om effectief in te kunnen grijpen in natuur en
landschap, kunnen natuurorganisaties niet overgaan tot het afsluiten van gebieden met
hoge hekken of veel verbodsborden. Dan voelen niet alleen recreanten zich beperkt in hun
bewegingsvrijheid, maar ook de plaatselijke of regionale bevolking. De lokale bevolking
meent vaak exclusieve rechten te hebben op het gebruik van de nabije omgeving. De
omgeving vertegenwoordigt voor de lokale bevolking een bepaalde toe-eigeningswaarde,
die aangeeft in welke mate zij de omgeving beschouwt als haar eigendom (Lengkeek, te
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Kloeze en Brouwer 1997; 326). Bij een hoge toe-eigeningswaarde worden activiteiten van
buitenstaanders al snel als bedreigend ervaren.''Zo vertelde een medewerker van de stichting het Limburgs Landschap, dat' in een aantal dorpen in de Geulvallei het hardnekkige
gerucht rondging dat natuurorganisaties bepaalde gebieden zouden willen afsluiten,
zonder dat daarvan in werkelijkheid sprake was. Door dit gerucht werden medewerkers
van de stichting door de bewoners voortdurend achterdochtig benaderd. Ze kregen opmer. kingen te horen als: "We mogen straks niets meer in ons eigen gebied, jullie sluiten alles
af." Deze achterdocht kreeg voeding door een gebrek aan communicatie tussen
natuurorganisaties en regionale bevolking. Tussen natuurorganisaties onderling en met
boeren(organisaties) is wel sprake van overleg en voorlichting; daarvan is slechts
sporadisch sprake bij de regionale bevolking. Door het in bezit krijgen van grond hebben
natuurorganisaties bij de inrichting en het beheer van landschappen een grote
handelingsvrijheid gekregen. Feitelijk hebben ze bij ingrepen in de fysiek-ruimtelijke
omgeving slechts te maken met de andere producenten van het landschap, zoals boeren en
recreatieschappen. Overleg met deze actoren, over zaken als inrichting en beheer, draagt
direct, bij aan de realisatie van het ideale landschap. De regionale bevolking wordt
daarentegen, net als toeristen, slechts tegemoet getreden als een gebruiker van het
landschap. Pas op het moment dat bewoners bezwaar maken of een negatieve houding
aannemen ten opzichte van hun werkzaamheden, realiseren natuurorganisaties zich het
belang van communicatie.
De voordelen van actieve zonering
De laatste Jaren lijken natuurorganisaties zich'bewust van de noodzaak van een
creatievere benadering van knelpunten in natuurbeheer en -ontwikkeling. Het accent is
langzamerhand verschoven van een passieve vorm van zonering naar een actieve. Bij een
actieve zonering staan voorlichting, overleg en een doelgerichte inrichting van het
landschap centraal, het gaat om het gecombineerd gebruik van communicatieve middelen
en inrichtingsmaatregelen. Zo heeft overleg van natuurorganisaties met de ANWB en
regionale bestuurders, over het verminderen van de overlast van een autoroute dwars door
Zuid-Limburg (de Mergellandroute), geleid tot een aanpassing van de route. Deze is in
tweeën gesplitst en verlegd. Kwetsbaar natuurgebied wordt zo gespaard en de automobiliteit gereduceerd. Een andere vorm van actieve zonering is het aanbrengen van
doelgerichte veranderingen in de fysiek-ruimtelijke omgeving. In plaats van recreanten te
weren uit een gebied met behulp van prikkeldraad en verbodsborden, wordt de omgeving
zo ingericht met bomen, struiken en open ruimten, dat recreanten zelf overgaan tot het
volgen van een door de natuurorganisaties voorgestane route. Deze methode is ondermeer
toegepast in het Geuldal en is te typeren als een pro-actieve vorm van zonering: men
anticipeert op de voorkeuren en verwachtingen van recreanten. Bij de herinrichting van
.het gebied wordt door natuurorganisaties rekening gehouden met de behoefte van
recreanten aan uitzichtspunten en panorama's . Hierdoor zijn natuurorganisaties op
actieve wijze betrokken bij attractievorming: ze veranderen het landschap en bieden recreanten een 'nieuwe' attractieve omgeving aan.
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Een medewerker van het Limburgs Landschap gaf aan dat bij het planten van bomen en struiken
aan weerszijden van een wandelpad, wat de geleiding van toeristen bevordert, ook rekening moet
worden gehouden met open plekken, zodat de wandelaar de mogelijkheid behoudt om te kunnen
genieten van een dorpsaanzicht of grazende koeien. Gebeurt dit niet, dan wijkt de toerist af van
de gebaande paden.
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Voor actieve zonering wordt niet alleen gekozen als de inzet van instrumentele
hulpbronnen als geld en regels ineffectief lijkt; soms zijn ze gewoonweg niet voorhanden.
In de beginfase van het ROM-Mergelland gaven naüiurontwikkelaars bijvoorbeeld nog de
voorkeur aan het verplaatsen van campings uit 'stiltegebieden'. Om dit te realiseren wilde
men de eigenaars van deze campings schadeloos stellen en ze bovendien de beschikking
geven over een nieuw terrein. Bij deze strategie werd het monetaire compensatiesysteem
ingezet om handelingen van toeristische ondernemers te sturen. Normaliter kan op die
manier het ideaalbeeld van landschap en natuur snel en effectief worden bereikt, doch nu
bleek deze strategie onhaalbaar, omdat voor het verplaatsen van campings veel geld
benodigd is. Door de hoge symbolische (c.q. toeristische) waarde van de campings is de
grondprijs eveneens hoog. Met het aanwijzen van exclusieve natuurgebieden, die het
predikaat 'stiltegebied' dragen, hebben natuurorganisaties onbewust bijgedragen aan deze
situatie. Deze campings bevinden zich in een voor Nederland uniek natuurgebied, waar de
combinatie van stilte en 'groen' overheerst. Hierdoor zijn ze uitgegroeid tot primaire
elementen in het toeristisch product 'Zuid-Limburg' en vertegenwoordigen ze zowel een
hoge economische als toeristische waarde.
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Door de onmogelijkheid om eigenaars van campings uit te kopen, kozen de betrokken natuurontwikkelaars later voor de inzet van communicatieve hulpbronnen. Allereerst
benaderden ze campinghouders op voorzichtige wijze met het verzoek tot een gesprek .
Voor deze behoedzame tactiek is gekozen om niet direct gevoelens van weerstand op te
roepen. De bedoeling van het gesprek is het geven van voorlichting over een meer milieuvriendelijke manier van het beheren van kampeerterreinen. Zo wordt aangegeven waarom
speelplaatsen, tenten en caravans beter niet in de nabijheid van beken kunnen worden
gesitueerd. Daarnaast wordt informatie verstrekt over een betere inrichting van het terrein,
zodat bezoekers niet te snel of te makkelijk in kwetsbare gebieden terecht komen. De
natuurontwikkelaars proberen campingbeheerders er vooral van te overtuigen dat
bepaalde inrichtingsmaatregelen, zoals het aanbrengen van bosschages, het verplaatsen
van hekken, een andere maaimethode etc, het gedrag van bezoekers positief beïnvloedt.
De combinatie van inrichtingsmaatregelen en overreding, waarbij kennis van de natuur en
het menselijk gedrag wordt gebruikt, blijkt een succesvol alternatief voor het verplaatsen
van campings. Niettemin blijft het kunnen inzetten van economische middelen de meest
ideale situatie om deze stiltegebieden geheel naar eigen wens in te kunnen richten. Dan
zou de menselijke invloed op het landschap nog sterker worden gereduceerd. Om die
reden gaven vertegenwoordigers van beheersorganisaties in de interviews aan, dat ze het
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Jansen-Verbeke plaatst verblijfsaccommodaties onder secundaire toeristische elementen, zaken
die de toegankelijkheid van een toeristische attractie bevorderen. Daarbij gaat zij er vanuit dat
deze accommodaties niet de hoofdreden vormen van het bezoeken van een gebied. Het plezier
dat de toerist beleeft aan het verblijven op een camping in een natuurgebied, zijn volgens mij
twee zaken die ineengrijpen en moeilijk van elkaar kunnen worden onderscheiden. Anders ligt
het bij transport, winkels en andere voorzieningen, omdat deze slechts kortstondig worden
gebruikt
Aanvankelijk namen provinciale ambtenaren van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Verkeer
daarbij het voortouw, omdat zij in het ROM-project nadrukkelijk betrokken waren bij het
onderwerp natuurontwikkeling. Later werden daarvoor speciale consulenten aangesteld.

117

aarücoopinstrument zien als het belangrijkste en meest effectieve strategisch middel.
5.7
Het aanbieden van recreatieve mogelijkheden
Het door natuurorganisaties aanbieden van recreatieve activiteiten is enerzijds ingegeven
door het verwerven van legitimiteit van handelen en de wens van disciplinering van
recreatief gedrag en anderzijds door het verkrijgen van inkomsten. In hoofdstuk twee is
aangegeven dat in de moderne maatschappij het vrijetijdsdomein wordt gekenmerkt door
een sterke tendens tot regulering van gedrag. Zorgden voorheen vooral de overheid,
sociaal-politieke bewegingen en de kerk daarvoor, momenteel zijn natuurorganisatie daar
ook bij betrokken. Met het organiseren van excursies proberen natuur(beheers)organisaties recreanten te leren wat en hoe te zien in de natuur en geven ze aan hoe
recreanten zich er moeten gedragen. Bovendien bieden excursies ook de mogelijkheid om
recreanten daar te brengen, waar de natuur in de visie van natuurorganisaties de grootste
draagkracht heeft. Excursies zijn eveneens een actieve vorm van zonering. Een voorbeeld
van het reguleren van toerisme is het door Natuurmonumenten organiseren van
recreatieve activiteiten op de Pietersberg en het er tegelijkertijd verbieden van ongewenste
recreatieve activiteiten, zoals het uitlaten van honden, crossen met fietsen en motoren,
barbecuen, rondrijden met auto's etc. . Door zelf recreatieve producten aan te bieden,
hoopt men de schade voor de natuur op die plek te beperken. Bij deze attractievorming
benadrukt Natuurmonumenten de natuur-historische waarde van het gebied, hetgeen
ondermeer tot uiting wordt gebracht in het organiseren van excursies in de onderaardse
gangen van deze berg. Daarnaast vindt op de Pietersberg één keer per maand het
traditioneel bakken van vlaaien plaats, een oud gebruik dat door Natuurmonumenten
.nieuw leven is ingeblazen. Ondanks deze op een welomschreven doelgroep gerichte
benadering, doen zich bij deze strategie problemen voor met betrekking tot het bereiken
van de 'juiste' toeristische doelgroep, hetgeen verbonden is met de keuze voor een
commerciële aanpak.
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Een commerciële benadering van het natuurvraagstuk
Naast communicatieve hulpbronnen (met name kennisoverdracht) maken natuurorganisaties bij het organiseren van excursies gebruik van economische hulpmiddelen,
waarvan marketmginstrumenten de belangrijkste zijn. In de verenigingsbladen en in
'mailings' wordt reclame gemaakt voor de natuur om daarmee recreanten te interesseren
voor excursies of voor natuurgebieden in het algemeen. In deze bladen wordt de natuur
gebracht als spannend, spectaculair en bijzonder. Een van de laatste aankopen van
Natuurmonumenten, het op de grens van Limburg en de Voerstreek gelegen Noordal,
wordt bijvoorbeeld wervend gepresenteerd als: "Het landschap doet denken aan een verre
vakantiereis." (mailing Natuurmonumenten 1996). Op een wervende manier wordt zo
betekenis gegeven aan de fysiek-raimtelijke omgeving. Door gebruik te maken van het
economische instrument 'marketing' doen natuurorganisaties bepaalde concessies aan de
eigen ideologie: in reclameboodschappen wordt de natuur op een populaire, wervende
Een medewerker van Natuurmonumenten reageerde in een kranten-interview als volgt: "De
Pietersberg moesten we terugwinnen op het publiek: de crossers, de hondenbezitters, de
vliegerclubs etc." In reactie op de afsluiting van de Pietersberg reageerden deze 'oud-gebruikers'
geïrriteerd: "De vereniging Natuurmonumenten betuttelt ons. Zij beslist over onze berg, zonder
ons." (De Limburger, 10 november 1995).
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manier benoemd en is geen ruimte voor het presenteren van diepgaande gedachten achter
natuurbeheer. Door de natuur op te voeren als attractie dragen natuurorganisaties bij aan
de esthetisering van het platteland. Het platteland krijgt door middel van reclame een
symbolische betekenis en wordt afgeschilderd als schilderachtig, authentiek en
spectaculair. Deze esthetisering gaat veelal gepaard met een consumptieve houding van
recreanten (zie Featherstone 1991). Met het hanteren van het marketmginstrument wordt
een appel gedaan op de toeristisch ervaring van het directe plezier (Urry 1990). Hierdoor
ontstaat het gevaar dat bijzondere of unieke natuurgebieden uitsluitend worden
aangewend als consumptiegoed. In ieder geval bestaat het risico dat de ideologische
boodschap van excursies buiten beeld raakt. Men bereikt met 'marktconforme' wervingscampagnes vooral toeristen die een spelachtige attitude aannemen ten aanzien van
natuurbeleving (zie Urry 1990). Dit opschuiven in de richting van commercie geeft
verwarring binnen de eigen organisatie, met name als het gaat om de doelstelling van het
organiseren van excursies en andere activiteiten. Een medewerker van Natuurmonumenten beschreef deze verwarring als volgt:
"Excursies op de eigen natuurterreinen noem ik geen recreatie, het hoort thuis onder
publieksinformatie. Natuurmonumenten noemt het wel recreatie, dat vind ik fout. Het is mode om er
van alles bij te doen. Ik vind dat wij onze hoofddoelstelling hoog moeten houden: zuiver en fanatiek
zijn. Met excursies moet je een draagvlak creëren en mensen voorlichten. Natuurbeleving is een
belangrijke ervaring tegenwoordig, daarom wordt het door de recreatieliefhebber meteen ingepikt"
(interview beleidsmedewerker Natuurmonumenten, regio Limburg)

De keuze van natuurorganisaties voor een commerciëlere aanpak is ingegeven door zowel
materiële als symbolische redenen. Enerzijds proberen natuurorganisaties de financiële
opbrengsten te vergroten, via het werven van leden, anderzijds trachten ze het
maatschappelijk draagvlak te versterken, om zo de legitimiteit van handelen te vergroten.
Een toename van economische middelen en maatschappelijk draagvlak betekent meer
handelingsvrijheid bij het ontwikkelen en beheren van natuur. Om die reden is een
commerciële aanpak aantrekkelijk. Excursies en bezoekerscentra worden op een marktgerichte manier "verkocht' aan recreanten, omdat ze bijdragen aan de benodigde
hulpbronnen. De kans bestaat dat met deze strategie vooral die toeristische doelgroepen
worden bereikt, die volgens Cohen (1979) toeristisch-recreatieve activiteiten
beschouwen als een zoektocht naar afleiding en ervaring. Uit een analyse van recreatiepatronen rondom 'de Posbank' in Gelderland blijkt dat in dergelijke natuurgebieden dit
type toerist veruit in de meerderheid is (Beke en Lengkeek 1995), waarbij de 'op afleiding
gerichte' toerist vooral op zoek is naar onalledaagse belevenissen, terwijl de 'ervaringsgerichte' toerist zoekt naar authentieke ervaringen, zaken die men in het alledaagse leven
niet meer tegenkomt. Voor beide type toeristen geldt, dat er geen sprake is van een
vereenzelviging of identificatie met de recreatieve bestemming, veeleer nemen zij een
consumptieve attitude aan, hetgeen ook een identificatie met de ideologie van natuurorganisaties uitsluit.
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Cohen onderscheidt 5 typen van toeristisch-recreatief gedrag, die kunnen worden geplaatst op
een continuüm van oppervlakkig plezier tot aan diepgaande ervaringen. De experiental mode,
het 'op ervaring gericht type, bevindt zich in het midden van dit continuüm, terwijl de
dtversionary mode zich meer aan de kant van oppervlakkige plezier bevindt, doch zoekt dit type
niet naar direct plezier in de mate van de recreational mode, waarbij de vakantieomgeving als
decor fungeert.
1
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Uiteraard dient voorlichting over natuur en landschap, verstrekt tijdens excursies en in
bezoekerscentra, als tegenwicht van eenzijdig vermaak of consumptief gedrag. Niettemin
is het bereiken van een evenwicht tussen vermaak en educatie niet eenvoudig te
realiseren. Zo moest Staatsbosbeheer, vanwege een te grote recreatieve belangstelling,
overgaan tot het sluiten van haar bezoekerscentrum in het Savelsebos. Een te omvangrijke
bezoekersstroom leidde tot een te hoge druk op de natuurlijke omgeving. Deze paradoxale
situatie, de mogelijkheid tot voorlichting over bedreigingen van de natuur moest wijken
voor het massaal naar afleiding en bijzondere ervaringen zoeken van recreanten, illustreert
hoe moeilijk het voor natuurorganisaties is om elementen van vermaak en meer
existentiële aspecten op een juiste wijze met elkaar te verenigen. Het vinden van deze
balans is voor natuurorganisaties van groot belang: vermaak in het belang van materiële
reproductie en voorlichting als middel om natuuridealen over te brengen op een groter
publiek.
5.8
Het uitwisselen van belangen
In tegenstelling tot bovenstaande strategie is de uitwisseling van belangen overwegend
ingegeven door de materiële verwezenlijking van namurbeschermingsdoeleinden: door
aan te sluiten bij het bedrijfsleven of de overheid kunnen bepaalde beheerstaken of
exploitatiekosten worden gefinancierd. Bij deze strategie gaat het niet om het vinden van
aansluiting bij bestaand beleid, zoals in het geval van allianties; daarvoor liggen de
verschillende belangen doorgaans te ver uiteen. Bij het uitwisselen van belangen wordt
door natuurorganisaties niet bewust gestreefd naar wederzijds voordeel, het is er eerder
een gevolg van. Voor natuurorganisaties zijn de risico's van een tijdelijke samenwerking
op financiële basis over het algemeen veel groter dan voor het bedrijfsleven of de
overheid. De laatsten kunnen eenvoudigweg de samenwerking stoppen, terwijl
natuurorganisaties hun natuurprojecten dienen te continueren. De uitwisselingsrelaties die
natuurorganisaties aangaan missen dan ook vaak een machtsbalans. Vier voorbeelden zijn
uitgekozen om dit te laten zien. Tevens wordt aangegeven op welke wijze de uitwisseling
van belangen bijdraagtaan toeristische atüacuevorming.
'Vervuilers'financieren de landschapsinrichting en actiedagen
Het doen van een knieval voor de commercie leidt vaak tot verwarring binnen
natuurorganisaties, zoals ook hiervoor is aangegeven. Zo ontvangt de stichting
Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) in Zuid-Limburg, die zich bezighoudt
met het behoud en herstel van het oorspronkelijke landschap, jaarlijks financiële bijdragen
van het chemisch bedrijf DSM en de bierbrouwerij Brand. Deze bijdragen zijn bestemd
voor zowel het project 'hoogstambomen', waarbij het zowel gaat om het aanplanten als
het onderhouden van bomen, als de jaarlijks terugkerende actiedagen (de zogenaamde
natuur-doe-dagen). Beide projecten dragen bij aan de kwalitatieve verbetering van de
Zuidlimburgse recreatieve infrastructuur: er is sprake van een 'esthetisering' van het
landschap. Volgens Urry (1991) kenmerkt toerisme zich in het bijzonder door een visuele
consumptie van de omgeving, iets waaraan IKL met haar activiteiten bijdraagt. Binnen
het IKL bestaat veel discussie over deze steun van het bedrijfsleven. In personeelsbladen
van de betreffende bedrijven wordt goede sier gemaakt met deze donaties. Deze bedrijven
accentueren daarin vooral het feit dat zij dit herstel van het oorspronkelijke landschap
mogelijk maken, aldus een medewerker van IKL.
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Binnen het IKL bestaat tussen voor- en tegenstanders van deze financiële steun veel
discussie. De tegenstanders zijn van mening dat deze bedrijven de omgeving eerst
vervuilen, vervolgens hun schuld afkopen en zich voor het laatste ook nog op de borst
slaan. Zij hebben moeite met het accepteren van een financiële compensatie voor de
vervuiling. Een grotere groep van voorstanders vindt dat deze vervuiling niet af- of
toeneemt met het aannemen van dit geld. Zij kiezen duidelijk voor de inzet van
economische middelen voor het beheren van het landschap en beschouwen de
uitwisseling van belangen als een noodzakelijk kwaad. In hun visie dragen de donaties
van bedrijven bij aan het behoud van het Zuidlimburgse landschap (reactie: "Dan moetje
je maar iets ruimer opstellen."). Het kiezen voor zo'n monetaire strategie betekent dat het
bedrijfsleven invloed krijgt op de handelingen van de natuurorganisatie, hetgeen niet
geheel zonder risico's is. Bedrijven kunnen niet alleen eisen stellen aan de besteding van
hun donaties en de legitimatie van hun vervuiling koppelen aan deze giften, nog veel
belangrijker is, dat bij slechte bedrijfsresultaten de kans groot is dat de financiële hulp
wordt stopgezet, waardoor de continuïteit van de natuurprojecten in gevaar komt.
Anderzijds draagt de financiële steun bij aan het herstel van het 'oorspronkelijk'
landschap, waarvoor normaliter te weinig middelen beschikbaar zijn.
Sanering van natuurgebied in ruil voor recreatiegebied
Ook in Plombières neemt een regionale milieugroepering risico's om met de lokale
overheid in zee te gaan, die een natuurgebied wenst te transformeren tot een toeristisch
gebied. Het gaat daarbij om een voormalig mijnbouwterrein, dat jarenlang heeft
braakgelegen. Door afwezigheid van menselijke invloed is er in de loop der tijd een
zeldzame flora en fauna ontstaan. Voor de sanering van het terrein kan de gemeente van
het Waals gewestelijk bestuur een aantrekkelijk bedrag aan subsidies ontvangen (BFR. 30
miljoen). De bedoeling van deze sanering is in de eerste plaats het gebied gereedmaken
voor toeristisch-recreatieve doeleinden. De milieugroep voelt wel iets voor deze sanering,
omdat in de grond giftige stoffen als cadmium, lood en zink voorkomen. Om deze stoffen
uit de grond te kunnen halen zijn subsidies welkom. De natuurorganisatie voerde op
vrijwillige basis voor de gemeente onderzoek uit naar de toeristische geschiktheid van het
terrein, daarbij kreeg men de toezegging dat het terrein na sanering een beschermde status
zou krijgen. In het interview met de wethouder van toerisme blijkt echter dat de gemeente
zich vooral richt op het beter benutten van de toeristische potenties van het voormalig
mijnbouwgebied: "Toeristisch kan het natuurpark grootschalig uitgewerkt worden." De
gemeente staat na de sanering van het terrein een commerciële exploitatie van het gebied
voor. De beschermde status wordt gebruikt voor de verheffing van het gebied tot een
bijzondere plaats. Hierdoor ontstaat voor de milieugroep het risico dat de zeldzaamheid
van flora en fauna, die in weerwil van giftige stoffen groeide en bloeide, onder druk van
toeristische activiteiten komt te staan.
Om het natuurgebied enigszins te beschermen tegen een te hoge recreactieve druk is
besloten om horeca-activiteiten buiten de hekken van het park te houden.
Horecagelegenheden zijn bij de ingang van het park gepland. Naast een handreiking aan
de natuurorganisatie is dit besluit ook in toeristisch opzicht gunstig: een van horeca
verschoond gebied, kan de exclusiviteit van de toeristische attractie verhogen. Zo heeft
Gunn (1994) aangegeven dat het construeren van een zone of closure rondom de
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eigenlijke attractie (de nucleus), een apart gebied waarin de dienstverlenende activiteiten
zijn gesitueerd, bijdraagt aan het accentueren van het bezienswaardige.
Het 'wandeltaxi-project' van staatsbosbeheer
Als natuurorganisaties om eisen van materiële reproductie (kostenreductie en financiële
haalbaarheid van projecten) kiezen voor meer aandacht voor toerisme eh recreatie,
ontstaat het gevaar dat de ideologische doeleinden verstrikt raken met commerciële
vereisten, waardoor initiatieven uiteindelijk slechts half lukken of zelfs totaal mislukken.
Het laatste gebeurde bij de samenwerking tussen Staatsbosbeheer (SBB) en toeristische
ondernemers, waarbij de eerstgenoemde het voortouw nam. Vanaf eind jaren tachtig
verschoof het beleid van SBB naar een meer marktgerichte benadering van natuurbeheer.
Deze koerswijziging was ingegeven door kostenreductie. Tot dan had SBB zich altijd al
bezig gehouden met de verzorging van recreatieve voorzieningen, zoals het aanbrengen
van bewegwijzering, het inrichten van picknickplaatsen en het uitstippelen van
wandelroutes. Deze activiteiten brachten echter nauwelijks revenuen op. Om tenminste de
kosten daarvan te kunnen dekken werd gekozen voor een commerciëlere aanpak,
waarmee SBB tevens bijdroeg aan de toeristische bedrijvigheid in de regio:
"We gaan ons nu bezighouden met het verzorgen van recreatieve arrangementen, waarbij we een
specifieke service bieden aan bepaalde groepen toeristen. Dan gaat het wat dichter naar de
commerciële toer toe. Daarmee verbreden wij de mogelijkheden voor ondernemers. Wij faciliteren
en zij moeten de kar trekken." (interview met hoofd regionale afdeling Staatsbosbeheer)

Het eerste gezamenlijke project betrof de 'wandeltaxi'. Dit project startte in het najaar van
1995 op proefbasis. SBB bood toeristen een soort 'vervoer op maat' aan, dat gelijkenis
vertoonde met de treintaxi. Circa twintig toeristische ondernemers werkten mee aan dit
project en betaalden voor het predikaat 'opstapplaats' f 275, wat moest worden gezien als
een service tegenover hun gasten. In een aantal hotels, bungalowparken en pensions
kregen toeristen de mogelijkheid om contact op te nemen met de bij het project betrokken
vervoerder, die hen vervolgens naar een aantal vaste punten in de omgeving bracht.
Vanuit het oogpunt van efficiëntie werden toeristen zoveel mogelijk groepsgewijs
vervoerd. Het aanbieden van dit vervoer werd gebruikt om recreanten over te halen de
natuur in te trekken, zonder gebruik te maken van de eigen auto. Daarbij mikte SBB op
recreanten, die onder leiding van een gids (de boswachter) of aan de hand van een
routebeschrijving, de natuur wilden verkennen. Het was de bedoeling dat na driejaar van
succes het particuliere bedrijfsleven zich verder over het project 'wandeltaxi' zou
ontfermen. Zover kwam het echter niet.
Na een proefperiode van zes weken bleek het minimaal aantal van duizend personen niet
gehaald . Als reden van mislukking werd het slechte weer en de prijs van het product
aangevoerd . Daarin lag echter niet de kiem van de mislukking, tenslotte is het weer altijd
een onberekenbare factor en kan het prijsmechanisme op verschillende manieren worden
toegepast. Er ontbrak eerder een welomschreven beeld van de toerist die men met zo'n
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2% van het totaal aantal toeristen in die periode in het zuidoostelijk deel van Zuid-Limburg.
De prijs was f20,50 voor een excursie met gids en f 17,50 voor alleen de gedrukte informatie.
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initiatief het beste kon bereiken. SBB richtte zich met dit product onbewust op een
specifieke toeristische doelgroep, die Cohen (1979, 1988) typeert als: de toerist die op
zoek is naar meer existentiële ervaringen. Het gaat om toeristen die zich in redelijke mate
identificeren met de natuurideologie van de beheersorganisaties. Deze doelgroep werd
echter niet met het product van SBB bereikt. Nadat de toerist naar de plaats van
bestemming was gebracht, kreeg hij of zij via een gids of een uitgebreide brochure
informatie aangereikt over natuur en landschap. Deze manier van informatie-overdracht
betekent voor de toerist, die op zoek is naar meer existentiële ervaringen, een verandering
van diens werkelijkheid. De toerist krijgt een kant-en-klaar product voorgeschoteld,
terwijl hij of zij gewoonlijk op eigen initiatief op zoek gaat naar informatie en geen
behoefte heeft aan collectieve uitstapjes met een vast patroon van activiteiten. Ook de
toerist die louter op zoek is naar vermaak, in Cohen's typologie de tegenhanger van de
existentiële toerist, werd niet met het product bereikt. Het vermaaksaspect in het product
was ondergeschikt aan voorlichting over de natuur en het zoneren van toeristische
activiteiten. In het project stond de educatieve waarde van de natuur centraal, hetgeen
veelal niet overeenkomt met de verwachtingen van de 'vermaakzoeker'.
Doordat het project ook een zonering van toeristische activiteiten ten doel had, namelijk
het brengen van toeristen naar minder kwetsbare plekken, sloot het product ook niet
geheel aan bij de toeristische beleving van andere doelgroepen, zoals toeristen die op zoek
zijn naar een combinatie van vermaak en existentiële ervaringen. Volgens Cohen (ibid.) is
het gedrag van deze doelgroepen, die zoeken naar afleiding (diversionary mode) en
authentieke ervaringen (experiental mode), gericht op het opdoen van met-routinematige
en onalledaagse ervaringen. Een toeristisch project dat naast voorlichting en educatie
tevens gericht is op beheersing van toeristische activiteiten, sluit niet geheel aan op de
wijze waarop deze doelgroepen willen genieten of zich amuseren, terwijl dit voor
ondernemers een bepalende factor is bij de toe-eigening van de omgeving voor productvorming. Door op twee gedachten te hinken, een commerciële en een ideologische,
voldeed SBB niet aan deze consumptieve eis. SBB durfde niet teveel concessies te doen
aan de eigen ideologie, waardoor het toeristische initiatief een halfslachtig karakter kreeg.
Daardoor diende het project ook niet de belangen van toeristische ondernemers, die na de
proefperiode ook geen aanstalte maakten om het project te continueren. Wil de strategie
'belangen-uitwisseling' slagen, dan moeten beide partijen een bepaald voordeel ervaren.
Als deze perceptie ontbreekt is de effectiviteit van de strategie gering, hetgeen ook het
geval was bij het volgende initiatief van de Milieugroep Voeren.
Een financiële aanpak van natuurbeheer
Van heel andere aard was de samenwerking die de Milieugroep Voeren zocht met
agrariërs en toeristische ondernemers. De voorzitter van deze groep presenteerde een plan
voor de oprichting van een groenfonds, waarin toeristische ondernemers en overheid
(eenmalig) geld dienden te storten. Uit de rente van het fonds moest vervolgens het beheer
van natuur en landschap worden betaald. Tot ongenoegen van de milieugroep profiteerden
nu zowel toeristische ondernemers als agrariërs van dit beheer, zonder daarvoor iets bij te
dragen. Verder moesten volgens dit plan boeren hun grond inbrengen, welke in het
groenfonds zou worden omgezet in aandelen. De verkoop van grond zou daarmee altijd
verlopen via de beheerders van het fonds, zodat nieuwe projecten eerst op juistheid
konden worden beoordeeld. Tegenover de inbreng van grond kregen agrariërs de belofte
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dat de beheerders van het groenfonds een netwerk van afnemers van streekgebonden
producten zouden opzetten, waarbij ondermeer werd gedacht aan de toeristische sector in
de Voerstreek. Zij kregen in ieder geval de garantie dat "het fonds' zorg droeg voor de
afzet van hun producten.
Omdat het een kleinschalig gebied betreft, dat gemakkelijk te mobiliseren en te organiseren is, meende de milieugroep dat haar plan kans van slagen had. Bij uitvoering ervan
zouden zowel de milieugroep als de boeren op actieve wijze betrokken zijn bij de
toeristische ontwikkeling van de Voerstreek: de streekproducten, de natuur en het
landschap moesten gezamenlijk de kern vormen van de toeristische attractie 'Voerstreek'.
De milieugroep koos voor deze financiële aanpak van natuurbeheer, omdat zowel een
snelle groei in toerisme als schaalvergroting in landbouw de kwaliteit van natuur en
landschap bedreigden. Volgens de voorzitter van de milieugroep leverde deze aanpak een
gezamenlijke en begrijpelijke 'taal' op (in de vorm van geld). Met het monetariseren van
het natuurprobleem koos de milieugroep voor een interventie in termen van materiële
standaarden (geld), waaraan zij tegelijkertijd ethische en esthetische criteria koppelde
(verantwoord toerisme en landbouw). Door deze tweeslachtigheid werd het plan door de
andere actoren niet serieus genomen. Zij ervoeren geen direct voordeel. Agrariërs en
toeristische ondernemers handelen op grond van de in hun sectoren geldende criteria van
materiële reproductie. Doordat zij natuurlijke hulpbronnen zien als onuitputtelijk,
onbeschadigbaar en vrij beschikbaar (Ashworth 1992; 69), zullen zij niet snel overgaan
tot betaling. De symbolische reproductie van de omgeving (een mooi landschap) heeft
voor toeristische ondernemers slechts een functioneel karakter, het is een aspect van
handelen dat dienstbaar is voor bevordering van strategische rationaliteit. Voor
natuurorganisaties werkt dit juist andersom, strategische rationaliteit is een middel om de
symbolische reproductie van de omgeving veilig te stellen. Door geld te gebruiken als
coördinatiemiddel van handelingen meende de milieugroep dezelfde 'taal' te spreken als
de economische actoren en dacht men dat dit een geschikte methode was om
natuurproblemen op te kunnen lossen. Voor deze economische actoren geldt echter dat
esthetische en normatieve waarden ondergeschikt zijn aan de materiële. Doordat de
verschillende actoren niet hetzelfde interpretatiekader hanteerden, was het moeilijk om te
komen tot, wat Habermas noemt, Verständigung.
5.9
Het overdragen van natuurterreinen aan private ondernemers
Lange tijd droeg Staatsbosbeheer zorg voor het in goede staat houden van de toeristischrecreatieve voorzieningen op zijn terreinen, zoals het onderhouden van speelweiden, het
uitzetten van wandelroutes, het plaatsen van informatieborden etc. Al eerder is genoemd
dat SBB aan het eind van jaren tachtig van de overheid opdracht kreeg om de kosten voor
recreatieve taken te verminderen. In tegenstelling tot Natuurmonumenten en de stichting
Limburgs Landschap beschikt SBB, naast financiële steun van de overheid, niet over
bijdragen van leden en donateurs. Door een 'terugtrekkende' overheid, waarbij particulier
initiatief de voorkeur kreeg, restte voor SBB vanuit financieel oogpunt slechts een
aanpassing van haar beleid. SBB concentreerde zich alleen nog op de kerntaken en
secundaire taken, zoals het beheren van toeristische voorzieningen, werden waar mogelijk
overdragen aan de markt: tegenover de kosten van het onderhoud van deze vooraeriingen
stonden nauwelijks opbrengsten. Naast het aanbieden van commerciële toeristische
producten koos SBB voor het afstoten van een deel van haar terreinen. Met de overdracht

124

van terreinen verloor SBB de zeggenschap op inrichting en beheer en kon zij niet langer
de schade aan natuur beperken via het concentreren van toeristische activiteiten, zoals
ondermeer gebeurde op de Vaalserberg.
De economische toe-eigening van de Vaalserberg
De meest opvallende overdracht van SBB was het natuurgebied rondom het
Drielandenpunt op de Vaalserberg. Jarenlang hadden de gemeente Vaals en de provincie
Limburg op grond van economische overwegingen druk uitgeoefend op SBB om in te
stemmen met de komst van een toeristische attractie op deze berg. Aanvankelijk gebeurde
dit met weinig succes. SBB vreesde de aanzuigende werking van een nieuwe attractie,
waardoor het aantal van bijna 1 miljoen bezoekers per jaar verder zou stijgen. SBB hield
lange tijd vast aan bescherming van de natuurwaarden van het gebied, maar moest na de
hem 'opgelegde' koerswijziging uiteindelijk toch overstag gaan . Nadat SBB alsnog
instemde met de komst van een attractie dienden projectontwikkelaars en ondernemers
een groot aantal concrete voorstellen daaromtrent in. Door het grootschalige karakter van
de attracties wees SBB deze voorstellen allemaal af. SBB wenste invloed te houden op
het gebruik van het natuurgebied en stelde daarom allerlei randvoorwaarden aan
toeristische projecten. De belangrijkste eisen waren: de bebouwing moest in overeenstemming zijn met het landschap en de attractie moest niet meer toeristen aantrekken dan het
huidige aantal.
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Uiteindelijk kreeg een ondernemer in het begin van de jaren negentig toestemming om er
een dagattractie te ontwikkelen. Het betrof een 'groene' attractie, een labyrint, waarbij het
terrein voornamelijk werd ingericht met heggen en andere natuurlijke elementen.
Vanwege dit groene karakter van de attractie stemde SBB in met de komst ervan. Als
tegenprestatie eiste SBB dat de ondernemer het gehele gebied rondom het Drielandenpunt
zou pachten (circa 12 ha). Bovendien werd hij verantwoordelijk voor het schoonhouden
en beheren van het gebied. SBB raakte door deze regeling enerzijds verlost van de hoge
kosten voor beheer en onderhoud en verhoogde tevens zijn economisch kapitaal (pachtgeld), anderzijds verloor het de zeggenschap over het gebied, hetgeen vergaande gevolgen
had.
Aanvankelijk had SBB met de ondernemer een compromis bereikt over het beheer van
het terrein: er zouden geen andere structurele activiteiten plaatsvinden dan die
samenhingen met de attractie. Al spoedig bleek dat de financiële gevolgen van de
voorwaarden in dit pachtcontract de ondernemer 'dwong' tot het organiseren van andere
toeristische activiteiten. Het opzetten van een natuurvriendelijke attractie ging gepaard
met hoge aanloop- en onderhoudskosten en in verhouding te geringe opbrengsten .
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"Wij hadden zoiets het gaat prima zo en we hebben geen behoefte aan een andere stroom
toeristen. Wij hebben de gemeente gezegd dat ze eerst duidelijk moest maken wat voor attracties
zij daar neer wilden zetten. Wij wilden geen Eftelingachtige toestanden, gezien onze doelstelling
van het conserveren en beheren van de natuur. Op het laatst waren wij het zat om elke keer weer
nee te moeten zeggen tegen weer een verkeerde toren of gebouw." (interview hoofd SBB, regio
Maas en Peel).
"Die speelweide en die wandelpaden die hier liggen, brengen niets op, maar vergen wel veel
onderhoud. De loonkosten blijven stijgen dus moet je extra toeristen aantrekken om dat te
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Bovendien moest het rendement van de investering, noodzakelijk voor de continuïteit van
de, onderneming, in een relatief korte periode worden behaald, de attractie heeft een
seizoensgebonden karakter. Ook andere marktmechanismen, zoals concurrentie en het
belang van productdifferentiatie , dwongen de ondernemer te kiezen voor een andere en
meer doelmatige strategie. Met het pachtcontract had SBB een sterk juridisch middel in
handen om een uitbreiding van structurele grootschalige activiteiten op de Vaalserberg
tegen te houden, daarom koos de ondernemer voor ondersteunende activiteiten, zoals
evenementen (muziekshows, markten, ballonvaarten etc), horeca, sport en spel (o.a. het
met 'lasergeweren' schieten op kleiduiven). Hierdoor kreeg het gebied rondom het
Drielandenpunt een kermisachtige uitstraling, doch op grond van het pachtcontract kon
SBB dergelijke activiteiten niet verbieden. Bovendien werd deze uitbreiding van activiteiten gesteund door de gemeente Vaals, die een herinrichtingsplan voor het gebied opstelde.
Daarmee werd de omgeving dienstbaar gemaakt aan het bevorderen van economische
effectiviteit. De symbolische reproductie van de Vaalserberg, het 'mooie en waardevolle'
van de omgeving, werd in de nieuwe situatie nadrukkelijker bepaald door bedrijfsmatige
eisen. Marktmechanismen dwongen de ondernemer min of meer de symbolische
reproductie van de omgeving op functionele wijze te hanteren, zodat deze bijdroeg aan het
rendement van de onderneming.
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Het op juiste wijze inpassen van een toeristische attractie in de natuurlijke omgeving,
zoals SBB voorstond, blijkt alleen succesvol als deze marktmechanismen worden
geneutraliseerd. Door het verstrekken van subsidies voor een 'natuurvriendelijke' bedrijfsvoering of het verlagen van de pachtprijs op grond van hetzelfde criterium, kan dit
wellicht worden bereikt. Wanneer SBB daarvoor economische middelen zou inzetten,
betekent dit ecbter een afname van financiële middelen voor het beheer van zijn andere
natuurgebieden. De situatie op de Vaalserberg laat zien, dat bij overdracht van de
exclusieve rechten op ruimtegebruik voor de natuurorganisatie slechts weinig
hulpbronnen resteren om een toeristische ontwikkeling in een bepaalde richting te sturen.
Het door SBB inzetten van communicatieve hulpbronnen, zoals kennis van een
'natuurvriendelijke' inrichting, is weinig effectief in een situatie waarin de ondernemer op
grond van eisen van economische effectiviteit de ruimte zo moet inrichten, dat optimaal
wordt voldoen aan de wensen van recreanten. Wil een natuurorganisatie in die situatie
resultaat boeken, dan zal zij recht moeten doen aan de inspanningen van de toeristische
ondernemer om zijn of haar rjedrijf rendabel te houden.
5.10
Conclusie: Een aanpassing van de leefwereld aan het systeem
Habermas is van mening dat mensen bij geschillen er op een rationele wijze in kunnen
slagen overeenstemming over hun ideeën en handelen te bereiken, mits zij de redenen van
het geschil ter discussie stellen op basis van redelijkheid en argumenten. Alle bij het
geschil betrokken actoren moeten hun handelingsplan ter discussie stellen, alleen op die
manier is het volgens Habermas mogelijk om een consensus te bereiken bij het definiëren
kunnen bekostigen. Een bepaalde groei is natuurlijk. Dus gaan we kijken of we naast het labyrint
nog wat anders kunnen doen." (interview: ondernemer van het 'Labyrint')
Volgens Eadington & Redman (1991) is in een marktstructuur met veel mededingers, zoals in de
toeristische sector, productdifferentiatie een vereiste om te kunnen overleven.
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van de situatie. Bij het nagaan van de redenen van een geschil mogen geld en macht geen
enkele rol van betekenis spelen, een situatie die Habermas omschrijft als de ideale
gesprekssituatie. Op grond van deze theorie mag worden verwacht dat natuurorganisaties
voornamelijk zullen streven naar communicatieve overeenstemming bij het bereiken van
hun ideologische doelstellingen, aangezien hun activiteiten primair gericht zijn op het
beschermen van de leefwereld: het idee van de natuur als domein van esthetiek en
maatschappelijke waardering stoelt op communicatieve rationaliteit. Uit de empirische
bevindingen blijkt echter dat natuurorganisaties hun ideologie veeleer beschermen met
allerlei doel-rationale strategieën tegen invloeden van buitenaf.
Natuurorganisaties maken bij de bescherming van de leefwereld volop gebruik van
bureaucratische en economische handelingsvormen, zoals bleek uit de verschillende
hiervoor besproken strategieën. Het aannemen van een dergelijke strategische attitude
hangt vooral samen met de machtsverhoudingen tussen natuurorganisaties en
economische actoren. Natuurorganisaties zijn met deze actoren in een continue strijd
verwikkeld om het verkrijgen van toegang tot de schaarse natuurlijke hulpbronnen. In
deze strijd is de norm van handelen eerder strategisch-rationeel dan communicatiefrationeel. In een context waarin de onderlinge betrekkingen in het teken van concurrentie
staan, levert een strategische attitude het meeste resultaat op. Indien natuurorganisaties
uitsluitend zouden kiezen voor het streven naar communicatieve overeenstemming door
middel van dialogen of discussies, dan is de kans op succes uiterst gering, deels omdat de
tegenpartij een strategische norm van handelen oplegt en deels omdat natuurorganisaties
uit oogpunt van continuïteit zelf ook dienen te zorgen voor materiële reproductie. Het
door natuurorganisaties kiezen van de strategie 'belangen-uitwisseling' bleek bijvoorbeeld
zuiver ingegeven door eisen van materiële reproductie. Daardoor trad in het handelen van
natuurorganisaties een sterke spanningsverhouding op tussen symbolische en materiële
reproductie: voor het bereiken van ideologische doeleinden is geld nodig, waarvoor
economische actoren of bestuurders moeten worden aangesproken, die vanuit hun
machtspositie bepaalde concessies kunnen afdwingen.
Bij de strategie van 'verzet en weerstand' was duidelijk sprake van het door economische
actoren opleggen van een strategische norm van handelen, waardoor een inzet van
communicatieve hulpbronnen weinig effectief was. Door te grijpen naar juridische
middelen boekten natuurorganisaties niet alleen direct resultaat, in de vorm van tijdwinst,
maar beschikten ze ook over 'een stok achter de deur', waarmee compromissen konden
worden afgedwongen. In tegenstelling tot hetgeen Habermas beweert, vinden compromissen vaak niet plaats op discoursniveau, ze worden vaak strategisch afgedwongen (zie
Korthals 1992).
Zelfs bij de strategie van actieve zonering, waarbij hoofdzakelijk communicatieve
hulpbronnen worden ingezet, zouden natuurorganisaties liever kiezen voor de inzet van
economische hulpbronnen, zij het dat deze niet voorhanden waren. Het via geld en macht
laten verlopen van de handelingscoördinatie levert voor natuurorganisaties eenvoudigweg
meer op, het brengt de ideale natuur dichterbij. Om diezelfde reden juichen de natuurorganisaties het aankoopinstrument toe dat de overheid hun in handen heeft gegeven en dat
de mogelijkheid geeft om het landschap naar eigen inzicht en wensen in te richten. Ook
het aangaan van allianties met bestuurders is gericht op het versterken van de machtsbasis,
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in de hoedanigheid van het vermeerderen van hulpbronnen (subsidies en regels), waarmee
natuurorganisaties vervolgens de eigen ideologie kunnen omzetten in concrete projecten
(het ROM-beleid).
Om de inherente waarden van de natuur te beschermen werken doelrationele en
instrumentele strategieën vaak effectiever dan communicatieve, hetgeen vooral geldt in
een situatie van permanente strijd. Wanneer natuurorganisaties in die situatie hun eigen
handelingsplan ter discussie stellen, kunnen andere actoren daar strategisch op inspelen.
Om die reden benaderden natuurbeschermers de campinghouders in de stiltegebieden
uiterst voorzichtig. Niet alle bedoelingen werden direct prijs gegeven, om daarmee
weerstand en verzet te voorkomen. Zelfs bij het zoneren van recreatieve activiteiten is het
doelmatiger om het handelingsplan van natuurorganisaties buiten discussies te houden.
Het bereiken van rationale overeenstemming is in die situatie niet alleen tijdrovend en
omslachtig, maar ook riskant. Zonering zou onderwerp van heftige strijd kunnen worden,
omdat verschillende actoren zich er dan mee zouden kunnen gaan bemoeien.
Wat betekent deze strategische attitude van natuurorganisaties voor toeristische
attiactievorming? Bij elke bemoeienis van natuurorganisaties met toerisme staat de
beheersing van gedrag voorop. Strategieën worden ingezet om toeristen daar te krijgen,
waar ze de minste schade aan natuur en landschap kunnen aanrichten. Ook het tegengaan
van de bouw van bungalowparken en de aanleg van golfbanen is in de eerste plaats daarop
gericht. De aanwezigheid van toeristen op bepaalde plaatsen past niet in het beeld van het
'zuivere' landschap. Doordat bureaucratische maatregelen (regels en verboden) niet altijd
even effectief werken en economische hulpbronnen niet altijd voorhanden zijn, worden
natuurorganisaties gedwongen creatiever te werk te gaan. Zo bieden ze steeds vaker
toeristisch-recreatieve producten aan en geleiden ze toeristen door het landschap door
middel van een doelgerichte herinrichting. Door het zelf aanbieden van toeristische
producten zijn natuurorganisaties meer betrokken bij het zingevingsaspect van attracties.
Aan natuur en landschap worden verhalen, objecten en activiteiten gekoppeld die de
toeristische attractiewaarde ervan verhogen. Bij het inrichten van het landschap voor
toeristisch-recreatieve doeleinden doet zich echter een probleem voor met betrekking tot
eisen van toeristische aard. Normaliter is de wijze waarop de toerist wil genieten of zich
amuseren een bepalende factor bij de inrichting en toe-eigening van de omgeving, in ieder
geval gaan ondernemers zo te werk. Bij natuurorganisaties staat deze inrichting en toeeigening van de omgeving echter in het teken van nataurbescherming. Het toeristisch
belang is ondergeschikt aan het natuurbelang. Door deze omkering krijgen hun
toeristische initiatieven veelal een gekunsteld karakter en worden bepaalde doelgroepen
niet, of juist de verkeerde, bereikt. Wanneer natuurorganisaties zich bezighouden met de
totstandkoming van attracties blijkt er sprake te zijn van een ongelijke verhouding tussen
beheersing en zingeving, waarbij het eerste duidelijk prioriteit heeft. Daarentegen gaan
toeristische ondernemers bij attractievorming allereerst uit van zingeving, dat wil zeggen
het geven en ontlenen van betekenis aan de omgeving, en koppelen zij de beheersing van
diezelfde omgeving. In het volgende hoofdstuk wordt aangegeven hoe zij daarbij te werk
gaan.
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Hoofdstuk 6 De toeristische ondernemers: de symbolische toe-eigening
van het platteland
6.1
Inleiding
Ih dit hoofdstuk vestigt de aandacht zich op de wijze waarop ondernemers het platteland
dienstbaar maken aan de bevordering van economische effectiviteit en efficiëntie. Vanuit
een marktgericht organisatiepatroon, waartoe ook intermediaire organisaties als de VVV,
de eigen belangenorganisaties en de Kamer van Koophandel deel uitmaken, trachten
ondernemers door middel van een strategische toe-eigening van de omgeving verschillende toeristische doelgroepen te bereiken. In tegenstelling tot natuurorganisaties is het
handelen van toeristische ondernemers sterk gerelateerd aan de werking van de markt.
Omwille van overleving moeten zij door middel van strategieën effectief reageren op
enerzijds de concurrentie en anderzijds de veranderende voorkeuren van consumenten.
Beide aspecten maken een zekere beheersing van de sociale en fysiek-ruimtelijke omgeving noodzakelijk. Om tegemoet te komen aan de voorkeuren van toeristen leggen ondernemers claims op rurale hulpbronnen, waarbij het naast natuur en landschap ook gaat om
zaken als de plattelandscultuur, architectuur en tradities. De toe-eigening van deze
hulpbronnen geeft veelal reacties van andere actoren die daarop eveneens aanspraak
maken. Concurrerende aanspraken op de omgeving maken het platteland tot een arena van
strijd, zoals in hoofdstuk 3 uitvoerig aan bod kwam. In deze strijd zetten ondernemers
verschillende strategieën in voor het behouden of verwerven van controle op de toegang
tot rurale hulpbronnen. Ook al is het platteland een arena van strijd, het wil niet zeggen
dat er continu sprake is van conflicten of fricties. Met behulp van strategieën proberen
ondernemers dit veeleer te voorkomen. Wanneer en hoe ondernemers deze en andere
strategieën inzetten is afhankelijk van plaatselijke omstandigheden en algemene
maatschappelijke ontwikkelingen. Net als in het vorige hoofdstuk wordt ook in dit
hoofdstuk ruim aandacht besteed aan de verschillende manieren waarop ondernemers zich
de omgeving toe-eigenen, waarbij tevens de effectiviteit van de verschillende strategieën
in relatie tot de economische doeleinden ter sprake komt.
Uit het onderzoek komt naar voren dat toeristische ondernemers zich het platteland vooral
op symbolische wijze toe-eigenen. Ze maken bij attractievorming volop gebruik van
bestaande betekenissen en waarden en voegen daar tevens nieuwe aan toe. Deze toeeigening krijgt gestalte binnen de context van marktrelaties. De producent van attracties
dient rekening te houden met wat de consument wil. Deze symbolische toe-eigening heeft
wel materiële consequenties. De massale trek naar sommige plattelandsgebieden zorgt
voor verkeersproblemen, aantasting van de natuur, overbelasting van publieke
voorzieningen etc, waarvoor de nodige maatregelen moeten worden getroffen, zoals extra
parkeerplaatsen, nieuwe accommodaties of afzetting van natuurterreinen. Uit het
onderzoek blijkt dat ondernemers zich bewust zijn van de gevolgen van extra druk op de
omgeving voor de bevolking. Bij de symbolische toe-eigening van de omgeving zetten zij
niet alleen materiële of instrumentele hulpbronnen in, maar ook communicatieve. De inzet
daarvan is ondermeer van belang om een gewenst beeld van het platteland te creëren of te
behouden. In Habermas' visie op het economisch systeem is nauwelijks rekening
gehouden met deze manier van toe-eigening. Habermas is van mening dat de omgeving
binnen het marktsysteem altijd een instrumenteel karakter krijgt. In die optiek leidt het
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resultaatgericht handelen van ondernemers tot een objectivering en standaardisatie van de
omgeving. Bij dit streven naar resultaat of succes doet het communicatief handelen zich al
gauw voor als een bedreiging of verstoring van effectiviteit en efficiëntie. Door na te gaan
op welke wijze toeristische ondernemers zich het platteland strategisch toe-eigenen en
welke hulpbronnen ze daarbij inzetten, wordt duidelijk in hoeverre dit opgaat voor de totstandkoming van toeristische attracties binnen een marktgerichte context.
De opzet van dit hoofdstuk komt overeen met het vorige. Allereerst volgt een
uiteenzetting over het handelen van toeristische ondernemers in relatie tot
marktmechanismen, veranderende toeristische voorkeuren en plattelandsontwikkeling,
welke dient als inleiding op de behandeling van de strategieën. Deze inleiding is bedoeld
om een algemeen beeld te geven van de condities waaronder ondernemers handelen.
Omdat ondernemers met hun strategieën reageren op het handelen van natuurorganisaties,
lokale bevolking en bestuurders, is bij het onderscheiden daarvan gekozen voor een
identieke aanpak als in het vorige hoofdstuk. Ook nu worden zes strategieën onderscheiden op grond van de inzet van hulpbronnen. Deze strategieën zijn vergelijkbaar met die
van natuurorganisaties, alleen worden andere hulpbronnen ingezet en andere doeleinden
nagestreefd. In de afsluitende paragraaf worden de bevindingen wederom geïnterpreteerd
aan de hand van Habermas' theorie van het communicatieve handelen en wordt nagegaan
of het handelen van toeristische ondernemers zorgt voor een eenzijdige ontwikkeling van
het rationaliseringsproces, waarbij het handelen uitsluitend in het teken van doelmatigheid
en nuttigheid komt te staan. Kennis daaromtrent geeft een beter inzicht in het attractievormingsproces.
6.2

Het articuleren van het 'streekeigene' in een context van concurrentie en
veranderend toeristisch gedrag
In hoofdstuk 3 is aangegeven dat sociaal-economische veranderingen de oorzaak zijn van
de transformatie van het platteland tot een nieuw type consumptieruimte. Ook in ZuidLimburg, het Land van Herve en de Voerstreek wijzen de nieuwbouw van luxe vakantiebungalows, de uitbreiding van het aantal hotels, de aanleg van golfbanen en het op
grote schaal aanbieden van recreatieve arrangementen op een toenemend gebruik van
rurale hulpbronnen voor consumptieve doeleinden. Deze toe-eigening vindt plaats in een
context van sterke concurrentie, daar het aantal aanbieders van toeristische producten in
de laatste decennia fors is gegroeid. Niet alleen veel plattelandsgebieden hebben toerisme
als exlusieve bron van werk en inkomsten ontdekt, hetzelfde geldt voor steden (zie
Harvey 1989; Urry 1990; Featherstone 1991; Mommaas 1993). Door middel van een
flexibilisering en diversificatie van het aanbod vangen toeristische ondernemers de
toegenomen concurrentie op (zie Mommaas 1993; Dahles en van der Duim 1994; JansenVerbeke 1994; Urry 1996).
Tegelijkertijd is ook het toeristisch gedrag verandert. Toeristen hebben tegenwoordig de
keuze uit een grote scala van vakantiebestemmingen, waarbij prijs en afstand van minder
doorslaggevende betekenis zijn geworden '. Hierdoor is de concurrentie tussen plaatsen
Zo is de prijs voor een weekend Parijs of Londen is tegenwoordig ongeveer even hoog als een
weekend Limburg. Ondernemers krijgen te maken met een marktverschuiving: "Vroeger
kwamen hier grote groepen toeristen voor hun enige vakantie. Men komt hier nog uitrusten van
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en regio's onderling toegenomen: de kwaliteit van de streek of regio is een belangrijke
productiefactor geworden, zij proberen elkaar de loef af te steken door hun unieke
kenmerken op de voorgrond te plaatsen (Dietvorst 1992; 24). De aantrekkelijkheid en
diversiteit van de fysiek-ruimtelijke en culturele omgeving fungeert tegenwoordig als
basisbron voor het ontwikkelen van een toeristisch productketen (Jansen-Verbeke 1994;
p. 39).
Ook in het onderzoeksgebied is in het toeristische aanbod sprake van een oververtegenwoordiging van attracties die het eigene van streek en regio uitdrukken, zoals lokale
feesten en evenementen, demonstraties van ambachtelijk werk, het aanbieden van streekproducten en streekgebonden arrangementen.-In 'glossy' brochures en boeken prijzen
toeristische ondernemers of intermediairs met veel bravoure de specifieke kwaliteiten van
het gebied aan, die betrekking hebben op culinaire tradities, de gastvrijheid, de leefstijl,
historische gebeurtenissen en het unieke landschap. Dergelijke kwaliteiten vormen de
hoofdingrediënten van de vele arrangementen die in deze regio door plaatselijke VVV's
en ondernemers worden aangeboden. Karakteristieke en onderscheidende elementen van
de regio worden door hen strategisch in de markt gezet. Uit reclamemateriaal en promotiecampagnes blijkt dat ondernemers in het onderzoeksgebied vijf van zulke karakteristieke kenmerken accentueren, te weten: de bourgondische leefstijl die zich uit in eet- en
drinkgewoonten, tradities en omgangsvormen (cultuur), de nabijheid van het buitenland
(geografische ligging), het heuvelachtige landschap (morfologie), de bijzondere flora en
fauna (natuur) en de vakwerkhuizen (architectuur). Aan dergelijke kenmerken kunnen
ondernemers al naar gelang de heersende toeristische voorkeuren specifieke waarden
koppelen. Door het attenderen op én versterken van gebruiks-, belevings- en
attractiewaarden geven zij een specifieke betekenis aan een gebied (zie Lengkeek 1994;
1997). Het heuvelachtige landschap in Zuid-Limburg leent zich bijvoorbeeld uitstekend
voor activiteiten als golfen, mountainbike-crossen, droppings en wandelen
(gebruikswaarde), waarmee verschillende belevingen zijn verbonden, zoals het ervaren
van schoonheid, rust, avontuur, vrijheid en ruimte (de belevingswaarde). De
attractiewaarde van hetzelfde landschap bestaat uit de unieke combinatie van gebruiks- en
belevingswaarden, die worden voortgebracht via verhalen en het verstrekken van
informatie over het gebied en het aanbieden van allerhande toeristische producten.
Ondernemers lijken nadrukkelijker dan voorheen betrokken bij het verhogen van deze
attractiewaarde. Uit de interviews blijkt dat zij zich nu meer bezighouden met het aan
toeristen overbrengen van deze belevings- en toeristische waarden, terwijl hun zorg voorheen bijna uitsluitend uitging naar de kwaliteit van de accommodatie. Nu verstrekken zij
zelf uitgebreide informatie over de omgeving, terwijl dit tot voor kort hoofdzakelijk werd
gezien als een kerntaak van de V W . Volgens deze ondernemers verlangt de hedendaagse
toerist naast een luxere vakantie-accommodatie ook een omgeving waarin hij of zij vele
ervaringen of belevenissen kan opdoen. Ondernemers moeten de toerist nu als het ware
door de omgeving leiden, hetgeen ze doen met behulp van informatie en arrangementen.
de vakantie. Die touringcarbedrijven die naar het buitenland rijden zijn concurrenten van ons
geworden, dat was vroeger nauwelijks het geval." (interview toeristische ondernemer in
Mechelen).
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Via productdifferentiatie trachten zij de kwaliteit van de bezoekerservaring te versterken.
Door deze ontwikkeling krijgt toerisme een buitengewoon dynamisch karakter en is het
verantwoordelijk voor veel veranderingen in de omgeving (Butler 1992) . Landschap,
natuur, monumenten, tradities en gewoontes worden door ondernemers op alle mogelijke
manieren ingezet om aan de vraag naar diversiteit te kunnen voldoen. In het kader van
productvernieuwing boren ze allerlei nieuwe markten aan, variërende van avontuur en
spektakel tot serieuzere zaken als cultuur en ecologie (Gunn 1994). Ook spelen
ondernemers handig in op de huidige eco-rage: in hun producten accentueren ze de in
oorspronkelijke staat herstelde natuur van Zuid-Limburg en het aangrenzende Belgische
gebied. Daarmee profiteren zij van de werkzaamheden van natuurorganisaties, die met
hun beleid niet alleen de kwaliteit van de natuurlijke irrfrastructuur verhogen, maar ook de
toeristische waarde van het landschap . Ondernemers beschouwen het platteland als een
culturele en natuurlijke bron, waaruit ze kunnen putten voor de totstandkoming van
attracties.
2

3

Ondanks het feit dat het hedendaagse toerisme een dynamisch karakter kent, waardoor
concurrentie en verschuivingen in consumptie het handelen van ondernemers sterker
beïnvloeden, blijkt uit het onderzoek dat het handelen van toeristische ondernemers niet
uitsluitend of in gelijke mate door markmechanismen wordt gedicteerd. Lokale
ondernemers geven bij de productvorming vaak op een geheel andere wijze betekenis aan
de omgeving dan managers van (internationaal georganiseerde toeristische bedrijven.
Deze managers werken niet alleen in een andere organisatiestructuur, ze hebben
doorgaans ook een andere attitude ten opzichte van de omgeving waarin ze opereren. Bij
de behandeling van de strategieën komt dit verschil veelvuldig naar voren.
63
Strategieën van toeristische ondernemers
Bij het zich toe-eigenen van de fysiek-ruimtelijke omgeving moeten ondernemers
voorzichtig te werk gaan. Zoals in het voorgaande hoofdstuk bleek, manifesteren
natuurorganisaties zich als een machtige weerstandspartij. Ook de steun van lokale
bestuurders aan toeristische bedrijvigheid is niet vanzelfsprekend. Zij moeten tevens oog
houden voor de belangen van de lokale bevolking, willen zij herkozen worden of het
maatschappelijk draagvlak voor toeristische ontwikkelingen behouden. De kans op
weerstand of verzet tegen toerisme neemt toe als het plattelandsleven te nadrukkelijk in
het teken van effectief winstbejag komt te staan. In zo'n situatie nemen concurrerende
aanspraken op ruimtegebruik toe.
Ondanks het bestaan van deze concurrerende claims blijken ondernemers creatief in het
vinden van nieuwe mogelijkheden om te kunnen profiteren van de toenemende
toeristische belangstelling voor het platteland: ze gaan strategische allianties aan, weten
Urry (1990; 13) beschrijft deze dynamiek vanuit een consumptieperspectief: "Since 'reality' can
never provide the perfected pleasures encountered in daydreams, each purchase leads to
disillusionment and to longing for ever-new products. There is a dialectic of novelty and
insatiability at the heart of contemporary consumerism."
Cosgrove (1984) wijst erop, dat het beschermde landschap tegenwoordig fungeert als uitstekende
handelswaar.
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subsidiekanalen aan te boren en vinden 'operiingen' in bestemmingsplannen om
toeristische bedrijvigheid mogelijk te maken. De strategieën die ondernemers hanteren bij
de toe-eigening van de omgeving lopen uiteen van het anticiperen op weerstanden tot het
effectief inspelen op nieuwe mogelijkheden, die zorgen voor maximaal economisch
profijt. Op grond van interviews met toeristische ondernemers zijn de volgende zes
strategieën onderscheiden:
•
•
•
•
•
•

het voorkomen of beperken van weerstand
het aangaan van allianties
het op symbolische wijze zoneren van toeristische activiteiten
het professionaliseren van het aanbod
het uitwisselen van belangen
het effectief inspelen op veranderde condities

De verschillende hulpbronnen die ondernemers bij deze strategieën inzetten, zijn niet
totaal verschillend van die van natuurorganisaties. Alleen de mate waarin en de condities
waaronder ze worden ingezet vertonen verschillen. Dit heeft te maken met een verschil in
het machtspotentieel van de beschikbare hulpbronnen. Zo beschikken toeristische
ondernemers over relatief veel economische hulpbronnen. Ze hebben niet alleen de
bescWkking over bezit en kapitaal, ze bieden tevens werkgelegenheid en inkomsten. De
daarmee verbonden economische macht kunnen ondernemers of projectontwikkelaars
effectief inzetten bij het reageren op veranderende maatschappelijke condities, zoals een
toenemende invloed van natuurbelangen op ruimtelijke planning. Regionale en lokale
bestuurders blijven gevoelig voor het werkgelegenheids- en inkomensargument, ook al
worden er vanuit natuuroverwegingen restricties opgelegd aan economische
ontwikkelingen. In tegenstelling tot natuurorganisaties zoeken ondernemers minder snel
hun heil in juridische procedures. Natuurorganisaties kunnen zich beter beroepen op
allerlei beschermende wettelijke maatregelingen van de overheid. Om die reden proberen
ondernemers weerstanden tegen toerisme te voorkomen en niet de strijd aan te gaan met
bepaalde sociale groeperingen.
Een geheel andere manier om toerisme te bevorderen is het professionaliseren van het
aanbod. Kennis en overreding (communicatieve hulpbronnen) dienen dit te
bewerkstelligen. Waar natuurorganisaties vooral allianties met de overheid aangaan,
zoeken ondernemers tevens naar onderlinge verbonden en samenwerking met particuliere
organisaties, waarvoor ze coöperatieve middelen inzetten. Niettemin blijft het aangaan
van allianties met de overheid bijzonder interessant, omdat deze in staat is om ideale
condities voor toeristische bedrijfsvoering te creëren. Het door ondernemers stimuleren
van belangenuitwisseling werkt effectiever dan in het geval van natuurorganisaties. De
verschillende belangen blijken nu dichter bij elkaar te liggen, waardoor het wederzijds
voordeel groter wordt, hetgeen niet het geval was bij het door natuurorganisaties initiëren
van belangenuitwisseling.
Net als natuurorganisaties proberen ondernemers toeristen naar bepaalde plaatsen te
geleiden, alleen nu spelen economische motieven een reden voor deze zonering. Bij deze
zonering zetten ondernemers uitsluitend communicatieve en economische hulpbronnen in.
Ook met betrekking tot het maatschappelijk draagvlak zijn er verschillen. Ondernemers
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kunnen niet bogen op een draagvlak op landelijk niveau. Zij moeten dit eerst op lokaal
niveau creëren, alvorens ze dit kunnen inzetten bij de strategische toe-eigening van de
omgeving. Om een draagvlak voor hun activiteiten te krijgen, maken ondernemers zowel
gebruik van economische als communicatieve hulpbronnen, zoals duidelijk het geval is
bij de eerste strategie.
6.4
Het voorkomen of beperken van weerstand
Deze anticiperende strategie wordt in twee situaties toegepast: bij grootschalige
bouwprojecten en bij een snelle en omvangrijke groei van toerisme. Vooral
projectontwikkelaars gaan vaker over tot toepassing van deze strategie om zo
bouwplannen voor vakantiebungalows of -appartementen doorgang te laten vinden.
Dergelijke projecten impliceren doorgaans forse ingrepen in het landschap en/of een
toenemende druk op het dorpsleven. Hierdoor bestaat de kans dat de lokale bevolking of
natuurorganisaties het project gaan traineren of tegen proberen te houden. Omdat de
ruimte voor de bouw van bungalowparken schaars is, dienen projectontwikkelaars zuinig
om te springen met de sociale omgeving waarin ze opereren, vandaar een toenemend
gebruik van deze anticiperende strategie. Alvorens een project aan te vangen dienen
projectontwikkelaars eerst potentiële tegenstanders te benaderen om ze enerzijds voor te
lichten over de plannen en anderzijds een inschatting te kunnen maken van hun wensen of
eisen. Het laatste biedt het voordeel dat deze wensen en eisen direct in de
planontwikkeling kunnen worden meegenomen.
Toeristische ondernemers maken vooral gebruik van deze strategie om voor hun
bedrijfsmatige activiteiten goodwill bij de lokale bevolking te kweken. Bij een snelle
toename van het aantal toeristen of activiteiten in een dorp of streek of bij gewaarwording
van toenemende irritaties over toeristisch gedrag, zien veel toeristische ondernemers zich
genoodzaakt om actie te ondernemen, om zo weerstanden in de kiem te smoren. Sommige
ondernemers proberen met bewoners in contact te komen of blijven, om negatieve
signalen direct op te vangen en vervolgens in te grijpen, anderen proberen ze zoveel
mogelijk te betrekken bij de toeristische activiteiten in hun omgeving. Bij toepassing van
deze anticiperende strategie kunnen verschillende hulpbronnen worden ingezet. In de
eerste 'gevalsbeschrijving' wordt aandacht besteed aan de effectiviteit van voorlichting en
het compenseren van overlast door het aanbieden van faciliteiten en het betrekken van de
bevolking bij de activiteiten van de ondernemer. Daarna wordt een voorbeeld aangehaald
van een coöperatie tussen ondernemers en bevolking. In die situatie draagt de lokale
bevolking op actieve wijze bij aan streekgebonden attracties. De plaatselijke V W , als
belangenbehartiger van de ondernemers, neemt daarbij het voortouw.
De Mechelerhof: compensatie voor overlast
In 1993 begon projectontwikkelaar 'De Vechtse Slag' met de bouw van het vakantieappartementencomplex 'Mechelerhof aan de rand van het Limburgse dorp Mechelen. Na
Holten en Eernewoude was dit het derde toeristische project van dit bedrijf. Vooral in het
Friese Eernewoude leverde de bouw van een bungalowpark veel strijd op met enkele
agrariërs en een natuurorganisatie ('t Fryske Gea). Deze tegenstanders vochten hier de
rechtmatigheid van het project aan bij de rechter en later zelfs bij de Hoge Raad. Daardoor
liep het project grote vertraging op. Om dit in Mechelen te voorkomen, koos de Vechtse
Slag voor een andere strategie. Het project werd zoveel mogelijk aangepast aan de
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bestaande fysiek-ruimtelijke omgeving en de plaatselijke bevolking werd benaderd en
ingelicht over de plannen.
De projectontwikkelaar besteedde vooral veel aandacht aan de aanleg van het park
rondom het vakantiecomplex. Dit park moest de natuurvriendelijke houding van de
projectontwikkelaar ten opzichte van de omgeving representeren. Tijdens de bouw
werden de aanwezige bomen op het terrein zoveel mogelijk gespaard en bij het planten
van nieuwe bomen lette men op de bijdrage ervan aan het herstel van het oorspronkelijke
landschap. Al in de beginfase van het project toonde men de goede bedoelingen ten
aanzien van de natuur en de streek. Zo plantte men er hoogstambomen, die er vroeger in
grote getale voorkwamen, en werd het terrein afgeschermd met een voor de streek
karakteristieke taxushaag. Ook bij het afficheren van de Mechelerhof benadrukte de
projectontwikkelaar de 'natuurlijke inbedding' van het complex, zoals blijkt uit de
promotieslogan: 'Buitenplaats Mechelerhof, in de tuin van Zuid-Limburg'.
Naast deze aandacht voor de landschappelijke inbedding van het vakantiecomplex hield
de projectontwikkelaar rekening met de architectuur van de streek. Het project moest
kleinschalig ogen. Om die reden werd de voorkeur gegeven aan de bouw van
appartementengebouwen boven die van bungalows. Losstaande of geschakelde
bungalows slokken meer ruimte op, wat ten koste zou gaan van de tuin. Daarnaast kregen
de appartementengebouwen het karakter van oud-Limburgse boerderijen, welke
gekenmerkt worden door een carré-vormige bouw en een architectuur in vakwerkstijl.
Deze nadruk op streekeigen kenmerken bij de bouw van het vakantieverblijf
'Mechelerhof draagt bij aan het oproepen van een sfeer van vroeger, waar bewust aan
wordt gewerkt:
"Wij kijken goed naar de regio en vooral naar wat daar zoal gebouwd is. Wij kijken altijd naar de
natuurlijke en cultuur-historische omgeving en passen dit op de één of andere manier in onze
plannen. In de tuin willen we het karakteristieke van de Limburgse natuur terug laten brengen. Wij
kijken dus heel goed in de trant van: 'Zo was het hier ." (interview manager Mechelerhof)
1

Met deze symbolische toe-eigening van de omgeving, waarbij karakteristieke regionale
kenmerken opgenomen worden in het toeristisch product, bereikt de projectontwikkelaar
twee doelen. Door een regio-specifieke aankleding van het complex spreekt men een
doelgroep aan, die niet op zoek is naar gestandaardiseerde vakantieverblijven, zoals
Centre Parcs en Tulip- of Van der Valkhotels . Daarnaast roept een natuurvriendelijke
inrichting van vakantiecomplex minder weerstand op bij natuurorganisaties: er is sprake
van een adequate landschappelijke inpassing van zowel gebouwen als het terrein. Tegen
de komst van de Mechelerhof zijn door natuurorganisaties dan ook geen bezwaarschriften
ingediend, dit in tegenstelling tot de bouw van het vakantiebungalowcomplex "Hoog
Vaals', zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven.
4

Deze doelgerichte inrichting van het gehele vakantiecomplex, niet te grootschalig en veel
'groen', voorkwam tevens weerstanden van de lokale bevolking. Bovendien zocht de
Dergelijke hotels werken veelal op franchise-basis, waarbij de centrale inkoop, de uniforme
logo's, uniforme operationele regels en identieke inrichting zorgt voor standaardisatie van het
product.
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projectontwikkelaar contact met de lokale bevolking. Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten
werd de lokale bevolking op de hoogte van de plannen gebracht, zoals de verwachte
overlast, de duur van het project, het uiteindelijke resultaat etc. Daarnaast toonde de
projectontwikkelaar de uiteindelijke bedoelingen aan de hand van een maquette en
brochures, waarin afbeeldingen stonden van vakwerkhuizen uit de omgeving van het
dorp, om daarmee aan te geven dat men de specifieke kwaliteit van de omgeving
waarborgde.
Deze communicatieve benadering bleek echter niet goed te werken, omdat de overdracht
van informatie slecht verliep. Een herbergier uit het dorp vertelde dat de bewoners
geïrriteerd waren over de manier waarop de projectontwikkelaar het project presenteerde.
In hun ogen geschiedde dit te professioneel ('te gladjes') en ontweek de
projectontwikkelaar te veel vragen van bewoners. Als buitenstaander bleek hij zijn
bedoelingen moeilijk over te kunnen brengen, waardoor hij de achterdocht van de
plaatselijke bevolking niet weg kon nemen. Bovendien bleek de verstrekte informatie niet
overeen te komen met de werkelijkheid, waardoor de bewoners zich bedrogen voelden.
Zo bleken de appartementengebouwen in werkelijkheid groter dan aanvankelijk was
voorgehouden. Ook een aantal door mij geïnterviewde inwoners van het dorp toonde zich
teleurgesteld over het in hun ogen slechte imitatie-vakwerk van de
appartementengebouwen, een te rooskleurige voorstelling van de gang van zaken en het
plannen van bijeenkomsten in de vakantieperiode.
Een veel effectievere werkwijze, dan deze communicatieve methode blijkt het geven van
faciliteiten aan bewoners en het betrekken van een aantal van hen bij de bedrijfsmatige
activiteiten. Zo mogen de dorpsbewoners op bepaalde tijdstippen gebruik maken van het
zwembad op het terrein en krijgen culturele verenigingen uit het dorp geregeld een
uitnodiging om voorstellingen te geven voor bezoekers. Daarnaast zijn plaatselijke
middenstanders opgenomen in het 'bezorgsysteem' van de Mechelerhof: bezoekers van
de Mechelerhof kunnen boodschappen bestellen bij en laten brengen door plaatselijke
winkeliers. Deze middenstanders hebben tevens de toezegging gekregen dat De Vechtse
Slag geen winkel vestigt op haar terrein. De lokale bevolking werd zo op strategische
wijze ingekapseld door projectontwikkelaar en bedrijfsleiding, hetgeen de acceptatie van
de aanwezigheid van het nieuwe appartementencomplex bespoedigde. Door gebruik te
maken van zowel economische als communicatieve middelen voorkwam de
projectontwikkelaar dat bevolking of natuurorganisaties overgingen tot het nemen van
juridische stappen.
De Voerstreek: het creëren van lokale verbondenheid met toerisme
Een geheel andere manier om weerstand tegen toerisme te voorkomen is ervoor te zorgen
dat de lokale bevolking zoveel mogelijk betrokken raakt bij het toerisme. Daarbij hoeft
het niet gaan om commerciële activiteiten. De voorzitter van de VW-Voerstreek past een
dergelijke pro-actieve strategie toe. In een kleinschalige en geïsoleerde streek als de
Voerstreek is dit eenvoudiger te realiseren, dan bijvoorbeeld in een 'open' regio als ZuidLimburg. Het betrekken van de lokale bevolking bij toerisme gebeurt in de Voerstreek op
twee manieren: via het organiseren van een gidsencursus en via het motiveren van
bewoners in het tonen van bijzondere hobby's of gebouwen. De regionale V W Voerstreek verzorgt de gidsencursus zelf en bewoners kunnen zich daarvoor inschrijven.
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In deze cursus krijgen de deelnemers allerhande informatie over de streek aangereikt, die
veelal een aanvulling vormt op hun eigen lokale kennis. Na afronding van de cursus
worden ze opgenomen in het gidsenbestand van de V W . Wanneer plaatselijke
ondernemers de streek aan hun gasten willen tonen, kunnen ze een beroep doen op deze
gidsen. Bij de aanvraag van een gids kunnen ze aangeven wat voor soort informatie over
de streek aan de toeristen moet worden overgebracht. Op grond van deze vraag zoekt de
W V vervolgens de meest geschikte gids. Deze gidsen zijn vrijwilligers en werken op
basis van onkostenvergoeding.
De andere methode van de voorzitter van de V W behelst het rechtstreeks benaderen van
bewoners om huis en/of erf open te stellen voor toeristen en deze een demonstratie te
geven van hun bijzondere hobby, inmiddels kunnen toeristen in de Voerstreek terecht bij
een pottenbakker, stroopmaker, imker, wijnmaker en een kweker van kruiden. Het gaat
hier om niet-commerciële activiteiten. De betrokken bewoners hebben naast deze
activiteiten vaak een baan of zijn huisvrouw of gepensioneerd. Zo stelt een inwoner van
's-Gravenvoeren, die in het normale bestaan een drukke fysiotherapeutische praktijk aan
huis heeft, gedurende de zomermaanden zijn wijnkelder open voor toeristen. Daar geeft
hij demonstraties in het maken van appelwijn en vertelt belangstellenden verhalen over de
streek. Naast het proeven van wijn kunnen toeristen deze ook tegen kostprijs aanschaffen.
Ook bij de andere 'streekeigen' attracties krijgen toeristen lezingen voorgeschoteld waarin
zowel hobby's als eigenaardigheden van de streek centraal staan. Zulke toeristische
initiatieven maken de lokale bevolking bewust van het lokale cultuurgoed (zie Van Ginkel
1995; 36). De bloei van de aandacht voor de lokale cultuur en geschiedenis weerspiegelt
een groeiend zelfbewustzijn van de Voerense bevolking. Zo verenigde een groep oudere,
niet meer actieve, boeren zich onder de naam kruisridders en ontfermde zich over het
onderhoud van de vele kapellen en veldkruisen in de streek. Vervolgens maakt de V W
gebruik van deze activiteiten en zette een themawandeling uit rondom deze relikwieën.
Intussen heeft de W V een netwerk van zulke toeristische 'entertainers' gecreëerd.
Deze lokale initiatieven zorgen ervoor dat de streek op een persoonlijke wijze wordt
uitgedragen, hetgeen de voorzitter van de V W beoogt met: "het bevorderen van een
maatschappelijk geïntegreerde manier van toeristische ontwikkeling." In die visie moet
een toeristische sfeer ontstaan, waarin bewoners als figuranten optreden, zoals de
plaatselijke melkboer, de stroopmaker, de worstspecialist, de kaasmaker etc. Het creëren
van zo'n specifieke plattelandsambiance is te typeren als een toeristische enscenering van
het platteland, waarbij bewoners op grond van verschillende rollen een toeristisch decor
creëren (Brouwer 1997). Via een dergelijke strategie krijgen toeristische ondernemers,
vooral de herbergiers en hoteleigenaren, de keuze uit een groot aantal streekeigen attracties die daarmee bijdragen aan productdifferentiatie. Niettemin is dit niet de belangrijkste
verdienste van deze strategie . Doordat bewoners een bepaalde trots ontlenen aan het
tonen van hobby's en streek aan toeristen ontstaat een stevig draagvlak voor toerisme
binnen de lokale gemeenschap, waardoor de kans op weerstanden afneemt. Deze
5

Zo gaf een ondernemer aan dat die kleine attracties wel mooi meegenomen zijn, maar volgens
hem zouden toeristen ook zonder deze attracties wel naar de Voerstreek komen.
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gevoelens van trots slaan vaak over op bewoners die niet direct bij het toerisme betrokken
zijn. Het enthousiasme van andere bewoners kan anderen overtuigen van het belang van
toerisme en de betekenis ervan voor de streek, zo gaf de Voerense wijnmaker aan:
"Ik vind het mooi om over de streek te vertellen, het is tenslotte de streek waar ik opgegroeid ben. Ik
ben er trots op. In het begin begrepen mensen hier in het dorp niet waarmee ik bezig was. Maar nu
hier toeristen komen begrijpen ze wel dat het een toeristische trekpleister is geworden. Nu vinden ze
het wel interessant."

Vooral het samengaan van productie en consumptie van lokale producten kunnen voor de
lokale bevolking een bron van trots zijn, Van Ginkel (1995; 38) zegt daarover: "Zulke
goederen vormen 'bouwstenen van leefwerelden' en ze kunnen verder worden opgevat
worden als bestanddelen van sociale identiteiten. Vanuit dit gezichtspunt omvat de
praktijk van identiteit een praktijk van consumptie en zelfs productie."
Bij zowel de aanpak van de Mechelerhof als die van de VW-Voerstreek gaat het om het
bewerkstelligen van een lokaal draagvlak voor toerisme, alleen in het eerste geval gaat om
de totstandbrenging van functionele relaties, de bewoners worden koest gehouden met
behulp van instrumentele middelen, terwijl in de Voerstreek gestreefd wordt naar meer
dan louter een acceptatie van toeristische activiteiten. Daar wordt de leefwereld tevens
gezien als een essentieel onderdeel van de attractie 'de Voerstreek', waar voortdurend uit
moet worden geput om de attractiewaarde van de streek in stand te houden. Als
vertegenwoordiger van de ondernemers, zet de V W communicatieve hulpbronnen in,
zoals lokale kennis en overredingskracht, om een goede verstandhouding met de lokale
bevolking op lange termijn te realiseren.
In geval van de Mechelerhof worden normatieve eisen van de lokale bevolking en
natuuroganisaties, die niet functioneel zijn voor het bedrijfsrendement, zoveel mogelijk
geneutraliseerd. Een uitzondering daarop vormt de uitnodiging van culturele
verenigingen. De bedrijfsleiding van de Mechelerhof ervaart externe omstandigheden als
beperking van de economische mogelijkheden. Daarentegen ziet de VVV-Voerstreek de
externe omstandigheden juist als een mogelijkheid of kans voor de toeristische sector. De
door vrijwilligers gecreëerde en in stand gehouden attracties hoeven niet per se bij te
dragen aan het aantrekken van toeristen, ze moeten ervoor zorgen dat de marktgerichte
ondernemers zonder belemmeringen bedrijfsmatige activiteiten kunnen uit- en/of
opvoeren. De Voerense aanpak toont aan dat normen en waarden, zoals die zijn
vastgelegd in de leefwereld, voor het economische systeem niet per definitie overkomen
als een externe bedreiging van economische groei of effectieve regulering.
6.5
Het aangaan van allianties
Toeristische ondernemers gaan allianties aan met anderen om dezelfde redenen als
natuurorganisaties, namelijk voor de uitbreiding van materiële hulpbronnen (subsidies) en
ter ondersteuning van de legitimiteit van handelen. In de regel vergroten allianties de
machtspositie van betrokken actoren en zijn ze functioneel voor het veiligstellen van
belangen. Net als bij natuurorganisaties gaat het bij ondernemers ook om een concentratie
op de eigen doelstellingen, waarbij ondernemers uiteraard streven naar succes in econo-
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misch handelen. Waar natuurorganisaties vooral allianties aangaan met bestuurders,
zoeken ondernemers ook naar allianties met andere actoren, zoals met particuliere instanties en belangenorganisaties.
Niettemin blijven allianties met bestuurders ook voor ondernemers de meest aantrekkelijke, omdat die sterker bijdragen aan de legitimiteit van handelen en gunstige condities
voor bedrijfsvoering kunnen opleveren. Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat allianties
bijna altijd worden aangegaan op het moment dat toeristische belangen onder druk
(komen te) staan, bijvoorbeeld bij een toenemend aantal concurrerende claims op de
ruimte. In die situatie wordt het succes van handelen sterk afhankelijk van de inzet van
hulpbronnen. In het algemeen wordt aangenomen dat het aangaan van allianties een
uiterst effectief middel is om economische doeleinden te bereiken. Toch kunnen allianties
ook contra-productief werken, ze kunnen weerstand oproepen of het verzet tegen bepaalde
plannen versterken. Twee voorbeelden maken duidelijk dat het succes van allianties
gebonden is aan bepaalde voorwaarden. Eén daarvan gaat over een verbond met
bestuurders, een zogenaamde 'groene alliantie'. In het tweede voorbeeld is aandacht voor
een alliantie tussen ondernemers en particuliere instanties. Deze alliantie vormt een
strategisch antwoord op het handelen van bestuurders.
Een groene allianties en de strijd om economische macht op het Drielandenpunt
In het najaar van 1995 presenteerde een initiatiefgroep Milieu & Toerisme, bestaande uit
bestuurders en toeristische belangenorganisaties , onder de noemer 'Groene Allianties in
de Regio' 15 voorbeeldprojecten van duurzaam toerisme. Doel van de alliantie is het
bevorderen van samenwerking tussen overheden, de toeristisch-recreatieve sector en
natuur- en milieuorganisaties. De projecten worden enerzijds gepresenteerd als voorbeelden van hoe toerisme kan worden bevorderd binnen bepaalde ecologische grenzen, welke
overigens nergens in het presentatieboek zijn vermeld, en anderzijds als een eerste aanzet
tot het bewerkstelligen van maatschappelijk-verantwoord toerisme via allianties. Een van
de 15 projecten is getiteld 'Natuurlijk Vaals'. In Vaals is een informele werkgroep
geformeerd, waarin gemeentelijke en provinciale bestuurders samen met twee ondernemers en Staatsbosbeheer participeren. Deze werkgroep houdt zich bezig met: de verbetering van de infrastructuur en kwaliteit van het product 'Vaals', de samenwerking tussen
gemeenten in de regio, bevordering van werkgelegenheid en de promotie van Vaals. Uit
de beschrijving van het project valt op te maken dat het accent ligt op de herinrichting van
het toeristische gebied 'Het Drielandenpunt'. Hier opende in 1992 een ondernemer met
toestemming van Staatsbosbeheer een nieuwe attractie (Het Labyrint). Nadat deze
ondernemer voor het gebied rondom de drie grensstenen een pachtcontract met Staatsbosbeheer afsloot (Het Drielandenpunt), ijverde hij vervolgens bij de gemeente Vaals
voor een herinrichting van hetzelfde gebied. Als reden daarvoor werd aangevoerd: "We
mikken op een ander, nieuwsgierig publiek. Het object voldeed niet meer aan de eisen die
de huidige consument aan een product stelt." (Groene Allianties in de regio 1995; p. 32).
6

De initiatiefgroep bestaat uit de volgende deelnemers: ANWB, Stichting Toerisme & Recreatie
AVN, SME MilieuAdviseurs (secretariaat) en de Ministeries van Economische Zaken, LNV en
VROM.
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Zowel bestuurders van de gemeente Vaals als de provincie Limburg toonden zich
geïnteresseerd in deze opwaardering van de toeristische attractie 'Het Drielandenpunt',
omdat in toeristische beleidsplannen deze plek als concentratiepunt van toeristische
activiteiten was aangewezen. Na deze functietoewijzing ontstond spoedig een gelegenheidsalliantie tussen bestuurders en de eerder genoemde ondernemer. Door toezegging
van circa zes ton aan subsidies en het voeren van de regie bij de uitvoering van de
herinrichtingsplannen, steunden deze bestuurders indirect de bedrijfsmatige activiteiten
van deze toeristische ondernemer. De bedoelingen van de in een later stadium ingestelde
'groene alliantie', waaraan dezelfde bestuurders deelnamen, waren eerder een strategie om
het belang en het werk van de eerste alliantie beter naar voren te brengen, dan een poging
tot duurzaam toerisme . Toen de genoemde ondernemer als contactpersoon van het
project in 1995 de 'groene alliantie' in de publiciteit bracht, was hij samen met de
plaatselijke wethouder van toerisme verwikkeld in een slepend conflict met de andere
ondernemers op de Vaalserberg. Deze concurrenten beschouwden de alliantie tussen bestuurders en ondernemer als een vorm van concurrentievervalsing, vanwege de subsidies
die daarmee gemoeid waren. Zij waren van mening dat de overheid geld stak in een
privaat terrein en daar vonden zij bovendien nadeel van. In het pachtcontract met Staatsbosbeheer had de ondernemer bedongen dat hij de parkeerterreinen onder zijn hoede
kreeg, waardoor hij zowel het parkeerbeleid op de berg bepaalde als de parkeergelden
inde. Voor deze ondernemer was het investeren in de infrastructuur een weinig
aanlokkelijk idee vanuit het oogpunt van bedrijfsrendement, daarom was de bijdrage van
de overheid een welkome geste. De betrokken bestuurders spraken tegen dat ze slechts
een private ondernemer ondersteunden. Zij beschouwden het Drielandenpunt als het toeristisch visitekaartje van gemeente en regio, hetgeen in hun optiek de subsidie en hun
bemoeienis met de plannen legitimeerde.
7

Door deze alliantie en haar pogingen tot beheersing van de omgeving ontstond een circa
anderhalf jaar durende strijd tussen voor- en tegenstanders van de herinrichting van het
Drielandenpunt. In deze strijd richtten de concurrenten hun kritiek op het voornemen van
de toeristische ondernemer om de drie grensstenen te verplaatsen. Al vele decennia fungeren deze grensstenen zowel als marker, ze verwijzen naar een bijzondere plaats, als unieke
toeristische attractie, het is een plaats waar je als toerist even moet zijn geweest (zie
MacCannell 1989; Leiper 1990; Pearce 1991). Als kern van het herinrichtingsplan gold de
revitalisering van het plein rondom de grensstenen, die bovendien een aantal meters
zouden opschuiven. Omdat deze grensstenen nog slechts een symbolische functie hadden,
stond volgens bestuurders en ondernemer niets een verplaatsing in de weg: het staatsrechtelijke en eigenlijke Drielandenpunt was door grenscorrecties een tiental meters zuidelijker van de huidige plaats komen te liggen. Na verplaatsing zouden de stenen dichter bij
zijn attractie en café komen te liggen. Om die reden betichtten de concurrenten hem van
het monopoliseren van de attractie 'Het Drielandenpunt'. Zij kozen uiteindelijk voor een
identieke strategie als de ondernemer, namelijk het aangaan van ad hoe allianties. Daarin hoofdstuk 5 is reeds aangegeven dat de betreffende ondernemer allerlei
op het Drielandenpunt genereert ter wille van het bedrijfsrendement. In
1996) spreekt een bestuurslid van de PvdA dan ook over: "Een
verkwanseling van Nederlands Hoogste punt. De misère is in feite een
begonnen met de komst van het Labyrint."
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mee poogde men het herinrichtingsplan onderuit te halen. De rechtmatige plaats van de
grensstenen groeide uit tot middelpunt van strijd. De concurrenten mobiliseerden bestuurders en groeperingen, die de legitimiteit van de verplaatsing van de grensstenen ter
discussie stelden en daarmee de uiteindelijke verplaatsing teniet deden . Allereerst lichtten
zij de bestuurders van de Belgische buurtgemeente Plombières in over het voornemen van
de gemeente Vaals tot verplaatsing van de stenen. Deze gemeente was buiten de alliantie
van bestuurders en ondernemer gelaten, hetgeen achteraf een strategische misstap bleek.
Doordat de gemeente Plombières niet vooraf was ingelicht over de plannen tot herinrichting van het Drielandenpunt, schaarde zij zich achter de tegenstanders van verplaatsing
van de stenen en benadrukte haar rechten op de Belgische grenssteen. De gemeente Vaals
bestreed deze rechten. Bestuurders meenden dat het nog slechts om een symbolische
grensafbakening ging en niet om een staatsrechtelijke.
8

Het meest effectieve verzet tegen de plannen kwam uit onverwachte hoek. Om de
historische waarde van de plek voor het voetlicht te brengen schakelden de concurrenten
de plaatselijke heemkundekring in (Satikt Tolbert). Deze vereniging wees ondermeer op
de betekenisvolle verbinding tussen de huidige plek van de grensstenen en de in omloop
zijnde logo's. Bestuurders van de gemeente Vaals schoven dit protest terzijde met de
mededeling dat logo's altijd een afgeleide zijn van een plek en niet andersom. Niettemin
vormen logo's (de markers) een belangrijk aspect bij het door toeristen herkennen van de
'authentieke' plaats van de stenen, ook al gaat het hier niet om de werkelijke plaats van
ligging. Bij verplaatsing van de stenen moet de nieuwe plek eerst duidelijk worden
gemarkeerd. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, omdat de stenen zowel de functie
van marker als attractie hebben, maar attractie en marker zijn niet langer één als de stenen
onherkenbaar zouden worden veranderd, wat aanvankelijk de bedoeling was. Als reactie
daarop dreigde één van de concurrenten, wiens attractie (een uitkijktoren) naast het
werkelijke Drielandenpunt is gelegen, dat bij verplaatsing van de grensstenen hij over zou
gaan tot accentuering van het 'ware' Drielandenpunt. De aanwezigheid van twee van
dergelijke drielandenpunten zou een kolderieke situatie opleveren. Inmiddels heeft deze
concurrent dit werkelijke Drielandenpunt geaccentueerd met een aanduidingsbord en
vlaggen van de drie landen, maar de effecten daarvan zijn gering, omdat de drie
grensstenen uiteindelijk niet zijn verplaatst.
Het niet doorgaan van de verplaatsing was met name het resultaat van de inspanningen
van de heemkundekring. Men benaderde de Nederlands-Belgische Grenscommissie en
legde de vraag voor of verplaatsing van grensstenen door één partij juridisch juist was. De
commissie benadrukte dat grensstenen altijd eigendom van de afzonderlijke staten blijven
en dat verplaatsing, ook al gaat het niet langer om de juiste grensmarkering, alleen
mogelijk is natoesternmingvan haar kant. Verder ging de heemkundekring over tot het
mobiliseren van de lokale bevolking, een volgende tegenslag voor de alliantie. In een
plaatselijk krantje riep deze vereniging burgers op te protesteren tegen de verplaatsing van
Ook alle informatie over het Drielandenpunt, die in hun voordeel kon worden uitgelegd of die
bijdroeg aan het bestrijden van de legitimiteit van de herinrichtingsplannen, werd door hen
ingezet in deze strijd. Zo werd een deel van een door mij geschreven artikel, met de titel Tn
Vaals daar ligt een berg' (1995) ongevraagd gepubliceerd in een plaatselijke krant, hetgeen tot
een boze reactie leidde van de ondernemer van het Labyrint.
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de grensstenen, daarvoor dienden ze 'protestbon' op te sturen. Deze geslaagde actie leidde
ertoe, dat de gemeenteraad de goedkeuring van het herinrichtingsplan uitstelde. Pas na
bijstelling van het plan, waarin de verplaatsing van de grensstenen was geschrapt, gaf de
gemeenteraad na anderhalf jaar van politiek gekrakeel en juridische gevechten haar fiat
eraan. Ondanks deze toestemming voor uitvoering van het herinrichtingsplan, leed de
plaatselijke wethouder (van toerisme) een gevoelige politieke nederlaag. Door de ontstane
commotie rondom het herinrichtingsplan onthield één van de coalitiegenoten, een lokale
partij (Perspectief '85)', zich van steun aan het plan. Een andere coalitiepartner (CDA)
maakte om dezelfde reden duidelijk niets meer te zien in een tweede fase van het herinrichtingsplan. Bij de presentatie van de 'groene alliantie', een viertal maanden voor het
definitieve gemeentebesluit, werd deze tweede fase nog vermeld. Deze 'groene alliantie'
is door ondernemer en bestuurders ingezet om meer steun te krijgen voor de
herinrichtingsplannen, wat uiteindelijk niet geheel lukte, omdat vooraf niet voldoende
hulpbronnen waren gemobiliseerd.
Allianties kenmerken zich door berekening en beheersing van omgevingsprocessen. In
Vaals komen beide aspecten niet uit de verf. Om de alliantie slagvaardig te maken is het
zaak om actoren die beschikken over essentiële hulpbronnen er in op te nemen. Hierdoor
ontstaat een grotere draagvlak voor de plannen. Het belang van dit draagvlak is
onderschat. Zo beschikte men bij aanvang van de plannen niet over een sterk draagvlak op
lokaal niveau, niet op politiek gebied, waardoor politici gaandeweg het planningsproces
steeds meer argwaan kregen, en niet bij de lokale bevolking. Vooral de heemkundekring,
die zich plotseling etaleerde als spreekbuis van de bevolking, speelde een sleutelrol in het
verzet tegen de plannen. Een belangrijke strategische zet van de concurrenten van de
alliantie was het leggen van nadruk op het lokale draagvlak. Ook het passeren van de
gemeente Plombières bleek achteraf een misstap van de alliantie. Samenwerking met deze
bestuurders had de plannen juridische dekking kunnen geven (voldaan aan de eisen van de
grenscommissie) en zelfs het verkrijgen van Europese subsidies mogelijk gemaakt
(INTERREG ). Bij de presentatie van de 'groene alliantie' werd daarnaar wel verwezen,
maar in werkelijkheid is daar niets terecht gekomen. Uit dit alles blijkt het belang van een
juiste inschatting van de strategische inzetbaarheid van voldoende hulpbronnen voor het
welslagen van allianties.
10

De Voerstreek: allianties als strategisch middel in de taalstrijd
De toeristische ontwikkeling van de Voerstreek vindt plaats in een omgeving waarin de
taalstrijd nog steeds een stempel op het dagelijkse leven drukt. Omdat enerzijds de lokale
politiek er wordt beheerst door de franstalige partij Retour a Liège (een meerderheid in de
Het volgende bericht stond daaromtrent in De Limburger (5-3-1996)"Töt ongenoegen van de
grootste coalitiefractie onthield ook bondgenoot Perspectief '85 haar steun aan het collegevoorstel. Raadslid J. Kuijpers van deze lokale groepering voelde er niets voor om enkele tonnen te
stoppen in het opknappen van wat hij noemde het privé-terrein van Labyrint bv."
Het betreft een subsidie van de EC voor grensoverschrijdende projecten. Om voor deze subsidies
in aanmerking te komen moeten er bij de projecten sprake zijn van tenminste één buitenlandse
partner en co-financiering van de overheid. Het laatste was geen probleem, omdat de provincie
reeds subsidie voor het herinrichtingsplan had toegezegd.
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gemeenteraad) en anderzijds de toeristische ontwikkeling er hoofdzakelijk door
Vlamingen en Nederlanders wordt gestimuleerd, is toerisme de inzet van politieke strijd.
Lokale bestuurders proberen het toerisme te belemmeren door het traineren van de afgifte
van bouwvergunningen, het verhogen van de toeristenbelasting, het tegenwerken van
nieuwe initiatieven, het niet verstrekken van subsidies etc. In die vijandige sfeer dient de
VW-Voerstreek als belangenbehartiger van de toeristische sector in deze streek. Om de
machtspositie te verstevigen is de voorzitter van de V W allianties aangegaan met andere
organisaties en particuliere instanties. Zo heeft de W V samenwerking gezocht met de
Vlaamse Boerenbond. Deze organisatie houdt zich bezig met het stimuleren van het
plattelands- en hoevetoerisme in de Voerstreek. Deze alliantie verschaft de V W
hulpbronnen op zowel economisch als organisatorisch gebied. Door de samenwerking
met de Boerenbond ontstaat een omvangrijker netwerk van belanghebbenden. Om het
toerisme te bevorderen werkt de Boerenbond bijvoorbeeld samen met zowel een
agrarische verzekeringsmaatschappij (ABB) als een bank (Cerabank). Deze organisaties
adviseren belangstellenden, verschaffen kredieten en verzorgen de marketing en promotie.
De economische macht van dergelijke organisaties wordt ingezet om het handelen van de
'tegenwerkende' lokale bestuurders te beïnvloeden.
Ook aan de professionalisering van de toeristische dienstverlening wilden lokale
bestuurders niet meewerken. Om toch geld binnen te halen voor een goed geoutilleerde en
kwalitatieve WV-winkel werd een alliantie aangegaan met Vlaamse culturele
verenigingen, waaronder de Marnixkring, een soort Rotaryclub. In deze vereniging bracht
het VW-bestuur aandelen onder, zodat men de beschikking kreeg over voldoende
kapitaal voor een professionelere WV-organisatie. Daarnaast kon men een beroep doen
op diverse culturele fondsen. In België zijn deze fondsen talrijk, aangezien de taalstrijd
heeft geleid tot het ontstaan van een stevige structuur van 'strijdverenigingen', die geld
beschikbaar stellen voor de Vlaamse zaak. Het bevorderen van toerisme in de Voerstreek
wordt door de voorzitter van de V W ook gebracht als een bijdrage aan deze sociaalpolitieke zaak. Zo wist hij de Vlaamse Gemeenschap te interesseren voor de aankoop van
het kasteel Hof de Draeck. Na aankoop daarvan werd er een exclusief hotel in gevestigd.
De Vlaamse Gemeenschap voldeed bij uitzondering aan het verzoek tot aankoop, om
daarmee de Vlaamse aanwezigheid in de Voerstreek te accentueren. Deze allianties met
Vlaamsgezinde verenigingen hebben geleid tot het ontstaan van een kwalitatief
gedifferentieerde toeristische irrfrastructuur. De toename van hulpbronnen zorgt ervoor
dat de toeristische ontwikkeling in de Voerstreek voorspoedig verloopt. Lokale
bestuurders kunnen door een gebrek aan effectieve hulpbronnen deze ontwikkeling niet
tegengaan, hooguit kunnen ze deze afremmen.
In een situatie waarin sprake is van strijd tussen twee partijen werken allianties uiterst
effectief, omdat in het handelen van betrokken actoren de spanningsverhouding tussen
symbolische en materiële reproductie afneemt. Het succes van de toeristische sector in de
Voerstreek stoelt namelijk op een goede onderlinge verstandhouding voor wat betreft de
Vlaamse en Nederlandse betrokkenen. Een goede verstandhouding komt ten goede aan de
slagvaardigheid van handelen in een vijandige omgeving. In de Voerstreek dienen
toeristische ondernemers dan ook meer samen te werken dan elders. Ondernemers
organiseren er gezamenlijk toeristische arrangementen, verwijzen toeristen door naar
collega's en voorzien nieuwe ondernemers van adviezen. In een duidelijke conflictsituatie
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is solidariteit essentieel voor materiële overleving. Onderlinge strijd tussen ondernemers
in Vaals ging bijvoorbeeld ten koste van succesvol ingrijpen in de omgeving.
6.6
Het op thematische wijze zoneren van toeristische activiteiten
In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat natuurorganisaties door overheidsmaatregelen
meer zeggenschap hebben gekregen over inrichting en gebruik van het landschap. Via
passieve en actieve zonering proberen ze toeristen te weren uit kwetsbare delen van
natuurgebieden. Tegelijkertijd proberen ondernemers via thematische activiteiten toeristen
op die plaatsen te krijgen die voldoen aan de consumptieve verwachtingen. Met deze
symbolische toe-eigening van de omgeving proberen ze tegemoet te komen aan markteisen. Daarnaast zorgt deze toe-eigening ervoor dat directe ingrepen in de fysiek-ruimtelijke
omgeving nagenoeg kunnen uitblijven, hetgeen door de machtspositie van natuurorganisaties op het platteland moeilijker is geworden.
Toeristische ondernemers wezen in de interviews erop dat de hedendaagse toerist
verwacht dat hij of zij na keuze van de verblijfsaccommodatie verschillende vormen van
vermaak voorgeschoteld krijgt. Bij dit vermaak speelt de omgeving van de accommodatie
een belangrijke rol. Door verschillende omgevingselementen met elkaar te verbinden,
waarvoor ze gebruik maken van verhalen, maatschappelijke thema's en gidsen en het uitstippelen van routes, proberen ondernemers aan de wens van toeristen te voldoen. De
toerist krijgt zo een aangename en tot activiteiten stimulerende omgeving voorgehouden.
Dietvorst (1992; 24) omschrijft deze strategie van ondernemers als: het creëren van
pakketten van vrijetijdsdoelen uit de in de omgeving aanwezige bezienswaardigheden,
evenementen en voorzieningen. Op een creatieve en omgevingsgerichte manier organiseren ondernemers de toeristische ervaring. Door specifieke gebieden te selecteren waar
toeristen deze ervaringen kunnen opdoen, zorgen ondernemers voor een zonering van toeristische activiteiten. In tegenstelling tot natuurorganisaties gaat het er bij deze zonering
niet om het landschap te beschermen, maar om toeristen naar de meest interessante en
fraaie plekken te brengen". De door ondernemers uitgevoerde symbolische transformatie
van het landschap maakt het beter verkoopbaar (van der Duim, Philipsen 1995), terwijl
natuurorganisaties deze transformatie aangrijpen om toeristische activiteiten te reguleren
(actieve zonering).
Bij de symbolische toe-eigening van de omgeving zetten ondernemers naast economische
hulpbronnen ook communicatieve hulpbronnen in (o.a. lokale kennis). Door lokale actoren bij de attractievoraiing te betrekken ontstaat een streekeigen product, waar momenteel
veel vraag naar is (zie Urry 1991; Van Ginkel 1995). Deze strategie kan tevens zorgen
voor een verhoogde lokale betrokkenheid bij toerisme, zoals in paragraaf 3 is aangegeven.
Bij het zoneren van activiteiten is beheersing van de omgeving ondergeschikt aan zingeving, oftewel, het geven en ontlenen van betekenis aan landschap en plattelandsleven. Het
aan toeristen tonen of laten beleven van de cultuur, geschiedenis en natuur van een regio
of streek aan de hand van thema's, leidt tot het ontstaan van een gedifferentieerd
Urry (1991; 95) stelt dat het ontwikkelen van gethematiseerde omgeving samenhangt met de
nadruk op visuele consumptie in toeristische gedrag: "The significance of visual consumption
can be seen in the pervasive tendency to produce 'themed' environments."

144

toeristisch product Deze 'thematisering' van het platteland levert niet louter consumptiefgerichte vormen van recreatie en toerisme op, maar ook educatieve. Eerst wordt een
beeld geschetst van hoe ondernemers deze thematisering vorm geven, daarna is er aandacht voor het door ondernemers 'verpakken' van educatieve boodschappen in thematische arrangementen.
De 'thematisering' van het platteland: Een instrumentele en een communicatieve aanpak
In het Limburgse Heuvelland is met name het bedrijfsconcept van het vakantiecomplex
Mechelerhof illustratief voor de wijze waarop de 'thematisering' van het platteland
gestalte krijgt. In dit concept krijgt het stimuleren van activiteiten in de omgeving net
zoveel aandacht als het aanbieden van vermaak op het eigen complex, zo gaf de
bedrijfsleider aan: "Wij willen hier een aantal wandelpaden uitzetten om de mensen de
kans te geven in de natuur te gaan kijken en de regio te ontdekken". Aan dit stimuleren
van activiteiten buiten het vakantieverblijf is zelfs een eigen benaming gegeven, namelijk
rekreaktie. Met deze externe activiteiten genereert de ondernemer niet alleen extra
inkomsten, met de verhuur van fietsen en de verkoop van informatiepaketten, maar ziet
hij tevens kans in de concurrentieslag met andere bungalowparken zijn appartementen op
een specifieke manier aan te prijzen. De bedrijfsleider van de Mechelerhof gaat er vanuit
dat toeristen bij de keuze van het vakantieverblijf vooral afgaan op datgene wat de
omgeving hen biedt .
12

Voor de organisatie van activiteiten in de omgeving nam de directie van de Mechelerhof
een bedrijf in de arm, dat gespecialiseerd is in het uitzetten van thematische wandel- en
fietsroutes. Bij het uitzetten daarvan is niet alleen gebruik gemaakt van bestaande
routestructuren, maar zijn ook nieuwe paden en gebieden 'ontdekt', om de toerist zo ook
nieuwe ervaringen op te laten doen. Door het aanbieden van een brede reeks van
activiteiten neemt de keuzemogelijkheid toe en treedt een verzadiging in de vraag minder
snel op. Met deze thematische activiteiten wordt efficiënt ingespeeld op maatschappelijke
trends, zoals het belang dat consumenten hechten aan: gezondheid, de zorg voor de
natuur, een zekere hang naar vroeger (sentimentele nostalgie) en culinair genot. De hoofdthema's van de arrangementen zijn verbonden met de bijzonderheid van natuur, cultuur en
geschiedenis van de streek. Verder berusten alle activiteiten op een mix van ontspanning,
vertier (amusement, sport en spel) en educatie. Doordat ondernemers en V W s met identieke formules werken, zijn in het Limburgse Heuvelland dorpen als Slenaken, Mechelen
en het Epen uitgegroeid tot ware kruispunten van toeristische thematochten. Vele tochten
per voet, fiets of auto gaan door deze dorpea Zo organiseert de provinciale V W thematochten onder de noemer: Tour de Limb(o)urg, In de Voetsporen van de Romeinen,
Vakwerk Voetreis, Holle Wegenvoetreis, de Bokkenrijders op het spoor en Drielandenfietstocht Ook de WV-Heuvelland, waaronder Slenaken, Epen en Mechelen
ressorteren, organiseert vergelijkbare thema-arrangementen , zoals: 'Molens in het Heu13

Daarmee wijkt men af van de Centre-Parcs-formule, waarbij de toerist het vermaak binnen de
poorten van het bedrijf krijgt aangeboden.
Via thematochten blaast men oude tradities nieuw leven in, zoals blijkt uit dit citaat in de Volkskrant (15-2-1997): "De bedevaart herleeft binnenkort in Zuid-Limburg. De W V Heuvelland
heeft onder het motto 'Een bedevaart van allure...' voor maart en april een weekendarrangement
samengesteld, waarbij het redemptoristenklooster van Wittem -al eeuwenlang een bede-
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velland' en 'Vakwerkbouw in Zuid-Limburg'. Niet alleen VW's organiseren deze
arrangementen. Zo luidt een advertentie van het Golden Tuliphotel in Epen: "Een
grenzeloos Bourgondisch arrangement in een schitterende omgeving, twee
overnachtingen .... en een Voerense lunch in 'Herberg Moeder de Gans' in België." Al
naar gelang de toeristische doelgroep die de ondernemer met het product wil bereiken,
wordt een specifiek aspect van de cultuur in de regio als 'uithangbord' gebruikt (hier: de
bourgondische leefstijl). Bij het samenstellen van deze arrangementen is de regio of streek
een rekbaar begrip, zoals blijkt uit de advertentie van Tulip, waarin de specifieke cultuur
van de streek ook betrekking heeft op de nabijgelegen Voerstreek. Ook daar bieden
ondernemers en V W toeristen allerlei thematische activiteiten aan, variërend van:
gastronomische weekenden en drankfestijnen tot speurtochten en rondwandelingen aan de
hand van thema's als vuurstenen, kapellen, veldkruizen, spookverhalen, sagen en
legenden. Bij deze 'verhalentochten' krijgt de toerist de beschikking over een walkman,
zodat de verhalen beter in de omgeving te plaatsen zijn.
Vooral de lokale ondernemer maakt bij de samenstelling van thema-arrangementen
gebruik van zijn sterke voeling met de streek. Sommigen doen bij het organiseren van
excursies een beroep op lokale IVN-gidsen, anderen nodigen streekgenoten uit om iets
over de geschiedenis of cultuur van de streek te vertellen en één hotelier houdt zelfs via
een eigen bulletin de vaste gasten op de hoogte van de gebeurtenissen in de streek,
waarvoor hij de hulp inroept van een plaatselijke journalist. Vooral de jongere hoteliers,
die geboren en getogen zijn in de streek, zijn de laatste jaren overgegaan tot het aanbieden
van arrangementen, een mix van verblijfs- en vermaakselementen, als antwoord op de
toenemende concurrentie van bungalowparken, hotelketens en touroperators, waarbij ze
(noodgedwongen) meer dan hun voorgangers samenwerken met branchegenoten:
"In de zomer zit het hier niet meer automatisch vol. We vangen deze vermindering in de zomer op
door een heleboel activiteiten te organiseren, we hebben wandel-, schilder-, tuin-, architectuur- en
kasteelweken. In het najaar hebben we de thema-weekenden met muziek en uitstapjes in de
omgeving. De jongere ondernemers zoeken nu naar samenwerking, ze komen hier voor adviezen en
het uitwisselen van informatie. Toen wij begonnen wilden we graag met die ouderen samenwerken,
maar liepen daarbij tegen een dikke muur aan, dat had geen zin. De jongere ondernemers hebben
meer opleiding gehad." (Interview lokale ondernemer te Mechelen)

Het grootste verschil tussen het handelen van lokale ondernemers en managers van grote
vakantiecomplexen is dat de laatsten zich de omgeving op een meer instrumentele wijze
toe-eigenen. Deze managers nemen bij hun productvorming vaak een externe organisaties
in de arm of hebben de steun van een product- en marketingafdeling van hun eigen
concern, die volgens standaardformules thematische arrangementen opzetten. Daarentegen maken lokale ondernemers meer gebruik van communicatieve hulpbronnen. Ze
stellen arrangementen samen op grond van de eigen kennis van de streek, waarbij ze vaak
een beroep doen op bewoners die de bijzonderheden van de streek op een ongedwongen
wijze kunnen presenteren. Een voorbeeld daarvan is het door bewoners van de Voerstreek
aan toeristen tonen van hun ambachtelijke kunsten of het ter bezichtiging aanbieden van
hun bijzondere tuin of werkomgeving. Lokale ondernemers weten hier op grond van
vaartplaats- centraal staat" (Volkskrant 15-2-1997).
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goede informele contacten bewoners over te halen om bij te dragen aan de attractievorming van de streek.
Ondanks dit verschil in de toe-eigening van de omgeving (de inhoud van het product),
trekken zowel lokale ondernemers als de managers op identieke wijze toeristen aan (de
vorm). Beiden selecteren bijzondere aspecten van de omgeving en maken deze tot kern
van het aangeboden toeristisch product. Daarbij kiezen ze beiden ook voor standaardformules, doch accentueren ze op verschillende manieren variaties in architectuur, de
vormgeving van de omgeving, de aard van voorzieningen, souvenirs etc. (zie JansenVerbeke 1992; 17). Zowel de managers van concerns als lokale ondernemers zijn door het
organiseren van thematische activiteiten verantwoordelijk voor een verhoogde druk op de
sociale omgeving. Aan de hand van verschillende thema's struinen toeristen een beperkt
aantal geselecteerde gebieden af, waardoor concentraties van activiteiten optreden. Het
dorp Mechelen is bijvoorbeeld het middelpunt van talloze thema-arrangementen. Hierdoor komt het dagelijkse leven meer in het teken van toerisme te staan, waardoor overlast
voor de bevolking dreigt. Toeristen kunnen bijvoorbeeld ongevraagd doordringen in het
privédomein van bewoners. Het komt geregeld voor dat toeristen tijdens hun thematocht
langs de typische streekarchitectuur door de ramen van vakwerkhuizen gluren, zonder
rekening te houden met de privacy van de bewoners. Het onderscheid tussen toeristische
werkelijkheid en het alledaagse leven kan door 'thematisering' van het platteland
makkelijk verdwijnen, iets wat MacCannell (1989) omschrijft als het wegvallen van het
verschil tussen front- en backstage. Zo merkten enkele boeren op dat ze soms onverwacht
op hun erf worden geconfronteerd met nieuwsgierige toeristen. Inwoners van Mechelen
vertelden in de interviews dat het tijdens processies geregeld voorkwam, dat ongeduldige
recreanten dwars door de langzaam voortschrijdende stoet reden, wat soms resulteerde in
scheldpartijen of kleine schermutselingen. Om weerstanden tegen dit ongewenste
toeristisch gedrag te minimaliseren kunnen lokale ondernemers gebruik maken van hun
lokaal draagvlak, dat managers van concerns veelal moeten ontberen. Wanneer lokale
ondernemers problemen opmerken, spreken zij hun medebewoners direct aan. Daarnaast
werken lokale ondernemers vaak samen met medebewoners van dorp of streek, wat de
legitimiteit van handelen versterkt en tevens bijdraagt aan het streekeigen karakter van het
product:
"De sterkte van ons bedrijf is dat wij alle signalen direct opvangen, dat kunnen bedrijven met
uitsluitend personeel niet, die komen en gaan weer. Wij hebben hier in het dorp nooit problemen.
Staat hier een gast verkeerd geparkeerd, dan belt men hier gewoon aan. Er zijn hier mensen in de
straat die onze klanten bij naam kennen. Voor die thema-weken werken we ook uitsluitend met
mensen uit de streek. Iemand uit de streek kan het alleen maar zo begeistert brengen." (interview
lokale ondernemer te Mechelen)

In de Voerstreek ligt het door lokale ondernemers verwerven en het kunnen inzetten van
een lokaal draagvlak gecompliceerder, omdat de taalstrijd de bevolking verdeeld heeft in
twee partijen, die zich ook uit in twee duidelijke groepen van voor- en tegenstanders van
toerisme. Deze tweedeling komt overeen met de scheiding tussen Frans- en Nederlandstaligen in de lokale gemeenschap. Voor Vlaamse ondernemers is het belangrijk dat
men voor activiteiten de steun krijgt van Vlaamse en Nederlandse inwoners. Zo maakte
een hotelier zich geen zorgen toen bleek dat een protestbrief tegen de afgifte van een
vergunning voor zijn bedrijf niet door Vlaamse medebewoners was ondertekend: "Als dat
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zo was, dan zou dat betekenen dat ik hier niet geaccepteerd wordt, dan had ik een groot
probleem."
Diverse presentaties van het platteland
Urry (1991; 98) omschrijft de zojuist beschreven symbolische toe-eigening van het
platteland als een postmoderne ontwikkeling, waarbij de omgeving wordt gereduceerd tot
een 'thema', waarbij aspecten als spektakel en sensatie de overhand krijgen. Dit is slechts
gedeeltelijk het geval. Het door ondernemers overgaan tot thematische activiteiten
betekent niet dat toeristen alleen 'plat' vermaak voorgeschoteld krijgen. Veel óndernemers
willen via thematische activiteiten op een serieuze wijze toeristen kennis laten nemen van
de bijzonderheden van de streek of regio. Zo houdt een medewerker van een-herberg (de
Swaen) zich in 's-Gravenvoeren speciaal bezig met, wat hij noemt, natuurrecreatie. Naast
de herberg is een streekmuseum ingericht, waar archeologische vondsten zijn uitgestald
en natuurhistorische bijzonderheden beeldend worden gebracht. Op die manier kan de
toerist kennis nemen van de geschiedenis en natuurhistorische ontwikkeling van de streek.
Vervolgens is het mogelijk om onder leiding van een lokale gids deel te nemen aan
excursies door de streek. Voor wat betreft de inhoud variëren deze excursies van serieuzere zaken, zoals in geval van archeologie en biologische tochten, tot allerlei plezierige
bezigheden, zoals het bezoeken van een kaasboerderij of bierbrouwerij. Ook deze laatste
vorm van vermaak kent een educatief aspect. Karakteristieke activiteiten van de streek
worden op populaire wijze uitgelegd en getoond. Het educatieve element van het toeristisch product is daarbij op een creatieve wijze 'verpakt' en is opgenomen in een totaalpakket van ervaringen, waarin plezier en vrijblijvendheid overheersen. Juist aan dit
educatieve aspect van toeristisch vermaak ontlenen de bewoners een bepaalde trots voor
de streek, aldus een medewerker van herberg de Swaen: "De echte liefhebbers, de
autochtonen, vinden het magnifiek dat hun oude vak extra belicht wordt en die gaan er
dan wat van maken, deze mensen leven helemaal op door het toerisme."
14

Doordat ondernemers bij het samenstellen van thema-arrangementen met standaardformules werken is het vaak moeilijk om meerdere doelgroepen te bereiken, ze sluiten elkaar
vaak uit. Zo merkte de directeur van de provinciale V W in Limburg op, dat bij het
aanprijzen van thema-arrangementen het woord 'cultuur' beter niet kan worden gebruikt.
Weinig toeristen voelen zich dan door het aangebodene aangesproken of zoals hij het
uitdrukte: "de cultourminnaars gaan zelf op zoek en laten zich niet leiden door een V W
en het begrip 'cultuur' schrikt degenen af die hoofdzakelijk op zoek zijn naar vertier ."
15

Een aanvankelijke aversie tegen toerisme kan door een nieuw 'bewustzijn' v * « i e aanwezigheid
van unieke aspecten van hun streek of dorp omslaan in gevoelens van trots. Zo vertelde een
andere herbergier "Men is gestreeld wat er allemaal om hun heen gebeurt Eerst had je de fase
van wat een flauwekul allemaal dat toerisme, maar dat is nu aan het verdwijnen en de
belangstelling voor iets anders neemt automatisch toe".
"We hadden een cultureel arrangement ontwikkelt met de naam 'In de voetsporen van de
Romeinen'. Hardstikke leuk, cultuur-historie en een combinatieverhaal met drie landen, hier
liggen tenslotte prachtige restanten uit het verleden. In dit arrangement zaten: Thermea 2000, het
Thermenmuseum in Heerlen, baden in Aken, het nuttigen van een kop koffie in een hotel, waar
Romeinse opgravingen onder glazen platen liggen etc. Het slaat totaal niet aan, ondanks veel
reclame. Ook het thema 'Culturele fietsuitstapjes' slaat niet aan." (interview met directeur
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Voor ondernemers is het daarom aantrekkelijk om de thematische arrangementen te
richten op een tamelijk omvangrijke toeristische doelgroep, waarvan Cohen (1979) het
gedrag omschrijft als een experiental mode. Het gedrag van dit type toerist kenmerkt zich
door een zoektocht naar een bepaalde authenticiteit, naar zaken die men in het alledaagse
leven niet meer tegenkomt. Deze ervaringsgerichte toerist heeft meer behoefte aan
"diepgaandere' ervaringen, dan hij of zij die uitsluitend op zoek is naar afleiding en
vertier. Indien alleen deze laatste doelgroep met thematische activiteiten wordt bereikt,
ontstaat het gevaar dat het platteland wordt aangetast als bijzonder toeristisch product,
waarbij rust, harmonie en een nostalgische ambiance worden gepresenteerd als
karakteristieke kenmerken van het platteland. Omdat de lokale bevolking een bijdrage
levert aan 'de enscenering' van het plattelandsleven, en dus aan attractievorming, moeten
ondernemers ervoor zorgen dat het aanbieden van hun producten niet resulteert in kermisachtige toestanden op het platteland. Dan raken karakteristieke kenmerken van het
platteland verloren. Toeristische ondernemers wenden het platteland aan als een culturele
bron, van waaruit ze putten voor de totstandkoming van attracties. Door het landschap, de
tradities, architectuur en cultuur op een doelgerichte manier te presenteren brengen ze
bepaalde emoties voort en roepen gevoelens op bij toeristen. Zij bepalen niet zozeer hoe
het landschap of het platteland er uit komt te zien, daartoe ontbreken bij hen de machtsmiddelen, maar veeleer hoe het wordt ervaren en beleefd. Het handelen van toeristische
ondernemers is niet direct een bijdrage aan wat Zukin (1991) noemt het creëren van 'landschappen van macht', waarbij een beperkt aantal actoren beslist hoe het landschap eruit
komt te zien, maar berust eerder op het gebruik maken van 'de macht' van landschappen,
waarmee Short (1991) doelt op de mogelijkheid om aan het landschap allerlei betekenissen te ontlenen en deze te gebruiken voor het voortbrengen van droombeelden, illusies en
wetenswaardigheden.
De 'mematisering' van het platteland is een proces van herdefiniëring. Het platteland
verandert voortdurend, maar producenten van toeristische producten wekken de illusie dat
er niets verandert (Wernick 1991) . Toch heeft deze herdefiniëring van het platteland niet
een willekeurig karakter, daarvoor liggen sommige zaken te gevoelig binnen een lokale
gemeenschap of wekt het verstrekken van verkeerde informatie irritaties op bij de lokale
bevolking, zoals een lokale gids in de Voerstreek bemerkte:
16

"Als ik ga praten over de krijtperiode van zeventig miljoen jaar geleden, dan zeggen ze: 'Daar geloof
ik niets van, hoe weetje dat?'. In de kroeg zeggen ze dan laten 'Wat een flauwekul sta je te vertellen
aan toeristen. Die veldkruisjes zijn helemaal niet zo oud, mijn opa heeft ze daar nog neergezet." (een
plaatselijke gids te 's-Gravenvoeren)

Provinciale V W Limburg)
Ook toerisme kan zorgen voor deze veranderingen in het dagelijkse leven op het platteland, die
tevens nadelig zijn voor het beeld dat ondernemers van het platteland willen uitdragen, zo
vertelde een ondernemer in 's-Gravenvoeren: "In Noorbeek, hier over de grens, gaat niemand
meer met boerenkleren naar de winkel, hier is dat nog gewoon. Ik zou het jammer vinden dat die
dingen zouden verdwijnen. Als er meer toeristen komen, gaan boeren zich ook anders gedragen,
want die schamen zich dan voor hun uiterlijk. Dat is in Noorbeek ook gebeurd. Daar zie je geen
tractor meer het dorp binnenrijden. Ook voor toeristen is dat niet leuk."
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In de Voerstreek is de taalkwestie een bijzonder gevoelig onderwerp, daarover praat men
liever niet met buitenstaanders, terwijl toeristen de Voerstreek juist kennen om deze
taalstrijd. Lokale ondernemers vertelden, dat tot hun ongenoegen een groot deel van de
gesprekken met toeristen juist ging over deze taalstrijd. Toeristen zien deze strijd als één
van de karakteristieke elementen van het leven in de Voerstreek en willen daar graag meer
over weten. Zo vragen zij naar de woning van Happart of de plaats waar de confrontaties
tussen Vlamingen en Walen hebben plaatsgevonden. Omwille van zowel de gevoeligheid
van deze zaak als de schaamte ervoor, waagt geen ondernemer het om deze, in toeristisch
opzicht, interessante aspecten in thematische tochten op te nemen, zo vertelde een lokale
gids:
"Tien jaar geleden zouden hier Vlaamse bussen, waarin toeristen worden vervoerd, nog worden
vernield. Men is nu verbaasd dat men de Vlaamse bussen hier gewoon neer kan zetten. Sommige
. chauffeurs zijn nog wel bang
De toeristen willen altijd weten waar Happart woont, dat moet ik zë
dan vertellen. Iedereen kent hem van t.v., hij heeft de streek bekendheid gegeven. In de bus vragen
ze aan mij om zijn huis aan te wijzen. Ik ga er nooit langsrijden, ik kijk wel uit."

Uit de beschrijving van de strategie 'thematisch zoneren' blijkt dat het gereedmaken van
de omgeving voor economische doeleinden niet eenzijdig verloopt. Inzet van uitsluitend
economische hulpbronnen brengt het gevaar met zich mee dat het eigene van het
plattelandsgebied verloren gaat. Het 'gebodene' krijgt dan een te kunstmatig of gepland
karakter, terwijl toeristen volgens Urry (1996) het platteland voornamelijk zien als. een
omgeving: met niet te veel planning, die niet te kunstmatig is en waar zich verrassende
zaken voordoen. Naast beheersing van de omgeving, waarvoor economische hulpbronnen
kunnen worden ingezet, krijgt attractievorming op het platteland gestalte via processen
van zingeving. Juist de thematische activiteiten berusten op verschillende interpretaties
van het platteland. Deze vorm van symbolische toe-eigening van het platteland vereist
enige normatieve steun van de lokale bevolking. Indien zij zich afkeert van of zich verzet
tegen toerisme neemt de effectiviteit van het economische handelen af. Omdat
ondernemers het platteland zien als belangrijke bron voor attractievorming, maar tevens
de normatieve steun van de bevolking niet kunnen missen, wordt voorkomen dat de
wereld van instrumentele relaties (de markt) zich eenvoudig losmaakt van de leefwereld.
6.7
Het professionaliseren van het toeristisch aanbod
Met name lokale ondernemers en VW's worden door belangenorganisaties en
provinciale bestuurders aangemoedigd om de eigen organisatie en het toeristisch aanbod
te professionaliseren. Daarbij wordt steevast gewezen op de grilligheid van de toeristische
markt. Om het marktaandeel vast te houden of om als bedrijf te overleven wordt
ondernemers en intermediairs voorgehouden dat zij productgericht denken beter moeten
combineren met marktgericht denken. Dit betekent dat het werk van VW's verder moet
gaan dan louter het verstrekken van folders of het geven van informatie aan toeristen. Ook
hoteliers of campinghouders dienen over te stappen op modernere bedrijfsformules. Deze
omschakeling vergt een specifieke deskundigheid omtrent marktmechanismen en
consumentengedrag. Voor toeristische concerns is het verkrijgen van deze deskundigheid
eenvoudiger dan voor lokale ondernemers. Bij het selecteren van personeel kunnen deze
concerns eisen stellen aan opleiding en ervaring, waartoe zij de middelen hebben. Voor
het verkrijgen van beheersing van marktmechanismen hebben zij de beschikking over
meer economische hulpbronnen dan lokale ondernemers: zij kunnen de noodzakelijke

150

deskundigheid eenvoudigweg kopen. Niettemin zijn ook zij voortdurend bezig hun
organisatie en aanbod te professionaliseren.
Bij professionalisering gaat het zowel om een instrumentele als om een doel-rationele
strategie, oftewel, het betreft een op berekening en beheersing gebaseerde rationalisering
van handelen. Zo moeten lokale VW's om de kosten te reduceren gaan fuseren (intern
proces) en tegelijkertijd dienen ze te zoeken naar mogelijkheden om het marktaandeel te
vergroten (extern proces). Professionalisering wordt als strategie vooral ingezet om de
concurrentiepositie en de continuïteit van het toeristische bedrijfsleven in een regio veilig
te stellen. Voor de koepelorganisatie van VW's (ANV) is dit de hoofdreden om de
professionalisering van VW's te bevorderen' . In deze paragraaf worden allereerst de
gevolgen van dit proces beschreven. Daarna wordt ingegaan op de inzet van consulenten
bij het verbeteren van de bedrijfsvoering van toeristische ondernemingen. In beide gevallen geldt, dat voor het succes van een rationele strategie als 'professionalisering' ook een
zekere mate van communicatieve overeenstemming is vereist.
7

Erkenningseisen voor VW's als eerste aanzet tot professionalisering
VW's functioneren in een landelijk netwerk van informatie- en servicepunten. Vanaf het
begin van de jaren negentig krijgen belangenorganisaties als ANWB en de Nederlandse
Bond voor Toerisme (NBT) meer invloed op de overkoepelende VW-organisatie AVN' .
Zij verenigen zich onder de naam AVN Toerisme & Recreatie en bemoeien zich
nadrukkelijker met de organisatie en werkzaamheden van VW-kantoren. In die periode
introduceerde de AVN voor VW's pittige erkenningseisen en bracht zij in het netwerk
van kantoren een hiërarchische structuur aan, om zo de efficiëntie en effectiviteit te
verhogen. Naast een provinciaal kantoor (het P-kantoor), dat zich bezighoudt met
productvorming en promotiestrategieën, kwamen er lokale en regionale WV's (respectievelijk S- en A-kantoren). De A-kantoren hebben een uitgebreider takenpakket dan
de S-kantoren, waarin zowel promotie- als marketingdoelstellingen zijn opgenomen. In
dit nieuwe beleid zijn VW's in een collectief keurslijf gedrongen. Om een officiële
erkenning van de AVN te krijgen moeten de WV-kantoren voldoen aan bepaalde eisen
omtrent de winkelformule, de huisstijl, productontwikkeling en opleidingsniveau van het
personeel. Daarnaast streeft men naar één VW-organisatie per gemeente, zodat
gemeentelijke bestuurders een beter beeld krijgen van de kostenstructuur van de VVV en
de hoeveelheid benodigde financiële steun. Deze fusiedwang en pittige erkenningseisen
zorgen voor veel verwarring en problemen binnen de WV's. Door de 'nieuwe'
8

In Vlaanderen deed zich ook een professionalisering van de V W ' s voor, maar dan voornamelijk
op provinciaal niveau. De provinciale W V in Belgisch Limburg (PVTL) moest in het begin van
de jaren negentig overschakelen van een bureaucratische op een marktgerichte organisatie. De
toeristische ondernemers kregen het binnen de organisatie voor het zeggen en eisten rendement
voor hun investeringen. Deze professionalisering heeft zich echter niet voltrokken op regionaal
en lokaal niveau, daar blijft men aangewezen op vrijwilligers en particuliere donaties.
"De ontwikkeling van V W s wordt eigenlijk gestuurd door de ANWB, die zijn netwerk aan het
vergroten is en daarvoor gesubsidieerde kantoren en personeel gebruikt en steeds machtiger
wordt Wij zijn bijvoorbeeld verplicht een camping- en hotelgids van de ANWB in ons
assortiment op te nemen. Via de AVN wordt de ANWB steeds machtiger." (interview hoofd
VW-kantoor)
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zakelijkheid komt het solidariteitsbeginsel van de vereniging onder druk te staan. In een
kort tijdsbestek moest een lokale V W , bestaande uit een mix van vrijwilligers en laag
opgeleid personeel, omschakelen naar een professioneel opererende organisatie:
"Aan één kant zijn het gezellige en amateuristische organisaties, maar ga je fuseren en de organisatie
verbeteren, dan kun je een helder financieringsplaatje geven. Dit geeft problemen bij de
management, de opleiding van personeel etc. Dit kost een paar jaar." (interview directeur Provinciale
V W Limburg)

Bij één van de lokale VW's in Zuid-Limburg leidde deze omschakeling tot fricties tussen
leden van de vereniging. In 1993 ontstond de VW-Heuvelland uit een fusie van 4 lokale
VW-kantoren in de gemeente Wittem. Als scharnierpunt tussen vraag en aanbod moest
deze nieuwe V W opkomen voor de belangen van circa 150 bedrijven, die onderling
aanzienlijk verschilden in omvang, kwaliteit en professionaliteit: in de vereniging
participeren zowel particulieren met één of twee appartementen als concerns met meer
dan 100 vakantiebungalows. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de V W direct
problemen kreeg met de stemverhouding. Ieder lid beschikte in vergaderingen over één
stem, hetgeen niet in verhouding stond tot de financiële inbreng van de verschillende
leden. Door de eisen van professionalisering diende de W V bovendien meer inkomsten
te genereren, hetgeen ondermeer geschiedde door verhoging van de contributie. Tegelijkertijd bleef de verwachte daling van de 'overhead-kosten' door de fusie grotendeels uit.
Extra uitgaven moesten worden gemaakt voor nieuw en goed opgeleid personeel,
waarvoor WSW-medewerkers en vrijwilligers moesten wijken. De fusie zorgde ook voor
een lichte daling van inkomsten, omdat toeristische ondernemers in dorpen, waar sprake
was van sluiting van het VW-kantoor, teleurgesteld afhaakten. Zij vreesden een teruggang van de dienstverlening. Het resultaat van deze ontwikkeling was, dat de nieuwe
WV-organisatie met weinig financiële middelen meer resultaat diende te boeken. Veel
leden verwachtten dat ze door de professionalisering van de organisatie meer boekingen
zouden krijgen, hetgeen echter niet direct het geval was.
Een ander probleem voor de V W was dat de zakelijke instelling van sommige
(mvloedrijke) leden niet langer strookte met de amateuristische visie op toerisme van de
andere leden. Door de opgelegde verandering 'van bovenaf kwam het WV-bestuur dan
ook voor een dilemma te staan:
"Kies je voor de kleine bedrijven, dan krijg je niet genoeg financieel draagvlak, terwijl aan de andere
kant deze kleintjes de belangrijke steunpunten van de W V zijn. Iedereen draagt naar ratio bij, dus
zullen sommigen hun wil steeds meer opleggen aan anderen."

Sommige leden probeerden de professionalisering van de V W aan te grijpen om meer
invloed op deze organisatie te krijgen, hetgeen niet zonder verzet bleef. Zo poogde het
appartementencomplex Mechelerhof een informatietaak van de V W te monopoliseren,
door zelf een VW-kantoor op te zetten met een eigen logo en personeel. Voor de
distributie van materiaal diende de VW-Heuvelland te zorgen. De overige leden
verzetten zich tegen deze gang van zaken, omdat ze dit initiatief ervoeren als bedreigend
voor de eigen onderneming. In deze bedreigende situatie ontstond een hernieuwd gevoel
van solidariteit, waardoor het plan van de Mechelerhof niet doorging. Zonder deze
solidariteit kunnen VW's als vereniging ook nauwelijks functioneren. Het solidariteits-
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beginsel van de vereniging voorkomt een ongebreidelde professionalisering.
In Vaals deden zich identieke problemen voor. Daar moest een VVV uitgroeien tot een
professioneel A-kantoor, zonder dat dit gepaard ging met een toename van financiële
middelen. De saamhorigheid binnen deze V W bleef in stand door de problemen door te
schuiven naar de gemeente: zij werd verantwoordelijk geacht voor de financiële
gezondheid van de V W . De managers van grote concerns leidden het protest tegen de
afzijdige houding van de gemeente bij het professionaliseren van de V W . Zij voelden er
niets voor om de W V in stand te houden door middel van steeds hogere bijdragen. In een
protestbrief dreigden zij de gemeente met het verlaten van de V W . Zij beriepen zich
daarbij op hun eigen uitgebreid promotie- en marketingapparaat. De gemeente werd zo
voor het blok gezet. De gemeente had belang bij handhaving van de solidariteit binnen de
W V , anders zou zij de subsidies aanzienlijk moeten verhogen. Anderzijds zou het uit de
V W treden van deze bedrijven de professionalisering van de WV-Drielandenpunt
belemmeren.
In de zojuist aangehaalde perikelen rondom de VW's blijkt een toename van zakelijkheid
niet te leiden tot het verdwijnen van de solidariteit binnen de vereniging; Deze komt
echter wel onder druk te staan en moet opnieuw vorm krijgen. In een periode van onstuimige veranderingen moeten de leden van deze WV's tot een nieuwe definitie van de
situatie komen, hetgeen ook noodzakelijk is om de professionalisering van de W V tot
een succes te maken. Om te komen tot een nieuwe definitie van de situatie moeten de
leden onderhandelen over de financiële bijdragen, de stemverhouding, de taakverdeling,
toelaatbare zaken en de verwachte activiteiten van het bestuur. Het zoeken naar
communicatieve overeenstemming omtrent deze zaken vormt niet een bedreiging van de
effectiviteit van de V W , maar draagt daarjuist aan bij.
De bijdrage van toeristische consulenten aan de professionalisering van de toeristische
sector
Belangenorganisaties als RECRON, Horeca Nederland en HISWA alsmede de Provincie
Limburg en de Kamer van Koophandel streven gezamenlijk naar een professionalisering
van de gehele toeristische sector in Zuid-Limburg. Aanleiding daartoe is de constatering
van een toenemende concurrentie tussen regio's en het bestaan van enkele barrières in de
ontwikkeling van de toeristische sector in Zuid-Limburg, waardoor de concurrentieslag
dreigt te worden verloren. Om die reden zijn genoemde organisaties overgegaan tot het
stationeren van drie consulenten bij de Kamer van Koophandel, die verschillende toeristische bedrijven adviseren over een marktgerichte bedrijfsvoering. Ook worden adviezen
verstrekt over een muieuvriendelijke bedrijfsvoering en mogelijkheden tot samenwerking
met andere ondernemers, bijvoorbeeld via het opzetten van thematische arrangementen.
Dit project is een uitvloeisel van het adviesrapport van Coopers & Lybrand (1994),
waarin aandacht is voor een onevenwichtige ontwikkeling binnen de toeristische sector.
In het rapport waarschuwen de adviseurs dat het kwaliteitsniveau van kleine ondernemingen achterblijft bij de markteisen en geven daarbij aan dat kwalitatief
hoogwaardige bedrijven daar op den duur hinder van zullen ondervinden. Tegelijkertijd
wijst men in het rapport op het belang van de kleinschaligheid van het toeristische product
'Zuid-Limburg'. Bij verhoging van de professionaliteit van het bedrijfsleven moet worden
gezorgd voor behoud van deze kleinschaligheid. In Zuid-Limburg zijn het met name de
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kleine, op lokaal niveau opererende, ondernemingen die een specifieke ambiance weten te
creëren, waarbij de persoonlijke dienstverlening voorop staat, zoals eerder al is
aangegeven. Deze ambiance is sterk verbonden met de cultuur van de streek. Van deze
streekeigen ambiance profiteren ook de grote ondernemingen, omdat dit een kernaspect
vormt van de toeristische attractiviteit van Zuid-Limburg. Ook de provinciale overheid
onderkent in een nieuwe toeristische nota (1997) het belang van een veelvoud van
kleinschalige voorzieningen en de noodzaak van het daarin aanbrengen van eenheid.
Met het aanstellen van consulenten kiezen toeristische belangenorganisaties en
provinciale overheid voor een communicatieve aanpak van het probleem. Het project
voorziet niet ih een directe financiële ondersteuning. Deze aanpak laat speelruimte voor
andere interpretaties. Bij een meer instrumenteel-strategische aanpak zou deze
speelruimte te nadrukkelijk worden vastgelegd, zoals in geval van bijvoorbeeld erkenningseisen voor VW's. Bij deze professionalisering van het bedrijfsleven doet zich echter
een probleem voor dat te maken heeft met verschillen in bedrijfscultuur en -structuur.
Waar toeristische concerns streven naar wmstmaximalisatie, waarvoor ze ondermeer het
toerisme in tijd spreiden en werken met prijsmechanismen, ligt de ambitie van veel lokale
ondernemers veel lager. Verhuurders van vakantie-appartementen/bungalows zien de
huuropbrengst vaak als een welkome aanvulling op andere inkomsten of als een
toekomstige investering (voor de VUT/AO W-periode), veel pensionhouders en hoteliers
beschouwen een toeristisch bedrijf als een middel om op prettige wijze te kunnen
(blijven) werken en wonen op het platteland en menig agrariër vindt in toerisme een
aantrekkelijke nevenactiviteit, die de 'stille' perioden opvult.
De deskundigheid die consulenten willen overgedragen op deze ondernemers, ondermeer
op het gebied van investeringen, moet om doelmatig te zijn niet alleen een cognitiefinstrumenteel karakter dragen, maar ook van esthetische en praktische aard zijn. Dat wil
zeggen: bij het geven van bedrijfseconomische adviezen dienen zij rekening te houden
met specifieke ook sociaal-culturele aspecten van ondernemingen. Veel lokale ondernemers stemmen hun toeristisch product af op hun voeling met de streek en bereiken juist
op die manier een specifieke doelgroep. De zakelijke problematiek van deze ondernemers
kan niet slechts tot kwantitatieve berekening worden gereduceerd, daarvoor wijkt hun
beleving bij het produceren en aanbieden van het toeristisch product te veel af van die van
managers van de toeristische concerns. Bij lokale ondernemers is de persoonlijke inbreng
een wezenlijk onderdeel van toeristische productA?orming:
"Wij werken op onze eigen manier. Wij benaderen de mensen zelf. Dat is niet alleen meer
moderniseren met de nieuwste electronische snufjes. Dat is het creëren van een sfeer, een ambiance.
Wij organiseren alles zelf, dan hebben mensen het gevoel dat wij er voor hen zijn. Mijn vrouw gaat
bij de uitstapjes altijd mee als reisleidster. Als mensen hier zijn, dan heeft men het gevoel dat ze in de
puntjes worden verzorgd. Onze mensen willen niet naamloos benaderd worden. Wij profileren ons
door de mensen persoonlijk aan te spreken. De entourage is ons product"

Bij dit type bedrijfsvoering leggen ondernemers net zo goed als grote concerns een relatie
met behoeften die in een samenleving worden ontwikkeld, alleen benaderen ze deze op
een meer symbolische wijze. Professionalisering van de gehele toeristische sector in een
regio heeft pas kans van slagen als een gezamenlijke definitie van de situatie wordt
bereikt, waarbij duidelijkheid ontstaat over de verwachte bijdrage van verschillende typen
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tedrijven aan de attractievorming in Zuid-Limburg. Lokale ondernemers tonen zich nu
vooral bevreesd dat ze door consulenten een bepaalde toeristische visie opgelegd krijgen,
waarbij geen speelruimte is voor eigen interpretaties.
6.8
De uitwisseling van belangen
In hoofdstuk 5 is geconstateerd, dat bij deze strategie nauwelijks sprake was van een even
groot voordeel voor natuurorganisaties en ondernemers. Daarvoor lagen de doelstellingen
van natuurorganisaties en deze andere actoren te ver uiteen. Wanneer toeristische
ondernemers zelf het initiatief tot belangenuitwisseling nemen, is de kans op ongelijk
voordeel kleiner. Beide partijen moeten dan wel belang hebben bij de voorgestane
toeristische ontwikkeling en productvorming. Ideeën over de aard van de attractie mogen
dan niet verschillend zijn, zoals bij het initiatief van Staatsbosbeheer. Bij het project
"wandeltaxi' bleken ondernemers niet bereid tot een actievere bijdrage toen succes
uitbleef. Pas bij verandering van de inhoud van het toeristisch product, waarbij niet
regulering voorop staat, maar de inkomsten, zouden zij genegen zijn tot een actievere
ondersteuning van het project Ondernemers letten primair op de economische
meerwaarde van het project of de wijze waarop de symbolische reproductie dienstbaar
kan zijn voor de materiële reproductie. Twee beschrijvingen van situaties, waarbij sprake
is van belangenuitwisseling, laten zien dat actoren met verschillende belangen tot een
effectieve samenwerking kunnen komen, mits wordt voldaan aan deze voorwaarde.
Het bomenproject van kasteel Vaalsbroek
Kasteel Vaalsbroek is zowel een conferentie-oord als een toeristisch hotel en herbergt
tevens een restaurant In 1980 is dit kasteel aangekocht door DSM. Nadat het kasteel was
gerestaureerd besloot de bedrijfsleiding aan de hand van een tekening uit 1760 het
kasteelpark in oorspronkelijke staat terug te brengen. Daarnaast besloot men een
fruitboomgaard met hoogstambomen aan te leggen. In een weiland naast het kasteel liet
de bedrijfsleiding 150 hoogstambomen planten, die ruim negentig authentieke Limburgse
fruitrassen vertegenwoordigden. In het gehele project werd f 130.000 geïnvesteerd,
waarvan een deel bestond uit subsidies van gemeente en provincie. De provinciale
natuurorganisatie bistmclhouding Kleine Landschapselementen (IKL) verleende haar
medewerking aan het project, door haar deskundigheid in te zetten bij de totale planontwikkeling. Deze natuurorganisatie zet zich in voor het herstel van het oorspronkelijke
Limburgse Landschap. Het bomenproject van kasteel Vaalsbroek was voor het IKL een
buitenkans om het aantal hoogstambomen in de regio Zuid-Limburg te doen vermeerderen. Bovendien bood het project de kans om kennis over de natuur en landschap van
Limburg op toeristen over te brengen. Bij de nieuwe boomgaard werd een paneel
geplaatst met informatie over de hoogstambomen en de fruitrassen. Deze attractie werd
door IKL ervaren als een gunstige toeristische ontwikkeling: in een drukbezochte toeristische omgeving als Vaals werd het mogelijk om de authentieke geaardheid van het
landschap te herstellen.
Voor de toeristische ondernemer betekende de restauratie en de aanleg van een
fruitboomgaard een toegevoegd element van het toeristisch product. Het in oude luister
herstellen van kasteel en landgoed moet worden gezien als een symbolische meerwaarde
van het toeristisch product (hotel en restaurant). De manager van het bedrijf beschouwt de
natuur van Zuid-Limburg als een unique selling point. Door het product af te stemmen op
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deze bijzondere omgeving wordt een specifieke ambiance gecreëerd, die verwijst naar
vroegere tijden voor wat betreft het Limburgse landschap en de cultuur. Aanvankelijk
had de gemeenteraad van Vaals bedenkingen bij het verstrekken van subsidie aan het
project, omdat het gericht leek op een selectief aantal toeristen. Toen de bedrijfsleiding
duidelijk maakte, dat de kasteeltuin en de fruitboomgaard ook voor lokale bevolking en
toeristen open zouden worden gesteld en men de bijdrage van de natuurorganisatie aan het
project accentueerde, ging de gemeenteraad alsnog overstag. Het door lokale bevolking en
toeristen bezoeken van het landgoed werd door de bedrijfsleiding gezien als een vorm van
reclame voor de horeca-voorziening. Een dergelijke investering in de infrastructuur moet
uiteindelijk leiden tot hogere omzetcijfers.
19

Tijdens het realiseren van het bomenproject werd de bedrijfsleiding geconfronteerd met
een ander probleem. De moderne landbouw in de omgeving van het kasteel leek niet
geheel te verenigen met het herstellen van het authentieke landschap. Landbouwers
protesteerden tegen het project, omdat men zich zorgen maakte om de verspreiding van
bacterievuur. Het herstel van het authentieke landschap bleek niet in ieders belang.
Hinrichs (1996) merkt daaromtrent op, dat het door buitenstaanders herstellen van de
oorspronkelijke natuurhjke omgeving per definitie als positief wordt geacht voor de
lokale bevolking, terwijl dit vaak moderne Ontwikkelingen tegenhoudt waarop de
bevolking prijs stelt. De manager van het bedrijf wist het probleem op te lossen door in
overleg te treden met de agrariërs . Uiteindelijk werd een compromis bereikt. In overleg
met de agrariërs werd contractueel vastgelegd welke plantensoorten uit de boomgaard
zouden worden verwijderd.
20

De populariteit van streekgebonden diensten en producten
De consumptie van goederen en diensten is altijd ingebed in plaatselijke omstandigheden
(zie Mommaas 1993; 81). Met betrekking tot toerisme op het platteland is nu een
ontwikkeling gaande, waarbij ook de productie van goederen en diensten sterker
verbonden raakt met de bijzonderheden van het gebied. Dit geldt met name in gebieden
waar grote toeristische concerns, die meestal volgens gestandaardiseerde procedures te
werk gaan, ontbreken. In de Voerstreek is dit het geval. In tegenstelling tot Nederland zijn
in België minder wettelijke belemmeringen om traditionele producten opnieuw op de
markt te brengen. In Nederland legt de Keuringsdienst van Waren bijvoorbeeld belemmeringen op voor het produceren van bepaalde kaassoorten: "De echte Limburgse 'stinkkaas'
mag hier niet worden geproduceerd, daarom ga ik naar een boer die bier over de grens zit,
die het wel doet en mag." (horeca-ondernemer te Mechelen). In de Voerstreek betrekken
toeristische ondernemers relatief veel goederen en diensten van lokale producenten en
inwoners. Zo is eerder aangegeven dat bewoners hier als gids of gastheer van toeristen
worden ingeschakeld door het toeristische bedrijfsleven. Op die wijze kunnen zij hun
Met deze inrichting van het landschap wordt aangesloten bij de smaak van de middenklasse
(Marsden & Murdoch 1994). Het hotel en restaurant behoren tot het duurdere segment binnen de
betreffende markt.
"Het is natuurlijk niet de bedoeling dat dit (verspreiding van bacterievuur) gebeurt In overleg
met mijn buren moeten we daarom bekijken welke frurftiomen we beter niet kunnen aanplanten.
Daar komen we wel uit" (directeur Vaalsbroek in: Het Limburgs Dagblad 22-11-1994).
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hobby financieren en er tevens waardering voor ontvangen. Herbergiers en hoteliers
schakelen ook boeren in voor de toeristische productvorming. In de Voerstreek leveren
lokale producenten aan de ondernemers ondermeer kaas, stroop, appelwijn, vlaaien,
jenever en forel. Met het gebruik van deze streekproducten grijpen deze toeristische
ondernemers terug op de streek waarin men zit. Zij zijn zich ervan bewust dat toeristen
een bepaalde plattelandsambiance willen proeven, die ze in het alledaagse leven niet meer
tegenkomen.
De relaties die de producenten van streekproducten met toeristische ondernemers
aangaan, zijn eerder functioneel en zakelijk te noemen dan informeel, zoals bij de relatie
met gidsen het geval is. Zo gaf een eigenares van een hotel aan, dat ze eigenlijk niet kon
opschieten met de plaatselijke forellenkweker, maar dat ze het zeer belangrijk vond om
forel die uit de Voerstreek komt op de menukaart te zetten, ook al gaat het om vis uit
kweekvijvers: "Ik vind dat de forel bij de streek hoort, dat is iets specifieks van de streek."
Verder kreeg de plaatselijke wijnmaker van een hotelier een hoog bod voor de exclusieve
levering van zijn Voerense appelwijn. Deze monopolisering van zijn product ging de
wijnmaker te ver: contractueel mocht hij dan niet meer leveren aan andere ondernemers
en wellicht ook niet meer aan toeristen. Ook de stroopmaker maakte een afspraak met de
plaatselijke V W voor de levering van zijn product: de W V leverde potten en stickers
aan de stroopmaker, die per vijf kilo stroop 5 gulden ontving, waarna de V W het product
verkocht. Toen de stroopmaker doorkreeg dat hij, vanwege de populariteit van het
product, het veelvoud kon verdienen van wat hij tot dan toe kreeg, ging hij over tot het
leveren van een mindere kwaliteit stroop. De V W zegde vervolgens de mondelinge overeenkomst op, hetgeen voor de stroopmaker de weg vrijmaakte om zelf het streekproduct
aan toeristen te leveren. Voor toeristische ondernemers is het verkrijgen van exclusieve
rechten op streekproducten interessant, omdat ze in een streek, waarin het toeristisch
aanbod gekoppeld is aan de eigenheid ervan, een hoge symbolische waarde
vertegenwoordigen.
Ondanks het feit dat het bij deze strategie gaat om instrumentele relaties, krijgen sociaalculturele aspecten van de streek een herkenbare plaats in de verschillende toeristische
activiteiten. Weliswaar wordt de leefwereld op instrumentele wijze ingezet voor doeleinden van materiële reproductie, maar er is geen sprake van een eenzijdige aanpassing
van de symbolische leefwereld aan het gerationaliseerde economische systeem. Doordat
ondernemers belang hebben bij 'streekeigen' goederen en diensten, waarvoor zij
afhankelijk zijn van de welwillendheid van lokale actoren, is hun handelen niet uitsluitend
ingegeven door eisen van marktmechanismen. Is dit wel het geval dan haken producenten
van streekproducten af, zoals de wijn- en stroopmaker in de Voerstreek. Deze producenten, en ook de natuurorganisaties (voorbeeld Vaalsbroek), beschikken over belangrijke
symbolische hulpbronnen, die belangenuitwisseling voor ondernemers aantrekkelijk
maken.
6.9
Het inspelen op veranderde condities
De vastlegging van natuurfuncties in structuur- en bestemmingsplannen belemmert veelal
de marktgerichte activiteiten van toeristische ondernemers en projectontwikkelaars. Bij
het claimen van ruimte krijgen ze in toenemende mate te maken met restricties ten
aanzien van toeristische activiteiten, vooral in een 'groene' omgeving als Zuid-Limburg.
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Slechts bij uitzondering ontstaat er ruimte voor nieuwe toeristische bedrijvigheid. In dat
opzicht is eerder gewezen op het door Staatsbosbeheer verpachten van een natuurterrein
op de Vaalserberg aan een toeristische ondernemer. In het algemeen is echter sprake van
een zodanige bescherming van het Zuid-Limburgse platteland, dat realisatie van grote
toeristische bouwprojecten bemoeilijkt is. Deze omstandigheid dwingt met name
projectontwikkelaars tot een andere aanpak, omdat het gereedmaken van de omgeving
voor economische doeleinden slechts mogelijk is door omzeiling van bestaande beperkingen. Het laatste gebeurt ondermeer door strategisch in te spelen op bepaalde maatschappelijke ontMÓkkelingen, zoals op het gebied van (Europese) subsidieverlening en de
zoektocht van kapitaalkrachtigen naar investeringsobjecten. De mogelijkheid tot het
verkrijgen van subsidies versterkt de economische macht van projectontwikkelaars, die
ingezet kan worden om lokale bestuurders over te halen om mee te werken aan de
totstandkoming van bepaalde toeristische projecten. Bij het enthousiasmeren van bestuurders wijzen projectontwikkelaars veelal op de 'spinn-off van hun projecten voor de lokale
of regionale economie. Het aanbieden van vakantiebungalows als beleggingsobject
betekent dat projectontwikkelaars de symbolische waarde van een gebied economisch op
effectieve wijze weten te benutten. Aan de hand van een beschrijving van de
totstanakoming van het appartementencomplex de Mechelerhof wordt verduidelijkt hoe
projectontwikkelaars hun economische macht inzetten ter bescherming van de continuïteit
van hun bedrijf en hoe ze daarbij gebruik maken van de symbolische waarde van het
platteland.
De Mechelerhof: Inspelen op de recreatieve bestemming van een gebied
In het buitengebied van het dorp Mechelen beschikken bestuurders nauwelijks over
mogelijkheden om recreatieve bestemmingen aan te wijzen. De directe omgeving van het
dorp heeft van natuurorganisaties zelfs het predikaat 'stiltegebied' gekregen, hetgeen
nagenoeg alle vormen vantoeristischebedrijvigheid uitsluit. Verder is een groot deel van
het agrarische gebied er bestemd als toekomstig natuurreservaat. Voor projectontwikkelaars is deze kwalitatieve natuurlijke infrastructuur een ideale omgeving om te investeren.
Om die reden zoeken zij in deze omgeving naar grond waarop reeds een toeristischrecreatieve bestemming rust Zwembaden bieden veelal de uitkomst. Deze openbare
recreatievoorzieningen verkeren in financieel opzicht vaak in deplorabele toestand en
drukken dientengevolge sterk op de begroting van gemeenten. Veel gemeenten willen dan
ook graag af van deze financiële last. Voor projectontwikkelaars ontstaat zo een ideale
situatie, daar het terrein van deze zwembaden in bestemmingsplannen het predikaat
'toeristisch-recreatief draagt, waardoor juridisch gezien de bouw van een bungalowpark
of dagattractie mogelijk is. Bovendien kunnen projectontwikkelaars deze zwembaden plus
het omliggende terrein vaak voor een symbolisch bedrag overnemen van de gemeente. In
de regel eisen gemeenten daarbij als tegenprestatie dat deze zwembaden toegankelijk
blijven voor de lokale bevolking. Vaak is dit voor projectontwikkelaars geen probleem,
omdat ze daarmee de omwonenden kunnen compenseren voor de overlast die de nieuwe
voorziening geeft. Door het moderniseren van het zwembad bieden ze de lokale bevolking
tevens een kwalitatief betere voorziening.
In de gemeente Wittem heeft een projectontwikkelaar op de zojuist beschreven wijze de
beschikking gekregen over een terrein van 4,5 hectare grond; Na sanering verrezen op het
voormalige zwembadterrein 81 vakantie-appartementen. Aan dit project waren voor
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projectontwikkelaars weinig financiële risico's verbonden, omdat men de beschikking
kreeg over in totaal drie miljoen gulden aan subsidies. In het kader van Europees sociaal
beleid voor economische achterstandsgebieden (het EFRO) verstrekte de EC de helft van
dit bedrag, dat vervolgens door het Ministerie van Economische Zaken werd verdubbeld
(de verplicht co-financiering). Daarnaast zorgde de gemeente voor de kwalitatieve
verbetering van de infrastructuur naar en om het terrein van de Mechelerhof (subsidie
f350.000). De vakantie-appartementen werden vervolgens op basis van een door de
projectontwikkelaar ontwikkelde investeringsconcept als beleggingsobject in de verkoop
gedaan. Op grond van dit Bungalow-Recreatief-Investeringsconcept (BRT) dienden de
kopers de appartementen na aankoop in beheer van dezelfde projectontwikkelaar te geven,
die daarmee zorg droeg voor de verhuur van de appartementen. De eigenaren van de
appartementen kregen met dit concept de verzekering over een vast rendement, omdat
iedere deelnemer aan het poolsysteem van appartementen naar evenredigheid opbrengsten
van de verhuur genoot. Uiteindelijk heeft de projectontwikkelaar slechts een geringe hoeveelheid kapitaal in het appartementencomplex hoeven te steken. De subsidies en de verkoop van appartementen betaalden de gemaakte investeringen in de startfase geheel terug.
De beperkingen voor toeristische bedrijvigheid op het platteland, die het gevolg zijn van
namurbeschermingsmaatregelen, zijn in deze situatie uiterst lucratief voor de projectontwikkelaar. Het schaarstevraagstuk van het milieu valt in deze situatie, vanuit het
gezichtspunt van ondernemers, perfect samen met dat van de economie. Allereerst dient
de fraaie natuurhjke omgeving als 'uithangbord' voor het aantrekken van beleggers en
toeristen. Daarnaast garandeert de beschermde natuur in de nabijheid van het complex de
waarde van de beleggingen. De burgemeester van de betreffende gemeente onderkent
deze economische waarde van de natuur in de nabijheid van het dorp:
"Het gebied is zo aantrekkelijk uit zichzelf, daar ligt onze kracht Als we dit gebied overeind houden
en toezicht houden dat het aantrekkelijk blijft, dan is een geweldige basis gelegd voor mensen die
willen investeren in verblijfsaccommodafjes."

Projectontwikkelaars letten bij hun investeringen juist op deze bijzondere kwaliteiten van
de omgeving, waarbij ze de kans wordt geboden om exclusieve producten tot stand te
brengen. De zojuist geschetste condities doen zich slechts bij uitzondering voor en geven
projectontwikkelaars de ideale mogelijkheid om zowel een sterke concurrentiepositie te
veroveren -want de kans op identieke projecten is uiterst gering- als om schaarse en
kostbare ruimte te verwerven, waarvoor ze relatief weinig kosten dragen. Deze schaarste
eigenschap van ruimte, met de exclusieve kwaliteiten van 'rust' en 'groen', vertaalt zich
uiteindelijk in hoge economische opbrengsten. Nataurbescheimingsmaatregelen dragen
indirect bij aan de transformatie van het platteland tot een exclusieve consumptieruimte.
Vandergeest en DuPuis (1996; 9) merken daaromtrent treffend op: "Ironically, the high
value placed on preservation can lead to a commodification of preserved rurality". Zo
sluit het project 'Mechelerhof uitstekend aan op de smaak van de kapitaalkrachtige
middenklasse, waarvóór het kopen van een luxe vakantie-appartement geldt als een ideale
economische en culturele investering (zie Murdoch & Marsden 1994). Door speciaal aandacht te besteden aan de architectuur en de inrichting van de omgeving van de appartementen, die afwijkend moet zijn van de uniforme inrichting van Centre Parcs-terreinen,
wil de projectontwikkelaar een specifieke doelgroep aanspreken, die geïnteresseerd is in
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natuur, rust en ontspanning.
Het platteland dient ook bij deze strategie als culturele en natuurlijke bron, waaruit
projectontwikkelaars putten voor de samenstelling van het toeristisch-recreatief product.
Normen en waarden, zoals die vastgelegd zijn in de leefwereld en dan met name die
omtrent natuurbescherrrüng, komen voor deze projectontwikkelaars niet altijd over als een
externe bedreiging voor de continuïteit van economische activiteiten, maar eerder als een
nieuwe kans op economische groei en winst. De veranderde condities op het platteland
worden door projectontwikkelaars gezien als een uitdaging in het vinden van nieuwe
wegen naar economische groei en winst. Doordat toe-eigeriing van de plattelandsruimte
aan stringente maatschappelijke eisen is gebonden, wordt voorkomen dat het landschap
vol raakt met toeristische accommodaties of voorzieningen. Indien het laatste het geval is
ontstaat er gevaar voor de symbolische reproductie van de omgeving, oftewel, het zou de
toeristische attractiviteit van het landschap verminderen, omdat het idyllische beeld van
het platteland erdoor zou worden verstoord. Toch bieden deze stringente eisen voor
projectontwikkelaars de mogelijkheid om op het platteland exclusieve toeristische
gebieden te creëren, waarvan de opbrengsten relatief hoog zijn: met het luxe product
wordt een kapitaalkrachtige doelgroep bereikt. Deze constatering is in tegenspraak met
het in de maatschappij ontstaan van plurale 'vrijetijdslandschappen', waarvan Urry (1990)
en Rojek (1993) stellen, dat deze ontwikkeling gepaard gaat met een continue productie
van stimulaties en sensaties. Zo'n situatie zou een bedreiging betekenen van het door toeristen gewenste beeld van een geïdealiseerd platteland.
6.10

Conclusie: Attractievorming en de vereiste van aanpassing aan de
symbolische leefwereld
In de theorie van 'Het communicatieve handelen' benadrukt Haberrnas dat het gevaar
voor het optreden van eenzijdigheid van het rationaliseringsproces in onze moderne
maatschappij, waarbij het handelen van mensen uitsluitend dreigt te worden
geconditioneerd door geld en bureaucratische regels, voortdurend op de loer liggen. Deze
dreiging is volgens Habermas het gevolg van wetmatige mechanismen van het
economische en bureaucratische systeem, die ervoor zorgen dat de wereld van
instrumentele relaties zich losmaakt van de leefwereld: sociale relaties komen dan in het
teken van effectiviteit en efficiëntie te staan en daarmee ook de waarden en nprmen, zoals
die worden voortgebracht door de leefwereld, omdat deze dan slechts worden getoetst op
doelmatigheid en nuttigheid. In dit hoofdstuk is nagegaan in hoeverre bij attractievorming
het handelen van toeristische ondernemers in het teken van nuttigheid en doelmatigheid
staat. Om daar een antwoord op te geven is gekeken of de coördinatie van handelingen
eenzijdig verloopt via monetaire relaties.
Uit de zojuist besproken strategieën blijkt, dat het optreden van een eenzijdige
rationalisering van handelen bij attractievonrring wordt tegengegaan door een essentieel
kenmerk van attractievorming, namelijk dat van zingeving. Naast een op berekening en
beheersing gericht handelen krijgen attracties gestalte via het door producenten geven en
ontlenen van betekenissen aan de omgeving. Ondernemers gebruiken bij deze zingeving
het platteland als natuurlijke en culturele bron. Uit deze bron kunnen ondernemers slechts
onder bepaalde voorwaarden putten voor attractievorrning. Hun economische macht is
vaak niet toereikend om zich de plattelandsomgeving eenzijdig toe te kunnen eigenen.
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Toeristische ondernemers hebben geen monopolie op natuurlijke en culturele
hulpbronnen (Ashworth 1992), daarom zetten ze verschillende strategieën in om zich deze
toe te eigenen, waarbij ze zowel van instrumentele als van communicatieve hulpbronnen
gebruik maken.
Bij het representeren van het platteland maken producenten van attracties ondermeer gebruik van bestaande waarden en betekenissen die de lokale bevolking aan haar omgeving
toekent. Hoewel het daarbij veelal gaat om een ideale representatie van het platteland, wil
dit niet zeggen dat het onderscheid tussen representatie en werkelijkheid geheel verloren
gaat en het gepresenteerde zich voordoet als een kopie of als louter spektakel, zoals Urry
(1990; 85) beweert. Het gelijktijdig, openlijk en spanningsvol van kracht zijn van de
logica van zowel de materiële als symbolische reproductie in het handelen van toeristische
ondernemers voorkomt dit (zie Kunneman 1993). Indien de plattelandsomgeving
getransformeerd zou worden tot een kermisachtige plaats, is de kans groot dat ze
ondernemers de normatieve steun van de lokale bevolking en/of natuurorganisaties kwijt
raken en eventueel te maken krijgen met weerstanden. Bovendien is de loyaliteit van de
lokale bevolking voor ondernemers belangrijk bij het presenteren van het platteland als
een vredige, rustieke en harmonieuze omgeving, hetgeen overeenkomt met het heersende
collectief beeld van het platteland (zie Hoggart e.a. 1995). Verzet van de bevolking tegen
toerisme past niet in dit beeld. Om die reden proberen ondernemers de lokale bevolking
van de Voerstreek niet tegen zich in het harnas te jagen, bijvoorbeeld door het onderwerp
'taalstrijd' te vermijden of door ze over te halen mee te werken aan de totstandkoming van
attracties, hetgeen zowel met de inzet van geld (compensatie en belangen-uitwisseling) als
met communicatieve hulpbronnen gebeurt, voornamelijk via overreding, de inzet van
lokale kennis of het ter discussie stellen van het eigen handelingsplan (op voorlichtingsbijeenkomsten).
Ook de inzet van lokale kennis bij de vorming van attracties kan weerstanden voorkomen,
waardoor bij de bevolking gevoelens van trots en waardering kunnen ontstaan. Vooral
lokale ondernemers bedienen zich van deze strategie. Uit de reacties van bewoners op de
informatie die aan toeristen wordt verstrekt tijdens de thematische activiteiten, bleek dat
er voor toeristische ondernemers ook interpretatiemarges zijn: verkeerde informatie over
de streek wekte gevoelens van irritatie op. Daarnaast dient het verstrekken van informatie
over bijzonderheden van een streek of regio ook educatieve doeleinden, die eveneens bepaalde interpretatiemarges vastleggen. Eén en ander betekent dat het platteland niet louter
wordt getransformeerd tot één levendige plek van manifestaties en evenementen, daarvoor
moet te zuinig met deze bron van cultuur en natuur te worden omgesprongen om
verschillende toeristische doelgroepen te kunnen bedienen. Alleen bij het thematisch
zoneren van toeristische activiteiten dreigt voortdurend het gevaar van een eenzijdigheid
van toeristische activiteiten, maar dat wil niet zeggen dat het gehele platteland uitgroeit tot
een kermisachtige plaats. Bovendien kennen deze thematische producten ook een zekere
flexibiliteit. Bij een te grote toeristische druk op een gebied kunnen toeristen met behulp
van thema-activiteiten naar andere gebieden worden geleid.
Bij de toe-eigening van de omgeving moeten toeristische ondernemers eveneens rekening
houden met voorkeuren van consumenten. Op deze voorkeuren sluiten zij hun product
aan. Doordat deze voorkeuren een zekere diversiteit laten zien, moeten zij zich de
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omgeving op verschillende manieren toe-eigenen. Deze verschillen kwamen vooral aan de
oppervlakte bij de professionalisering van het toeristische aanbod. Doordat lokale
ondernemers hun klanten op een geheel andere manier benaderen en van producten
voorzien, dan managers van toeristische concerns, dient voor het welslagen van de
professionalisering van de gehele toeristische sector in Zuid-Limburg allereerst een
gezamenlijke definitie van de situatie worden bereikt. Het laatste is niet eenvoudig realiseerbaar, omdat lokale ondernemers andere belangen hebben dan concerns. Om die reden
tonen zij zich vaak achterdochtig met betrekking tot de bedoelingen van deze
professionele toeristische organisaties (angst voor het opleggen van een visie). Juist deze
verschillen in toeristisch ondernemerschap verhinderen een interne verdichting van het
economische systeem en daarmee een ongebreidelde toename van economische macht.
Het handelen van toeristische ondernemers wordt niet in gelijke mate gedicteerd door
marktmechanismen. Verder kan worden geconcludeerd dat het spanningsveld tussen eisen
van materiële en symbolische reproductie in het handelen van ondernemers een reductie
van de omgeving tot louter een omgeving van technisch ingrijpen verhindert. Binnen het
gerationaliseerde economische systeem is sprake van een aanpassing aan de symbolische
leefwereld. Binnen dit systeem is aandacht voor communicatieve, culturele en
persoonlijke hulpbronnen (Korthals en Kunneman 1992). Attractievorming krijgt niet
uitsluitend gestalte door middel van beheersing en berekening, maar mede door het
gebruik van dergelijke hulpbronnen, waarvoor producenten moeten onderhandelen met de
sociale omgeving.
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Hoofdstuk 7 De overheden: omgaan met belangentegenstellingen
7.1
Inleiding
Tot nu toe is een beeld geschetst van de belangentegenstelling tussen 'natuur', 'landbouw ,
'toerisme en recreatie' en de behoeften van de lokale bevolking. In dit hoofdstuk gaat de
aandacht uit naar de wijze waarop de overheid hierin positie kiest. Er is onderzocht hoe de
overheid
omgaat
met
belangentegenstellingen
en
hoe
georganiseerde
belangengroeperingen de politiek bespelen. Bestudering daarvan maakt duidelijk wie de
'regie' in handen heeft in de strijd om belangen en welke belangen door de overheid als
legitiem worden erkend. De overheid wordt daarbij opgevat als een geheel van
bestuurlijke praktijken. Dit hoofdstuk heeft niet de pretentie een totaal inzicht te geven in
deze bestuurlijke praktijken. Het gaat hier primair om het geven van inzicht in strategieën
die ambtenaren en bestuurders hanteren bij het tegemoet treden van belangentegenstellingen. Beleidsvoering is geanalyseerd in het licht van de belangentegenstellingen en de
aard van de vervlechtingen tussen delen van de overheid en delen van de maatschappij
(zie van Tatenhove 1993; 75).
1

Verder worden overheid en staat, termen die synoniem worden gebruikt, niet opgevat als
een politieke en bestuurlijke eenheid. De interne fragmentatie, het bureaucratische pluralisme en de verwevenheid met maatschappelijke netwerken en organisaties maken dat
onmogelijk (Frouws 1994; 18). De staat is geen subject met eenheid van handelen en
doelgerichtheid, maar een geheel van strategieën, waarvan de mate van onderlinge coördinatie zelf ook weer inzet van strijd is (Stuurman in: van Tatenhove 1993). Op grond van
deze interne fragmentatie van de overheid komt in dit hoofdstuk zowel het handelen van
ambtenaren, die regels toepassen, als dat van gekozen bestuurders aan bod'. Tevens is het
handelen van individuele actoren, die toegang hebben tot de hulpbronnen van de 'staat',
bestudeerd.
Habermas hanteert een functionele opvatting van de staat. De relatieve autonomie van de
staat dient om de langetermijnvoorwaarden voor de kapitalistische reproductie te
garanderen. Volgens Habermas geschiedt de coördinatie van handelen binnen de context
van de staat via het medium macht, dat hij typeert als exclusief integratiemechanisme van
de staat. Met behulp van regels oefent de staat controle uit op het handelen van anderen.
Menselijke betrekkingen komen zo onder invloed van bureaucratische controle te staan.
Controle is daarbij een verzelfstandigd middel ter behartiging van het collectieve belang.
Met collectieve belangen wordt bedoeld: administratief-bestuurlijke orde, veiligheid,
legitimiteit en economische groei (Frouws 1994; 18). Verder zorgt de staat voor een
aantal randvoorwaarden voor de materiële reproductie. Via de inzet van kennis bij projectontwikkeling, het verstrekken van subsidies, het verzorgen van de iiifrastructuur en het
sturen van procedures, scheppen overheden voorwaarden voor toeristische bedrijvigheid.
Deze steun legitimeren zij met een verwijzing naar het collectieve belang. Instemming
voor dit beleid kan worden verkregen door de bevolking te wijzen op de voordelen van
1

De aanduiding bestuurder dient in dit hoofdstuk te worden gelezen als iemand die
de overheid vertegenwoordigt op lokaal (=gemeente), provinciaal of interregionaal
niveau (Euregio of MHAL).
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enerzijds een kwalitatieve infrastructuur van wegen, 'groen' en voorzieningen en anderzijds van werk en inkomen (compensatie). Leefbaarheid wordt aldus afgemeten aan de
economische situatie. Habermas is van mening dat intermenselijke verhoudingen hierdoor
nadrukkelijker in het teken van functionaliteit komen te staan, waardoor de inhoud van
niet-materiële zaken op de achtergrond raakt. Hij meent dat een overheersende functionele
handelwijze ervoor zorgt dat het bureaucratische systeem steeds dieper in de leefwereld
ingrijpt. In zo'n situatie vereenzelvigt de overheid zich onevenredig met de belangen van
toeristische bedrijven en wordt toerisme eenzijdig benaderd als economisch beheersingsvraagstuk. In dit hoofdstuk wordt nagegaan of de bemoeienis van de overheid met
toerisme en recreatie altijd zo'n eenzijdige wending neemt.
De indeling van dit hoofdstuk wijkt niet af van die van de vorige twee hoofdstukken. Er
zijn wederom een aantal strategieën onderscheiden. Alleen betreft het nu strategieën die
bestuurders inzetten bij het sturen van toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Aangezien
het sturen van toeristisch-recreatieve ontwikkelingen geschiedt vanuit verschillende
politiek-bestuurlijke kaders en vanuit uiteenlopende overwegingen, komen in dit
hoofdstuk de strategieën aan bod die bestuurders van zowel gemeenten, provincies als de
Euregio hanteren. Daarbij is aandacht voor de effectiviteit en de condities waaronder ze
worden gebruikt. Het hoofdstuk begint met een verhandeling over bestuurlijke processen
in relatie tot veranderende maatschappelijke condities.
7.2

Bestuurlijke vernieuwing als reactie op dynamische maatschappelijke
processen
In de jaren tachtig onderging de wereldeconomie een proces van mondiale
herstructurering, die niet alleen leidde tot een herdefiniëring van kapitaal-arbeidverhouding als gevolg van de sanering van de industriële sector en de opkomst van de
dienstverlenende sector, maar ook tot die van de rol van de staat (Henderson & Castells
1987). Deze economische herstructurering ging gepaard met een toenemende
interdependentie van economische functies, die verder reikte dan de nationale grenzen.
Hierdoor volstond een centrale regie van de economie door de staat niet langer.
Bestuurlijke processen kwamen in het teken van decentralisatie, regionalisering en
internationalisering te staan (Kessen 1993). Het paradoxale van het economische
schaalvergrotingsproces was dat er tegelijkertijd een schaalverkleining optrad (zie Harvey
1989; Featherstone 1991; Mommaas 1993). Centrale overheden veronderstelden dat in de
wereldwijde concurrentieslag om investeringen regionale bestuurders sneller en slagvaardiger konden reageren. Met name op het gebied van vestigingscondities werden zij beter
in staat geacht om investeerders te lokken. Provinciale bestuurders kregen daarom de
beschikking over meer beleidsinstrumenten en net als lokale bestuurders werden ze
aangemoedigd om samenwerkingsverbanden op te zetten. Tegelijkertijd stonden centrale
overheden een deel van hun macht af aan supra-nationale bestuurscentra als de Europese
Unie (De Vries 1997).
In dit bestuurlijke vernieuwingsproces nemen grensgebieden een bijzondere plaats in.
Doordat in het kader van een geïntegreerd Europa de betekenis van de grens als scheidend
element zal vervagen, is een gestructureerde interregionale grensoverschrijdende
samenwerking onontbeerlijk (Kessen 1993). Gebieden die voorheen perifeer lagen ten
opzichte van nationale economische en bestuurscentra, kunnen uitgroeien tot strategische
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handelslocaties, mits bestuurders van deze grensregio's op het gebied van economie en
ruimtelijk ordening samenwerken. In het onderzoeksgebied heeft deze samenwerking
vorm gekregen in het ontstaan van het regionale bestuurlijke platform Euregio Maas-Rijn
en het stedelijke overlegorgaan MHAL. In hoofdstuk 4 is uitvoerig stilgestaan bij de
achtergronden en doeleinden van deze samenwerkingsverbanden. Daarbij is aangegeven
dat toerisme en recreatie op twee manieren onderwerp van grensoverschrijdend overleg
zijn, namelijk in de Euregionale werkgroep 'toerisme', die verantwoordelijk is voor het
bedenken en initiëren van nieuwe toeristische projecten, en in de MHAL-projectgroep
'Drielandenpark'. Beide initiatieven zijn in eerste instantie bedoeld om te komen tot een
brede regio-overstijgende visie op toerisme. Initiatiefnemers van deze projecten achten
zo'n visie wenselijk, om optimaal te kunnen profiteren van de nieuwe economische
kansen die het wegvallen van de grens biedt. Bij de bespreking van deze grensoverschrijdende initiatieven in hoofdstuk 4 bleek, dat niet alle bestuurders van de participerende regio's deze kansen in gelijke mate waarnamen. Partiële belangen vormden een
obstakel in het ontstaan van een breed gedragen toeristische visie, terwijl deze als bestuurlijke leidraad moest dienen bij het welslagen van grensoverschrijdend toerisme. In dit
hoofdstuk wordt niet opnieuw ingegaan op het project Drielandenpark, omdat dit in
hoofdstuk 4 reeds uitvoerig is gebeurd. Wel is er aandacht voor activiteiten en
achtergronden van de werkgroep toerisme, aangezien die inzicht geven in het strategisch
handelen van bestuurders.
Naast deze interregionale strategische projecten vinden ook in de afzonderlijke regio's
uiteenlopende nieuwe toeristische initiatieven plaats. In het vorige hoofdstuk is benadrukt
dat regio's momenteel in een felle concurrentiestrijd om de gunst van de toerist zijn
verwikkeld. In veel plattelandsgebieden blijkt toerisme een goed alternatief voor de
afnemende landbouw. Het door bestuurders verheffen van toerisme als dé economische
drager van het platteland draagt bij aan de verhoogde dynamiek op de toeristische markt.
Door zich meer bezig te houden met het in de markt zetten van hun regio, proberen zij de
economische structuur van de regio te versterken. Met name in Zuid-Limburg staat de
toeristisch-recreatieve ontwikkeling onder invloed van een sterke regionale overheidsinterventie . In deze van oudsher populaire toeristische bestemming overheerst bij
bestuurders de angst voor stagnatie in de toeristisch sector. Ze wijzen daarbij op de
veroudering van het toeristisch product en de toenemende concurrentie van 'nieuwe'
toeristische regio's, zoals Overijssel, de Achterhoek en Oost-Groningen. Een regio moet
concurrerend blijven, vooral als toerisme van oudsher belangrijk is (Theobald 1994).
2

In het Belgische onderzoeksgebied wordt toerisme veel minder dan in Nederland door de
overheid aangestuurd. Op gemeentelijk niveau lijkt zich daarin een kentering voor te
doen. In het Belgische Land van Herve zien lokale bestuurders toerisme als een alternatief
voor de afnemende landbouw en proberen zij daaraan sturing te geven. In de Voerstreek
ligt de bestuurlijke aandacht voor toerisme iets gecompliceerder door de taalstrijd. Daar
levert, vreemd genoeg, de oppositie in de gemeenteraad, de Vlaamstalige partij 'Voer2

Met name de provincie Limburg is actief betrokken bij de toeristische ontwikkeling van de regio. In
1982 stelde zij een 'toeristisch-recreatief-overall-plan' op (TROP), waarin ondermeer strategische
ontwikkelingsgebieden werden aangewezen. Ook latere beleidsnota's hadden raakvlak met dit
'overall-plan'.
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belangen', een schepen (wethouder) voor toerisme. Het inzien en becommentariëren van
bestuurlijke documenten is de enige bevoegdheid van deze schepen. Aan de hand van een
vijftal strategieën wordt verduidelijkt hoe bestuurders condities creëren voor toeristischrecreatieve ontwikkelingen.
73

Strategieën en hulpbronnen van overheidsbestuurders als onderdeel van
beleidsvorming
De analyse van overheidsbeleid heeft betrekking op de interactie tussen belangen,
waarden en hulpbronnen, zoals opgenomen in organisatorische structuren. Bij deze
analyse zijn vijf strategieën onderscheiden, die bestuurders hanteren als reactie op sociale
ontwikkelingen en welke dienen voor het veiligstellen van collectieve belangen.
Strategieën geven inzicht in de posities van actoren gedurende het proces van beleidsvoering en concrete beleidspraktijken (van Tatenhove 1993; 46). De in dit hoofdstuk
behandelde strategieën moeten worden gezien als reconstructies van ontwikkelingen
binnen toeristische en aanverwante beleidsterreinen. Deze reconstructie geschiedde op
basis van interviews en aanvullend materiaal, zoals nota's en rapporten. Dit leverde de
volgende strategieën op:
•
•
•
•
•

het tactisch manoeuvreren tussen tegengestelde belangen
het aangaan van bestuurlijke allianties
het controleren van omgevingcondities met ruimtelijke planning
het stimuleren van toeristische bedrijvigheid
het incorporeren van belangengroeperingen in beleid

Het tactisch manoeuvreren tussen tegengestelde belangen is een passieve strategie,
waarmee bestuurders pogen de eigen belangen (de machtspositie) veilig te stellen. De
tweede strategie, het aangaan van bestuurlijke allianties, is ingegeven uit overwegingen
van efficiëntie en bestuurlijke schaalvergroting. Gezien deze doelstellingen lijkt deze
strategie op het incorporeren van belangengroeperingen in beleid, doch deze laatste
participatieve strategie is meer gericht op het harmoniseren van verschillende belangen.
Bestuurlijke schaalvergroting en efficiëntie zijn bij deze strategie niet de primaire
doelstellingen. De-politisering van belangen staat bij deze strategie voorop.
Het stimuleren van toeristische bedrijvigheid is een actieve strategie van bestuurders bij
het op de markt zetten van de regio als toeristisch product. Op die manier worden
economische belangen veiliggesteld.
Het controleren van omgevingscondities met behulp van het plannmgsinstjranent is
enerzijds gericht op het verdedigen van één specifiek belang, waarbij de concurrentie met
andere belangengroeperingen) wordt aangegaan; en anderzijds op het uit elkaar halen van
concurrerende belangen door te streven naar een ruimtelijke verwevenheid van functies.
Daarmee wijkt deze strategie af van het stimuleren van toeristische bedrijvigheid, die
gericht is op het 'uitdragen' van het economische belang, zonder dat daarbij direct sprake
is van concurrerende belangen. Het gaat dan om bestuurlijke aandacht voor een specifiek
beleidsveld.
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Overhddsbestuurders beschikken over de volgende hulpbronnen, die zij bij de
verschillende strategieën kunnen inzetten:
•
•
•
•
•
•

financiële middelen
juridisch-adrninistratieve middelen
organisatorische middelen
fiscale middelen
politieke middelen
maatschappelijk draagvlak

Net als bij de strategieën van ondernemers en natuurorganisaties is sprake van een
verschillend machtspotentieel van hulpbronnen. Het spreekt voor zich dat overheden beschikken over relatief veel juridische macht. De staat is immers verantwoordelijk voor het
opstellen en controleren van regels. Daarnaast beschikken bestuurders over exclusieve
bevoegdheden, die hen in staat stelt om te interveniëren in maatschappelijke processen.
Ook de eigendomsrechten op grond geven overheden economische en juridische macht.
Economische of financiële hulpbronnen geven de overheid de mogelijkheid om: subsidies
te verstrekken, grond aan te kopen en projecten aan te besteden. Fiscale middelen hebben
betrekking op de heffing van toeristenbelasting, waarmee gewoonlijk de infrastructuur
van een gemeente wordt bekostigd.
Het maatschappelijk draagvlak van bestuurders is sterk verbonden met politieke voorkeuren. Evaluatie en waardering van overheidsbeleid vindt vooral plaats op politieke bijeenkomsten en in het stemlokaal. Op lokaal niveau spelen persoonlijke voorkeuren een rol bij
de beoordeling van beleid.
Verder beschikken bestuurders over toegang tot formele communicatiekanalen, zoals
openbare vergaderingen, spreekuren, bulletins etc., waarmee ze burgers op effectieve
wijze kunnen bereiken. Andere organisatorische middelen zijn het vergaren van
(wetenschappelijke) kennis en coöperatieve mogelijkheden. Politieke middelen bestaan
ondermeer uit het inschakelen van de publieke opinie en het uitoefenen van politieke
pressie.
7.4
Het tactisch manoeuvreren tassen tegengestelde belangen
Het maken van beleid is allereerst een politieke activiteit (Hall & Jenkins 1995). Politieke
ideologieën geven een bepaalderichtingaan beleid. Aan het nemen van beslissingen zijn
derhalve politieke risico's verbonden. Indien beleidsplannen te veel afwijken van
normatieve verwachtingen van burgers, lopen betrokken politici het gevaar van een
verkiezingsnederlaag. De kans op afwijzing van toeristisch beleid neemt toe indien lasten
voor burgers onvoldoende worden gecompenseerd door inkomen en/of werk. Bij deze
lasten kan het gaan om zaken als vervuiling, lawaai, füe-vorrning en verlies van lokale
identiteit. Concurrerende politici of maatschappelijke groeperingen kunnen deze onvrede
onder burgers aangrijpen om meer invloed op het lokale beleid te krijgen. Door te anticiperen op deze onvrede slagen zij er soms in om de bevolking te mobiliseren in het verzet
tegen het zittende bestuur en een nieuwe definitie van de werkelijkheid naar voren te
brengen.
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Twee voorbeelden laten zien hoe desastreus de gevolgen zijn als bestuurders gevoelens
van onvrede over het gevoerde toeristisch beleid negeren. In twee gemeenten leidde dit tot
politieke verschuivingen en beleidsmatige veranderingen.
De alleenheerschappij van de plaatselijke partij in Gulpen en politieke besluiteloosheid
In de gemeenteraadsperiode 1986-1990richttede coalitie CDA/PvdA haar aandacht op de
verbetering van de toeristische infrastructuur van de gemeente Gulpen. Deze gemeente
was eerder in het provinciale beleid aangewezen als strategisch ontvyildcelingsgebied voor
toerisme en recreatie. De toenmalige bestuurders wensten deze status waar te maken,
mede omdat de gemeente qua toeristische ontwikkeling achterbleef bij de andere
'speerpuntgebieden'. Een inhaalrace werd ingezet. Aan het eind van de jaren tachtig
groeide het dorp Gulpen uit tot één grote bouwput. Er werd gewerkt aan een nieuw
winkelcentrum, de modernisering van het zwembad, de aanleg van een park en de realisatie van een bezoekerscentrum (Primosa). Bewoners onthaalden deze bouwactiviteiten met
weinig enthousiasme. Zij vreesden volgens de toenmalige wethouder (portefeuille toerisme) voor een grote toeloop van toeristen en wezen daarom deze nieuwe zaken af. De
plaatselijke partij ('Lijst Franssen') speelde handig in op deze angst voor de dingen die in
het dorp op stapel stonden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1990, toen de
bouwactiviteiten op hun hoogtepunt waren, veroverde deze partij zes van de dertien
zetels. Ondanks de gevoelige verkiezingsnederlaag zetten CDA en de PvdA hun
bestuurscoalitie voort.
In de nieuwe bestuursperiode kreeg deze coalitie te maken met een forse tegenslag. Het
bezoekerscentrum Primosa ging in 1992 failliet, omdat niet langer kon worden voldaan
aan de betalingsverplichtingen. Het centrum, waarin vele miljoenen waren geïnvesteerd
door gemeenten en provincie, ging zes maanden na opening weer dicht. Bij dit project
waren acht gemeenten betrokken en zij waren in gelijke mate financieel verantwoordelijk.
Desalniettemin kreeg de gemeente Gulpen het meest te lijden van negatieve publiciteit.
Het bezoekerscentrum lag tenslotte binnen haar gemeentegrenzen. Voor veel bewoners
was deze mislukking het bewijs, dat de gemeente zich afzijdig van toerisme diende te
houden. Als uitvloeisel van dit faillissement moest de gemeente opdraaien voor een deel
van de schuld. Dit gaf extra druk op de gemeentebegroting, waardoor er minder overbleef
voor publieke voorzieningen. In haar verzet tegen het gemeentebeleid benadrukte de
plaatselijke partij de negatieve gevolgen van deze extra lasten, waarvoor de bevolking
moest opdraaien.
In diezelfde bestuursperiode probeerde de toenmalige coalitie het toerisme op de
Gulpenerberg te bevorderen. Daarvoor moest de agrarische bestemming van een deel van
het gebied eerst worden omgezet in een toeristische. Met veel moeite lukte het de
bestuurders om voor deze wijziging een meerderheid in de gemeenteraad te krijgen.
Daarmee was de weg vrijgemaakt voor de bouw van vakantiebungalows of een hotel op
de Gulpenerberg. De plaatselijke partij 'Franssen' verzette zich fel tegen deze plannen en
wierp zich op als beschermer van natuur en landschap in de omgeving van Gulpen. De
partij schaarde zich achter het standpunt van natuurorganisaties, die van mening zijn dat
de Gulpenerberg een belangrijke functie heeft in de ecologische hoofdstructuur. Intensieve vormen van toerisme zijn om die reden ongewenst. De lokale partij ging geen strategische alliantie aan met deze natuurorganisaties, maar gebruikte hun argumenten voor
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naluurbeschemiing van de berg als legitimatie van het verzet tegen de heersende
bestuurlijke macht. Op grond van die argumenten kon de lokale partij erop wijzen hoe
slecht de bestuurders omgingen met natuur en landschap in de omgeving van Gulpen.
Door zich te verzetten tegen de toeristische ontwikkeling op de Gulpenerberg gaf de
lokale partij stem aan de gevoelens van onvrede van degenen, die in of in de nabijheid van
dit gebied wonen. Deze bewoners vreesden voor meer verkeersdrukte en een afname van
hun privacy als de plannen doorgingen. In het verzet tegen de plannen bracht de
plaatselijke partij naar voren dat toerisme op die plaats te weinig soelaas zou bieden voor
werkgelegenheid en dat de overlast in verhouding tot economisch voordeel disproportioneel groot zou worden. Deze oppositie tegen het gemeentebeleid bracht de
plaatselijke partij uiteindelijk succes. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 behaalde
zij de absolute meerderheid (7 zetels; 56% van de stemmen). Deze meerderheid stelde de
partij in staat om alle bestuurlijke macht naar zich toe te trekken. De partij koos niet voor
een coalitie met andere partijen en leverde als enige partij de wethouders.
3

In de verkiezingsstrijd heeft deze plaatselijke partij optimaal gebruik gemaakt van haar
communicatieve hulpbronnen. Leden van de partij hebben zitting in diverse besturen van
plaatselijke verenigingen en zijn zo in staat om medebewoners direct aan te spreken en te
voorzien van informatie. Bovendien krijgt de partij zo een scherp beeld van de mening
van de bevolking omtrent de gang van zaken. Doordat veel bewoners niet rechtstreeks
profijt ondervonden van toerisme en vreesden voor verstoring van de rust in dorp en
omgeving, gaven ze hun steun aan de plaatselijke partij. De absolute meerderheid in de
gemeenteraad betekende voor de plaatselijke partij een zware last. Voortaan droeg ze
alleen verantwoordelijkheid voor het (toeristisch) beleid.
Na verloop van tijd zagen de nieuwe bestuurders zich geconfronteerd met een dilemma.
Het lokale draagvlak van de partij was grotendeels verbonden met de afwijzing van toeristische ontwMelingen. Tegelijkertijd moest Gulpen als kerngebied van toerisme en in het
belang van haar regiofunctie beschikken over een kwalitatief voorzieningenniveau. De
kwaliteit van veel voorzieningen bleek ontoereikend om aan die status te voldoen.
Daarnaast kon men niet om het feit heen, dat toerisme inmiddels was uitgegroeid tot een
onmisbaar onderdeel van de plaatselijke economie. Andere bedrijvigheid, zoals industrie,
had er aan belang ingeboet en de middenstand behaalde een groot deel van haar omzet uit
het toerisme.
Intussen namen de klachten van bewoners over de overlast van de plaatselijke horeca toe.
Men rekende erop dat 'hun' partij tegenmaatregelen zou nemen. De nieuwe bestuurders
moesten bij hun keuze rekening houden met zowel de noodzaak van economische bedrijvigheid als de afwijzende houding van de lokale bevolking ten aanzien van toerisme en
recreatie.. Als gevolg van dit dilemma kwam de plaatselijke politiek in het teken van
besluiteloosheid te staan. Als eerste kreeg de ondernemer, die het Primosa-gebouw uit de
3

"Onder de Gulpenerberg liggen nogal mooie oude villa's. Deze bewoners zijn bang dat er op de
Gulpenerberg vakantiebungalows komen en dat toeristen bij hun in de achtertuin zullen kijken en die
zeggen tegen bepaalde groeperingen dat ze daar niet van gediend zijn en dat ze het tegen moeten
houden." (interview: voormalig wethouder 'toerisme' te Gulpen)
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failliete boedel opkocht, te maken met deze besluiteloosheid. Aanvankelijk stond het gemeentebestuur niet afwijzend tegen zijn plan om in het gebouw een bruiloften- en
partijencentrum te vestigen. Toen omwonenden zich daartegen verzetten en een handtekeningenactie begonnen, krabbelde men snel terug. Ook op het gebied van toerisme
veranderde weinig. Het probleem van de 'mvdling' van de Gulpenerberg bleef op de
politieke agenda staan. Later gaf de plaatselijke partij aan, niet geheel afwijzend te staan
tegenover toeristische activiteiten op die plek, maar zij kon niet aangeven hoe daar
invulling aan moest worden gegeven.
Doordat de bestuurlijke macht van de plaatselijke partij berust op persoonlijke relaties met
de lokale bevolking, met uitzondering van toeristische ondernemers en middenstanders
die van het toerisme profiteren, trad een bestuurlijke besluiteloosheid op. Deze sterke
lokale verbondenheid stond een evenwichtig beleid in de weg, waarbij algemene belangen
worden afgewogen tegen die van bedrijven. In de politieke afwegingen ontbrak ruimte
voor een objectieve afweging van belangen. Normatieve verwachtingen van een deel van
de lokale bevolking blokkeerden de toeristische onlwikkeling in de gemeente. Een toeristische ondernemer uit Gulpen omschreef deze gang van zaken treffend als de meest
extreme vorm van dorpspolitiek:
"Ze zijn bang te falen voor de bevolking en het maken van politieke keuze is dan gezichtsverlies
lijden. Nu bewandelen ze de middenweg: ze zijn niet voor of tegen iets. Gulpen is zo
kleinschalig datje hier een wethouder persoonlijk kunt aanspreken. Ik doe dat ook. Het gaat dan
niet meer om een onderwerp, maar om de persoon. Nu durft niemand meer een beslissing te
nemen, omdat men elkaar persoonlijk kent. Het is echt dorpspolitiek geworden."

Toerisme in Plombières: van afwijzing naar een nieuw begin
In de zeventiger jaren stimuleerde het gemeentebestuur van Plombières toerisme op
actieve wijze. In een periode van zes jaar vestigden zich in de nabijheid van het dorp
Gemmenich twee grootschalige campings (600 plaatsen) en een vakantiebungalowpark
(260 huisjes). Met de komst van deze voorzieningen nam de druk op het gebied
aanmerkelijk toe. Alle toeristische voorzieningen zijn gelegen aan dezelfde toegangsweg
naar het dorp, waardoor deze uitgroeide tot een drukke verkeersader. In het hoogseizoen
ontstonden daardoor verkeersopstoppingen tussen de dorpen Sippenaeken en Gemmenich.
Deze ontwikkeling had bovendien tot gevolg dat in de zomermaanden de bevolking van
Gemmenich en het nabijgelegen Plombières (village) verdubbelde. Deze snelle uitbreiding van het aantal toeristen in de gemeente Plombières leidde tot protesten van de lokale
bevolking. Bewoners protesteerden fel tegen het toeristische gemeentebeleid en schaarden
zich massaal achter een nieuw actiecomité, dat speciaal was opgericht om de belangen
van de bevolking te verdedigen. In dit comité hadden zeer uiteenlopende groepen zitting.
Bij het verzet tegen toerisme werden zowel ecologische, agrarische als xenofobische
argumenten naar voren gebracht. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1982 boekte dit
comité succes in de strijd tegen toerisme: het zittende bestuurscollege verloor dé verkiezingen en moest plaatsmaken voor de nieuwe partij 'Gemeentebelangen' (Démokratie
Communale), die tevens een geschikte kandidaat voor het burgemeesterschap naar voren
schoof:
"Suite a 1'implantation sur la commune de Plombières de plusieurs villages de vacances et
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camping résidentiels destinés essentiellement à une clientèle allemande et surtout hollandaise, et
devant à la perspective de voir s'en implanter d'autres, un mouvement de rejet, qui faisait flèches
d'arguments écologistes, ruralistes et parfois xénophobes, se développa et fut une des causes du
renversement de majorité à Plombières aux élections communales de 1982: l'animateur du
'Comité de défense et de sauvegarde de Plombière-village' devint bourgemestre." (Hanssen
1994; 46/47).

In de gemeenteraad werden de tegenstanders van toerisme vanaf 1982 vertegenwoordigd
door de 'Démokratie Communale'. Logischerwijs stagneerde de toeristische ontwikkeling
in de gemeente Plombières na deze bestuurswisseling. Tot 1993 beperkte het toerisme
zich tot de bestaande voorzieningen. Ook kwamen er geen nieuwe toeristische nota's.
Inmiddels lijkt daarin een kentering op te treden. Op voorzichtige wijze worden nieuwe
toeristische plannen gepresenteerd. Deze aandacht voor toerisme is ingegeven door de
behoefte aan nieuwe vormen van werkgelegenheid. In Plombières en omgeving is het
aantal banen in de landbouw, net als in Zuid-Limburg, achteruit gegaan. Andere vormen
van werkgelegenheid zijn er nauwelijks. Ook de afname van de politieke macht van
'Démokratie Communale' maakt toeristisch beleid mogelijk. De partij 'Démokratie
Communale' vormt met zes van de negentien gemeenteraadszetels, samen met de socialistische partij (PS, 5 zetels), nog wel het College van Bestuur, maar is in de gemeenteraad
niet meer de grootste partij .
4

Bij het opstellen en uitvoeren van toeristisch beleid houdt de partij 'Démokratie Communale' zich op de achtergrond. Zo werd in 1994 een politicus van de socialistische partij
benoemd als wethouder van toerisme. Inmiddels heeft de gemeente toegestaan dat in de
nabijheid van het dorp Sippenaeken, wederom aan dezelfde route van toeristische voorzieningen, een golfbaan met hotelvoorziening werd gerealiseerd. Tevens gaf men groen licht
voor de bouw van een nieuwe uitkijktoren op de Vaalserberg (aan Belgische zijde).
Het huidige gemeentebestuur erkent het toenemend belang van toerisme voor de lokale
economie. Niettemin moet het bestuur bij de bevordering ervan voorzichtig te werk gaan.
Om die reden worden nieuwe initiatieven gebracht als duurzame vormen van toerisme (le
douce tourisme). In werkelijkheid gaat het hoofdzakelijk om de totstandkoming van
'algemene' toeristisch-recreatieve attracties, zoals de golfbaan, de uitkijktoren, de plannen
voor een regionaal spoorwegmuseum en het bevorderen van ruraal toerisme, en niet
zozeer om een evenwichtige afstemming van toerisme met de omgeving. Voorts heeft het
gemeentebestuur plannen om het cultuur-historische erfgoed meer onder de aandacht van
toeristen te brengen. Om de lokale bevolking niet opnieuw tegen zich in het harnas te
jagen zoeken de bestuurders naar mogelijkheden van samenwerking. Samen met een
regionale natuurorganisatie is de gemeente bijvoorbeeld bezig om een voormalig mijnbouwgebied om te vormen tot een natuurgebied met toeristische voorzieningen. Ondanks
dergelijke samenwerkingsprojecten kreeg het gemeentebestuur opnieuw te maken met
verzet tegen toerisme. Bij de aanvraag voor een vergunning tot uitbreiding van een
camping protesteerden boeren tegen de afgifte daarvan. In de zomermaanden kampen zij
met een tekort aan water voor hun bedrijfsmatige activiteiten. Uitbreiding van toeristische
voorzieningen betekent een verdere afname van de watervoorraad. Het gemeentebestuur
4

De Christen-Democratische CVP heeft met acht zetels de grootste vertegenwoordiging in de raad.
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stelde de boeren in het gelijk, ook al wees de campinghouder op zijn belang inzake de
uitbreiding van de camping met het oog op moderne eisen van efficiëntie.
Uit de hernieuwde aandacht voor toerisme blijkt dat bestuurders in Plombières bezig zijn
met een inhaalslag. Ruim tien jaar heeft de toeristische ontwikkeling van het gebied
stilgelegen. Daardoor is de werkgelegenheid in deze sector te verwaarlozen. Nu de
noodzaak van nieuwe banen toeneemt en de vitaliteit van de streek in het geding is (vergrijzing en veel forenzen), moeten initiatieven worden genomen om de normatieve
controle op lokale economie en politiek te verlichten. In Gulpen zagen we een identieke
situatie. In beide gevallen geldt dat bestuurders weinig hulpbronnen voorhanden hebben
om toerisme te bevorderen. Het aangaan van allianties is in die situatie het meest effectief,
omdat daarmee een breder draagvlak voor toerisme kan worden verkregen. De betreffende
bestuurders blijven echter problemen houden met het legitimeren van hun bemoeienis met
de inrichting van de leefwereld in functie van effectiviteit en efficiëntie. Door de voorgestane toeristische ontA\ökkelingen te omschrijven als duurzaam proberen ze meer speelruimte te krijgen. Daarmee maskeren deze bestuurders veelal hun ware bedoelingen. Het
begrip 'duurzaam' krijgt in de plannen geen nadere invulling. Zo zijn in Plombières en
Gulpen de laatste jaren respectievelijk een golfbaancomplex en een klimhal verrezen, niet
bepaald voorbeelden van duurzaam toerisme. In beide gemeenten zien bestuurders zich
genoodzaakt de definities van de situatie bij te stellen, door een nieuwe betekenis te geven
aan de gang van zaken en het accentueren van nieuwe behoeften (werk en inkomen).
In beide hiervoor beschreven gevallen werd het economische en politieke systeem
onderworpen aan normatieve controle van de leefwereld. Het lokale verzet maakte daarbij
gebruik van regels die toegang verschaffen tot de hulpbronnen van de staat Op het
moment dat zij daartoe toegang hadden gekregen, in de vorm van bestuurlijke macht,
zagen zij zich gesteld voor een dilemma. Uit lokale economische overwegingen was
beleidsmatige aandacht voor toerisme vereist, maar vertegenwoordigers van 'het lokale
verzet' in de gemeenteraad en College van Bestuur beschikten daartoe over te weinig
speelruimte. De onvrede over het toerisme in dorp en gemeente vormde immers de aanleiding tot een machtsverschuiving. Door deze normatieve controle op het beleid beperkte de
speelruimte van deze nieuwe bestuurders zich tot het tactisch manoeuvreren tussen
tegengestelde belangen. Op die manier werd voorkomen dat het maatschappelijk draagvlak verloren ging. De politieke macht van lokale partijen bleek sterk verbonden met dit
draagvlak.
7.5
Het aangaan van bestuurlijke allianties
Allianties met andere bestuurders maakt het mogelijk om collectieve goederen op efficiëntere wijze aan te kunnen bieden. Spreiding van kosten is één van de voordelen van
samenwerking. Deze samenwerking kan eveneens gericht zijn op het binnenhalen van
(Europese) subsidies of het harmoniseren van het ruimtelijke ordeningsbeleid, zoals in
geval van grensoverschrijdende samenwerking. Europese integratie maakte een grotere
samenwerking 'over de grenzen heen' mogelijk. De Europese Unie heeft bevordering van
deze samenwerking als uitgangspunt van haar beleid. Hierdoor ontstonden nieuwe
bureaucratische organisatievormen, zoals de Euregio Maas-Rijn en de MHAL (zie hoofdstuk 4). Deze functionele verbanden zijn in eerste instantie gericht op harmonisatie van
beleid, zoals die in de loop der jaren vorm heeft gekregen aan weerszijden van de grens.
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In hoofdstuk 4 is aangegeven dat in werkelijkheid weinig terecht komt van deze
harmonisatie, doordat deelnemende bestuurders eigen subregionale belangen voorrang
geven. De allianties worden eerder aangegrepen om Europese subsidies binnen te halen,
die worden gebruikt voor economische versterking van afzonderlijke regio's. De
instandhouding van samenwerking tussen bestuurders is afhankelijk van het vooruitzicht
van mogelijkheden tot het bereiken van een 'win-win-situatie'. Onderhandelingen tussen
bestuurders worden begeleid door een reeks nota's en onderzoeksrapporten, waarin
uiteenlopende voorstellen worden gedaan. Ondanks deze stroom van nota's en rapporten
is weinig resultaat zichtbaar. In hoofdstuk 4 is aangegeven, dat het ontbreken van een
gezamenlijke definitie van de situatie inzake de concretisering van de Euregio een effectieve samenwerking belemmert. Wat de redenen en gevolgen daarvan zijn, wordt verduidelijkt aan de hand van twee voorbeelden.
De Euregionale werkgroep 'toerisme': Het ontbreken van een vertrouwensbasis
Een Euregionale werkgroep voor toerisme houdt zich bezig met het ontwikkelen van
toeristische projecten. Het realiseren van deze projecten heeft naast een economisch doel
ook tot doel de bewoners van de Euregio concrete voorbeelden van de nieuwe samenwerking te tonen. Lange tijd vond de totstandkoming van de Euregio slechts binnenskamers
plaats. Daardoor leefde het nieuwe fenomeen nauwelijks onder bewoners van het gebied.
Bij de Euregionale bestuurders leeft nu het besef dat de effectiviteit van samenwerking
kan worden vergroot als het maatschappelijk draagvlak voor de Euregio toeneemt. Om de
betekenis van de grens als scheidend element tussen bevolkingen te laten verdwijnen, is
instemming met het grensoverschrijdend beleid noodzakelijk .
5

Grenzen impliceren verschillen. Dit geldt ook voor bestuur en beleid. In België is beleid
sterk gepolitiseerd. Het ontwikkelen van beleidsplannen vindt vooral plaats binnen
politieke netwerken, terwijl dit in Nederland hoofdzakelijk geschiedt binnen ambtelijke
netwerken (zie De Vries 1997). Hierdoor hebben Nederlandse ambtenaren in onderhandelingen meer vrijheid in beleidsvorming dan hun Belgische collega's. Door deze
verschillen in competentie treden bestuurders van de werkgroep 'toerisme' met verschillende verwachtingen in overleg met elkaar. Deze ambtelijke werkgroep richt zich op
het wegnemen van obstakels in de totstandkoming van grensoverschrijdende toeristischrecreatieve producten. Op de agenda staan zaken als: bevordering van een onbelemmerd
reisverkeer, een grotere bereikbaarheid, uniforme bewegwijzering, grensoverschrijdende
routestructuren en samenwerking tussen VW's.
Tot nu toe verloopt de samenwerking in de werkgroep stroef. Waar de Limburgse
ambtenaren het overleg zien als een mogelijkheid om duidelijkheid te creëren en directe
resultaten te boeken, nemen de Belgische collega's een aftastende en afwachtende
houding aan. Het laatste heeft te maken met de politieke attitude inzake beleidsvorming.
Dit verschil tussen een beleidsmatige en politieke attitude komt de effectiviteit van
samenwerking niet ten goede. Een van de grootste problemen is de zwakke vertrouwens5

Grenzen verwijzen naar een besef van de eigen nationaliteit en geschiedenis (zie Brouwer en Elands
1996). De sociaal-culturele identiteit van samenlevingen is veelal gelijkgesteld aan de nationale
identiteit.
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basis. De Belgische deelnemende bestuurders vinden dat de Nederlanders vaak te hard
van stapel lopen en de zaken te snel willen afronden. Deze werkwijze wekt argwaan
omtrent de bedoelingen van Nederlandse bestuurders, hetgeen de onderhandelingen bemoeilijkt. Bij deze onderhandelaars heerst voortdurend de vrees voor achterstelling van
eigen belangen. Deze vrees is niet geheel ongegrond. In Zuid-Limburg is nauwelijks
ruimte voor nieuwe toeristisch initiatieven. Op veel plaatsen in deze regio is de toeristische druk op natuur en leefomgeving te hoog. De stringente eisen, die natuurorganisaties
opleggen aan toeristische ontwikkelingen, geven bovendien weinig speelruimte om
toerisme te spreiden over een groter gebied in Zuid-Limburg. Belgische bestuurders
vrezen dat hun Limburgse collega's deze problemen in zuidelijke richting willen verschuiven, terwijl de toeristische ontwikkeling in de Voerstreek en het Land van Herve
juist geënt is op kleinschaligheid. Als de toeristische druk er toeneemt door Euregionale
samenwerkingsprojecten, voorzien zij een verlies van de eigen identiteit van de streek,
hetgeen de toeristische attractiviteit van de regio vermindert.
De Nederlandse leden van de werkgroep bekritiseren op hun beurt de afwachtende
houding van de andere deelnemers. Zo kwam men met het voorstel om een gezamenlijk
marketingplan op te stellen. Belgische bestuurders in de werkgroep vonden dit niet direct
noodzakelijk en hielden zich daarom op de vlakte, waardoor er uiteindelijk niets van het
plan terecht kwam. Ook het plan om een grensoverschrijdende attractie in de markt te
zetten werd met weinig enthousiasme begroet:
"Ik had een plan ingediend om het thema 'industriële archeologie' uit te roepen tot Euregionaal
actiepunt. Het gezamenlijk promoten van dit thema kan in toekomst lonend werken. Het gaat om
objecten met een toegevoegde culturele waarde. De verschillende regio's bezitten een scala aan
industriële en hoogwaardige architectonische gebouwen. Ook dit initiatiefplan is binnen de
werkgroep niet erg enthousiast onthaald. Het gezamenlijk belang van een toeristisch samenwerkingsverband wordt nog niet door alle landen onderkend. Te vaak prevaleert het eigen
belang." (interview: Limburgse bestuurders van de werkgroep "Toerisme')

In de Voerstreek en het Land van Herve streven ondernemers en VW's naar een eigen
toeristisch imago voor hun gebied. Op die wijze pogen zij hun marktaandeel te vergroten.
Limburgse ondernemers zien het nabijgelegen Belgische gebied als een welkome
aanvulling op bestaande toeristische producten. Bestuurders in Limburg pikken deze
signalen op en proberen deze om te zetten in concreet beleid, waarvoor ze de Euregionale
werkgroep gebruiken. Hun toenemende geestdrift om dit te bereiken, resulteert in argwaan aan Belgische zijde. In deze concurrentiestrijd lijkt het niet realistisch om het eigen
handelingsplan ter discussie te stellen, dit komt niet ten goede aan de opbrengst van
strategisch handelen. Bij samenwerkingsprojecten als de Euregio staat het resultaatgericht
handelen voorop. De samenwerking moet iets concreets opleveren: een subsidie, een
toeristisch product of een verbetering van routestructuren. Vanuit deze achtergrond wordt
in de werkgroep voortdurend het nut van de samenwerking ter discussie gesteld, waardoor
de symbolische meerwaarde om met elkaar in contact te treden buiten beeld blijft. Zaken
als wederzijds vertrouwen, openheid van zaken en consensus met betrekking tot doeleinden blijven daarom uit.
Doordat de meerwaarde van het 'in contact met elkaar treden' buiten zicht blijft, is de
continuïteit van dergelijke allianties sterk verbonden met subsidies of andere vormen van
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overheidssteun. Alle inspanningen die niet direct bijdragen aan resultaat, zoals het
versterken van de vertrouwensbasis of het bereiken van consensus, diskwalificeren
betrokkenen als het zoeken naar samenwerking ter wille van samenwerking. Allianties in
het kader van Europese samenwerking krijgen zo een uiterst strategisch karakter; de
verschillende bestuurders pikken vooral 'de krenten uit de pap'. Geïnterviewde Nederlandse leden van de werkgroep benadrukten het belang van de perceptie van een 'winwin-situatie' bij een eventuele samenwerking met Belgische (en Duitse) bestuurders. Vaststelling van de condities voor het bereiken van zo'n situatie, vereist overleg tussen
betrokkenen. Naast een goede onderlinge verstandhouding moeten de bestuurders van de
werkgroep de bereidheid tonen om daar tijd en energie in te steken. Door het streven naar
een succes op korte termijn, wordt onvoldoende gewerkt aan het bewerkstelligen van een
goede verstandhouding.
Vrijwillige en kleinschalige initiatieven tot grensoversclirijdende samenwerking blijken
over het algemeen veel effectiever, dan initiatieven van Euregionale netwerken. Een paar
jaar geleden besloten de VW-Voerstreek en de VW-Mergelland gezamenlijk een
wandelkaart van de grensstreek en een begeleidend informatieboekje uit te geven. Daarbij
was het zelfs geen bezwaar dat de Belgische partners meer energie in het project staken
dan hun Nederlandse collega's . Doordat aan deze samenwerking veel informeel overleg
aan vooraf ging, ontstond een vertrouwensbasis. Commercieel bleek de uitgave van deze
kaart een groot succes. Inmiddels zijn er meerdere drukken van uitgegeven. De bedenkers
van deze kaart klopten in de beginfase van het plan tevergeefs aan voor financiële steun
bij de stichting Euregio. Het Euregio-bestuur zag het project niet als een prioriteit in haar
beleid. Achteraf bleek deze financiële steun niet nodig, gezien het grote succes van de
kaart Het succes van dit kleinschalige samenwerkingsproject komt voort uit de inzet van
zowel instrumentele als communicatieve hulpbronnen. Bij de onderhandelingen zijn de
betrokkenen beter op de hoogte van eikaars belang en inzet van hulpbronnen. Bovendien
hebben betrokkenen niet te maken met allerlei politieke agenda's.
6

Met het succes van de wandelkaart laten de betrokken WV's zien hoe het geven van een
specifieke betekenis aan de grens bijdraagt aan grensoverschrijdende attractievoiming.
Deze zingeving berust op een gezamenlijke definitie van de situatie, die voortvloeit uit
inzicht in zowel de behoeften van ondernemers als toeristen. De wandelkaart plus omgevmgsbescluijving bevordert de toeristische mobiliteit (de grens is niet langer een barrière), zonder dat dit ten koste gaat van verlies van de eigen identiteit van de regio. Door
het verstrekken van informatie over de grensstreek wordt deze identiteit zelfs versterkt. In
dit toeristisch product fungeert de grens als markering van deze identiteit. Het via
informatie-overdracht accentueren van de grens garandeert een bepaalde belevingswaarde.
De Euregionale werkgroep 'toerisme' besteed weinig aandacht aan dit zingevingsaspect
van attractievorming. De aandacht gaat vooral uit naar (interne) beheersing van bestuurlijkeprocessen, waardoor niet duidelijk wordt gemaakt hoe de culturele identiteit van
6

De voorzitter van de VW-Voerstreek nam het initiatief tot samenwerking, zorgde voor sponsors en:
"Ik doe de bestellingen, de correcties, de verspreiding etc. Wij doen verder allles op basis van gelijke
partnership. Zij (VW-Mergelland) hebben nu een kassa die nog nooit zo goed gevuld is en voor ons
is het ook een succes. Achteraf had ik het misschien beter zelf kunnen doen, maar daar staat
tegenover dat wij het samenwerkingsverband concreet gestalte hebben gegeven."
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afzonderlijke regio's kan worden bewaard in het proces van schaalvergroting en effectiviteitsverbetering. De angst om opgeslokt te worden in een groot Euregionale verband
belemmert een structurele grensoverschrijdende samenwerking. Problemen bij grensoverschrijdende afstemming van beleid hebben vooral te maken hebben met het ontbreken van
rekenschap ten aanzien van de grote verschillen in belevingswerelden van actoren in
grensgebieden (zie De Vries 1997).
7.6
Het controleren van omgevingscondities via ruimtelijke planning
De bureaucratisch geregelde ruimtelijke ordening bleek in het onderzoek een van de
belangrijkste beleidsinstrumenten voor bestuurders om toeristische belangen veilig te
stellen. Toeristische ontwikkelingen krijgen langs die weg een juridisch-adrriinistratieve
basis.
Planning krijgt vooral gestalte via de bureaucratisch geregelde ruimtelijke orde. Administratieve regels zorgen voor beheersing van sociaal-ruimtelijke processen en geven
bestuurders beslissingsbevoegdheid over de inzet van hulpbronnen. In streek- en bestemmingsplannen kunnen bestuurders bijvoorbeeld aangeven waar en welke activiteiten in
een gebied mogen plaatsvinden. Ruimtelijke planning kan om uiteenlopende redenen
worden toegepast en kan zowel ten dienste als ter inperking van toerisme staan. Bij het
creëren van kansen voor toerisme met behulp van ruimtelijke planning, is het handelen
van bestuurders dikwijls gedicteerd door het denken in concurrentieverhoudingen. Door
aanwijzing van toeristische ontAviMcelingsgebieden in ruimtelijke ordeningsplannen,
trachten lokale bestuurders de regio concurrerend te houden en een gebied af te schermen
voor ongewenste activiteiten. Op die wijze wordt planning gebruikt om het handelen van
economische actoren en de inzet van hulpbronnen in een bepaalderichtingte sturen en op
elkaar af te stemmen. De laatste jaren is een kentering in ruimtelijke planning waar te
nemen. Planning is minder dan voorheen gericht op scheiding van functies. In een situatie
van concurrerende aanspraken op ruimtegebruik geniet verweving van functies de voorkeur. Voor de overheid is planning een effectief instrument om diverse belangen bij elkaar
te brengen.
Gunn (1994) stelt dat overheidsplanning vooral gericht is op kortetermijnsuccessen,
omdat bestuurders voortdurend rekening moeten houden met de verkiezingen. Uit het
onderzoek blijkt echter dat planning juist wordt gebruikt om zaken op lange termijn te
regelen. Concurrerende aanspraken op de ruimte vereisen deze aanpak. Verder hebben
burgers of belangenorganisaties inspraakmogelijkheden bij ruimtelijke planningsvoorstellen, waardoor het uiteindelijk resultaat voor een deel berust op consensus. Ook binnen
het overheidsapparaat worden bij planningsactiviteiten verschillende belangen tegen
elkaar afgewogen. Deze afweging heeft dikwijls het karakter van een belangenstrijd
binnen de overheid. Een beschrijving van de strijd tussen twee afdelingen van de
Provincie Limburg maakt duidelijk hoe verschillende belangen worden meegenomen in
ruimtelijk planningsbeleid. Na deze mteenzetting volgt een aantal voorbeelden van de
wijze waarop lokale bestuurders toeristische belangen veiligstellen met behulp van
planningsinstrumenten.
Een strijd tussen twee provinciale afdelingen: behoud versus ontwikkeling
Bij de provincie Limburg zijn twee afdelingen op verschillende wijze betrokken bij
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toerisme en recreatie, namelijk: Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV) en Economische
Zaken (EZ). In het kader van het ROM-project Mergelland dienden ambtenaren van beide
afdelingen met elkaar in overleg te treden. Aangezien het ruimtelijke beleid en het
rnilieubeleid als uitgangspunt van het ROM-beleid dient, is de afdeling ROV nauwer
betrokken bij het ROM-project dan de afdeling EZ. Ambtenaren van deze afdeling zijn
direct betrokken bij de planontwikkeling, de coördinatie en de voortgang van het project.
De afdeling EZ behartigt binnen het ROM-beleid vooral de sectorale belangen. In het
bijzonder geldt dit voor toerisme, omdat dit één van de belangrijkste economische
sectoren in Zuid-Limburg is.
De verschillen in betrokkenheid bij het ROM-project komen ook tot uiting in de
werkwijze van beide afdelingen. De afdeling ROV is vooral beleidsmatig bezig, terwijl de
afdeling EZ hoofdzakelijk projectmatig werkt. Deze verschillen in werkwijze zorgen voor
fricties tussen beide afdelingen. Een beleidsmedewerkster van de afdeling ROV schrijft
dit toe aan cultuurverschillen tussen de afdelingen , maar het ontstaan van deze fricties
heeft eerder te maken met een verschillende perceptie van belangen. De afdeling EZ zdet
de activiteiten van ROV veelal als tegenstrijdig met economische belangen. EZ uitte
vooral kritiek op de werkwijze van de andere afdeling. Zo bleken na een inventarisatie
van knelpunten in het buitengebied vooral campings in de nabijheid van de beek Geul een
storend element in het landschap. De betrokken medewerkster van de afdeling ROV
stelde aan de afdeling EZ voor om deze knelpunten op te lossen door overgaan tot
grondruil of herinrichting van de ruimte. De afdeling EZ wees dit voorstel resoluut van de
hand en gebruikte daarbij volgens de medewerker van ROV het volgende argument:
7

"De agrarische sector is in Zuid-Limburg heel zwak, wil je een economische drager in het
landelijke gebied hebben, dan is recreatie daar heel geschikt voor. Als je te veel ingrijpt verzwak
j e de toeristische positie van Zuid-Limburg ten opzichte van de andere toeristische gebieden in
Nederland." (interview: beleidsmedewerker ROV en lid projectgroep ROM-Mergelland).

Medewerkers van EZ gebruiken planning voor het creëren van toeristisch-economische
kansen, terwijl de afdeling ROV planning ziet als een instrument om natuur en landschap
te beschermen. Behoud van natuur en economische ontwikkeling komen in het ROMbeleid tegenover elkaar te staan. Een beleidsmedewerker van de afdeling EZ geeft in het
interview aan, dat hij moeite heeft met de overheersende aandacht voor de ontwikkeling
van natuur binnen de afdeling ROV en vreest met betrekking tot het ROM-beleid voor
een onevenwichtigheid in belangenbehartiging:
"Dat hele ROM-beleid dat is nog steeds een doorn in mijn oog. Daarin wordt te sterk vanuit één
invalshoek het gebied benaderd, met weer het effect dat het belemmeringen worden opgeworpen
voor anderen, terwijl er niets tegenover komt te staan. Zo'n beleid is economisch zeer slecht voor
dit gebied. Wij zijn er beducht voor dat natuur en landschap een bepaalde waarde gaat krijgen,
waardoor allerlei andere zaken in de verdrukking gaan komen."
7

"Ik vind het goed dat er in het ROM-beleid ruimte is voor toeristische ontwikkeling, maar toerisme
zorgt ook voor overlast, dus daar kun je wat aan doen. Dan moetje wel wat breder denken. Zo ktm je
voorwaarden verbinden aan subsidies die je aan gemeenten geeft. Je zorgt dan dat er evenwicht
ontstaat. Zij werken meer projectmatig. Wij willen eerst weten of datgene wat opgezet wordt
haalbaar is. EZ denkt dat de ondernemer dat wel weet en er over nagedacht heeft. Je moet je eerst
afvragen of iets zinvol is."
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Dergelijke kritische geluiden aan het adres van de ROM-bestuurders zijn niet zonder
resultaat gebleven. Vanaf het begin van het ROM-project (1991) tot aan de presentatie
van het plan van aanpak (1995) is een kentering in het planningsbeleid waar te nemen.
Toerisme en recreatie krijgen in de loop der jaren meer aandacht. Dit kwam met name,
omdat de afdeling EZ meer invloed kreeg op het formuleren van ROM-beleid. Aangezien
deze afdeling beschikt over de benodigde financiële hulpbronnen, werd haar positie in de
stuurgroep van de ROM sterker. Weliswaar beschikt, de afdeling ROV over meer
coöperatieve mogelijkheden, maar voor de financiering van projecten is men grotendeels
afhankelijk van de afdeling EZ. Zo draait de provincie voor de verbetering van de toeristisch-recreatieve infrastructuur op voor een derde deel van de kosten in het kader van
het ROM-beleid . Daarmee heeft de provincie veel zeggenschap over het beleid. Zo
keurde het ministerie van LNV de voorgestelde recreatieplannen af, omdat landbouw
prioriteit genoot. Doordat dit ministerie minder geld beschikbaar heeft voor recreatiebeleid, kon de provincie deze afwijzing grotendeels negeren.
8

Het veiligstellen van toeristische belangen in lokaal planningsbeleid
Om toeristische belangen veilig te stellen, maken lokale en provinciale bestuurders vaak
gebruik van de wettelijk geregelde Ruimtelijke Ordening. Het wettelijk vastleggen van
toeristische functies in een gemeentelijk bestemmingsplan heeft een werking op lange
termijn. Het toeristisch 'bestemmen' van een gebied geschiedt meestal vanuit strategisch
oogpunt, hetgeen reeds aan de orde kwam in de beschrijving van het door lokale
bestuurders in Gulpen wijzigen van het bestemmingsplan. Met een verandering in het bestemmingsplan probeerden zij een doorbraak te forceren in een langdurige impasse
rondom de functie van de Gulpenerberg.
Het aanbrengen van dergelijke wijzigingen in het bestemmingsplan werkt niet per definitie effectief. Indien deze wijzigingen niet steunen op een brede instemming van burgers
(communicatieve aanvaarding), ontstaat het gevaar dat bestuurders verwikkeld raken in
juridische procedures of te maken krijgen met verzet. Dit laatste gebeurde in Vaals.
Lokale bestuurders stuitten er op weerstand van de lokale bevolking, toen zij kozen voor
de aanleg van een ringweg om het dorp en het aanwijzen van een bouwterrein voor een
groot vakantiebungalowpark. Het hoogopgeleide deel van bevolking maakte het de lokale
bestuurders lastig bij hun poging zich het gebied toe te eigenen voor deze doeleinden. Zij
beschikten over veel juridische kennis en organisatorische middelen. Binnen het bestuurlijk apparaat van de gemeente bleek deze kennis vaak ontoereikend om op effectieve
wijze te reageren op bezwaarschriften. In dergelijke kleine gemeenten ontbreekt het aan
mankracht en voldoende organisatorische middelen. Hierdoor werd de bouw van het
vakantiebungalowpark aanzienlijk vertraagd.
Het door lokale bestuurders aanbrengen van wijzigingen in bestemmings- of gewestplannen kan ook om preventieve redenen geschieden. Planning- heeft dan het karakter van beschermingsmaatregel. Natuurbeschermingsorganisaties vormen voor veel lokale be8

De provincie betaalt bijna fl,5 miljoen van de f4,3 miljoen kosten in totaal voor het verbeteren van
de toeristische infrastructuur. Het ministerie van LNV draagt in verhouding veel minder bij aan het
project, "slechts' f685.000.
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stuurders een externe kracht, die de economische ontwikkeling van het platteland in de
weg staat. Zo gaf een lokale bestuurder in Wittem aan, dat hij in reactie op het handelen
van natuurorganisaties het bestemmingsplan 'buitengebied' gebruikte om recreatief
medegebruik van rurale gebieden veilig te stellen:
"Dan komen natuurverenigingen, die op zich hele nobele doeleinden nastreven, en beginnen dit
land vervolgens te onttrekken aan medegebruik. Dft geschiedt in toenemende mate. Het is ook de
reden waarom de gemeente alle voetpaden openbaar gaat bestemmen in haar nieuwe
bestemmingsplan. Daarmee worden deze paden als positief voor recreatieve doeleinden
aangewezen."

Met het openbaar bestemmen van paden kan op stilzwijgende insternming van de lokale
bevolking worden gerekend (maatschappelijk draagvlak). Bovendien draagt deze actie bij
aan de toeristische beleving van het plattelandsgebied. Planning wordt gebruikt om het
gebied voor recreanten aantrekkelijk te maken of te houden. Op grond van diezelfde gedachte wordt planning ingezet om verschillende recreatieve activiteiten te scheiden. Een
voorbeeld daarvan is het reguleren van de mountainbike-sport door de aanleg van speciale
circuits.
Nu oude functies van het platteland snel verloren gaan, grijpen lokale bestuurders vaker
naar deze methode van ruimtelijke toewijzing van toeristisch-recreatieve functies in het
buitengebied. Natuurbeschermingsorganisaties tonen interesse in vrijkomende landbouwgronden, waardoor de angst bij lokale bestuurders bestaat dat zij in de toekomst geen
invloed meer hebben op het gebruik van de plattelandsruimte. Om die reden probeerden
lokale bestuurders in de gemeente Wittem boerderijen, die leeg kwamen te staan, zo snel
mogelijk een toeristisch-recreatieve besternming te geven. Agrarische rjedrijven kunnen
zo sneller tot kampeerboerderijen worden omgebouwd. Deze handelwijze van lokale bestuurders hangt samen met de nieuwe betekenis die zij geven aan het platteland. Zij zien
toerisme als de 'redder' van het landelijke gebied; toerisme komt ten goede aan de
leefbaarheid en de natuur- en landschapswaarden. Vanuit die betekenis van het platteland
gaan lokale bestuurders in Zuid-Limburg soms ook over tot sluiting van landwegen voor
autoverkeer.
Het beschermen van het landelijke karakter van een gebied geschiedt vanwege redenen
van natuur en economie. Economische en ratuurteschermmgscriteria sturen deze
symbolische reproductie van de omgeving. In de Voerstreek komen daar nog politieke
redenen bij. De wethouder van toerisme is hier betrokken bij het opstellen van een nieuw
gewestplan. Om te voorkomen dat het Franstalige gemeentebestuur nieuwe toeristische
omwikkelingen in de toekomst onmogelijk maakt, grijpt deze Vlaamse wethouder de
mogelijkheid aan om bepaalde toeristische zones administratief aan te wijzen . Ook in
deze politiek geladen sfeer, wordt het belang van het behoud van het landelijk karakter
van de Voerstreek niet uit het oog verloren. Deze zorg voor de omgeving is in het belang
van de toeristische ontwikkeling van deze streek. Zo wordt de lintbebouwing in dorpen
9

9

Aangezien de Voerstreek toebehoort tot het Vlaamse Gewest, moet het Franstalig
meerderheidscollege zich bij haar plannen houden aan de Vlaamse ruimtelijke ordening. Ruimtelijke
ordening krijgt zo een sterke politieke lading. Tegelijkertijd geeft het bescherming aan toeristische
plannen, die doorgaans door het bestuurscollege worden gedwarsboomd.

179

zoveel mogelijk tegengaan en worden gebieden aangewezen, waar toeristische activiteiten
minder gewenst zijn. Door vastlegging van een beschermde status van een natuurgebied
in het gewestplan, kon worden voorkomen dat Centre Parcs zich daar vestigde. De
plannen van dit concern stonden haaks op de voorgestane toeristische ontwikkeling van
de streek, die gebaseerd is op kleinschaligheid en lokale betrokkenheid.
Maatregelen om het landelijke karakter van rurale gebieden te beschermen zijn ook
genomen in het kader van de nieuwe Wet op de Openluchtrecreatie. Deze zogenaamde
raamwet, waarin alleen algemene richtlijnen zijn aangegeven die een nadere invulling
behoeven van lokale bestuurders, geeft de mogelijk om kamperen bij burgers toe te staan.
Burgemeesters en wethouders van alle gemeenten in het Mergelland besloten echter het
kamperen bij de boer niet op die manier uit te breiden. In de actualisatie van de bestemmingsplannen wordt deze bescherming van het kamperen bij de boer meegenomen. Bij
deze bestuurders bestond de angst voor een wildgroei in toeristische accommodaties.
Gelet op deze bestuurlijke maatregelen, wordt in Zuid-Limburg niet gekozen voor minder
strikte regulatie van toerisme, hetgeen volgens Theobald (1994; 86) doorgaans gebeurt als
regio's, waar toerisme van oudsher belangrijk is, concurrerend moeten blijven. Bij een
minder strikte regulatie ontstaat het gevaar dat de toeristisch waarde van een gebied snel
afneemt, waardoor de concurrentiepositie verzwakt.
De inzet van adrninistratief-juridische middelen om de toeristische ontwikkelingen in een
door lokale bestuurders gewenste richting te sturen, blijkt uit bovenstaande voorbeelden
een effectieve handelwijze. Het lange-termijn-belang van toerisme kan zo worden veilig
gesteld.
7.7

Het stimuleren van toeristische bedrijvigheid door het in de markt zetten
van de regio
Het komt zelden voor dat bestuurders zelf toeristische producten aanbieden. Dit laten ze
meestal over aan de markt . Wel proberen ze ondernemers of projectontwikkelaars te
attenderen op gunstige economische mogelijkheden binnen hun regio of gemeente.
Verder heeft de betrokkenheid van bestuurders bij toerisme en recreatie een faciliterend
karakter. De overheid kan toeristische bedrijvigheid op diverse manieren stimuleren. Eén
van deze mogelijkheden is het aanpassen van de infrastructuur aan de eisen van toeristische ondernemers. Daarnaast kunnen bestuurders zorgen voor een snelle en effectieve
afwikkeling van procedures inzake vestiging of uitbreiding van toeristische bedrijven. Bij
deze activiteiten worden vooral instrumentele hulpbronnen ingezet.
10

Eerder is gewezen op de toenemende concurrentie tussen toeristische regio's, waardoor
bestuurders vaker dan voorheen betrokken zijn bij het promoten van hun regio. Lokale en
regionale bestuurders besteden meer tijd en energie aan het in de markt zetten van
gemeente of regio. Met name gemeenten staan meer open voor een marktgerichte
strategie en voor samenwerking met het bedrijfsleven (zie Buursink 1991; 11). Bij deze
samenwerking zetten zij vooral communicatieve hulpbronnen in ter bevordering van de
10

Een uitzondering daarop vormde het bezoekerscentrum Primosa in Gulpen. Het snelle faillissement
van deze attractie maakte voor veel gemeente- en provinciale bestuurders duidelijk, dat men zulke
zaken beter aan de markt kon overlaten.
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regionale of lokale economie. In de praktijk blijken deze communicatieve hulpbronnen
geen effectieve bijdrage aan het bereiken van dit doel. Een gebrek aan kennis van bestuurders omtrent marlctmechanismen in de toeristische sector leidt ertoe, dat interventies
van bestuurders slechts een gering effect sorteren. Een van de methoden die momenteel
bij veel bestuurders in zwang is, betreft het opzetten van toeristische platforms. Zij organiseren bijeenkomsten voor het bevorderen van onderlinge contacten tussen ondernemers en
bestuurders, wat moet leiden tot een verbeterde kwaliteit van het regionale toeristische
product. Na de beschrijving van zo'n communicatieve aanpak, volgen twee voorbeelden
van lokale bestuurders die actief betrokken zijn bij het in de markt zetten van regio en
gemeente.
De effectiviteit van toeristische platforms
Een manier om de krachten binnen de toeristische sector te bundelen is het opzetten van
toeristische platforms. De bedoeling daarvan is het creëren van een regelmatig terugkerende overlegsituatie. Driejaar geleden zette de Kamer van Koophandel in Zuid-Limburg
samen met provinciale bestuurders zo'n platform op. Er was sprake van een toenemende
spanningsverhouding tussen natuurontwikkeling en economische bedrijvigheid en dat was
voor hen aanleiding om te pleiten voor een krachtenbundeling in de toeristische sector. De
toeristische sector in Zuid-Limburg kenmerkt zich door een lage organisatiegraad,
waardoor het volgens de initiatiefnemers van het toeristisch platform moeilijk is om een
strategisch antwoord te geven op het handelen van natuurorganisaties. De sterke
machtspositie van deze organisaties baart hun zorgen. Zij vrezen voor afnemende groeikansen van de toeristische sector in de toekomst. Een beleidsmedewerker van de
provincie Limburg verwoordde deze zorg als volgt:
"Wij zijn ons ervan bewust dat natuur en landschap een bepaalde waarde gaan krijgen die allerlei
andere zaken in de vercirukking brengen. Vooral natuurorganisaties hebben de uitstraling het
algemene belang te dienen. Men roept al snel: Dit landschap is zo mooi!"

Via regelmatig overleg proberen deelnemers aan het platform oplossingen te vinden voor:
verkeers- en parkeerproblemen, de slechte bewegwijzering, de beperkte scholingsmogelijkheden en tekortkomingen in de toeristische infrastructuur. Voor het bedenken van
nieuwe en gezamenlijke projecten is een speciale werkgroep in het leven geroepen,
waarin de Kamer van Koophandel en enkele toeristische ondernemers dtting hebben.
Tijdens zogenaamde toeristische sociëteiten, waar ondernemers elkaar op informele wijze
ontmoeten, worden plannen en voorstellen van deze werkgroep ter discussie gesteld. Voor
de eerste toeristische sociëteit (in 1994) waren 120 bedrijven aangeschreven, die een
medewerker van de Kamer van Koophandel omschreef als het 'zwaardere' bedrijfsleven.
Daarmee doelde hij op managers van attractieparken, bungalowparken en grote campings.
De op lokaal niveau opererende toeristische ondernemers waren niet uitgenodigd.
Ondanks het feit dat de Kamer van Koophandel sprak over een dwarsdoorsnede van de
sector en het bereiken van verschillende bloedgroepen, ontbrak deze groep ondernemers
op de bijeenkomsten. Deze uitsluiting van lokale ondernemers werd toegeschreven aan
organisatorische problemen. Deels was dit het geval, doch anderzijds vond deze
uitsluiting plaats om strategische redenen. Toeristische concerns zien de lokale bedrijven
als onbelangrijke partner, vooral als het gaat om het ontwikkelen van een strategie voor de
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toekomst. Bij het toelaten van ondernemers aan het platform maakten zij een inschatting
van de economische invloed van deze bedrijven. Onder lokale ondernemers wekte deze
handelwijze irritaties op. Zij beschouwen zichzelf als "grondleggers' van het toeristische
product Zuid-Limburg, waarvan de grote concerns nu profiteren. Deze lokale ondernemers kregen bij waarneming van het toeristisch platform en de bedoelingen daarvan, het
gevoel een nieuwe toeristische visie opgedrongen te krijgen van buitenstaanders:
"In dat platform zitten alleen grote bedrijven in, dat zijn allemaal ondernemers die hier nooit
gewoond of geleefd hebben. Het zijn managers van een bedrijf en ze hebben geen voeling met
de streek en de bewoners, wij zijn hier geboren en getogen. Wij stellen het bedrijf af op een streekgevoel. Dat maakt Zuid-Limburg zo bijzonder. Nu bepalen zij de toeristische visie." (interview: lokale ondernemer te Mechelen)

Uit oogpunt van regionale amactievorming lijkt deze uitsluiting van lokale, ondernemers
niet effectief. Een toeristische regio is op zijn minst een geheel van afzonderlijke attracties
(zie Pearce 1988; Gunn 1994)". De toeristische ontwiWceling van Zuid-Limburg is lange
tijd hoofdzakelijk gestimuleerd door kleinschalige bedrijven. Ook in een recent beleidsrapport van Coopers & Lybrand (1994), dat zowel een inventarisatie van de toeristische
bedrijvigheid in Zuid-Limburg als een toekomstvisie bevat, wordt gewezen op het belang
van kleinschalige productvorming. Van oudsher vormt die kleinschaligheid één van.de
aantrekkelijkste aspecten van het toeristisch product Zuid-Limburg. In datzelfde rapport
valt te lezen dat juist dit sterke aspect van het product Zuid-Limburg een verdere ontwikkeling van dit product belemmert. De provinciale bestuurders kregen dan ook het
volgende paradoxale advies voorgeschoteld: "Verhoging van de professionaliteit van het
bedrijfsleven zal moeten worden gerealiseerd met behoud van kleinschaligheid. (1994; 9).
Dit advies wijst op het belang van het laten deelnemen van lokale ondernemers aan het
toeristisch platform, zodat een betere invulling kan worden gegeven aan de paradoxale
opdracht van kleinschaligheid en professionalisering.
Toeristische platforms lijken een ideale basis om de synergie tussen uiteenlopende
bedrijven in de toeristische sector te bevorderen en van daaruit de regio als toeristische
attractie verder te ontwikkelen. Ze dragen bij aan Verständigung, die effectief kan worden
ingezet voor bevordering van de regionale economie. De inzet van communicatieve
hulpbronnen levert dan een hoger rendement op.
Toeristische platforms kunnen ook hun doel voorbijschieten, wanneer vooraf niet een
duidelijk overlegkader is ontwikkeld. In. zo'n kader moet worden opgenomen: het doel
van overleg, de noodzakelijke en beschikbare hulpbronnen en een fasenplan. In Vaals
zette de wethouder van toerisme een toeristische platform op, zonder dat vooraf een
duidelijk overlegkader voorhanden was. In principe konden alle toeristische ondernemers
deelnemen aan dit platform. Het platform moest volgens de wethouder fungeren als een
soort denktank. De deskundige deelnemers moesten oplossingen aandragen voor allerlei
ingewikkelde problemen, waaronder: een betere toeristische aansluiting van het Drielandenpunt met het centrum van het dorp, het bevorderen van de betrokkenheid van de
11

Urry (1990) omschrijft het belang van zo'n samenwerking als volgt "In tourism, in particular, the
succesful development of a service complex will depend on a partnership between the public and
private sectors and between small and large capitals (p. 100)
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lokale bevolking bij het toerisme en de kwalitatieve verbetering van de toeristische infrastructuur. Na verloop van tijd bleek de effectiviteit van het platform gering. Beslissingen
bleven uit of werden door de lokale politiek ongedaan gemaakt, waardoor ondernemers
teleurgesteld afhaakten:
"Je kunt niet ongestraft allerlei zakenlui bij elkaar zetten en roepen: 'denktank kom op met je
ideeën'. De basisgedachte is goed, maar daarna moet je inventariseren, terugkoppelen en actief
worden. Nu kwamen er veel suggesties, plannen en vervolgens werden ze door de politiek van
tafel geveegd." (interview: toeristische ondernemer te Vaals)

Het grootste manco van dit initiatief was het ontbreken van een duidelijke toeristische
visie vooraf. Zo'n visie is noodzakelijk om de voorgestelde projecten in een breder kader
te kunnen plaatsen. Nu kregen de projecten het karakter van losse flodders. Aan de hand
van zo'n algemene beleidsvisie had de wethouder vooraf de nodige politieke garanties
kunnen losweken. Met dergelijke politieke garanties kunnen deelnemers aan zo'n platform
gerichter aan projecten werken. Een politiek draagvlak zorgt ervoor dat het overleg economisch nut krijgt Door het geringe rendement van het overleg, haakten deelnemers af en
gingen vervolgens gefrustreerd hun eigen weg. Een toeristisch platform werkt dan averechts. Door deze mislukking is samenwerking voor langere tijd uitgesloten, omdat het
vertrouwen in het gemeentebeleid nihil is.
In voornoemde situatie heeft het zoeken naar communicatieve overeenstemrning geen
functie, omdat er geen succes of nut aan verbonden is. Het bureaucratische organisatiepatroon, dat ervoor zorgt dat projecten van het platform geen doorgang vinden,
interfereert niet met de communicatieve verwachtingen van de deelnemers.
Marktgerichte acties van lokale bestuurders
Het beleid dat lokale overheden voeren is in toenemende mate marktgericht. Deze
marktgerichtheid wordt gevoed door de onderlinge concurrentieverhouding tussen
gemeenten en het verkennen van de eigen marktpositie in nationale context. De effectiviteit van een marktgerichte attitude van een enkele bestuurder is gering als in de gemeentelijke organisatie een bedrijfscultuur ontbreekt. Dan kan onvoldoende worden geanticipeerd op de vereisten van de markt. Zo besloot de burgemeester in het Limburgse Wittem
zijn gemeente te gaan promoten op een vakantiebeurs. De gemeenteraad ondersteunde dit
initiatief met f 5000,-. Zonder enig besef van inhoud en opzet van de beurs kozen
burgemeester en ambtenaren kozen voor de Rekreana in Leeuwarden. Om iets specifieks
van het gebied te kunnen tonen knutselde de bode van de gemeente een maquette van
vakwerkhuizen in elkaar. Verder had men de beschikking over een informatiebox.
Eenmaal aangekomen in Leeuwarden bemerkte men pas dat het om een watersportbeurs
ging.
Dit voorval laat zien dat een marktgerichte benadering van toerisme een aanpassing van
de bureaucratische organisatie vereist. Niemand op het gemeentehuis had de moeite
genomen om te kijken wat de vakantiebeurs in Leeuwarden precies inhield, laat staan dat
vooraf het doel en nut van de presentatie was bepaald. Na Leeuwarden had de
burgemeester de smaak goed te pakken gekregen. Tijdens een bestuursvergadering van
het Waterschap kwam hij met het idee om Wittem als 'waterland' te bestempelen. Met
verbazing werd op zijn voorstel gereageerd:
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"Wij zitten hier niet in Friesland, zeiden ze. Ik reageerde daarop: pak de kaart maar eens en je
ziet hoeveel beken hier lopen. Als je die als recreatieve functies interpreteert, dan zijn het
belangrijke hoofdstructuren. Men was hierover erg verbaasd. De bestuurders wisten het niet,
maar het is een aantrekkelijk en attractief toeristisch element." (interview: burgemeester te
Wittem)

In concurrentie met andere regio's heeft het weinig zin om Zuid-Limburg als watergebied
aan te prijzen. Water is geen onderscheidend element voor Zuid-Limburg ten opzichte van
andere waterrijke regio's. Het geven van die specifieke betekenis aan de omgeving draagt
niet bij aan economische efficiëntie. Kennis van de toeristische markt kan ervoor zorgen
dat de aangeprezen producten in overeenstemming zijn met de behoeften en wensen van
potentiële klanten.
Een marktgerichte denkwijze van bestuurders kan ook leiden tot een interne politieke
strijd. Dit merkte de wethouder van toerisme in Vaals, die zich actief opstelt in het leggen
van contacten met het toeristisch bedrijfsleven. Voor het uitvoeren van nieuwe toeristische projecten die de gemeente beter in de toeristische markt moesten plaatsen, kreeg
deze wethouder weinig politieke steun. Dit was ondermeer een reden waarom het toeristische platform mislukte. Het marktgerichte denken van deze wethouder wekte bepaalde
verwachtingen op bij ondernemers, welke zij uiteindehjk niet waar kon maken, vanwege
politieke tegenstand in de gemeenteraad. Het belang van een dialoog tussen bestuurders
en ondernemers nam af toen ondernemers merkten dat deze dialoog niet bijdroeg aan een
effectievere bedrijfsvoering. De inzet van communicatieve hulpbronnen leidde niet tot een
verhoging van het economische nut. Deze situatie deed zich voor toen het bestuur van de
plaatselijke V W , waarin ondernemers zitting hebben, de gemeente om verhoging van de
subsidie vroeg. Daarmee diende de in gang gezette professionalisering van de V W te
worden gefinancierd. Deze professionalisering was noodzakelijk om te voldoen aan de Astatus (regionaal kantoor), die de overkoepelende organisatie van W V s (AVN) het
kantoor had toegekend. De gemeenteraad wees het verzoek af. Een meerderheid van de
raad was van mening dat deze toename van subsidies ten laste van de lokale gemeenschap
zou komen, terwijl men nauwelijks profijt van toerisme ondervond. Na deze afwijzing
schreef het VW-bestuur een brandbrief aan het College van B & W en benadrukte de
verantwoordelijkheid van de gemeente inzake het stimuleren van de toeristische bedrijvigheid in Vaals:
"Wij hebben ettelijke malen getracht de functie en betekenis van de V W in het kader van het
toeristisch beleid duidelijk te maken en betoogd, dat het niet zo kan zijn dat een gemeente die
toerisme als economisch speerpunt beschouwt, met de rug naar het toerisme en <fe VVV gaat
toestaan als het om subsidie aan de V W gaat" (uit: brief van het bestuur WV-Drielandenpunt
te Vaals, 28-4-1995)

In diezelfde brief werd de wethouder van toerisme verweten te weinig 'commitment' te
tonen met het toeristisch bedrijfsleven, terwijl zij in haar toeristisch beleid een marktgerichte benadering voorstond. In tegenstelling tot de wethouder, die voorkeur gaf aan een
toeristisch groeibeleid, koos een meerderheid in de gemeenteraad voor een beleid dat gericht is op de lokale bevolking. Voor deze politici vormden concurrentieverhoudingen
binnen de toeristische markt, geen reden voor toekenning van een extra subsidie. Het
achterblijven van de werkgelegenheid bij een onstuimige groei van het toerisme in Vaal-
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s , is de reden van deze politieke situatie. Weliswaar levert de toeristische sector 13% van
de totale werkgelegenheid in Vaals, doch daarvan heeft het grootste deel betrekking op
werknemers, die afkomstig zijn van buiten de gemeente. Bovendien werkt een groot deel
van hen op contract- of seizoensbasis. Het werkgelegenheidsargument bleek daarom niet
voldoende om politieke steun te geven aan toeristische groei. De gemeenteraad stelt haar
beleid af op de normatieve verwachtingen van de leefwereld, waardoor de strategische
handelwijze van de wethouder aan effectiviteit verliest.
12

7.8
Het incorporeren van belangengroeperingen in beleid
Incorporatie berust op transacties van bestuurders die gericht zijn op het verenigen van
politieke en sectorale belangen (Hall & Jenkins 1995). Bij (neo)corporatisme als vorm
van staatsinterventie gaat het om formeel aangewezen belangenorganisaties die zijn
geïncorporeerd in politiek-bestuurlijke besluitvorming en uitvoering (Trouws 1994; 28).
Deze incorporatie, die zich toont als een verwevenheid en samenwerking tussen
belangenorganisaties en overheid, is gericht op het gezamenlijk nemen van besluiten over
sociale interventies. Het doel van deze strategie is het bereiken van een evenwicht in
verschillende belangen. Deze strategie doet zich meestal voor als een respons op het
handelen van belangengroeperingen. Deze groeperingen wijzen bestuurders en politici op
maatschappelijke knelpunten, waarvoor zij oplossingen vragen.
Aan de keuze van deze strategie van incorporatie ligt een specifieke visie op de taak van
de overheid ten grondslag. Bij het gebiedsgerichte ruimtelijke ordenings- en milieubeleid
(het ROM-beleid) gebruikt de overheid incorporatie als een strategie om te komen tot een
harmonisatie van belangen. Via een integratie van beleid trachten bestuurders een
samenhangende aanpak van problemen te bereiken. Bepaalde ontwikkelingen in het
landelijke gebied kunnen zo in een door bestuurders en belangenorganisaties gewenste
richting worden (bij)gestuurd. Het voordeel van deze aanpak is de geconcentreerde inzet
van hulpbronnen. Daarnaast biedt deze strategie ruimte voor de inbreng van ideeën van
diverse belangengroeperingen, hetgeen ervoor kan zorgen dat de strijd om ruimtegebruik
vermindert. In het ROM-beleid is voor belangengroeperingen een geformaliseerde inspraakmogelijkheid gecreëerd, zodat zij op directe wijze betrokken raken bij het ontwikkelen
van geïntegreerd overheidsbeleid. Bovendien zijn de door de overheid aangewezen
belangenorganisaties medeverantwoordelijke partners in bestuur en beleid (zie Frouws
1994; 28).
Belangrijk bij deze strategie van incorporatie is het ontwikkelen van een draagvlak voor
het beleid bij alle betrokken partijen. In de praktijk blijkt dit het grootste probleem. Bij
incorporatie krijgen bestuurders te maken met uiteenlopende verwachtingen en belangen,
met name wanneer incorporatie berust op omvangrijke functionele verknopingen. In die
situatie is het moeilijk om een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Het slagen van deze
strategie van incorporatie is mede afhankehjk van de belangen die door de overheid als
legitiem worden erkend. Bij deze selectie worden andere belangen buiten spel gezet,
waardoor de kans aanwezig is dat de samenwerking tussen overheid en bepaalde
belangenorganisaties en het daaruit voortvloeiende beleid op verzet stuiten. Een en ander
12
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zal worden verduidelijkt aan de hand van het ROM-beleid in het Zuid-Limburgse Mergelland.
Het ROM-Mergelland: Van een integrale naar een thematische ontwikkelingsvisie
In 1991 is in Zuid-Limburg een aanvang gemaakt met het RÖM-beleid. Bestuurders
constateerden daar een conflicterend ruimtegebruik tussen de nataurfunctie en de functies
landbouw, waterwinning, recreatie, wonen en werken . Knelpunten tussen verschillende
functies bleven in stand, doordat het provinciale en lokale beleid gestalte kregen vanuit
sectorale invalshoeken en belangen. Het ROM-beleid moest leiden tot een integratie van
afzonderlijk beleid. Daarvoor moest eerst een gezamenlijke visie op de wenselijke
ontwikkeling van het gebied worden opgesteld. Aan de hand van deze visie kon een
samenhangend pakket van maatregelen en doelstellingen worden samengesteld. Daarbij
moest het ROM-bestuur rekening houden met bestaand en voorgenomen gebiedsbeleid,
zoals: landinrichtmgsprojecten, het Integraal Waterbeheersplan, de sfreelqrianhemening,
het MHAL-project, de actualisering van bestemmingsplannen voor buitengebieden etc.
Het ROM-bestuur stond voor de moeilijke taak om nieuwe projecten af te stemmen op dit
vigerende beleid.
13

In 1993 volgde een tussentijdse evaluatie van het ROM-beleid. De opstellers van het
evaluatierapport wezen op problemen met betrekking tot het maatschappelijk draagvlak,
waardoor het beleidsproces dreigde te stagneren. Agrarische en toeristische belangenorganisaties eisten meer inspraak. Zij wensten niet langer alleen zitting te nemen in de
klankbordgroep, die achteraf mocht reageren op beleidsvoorstellen. Deze organisaties
eisten erkenning van hun belangen. Om die reden eisten ze ook een zetel in de stuurgroep.
De kritiek van de belangenorganisaties ging vooral uit naar het eenzijdige karakter Van de
voorgestelde projecten. Het behoud van natuur en landschap genoot prioriteit boven
agrarische en toeristische belangen. De ROM-bestuurders gaven als externe partij een
eenzijdige betekenis aan het platteland, die volgens DuPuis en Vandergeest (1996) één is
van conservatie, terwijl actoren op het platteland bleven hameren op het belang van
ontAvikkeling om het platteland levendig te houden.
14

Verzet tegen het ROM-beleid kwam ook uit bestuurhjke hoek. In de zomer van 1992
dreigden gemeenten hun bijdrage aan het proces te minimaliseren, omdat zij het ROMbeleid zagen als een overvaltactiek van provinciale bestuurders. Het uitgewerkte karakter
van de notities en het gebrek aan inspraak bracht bij hen een gevoel van onmacht teweeg.
Verder hadden lokale bestuurders een gebrekkig inzicht in de meerwaarde van het project.
Ze waren nog volop bezig met het zoeken naar wegen om te voldoen aan de eisen van het
landelijk milieubeleid, waarvoorfinanciSlemiddelen en mankracht vaak, ontbraken. Een
nieuwe taatóelling vanuit het ROM-beleid was om die reden onacceptabel. Lokale
13

In het latere Plan van Aanpak (1995; 3) is dit spanningsveld als volgt omschreven: "Het Mergelland,
een stukje buitenland binnen de grenzen, is een bijzonder gebied dat steeds verder dreigt te worden
aangetast. Daardoor komen natuur en landschap, en ook mogelijkheden om te wonen, te werken en te
ontspannen, in de knel."
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bestuurders kregen niet de kans om de eigen behoeften aan de orde te stellen, zoals de
noodzaak van werkgelegenheid. In het ROM-beleid was te weinig aandacht voor de stand
van zaken in plattelandsgemeenten. Aanvankelijk werd instemming voor het beleid
afgedwongen met formele beleidsrapporten en regels. Uit de analyse van het ROM-beleid
blijkt dat strategische interactie in een systeemcontext afhankelijk blijft van
communicatieve hulpbronnen (zie ook Raes 1992; Kunneman 1994).
De eis van belangenorganisaties om zitting te mogen nemen in de stuurgroep werd niet
gehonoreerd, maar wel volgde een bijstelling van het ROM-beleid, waarbij ook
gedeeltelijk tegemoet werd gekomen aan de wensen van lokale bestuurders. Het ROM-bestuur stapte af van een integrale ontwikkelingsvisie van het gebied en koos voor een
thematische ontwikkelingsvisie. Bij deze visie werd eerst nauwkeurig in kaart gebracht
welke aanpak leidde tot beperking van welke problemen. De integrale visie ging te veel
voorbij aan het bestaan van conflicten over ruimtegebruik. Met de keuze van een beperkt
aantal thema's werd een gerichtere aanpak van problemen mogelijk . Een thematische
aanpak maakt het ROM-beleid overzichtelijker, waardoor het draagvlak toenam. Ook de
uitbreiding van mankracht, de intensivering van informatie-overdracht en een betere probleemanalyse, droegen bij aan een efficiëntere aanpak. Deze maatregelen van het ROMbestuur zorgden voor een toegenomen symmetrie in normatieve verwachtingen. Door
meer aandacht te schenken aan de evenredigheid van belangen in het ROM-beleid, waren
meer belangengroeperingen bereid om met elkaar in overleg te treden.
15

Ondanks deze nieuwe overlegstructuur, bleef een gezamenlijk definitie van de situatie uit.
Zo ontstond geen eenduidigheid over het begrip leefbaarheid. Vanuit een natuurgerichte
visie kreeg leefbaarheid de betekenis van conservatie en stilstand, terwijl lokale
bestuurders aanstuurden op het stimuleren van de sociaal-economische ontwikkeling van
het plattelandsgebied. Namens deze lokale bestuurders verwoordde de burgemeester van
de gemeente Wittem hun onvrede over de overheersing van het natuurbelang in het Plan
van Aanpak (1995) als volgt:
"Het Mergelland mag geen 'slaapstreek' worden. De landbouw en het toerisme zijn twee
belangrijke bronnen van bestaan voor het Mergelland. Als ten gevolge van de maatregelen uit
het Plan van Aanpak bedrijfsactiviteiten gesaneerd worden, dan dient hiervoor compensatie
geboden te worden." (uit ROM-nieuws, maart 1995; 6).

In het ROM-beleid zijn toeristisch-recreatieve ontwikkelingen gekoppeld aan
mtourbescherming- en ontwikkelingsdoeleinden. In het Plan van Aanpak pleit de
stuurgroep ROM-Mergelland voor versterking van de samenhang in het aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen door deze aan te vullen met op natuurontwikkeling en
landschapsverbetering gerichte projecten. Het probleem is echter dat verschillende
ontwikkelmgsrichtingen op gespannen voet met elkaar staan. Het pleiten voor recreatieve
ontwilckelingen komt niet overeen met het aanwijzen van stiltegebieden. Om het geïntegreerd gebiedsbeleid te redden moesten bestuurders en belangenorganisaties met elkaar in
overleg treden, zodat ze dergelijke spanningsverhoudingen van een antwoord konden
15
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de Geuldal-problematiek en emissiereductie in de landbouw.
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voorzien. Uit het moeizame verloop van het ROM-beleid blijkt dat het effect van strategisch handelen pas volgt, indien wordt voldaan aan communicatieve randvoorwaarden,
zoals betrokkenheid, inspiratie, saamhorigheid en perspectief, of indien er sprake is van
een evenredige uitwisseling van hulpbronnen en belangen.
Uiteindelijk presenteerde de ROM-stuurgroep een lijst met 45 projecten, waarvan 25
direct gericht zijn op natuurontwikkeling en nnlieubescherming en de rest op recreatie (8)
en landbouw (8). Van deze acht projecten voor recreatie vormen het verbeteren van de
toeristische bewegwijzering en wandelroutes en de professionalisering van recreatiebedrijven een directe bijdrage aan regionale toeristische attractievorming. Deze
projecten bieden tegenwicht aan de voorstellen, die gericht zijn op het terugdringen van
de recreatieve druk op het buitengebied uit oogpunt van natourbescherming, zoals: het
beperken van autoverkeer in stiltegebieden en binnen de ecologische hoofdstructuui: en
het oplossen van knelpunten in recreatieve voorzieningen.
7.9

Conclusie:

De onderschatting van communicatieve rationalisering in
overheidsbeleid
In het begin van dit hoofdstuk is gesteld dat Habermas van mening is dat een
overheersend functionele handelwijze van bestuurders ervoor zorgt dat het bureaucratisch
systeem steeds dieper in de leefwereld ingrijpt. Vanuit toeristisch oogpunt zou dit betekenen dat de overheid zich onevenredig met de belangen van toeristische bedrijven
vereenzelvigt en toerisme eenzijdig benaderd wordt als economisch beheersingsvraagstuk.
Aan de reikwijdte van beslissingen en het handelen van bestuurders zijn echter beperkingen verbonden die een vérgaande invloed van de overheid op de leefwereld voorkomen. Het maken van beleid is altijd een politiek proces, waaraan waarden, ideologieën en
keuzegedrag zijn verbonden (Hall & Jenkins 1995). Daardoor staan bestuurhjke beslissingen nooit geheel los van communicatieve verwachtingen, zoals die vorm krijgen in de
leefwereld. De pohtieke achtergrond van bestuurlijke besluiten zorgt ervoor dat uiteenlopende belangen bij elkaar worden gebracht. Indien dit onvoldoende gebeurt, dan
ontwikkelen zich tegenkrachten, zoals in Gulpen en Plombières waar de lokale bevolking
het toeristisch beleid afwees. Verder liet het ROM-beleid zien hoe belangrijk het voor de
overheid is om een consensus te bereiken met belangenorganisaties. Daarmee ontstaat een
maatschappelijk draagvlak voor interventies.
Daarnaast kent de overheid verschillende bestuurslagen, die kunnen worden onderscheiden op grond van distributie van macht: lokale bestuurders beschikken over het algemeen
over minder invloedrijke hulpbronnen dan provinciale bestuurders. Deze hiërarchische
structuur van de overheid impliceert dat bestuurders niet beschikken over identieke
bevoegdheden om te interveniëren in economische of ruimtelijke aangelegenheden. Zo
kan de provinciale overheid via de invulling van structuurplannen beperkingen opleggen
aan het handelen van lokale bestuurders. Op die manier kan een onbelemmerde groei van
toerisme eventueel worden voorkomen. Bovendien kan de overheid nooit worden opgevat
als een functionele of rationele eenheid. Binnen het bestuurlijke systeem is sprake van
belangentegenstellingen en verschillen in maatschappelijke vervlechtingen. Een
eenzijdige bestuurlijke beheersing van de werkelijkheid kan vanuit pohtieke
overwegingen worden tegengegaan. Zo beperkte de gemeenteraad het handelen van een
wethouder in Vaals, omdat zij het toeristisch succes in Vaals alleen afmat aan de groei
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van het aantal toeristen, zonder daarbij rekening te houden met het economische profijt
voor de lokale bevolking. Deze politieke correctie is een voorbeeld van hoe de speelruimte van bestuurlijk handelen verbonden is met normatieve verwachtingen in de
leefwereld. Indien de omgevingslasten van toerisme te hoog worden, kunnen burgers in
het stemlokaal ingrijpen. In Gulpen en Plombières gebeurde dit op drastische wijze.
Bewoners legden hier hun normatieve verwachtingen op aan de bureaucratische
organisatie. Een situatie die Kunneman (1994) aanduidt als de culturalisering van het systeem.
Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat de overheid de communicatieve
rationalisering van beleid onderschat en verwaarloost. Deze onderschatting bleek vooral
bij de grensoverschrijdende plannen van de Euregio Maas-Rijn. Er werd hoofdzakelijk
gekeken naar manieren om te komen tot beheersing van omgevingcondities, waardoor de
meerwaarde van de samenwerking en de betekenis van de plannen voor de omgeving van
ondergeschikt belang werden. Bovendien droegen omvangrijke functionele verknopingen
niet bij aan de efficiëntie van beleid. Kleinschalige grensoverschrijdende projecten bleken
succesvoller, omdat het belang van communicatieve overeenstemming in de onderhandelingen voorrang kreeg op het boeken van direct succes. Voor het grensoverschrijdende
beleid geldt verder: iets doen in het belang van efficiëntie wil niet zeggen dat het altijd
efficiënt werkt (Raes 1992).
Het belang van een communicatieve rationalisering kwam nadrukkelijk naar voren bij het
incorporeren van belangen in beleid. Bij de totstandkoming van beleid in het ROMMergelland zochten bestuurders naar mogelijkheden om belangentegenstellingen in
evenwicht te brengen. Vanuit een streven naar harmonisatie van belangen werd gezocht
naar de mogelijkheid van consensus. Met name de natuurorganisaties hebben in Limburg
water bij de wijn moeten doen om het ROM-beleid redelijk succesvol te maken. Hierdoor
werd uiteindehjk een communicatieve aanvaarding van het ROM-beleid bereikt.
Voor Habermas is Verständigung enkel een relevant ideaal voor de leefwereld, maar uit
de hiervoor aangehaalde voorbeelden blijkt dat dit ook kan gelden voor het politieke en
economische systeem. Binnen deze systemen is het streven naar Verständigung echter
verbonden met eisen van efficiëntie en effectiviteit.
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Hoofdstuk 8 De lokale bevolking: toerisme en lokale identiteit.
8.1
Inleiding
In de vorige hoofdstukken is gekeken naar het handelen van ondernemers, bestuurders en
belangenorganisaties. Nu verplaatst de aandacht zich naar de lokale bevolking en de
manier waarop deze haar belangen veilig stelt in reactie op omgevingsveranderingen.
Daarbij gaat het om veranderingen in de sociale en fysiek-ruimtelijke omgeving als
gevolg van toeristische ontwikkelingen. In dit hoofdstuk wordt aangegeven in hoeverre de
lokale bevolking deze veranderingen ervaart als een voor- of nadeel.
Algemeen wordt aangenomen dat toerisme invloed heeft op het handelen van de lokale
bevolking, die er in het dagelijkse leven mee te maken krijgt. Hoever deze invloed reikt is
met behulp van een enquête gemeten. Daarmee is achterhaald hoe de lokale bevolking
van zes dorpen in de Euregio Maas-Rijn haar leefomgeving en de aanwezigheid van
toerisme beleeft. De resultaten van de enquête worden becommentarieerd en aangevuld
met bevindingen, die verkregen zijn uit interviews met lokale ondernemers en
bestuurders. Verder worden de cijfermatige bevindingen aangevuld met opmerkingen, die
dorpsbewoners maakten tijdens de (enquêtejinterviews. Deze aanvullingen geven inzicht
in de wijze waarop de dorpsbevolking haar lokale identiteit articuleert vanuit overwegingen van groepsbelang, hetgeen in dit hoofdstuk centraal staat.
Bij de inschatting van de invloed van toerisme op onderlinge betrekkingen en de beleving
van de omgeving, worden de onderzoeksgegevens geïnterpreteerd vanuit het perspectief
van kolonisering. In hoofdstuk 3 is reeds uitvoerig ingegaan op Habermas' identiteitsbegrip. Daarin is aangegeven dat Habermas van mening is dat het systeemgericht handelen
onder condities van de kapitalistische maatschappij doorgaans leidt tot een verstoring van
sociale verhoudingen. Op zo'n moment belemmert het doel-rationeel handelen van
ondernemers of bestuurders de symbolische reproductie van de leefwereld. Het is echter
de vraag in hoeverre de leefwereld los staat van het economische en bureaucratische
systeem. Op grond van de onderzoeksresultaten wordt getracht deze vraag te
beantwoorden.
Lokale identiteit laat zich niet makkelijk meten, vanwege het abstracte karakter van het
begrip, vandaar dat Groot (1989; 109) spreekt over lokaal bewustzijn. Volgens Groot is
lokaal bewustzijn het resultaat van de ontwikkeling van een eigen collectieve identiteit,
waarmee dorpsbewoners tegemoet te komen aan de behoefte om zich te onderscheiden
van de buitenwereld. Bij de operationalisering van het begrip lokale identiteit is een tweeledig onderscheid gemaakt. Lokale identiteit berust op de aanwezigheid van lokaal bewustzijn, die een latent en een manifest karakter kent. Lokaal bewustzijn als manifest
aspect van lokale identiteitsvorming is gemeten aan de hand van drie factoren, te weten:
lokale betrokkenheid, sociale cohesie en identificatie (zie figuur 1). Het manifest worden
van een latent lokaal bewustzijn komt voort uit het door de lokale bevolking waarnemen
van toegenomen invloeden van buitenaf, die zowel als bedreigingen óf als kansen voor
het dorpsleven kunnen worden ervaren. Deze waarneming maakt bewoners bewust van
het eigene van hun dorp en omgeving. Initiatieven van bewoners om het 'lokaal-eigene'
uit te dragen, in reactie op externe effecten, versterken wij-gevoelens en dragen zo bij aan
processen van in- en uitsluiting (Van Ginkel 1995; 37). Waarneming van externe effecten
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fungeert als een soort prikkel voor lokaal bewustzijn, dat vaak latent aanwezig is en pas
'zichtbaar' wordt bij omgevingsveranderingen.
Figuur 1 Operationalisering van lokale identiteit
Lokale identiteit™ Lokaal bewustzijn™
A) Manifest lokaal bewustzijn:
Lokale betrokkenheid

+
Sociale cohesie

+
Identificatie
B) Latent:
Waarneming van kansen en bedreigingen

Het lokaal bewustzijn van bewoners komt tot uitdrukking in diverse facetten van het
dagelijkse leven, zoals in: onderlinge contacten, het verenigingsleven, het bezoeken van
dorpsvoorzieningen, de beleving van feesten en tradities etc. Dergelijke
gemeenschappelijke oriëntatiepunten vormen een weerspiegeling van lokaal bewustzijn.
De beleving daarvan geeft uitdrukking aan de verbondenheid van bewoners met de omgeving. Op grond van deze relatie tussen verbondenheid met de omgeving en lokaal bewustzijn zijn de drie variabelen afgeleid, waarmee de aanwezigheid van lokaal bewustzijn
in een lokale gemeenschap kan worden gemeten. Onder lokale betrokkenheid, de eerste
variabele wordt verstaan: de dagelijkse contacten van bewoners op sociaal, cultureel en
politiek gebied. De tweede variabele, sociale cohesie, drukt de onderlinge verbondenheid
van bewoners uit. En identificatie heeft betrekking op de herkenning van de lokale
cultuur, sociale verhoudingen en defysiek-ruimtelijkeomgeving als karakteristiek voor
dorp en omgeving.
In het onderzoek is nagegaan of sociale cohesie, lokale betrokkenheid en identificatie iets
zeggen over de beleving en beoordeling van toerisme. Daarbij is rekening gehouden met
specifieke kenmerken van een dorpsgemeenschap, zoals de samenstelling van de
bevolking (gevestigden/nieuwkomers), de aanwezigheid van publieke voorzieningen, de
'dorpseigen' problematiek en de toeristische ontwikkelingsfase. Het laatste is belangrijk
om inzicht te krijgen in de rol die toerisme vervult bij de ontwikkeling van lokaal bewustzijn. Om daar inzicht in te krijgen is de volgende vraagstelling opgesteld: In hoeverre
speelt toerisme een rol bij het door bewoners symbolisch afbakenen van de lokale
gemeenschap? Deze vraagstelling vormt een afleiding van de eerste probleemstelling van
deze dissertatie (zie hoofdstuk 1)
In tegenstelling tot de vorige hoofdstukken staan nu niet zozeer de strategieën van actoren
centraal, deze komen slechts zijdelings ter sprake, maar veeleer de percepties van
toerisme. Om die reden wijkt de indeling van dit hoofdstuk eveneens af. Het hoofdstuk
begint met een beschrijving van de onderzoeksopzet. Dan volgen de resultaten van het
onderzoek naar lokaal bewustzijn. Nadat is aangegeven in welke mate sprake is van lokaal
bewustzijn in de verschillende dorpen, richt de aandacht zich op de percepties van
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toerisme. Deze paragraaf begint met een overzicht van het door bewoners waarnemen van
voor- en nadelen van toerisme. Daarna volgt de analyse van algemene percepties, waarbij
drie verschillende waarnemingen van toerisme zijn onderscheiden. Aan de hand van deze
percepties is nagegaan welke achtergrondkenmerken van zowel individuen als
dorpsgemeenschappen bepalend zijn voor de beoordeling van toerisme. Dit eerste deel
van het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschouwing over het verband tussen lokale
identiteit en de perceptie van toerisme.
In het tweede deel, dat beschrijvend van karakter is, is meer aandacht voor lokale
bewustwording. Per dorp volgt een beschrijving van de momenten waarop groepssolidariteit zich manifesteert onder invloed van toerisme en de manier waarop bewoners de
eigenheid van hun dorp tot uitdrukking brengen. In de conclusie vindt een terugkoppeling
naar de probleemstelling plaats en wordt stilgestaan bij de relevantie van Habermas' idee
van kolonisering voor toeristisch onderzoek.
8.2

De onderzoeksopzet

Derichtingvan onderzoek
Met name in de jaren zeventig beweerden onderzoekers dat toerisme de sociaal-culturele
structuur van een lokale gemeenschap negatief beïnvloedde (zie Doxey 1975; Turner &
Ash 1975; Turner 1976; Greenwood 1977; Smith 1977). In latere studies is dit eenzijdige
beeld bijgesteld en werden vraagtekens gezet bij het 'vermogen' van toerisme om sociaalculturele structuren aan te tasten of te vernietigen. Bovendien is kritiek geleverd op de
aanname, dat toerisme een bedreiging vormt voor homogene gemeenschappen en oorzaak
is van sociaal-culturele differentiatie. Menigeen wees erop dat een lokale gemeenschap
niet moet worden gezien als een homogene entiteit, maar als één die bestaat uit diverse
sociale groepen (zie Wood 1980; Murphy 1985; Dogan 1989; Urry 1990; Ap 1992).
Verder blijkt dat het merendeel van het onderzoek naar de invloed van toerisme op het
dagelijkse leven gericht is op het meten van voor- en nadelen, zoals die door bewoners
worden ervaren'. Er ontbreekt vaak een koppeling tussen de algemene beoordeling van de
omgeving en de waardering van toerisme. Hierdoor wekken onderzoekers vaak de indruk
dat toerisme de enige factor vormt die het alledaagse leven van bewoners beïnvloedt. In
werkelijkheid zullen ook andere ontwikkelingen dan toeristische, bepalend zijn voor de
waardering van de leefomgeving. In dit onderzoek is daarmee rekening gehouden. Zo is er
aandacht voor sociale verschuivingen op het platteland en de algemene waardering van
het dorpsleven. Een eenzijdige kijk op toerisme wordt tevens voorkomen, door de
beoordeling van toerisme te bestuderen vanuit het perspectief van lokale identiteit.
Raadpleging van literatuur maakte duidelijk, dat bij het articuleren van lokale identiteiten
bewoners zowel een offensieve als een defensieve houding kunnen aannemen. Bij een
Wel is er onderzoek gedaan naar de condities waaronder de lokale bevolking reageert op
toeristische invloeden. Ap (1992) deed daartoe een poging met behulp van de sociale uitwisselingstheorie en Pearce (1989) hanteerde de spel- en attributietheorie. Ook in deze onderzoeken is
echter nauwelijks gekeken naar andere invloeden dan toeristische op het dagelijkse leven van
bewoners.
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offensieve houding dragen bewoners de 'eigenheid' van het dorp naar buiten toe uit op
grond van verwachte economische of sociaal-culturele voordelen. Bij een defensieve
houding wordt de articulatie van deze 'eigenheid' gebruikt om de buitenwereld op afstand
te houden, vanwege de angst voor negatieve invloeden. In het eerste geval wordt de
eigenheid van het dorp aan toeristen 'verkocht' en in het tweede wordt deze gebruikt om
toerisme op afstand te houden. In dit onderzoek wordt gekeken naar de condities
waaronder deze houdingen optreden, aangezien dit bijdraagt aan inzicht in de rol van
toerisme bij het door bewoners symbolisch afbakenen van de lokale gemeenschap.
Methodieken operationalisering
Om redenen van efficiëntie is gekozen voor een enquête als onderzoeksmethode. Met
behulp van een enquête kan de mening van een relatief groot aantal bewoners in een kort
tijdsbestek worden achterhaald. Het verzamelen van een grote hoeveelheid gegevens is
nodig om dorpen onderling te kunnen vergelijken op zowel percepties van toerisme als de
beoordeling van het dorpsleven. Bij de vraagstelling in de enquête is rekening gehouden
met het procesmatige karakter van lokale identiteit. Respondenten kregen een reeks
vragen voorgelegd over het waarnemen van bepaalde negatieve en positieve effecten van
toerisme ten aanzien van het dorpsleven en de fysiek-ruimtelijke omgeving. Zo is
respondenten gevraagd, of zij van mening zijn dat toerisme in de afgelopen jaren heeft
geleid tot een voor- of achteruitgang van voorzieningen, het landschap, de gebouwen, de
rust, de onderlinge contacten en het functioneren van het gemeentebestuur. Deze retrospectieve vraagstelling 'dwingt' respondenten de beoordeling van de huidige kwaliteit van
de leefomgeving te toetsen aan de oude situatie, zodat een beeld ontstaat van enerzijds de
ontwikkeling die het dorpsleven in de loop der jaren doormaakte en anderzijds van de
manier waarop toerisme invloed heeft op lokaal bewustzijn.
Eerder is aangegeven dat lokale identiteit is gemeten aan de hand van drie verschillende
variabelen. Deze variabelen en de perceptie van toerisme zijn als volgt
geoperationaliseerd (ziefiguur2, p. 194):
Lokale identiteit:
1.
Voor het meten van de sociale cohesie in de zes dorpen is respondenten
gevraagd een inschatting te maken van enerzijds de onderlinge verbondenheid in
hun dorp en anderzijds de eigen positie binnen de sociale gemeenschap.
2.

Het achterhalen van lokale betrokkenheid geschiedde aan de hand van vragen
over de sociale en ruimtelijke oriëntatie. Deze vragen gingen over het aantal
bezoeken aan lokale bijeenkomsten en verenigingen en de plaats en frequentie
van contacten met vrienden of kennissen.

3.

Naast deze vragen over het gedrag van respondenten, was ook een aantal gericht
op de identificatie met de omgeving. Daarbij is gekeken in hoeverre bewoners
hun omgeving herkennen in specifieke objecten, de ruimtelijke inrichting,
bijzondere activiteiten en beschrijvingen in toeristische brochures. Voorts is
gekeken of bewoners in dialect spreken.
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Perceptie van toerisme:
1 t/m4. De resterende vragen van de enquête hadden alle betrekking op de perceptie van
toerisme. Zo is met behulp van stellingen de houding van bewoners tegenover
toerisme gepeild en is respondenten gevraagd naar hun mening over specifieke
bijdragen van toerisme aan de lokale economie en immateriële zaken als
trotsheid, de levendigheid en de kennis over dorpen streek.
Figuur 2 De operationalisering van lokale identiteit en perceptie van toerisme
Lokale identiteit:
1. Sociale cohesie
a. inschatting onderlinge verbondenheid
b. inschatting eigen positie in lokale gemeenschap
2. Lokale betrokkenheid
a. verenigingsleven
b. contacten met bestuurders
c. bezoek aan vrienden/kennissen
3. Identificatie met de omgeving
a. dialect spreken
b. opnoemen van specifieke omgevingskenmerken
Perceptie van toerisme:
1. Stellingen
a. invloed toerisme op dorpsleven
b. invloed toerisme op natuur en landschap
c. invloed toerisme op werkgelegenheid en inkomsten
2. Contacten
a. in contact met toeristen
b. waardering van contacten
3. Algemene beoordeling
a. opsomming voordelen van toerisme
b. opsomming nadelen van toerisme
4. Slogans uit toeristische brochures
a. beoordeling van toepasselijkheid

De selectie van onderzoekseenheden
Na voltooiing van de enquête zijn in het grensgebied van de Euregio Maas-Rijn zes
dorpen geselecteerd, waar in totaal 320 bewoners zijn geënquêteerd. Bij de selectie van de
dorpen zijn de volgende criteria gehanteerd:
• Aanwezigheid van zowel groot- als kleinschalige toeristisch-recreatieve voorzieningen
in of rondom het dorp óf een sterke concentratie van kleinschalige voorzieningen,
(reden: verhoging van kans op contacten tussen inwoners en toeristen).
• Een evenredig aantal Nederlandse en Belgische dorpen
(reden: mogelijkheid van vergelijking).
• Een geringe geografische afstand tussen de dorpen
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(reden: meting van verschillen tussen nabijgelegen dorpen).
• Verschillen in bevolkingsomvang
(reden: meting van relatie bevolkingsomvang en perceptie van toerisme).
•. Verschillen in intensiteit en ontwikkelingsniveau van toerisme
(reden: mogelijkheid van vergelijking).
Op deze wijze is getracht de variatie die in het gebied bestaat, zo goed mogelijk te
representeren in de steekproef. Er is gekozen voor een clustersteekproef op basis van
dorpen, teneinde op basis van de onderzoekgegevens uitspraken te kunnen doen per dorp.
Omdat we gezien de beschikbare onderzoeksmiddelen niet meer dan ongeveer zes dorpen
in het onderzoek konden betrekken, is een consequentie van de gekozen
steekproefmethode dat geen systematische statistische analyse mogelijk is van
conditionerende variabelen als bijvoorbeeld 'omvang van het dorp'. Door echter groepen
van dorpen onderling te vergelijken, bijvoorbeeld door de drie grote dorpen te vergelijken
met de drie kleine dorpen, kunnen wel tentatieve uitspraken over het effect van
dorpsgrootte gedaan worden. De contaminerende invloed van andere factoren is echter
niet te isoleren.
Uiteindelijk zijn de volgende zes dorpen voor het onderzoek geselecteerd: de Nederlandse
dorpen Vaals, Mechelen en Gulpen en de Belgische dorpen Gemmenich, Teuven en 'sGravenvoeren. Vaals en Gulpen zijn met respectievelijk 10.000 en 6.500 inwoners veruit
de grootste plaatsen. Gezien het inwonertal gaat het eigenlijk om plattelandssteden. Het
leven in beide plaatsen heeft echter zowel een stedelijk als een dorpskarakter. Van alle zes
dorpen is Teuven met circa 600 inwoners het kleinste. Iets groter zijn de dorpen Mechelen
en "s-Gravenvoeren (tussen de 1500 en 1800 inwoners). Met circa 2500 inwoners neemt
Gemmenich qua inwonertal een middenpositie in.
De enquête is uitgevoerd in het voorjaar van 1995. Aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst namen enquêteurs in totaal 320 interviews af bij inwoners van deze
dorpen. Respondenten werden aan huis bezocht. De enquête bestond uit 36 grotendeels
gesloten vragen (zie Bijlage 1) en duurde gemiddelde een uur. Via een systematische
steekproef, met a-select begin, zijn in totaal 320 respondenten geselecteerd. In Nederland
is daarvoor gebruik gemaakt van overzichten uit het gemeentelijk bevolkingsregister en in
België geschiedde dit aan de hand van telefoonboeken. De selectie van respondenten vond
als volgt plaats: uit de overzichten van het bevolkingsregister en de telefoonboeken
werden, met een interval van tien adressen, twee keer zoveel mensen geselecteerd als
benodigd was. Vervolgens werden zij telefonisch benaderd en werd hun gevraagd om aan
de enquête mee te werken. Bij weigering werd de eerstvolgende op de lijst benaderd etc.
De totale respons is circa 40%. In elk dorp zijn 40 respondenten geselecteerd, met
uitzondering van Vaals en Gulpen. Hier bedroeg het aantal respondenten respectievelijk
100 en 60.
De enquêteurs kregen opdracht om opmerkingen van respondenten, die betrekking
hadden op het thema van het onderzoek, zo nauwkeurig mogelijk te vermelden. Deze
iirformatie was van belang voor imchatting van de relatie tussen de waardering van
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toerisme en de perceptie van andere ontwikkelingen in de omgeving. Uit deze informatie
bleek, dat sommige respondenten tijdens het enquête-interview een redelijk positief beeld
van toerisme schetsten, maar na afloop alsnog kwamen met een opsomming van negatieve toeristische ontwikkelingen. Veelal ging het om incidenten die de respondent voor het
voetlicht haalde. Klaarblijkelijk hadden deze incidenten nauwelijks of geen invloed op de
algemene opinie aangaande toerisme.
83

Lokaal bewustzijn

De sociale cohesie
Om de sociale cohesie van een dorpsgemeenschap te meten, kregen respondenten de
volgende vraag voorgelegd: Heeft u het gevoel dat uw dorp een hechte gemeenschap
vormt? Daarmee is achterhaald of bij dorpsbewoners een notie van homogeniteit
aanwezig is, met andere woorden, met deze vraag is nagegaan of bewoners het dorp als
een eenheid ervaren. Zo kunnen verschillen tussen dorpen in onderlinge verbondenheid
direct zichtbaar worden gemaakt (zie tabel 1).
Tabel 1 Percentage respondenten dat de dorpsgemeenschap waarneemt als een hechte gemeenschap plus
percentage respondenten dat zegt deel uit te maken van die hechte gemeenschap.
_ ^
Dorpen

Ervaart dorp als hechte gemeenschap:

AltijdV
Meestal

Nauwelijks/
Niet

Weet niet

Maakt deel uit
van
dorpskern:
Ja

44

Vaals

64

28

8

Mechelen

95

2,5

2,5

Gulpen

55

43

2

33

's-Gravenvceren

70

30

-

62,5

Teuven

60

32,5

7,5

47,5

Gemmenich

70

22,5

7,5

52

72,5

In bovenstaand overzicht komt duidelijk tot uiting, dat in het dorp Mechelen sprake is van
een sterke sociale cohesie. Bijna alle respondenten uit Mechelen omschreven hun dorp als
een hechte gemeenschap. Bovendien antwoordde daar ruim 72% van de respondenten
deel uit te maken van de hechte sociale gemeenschap. In andere dorpen ligt dit percentage
beduidend lager. Dit geldt in het bijzonder voor de dorpen Vaals en Gulpen. Deze
gegevens wijzen op een samenhang tussen verstedelijking en de sociale divergentie van
de lokale gemeenschap. In beide dorpen hebben zich in korte tijd veel nieuwkomers
gevestigd, hetgeen de lokale verhoudingen op negatieve wijze beïnvloedde.
Uit tabel 1 blijkt verder dat ook de lokale gemeenschap van 's-Gravenvoeren zich
kenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid. In vergelijking met het andere
Voerdorp, Teuven, lijkt de sociale cohesie hier iets sterker. Eén van de oorzaken van dit
verschil is vermoedelijk een gebrek aan gemeenschappelijke voorzieningen in Teuven.
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Het dorp beschikt over weinig ontmoetingsplaatsen voor bewoners. Er zijn geen winkels,
banken, verenigingsgebouwen of een postkantoor. In 's-Gravenvoeren is dit wel het
geval. Bovendien zijn daar ook meer verenigingen, die fungeren als samenbindend
element
Bij het beantwoorden van de vraag over sociale cohesie deed zich in de Voerstreek een
onvoorzien probleem voor, dat samenhangt met de politieke en sociale situatie. Hierdoor
is niet een geheel juist beeld van de homogeniteit van de gemeenschap verkregen. In de
Voerstreek bestaan duidelijk drie gemeenschappen: de Waalse, de Vlaamse en de Nederlandse. De taalstrijd heeft ervoor gezorgd dat er relatief weinig contacten zijn tussen
Waalse en Vlaamse bewoners. Elke gemeenschap heeft zijn eigen voorzieningen. Het
dagelijkse leven wordt in de Voerstreek grotendeels beheerst door dit lokale conflict.
Leden van beide gemeenschappen leven merendeels gescheiden van elkaar. Aparte
scholen, culturele centra en verenigingen houden deze scheiding in stand. Af en toe
oplaaiende conflicten en nieuwe irritaties versterken de sociale cohesie binnen beide
gemeenschappen (zie Van Laar 1988). Deze situatie had gevolgen voor de enquête.
Nederlandse ingezetenen van de Voerstreek (14% van de bevolking) staan buiten het
conflict, maar kennen wel de problemen die de taalstrijd geeft . De waarneming van deze
problemen leidt ertoe dat ze de vraag of er sprake is van een hechte gemeenschap, veelal
ontkennend beantwoorden. Binnen beide gemeenschappen is de onderlinge verbondenheid echter van groot belang, alleen al om de pesterijen, beschimpingen en het zoeken
naar eenzijdig voordeel door de andere partij zo effectief mogelijk te beantwoorden. Een
sterk lokaal bewustzijn in de Voerstreek is het resultaat van continue bedreigingen van
'binnenuit', die een duidelijk wij- en zij-onderscheid binnen de totale dorpsgemeenschap
tot gevolg heeft.
2

Na deze eerste vraag over sociale cohesie is respondenten gevraagd, waarop zij hun
inschatting van onderlinge verbondenheid baseren. Respondenten uit de drie Limburgse
dorpen noemen vooral het verenigingsleven als voornaamste bijdrage aan de onderlinge
verbondenheid. Dit geldt met name voor Mechelen, waar sprake is van een bloeiend verenigingsleven. Respondenten gaven vaak vol trots aan, dat het kleine Mechelen over maar
liefst vijf zangkoren, een harmonie, een schutterij en talrijke sportclubs beschikt. Bijna
driekwart van de respondenten onderstreept hier het belang van het verenigingsleven voor
de sociale cohesie binnen het dorp. In Gulpen en Vaals ligt dit aantal wederom lager. Hier
wijst slechts eenderde van de respondenten op de bijdrage van het verenigingsleven aan
de hechte band tussen bewoners.
In tegenstelling tot de Limburgers noemen respondenten uit de Belgische dorpen de feesten als belangrijkste bron van sociale cohesie. Vooral in de Voerdorpen Teuven en 'sGravenvoeren spelen feesten een belangrijke rol bij het symbolisch afbakenen van de
gemeenschap. Een van de meest traditionele en effectieve manieren om de identiteit van
een groep te beklemtonen is om gezamenlijk feest te vieren. Zo krijgt men een 'gezicht'
ten aanzien van andere groepen (Boissevain in Van Ginkel 1995; 75/76). Feesten worden
Om niet partij te kiezen voor een van de twee partijen, gaf een respondent aan dat hij zowel
boodschappen deed bij de Franstalige als de Vlaamstalige bakker en slager in zijn dorp.
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gebruikt voor het manifesteren van lokale identiteit en versterken het gemeenschapsgevoel. In Voeren heeft deze functie van feesten vooral betekenis in het licht van de
taalstrijd.
Ook aan respondenten die aangaven dat hun dorp geen hechte gemeenschap vormt, is
gevraagd waarop zij dit standpunt baseerden. In de beide Voerdorpen is het niet
verwonderlijk dat de onderlinge ruzies worden gezien als oorzaak van sociale divergentie.
Het niet door bewoners protesteren tegen plannen, die zij eerst openlijk afkeuren, is voor
respondenten uit Gemmenich en Gulpen een indicatie, dat hun dorp geen hechte gemeenschap vormt. Alleen in Vaals schrijft een aantal respondenten (7%) de sociale divergentie
in hun dorp toe aan de grote invloed van toeristen op het dagelijkse leven. Uit de rest van
het onderzoek blijkt dat deze mening een uitzondering vormt op de algemene opinie van
bewoners omtrent toerisme.
De lokale betrokkenheid
Bij de resultaten van de meting van de lokale betrokkenheid van bewoners, springt het
dorp Mechelen er opnieuw uit. Allereerst is gekeken naar de deelname van bewoners aan
het verenigingsleven, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen verenigingen in en
buiten het dorp (zie tabel 2). In Mechelen bestaat een groot verschil tussen het aantal
respondenten dat aangeeft lid te zijn van een vereniging in het dorp en zij die buiten het
dorp verenigingslid zijn. In geen van de andere dorpen is dit verschil zo groot als in
Mechelen. Respondenten uit Gemmenich zijn zelfs vaker lid van een vereniging elders
dan in het eigen dorp. In dit dorp is sprake van een sterke oriëntatie op de nabijgelegen
stad Aken, waar veel respondenten oorspronkelijk woonden en vaak nog werkzaam zijn.
In de Voerstreek wordt de participatie aan het verenigingsleven beïnvloed door de sociaalculturele oriëntatie van Nederlandse inwoners. Veel Nederlanders zijn zowel lid van een
vereniging binnen als buiten het eigen dorp. Buiten het dorp betreft het vaak een lidmaatschap van een vereniging in een plaats in Limburg, waar men voorheen woonachtig was.
Tabel 2

Percentage respondenten dat lid is van vereniging in en buiten het dorp

Dorpen:

Lid vereniging in eigen dorp:

Lid vereniging elders:

Vaals

56

39

Mechelen

67,5

27,5

Gulpen

47

22

's-Gravenvoeren

50

37,5

Teuven

52,5

35

Gemmenich

32,5

40

Om de lokale betrokkenheid in te kunnen schatten is eveneens gekeken naar de contacten
met lokale bestuurders. Ook nu wijkt het beeld nauwelijks af van het voorgaande. Meer
dan de helft van de respondenten uit Mechelen geeft aan regelmatig in contact te komen
met raadsleden (67%) en wethouders (55%). Op "s-Gravenvoeren na, waar 55% van de
respondenten aangeeft contacten te onderhouden met zowel raadsleden als wethouders),
komt dit percentage in de andere dorpen niet boven de 50%. Ook blijken inwoners van

198

Mechelen vaker contact te hebben met de burgemeester (46%). Verder is het aantal contacten van respondenten uit Mechelen met raadsleden en wethouders) significant hoger
dan in Gemmenich en Gulpen . Het opvallende van deze bevinding is, dat het aantal
respondenten uit Gemmenich en Gulpen, die aangeven bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen hun stem te hebben uitgebracht op een lokale politieke partij, significant hoger
ligt dan in de overige dorpen . In beide dorpen nemen deze lokale partijen zitting in het
College van Bestuur en dragen daarmee bestuurhjke verantwoordelijkheid. In dat licht is
het opmerkelijk dat er relatief weinig contacten zijn tussen bestuurders en bewoners die
hun stem op een lokale partij uitbrengen. Deze bevinding is in overeenstemming met de
constatering in het vorige hoofdstuk, dat stemmen op een lokale partij vooral een vorm
van protest is. Op grond van dit resultaat lijkt in Gemmenich en Gulpen een sterke identificatie met de lokale partij te ontbreken.
3

4

De vraag over plaats en frequentie van bezoeken aan vrienden of kennissen gaf geen
inzicht in de lokale betrokkenheid van bewoners. Er zijn geen verschillen tussen de zes
dorpen gevonden. Uit de enquête bleek, dat iets meer dan de helft van bezoeken aan
vrienden en kennissen in het eigen dorp plaatsvindt .
5

Identificatie met de omgeving
Een andere graadmeter van lokaal bewustzijn is de herkenning van karakteristieke
kenmerken van dorp en omgeving. Een verwijzing naar het specifieke karakter van de
cultuur of het landschap geeft inwoners de mogelijkheid om zich van de buitenwereld te
onderscheiden. Het aanbrengen van deze contrasten draagt bij aan het zelfbeeld van het
collectief (Cohen 1985). Bewoners creëren deze symbolische grenzen niet alleen, deze
nemen ze ook waar in hun direct omgeving, waaraan ze een bepaalde betekenis geven en
ontlenen (zie Van Ginkel 1995; 54). De eigen omgeving fungeert voor bewoners als
collectieve herkenning. Vooral taal is een belangrijk middel van collectieve herkenning.
Daarom is gekeken naar het gebruik van dialect in de dagelijkse omgang van bewoners.
Uit het onderzoek blijkt een samenhang tussen verstedelijking van het dorpsleven en
dialectgebruik. Hoe groter de plaats, des te minder wordt er in dialect gesproken. In Vaals
en Gemmenich geeft rond 60% van de respondenten aan gesprekken met medebewoners
in het dialect te voeren. In Mechelen ligt dit percentage aanmerkelijk hoger (90%). Ook in
de Voerdorpen gaven drie van de vier respondenten aan in het dialect te spreken.
Vervolgens is aan respondenten gevraagd om één of meer specifieke kenmerken van het
dorp te noemen, die uitdrukking geeft aan het eigene van hun dorp en omgeving. Daarbij
gaat het om activiteiten, objecten, het dorpsgezicht of de inrichting van het dorp. Uit tabel
3 valt op te maken dat respondenten uit de drie Limburgse dorpen meer specifieke
T-toets, a= .05.
Maar liefst 70% van de respondenten in Gemmenich blijkt te hebben gestemd op een lokale
parij. In Gulpen gaat het om 62% van de bevolking.
Alleen de scores van respondenten uit Teuven wijken af van dit patroon. Zij brengen meer
bezoeken aan vrienden en kennissen buiten het dorp dan de overige respondenten. Een derde van
deze bezoeken vond in het dorp zelf plaats, de rest daarbuiten.
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kenmerken van hun dorp kunnen opnoemen, dan de Belgische respondenten. Meer dan de
helft van respondenten uit beide Voerdorpen komt niet verder dan het noemen van één
specifiek kenmerk, waarbij ze vooral activiteiten (feesten), streekproducten en de fraaie
vergezichten vanuit het dorp noemen. Daarentegen weten bijna alle respondenten uit
Mechelen één of meer typische kenmerken van hun omgeving op te sommen. Het
merendeel van hen noemt zelfs meer dan één bijzonderheid van het dorp. Ook in Vaals is
dit het geval.
In Mechelen worden als typische kenmerken van het dorp gezien: de activiteiten van verenigingen en de historische vakwerkhuizen. Respondenten uit Gulpen omschrijven vooral
toeristische attracties, de markt en de concerten van de plaatselijke harmonie als
bijzonderheden van het dorp. In Vaals geldt dit voor de weekmarkt, de jaarlijkse markt,
het Drielandenpunt en de oude dorpskern.
Tabel 3 Percentage inwoners dat N specifieke kenmerken van het dorp noemt
N=

0

1

2

3

4

Vaals

10

37,5

29,5

19

4

Mechelen

2,5

40

35

20

2,5

Gulpen

10

42

25

13

10

's-Gravenvoeren

15

62,5

15

5

2,5

Teuven

17,5

52,5

27,5

2,5

-

Gemmenich

17,5

47,5

20

12,5

2,5

In Gemmenich vormen attracties, rituelen (o.a processies) en kastelen belangrijke
collectieve herkenningspunten. Net als in Vaals en Gulpen dragen toeristische attracties
hier bij aan de herkenning van het dorp. In deze, qua bevolkingsomvang, grotere dorpen
blijken toeristische attracties te fungeren als belangrijke referentiepunten voor het lokaal
bewustzijn. Voor bewoners van de kleinere dorpen, waar de sociale cohesie sterker is,
geldt dit minder.
Aan respondenten is tevens gevraagd of zij van mening zijn dat toerisme positief dan wel
negatief bijdraagt aan genoemde karakteristieke kenmerken van het dorp (zie tabel 4).
Daaruit kan worden opgemaakt of bewoners toerisme zien als een bedreiging van het
'dorpseigene' ofjuist als een bijdrage daaraan.
Uit tabel 4 komt een belangrijk aspect van de perceptie van toerisme naar voren. Op grond
van het doemdenken ten aanzien van toerisme zou hier een negatieve perceptie van
toerisme verwachten worden, maar uit de onderzoeksresultaten blijkt dat respondenten
overwegend van mening zijn dat toerisme positief bijdraagt aan de leefomgeving. Alleen
in de kleinste dorpen, Mechelen en Teuven, is sprake van een iets minder positieve
houding. Daar beschouwt minder dan de helft van de respondenten toerisme als bijdrage
aan het onderscheidbare karakter van het dorp. In Mechelen noemt een kwart van de
respondenten toerisme een aantasting ,van het typische karakter van hun dorp (25%). In de
Voerstreek scoren vooral respondenten uit Teuven laag, als het gaat om de waarneming
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van positieve invloeden van toerisme op de omgeving. Daarentegen tonen respondenten
uit "s-Gravenvoeren zich erg tevreden over de rol van toerisme bij het behoud en
bescherming van typische omgevingskenmerken. In het algemeen kan worden gesteld dat
bewoners uit de zes dorpen toerisme als positief beoordelen. In de volgende paragraaf
wordt hierop nader ingegaan.
Tabel 4 Percentage respondenten dat toerisme beschouwt als positieve dan wel als negatieve bijdrage aan
typische kenmerken van het dorp (twee afzonderlijke vragen)
Dorpen:

positief

Vaals

57

11

100

Mechelen

45

25

40

Gulpen

69

12

60

's-Gravenvoeren

65

5

40

Teuven

40

10

40

Gemmenich

53

5

40

negatief

n

Conclusies omtrent lokaal bewustzijn: interne en externe gerichtheid
Volgens Groot (1989) kan in een dorp een lokaal bewustzijn worden verwacht, indien er
sprake is van een zekere intensiteit van sociale interacties en er sociale constellaties
bestaan. Op grond van bovenstaande bevindingen kan worden geconcludeerd, dat vooral
in Mechelen bij bewoners een sterk lokaal bewustzijn aanwezig is. Over het algemeen
zijn zij meer betrokken bij het wel en wee van hun dorp, dan inwoners uit de andere
plaatsen. In Mechelen komen bewoners regelmatig in contact met elkaar, het relatief groot
aantal verenigingen bevordert dit. Bovendien kent de gemeenschap hier een sterke mate
van interne gerichtheid. Wanneer bij de Voerdorpen rekening wordt gehouden met de
aanwezigheid van verschillende gemeenschappen, dan blijkt ook hier sprake van een sterk
lokaal bewustzijn. De taalstrijd zorgt ervoor dat inwoners van deze dorpen bijna automatisch op elkaar betrokken zijn. De eigen gemeenschap, die bestaat uit een dicht netwerk
van sociale betrekkingen, biedt een zekere geborgenheid binnen een verder
gedifferentieerde (dorps)samenleving. Vanuit deze onderlinge betrokkenheid en
identificatie met de sociale omgeving (het wij-gevoel) ontwikkelt zich een sterk lokaal
bewustzijn. Door de taalstrijd bestaat er bij bewoners de behoefte om de eigenheid van de
gemeenschappen naar buiten toe uit te dragen. Lokale identiteit kent in Voeren zowel een
binnen- als een buitenwaarts gericht aspect: het laat aan betrokkenen zien wie tot de wijgroep behoren en aan buitenstaanders wie die wij-groep vormen (Van Ginkel 1995; 76).
Bij dit buitenwaarts gericht aspect van identiteit speelt toerisme een belangrijke rol, zoals
straks zal blijken.
In grotere plaatsen als Gulpen, Gemmenich en Vaals is de externe gerichtheid van
bewoners sterker dan in Mechelen en "s-Gravenvoeren. In deze forenzendorpen is
nauwelijks nog sprake van een gemeenschappelijke cultuur, daarvoor hebben zich er
teveel nieuwkomers gevestigd. Doordat in deze plaatsen veel van het cultureel-specifleke
verloren is gegaan, kunnen van buitenaf komende ontwikkelingen, die gepaard gaan met
ingrepen in de omgeving, leiden tot heftige reacties van bewoners. In die situatie worden

201

bewoners zich bewust van de nog resterende specifieke kenmerken van hun leefomgeving. Op dat moment kan er een tijdelijk gevoel van lokale betrokkenheid en onderlinge
verbondenheid ontstaan. In het vervolg van dit hoofdstuk zal duidelijk worden gemaakt
dat toerisme in die situatie een dubbele betekenis krijgt: toerisme als bedreigende en als
stimulerende kracht. De stimulerende kracht van toerisme bij het beschermen van het
cultureel-specifieke van de omgeving kwam reeds bij de identificatie met de omgeving
naar voren. In de grotere dorpen was sprake van een sterke identificatie met toeristische
attracties. Verder bleek uit tabel 4 hoe toerisme door de lokale bevolking wordt gezien als
een positieve bijdrage aan specifieke kenmerken van het dorp.
8.4

De perceptie van voor- en nadelen van toerisme

Toerisme als bijdrage ofafbreuk aan het dagelijkse leven
In de enquête is respondenten gevraagd, om aan te geven welke positieve en negatieve
ontAvikkelingen in het dorp zij toeschrijven aan het toerisme. Bovendien is gevraagd of
men contacten met toeristen als plezierig ervaart. Uit de reacties op deze vraag blijkt dat
bewoners over het algemeen vrij positief zijn over hun ervaringen met toeristen. Ruim
60% van de respondenten zegt contacten met toeristen prettig te vinden. Slechts 4% van
hen geeft aan contacten met toeristen zoveel mogelijk te mijden. Wel vindt bijna 21% van
de respondenten dat het gedrag van toeristen in de afgelopen tien jaar achteruit is gegaan.
Deze groep is van mening dat toeristen meer lawaai maken, vaker afval laten slingeren en
brutaler zijn geworden. Het laatste uit zich in het ongevraagd betreden van het erf, het
parkeren voor opritten of garages, het bij woningen naar binnen gluren en geen rekenschap houden met dorpsgewoonten enrituelen(o.a. bij processies en begrafenissen).
Ondanks het feit dat respondenten dergelijke negatieve aspecten onderkennen,
beschouwen zij toerisme in het algemeen als een positieve zaak. In de enquête worden
meer positieve bijdragen van toerisme aan het dorpsleven genoemd, dan zaken die
afbreuk doen aan de kwaliteit van voorzieningen of de dorpssfeer. Bijna de helft van
respondenten (49,4%) acht toerisme verantwoordelijk voor de achteruitgang van bepaalde
zaken in het dorp . Dit aantal is beduidend lager dan het aantal respondenten dat toerisme
in verband brengt met een verbetering van voorzieningen en immateriële zaken (71%).
Degenen die negatieve aspecten opnoemen, geven toerisme vooral de schuld van het
verdwijnen van de rust in het dorp (63,6 %). Deze waarneming leidt echter niet tot een
afwijzing van toerisme. Weliswaar gaf menigeen aan deze ontwikkeling te betreuren,
maar tegelijkertijd spraken zij de waardering uit over de toegenomen levendigheid in het
dorp. De nadelige aspecten van toerisme blijken vooral betrekking te hebben op
symbolische zaken, terwijl de voordelen van toerisme verband houden met materiële
zaken. Zo meent een derde van de respondenten, dat toerisme bijdraagt aan de kwaliteit
van de winkels en een kwart van hen wijst op de vooruitgang van de plaatselijke horeca.
6

Respondenten kregen een lijst van 13 onderwerpen voorgelegd, die betrekking hadden op
voorzieningen en sfeer in hun dorp. Eerst moesten zij aangeven of deze zaken voor- of achteruit
waren gegaan. Vervolgens moesten ze aangeven of zij toerisme daarvoor verantwoordelijk
hielden (zie Bijlage 1).
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Toerisme en de achteruitgang
In tabel 5a is te zien dat respondenten uit kleinere dorpen (de Voerdorpen en Mechelen)
meer nadelen vantoerismeervaren, dan die van grotere dorpen. Meer dan de helft van de
respondenten uit Gemmenich, Gulpen en Vaals acht toerisme niet schuldig aan een
achteruitgang van voorzieningen of dorpssfeer. In de kleinste dorpen ligt dit aantal
beduidend lager. Daar wordt toerisme nadrukkelijker in verband gebracht met de vermindering van rust Uit bovenstaande tabel wordt verder duidelijk dat zowel de Limburgse als
de Belgische respondenten een achteruitgang in het gedrag van toeristen waarnemen.
Tabel 5a Percentage respondenten per dorp, dat aangeeft welke zaken in hun dorp en omgeving achteruit
zijn gegaan als gevolg van toerisme. Per dorp zijn alleen de 3 hoogste scores geselecteerd; tevens
is aangegeven welk percentage van de respondenten van mening is dat toerisme niet
verantwoordelijk is voor een achteruitgang van genoemde zaken.
Achteruitgang
van:
Rust

Vaals

28

Mechelen

40

Gulpen

Gravenvoeren

Teuven

Gemmenich

21,7

50

40

20

6,7

-

-

-

Landschap

6

Gedrag
Toeristen

5

-

6,7

5

-

7,5

Winkels

-

5

-

-

-

-

Gebouwen

-

-

-

2,5

-

-

Dorpssfeer

-

-

-

-

5

-

Toegang
buitengebied

-

-

-

-

-

2,5

Horeca

-

-

-

-

7,5

-

2,5

17,5

2,5

30

67,5

12,5

Overig

9

7,5

3,2

Toerisme
zorgt niet voor
achteruitgang

52

35

61,7

40

Uit tabel 5a blijkt ook, dat alleen in Zuid-Limburg toerisme in verband wordt gebracht
met de achteruitgang van het landschap, terwijl Belgische respondenten dit aspect totaal
niet noemen. Toerisme waarderen zij juist vanwege de positieve invloed op het landschap.
Dit verschil in perceptie hangt samen met de achtergronden van het natuurbeleid in beide
gebieden. In Limburg komt de bezorgdheid over de verminderde kwaliteit van natuur en
landschap niet voort uit het feit dat het toerisme daarvan schade ondervindt. In het
Belgische gebied is dit wel grotendeels het geval. De achteruitgang van natuur en landschap wordt daar gezien als negatief voor toerisme en recreatie. Detoeristischeontwikkeling van de Voerstreek zorgde voor een bewustwording van de kwaliteit van natuur en
landschap, met name bij degenen die het economisch belang van de toeristische sector
onderkennen. Deze bewustwording leidde tot meer zorg voor het behoud van kleine landschapselementen als heggen, hoogstambomen en graften. Toerisme vormt in de
Voerstreek duidelijk een stimulans om natuur en cultuur in stand te houden.
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Toerisme als positieve bijdrage
Uit tabel 5b valt af te lezen dat respondenten zich ervan bewust zijn, dat dankzij toerisme
hun dorp over een hoog voorzieningenmveau beschikt. Zo is een uitgebreid en gevarieerd
winkelbestand in dorpen als Gulpen en Vaals alleen mogelijk door het toerisme. Uit
gesprekken met bewoners van beide Voerdorpen werd duidelijk, dat ze vooral overlast
van de plaatselijke horeca ervaren. In bovenstaande tabel blijkt echter, dat diezelfde
inwoners aangeven dat toerisme op gunstige wijze bijdraagt aan de plaatselijke horeca. De
ervaren overlast van toerisme wordt vooral toegeschreven aan de toeristen en recreanten
die deze horeca-gelegenheden bezoeken en niet aan de betreffende ondernemers.
Tabel 5b Percentage respondenten per dorp, dat aangeeft welke zaken in hun dorp en omgeving vooruit
zijn gegaan als gevolg van toerisme. Per dorp zijn alleen de 3 hoogste scores geselecteerd, tevens
is aangegeven welk percentage van de respondenten van mening is dat toerisme niet zorgt voor
vooruitgang van genoemde zaken.
Mechelen

Gulpen

G'voeren

Teuven

Gemmenich

Vooruitgang:

Vaals

Winkels

39

-

46,7

-

-

15

Horeca

8

22,5

11,7

32,5

40

15

Gebouwen

12

-

-

17,5

10

-

Recreatieve
voorzieningen

-

12,5

10

Werkgelegenheid

-

10

-

7,5

7,5

-

Landschap

-

-

-

-

-

5

Overige

15

20

4,9

27,5

12,5

20

Toerisme
levert geen
bijdrage

26

35

26,7

15

30

45

-

"

In tegenstelling tot de grotere plaatsen wordt toerisme in de kleinere dorpen gezien als
gunstig voor de werkgelegenheid, hetgeen te maken heeft met het feit dat in kleine dorpen
toerisme vaak nog één van de weinige bronnen van werk en inkomsten is. Bovendien
bevindt een groot deel van de toeristische voorzieningen zich hier binnen de bebouwde
kom, wat van invloed is op deze perceptie van economische voordeel. De meeste toeristische voorzieningen in Vaals en Gemmenich bevinden zich buiten het dorp, waardoor de
plaatselijke bevolking niet direct economische voordelen van toerisme waarneemt Voor
de wethouder van toerisme in Vaals vormde dit aanleiding om plannen op te stellen, die
ertoe moeten leiden dat meer toeristen naar het centrum van het dorp komen. Daarvoor is
ondermeer geld geïnvesteerd in de verfraaiing van de oude dorpskern.
De waardering van grootschalige toeristische projecten
Tot nu toe is.een redelijk positief beeld geschetst van de houding van bewoners ten
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aanzien van toerisme. In het onderzoeksgebied is echter een aantal toeristische projecten
gerealiseerd, die aanvankelijk leidden tot felle reacties van bewoners. Nu deze omstreden
projecten inmiddels gerealiseerd zijn, is het interessant om na te gaan hoe bewoners nu
denken over deze grootschalige projecten. In het onderzoeksgebied zijn drie toeristische
voorzieningen gerealiseerd, waarvan de bouwplannen aanleiding gaven tot protest. In
Vaals leidde de aankondiging van de bouw van een vakantiebungalowpark (Hoog Vaals,
circa 300 bungalows) tot verzet van een groep bewoners, die zich als actiegroep
presenteerde onder de naam 'Mooi Vaals'. In Gulpen veroorzaakte de aanleg en inrichting
van een toeristisch-recreatief gebied aan de rand van het dorp problemen met
omwonenden (bouw subtropisch zwembad en bezoekerscentrum). Eerder is erop gewezen
dat onvrede daarover, leidde tot de oprichting van een lokale politieke partij, die bij
gemeenteraadsverkiezingen in 1994 de absolute meerderheid in het gemeentebestuur wist
te bemachtigen. In het begin van de jaren tachtig vond in Gemmenich een gelijksoortige
ontAvü&eling plaats. Bewoners protesteerden daar tegen de bouw van een vakantiebungalowpark en gingen eveneens over tot oprichting van een politieke partij. In tegenstelling
tot genoemde plaatsen, kwam het in Mechelen niet tot felle protesten, toen de bouw van
een vakantie-appartementencomplex werd aangekondigd (Mechelerhof). Bewoners waren
slechts verontwaardigd over de komst van een dergelijke grootschalige voorziening. Bij
deze verontwaardiging bleef het.
Tabel 6 Waardering van grootschalige toeristische voorzieningen, waarbij een onderscheid is gemaakt
tussen de invloed op het dagelijkse leven en de invloed op de fysiek-ruimtelijke omgeving. De resultaten
van de laatste staan tussen haken (..).
Percentages per dorp

Hoe vindt u de aanwezigheid van genoemde toeristische
voorziening in het dorp of omgeving?

Toeristische voorziening

Positief

neutraal

negatief

weet niet

Bungalowpark Hoog Vaals
n=100

68 (41)

26 (27)

3 (30)

3 (2)

Mechelerhof, Mechelen
n=40

55 (40)

22,5 (27,5)

17,5 (27,5)

5 (5)

Sub-tropisch zwemparadijs,
Gulpen n=60

83 (67)

7 (10)

7 (17)

3 (6)

Bungalowpark Trois Frontières,
Gemmenich n=40

52,5 (37,5)

35 (40)

7,5 (19,5)

5 (3)

Uit tabel 6 blijkt dat respondenten deze voorheen omstreden projecten inmiddels als
positief voor het dorp ervaren. Gezien deze positieve waardering, blijkt de acceptatie van
de meeste projecten verder te gaan dan louter en alleen berusting. Wanneer de
beoordeling van de projecten betrekking heeft op het dagelijkse leven in het dorp is men
over het algemeen positiever, dan wanneer het gaat om de invloed op de fysiek-ixiimtelijke omgeving. Respondenten blijken dan meer problemen te hebben met de ligging van
de voorziening, die het uitzicht belemmert en het aangezicht van het dorp aantast.
Niettemin is een meerderheid van mening, dat de betreffende toeristische voorzieiüng
gunstig voor het dorp is. Verder is het opvallend dat het meest recente project, de
Mechelerhof (gerealiseerd in 1994), in korte tijd al tamelijk positief wordt beoordeeld.
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Op grond van het voorgaande kan worden gesteld dat grootschalige toeristische projecten
vooral in de beginfase te maken krijgen met verzet. Na realisatie van deze projecten
begint al snel een aanpassingsproces. In een relatief korte periode raakt de bevolking
gewend aan de nieuwe situatie en volgt een aanpassing aan de nieuwe condities. Volgens
Wood (1980) ontwikkelen bewoners in een situatie van dynamische toeristische
ontwikkelingen strategieën om het toerisme te beperken en te kanaliseren. Een dergelijke
reactie vond eveneens plaats bij genoemde projecten. Naast het aangaan van allianties met
natuurorganisaties en culturele verenigingen (Vaals), gingen bewoners over tot het
mobiliseren van 'het verzet' tegen de plannen in kwestie (Gemmenich en Gulpen). In
Gemmenich en Gulpen leverde dit bewoners politiek-bestuurlijke macht op, waardoor ze
meer instrumenten in handen kregen om toerisme in 'goede' banen te leiden.
8.5 Percepties van toerisme
De overheersende percepties
Door aan respondenten achttien stellingen (items) voor te leggen, waarin evenveel positieve als negatieve aspecten van toerisme aan bod komen, is op directe wijze achterhaald
welke voor- en nadelen de lokale bevolking van toerisme ervaart. Met behulp van een
principale componenten-analyse zijn uit de antwoorden op deze items drie factoren onderscheiden, die een indruk geven van de perceptie van toerisme. Deze drie factoren staan
voor: de perceptie van bedreigingen (overlast), symbolisch voordeel (sociaal-culturele
voordelen) en materieel voordeel. Tezamen verklaren deze factoren ruim 50% van de
gesommeerde variantie van 16 variabelen (de hems) . De onderverdeling van deze items
op de drie factoren en de bijbehorende ladingen is als volgt:
7

Factor 1:
Toerisme als bedreiging (variabele overlast)
- Toeristen bedreigen de instandhouding van het dorpsleven (.58)
- Door de toeristen krijgt het dorp een slordig aanzien (.65)
- Toeristen geven veel overlast (.68)
- Door de toeristen hebben we zelf minder ruimte voor recreatie en ontspartning (.62)
- Door de aanwezigheid van toeristen zijn er meer vernielingen (.71)
- Toeristen doen vaak uit de hoogte (.55)
- Door de toeristen is er minder contact met andere dorpsbewoners (.55)
- Toeristen verstoren de rust in het dorp (.73)
Factor 2:
Toerisme als symbolisch voordeel (variabele gunstig)
- Zonder toeristen is het hier een dooie boel, ze blazen het dorp nieuw leven in (.60)
- Er mogen nog wel meer toeristen in het dorp komen (.67)
- Toeristen passen zich goed aan (.56)
- Alles wat voor toeristen is aangelegd, maakt ons dorp mooier (.67)
- Als er toeristen zijn, hangt er een gezellige sfeer in het dorp (.65)
- Er moeten meer toeristische voorzieningen komen (.71)
Twee items zijn uit de analyse verwijderd, omdat het onderscheidend vermogen van de ladingen te gering
was, om ze eenduidig toe te kennen aan één van de drie factoren. Het betreft de items: 'toeristen zijn
mensen zoals wij' en 'toeristen laten zich negatief uit over het dorp'.
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Factor 3:
Toerisme als materieel voordeel (variabele economie)
- Toeristen zijn goed voor de werkgelegenheid (.78)
- Door de aanwezigheid van toeristen kunnen veel voorzieningen in ons dorp blijven
bestaan (.53)
Overlast versus voordeel
Om een scherper beeld te krijgen van scores van respondenten op elke afzonderlijke
factor, is een onderverdeling gemaakt tussen zij die het gemiddeld meer eens zijn met de
inhoud van de items, die behoren tot één van de drie factoren en zij die er gemiddeld meer
oneens mee zijn. Nadat de factoranalyse is uitgevoerd, zijn de items vervolgens
gerubriceerd onder de drie factoren op grond van de ladingen. Vervolgens is per groep
van items voor elke respondent de somscore over de betrokken items berekend. Deze
somscore is gedeeld door het aantal items. Daarna zijn de scores gedichotomiseerd,
waarbij de score 3.2 en hoger staat voor de perceptie van overlast danwel symbolisch of
materieel voordeel. Op die manier kon een onderverdeling in de perceptie van toerisme
naar de verschillende dorpen worden gemaakt (tabel 7). Bij uitvoering van deze procedure
blijkt dat de scores op de factor 'overlast", met een gemiddelde van bijna 10%, aan de lage
kant liggen. Daarentegen scoort de factor 'materieel voordeel' tamelijk hoog (gemiddeld
81%). De scores op de factor 'symbolisch voordeel' laten een geheel ander beeld zien. Een
meerderheid van de respondenten beschouwt toerisme niet als een symbolische bijdrage
aan het dorpsleven (55%). Dit geldt met name voor inwoners van Gemmenich, Mechelen
en Teuven. Verder valt in deze tabel op, dat respondenten uit Gemmenich niet alleen
minder overlast van toerisme ervaren, ook zien zij minder voordelen in toerisme.
8

Tabel 7

Percentage van respondenten per afzonderlijk dorp dat toerisme als overlast dan wel als voordeel
ervaart (score op items - 32 en hoger).
Percentage
respondenten, mee
eens dat toerisme
zorgt voor....

Symbolisch
voordeel

Overlast

Materieel
voordeel

N

Vaals

8,5

52,1

82,8

91

Mechelen

7,7

36,8

87,5

40

Gulpen

10,2

47,4

88,3

60

's-Gravenvoeren

15,4

59

80

40

Teuven

12,5

37,5

82,5

40

Gemmenich

5

37,5

67,5

40

Totaal

9,9

45

81

319

Voor alle dorpen geldt, dat respondenten meer economische dan sociaal-culturele
voordelen van toerisme waarnemen. Voorts wordt toerisme door slechts een gering aantal
De score 3 2 is als criterium genomen, omdat deze waarde net boven het gemiddelde van een
score op een vijfpuntsschaal ligt, welke diende als antwoordcategorie voor de verschillende
stellingen.
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respondenten gezien als veroorzaker van overlast. Aan de hand van deze tevmdingen kan
worden gesteld, dat de lokale bevolking in het algemeen een helder onderscheid kan
maken tussen economische voordelen en sociale kosten (zie ook King, Pizam en Milman
1993).
8.6

Verschillen tussen dorpen in de perceptie van toerisme

De toeristische ontwikkelingsfase en het ervaren van overlast
Uit de gegevens van bovenstaande tabel kan niet worden opgemaakt of verschillen tussen
dorpen significant zijn. Op het eerste gezicht lijken de bewoners van beide Voerdorpen
meer overlast van toerisme ervaren, dan zij die in de overige dorpen wonen. Daarnaast
ziet het er naar uit dat inwoners van de drie Belgische dorpen minder economisch voordeel in toerisme zien, dan hun Limburgse buren. Met behulp van de t-toets is nagegaan of
deze en andere verschillen tussen dorpen inderdaad aanwezig zijn .
9

Uit de vergelijking tussen dorpen blijkt inderdaad dat inwoners van de beide Voerdorpen
meer overlast van toerisme ervaren, dan die van de overige dorpen. Hoogstwaarschijnüjk
is de toeristische ontwikkelingsfase verantwoordelijk voor dit verschil. Toerisme is in de
Voerstreek een relatief nieuw fenomeen en ontwikkelde zich er de laatste jaren in hoog
tempo. De infrastructuur van het gebied bleek al snel ontoereikend om de toestroom van
toeristen op te vangen. Inwoners wezen in de Voerstreek met name op problemen op het
gebied van ruimtelijk ordening en verkeer. Verder zorgde een snelle uitbreiding van het
aantal horecabedrijven in het centrum van zowel Teuven als 's-Gravenvoeren voor de
nodige irritaties. Vooral in de weekenden is toerisme verantwoordelijk voor verkeersopstoppingen, parkeerproblemen en lawaai. Deze problemen worden vooral in Teuven
waargenomen. Onvrede daarover blijkt ondermeer uit de reacties op de afzonderlijke
items over toerisme, waarbij gekeken is of dorpen verschillend scoren op de verschillende
items . Respondenten uit Teuven zien toerisme, meer dan zij die wonen in de andere
dorpen, als rustverstoorder, een bedreiging voor het dorpsleven, oorzaak van het slordig
aanzien van het dorp, een bron van overlast en een belemmering in onderlinge contacten.
10

Dogan (1989) constateert dat beginnend toerisme, zoals in de Voerstreek, vaak een
respons van weerstand geeft. In de Voerstreek is een dergelijke reactie niet waargenomen.
Onderling klagen bewoners wel over de negatieve effecten van toerisme, maar acties
tegen toerisme zijn tot dusver uitgebleven". Alleen Franstalige gemeentebestuurders
Bij deze t-toets is nagegaan of de gemiddelde score op de variabelen 'overlasf, "symbolisch en
materieel voordeel' voor twee groepen cases (de dorpen) significant van elkaar verschillen. De
nulhypothese luidt: de gemiddelde scores op de variabelen overlast, symbolisch voordeel en
materieel voordeel van dorp a = gelijk aan dorp b etc.
Daarbij zijn de oorspronkelijke scores op de items vermenigvuldigd met de factorladingen.
Verder is gebruik gemaakt van dummy-variabelen bij het maken van onderscheid tussen de
dorpen. Zo bestaat de variabele Teuven uit de waarden 1 'de respondenten uit Teuven' en 0 'de
overige respondenten'.
In vergelijking met 'toeristische' dorpen als Vaals en Gulpen, waar de weerstand van bewoners
tegen toeristische projecten in het begin van jaren negentig groot was en tevens goed georganiseerd, beperkt de weerstand in de Voerstreek zich tot het (incidenteel) inschakelen van de politie
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proberen de toeristische ontwikkeling af te remmen, door de uitgifte van vergunningen
aan horeca-gelegenheden te traineren. Volgens enkele lokale ondernemers verzetten veel
Franstalige inwoners zich actief tegen het toerisme, omdat zij zich ergeren aan de Nederlands-Vlaamse overheersing in de toeristische sector. In de Voerstreek ging tevens het
gerucht rond, dat deze Franstalige inwoners toeristen bewust de verkeerde kant opsturen,
wanneer deze de weg in het Nederlands vragen. Bij een vergelijking tussen Nederlandsen Franstaligen op de onderscheiden percepties komt echter geen verschil in houding ten
aanzien van toerisme naar voren .
12

Overlast van toerisme in samenhang met dorpsgrootte en de nabijheid van steden
Naast de toeristische ontwikkelingsfase biedt ook de dorpsgrootte (inwonertal) een
mogelijke verklaring voor het ervaren van meer overlast van toerisme. Om dit te toetsen
zijn de scores op de factor 'overlast' van respondenten uit de drie kleinste dorpen
samengevoegd (de twee Voerdorpen en Mechelen) en vergeleken met de overige dorpen.
Deze vergelijking leverde eveneens een significant verschil op: respondenten uit kleinere
dorpen ervaren meer overlast van toerisme, dan die van grotere plaatsen. In deze kleine
dorpen is toerisme doorgaans 'zichtbaar' aanwezig en komen bewoners sneller in aanraking met toeristen. Het ervaren van meer overlast kan ook samenhangen met het door
bewoners waarnemen van bedreigingen voor de specifieke rurale sfeer. Daarom is
gekeken of de nabijheid van steden eveneens van invloed is op de perceptie van overlast.
Aangezien Gemmenich en Vaals zich beide op een steenworp afstand van de stad Aken
bevinden, zijn de scores van respondenten uit deze grensplaatsen vergeleken met de
overige scores. Daaruit blijkt dat respondenten uit Vaals en Gemmenich gemiddeld significant lager scoren op de variabele 'overlast'. Met andere woorden: respondenten uit Vaals
en Gemmenich beschouwen toerisme als minder overlastgevend, dan inwoners van
dorpen waar de stedelijke invloed op het dagelijkse leven geringer is. Zo is er in het
grensgebied sprake van het fenomeen kooptoerisme: inwoners van grensplaatsen doen
inkopen daar waar de prijzen van producten het laagste zijn. Daarnaast werken veel
inwoners uit Vaals en Gemmenich in Aken. Tussen beide dorpen en Aken bestaat
derhalve veel economisch verkeer. In die omstandigheid komt toerisme waarschijnlijk
minder snel over als een bedreiging voor het dagelijkse leven.
Het ervaren van voordelen van toerisme in samenhang met dorpsgrootte en toeristische
ontwikkelingsfase
In tegenstelling tot het ervaren van overlast, zijn er wel verschillen tussen respondenten
uit Vaals en Gemmenich als het gaat om het ervaren van symbolisch voordeel van
toerisme. Respondenten uit Vaals zien toerisme overwegend als een positieve bijdrage
aan het dagelijkse leven, dit in tegenstelling tot die uit Gemmenich en Mechelen. Deze
positievere beoordeling van toerisme door Vaalsenaars komt ook tot uiting in significant
hogere scores op de items: "zonder toerisme is het hier een dooie boel, door toerisme
bij problemen tussen bewoners en toeristen.
De gemiddelde score op de factor 'overlast ligt bij de Nederlandstalige inwoners zelfs iets hoger
dan bij de Franstaligen (2,43 tegen 229), zonder dat er overigens sprake is van een significant
verband. Ook een t-toets op de gemiddelde factorscores van 'materieel en symbolisch voordeel'
laten geen significante verschillen zien.
-
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kunnen voorzieningen blijven bestaan en er moeten meer toeristische voorzieningen
komen." In tegenstelling tot de Vaalsenaars vinden respondenten uit Mechelen en
Gemmenich, dat er in hun dorp niet meer toeristische voorzieningen moeten komen. Ook
het ervaren van voordeel van toerisme staat in relatie tot de grootte van een dorp. Respondenten uit Vaals en Gulpen associëren toerisme meer met symbolisch en materieel voordeel, dan inwoners uit de kleinere dorpen .
13

Verschillen in de perceptie van materieel voordeel kunnen niet alleen aan de
bevolkingsomvang worden toegeschreven, aangezien respondenten uit de drie Limburgse
dorpen significant hoger scoren op de variabele 'materieel voordeel', dan zij die
woonachtig zijn in de drie Belgische dorpen. Dit verschil in perceptie hangt samen met de
toeristische ontwikkelingsfase van een gebied. In Zuid-Limburg is toerisme in de loop der
jaren uitgegroeid tot een omvangrijke en belangrijke economische sector; het zorgt voor
werkgelegenheid en draagt tevens bij aan het voorzieningenniveau van dorpen. In het
Belgische gebied is het economisch belang van toerisme nog gering, waardoor slechts een
klein deel van de bevolking ervan profiteert. Bovendien verdienen in de Voerstreek en in
de gemeente Plombières vooral buitenstaanders aan het toerisme, hetgeen de houding van
de lokale bevolking ten aanzien van toerisme negatief beïnvloedt
Ook de perceptie van 'symbolisch voordeel' kan niet uitsluitend worden toegeschreven
aan de dorpsgrootte. De gemiddelde score van respondenten uit 's-Gravenvoeren op de
variabele 'symbolisch voordeel' is hoger dan die van Mechelen. Deze positieve perceptie
is wellicht een gevolg van activiteiten die de plaatselijke V W hier voor toeristen en
bevolking organiseert. Een voorbeeld daarvan zijn de jaarlijks in juli terugkerende 'tripsop-feesten' waar zowel toeristen als lokale bevolking kunnen proeven van lekkernijen uit
de streek en deelnemen aan allerlei activiteiten. Aan dergelijke activiteiten ontlenen
bewoners een zekere trots voor de streek, hetgeen ondermeer blijkt uit de positieve
correlatie op het item: dankzij toerisme staan de streekproducten in de belangstelling en
weet ik meer over de geschiedenis van het dorp.
Op grond van de gevonden verschillen tussen dorpen kan niet eenduidig worden gesteld,
dat dorpsgrootte bepalend is voor de perceptie van toerisme. Deze percepties worden ook
bepaald door de toeristische ontwikkelingsfase, de stedelijke invloed op het dorpsleven en
de betrokkenheid van bewoners bij toerisme.
8.7

Autochtone bewoners versus nieuwkomers: de perceptie van toerisme en
dorpsaangelegenheden

Het onderscheiden van twee groepen inwoners
In veel plattelandsstudies, waarin de gevolgen van veranderingen op het platteland voor
de bevolking centraal staan, wordt een onderscheid gemaakt tussen autochtone bewoners
en nieuwkomers. Zo constateren Bramwell & Lane (1994) dat nieuwkomers toerisme
vaak zien als een ontwikkeling die de symbolische rol van het platteland doorkruist (een
Inwoners van Gulpen scoren significant hoger op het item: Door toerisme kunnen voorzieningen
blijven bestaan.
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rustige, vredige en betere wereld). Marsden & Murdoch (1994) zijn van mening dat
nieuwkomers neigen tot bescherming van het platteland uit oogpunt van status en
economische belangen. In die situatie is het niet onwaarschijnlijk dat toerisme zich
aandient als een bedreiging voor het vredige platteland. Toerisme gaat gepaard met het
leggen van claims op de ruimte, waardoor het aannemelijk is dat nieuwkomers, bij hun
pogingen de omgeving naar eigen wensen in terichtenen te organiseren, toerisme zien als
een kwalijke ontwildceling. Uit een vergelijking tussen de percepties van nieuwkomers en
autochtonen moet blijken of de autochtone bevolking een positievere perceptie van
toeristische en ook andere ontwiWcelingen in het dorp heeft dan nieuwkomers.
Voor deze vergelijkende analyse is de lokale bevolking onderverdeeld in twee groepen
(variabele woonduur): zij die in het dorp geboren zijn (autochtonen) en zij die zich er in
een later stadium van hun leven vestigden (nieuwkomers). Voor deze rigide tweedeling is
gekozen naar aanleiding van opmerkingen van respondenten, over de plaats die bepaalde
inwoners binnen de lokale gemeenschap van anderen krijgen toebedeeld. Bewoners
wezen er regelmatig op, dat in hun dorp hechte sociale netwerken bestaan, waarvan
allochtone bewoners worden buitengesloten, ook zij die reeds vele jaren in het dorp
wonen. Door deze stringente tweedeling zijn er meer nieuwkomers dan autochtone
inwoners in het onderzoek opgenomen (zie tabel 8).
Tabel 8 Percentage nieuwkomers in het onderzoek en hun plaats van herkomst
.Nieuwkomers
afkomstig uit

dorp

stad

Vaals

28

72

58

Mechelen

45

55

50

Gulpen

62

38

75

's-Gravenvoeren

71

29

52.5

Teuven

65

35

57,5

Gemmenich

40

60

N=

94

103

% van totaal

75
197(61,6%)

In Gulpen en Gemmenich is het percentage nieuwkomers aanmerkelijk hoger dan dat van
andere dorpen, hetgeen niet afwijkt van de werkelijke situatie. Het betreft hier namelijk
twee forenzendorpen. In Gulpen en Gemmenich gaf respectievelijk 64% en 58% van de
respondenten aan buiten het dorp werkzaam te zijn. In andere dorpen ligt dit percentage
lager. Voor het aantrekken van nieuwe inwoners heeft de gemeente Gulpen in de jaren
tachtig actief beleid gevoerd. In die periode is aan de westelijke kant van het dorp een
nieuwbouwwijk verrezen. Later zijn ook nog kleine nieuwbouwprojecten in het centrum
van het dorp gerealiseerd. Ontwikkelingen op de woningmarkt waren ook in Gemmenich
de oorzaak van de komst van veel nieuwkomers. De ligging van het dorp, aan de landsgrens, maakt het dorp aantrekkelijk voor Duitsers en Nederlanders die goedkoper wensen
te wonen dan in hun eigen land, zonder dat men op grote afstand van de werkplek komt te
wonen. Uit de gegevens van tabel 8 valt verder op dat het merendeel van de nieuwkomers
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in de Voerdorpen en Gulpen afkomstig is uit een dorp en nieuwkomers uit Vaals en
Gemmenich vooral een stedelijk verleden hebben. Het aantal nieuwkomers in Mechelen is
lager dan in de andere dorpen.
De beoordeling van de woonomgeving
Aangezien naast toerisme ook andere sociale ontAvikkelingen van invloed zijn op lokale
betrekkingen, is eerst onderzocht hoe beide groepen de voorzieningen, het dorpsleven en
de fysiek-ruimtelijke omgeving beleven. Daarvoor is aan respondenten gevraagd hoe
tevreden men is met de voorzieningen en de sfeer in hun dorp. De autochtone bevolking
blijkt in het algemeen minder tevreden over de ontAvikkelingen in het dorp, dan nieuwkomers. Autochtone bewoners tonen zich minder tevreden over: het verenigingsleven, het
gemeentebestuur, de werkgelegenheid, de rust in het dorp en de sport- en recreatievoorzieningen. Bovendien zijn zij van mening, dat zowel de voorzieningen als de sfeer in het
dorp achteruit zijn gegaan. Ook als daarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen degenen, die aangeven dat ze deel uitmaken van de hechte gemeenschap en zij die zich zelf
daar buiten plaatsen, is een identieke samenhang gevonden. Zij die deel uitmaken van de
'kerngemeenschap' zijn minder over de voorzieningen te spreken dan zij die daar niet deel
van uitmaken.
Voor autochtonen zijn de scores op de beoordeling van het verenigingsleven, de winkels,
de werkgelegenheid en onderlinge contacten negatief. Bovendien wijken deze scores
significant af van die van nieuwkomers (a= 5%). Deze negatievere waardering van
winkels door autochtone bewoners wordt vooral beïnvloed door de situatie in de kleinere
dorpen. In grote dorpen als Vaals en Gulpen is het winkelbestand de laatste jaren fors
uitgebreid. Daarentegen is het aantal winkels in dorpen als Mechelen, Teuven en 'sGravenvoeren afgenomen. Vooral de autochtone bewoners betreuren deze ontwikkeling.
De gevonden negatieve correlaties tussen woonduur en de beoordeling van de onderlinge
contacten hebben wel betrekking op alle dorpen. Uit opmerkingen van autochtone
bewoners blijkt, dat zij een achteruitgang daarin toeschrijven aan zaken als toename van
de mobiliteit, individualisering en de komst van nieuwe inwoners. In het algemeen
houden zij toerisme niet verantwoordelijk voor deze achteruitgang.
Tevens is een samenhang gevonden tussen woonduur en de variabele 'verenigingsleven'.
Het merendeel van de autochtone bevolking geeft in de enquête aan ontevreden te zijn
over het verenigingsleven in hun dorp, dit ondanks het feit dat zij meer dan nieuwkomers
lid zijn van één of meer verenigingen in het dorp. Deze negatievere beoordeling van het
verenigingsleven hangt derhalve niet samen met het aantal nieuwkomers dat participeert
in het verenigingsleven, maar van hun invloed op de gang van zaken. Nieuwkomers
oefenen zowel van binnenuit als van buitenaf invloed uit op het verenigingsleven. In de
Voerdorpen gebeurt dit voornamelijk van binnenuit. Daar lukt het nieuwkomers om
bestairsruncties te bemachtigen en zo de gang van zaken te beïnvloeden. Over het
algemeen tonen zij meer belangstelling voor deze functies dan autochtonen. Desalniettemin krijgen autochtone bewoners steeds meer moeite met deze situatie. Zo merkte een
(Nederlandse) inwoner van de Voerstreek op, dat autochtonen zich eraan ergeren dat
Nederlanders, die inmiddels bijna 14% van de lokale bevolking uitmaken, veel sleutelposities binnen verenigingen innemen:
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"De Nederlanders kom je veel tegen bij de verenigingen, maar men wordt hier steeds meer antiNederlander. Ik zit zelf ook in veel verenigingen. Je wordt ervoor gevraagd en nu hoor je opeens de
Vlaming klagen dat al die Nederlanders overal inzitten en uitmaken wat er hier moet gebeuren."

De in korte tijd veranderde samenstelling van de lokale bevolking is debet aan deze
onvrede. In die situatie worden ongenoegens sneller afgereageerd op nieuwkomers. Ook
de economische redenen van vestiging in de Voerstreek, draagt bij aan dergelijke
irritaties. Een groot deel van de nieuwkomers profiteert van de toenemende toeristische
belangstelling voor de streek, terwijl dat voor de autochtonen slechts bij uitzondering
geldt Deze situatie leidt tot fricties. Veel autochtone Voerenaren noemen het verschil in
nationaliteit, en de daarmee samenhangende verschillen in cultuur, als reden voor het
ontstaan van dezefricties.In werkelijkheid is dit niet de belangrijkste reden. In een studie
over een veranderende plattelandsgemeenschap beschrijft Brunt (1974) eveneens hoe
nieuwkomers doordringen in verenigingen en zich actief bemoeien met de lokale politiek,
waardoor hun invloed op het dorpsleven toeneemt. Ook deze ontwildceling leidt tot
spanningen en conflicten, die het samenleven van nieuwkomers en autochtonen bemoeilijkt In de Voerstreek is een vergelijkbare situatie ontstaan.
De invloed van nieuwkomers op het verenigingsleven vindt ook van buitenaf plaats.
Wanneer zij zich storen aan bepaalde activiteiten gaan zij dikwijls over tot het indienen
van klachten bij gemeentebestuur of politie, waardoor deze activiteiten aan strengere
regels worden gebonden, hetgeen de speelruimte van verenigingen beperkt. Dit geschiedde ondermeer in het dorp Gulpen. Tot ergernis van autochtone bewoners dienden
een aantal nieuwkomers regelmatig klachten in over verkeersdrukte en lawaaioverlast
tijdens evenementen, zoals een autochtone inwoner verwoordt:
"Hoe langer hoe meer import komt hier. In Maastricht heerst krapte op de woningmarkt en Duitsers
kopen hier goedkope woningen. Deze mensen willen hun draai hier vinden door te roepen wat goed
of vericeerd is. De camping op de Gulpenerberg wordt als overlast beschouwd. Dan heeft men weer
last van het Nederlands kampioenschap mountainbike dat hier wordt georganiseerd. Tijdens de
federatiefeesten van de schutterij klaagden bewoners van de nieuwbouwwijk over te harde geluiden.
Zoiets is een gigantische organisatie en is een typisch Limburgs feest en dat moet slagen. Neem
overlast dan een beetje voor lief. Ik las in de krant over deze klachten en schaamde mij toen Gulpenaartezijn."

In Vaals en Gemmenich kampen verenigingen met een geheel ander probleem. Daar
nemen juist niet veel nieuwkomers deel aan het verenigingsleven, omdat ze zich blijven
oriënteren op de oude woonomgeving. Dit leidt tot een vergrijzing van het ledenbestand
van verenigingen. In deze dorpen vestigen zich vooral jonge gezinnen die hun kinderen
naar scholen in Duitsland brengen en daar ook lid blijven van verenigingen. Een inwoner
van Vaals bevestigt deze gang van zaken: "De Duitsers proberen geen deel uit te maken
van de gemeenschap, ze zijn hier alleen om economische redenen gekomen."
De invloed van nieuwkomers op het dorpsleven beperkt zich niet tot het verenigingsleven.
Over het algemeen tonen nieuwkomers ook meer belangstelling voor de lokale politiek.
Dit blijkt ondermeer uit het aantal contacten met lokale bestuurders. Er is in het
onderzoek een samenhang gevonden tussen woonduur en contacten met raadsleden, wethouders en burgemeester, waaruit blijkt dat nieuwkomers meer contact met lokale
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bestuurders hebben dan autochtonen. In principe betekent dit nog niet, dat ze daarmee
meer invloed op de lokale politiek hebben dan autochtonen. Zo kan het aantal contacten
met bestuurders ook samenhangen met het bespreken van klachten of het protesteren
tegen bepaalde zaken. Daarom is tevens onderzocht hoe verschillend het gemeentebestuur
gewaardeerd wordt. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Nieuwkomers zijn over het
algemeen meer tevreden over het gemeentebestuur dan autochtonen. Bij deze constatering
moet rekening worden gehouden met de grote populariteit van lokale partijen in Gulpen
en Gemmenich. Daar stemde respectievelijk 62% en 79% van de respondenten op een
lokale partij, waarvan een aantal nieuwkomers significant hoger was, dan het aantal
autochtonen. Bij dit stemgedrag speelt een negatieve perceptie van toerisme een belangrijke rol. In hoofdstuk zeven is reeds aangegeven dat de populariteit van lokale partijen in
Gulpen en Gemmenich samenhing met de ontevredenheid van bewoners over toeristische
ontwikkelingen. Met het stemmen op deze lokale partijen lijken vooral nieuwkomers hier
een effectieve manier te hebben gevonden omtoerismete kanaliseren en te beperken.
8.8
De mate van invloed van woonduur op de perceptie van toerisme
Uit de waardering van voorzieningen en andere dorpszaken blijkt dat nieuwkomers meer
tevreden zijn dan de autochtone bevolking. Als het om toerisme gaat, is de situatie
andersom. Autochtone bewoners tonen zich positiever over toerisme dan nieuwkomers.
Zo vinden autochtonen dat: er meer toeristen mogen komen, alles wat voor toeristen is
aangelegd het dorp mooier maakt en er meer toeristische voorzieningen moeten komen.
Wanneer wordt gekeken naar het wel of niet deel uitmaken van de hechte lokale gemeenschap, ontstaat een bijna identiek beeld. Inwoners die tot de kern van een lokale gemeenschap behoren, zijn eveneens van mening dat er meer toeristen in hun dorp mogen
komen en toerisme hun dorp mooier maakt. Bovendien vinden ze dat toeristen zich goed
aanpassen en achten zij toerisme niet verantwoordelijk voor vernielingen en een achteruitgang in contacten met medebewoners.
Om meer inzicht te krijgen in de mate waarin woonduur van invloed is op de perceptie
van toerisme, is gekozen voor een meervoudige regressie-analyse . Bij de uitvoering van
deze analyse is gekozen voor de backward-methode. Deze methode houdt in, dat eerst een
groot aantal onafhankelijke variabelen in de analyse wordt opgenomen, waarvan
achtereenvolgens die variabelen uit de regressievergelijking worden verwijderd, die de
geringste bijdrage aan de verklaarde variantie leveren. Op deze wijze wordt het gevaar
van multicollineariteit vermeden. Het proces van verwijdering van variabelen stopt,
wanneer een significantieniveau van 5% is bereikt. Het voordeel van deze methode is, dat
vooraf geen selectie van onafhankelijke variabelen hoeft te worden gemaakt. In elke
vergelijking zijn die onafhankelijke variabelen opgenomen, waarvan vooraf werd
vermoed dat ze bijdragen aan de verklaarde variantie in de perceptie van toerisme.
14

Als voorwaarde van deze analyse geldt dat alleen variabelen mogen worden gebruikt die op
intervalniveau zijn gemeten. Niet alle variabelen in het onderzoek voldoen aan deze eis, daarom
is gebruik gemaakt van dummy-variabelen. Variabelen die zijn gemeten op ordinaal of nominaal
niveau, zijn getransformeerd tot dichotome variabelen. Zo is de variabele inkomen gesplitst in
enerzijds modaal inkomen en lager en anderzijds in een hoger inkomen dan modaal.
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De perceptie van overlast
De resultaten van eerste analyse laten zien dat drie variabelen samen 11% van de variantie
in de perceptie van overlast verklaren . Uit tabel 9 blijkt dat woonduur niet significant
bijdraagt aan deze verklaarde variantie. Deze variabele is niet in de vergelijking opgenomen.
15

Tabel 9

Regressie-analyse van achtergrortdkenmerken met een significant effect op perceptie van
overlast (b=regressie-coefficiënt)
b

Sign.

1 modaal en <, 2 > modaal

0.39

.051

19t/m88jaar

-0.02

.066

1 nee 2 j a

0.46

.075

1.45

.038

Variabele

Codering

Inkomen

Dialect
Constante

Verlaarde variantie 11%
F=2.84, Significanuemveau F=.044

Verder valt in tabel 9 af te lezen, dat de variabelen 'inkomen' en 'het spreken in dialect'
een positief effect hebben op de scores op overlast: "hoe hoger het inkomen is, des te
meer wordt toerisme als veroorzaker van overlast beschouwd." Verder blijkt, dat
bewoners die in het dialect spreken meer overlast van toerisme ervaren dan zij die dit niet
doen. In tabel 9 is tevens te zien, dat de variabele leeftijd een negatieve regressie-coëfficiënt kent: "jongeren ervaren meer overlast van toerisme dan ouderen." Het betreft echter
een uiterst geringe invloed van leeftijd op het waarnemen van overlast In bovenstaande
tabel blijkt verder, dat het sigriificantieniveau op de afzonderlijke variabelen tamelijk
hoog is (de t-statistic), waardoor het trekken van conclusies weinig zin heeft.
De perceptie van symbolisch voordeel
De tweede regressie-analyse levert een duidelijker beeld op van variabelen die bijdragen
aan de perceptie van toerisme. Uit tabel 10 blijkt dat de variabelen 'woonduur' en 'het
gebruik van bijnamen' (voor toeristen) tezamen bijna 14% van de variantie in de perceptie
van symbolisch voordeel verklaren. Met name woonduur heeft een positief effect op de
perceptie van symbolisch voordeel: de autochtone bevolking ziet meer symbolisch
voordeel in toerisme dan nieuwkomers.
16

Bij deze analyse is een significantieniveau van 5% gehanteerd bij een tweezijdige toetsing
Ook uit de gevonden correlaties tussen woonduur en items over toerisme bleek, dat autochtone
bewoners toerisme als gunstiger voor de sfeer en 'aankleding' van het dorp beschouwen dan
nieuwkomers.
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Tabel 10 Regressie-analyse van achtergrondkenmerken met een significant effect op perceptie van
symbolisch voordeel (factor gunstig)
Variabele

Codering

Bijnamen

1 nee 2 ja

Woonduur

0 allochtoon 1 autochtoon

Constante

B
-.09

Sign.
.036

.48

.019

3.30

.000

Verklaarde variantie 13,9%
F= 5.57, Significantieniveau F= .006

In bovenstaande tabel is te zien, dat vooral de variabele 'bijnamen' bijdraagt aan de scores
op waargenomen symbolisch voordeel. Een negatieve regressie-coëfficiënt voor deze
variabele betekent, dat inwoners die bijnamen voor toeristen gebruiken minder symbolisch voordeel van toerisme ervaren, dan zij die dit niet doen. Vooraf werd verwacht, dat
het gebruik van bijnamen fungeert als een vorm van verzet tegen toerisme. Het feit dat de
variabele 'bijnamen' niet in de regressievergelijking van 'overlast' is opgenomen,
ontkracht deze vooronderstelling. Het gebruik van bijnamen lijkt eerder op een vorm van
grenshandhaving, dan op verzet (zie Dogan 1989). Door middel van bijnamen maken
bewoners vooral een duidelijk onderscheid tussen lokale bevolking en vreemdelingen. Er
is geen sprake van het vermijden van toeristen. Zo komen bewoners die aangeven
bijnamen voor toeristen te gebruiken, niet minder in contact met toeristen dan zij die geen
bijnamen hanteren. Ook uit de bijnamen zelf, blijkt dat het gebruik ervan niet direct duidt
op een negatievere perceptie van toerisme. Bijna de helft (48%) van de in totaal 150
genoteerde bijnamen bestaat uit het woord 'Hollander'. Deze benaming verwijst naar elke
Nederlandse toerist, die niet afkomstig is uit Limburg en heeft daarmee een tamelijk
neutrale inhoud. Met de bijnaam 'Hollander' kwalificeert de lokale bevolking de toerist
als buitenstaander. Het gebruik van andere bijnamen, zoals vreemden, kaaskoppen, spekvreters, terroristen, koekebakkers, badgasten, grossmaule, moffen, vismuilen, gierige
Hollanders, wenkbulle en fascisten, wijst op een agressievere vorm van uitsluiting. Slechts
een klein deel van de respondenten (circa 5%) hanteert deze negatieve bijnamen. Het
betreft hier een kleine groep inwoners, die toerisme als zeer negatief voor de
leefomgeving ervaart.
Uit het onderzoek blijkt verder dat er geen verband is tussen woonduur en het gebruik van
bijnamen. Wel is een negatieve correlatie gevonden tussen het deel uitmaken van de
hechte lokale gemeenschap en het gebruik van bijnamen. Respondenten die niet behoren
tot de hechte gemeenschap gebruiken meer bijnamen, dan zij die wel deel uitmaken van
die kern van de gemeenschap. Klaarblijkelijk hechten buitenstaanders meer waarde dan
'insiders' aan het kwalificeren van toeristen als vreemden. Uit het onderzoek komt verder
naar voren dat de toeristische ontwikkelingsfase in een gebied van invloed is op het
gebruik van bijnamen. In het Belgische onderzoeksgebied gebruiken respondenten
significant minder bijnamen voor toeristen, dan zij die uit Zuid-Limburg afkomstig zijn.
In Zuid-Limburg heeft toerisme van oudsher invloed op het dagelijkse leven. Het maken
van onderscheid tussen inwoners en toeristen lijkt hier een rituele handeling, waarmee het

216

eigene van het dorp wordt geaccentueerd en onderscheiden van het vreemde.
De perceptie van materieel voordeel
De variabelen 'bijnamen' en 'Nederland/België' verklaren samen ruim 11% van de
variantie in de perceptie van materieel voordeel (tabel 11). Eerder is erop gewezen, dat
inwoners van Zuid-Limburg in toerisme meer materieel voordeel zien dan hun zuiderburen. De resultaten van deze regressie-analyse bevestigen dit beeld. Opnieuw blijkt de
ontwikkelingsfase van toerisme in een gebied van invloed op de perceptie. Het gebruik
van bijnamen heeft eveneens een negatief effect op het waarnemen van voordeel: degenen
die bijnamen voor toeristen gebruiken, zien ook minder materieel voordeel in toerisme.
Verder levert de variabele "woonduur' geen significante bijdrage aan de perceptie van
materieel voordeel.
Tabel 11 Regressie-analyse van achtergrondkenmerken met een significant effect op perceptie van
materieel voordeel (factor economie)
Variabele

Codering

B

Sign.

Bijnamen

1 nee 2 j a

-.08

.028

1 Limburg

-.45

.023

4.97

.000

Nedbelg

2 Voerstreek/ Gemmenich
Constante
Verklaarde variantie 11,6%
F= 4.73, Significantieniveau F= .012

Welke aspecten beïnvloeden de perceptie van toerisme?
Op grond van de resultaten van de drie regressie-analyses kan worden gesteld, dat het wel
of niet deel uitmaken van de hechte gemeenschap niet bijdraagt aan de waarneming van
voor- of nadelen van toerisme. Deze variabele is niet in één van de bovenstaande
regressie-vergelijkingen opgenomen.
De regressie-analyses tonen verder aan dat woonduur niet geheel bepalend is voor de
perceptie van toerisme. Woonduur blijkt alleen van invloed op de waardering van toerisme, als het gaat om symbolische zaken als: gezelligheid, contacten met toeristen en de
verfraaiing van het dorp.
Verder komt uit het onderzoek naar voren dat nieuwkomers tevredener zijn over voorzieningen en de sfeer in het dorp dan autochtonen. Daarentegen tonen ze zich minder
tevreden dan autochtonen als het om toerisme gaat Bovendien komen nieuwkomers
minder vaak in contact met toeristen. Tussen woonduur en het zoeken van contact met
toeristen is een positief verband gevonden: autochtonen hebben gemiddeld meer contact
met toeristen dan nieuwkomers. Deze constatering is in tegenstelling met datgene wat Ap
(1992) beweert, die op grond van de ruiltheorie stelt dat er een positieve correlatie bestaat
tussen het zoeken van contact met toeristen en de tevredenheid met de voorzieningen in
het dorp. Het blijkt juist andersom te zijn: nieuwkomers zijn meer tevreden over de
voorzieningen, maar zoeken minder contact met toeristen dan autochtone bewoners.
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Volgens Schluter en Var (1988) is er een sterke relatie tussen economische
afhankelijkheid van toerisme en de mate waarin men toerisme als positief ervaart. Deze
relatie blijkt niet uit de regressie-analyses. De variabele "professioneel contact met
toeristen' is in geen van de vergelijkingen opgenomen. Het werken met toeristen leidt niet
automatisch tot een positievere perceptie van toerisme. Interviews met toeristische ondernemers en werknemers in deze sector maakten duidelijk dat zij toeristische ontwikkelingen in hun omgeving niet kritiekloos steunen of aanmoedigen. Vooral in Teuven toonden
lokale ondernemers zich bezorgd over de problemen, die toerisme in het dorp teweegbrengt. Deze problemen hangen samen met de uitbreiding van de horeca in het dorp. Het
door ondernemers bekritiseren van deze ontwildceling komt niet uitsluitend voort uit
concurrentie-overwegingen. Als inwoners van het dorp worden ondernemers ook door
bewoners aangesproken op de overlast van toerisme, zij worden daarvoor eveneens
verantwoordelijk gehouden.
8.9
De samenhang tussen lokale identiteit en perceptie van toerisme
Tot nu toe zijn de resultaten met betrekking tot lokaal bewustzijn en de percepties van
toerisme afzonderlijk besproken. In het onderzoek is tevens onderzocht of er een verband
bestaat tussen lokaal bewustzijn en perceptie van toerisme. Daarvoor zijn de scores op
sociale cohesie, lokale betrokkenheid en identificatie geanalyseerd op samenhang met de
scores op percepties van toerisme.
Sociale cohesie
Respondenten is gevraagd of zij het idee hebben dat hun dorp een hechte gemeenschap
vormt en of zij daarvan deel uitmaken. In het onderzoek is geen significant verband
gevonden tussen sociale cohesie en een van de drie percepties van toerisme.
Lokale betrokkenheid
Lokale betrokkenheid is gemeten aan de hand van de scores op vragen over het
lidmaatschap van verenigingen in een buiten het dorp, de frequentie van de bezoeken aan
deze verenigingen, de contacten met bestuurders en het bezoek aan vrienden en kennissen.
Er is alleen een significant verband gevonden tussen de activiteiten in het
verenigingsleven en het symbolisch voordeel dat zij in toerisme zien. Naarmate mensen
meer bij het verenigingsleven buiten het dorp betrokken zijn, zien zij eerder een
symbolisch voordeel. Zij die meer verenigingen buiten het dorp bezoeken, hebben
waarschijnlijk een andere binding met het dorpsleven.Tussen de andere percepties van
toerisme en participatie in het verenigingsleven bleek geen verband. Ook bij de scores op
contacten met bestuurders is slechts één samenhang gevonden: naarmate mensen meer
contact hebben met hun burgemeester zien zij minder symbolisch voordeel in toerisme.
Het bezoeken van vrienden in of buiten het dorp blijkt totaal geen invloed te hebben op de
percepties van toerisme.
Identificatie met de omgeving
Het spreken in dialect en het kunnen opnoemen van specifieke omgevingskenmerken,
gold als indicatie voor een identificatie met de omgeving. Er is vanuit gegaan, dat het
spreken in dialect wijst op het bestaan van lokaal bewustzijn. Uit het onderzoek blijkt, dat
mensen die in dialect spreken, minder symbolisch voordeel in toerisme zien. Aangezien er
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geen samenhang is gevonden tussen in het dialect spreken en de perceptie van overlast of
materieel voordeel, kan niet worden geconcludeerd dat taalgebruik van invloed is op de
perceptie van toerisme. Ook bij het kunnen opnoemen van specifieke omgevingskenmerken is geen samenhang gevonden met percepties van toerisme.
Conclusie
Op grond van deze resultaten kan worden geconcludeerd dat er nauwelijks een verband
bestaat tussen lokale identiteit en de perceptie van toerisme. Het waarnemen van
symbolisch voordeel van toerisme is de enige factor die van belang is voor de perceptie
van toerisme.
8.10
Manifestaties van groepssolidariteit
Tot nu toe is uitsluitend gekeken naar de percepties van toerisme. Daarmee is geen inzicht
verkregen in de manier waarop bewoners lokale identiteiten tot mtrJrukking brengen. In de
volgende paragrafen wordt aandacht besteed aan de bijdrage van toerisme aan de
constructie van het eigene van dorp en omgeving. Bij deze constructie hanteren bewoners
verschillende strategieën. Eerder is er reeds op gewezen dat bewoners deze strategieën
gebruiken om toerisme te beperken of te kanaliseren. Bewoners kunnen toerisme tevens
gebruiken om het specifieke of typische van hun dorp uit te dragen en daaraan een lokale
identiteit ontlenen. Beide aspecten komen in onderstaande paragrafen aan bod. Door het
beschrijven van momenten waarop groepssolidariteit zich manifesteert onder invloed van
toerisme, wordt inzicht verkregen in de manier waarop bewoners hun omgeving
afbakenen. Deze afbakening kan zowel gericht zijn op het bereiken van voordeel als het
tegengaan of voorkomen van overlast Beschrijving van dit proces maakt het mogelijk om
het collectieve karakter van lokale identiteiten inzichtelijk te maken.
Aangezien de bevolkingsomvang van invloed blijkt op de perceptie van toerisme, is
besloten om alleen situaties en gebeurtenissen in de twee kleinste en grootste dorpen te
bespreken. Om die reden valt Gemmenich af. Verder worden de beide Voerense dorpen in
één afzonderlijke paragraaf besproken, omdat toerisme zich er onder bijna identieke
omstandigheden ontwikkelt.
8.11
Mechelen: De in- en uitsluiting van toeristen
De evaluatie van de plaats die toerisme binnen lokale gemeenschappen inneemt, begint bij
het dorp Mechelen, waar de onderlinge verbondenheid en lokale oriëntatie groter lijkt dan
die in de andere dorpen. Uit de eerder vermelde gemiddelde score op de symbolische bijdrage van toerisme, blijkt dat inwoners van Mechelen toerisme niet direct zien als een
aanvulling op de sfeer en de dagelijkse gang van zaken in het dorp. Daarentegen zijn zij
wel van mening dat toerisme economische voordelen oplevert. Van een totale integratie
van toerisme in de gemeenschap is in Mechelen derhalve geen sprake. Daarvoor brengen
bewoners te nadrukkelijk een onderscheid aan tussen toeristische en lokale activiteiten.
Het creëren van een afstand tussen bewoners en toeristen gebeurt onder andere door het
gebruik van bijnamen voor toeristen. Meer dan 60% van de respondenten uit Mechelen
geeft in de enquête aan één of meer bijnamen te gebruiken, terwijl dit percentage in geen
van de andere dorpen boven de 50% uitkomt . Verder proberen inwoners bij bepaalde lo17

Het gemiddeld gebruik van bijnamen ligt in Mechelen op 1.64, wat een significant hoger
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kale gebeurtenissen toeristen buiten te sluiten. Het dorp kent drie keer per jaar de traditionele kermis (in januari, juni en oktober). Geen van deze feesten is afgestemd op toeristen, zelfs de zomerkermis niet. Dergelijke feesten zijn georganiseerd door en voor het
dorp. Lokale ondernemers beseffen dat zij deze traditie moeten respecteren, zoals één van
hen aangeeft:
"De kermissen zijn er niet voor de toeristen, maar voor het dorp. Er is hier dan veel muziek en dans.
De vele wandelaars die hier komen, weten dat vaak niet. Die vinden het meestal ook niet prettig. In
het café zijn dan alle tafels bezet en de resterende ruimte wordt gebruikt voor het dansen. Die
wandelaars voelen zich hier dan niet thuis. Dat botst. Maar dorpstradities zijn hier heilig, daar moet
ik mij aan houden."

Het buitensluiten van toeristen wil niet zeggen, dat bewoners toerisme afwijzen of dat ze
er niets mee te maken willen hebben. Het tegendeel is eerder het geval. Het weren van
toeristen bij bepaalde gebeurtenissen moet worden gezien als een vorm van grensafbakening of -handhaving. Daarmee probeert men de onderlinge verbondenheid in stand te
houden en te symboliseren en tegelijkertijd vreemdelingen op afstand te houden . Nieuwkomers ondervinden vaak dezelfde behandeling als toeristen. Zo gaf een noorderling in de
enquête aan dat het hem niet lukte om te integreren in de gemeenschap, wat hij ook probeerde.
18

Naarmate de vaste verbanden onder druk komen te staan, worden de expressies van
onderlinge verbondenheid belangrijker (zie Cohen 1985). Ook in Mechelen is dit het
geval. Mechelen staat in de regio bekend om zijn vele verenigingen en de activiteiten die
men daar organiseert. Deze verenigingen kampen de laatste jaren met een tekort aan leden
(o.a. de handbalclub en het jeugdkoor). Veel autochtone bewoners of hun kinderen
kunnen geen nieuwe of geschikte woning in het dorp vinden, vanwege de forse prijsstijgingen op de woningmarkt en trekken weg. Buitenstaanders zijn wel in staat om deze
woningen te kopen en vinden in Mechelen de ideale woonomgeving. Om de continuïteit
van het dorpsleven te waarborgen grijpt de autochtone bevolking naar het verleden. Zo is
de processie weer in trek en wint het gebruik van het dialect snel aan populariteit De
toneelvereniging speelt bijvoorbeeld pas de laatste jaren in dialect, terwijl deze al 75 jaar
in Mechelen bestaat. Via het gebruik van dialect worden sociaal-ruimtelijke grenzen
aangebracht en daarmee nieuwkomers buitengesloten.
In een aantal gevallen gebruiken bewoners ook toerisme om zich te onderscheiden van de
buitenwereld. De plaatselijke harmonie verzorgt in de zomermaanden uitvoeringen voor
toeristen en ook het vakantiecomplex Mechelerhof nodigt regelmatig plaatselijke verenigingen uit om optredens voor hun gasten te verzorgen. Met deze optredens dragen
bewoners een beeld van eenheid uit en tonen zij de buitenwereld de eigenheid van het
dorp.

gemiddelde is dan in Gemmenich (t-toets, a=.00), Vaals (a=.01) en 's-Gravenvoeren (a=.05).
Zo merkte een inwoner op: Toeristen mogen best wel de dorpsfeesten bekijken en bijwonen,
maar voor de gezelligheid zorgt de Mechelaar zelf. Wij houden ons hier vast aan tradities"
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Zelfs het verdwijnen van toeristische voorzieningen wordt door bewoners ervaren als een
aantasting van de conlmuïteit. In de (enquête)interviews gaven respondenten aan de
sluiting van de plaatselijke V W te betreuren. Een fusie van alle VW's binnen de
gemeente maakte dit kantoor overbodig. De jarenlange aanwezigheid van het V W kantoor in het dorp zorgde voor een bijzondere status. De V W fungeerde voor bewoners
als aanspreekpunt en object van herkenning. Zij vertegenwoordigde het toerisme in deze
plaats. Nu moeten toeristen voor informatie over het dorp naar het naburige Epen. Menig
bewoner beschouwt dit als een aantasting van de culturele eigenheid van Mechelen.
Gezien de sterke onderlinge band tussen bewoners, is het opvallend dat in Mechelen een
georganiseerd of massaal protest tegen de plannen voor de bouw van het vakantieappartementecomplex 'Mechelerhof uitbleef. Inmiddels toont een meerderheid van de
bevolking zich zelfs tevreden met de komst van het bedrijf, terwijl de bouw van 81
vakantie-appartementen aan de rand van het dorp eertijds een forse ingreep in de
omgeving inhield. Bij soortgelijke projecten in Vaals, Gemmenich en Gulpen kwam de
lokale bevolking wel massaal in verzet. In Mechelen protesteerde slechts een enkeling.
Deels heeft dit te maken met de strategie van het management van de Mechelerhof en
deels met de plaats die toerisme binnen de gemeenschap krijgt van bewoners. Door de
plaatselijke middenstand te betrekken bij de bedrijfsactiviteiten en door bewoners bepaalde faciliteiten aan te bieden wist de bedrijfsleiding van de Mechelerhof goodwill bij
de bevolking te kweken. Volgens Ap (1992, p. 682) wint een ondernemer aan geloofwaardigheid, als toerisme geld of diensten oplevert voor de gemeenschap.
Ook de omgangsvormen in het dorp hebben invloed op de houding ten aanzien van
grootschalige toeristische projecten. Veel problemen worden in Mechelen op informele
wijze opgelost . In een klein dorp en hechte gemeenschap als Mechelen hebben bestuurders en inwoners meer en vaker contact met elkaar dan in grotere plaatsen het geval is. In
die situatie zien bestuurders eerder kans om verzet tegen plannen in de kiem te smoren .
Deze bestuurlijke "nabijheid' heeft ook een keerzijde. Zo kwam een handtekeningenactie
tegen de Mechelerhof, georganiseerd door omwonenden van het complex, niet van de
grond. Sommige bewoners vreesden de nadelige gevolgen van zo'n actie. Zij voorzagen
problemen als men op een gegeven moment zelf iets bij het gemeentebestuur gedaan
wilde krijgen. Een hotelier bekende dat hij na enige aarzeling toch maar niet had getekend, omdat hij in de toekomst zelf een bouwvergunning voor de verbouwing van zijn
hotel ging aanvragen. Deze wederzijdse afhankelijkheid tussen bewoner en bestuurder,
een vorm van cliëhtalisme, resulteerde in een acceptatie van een groot vakantiecomplex
aan de rand van het dorp. Uit interviews blijkt tevens dat de bevolking vooraf een inschatting maakt van de verwachte overlast. Sommige bewoners menen dat een dergelijke
luxe toeristische voorziening vanzelf zorgt voor een selectie onder toeristen .
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Een inwoner: "Er wordt veel onderling geklaagd, maar formeel wordt er niets gedaan. Alles
wordt achter een biertje op informele wijze bedisseld".
De burgemeester van Wittem: Hier kun je direct naar een bestuurder stappen en vragen of hij iets
voor je kan doen. Op zich is dat niet slecht, het is vorm van democratie."
Een bewoner "Toeristen passen zich hier goed aan, dat is geen kwestie van aanpassing, maar
van selectie. Men kiest bewust voor Mechelen."
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Bewoners van Mechelen hebben eerder moeite met de 'visuele inbreuk' van het
gebouwencomplex op het landschap, dan met de invloed van de Mechelerhof op het dagelijkse leven. Dit blijkt uit reacties op omschrijvingen van het dorp en de omgeving. In de
enquête kregen respondenten zeven wervende teksten uit. toeristische brochures
voorgelegd, die zij moesten beoordelen op toepasselijkheid voor dorp en omgeving. Als
minst toepasselijke tekst kwam uit de bus: "De Mechelerhof is vormgegeven volgens de
Limburgse vakwerkstijl. De appartementen gaan op in het landschap alsof ze er altijd
hebben gestaan." Ruim een kwart van de respondenten (35%) keurde de imitatie-architectuur van de vakantiewoningen af en/of noemde het gebouwencomplex een visuele aantasting van het landschap. De helft van de respondenten herkende het dorp en omgeving
beter in de uitspraak: "Met zijn vakwerkhuizen, watermolens en talrijke monumenten, is
Mechelen een heerlijke pleisterplaats in het Zuid-Limburgse landschap." De inhoud van
deze laatste slogan refereert aan gevoelens van bewoners ten aanzien van de omgeving.
De betekenis die daarmee aan de omgeving wordt gegeven, komt overeen met de ruimtelijke identiteit van bewoners: bewoners herkennen in die tekst hun dorp als speciale
omgeving.
Toen de Mechelerhof kwam, deed zich geen sterke expressie van groepssolidariteit voor.
In een geheel andere situatie echter wel. Lange tijd fungeerde het oudste café van het dorp
(daterend uit 1882) als stamkroeg voor de lokale bevolking. Het café diende bovendien
als veremgmgsruimte voor de plaatselijke schutterij, de zangkoren en andere clubs. Een
paar jaar geleden kocht een buitenstaander deze kroeg op. Hij besefte dat de uitstxaling
van het oude café, met zijn karakteristieke inrichting en gevel, goede economische mogelijkheden bood. De nostalgische hang van veel toeristen naar zaken uit het verleden
maakte het café tot een bezienswaardigheid. Om deze nostalgie te gelde te maken, besloot
de nieuwe eigenaar de prijzen van consumpties te verhogen. Daarmee joeg hij de vaste
klanten tegen zich in het harnas. Zij bleken al jaren dezelfde prijs voor hun consumpties te
betalen en beschouwden dit als een verworven recht. De prijsverhoging werd door deze
vaste bezoekers ervaren als een belediging. Velen van hen keerden de kroeg de rug toe.
Ook de verenigingen volgden dit voorbeeld en zochten een ander dorpscafé. Later merkte
de kroegbaas het gemis van deze vaste klandizie. Voor het creëren van een typische
plattelandsambiance, die toeristen doet denken aan lang vervlogen tijden, bleek de aanwezigheid van autochtone inwoners onontbeerlijk. Zij vormen het (plattelands)decor
waartegen het toerisme zich afspeelt. Hun aanwezigheid en gedrag geeft toeristen het
gevoel te verblijven in een bijzondere en onalledaagse omgeving, terwijl een café vol met
toeristen de speciale ambiance van het platteland ontkracht:
"Dit is niet meer een echt dorpscafé, maar we proberen die sfeer er wel in te houden, omdat dit voor
toeristen heel leuk is. Als hier een knoestige boer aan het buffet zit, die een onverstaanbaar taaltje
praat, dan is dat voor de mensen leuker dan alleen maar westerlingen te horen."

In de beschreven situatie voelden de dorpsbewoners zichzelf buitengesloten. Toerisme
speelde een rol bij het teweegbrengen van deze gevoelens. Desondanks blijkt niet uit de
enquête dat de bevolking zich daardoor tegen het toerisme keert. De strijd ging nadrukkelijk tussen de autochtone bevolking en een nieuwkomer. Als buitenstaander hield de
nieuwe ondernemer onvoldoende rekening met de waarden in het dorp, die bepaalde om-
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gangsvormen voorschrijven. Toerisme speelde bij deze strijd slechts zijdelings een rol. In
principe konden de vaste bezoekers ook na de prijsverhogingen gebruik maken van het
café. Alleen zou de komst van meer toeristen het voor hen moeilijker maken om de grens
tussen lokale en toeristische activiteiten te handhaven. Deze grenshandhaving blijkt in een
klein dorp als Mechelen, waar toerisme een overheersend lokaal karakter heeft, belangrijk
voor de instandhouding van de lokale identiteit. Met de komst van veel toeristen neemt de
behoefte toe om grenzen tussen gevestigden en buitenstaanders te trekken (Van Ginkel
1995; 75).
8.12
De gemeente Voeren: Toerisme als instrument in de taalstrijd
In de Voerstreek zorgt de taal voor duidelijke sociale en ruimtelijke begrenzingen. Het
benadrukken van de culturele eigenheid van de streek door de Franstalige en Vlaamstalige
gemeenschap is hier hét middel voor sociale cohesie. Toerisme heeft daarin een belangrijke rol. Via toerisme draagt de Vlaamse gemeenschap mythische ideeën uit over cultureel
erfgoed en landschap, waar de bevolking zich in herkent en trots aan ontleent. Bovendien
dient toerisme als middel om de sociale eenheid uit te drukken in een lokale identiteit (zie
ook Van Ginkel 1995). Het in ere herstellen van oude gebruiken is zo'n voorbeeld
waarmee de Vlaamse gemeenschap haar eenheid benadrukt. Het jaarlijks in juli georganiseerde trip-sop-feest is een typisch voorbeeld van, datgene wat Hobsbawn (1983) omschrijft als, een re-invented tradition. Het trip-sop-feest is een volksgebruik, dat stamt uit
het begin van deze eeuw. In die tijd werd een feest georganiseerd rondom de rituele slacht
van een varken . In 's Gravenvoeren is dit oude volksfeest herondekt en inmiddels uitgegroeid tot een toeristische attractie. Naast het serveren van worst en donker brood worden
wafels gebakken en soep gemaakt, alle volgens oud recept. Verder bestaat het feest uit het
tonen van oude ambachten en het opvoeren van volksdans. Een herleving van dit feest
vond plaats in het midden van de jaren tachtig, toen toerisme langzaam opkwam en de
felheid van de taalstrijd enigszins luwde. Oorspronkelijk vierde de bevolking het feest in
november, maar uit toeristisch oogpunt is zowel het tijdstip als de inhoud van het ritueel
gewijzigd. Met dit feest kan op een symbolische manier mtdrukking worden gegeven aan
het onderscheid tussen beide gemeenschappen. De organisatie en beleving van het feest is
een manifestatie van groepssolidariteit. Deze manifestatie is in tegenstelling tot vroeger,
toen het meer ging om de strijd tussen dorpen, verbonden met de taalstrijd. Ook het vieren
van carnaval is in de Voerstreek (met name in "s-Gravenvoeren) een expressie van
groepssolidariteit voor de Vlaamsgezinden, zoals blijkt uit het volgende citaat:
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"En, zoals wij reeds op een andere plaats stelden, was het bruisend volksleven in de Voerstreek,
Vlaams, door en door Vlaams. Dat was trouwens het enige waarop de Franstaligen nog niet de hand
hadden kunnen leggen. Carnaval vieren is een belevenis, die de toerist eigenlijk moet meemaken. Dit
Vlaamse gebeuren wordt echt meegevierd en waarschijnlijk voelen de Waalsgezinde Voerenaars
zich rond dit tijdstip opnieuw een stuk echte Vlaming." (uit: Van Gelder ?, p. 106).

Uit de enquête blijkt eveneens, dat de bevolking belang hecht aan dergelijke tradities. De
Destijds werd het varken vroeg in de ochtend gedood en schoongemaakt en vervolgens
opgehangen tegen de deur van een boerderij. Enige tijd later begonnen de boeren met maken van
worst (de trip), waarbij de darmen als omhulsel dienden, 's Avonds kwamen de genodigden naar
de boerderij om de worst te proeven en feest te vieren.
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volgende tekst uit een vakantiebrochure werd als het meest toepasselijk voor de streek
ervaren: "Wie van folklore houdt, kan Voeren het beste bezoeken tijdens de schutterijfeesten of de carnavalsperiode" (30%). Deze traditionele feesten maken het voor een bevolkingsgroep mogelijk om zich te associëren met 'gelijken' en tevens de eigen identiteit naar
buiten uit te dragen. Dit laatste gebeurt in relatie tot toerisme op een positieve wijze.
Ondernemers en plaatselijke gidsen maakten duidelijk, dat men niet blij is met de vele
vragen van toeristen over de taalstrijd. De aandacht voor deze kwestie probeerde men
zoveel mogelijk te minimaliseren. In het algemeen is men van mening dat het buitenstaanders niets aangaat. Anderzijds heeft deze houding te maken met gevoelens van schaamte
en ergernis. Men ergert zich eraan, dat de streek alleen maar bekend is vanwege negatieve
zaken. Tegelijkertijd schaamt men zich er voor dat, in de ogen van buitenstaanders,
allerlei onbenullige zaken onderwerp van conflict kunnen zijn. Zo zijn in Voeren geen
richtingaanwijzers te vinden, omdat óf de Nederlandse óf de Franse plaatsnamen op deze
borden worden overgeschilderd.
De voorzitter van de V W maakt er geen geheim van dat hij toerisme gebruikt voor de
"Vlaamse zaak'. Vanuit die optiek heeft hij de bewoners gestimuleerd om actief betrokken
te raken bij toerisme. Zo organiseert de VW-Voerstreek speciale gidsencursussen voor
inwoners die toeristen iets willen vertellen over de streek. Naast formele toeristische netwerken bestaan er ook enkele informele, die vaak op indirecte wijze betrokken zijn bij het
toerisme. Een groep oudere, en niet meer actieve, boeren heeft zich verenigd onder de
naam 'kruisridders'. Men heeft zich ontfermd over het onderhoud van de vele veldkruizen
en kapellen in de streek. Tegelijkertijd zette de V W een themawandeling uit, waarin
deze relikwieën centraal kwamen te staan. Toerisme voorziet deze relikwieën daarmee
van een nieuwe betekenis. Lange tijd keek niemand meer om naar deze objecten, sterker
nog, als deze veldkruizen in de weg stonden zaagden boeren ze gewoon af. Toerisme
maakt inwoners bewust van de aanwezige cultuur-historische erfenissen van de streek.
Een aanvankelijk aversie tegen toerisme kan door dit nieuwe 'bewustzijn' omslaan in een
zekere trots op de streek. Zo vertelde een herbergier:
"Men is gestreeld wat er allemaal om hun heen gebeurt. Eerst had je de fase van wat een flauwekul
allemaal dat toerisme, maar dat is nu aan het verdwijnen en de belangstelling voor iets anders neemt
automatisch toe".

Deze door toerisme toegenomen bewustwording van de culturele eigenheid van de streek,
komt ook tot uiting in de gegevens van de enquête. Respondenten in zowel Teuven als 'sGravenvoeren zijn van mening, dat zij dankzij toerisme meer weten over de geschiedenis
van het dorp en de streek. Door de geïsoleerde positie van de streek is er veel uit het verleden bewaard gebleven. De V W stimuleert bewoners en ondernemers om oude gebruiken
en ambachten op een 'levendige' manier aan toeristen te presenteren. Veel attracties
hebben een ambachtelijk-agrarisch karakter. Toeristen kunnen ondermeer getuige zijn van
de ambachtelijke bereiding van stroop, appelwijn en kaas. Uit de enquête blijkt dat
respondenten uit Voeren toerisme vooral prijzen vanwege de toegenomen belangstelling
voor streekproducten. Bij het creëren van een specifieke plattelandsambiance ziet de V W
voor een groot deel van de bevolking de rol van figurant weggelegd. Niet iedereen lijkt
zich in die rol te schikken. Vooral boeren zijn niet altijd even tevreden met de komst van
toeristen. Zij voelen zich bekeken en soms ook beledigd door toeristen, wanneer die
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negatieve opmerkingen maken als zij met hun tractor of mestkar langsrijden. De stank en
lawaai die daarmee gepaard gaan, past niet in het romantisch beeld dat toeristen van het
platteland hebben. Bovendien willen Nederlandse toeristen nog wel eens opmerkingen
maken over de in hun ogen primitieve manier van werken en huisvesting van boeren. Een
lokale ondernemer maakte zich zorgen over deze nadelige kanten van toerisme. Veranderingen in het dagelijkse leven, veroorzaakt door toerisme, brengt het gevaar met zich mee
dat de omgeving voor de lokale bevolking minder herkenbaar wordt, zoals hij opmerkte:
"In Noorbeek, hier over de grens, gaat niemand meer met boerenkleren naar de winkel, hier is dat
nog gewoon. Ik zou het jammer vinden dat die dingen zouden verdwijnen. Als er meer toeristen
komen, gaan boeren zich ook anders gedragen, want die schamen zich dan voor hun uiterlijk. Dat is
in Noorbeek ook gebeurd. Daar zie je geen tractor meer het dorp binnenrijden. Ook voor toeristen is
dat niet leuk."

In het algemeen blijken de FranstaUge bewoners van de Voerstreek meer dan de
Vlaamstaligen zich zorgen te maken over het verdwijnen van de rust door toerisme. Maar
zoals eerder is vermeld, is hun algemene perceptie van toerisme niet anders dan die van de
Vlamingen. Er is echter wel een verschil in reactie op negatieve toeristische ontwikkelingen. Franstalige inwoners zullen daar sneller op reageren dan Vlaamstaligen. Zij
schakelen bijvoorbeeld bij parkeer- en lawaai-overlast eerder de politie in. Voor Vlaamstaligen ligt deze zaak moeilijker. Bij het officieel indienen van klachten, zouden zij het
beeld van eenheid doorbreken. Toerisme is immers een Vlaamse zaak. Overeenstemmende interpretaties van toerisme zijn in die situatie geforceerde constructies, die
voortkomen uit het belang van groepssolidariteit. Zo gebruiken Vlaamstaligen toerisme
om de symbolische scheidslijnen in de streek te verduidelijken. Daarmee draagt toerisme
bij aan de Vlaamse bewustwording. Een afwijzing van een vergunning voor een horecagelegenheid door Franstalige bestuurders wordt door Vlamingen automatisch gekoppeld
aan de taalkwestie. Zulke reacties zorgen voor een continue reproductie van het antagonisme tussen beide partijen. Bij dit identificatieproces raken ook Nederlandse inwoners
betrokken, die vaak uit oogpunt van economisch belangen kiezen voor één van beide
partijen. Deze identificatie heeft vaak een emotionele lading, zoals een Nederlandse
ondernemer in de Voerstreek liet blijken:
"Een Vlaming is heel vriendelijk, dankbaar en heel attent Een Waal is veel uitbundiger. Als er een
feest is zullen ze geen rekening houden met anderen. Als je Wallonië ingaat zie je wat voor een troep
om de huizen ligt, dat is typisch iets voor een Waal. Als een Waal hier komt, dan heb je één dag nog
een goed kraantie, de volgende dag zal het kapot zijn."

Soms worden Nederlandse bewoners ook gedwongen partij te kiezen in dit lokale
conflict. In ieder geval verwachten de Vlaamse inwoners dat Nederlanders rekening
houden met hun belangen. Daarbij wordt vaak automatisch uitgegaan van solidariteit van
Nederlanders met de Vlaamse zaak. Zo kreeg een Nederlandse inwoonster bij de
aanmelding van haar toeristische werk- en tentoonstellmgsruimte bij de V W van de
voorzitter te horen, dat hij het bedrijf niet kon inschrijven, vanwege het gebruik van het
Franse woord potpourri in de bedrijfsnaam. Nadat zij de voorzitter ervan overtuigde, dat
het eigenlijk om een oud-Hollands begrip ging, accepteerde deze alsnog de inschrijving .
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Deze voorzitter gaf tevens aan dat hij bereid was om toeristische folders in het Frans uit te geven,
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Voor Vlamingen en Walen fungeert de taal bij uitstek als een expressie van
groepssolidariteit. Vanwege de culturele verwantschap tussen de Nederlandse en Vlaamse
taal, wordt van Nederlanders verwacht dat ze zich niet onttrekken aan deze solidariteit.
Taal fungeert hier duidelijk als groepsscheppend gegeven. Verder blijk uit het
voorgaande, dat de lokale identiteit in de Voerstreek geconstrueerd is door politieke,
economische en sociale krachten.
8.13
Vaals: Een acceptatie van toerisme onder voorwaarden
Uit de enquête komt een relatief positieve perceptie van toerisme naar voren, als het gaat
om inwoners van Vaals. Daarnaast blijkt dat in Vaals geen sprake is van een hechte sociale gemeenschap. Slechts een kleine en oude kern van bewoners vormt nog een hechte
groep. In de afgelopen jaren is de bevolldngssamenstelJing van Vaals behoorlijk
gewijzigd. Het merendeel van de nieuwkomers is afkomstig uit het nabije Duitsland. Veel
autochtone Vaalsenaren menen dat zij de saamhorigheid binnen de dorpsgemeenschap
aantasten. Tijdens de interviews zijn in totaal 12 opmerkingen van respondenten genoteerd, die betrekking hebben op dit onderwerp. Deze inwoners klagen vooral over de
geringe bereidheid van deze nieuwkomers om te integreren in de gemeenschap. Aan de
andere kant heeft de gewaarwording van een verminderde sociale homogeniteit ervoor gezorgd dat autochtone inwoners een scherpere sociaal-culturele afbakening maken tussen
'wij' en 'zij'. Dit onderscheid gaat enerzijds gepaard met het benadrukken van de goede
eigenschappen van de Vaalsenaar en anderzijds met het zich afzetten tegen de
nieuwkomers. Voor deze laatste groep vormt dit een reden om de oriëntatie op Duitsland
te verstevigen. Tegelijkertijd tonen veel Vaalsenaars zich trots op het internationale
karakter van het dorpsleven, hetgeen blijkt uit de keuze van de meest toepasselijke reclame-slogan, te weten: "Vaalser weekmarkt, trekpleister van allure en oergezellige ontmoetingsplaats voor bewoners uit drie landen." (45%).
In tegenstelling tot hetgeen in Mechelen gebeurt, heeft het verdwijnen van sociale
verbanden in Vaals niet geleid tot een sterkere lokale bewustwording. De grootte van de
plaats is daar debet aan. Vaals is qua inwonertal (circa 10.000 bewoners) inmiddels
uitgegroeid tot een stad, doch veel voorzieningen zijn op dorpsniveau blijven steken, met
uitzondering van de winkels. Zo klagen bewoners over het Ontbreken van voldoende
beschikbare gebouwen voor de verenigingen . Verder heeft een verdringing van de
plaatselijke middenstand door supermarkten en francWse-bedrijven ertoe geleid, dat het
aantal ontmoetingsplaatsen voor bewoners verminderd is. Het merendeel van de winkels
bevindt zich in de hoofdstraat (Maastrichterlaan), terwijl voorheen talrijke kleine winkels
in de oude dorpskern waren gevestigd. Volgens respondenten hadden inwoners daar beter
de gelegenheid om met elkaar te praten en de laatste nieuwtjes over het dorp uit te
wisselen. Het gebrek aan dergelijke ontmoetingsplaatsen is niet bevorderlijk voor de
lokale identificatie, hetgeen ook blijkt uit de afname van het spreken in dialect Een
bewoner merkt daaromtrent op: "Vroeger zong men hier met zijn allen in het dialect in de
plaatselijke kroeg. Dat is nu niet meer."
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mits het woord Voerstreek onvertaald bleef.
Een inwoner. "Er zijn geen gebouwen beschikbaar voor het verenigingsleven. Tijdens het
carnavalsfeest wordt prins carnaval in de buitenlucht opgevangen, schandalig eigenlijk."
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Inwoners van Vaals wijten de afname in onderlinge contacten niet aan het toerisme.
Vanuit een kritische houding ten aanzien van toerisme maken zij een duidelijke afweging
van voor- en nadelen van toerisme. De instandhouding van oude gebouwen in het dorp
ziet de Vaalsenaar als één van de grootste voordelen van toerisme. In het kader van een
toeristisch plan is bijvoorbeeld de oude dorpskern opgeknapt, waarbij diverse historische
panden zijn gerenoveerd. Voorts heeft het Van der Valkconcern het kasteel Bloemendaal,
dat zich in het dorp bevindt, gerenoveerd en deels in oude luister hersteld. DSM heeft
hetzelfde gedaan met kasteel Vaalsbroek. Deze relicten zijn belangrijke bouwstenen van
de lokale identiteit in Vaals. Dit bleek toen de gemeente toestemming gaf voor de bouw
van een appartementencomplex, recht tegenover het kasteel Bloemendaal. Met deze bouw
ging het uitzicht op het kasteel, vanaf de hoofdweg van het dorp, grotendeels verloren.
Om deze groenstrook te behouden, startten bewoners een handtekeningenactie en organiseerden zij een protesttocht naar het gemeentehuis, waaraan een grote groep inwoners
deelnam.
Eenzelfde identificatie met de omgeving deed zich voor bij herinrichtingsplannen van de
Vaalserberg. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog is om politiek-strategische redenen een
deel van het bos op deze berg onteigend en in handen gekomen van Staatsbosbeheer (zie
ook hoofdstuk 6). In die tijd zette deze overname veel kwaad bloed bij de lokale bevolking. Nog steeds wordt de Vaalserberg door dorpsbewoners gezien als collectief bezit,
hetgeen een medewerker van Staatsbosbeheer nog regelmatig ondervindt:
"Nog altijd krijg ik in Vaals te horen dat wij hun bos op de Vaalserberg hebben ingepikt, zowel van
de jongeren als ouderen krijg ik dit te horen. Het wordt ook sterk gekoesterd."

Vanwege deze sterke ruimtelijke identificatie was het voor de plaatselijke heemkundige
vereniging niet moeilijk om de bevolking te mobiliseren tegen de herinrichtingsplannen
op de Vaalserberg (o.a. verplaatsing grensstenen). In de enquête noemt 17% van de
respondenten dit herinrichtingsplan, dat destijds nog moest worden uitgevoerd, het meest
ongunstig voor het dorp (4% als het meest gunstige). Ter vergelijking: 3% van de respondenten noemt de aanwezigheid van het vakantiebungalowpark Hoog Vaals de meest
ongunstige zaak voor het dorp, terwijl 40% van de respondenten dit ziet als de meest gunstige ontaökkeling. Daarmee tonen respondenten zich minder kritisch over een grootschalige toeristische voorziening, waar eerst fel tegen is geprotesteerd, dan over de
herirmchtihg van een gebied dat ver buiten het dorp ligt. Deze houding heeft te maken
met de functie van het betreffende gebied. Voor de bevolking heeft de Vaalserberg een
belangrijk recreatieve functie. Bewoners hadden vooral problemen met het feit dat zij
sinds een paar jaar, net alstoeristen,moeten betalen voor het parkeren op de Vaalserberg.
Om de herinrichtingsplannen van de Vaalserberg te laten slagen, heeft het
gemeentebestuur de bevolking uiteindelijk toegezegd hen te vrijwaren van deze
parkeergelden. Bovendien werden de grensstenen niet verplaatst. De inspanningen van
bewoners bleken succesvol.
Ondanks een sterke identificatie met bepaalde ruimten en objecten, heeft het verzet tegen
toeristische en andere plannen in het dorp (o.a. aanleg noordelijke ringweg), eerder een
doel-rationeel dan een symbolisch karakter. De lokale identiteit wordt tot uitdrukking
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gebracht om bepaalde doeleinden te bereiken en niet direct om de eigenheid van de
gemeenschap tot mtdrukking te brengen. Toerisme vormt in Vaals niet direct een bedreiging voor de onderlinge verbanden en de culturele eigenheid van het dorp, dit geldt eerder
met betrekking tot de komst van nieuwe inwoners. Bovendien zijn veel samenbindende
activiteiten in het dorp verdwenen. Groepssolidariteit manifesteert zich in Vaals vooral op
die momenten, waarop uitbreiding van toerisme leidt tot een confiscatie van schaarse
ruimte . Deze toe-eigening van ruimte is voor bewoners in strijd men hun behoefte aan
ruimte voor recreatie en de vervulling van specifieke woonwensen. Zolang voor bevordering van toerisme geen extra ruimte wordt aangewend, bijvoorbeeld voor uitbreiding van
het aantal voorzieningen, is de kans op verzet gering. Een overwegend positieve perceptie
van toerisme is in Vaals het resultaat van een afweging van diverse sociale ontwikkelingen, die het dagelijkse leven bedreigen. De gewaarwording van andere en grotere
bedreigingen, zoals nieuwkomers, verkeersdrukte, de aantasting van groenvoorzieningen
etc, zorgt ervoor dat bewoners toerisme als acceptabel zien. Toerisme zorgt in Vaals voor
een kortstondig effect: er is sprake van een plotselinge opleving van lokaal bewustzijn.
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8.14
Gulpen: Toerisme gezien als ad hoe probleem
Uit de enquête-gegevens blijkt dat de situatie in Gulpen grotendeels overeenkomt met die
van Vaals: de samenstelling van de lokale gemeenschap verandert snel en toerisme wordt
in het algemeen gezien als een positieve zaak. In Gulpen is volgens respondenten een
duidelijk onderscheid tussen 'wij' van de dorpskern (oude gedeelte) en 'zij' uit de
nieuwbouwwijken. Leden van deze hechte gemeenschap hanteren dit onderscheid vrij
rigide, zo blijkt uit een reactie van een inwoner: "Zelfs al woon ik al 50 jaar in Gulpen, ik
wordt nog steeds niet gezien als een Gulpenaar." Deze autochtone bewoners worden de
laatste jaren nadrukkelijker geconfronteerd met veranderingen in het dorp. Indien men
deze veranderingen als nadelig ziet, dan wijt men dit niet direct aan het toerisme. Zo gaf
één van de respondenten aan, dat de achteruitgang van de sfeer en rust in het dorp niet
komt door het toerisme, maar te wijten is aan de vele vreemdelingen die in het dorp zijn
gaan wonen. Voor nieuwkomers ligt dit anders. In dat verband is eerder gewezen op de
irritaties bij vooral nieuwe inwoners over evenementen in het dorp. Toen een autochtone
inwoner het voormalige toeristische bezoekerscentrum Primosa opkocht en besloot om er
een nieuwe recreatieve besternming aan te geven, kreeg hij eveneens te maken met verzet
van voornamelijk nieuwkomers. Bij het proberen tegen te houden van dergelijke plannen
weten nieuwkomers zich goed te organiseren en de juist hulpbronnen aan te boren (vooral
kennis). Zo was één van de tegenstanders van het plan een advocaat, die zich opwierp als
woordvoerder van de groep.
Over het algemeen vinden respondenten uit Gulpen de aanwezigheicf van toeristen prettig,
vanwege de gezellige sfeer in het dorp. De houding ten aanzien van toerisme, is vaak ook
een ambivalente. Een inwoner van dorp maakte duidelijk, dat hij niet zo'n voorstander van
toerisme is, het veroorzaakt volgens hem langere wachttijden in winkels, maar hij moest
toegeven dat de aanwezigheid van toeristen in het dorp de feesten gezelliger maakte. Deze
In dat kader is het niet vreemd, dat als minst toepasselijke tekst uit toeristische brochures
gekozen is voor "De Vaalser kartingbaan heeft in de loop der jaren bewezen te voorzien in een
behoefte, zowel voor de wedstrijdsport als ook het recreatieve element (32%)
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positieve attitude ten aanzien van toerisme is opmerkelijk. Het debacle rondom het
bezoekerscentrum Primosa, waarbij veel geld van de gemeente Gulpen en andere
gemeenten verloren ging, had tijdens de enquête nog geen drie jaar geleden plaatsgevonden. WaarschijnUjk was het voorval reeds uit het geheugen van de bewoners verdwenen.
Wel vond driekwart van de respondenten het glazen gebouw van Primosa niet passen bij
het dorp, zo bleek uit de reactie op de volgende tekst uit een vakantie-brochure: "De
mturistische piramide Primosa past uitstekend in de omgeving. De piramide sluit goed
aan op de eigentijdse omgeving van Gulpen." De herinrichting van het centrum van het
dorp, voortgekomen uit het streven naar een betere toeristische infrastructuur, werd
daarentegen als positief ervaren. Een derde van de respondenten kon zich vinden in de
tekst: "Het gedeeltelijk openleggen van het dartele riviertje de Gulp op het intieme
marktpleintje heeft de eigen identiteit van Gulpen zeer versterkt."
Net als in Vaals is in Gulpen ook sprake van een sterke identificatie van bewoners met
een bepaalde ruimte. In Gulpen gaat het om de Gulpenerberg. Op deze berg bevindt zich
een Mariabeeld, waar elk jaar de traditionele Mariaviering plaatsheeft. Toen plannen voor
een hotel of bungalowpark op deze plek werden aangekondigd, verzette een aantal
bewoners zich hiertegen, vanwege de symbolische betekenis die de berg voor hen heeft.
Verder heeft verzet tegen toeristische ontwikkelingen in Gulpen een ad hoe karakter. Het
zijn vooral omwonenden, die problemen hebben met de komst van een toeristische
voorziening in de nabijheid van hun huis. Dit bleek bij protesten tegen de bouw van
Primosa, het subtropisch zwembad en de plannen voor een klimhal. Manifestaties van
groepssolidariteit hebben dan een tijdelijk karakter. Uit gesprekken met bewoners in
Gulpen kan niet worden opgemaakt dat er sprake is van een structurele onvrede over het
toerisme in hun omgeving. Wel is de lokale partij in Gulpen handig ingesprongen op
gevoelens van onvrede over bepaalde toeristische projecten, maar dat geldt nu ook voor
andere ontwikkelingen in het dorp waarover de bevolking zich ontevreden toont. Deze
onvrede over toerisme komt in ieder geval niet voort uit gevoelens van het 'geworteld'
zijn in een lokale gemeenschap.
8.15
Strategieën van de lokale bevolking
Uit het onderzoek blijkt, dat bewoners zich aanpassen aan nieuwe condities, die
voortkomen uit toeristische onfcvildselingen. Volgens Dogan (1989) gebeurt dit door
middel van strategieën (zie ook hoofdstuk 3). De volgende strategieën zijn door hem
onderscheiden:
• Weerstand:
• Terugtrekking:
• Grenshandhaving:

• Revitalisering:

Concrete conflicten tussen enerzijds de bevolking en anderzijds
toeristen, bestuurders en ondernemers
Contacten worden vermeden; bewoners zijn bezorgd over
behoud van eigen lokale cultuur; ophalen van dialect of oude
gewoonten.
Economisch meeprofiteren en negatieve effecten van toerisme
neutraliseren; toeristische activiteiten vinden in aparte ruimten
plaats, er wordt een duidelijke grens getrokken tussen toeristische
en lokale activiteiten; benadrukken van 'wij-zij-verschil'.
Streven naar behoud van traditionele cultuur door het inbedding
in toeristische attracties; lokale bevolking identificeert zich met
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• Overname:

deze attracties.
Het overnemen van leefstijl en gewoonten van toeristen.

In het onderzoek zijn drie van deze strategieën van toepassing op het handelen van bewoners in het onderzoeksgebied. De strategie 'terugtrekking' wordt vooral gehanteerd
door inwoners van Gemmenich. Contacten met toeristen worden zoveel mogelijk
vermeden en bewoners bemoeien zich amper met de toeristische ontwikkeling van de
streek. Ze nemen een neutrale houding aan als het om toerisme gaat. In tegenstelling tot
datgene wat Dogan beweert, leidt deze strategie niet tot een versterking van het lokaal
bewustzijn, daarvoor is de sociale cohesie binnen deze gemeenschap te gering.
Het handelen van inwoners van Mechelen is duidelijk gericht op grenshandhaving.
Toerisme wordt deels afgescheiden van het dorpsleven, maar ook gedeeltelijk gebruikt
om de eigenheid van het dorp 'te verkopen'. Dat blijkt uit de scores op de variabele
'materieel voordeel', waarvan het gemiddelde hoger is dan die van de overige dorpen.
Grenshandhaving komt niet alleen voor bij beginnend toerisme, zoals Dogan beweert.
Juist in gemeenschappen, waar sprake is van een sterk lokaal bewustzijn is deze strategie
van grote betekenis. De sterke verbondenheid met de omgeving leidt daar tot een
bescherming van het 'eigene'. Het uitdragen van deze culturele eigenheid draagt in
Mechelen bij aan sociale cohesie en het op symbolische wijze afbakenen van de gemeenschap.
De strategie 'revitalisering' lijkt van toepassing op het handelen van inwoners van de
Voerdorpen. Bij deze strategie wordt de cultuur en historie van de streek omgezet in
toeristische attracties, waaraan bewoners zowel betekenissen geven als ontlenen. Deze
handelwijze komt overeen met hetgeen MacCannell (1989) omschrijft als sociale
reproductie van attracties. Toerisme maakt het voor bewoners van de Voerdorpen
mogelijk om een gezamenlijk historisch verleden en bepaalde culturele uitingen te
presenteren.
Voor Vaals en Gulpen is het moeilijker om één van deze strategieën van toepassing te
verklaren voor het handelen van de inwoners. In deze plaatsen houden bewoners meer
rekening met de omstandigheden van het ogenblik, zodoende hebben strategieën daar
doorgaans èen opportunistisch karakter.
8.16

Conclusie: Wederzijdse afhankelijkheid voorkomt een kolonisering van de
leefwereld
Op grond van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd, dat er weinig groncTis
voor de opvatting dat toerisme door de lokale bevolking als een negatieve impact op de
omgeving en het dorpsleven wordt gezien. Toerisme leidt niet tot een ontwrichting van
lokale verhoudingen, het speelt eerder een ondersteunende rol bij het bijeenhouden van de
lokale bevolking. Vooral de ruilverhouding tussen systeem en leefwereld speelt een
belangrijke rol bij de evaluatie van toerisme: de kosten van toerisme worden door
bewoners afgewogen tegen de voordelen. Wanneer bewoners overlast ervaren, evalueren
zij toerisme vooral op de directe overlast die het teweegbrengt, zoals verkeersdrukte,
parkeerproblemen, vernielingen en lawaai. Daarentegen heeft de waarneming van
voordelen vooral betrekking op duurzame zaken, zoals werk, leefbaarheid en voorzie-
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ningen. Habermas heeft in zijn theorie ook gewezen op de ruilverhouding tussen leefwereld en systeem. Het bestaan van deze ruilverhouding zorgt ervoor, dat beide domeinen
niet per se een tegenstelling vormen. Alleen bij een kolonisering van de leefwereld is
sprake van. een ongelijke ruilverhouding: vanuit het economisch en bureaucratisch
systeem wordt dan eenzijdig vorm gegeven aan de leefwereld. Op grond van de
onderzoeksresultaten zijn twee redenen aan te voeren waarom toerisme niet snel zo'n
koloniseringsefFect tot gevolg heeft. Allereerst beschikt de lokale bevolking over
hulpbronnen, die zowel kunnen worden ingezet bij attractievorming als bij verzet tegen
toerisme. Daarnaast biedt toerisme bepaalde 'bouwstenen' voor lokale identiteiten.
De beschikking over hulpbronnen geeft de lokale bevolking een bepaalde machtspositie.
Bij verzet tegen toerisme is gewezen op het belang van het mobiliseren van leden van een
dorpsgemeenschap, die beschikken over de nodige kennis of materiële bronnen. Deze
hulpbronnen worden ingezet in de strijd met ondernemers en/of bestuurders (zie Vaals,
Gulpen en Gemmenich). Bewoners kunnen ook allianties aangaan met natuur- of culturele
verenigingen (in Vaals en Gulpen). Beide strategieën zijn een vorm van doel-rationeel
handelen, dat ten dienste staat van de reproductie van de leefwereld. Doel-rationeel
handelen is daarmee niet exclusief voor het economische of bureaucratische systeem.
Daarnaast zetten bewoners ook hulpbronnen in voor de totetandkoming van attracties.
Deze hulpbronnen bestaan ondermeer uit: informatie, gastvrijheid, vriendelijkheid,
streekproducten en culturele uitingen. Bij een toenemende concurrentie in de toeristische
sector neemt de waarde van deze hulpbronnen toe (Ap 1992) en daarmee ook de
machtspositie van de bevolking. In dat opzicht is in hoofdstuk 6 gewezen op de huidige
tendens van een 'thematisering van het platteland' als onderdeel van productvernieuwing,
waarbij ondernemers gebruik maken van culturele hulpbronnen ter verlevendiging van het
platteland. Voorbeelden van attractievonning in Mechelen en de Voerstreek illustreren het
belang van de betrokkenheid van de lokale bevolking bij deze verlevendiging. Deze
afhankelijkheid van de lokale bevolking voorkomt een reductie van de omgeving tot
louter een object van technisch ingrijpen, zoals bij een kolonisering van de leefwereld het
geval is.
In dit hoofdstuk is tevens gewezen op het feit dat lokale identiteiten ook gestalte krijgen
binnen de economische sfeer. Dit is het geval bij de productie en verkoop van streekproducten aan toeristen. Materiële en symbolische reproductie sluiten dan perfect op
elkaar aan. Naast economisch gewin, draagt de productie en verkoop van producten bij
aan lokale identiteitsvorming. Van Ginkel (1995) spreekt in dit verband van identiteit als
een praktijk van productie. Onderzoek naar leefstijlen heeft identiteit in verband gebracht
met de praktijk van consumptie. Vooral in de marketing speelt dit aspect een belangrijke
rol. Identiteit als praktijk van productie berust op een vervlechting van systeem en leefwereld. In het onderzoeksgebied bleek dat het dienstverlenende en arbeidsintensieve
karakter van toerisme ervoor zorgt, dat toeristische ondernemers afhankelijk zijn van
lokale of regionale economische netwerken. Leveranciers van (streekproducten, werknemers en producenten van attracties maken deel uit van deze netwerken (zie Mechelen en
de Voerstreek). In die situatie komen overeenstemmende interpretaties van de
werkelijkheid onder invloed van zowel de leefwereld als de economische sfeer tot stand.
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Met het idee van de kolonisering van de leefwereld gaat Habermas er vanuit, dat een
toenemende economische en bureaucratische rationalisering ertoe leidt dat de bevolking
de controle over haar eigen lot verliest. Uit onderzoek blijkt dat wederzijdse afhankelijkheidsrelaties tussen toeristische actoren en de lokale bevolking een eenzijdig ingrijpen van
economie en bureaucratie in de leefwereld voorkomen. Bewoners beschikken over de
nodige hulpbronnen, die een eenzijdige invloed op het dagelijkse leven beletten. Doordat
bewoners overwegend materiële voordelen van toerisme ervaren, die voortkomen uit
systeemgerelateerd handelen, blijkt dat leefwereld en systeem vaak harmonieus ineen
schuiven als het om toerisme gaat.
Binnen een lokale gemeenschap lopen allerlei belangen door elkaar, heen, waardoor het
moeilijk te bepalen is waar precies de grens ligt tussen leefwereld en systeem. Zo wordt in
toeristisch onderzoek vaak vergeten dat ondernemers en degenen die werkzaam zijn in de
toeristische sector, ook deel uitmaken van de lokale bevolking. Lokale bewoners
participeren zowel in de wereld van materiële als in die van de symbolische reproductie,
zonder dat dit per definitie leidt tot een verstoring van lokale verhoudingen: Uit de
onderzoeksgegevens blijkt eerder, dat toerisme een ondersteunende rol speelt bij het
overwinnen van de heterogeniteit binnen een lokale gemeenschap. Onder bepaalde
condities versterkt toerisme namelijk het lokaal bewustzijn van bewoners.
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Epiloog
In deze epiloog wordt een aantal sociale mechanismen behandeld die typerend zijn voor
de totstandkoming van toeristische attracties. Het is niet de bedoeling om nieuwe
inzichten naar voren te brengen, het gaat om een evaluatie van de onderzoeksbevindingen.
De laatste vier empirische hoofdstukken zijn reeds alle afgesloten met een uitvoerige
conclusie, waarin de relevantie van de theorie van het communicatieve handelen voor
toeristisch onderzoek is besproken. Daarom beperkt deze epiloog zich tot een nadere
afbakening van het attractievormingsproces. De aandacht gaat speciaal uit naar die
principes van rationaliteit die richting geven aan de totstandkoming van attracties.
Attractievorming is in deze dissertatie behandeld als een beheersings- en zingevingsvraagstuk, waarbij communicatief handelen zorgt voor het voortbrengen van betekenissen en
strategisch handelen voor de totstandkoming van sociale en fysiek-ruimtelijke structuren.
Het onderzoek richtte zich met name op de wijze waarop het symbolische en strategische
handelen zich tot elkaar verhouden (de eerste probleemstelling). Op grond van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd, dat de constructie van toeristische attracties
niet primair of eenzijdig wordt gedicteerd door overwegingen van materiële reproductie.
Daarvoor is dit constructieproces te complex. Bij attractievorming is sprake van een
vervlechting van de wereld van ideeën met die van materiële zaken, oftewel, aan de
totetandkoming van attracties liggen zowel symbolische als materiële reproductieprocessen ten grondslag. Tevens gaat achter attractievorming een complexe wereld van interacties schuil. In dit proces van attractievorming reiken sociale verbindingen verder dan die
tussen producent en toerist. Natuurbelangenorganisaties, overheidsbestuurders, medewerkers van W V ' s , toeristische ondernemers, lokale bevolking en, de hier zijdelings
besproken, boeren vervullen allen een specifieke rol bij de totstandkoming van toeristische attracties op het platteland. Ze zijn er op verschillende manieren bij betrokken. Soms
raken ze indirect betrokken bij attractievorming, een andere keer gaat het om een
onbewuste bijdrage aan de toeristische ontwikkeling van de regio en het kan ook
voorkomen dat bepaalde actoren beperkingen opleggen aan de totstandkoming van
attracties. In ieder geval komen bij de toe-eigening en inrichting van de plattelandsruimte
voor toeristische doeleinden uiteenlopende belangen tegenover elkaar te staan. Deze
belangentegenstellingen maken attractievorming tot een arena van strijd. Met behulp van
strategieën pogen actoren speelruimte voor toeristische ontwikkelingen te creëren of, juist
andersom, deze speelruimte in te perken.
Het beschouwen van attractievorming als een arena van strijd wil echter niet zeggen, dat
belangentegenstellingen per definitie leiden tot conflicten of hooglopende spanningen. In
deze dissertatie is duidelijk gemaakt dat genoemde actoren op verschillende manieren op
elkaar betrokken zijn en dat ze vanuit die positie er doorgaans in slagen tot een vergelijk
te komen. Ook kunnen verschillende belangen goed op elkaar aansluiten. Het dienstbaar
maken van de omgeving aan toerisme en recreatie krijgt zo op uiteenlopende manieren
gestalte. Niettemin dient attxactievorming te worden gezien als een sociaal proces, dat
plaatsvindt binnen een spanningsveld van uiteenlopende belangen. Aan de hand van vier
kenmerken van het attractievormingsproces wordt verduidelijkt hoe attracties in een context van belangentegenstellingen en afhankelijkheid gestalte krijgen. Tevens wordt zo
aangegeven hoe symbolische en materiële reproductieprocessen zich bij attractievorming
tot elkaar verhouden.
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Attractievorming als een interpretatie van de werkelijkheid
Een toenemende dynamiek in de markt van toerisme en recreatie houdt in dat producenten
van attracties effectiever moeten inspelen op veranderende condities. Een van deze
condities is een toegenomen concurrentie. In deze dissertatie is aangegeven dat toeristische ondernemers in reactie op een verhevigde concurrentie overgaan tot het hanteren
van overeenkomstige formules bij het transformeren van de omgeving tot attracties. Tegelijkertijd moeten zij ook voldoen aan veranderende en uiteenlopende voorkeuren van
toeristen. In die situatie ontstaat enerzijds het gevaar dat doel-rationeel handelen leidt tot
een standaardisatie van het toeristische aanbod -in reactie op marktmechanismen grijpen
toeristische ondernemers dan naar dezelfde middelen- anderzijds zien zij zich
'gedwongen' nieuwe symbolische betekenissen aan de omgeving toe te kennen om
toeristen een gevarieerde omgeving van vermaak te bieden. Het tegengaan van
standaardisatie in toeristisch productA'orming gaat gepaard met een symbolische toeeigening van de plattelandsomgeving. Via het geven en ontlenen van specifieke betekenissen aan het platteland stellen toeristische ondernemers een gevarieerd toeristisch
pakket samen. Zo is gewezen op een toenemende thematisering van het platteland,
waarbij wisselende thema's gevarieerde toeristische producten moeten opleveren. Wandelof fietsroutes, feesten en markten krijgen daarbij een bijzondere tenaming, die wisselt al
naar gelang de voorkeuren van de toerist. Op die manier treedt een versnelling op in het
attractievormingsproces: Steeds sneller moeten nieuwe toeristische producten worden
voortgebracht om de concurrentie aan te kunnen. In die context krijgt standaardisatie in
attractievorming de betekenis van het produceren van een oppervlakkige symboliek.
Bij deze versnelde productie en consumptie van toeristische betekenissen krijgt het
platteland nadrukkelijker de functie van culturele bron, waaruit producenten van attracties
putten om verschillende doelgroepen te bereiken. Zij prijzen het platteland aan als een
wereld van rust, nostalgie, 'groen' en harmonie, die volop mogelijkheden van recreatie
biedt. Daarnaast biedt het platteland als culturele bron lansen voor het genereren van
economisch voordeel. Bij het laatste gaat het ondermeer om het als lucratieve
beleggingsobjecten aanbieden van vakantiebungalows, die gelegen zijn in rustige en
groene omgevingen. Wat betekent dit proces van symbolische toe-eigening als reactie op
marktmechanismen voor het handelen van de overige actoren op het platteland (de tweede
probleemstelling)?
In hoofdstuk 6 is gewezen op het gevaar vantetekemsverdichting,waarbij één specifieke
betekenis van het platteland overheerst als gevolg van een eenzijdige ontwildceling.
Attractievorming kan ertoe leiden dat het platteland geheel in het teken van toerisme komt
te staan. In die situatie overheersen duidelijk de toeristische belangen. In de constructie
van een toeristische werkelijkheid ligt een specifieke interpretatie van het plattelandsleven
besloten, waardoor bepaalde (rurale) activiteiten niet langer in het beeld passen dat
producenten van attracties overdragen op toeristen. Zo vormen de bedrijfsmatige
activiteiten van de moderne boer een dissonant in het toeristisch beeld van het platteland
als een wereld van nostalgie en traditie. Producenten van attracties geven via de symbolische toe-eigening van de omgeving interpretatiemarges van de werkelijkheid aan.
Het komt eveneens voor dat bijzondere activiteiten van de lokale bevolking met een
sterke symbolische waarde, zoals processies en andere ceremoniën, door toeristen worden
opgevat als vermaak. Deze interpretatie leidt soms tot ergernissen bij de lokale bevolking
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en in het ergste geval zelfs tot verzet tegen het toerisme in haar omgeving. In zo'n situatie
is het voor producenten van attracties van belang om tot overeenstemming te komen met
de lokale bevolking over opvattingen omtrent het plattelandsleven. Uit het onderzoek
blijkt echter dat het zoeken naar mogelijkheden om in gesprek te raken vaak uitblijft,
vooral van de zijde van bestuurders. Het uitblijven daarvan komt voort uit een combinatie
van het 'niet aandurven' en verwaarlozing. Deze veronachtzaming leidde in Gulpen en
Gemmenich tot een verwerping van het lokale overheidsbeleid en uiteindelijk tot een
wisseling van bestuurlijke macht.
Communicatief handelen leidt in een situatie van strijd en belangentegenstellingen niet
automatisch tot succes. In sommige situaties, zoals in geval van grote
belangentegenstellingen, biedt strategisch handelen juist een uitkomst. Om communicatief
handelen effectief in te zetten bij het behalen van doelen, moeten onderhandelingen met
andere actoren in ieder geval goed worden georganiseerd. Zo bleek de dialoog tussen
verschillende actoren in toeristische platforms weinig effectief, omdat vooraf geen
duidelijk kader van overleg was aangegeven. Bovendien ontbraken de noodzakelijke
hulpbronnen om effectief te onderhandelen (o.a. politiek draagvlak). Een succesvolle
samenwerking tussen actoren vereist tevens een perceptie van wederzijds voordeel. Het
laatste ontbrak bij de grensoverschrijdende samenwerking binnen de Euregio Maas-Rijn.
Bovendien bleek een streven naar een eensluidend concept voor een gezamenlijke ruimtelijk ordening strijdig met het belang van een gedifferentieerde omgeving bij attractievorming.
Het belang van de symbolische toe-eigening van het platteland bij het adequaat reageren
op concurrentie en veranderende consumentenvoorkeuren, wil niet zeggen, dat
attractievornung louter een opeenstapeling van commerciële activiteiten inhoudt. Attractievorming biedt ook een kader voor geschiedenis, natuureducatie en traditie. Toerisme is
meer dan de consumptie van sensatie en spektakel of een geheel van verzonnen werkelijkheden. AtA^tievorming houdt zowel de constructie als de reflectie van een
werkelijkheid in, waardoor attracties kunnen uitgroeien tot een betekenisvol kader.
Attractievorming als betekenisvol kader
In het onderzoeksgebied was geen sprake van een kolonisering van de leefwereld, waarbij
marktmechanismen dusdanig om zich heen grijpen, dat verschijnselen die essentieel zijn
voor de symbolische reproductie door vraag en aanbod worden geregeld. De resultaten
van de enquête laten zien (hoofdstuk 8), dat er weinig grond is om aan te nemen dat
toerisme als zodanig door de lokale bevolking wordt opgevat. Een inperking van de
communicatie in de leefwereld vanuit doel-rationeel handelen is lang niet altijd in het
belang van toeristische attractievorming. De leefwereld speelt namelijk een belangrijke
rol bij het creëren van een heterogene toeristische werkelijkheid. Bij atfractievorming
fungeert de leefwereld niet als een passief decor, waartegen toerisme zich afspeelt. Vanuit
de leefwereld worden hulpbronnen aangereikt die bijdragen aan de uniciteit van attracties.
Producenten van attracties gaan de concurrentie met andere regio's aan door middel van
het benadrukken van unieke kenmerken van de eigen omgeving.
Aangezien producenten van attracties de leefwereld nodig hebben om de heterogeniteit
van het toeristisch product in stand te houden, loont een eenzijdig doel-rationeel handelen
niet. Eisen van attractievorrning houden een eenzijdigheid van het rationaliseringsproces
tegen. Attractievorrning die sterk gekoppeld is aan de leefwereld vereist betrokkenheid,
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inspiratie en saamhorigheid. In die hoedanigheid krijgt toerisme het karakter van een uitwisselingsproces. Het verschaft de lokale bevolking een kader om sterker op elkaar
betrokken te raken en een lokale identiteit tot uitdrukking te brengen. Het laatste is vooral
van toepassing voor de toeristische ontwikkeling in de Voerstreek, waar bewoners op
actieve wijze betrokken zijn bij de totstandkoming van unieke attracties. Toeristische
ondernemers profiteren van deze lokale betrokkenheid, omdat de toegevoegde
symbolische waarde aan het toeristisch product economisch voordeel oplevert. Voorts
zorgt deze lokale betrokkenheid voor een maatschappelijk draagvlak voor toeristische
ontwikkelingen. Ook het door natuurorganisaties aanleggen van exclusieve plattelandsgebieden, past in het doel-rationeel handelen van toeristische ondernemers en
projectontwikkelaars. Het door deze organisaties geven van een symbolische meerwaarde
aan het platteland leidt er vaak toe dat toeristische ondernemers inzien, dat de
bescherming van culturele en natuurlijke hulpbronnen ook in hun belang is.
De commodificatie van het platteland, waarbij culturele uitingen een prijskaartje krijgen,
verschaft de lokale bevolking ook een bepaalde grond voor het ervaren van continuïteit
tussen nieuwe en oude situaties. Zo brengt de symbolische reconstructie van de
geschiedenis van een dorp of streek vanuit toeristische overwegingen het verleden weer
tot leven. Lokale tradities worden dan niet alleen strategisch ingezet voor de totstandkoming van attracties, ze dragen ook bij aan de symbolische reproductie van de
leefwereld. De saamhorigheid binnen een lokale gemeenschap wordt dan niet ondermijnd
door instrumenteel of strategisch handelen, maar juist ondersteund. Deze en eerder
aangehaalde voorbeelden van wederzijds voordeel geven aan, dat leefwereld en systeem
door elkaar heen lopen.
Een kolonisering van de leefwereld wordt ook (indirect) tegengegaan door de
interpretatiemarges die toeristen opleggen aan producenten van attracties. Toeristen
pruimen niet alles en hun beelden van wat mooi of leuk is, kunnen afwijken van die van
producenten. Omdat producenten van attracties rekening moeten houden met wensen en
behoeften van toeristen, dienen zij erop te letten dat de toeristisch interpretatie van de
werkelijkheid niet teveel afwijkt van de alledaagse werkelijkheid, zoals eerder in
hoofdstuk 2 is aangegeven. Door deze 'opgelegde' interpretatiemarge verdwijnt het
onderscheid tussen representatie en werkelijkheid bijna nooit in zijn geheel. Indien
producenten slechts zouden handelen vanuit instrumentele en strategische overwegingen,
ontstaat het gevaar dat het toeristisch product niet aansluit bij de heersende toeristische
voorkeuren. Deze situatie deed zich voor bij het handelen van natuurorganisaties. In
hoofdstuk 5 is opgemerkt dat de bemoeienis van natuurorganisaties met attractievorming
te veel geschiedt vanuit overwegingen van beheersing (het sturen van toeristisch gedrag).
Hierdoor mislukten enkele initiatieven van natuurorganisaties op het gebied van toerisme
en recreatie.
Het belang van strijd bijattractievorming
Attractievorming is in deze dissertatie meermaals afgeschilderd als een arena van strijd,
waarbij actoren strategieën hanteren om bepaalde belangen veilig te stellen. Deze strijd
om de zeggenschap over hoe het platteland er uit moet zien, is soms een belangrijke factor
bij attractievorming, aangezien dit bijzondere attracties kan opleveren. De toeristische
ontwikkeling in de Voerstreek is daarvan een voorbeeld. In de taalstrijd proberen
Vlaamstalige inwoners er van alles aan te doen om zich te onderscheiden van de
Franstalige medebewoners. Dit levert bijzondere evenementen en attracties op. Tradities
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worden in ere hersteld en bijzondere gebruiken en ambachten worden vol trots door de
lokale bevolking aan toeristen getoond. Lokale bestuurders beschermen deze
bijzonderheid van de Voerstreek ook tegen de invloed van externe krachten, zoals in geval
van
de
ruimtelijke
ordeningsplannen
van
de
grerisoverschrijdende
samenwerkingsverbanden. Uit angst voor homogene landschappen verzetten zij zich
tegen een universele ruimtelijke ordening voor de gehele grensoverschrijdende regio. In
dit geval blijkt dissensus een gunstige conditie voor attractievorming: hij voorkomt
eenvormigheid.
Een ander voordeel van strijd is 'zelfbescherming'. De strijd om de omgeving voorkomt
vaak wildgroei in toerisme. Bij wildgroei worden rurale hulpbronnen eenzijdig
aangewend en ingezet voor attractievorming, waardoor de kans op vernietiging van de
bijzondere omgeving toeneemt. Door tegengas van andere actoren wordt voorkomen, dat
alles op het platteland in het teken van toerisme komt te staan en toeristische plannen niet
doordacht zijn op hun gevolgen voor de omgeving, zoals in Vaals het geval was. Daar
stuitten de 'onbegrensde' toeristische plannen van lokale gemeentebestuurders op verzet,
dat uiteindelijk voor een bijstelling van het beleid zorgde. Bestuurders in Vaals waren
eenzijdig uitgegaan van economisch profijt op korte termijn en schonken geen aandacht
aan de bijzonderheid van natuur en landschap, als kenmerkende aspecten van het
toeristische product 'Vaals'. De strijd om de omgeving maakt producenten van attracties
duidelijk dat hun blik niet alleen op korte termijn gericht moet zijn. Vooral als de
toeristische representatie van het platteland gericht is op het articuleren van het unieke en
afwijkende, moeten zij ervoor zorgen dat dit niet verloren gaat door eenzijdig ingrepen in
de omgeving. In de strijd om rurale hulpbronnen worden toeristische ondernemers door
andere actoren als het ware gewezen op het belang van het behoud van onderscheidbare
kenmerken. Reacties vanuit de sociale omgeving van attracties voorkomen een
verdichting van het economische systeem, zonder dat daarbij sprake hoeft te zijn van
communicatie of een streven naar consensus. In een situatie van permanente strijd is de
norm van handelen eerder strategisch dan communicatief.
Vooral natuurorganisaties bepalen momenteel wat op het platteland acceptabel is, hetgeen
bleek uit hun machtspositie binnen het ROM-Mergelland. Ook het door hen opleggen van
restricties aan attractievorrning is lang niet altijd nadelig voor toerisme. Zo bieden natuuren stiltegebieden economische mogelijkheden voor toeristische ondernemers en
projectontwikkelaars, omdat het exclusieve karakter van deze gebieden kan dienen als
'uithangbord' voor het aantrekken van toeristen, zoals ondermeer in Mechelen gebeurt.
In de strijd om de plattelandsomgeving hebben toeristische actoren verder te maken met
de lokale bevolking, die toeristische ontwikkelingen evalueert op grond van economische,
esthetische of normatieve overwegingen. Ook de lokale bevolking bepaalt wat wel of niet
acceptabel is op het platteland. Uit het onderzoek blijkt dat met name de economische
voordelen van toerisme in deze evaluatie worden meegenomen, hetgeen betekent dat
gedeelde definities van de situatie mede bepaald worden door economische belangen.
Attractievorming en wederzijdse afhankelijkheden
Eenzijdigheid van het rationaliseringsproces wordt bij attractievorming vooral voorkomen
door het bestaan van wederzijdse afhankelijkheden: actoren zijn eikaars tegenspeler, maar
tegelijkertijd hebben ze elkaar nodig. In deze dissertatie is aangegeven dat een partiële
overlapping van belangen wisselende samenwerkingsverbanden geeft, waarbij
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uiteenlopende actoren betrokken zijn. De representatie van het platteland ligt daarmee in
handen van diverse actoren.
Uit het onderzoek bleek, dat met name strategische allianties zorgen voor wederzijds
voordeel, omdat daarin actoren met verschillende hulpbronnen zijn opgenomen. Het
binnen deze allianties bereiken van een gezamenlijke definitie van de situatie, zorgt
ervoor dat het handelen van diverse actoren op elkaar wordt afgestemd. Deze onderlinge
afstemming vergroot de effectiviteit van handelen. Vooral weerstanden tegen bepaalde
ingrepen in de omgeving kunnen met behulp van een 'brede' alliantie effectief worden
tegengegaan. Een gevaar van allianties is echter, dat er weinig marge is voor andere
interpretaties, hetgeen ten koste kan gaan van de originaliteit van plannen. Verder zijn
allianties weinig effectief in geval van te omvangrijke functionele verknopingen. In zo'n
situatie blijft het nut en vertrouwen in de samenwerking uit.
Vooral de mate van afhankelijkheid is bepalend voor de inzet van communicatieve of
instrumentele hulpbronnen. Naarmate deze afhankelijkheid groter is, wordt de norm van
handelen eerder communicatief dan strategisch. Bij wederzijdse afhankelijkheid is doelrationeel handelen een weinig effectieve manier om een beoogd resultaat te behalen. Dit
werd vooral duidelijk bij het ROM-beleid in het Zuid-Limburgse Mergelland.
Aanvankelijk gebruikten natuurorganisaties bureaucratische strategieën om de eigen
belangen veilig te stellen. Na verloop van tijd bleek dit weinig effectief, aangezien de
andere partijen hun medewerking aan de ROM-plannen dreigden op te zeggen, waardoor
de overheid te maken kreeg met een legitimatieprobleem. Het door de overheid inzetten
van algemene middelen voor slechts één partij, kon op weinig maatschappelijk draagvlak
rekenen. Nadat het accent van de overheid en natuurorganisaties verschoof richting
communicatief handelen, werd een akkoord bereikt met de andere partijen.
Habermas en toeristisch onderzoek
Ondanks de kritiek op de theorie van het communicatieve handelen, die voortkomt uit de
onderzoeksbevmdingen, heeft deze toch enige waarde voor toeristisch onderzoek. Deze
waarde ligt vooral op het diagnostische vlak. Met behulp van Habermas' begrippenkader
is het mogelijk om het handelen van verschillende actoren, die bij attractievorming
betrokken zijn, te bestuderen vanuit twee onderscheidbare principes van rationaliteit.
Hierdoor is het mogelijk om aan te geven wanneer en welke belangen in de strijd om de
sociale en fysiek-ruimtelijke omgeving overheersen en welke gevolgen dit heeft voor
andere belangen.
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1

Invullen geslacht respondent?

2

Wat is uw leeftijd?

1 man

2 vrouw

3

Welke omschrijving is van toepassing op uw samenlevingsvorm?

jaar

1 Gehuwd of samenwonend
2 Gehuwd geweest, ongehuwd, niet samenwonend
3 Anders,
4
5

Aantal inwonende kinderen?
Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (kaart)
0 weet niet/geen antwoord

6

1 geen

4 vwo/havo/mavo

2 lager of basisonderwijs

5 middelbaar beroepsonderwijs

3 lager beroepsonderwijs

6 hoger beroepsonderwijs/wetenschappelijk onderwijs

Bent u..? (meerdere antwoorden mogelijk i.v.m. deeltijdbanen)
0 weet niet/g.a.

5 huisvrouwAman

1 in loondienst (part. sector)

6 student

> naar vraag 10

2 in overheidsdienst

7 uitkeringsgerechtigd

> naar vraag 10

3 ondernemer/kleine zelfstandige
4 gepensloneerd/VUT
7

> naar vraag 10

8 anders, ...
— > naar vraag 10

In welke beroepssector bent u werkzaam? (meerdere antwoorden mogelijk)
0 niet van toepassing

8

1 productiesector/Industrie en nijverheid

5 horeca, toeristische en culturele dienstverlening

2 onderwijs

6 landbouw

3 administratieve en bestuurlijke sector, zakelijke dienstverlening

7 zorgsector

4 detailhandel

8 werkzaam anders,...

Komt u beroepsmatig wel eens in contact met toeristen en recreanten?
0 weet niet/n.v.t.

9

1 zeer veel

3 af en toe

2 veel

4 nooit

Waar oefent u uw beroep uit?
0 niet van toepassing
1 in uw eigen woonplaats of gemeente
2 in de regio
3 buiten de regio

10

Hoe lang woont u in Vaals (cq in éen van de andere 5 dorpen)?
0 weet niet/geen antwoord

— > naar vraag 12

1 vanaf geboorte

— > naar vraag 12

2
11 a

jaar

Wat was uw vorige woonplaats alvorens u hier kwam wonen?
0 n.v.t
1 Een dorp in dezelfde regio (dorp= < 15.000 inwoners)
2 Een stad in dezelfde regio (stad=>15.000 inwoners)
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3 Stad elders
4 Dorp elders
11b

Kunt u twee redenen noemen waarom u in Vaals (of in één van de andere vijf dorpen) bent gaan wonen?
0 n.v.tfweet niet
1 reden:
2 reden:

12

Kunt u aangeven binnen welke categorie het maandelijks netto-inkomen van uw huishouden valt
0 geen antwoord/weet niet

13

3 f3000,-tot f4000,-

1 f2000,- en minder

4 f4000,-tot f5000,-

2 f2000,-tot f3000,-

5 f 5000,-en meer

Spreekt u met andere dorpsbewoners meestal in dialect?
0 geen antwoord

4 nee, Nederlands

1 ja

5 nee, Duits

2 nee, Waals

6 anders, namelijk....

3 nee, Vlaams
14

Heeft u tijdens de vorig jaar gehouden gemeenteraadsverkiezingen (1994) uw stem uitgebracht?
0 geen antwoord

— > door naar vraag 15

tja

14a

2 nee

— > door naar vraag 15

3 ziek/afwezig

— > door naar vraag 15

Heeft u tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen uw stem uitgebracht op een van de lokale politieke partijen?
0 geen antwoord/n.v.t
Ija
2 nee

15a

15b

Was u in het algemeen tevreden dan wel ontevreden over het gemeentelijk beleid van voor de gemeenteraadsverkiezingen (1994)?
0 geen antwoord/weet niet

3 noch tevreden, noch ontevreden

1 zeer tevreden

4 ontevreden

2 tevreden

5 zeer ontevreden

Bent u in het algemeen tevreden dan wel ontevreden over het huidige gemeentelijk beleid?
0 geen antwoord/weet niet
1 zeertevreden

> indien vraag 14a ook score 11/m3, door naar vraag 17

2tevreden

— > indien vraag 14a ook score 1 t/m 3, door naar vraag 17

3 noch tevreden, noch ontevreden

— > indien vraag 14a ook score 1 t/m 3, door naar vraag 17

4 ontevreden
5 zeer ontevreden
6 nog niet te zeggen
16

U gaf aan niet geheel tevreden te zijn over de gang van zaken in de lokale politiek (nu en/of in het verleden). Kunt u één of
meerdere zaken noemen waarover u niet tevreden bent? (maximaal 3 antwoorden In volgorde van belangrijkheid)
rangorde:
00 n.v.tAveet niet/geen antwoord
01 ruimtelijke ordening
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02 natuurbeleid
03 afgifte vergunningen
04 economisch beleid
05 politie- en verkeerszaken
06 agrarisch beleid
07 omgang met lokale bevolking
08 toeristisch-recreatief beleid
09 verstrekking van subsidies
10 werkgelegenheidsbeleid
11 democratisch gehalte van besturen
12 beheer gemeentelijke financien
13 huisvestingsbeleid
14 anders,....
17

Probeert u op de hoogte te blijven van de gang van zaken in de lokale politiek?
0 geen antwoord/weet niet

— > door naar vraag 17d

1 nee, totaal niet

— > door naar vraag 17d

2 ja, enigszins
3 ja, zoveel mogelijk
U gaf aan op de hoogte te willen blijven van de gang van zaken in de plaatselijke politiek. Ik wil graag weten op welke wijze u op de hoogte
blijft, daarom wil ik u de volgende vier vragen stellen:
17a

Hoe vaak per jaar bezoekt u de raadsvergaderingen?
0 n.v.t/weet niet/geen antwoord
aantal:...

17b

Hoeveel keer per jaar bezoekt u de regionale cq. lokale vergaderingen of bijeenkomsten van uw favoriete politieke partij?
0 n.v.tAveet niet/geen antwoord
aantal:...

17c

Volgt u de lokale politiek via de krant?
0 n.v.t/weet niet/geen antwoord
1 zo veel mogelijk
2afentoe
3 nooit

17d

Hoe vaak heeft u contact met een lid van het gemeentebestuur?

vaak

af en toe

nooit

weet niet/g.a.

Wethouder
raadslid
burgemeester
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18

Hoeveel invloed heeft u op de gang van zaken in uw woonplaats? Denk daarbij aan ontwikkelingsplannen van de gemeente,
ondernemers of natuurorganisaties.
.0 weet niet

2 weinig invloed

1 veel invloed
19a

3 helemaal geen invloed

Van hoeveel verenigingen in uw woonplaats bent u lid? (verenigingen: uitsluitend sport-, culturele, cultuur-historische, kerkelijke,
carnavals-, natuur-, gezelligheids- en/of beroepsmatige verenigingen; geen begrafenis- of bedrijfsverenigingen)
Ogeen

— > door naar vraag 19c

3drie

1 één

4 vier of meer

2 twee
19b

19c

Hoe vaak heeft u de afgelopen maand de verenigingen in uw eigen woonplaats, waarvan u zojuist aangaf lid te zijn, bezocht:
0 n.v.t/weet niet

3 4tta8maal

1 niet

4

2 1 t/m 4 maal

5 meer dan 12 maal

Van hoeveel verenigingen buiten uw woonplaats bent u lid?
Ogeen

19d

19e

8t/ml2maal

— > door naar vraag 19e, behalve als 19a ook 0 was, dan naar vraag 20

1 één

3 drie

2 twee

4 vier of meer

Hoe vaak heeft u de afgelopen maand de verenigingen bezocht die zich bevinden in een andere plaats dan uw eigen woonplaats?
0 n.v.t/weetniet

3 5t/m8maal

1 niet

4 9 t/m 12 maal

2

5 meer dan 12 maal

lfm4maal

U gaf aan lid te zijn van één of meer verenigingen. Is daarbij ook sprake van een lidmaatschap van één of meer
natuurbelangenverenigingen en/of cultuur-historische verenigingen?
0 geen antwoordm.v.t

3 ja, van zowel landelijke als lokale cq regionale vereniging(en)

1 ja, van lokale cq regionale vereniging(en

4 nee

2 ja, van landelijke vereniging(en)
20

21

21a

Waar doet u of uw partner meestal de boodschappen voor de dagelijkse levensbehoeften?
0 weet niet/geen antwoord

2 in een andere plaats, minder dan tien kilometer van eigen woonplaats

1 in de eigen woonplaats

3 in een andere plaats, tien kilometer of meer van eigen woonplaats

Hoe vaak heeft u de laatste twee weken een bezoek gebracht aan uw beste vrienden of kennissen?
0 geen antwoord/weet niet

— > door naar vraag 22

aantal:...

— > indien 0 keer, dan naar vraag 22

Hoeveel van deze bezoeken vonden plaats in uw eigen woonplaats?
0 geen antwoord/weet niet
aantal:....

22

Ik toon u nu een kaart waarop een aantal dotpsvoorzieningen en zaken die te maken hebben met de sfeer in uw woonplaats staan
genoteerd. Ik zou graag van u willen weten welke van de volgende zaken door u het meest zouden worden betreurd Indien ze
zouden verdwijnen of afnemen in aantal? (drie zaken in volgorde van belangrijkheid noteren)
01 de kerk

08 bescherming van natuur, landschap en milieu

02 winkels voor dagelijkse levensbehoeften

09 het verenigingsleven en dorpsfeesten

03 dorpshuls, café

10 tradities en streekeigen leefwijze
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04 de school/scholen

11 het fraaie dorpsgezicht

05 voldoende woningen

12 de manier van omgaan mét elkaar

06 het eigen karakter van het dorp

13 toeristische vootzieningen

07 voldoende sport- en ontspanningsmogelijkheden

Antw. 22: De belangrijkste drie zaken zijn in volgorde van belangrijkheid:
1 nummer ..
23

2 nummer ..

3 nummer ..

Ik wil nu graag uw mening horen over een aantal alledaagse zaken in uw woonplaats. Kunt u per onderwerp aangeven in hoeverre u
er tevreden danwel ontevreden over bent? U dient straks elk door mij genoemd onderwerp te beoordelen door middel van het geven
van een cijfer, het gaat daarbij om een cijfer variërend van 1 t/m 5, waarbij 1 betekent dat u er bijzonder tevreden over bent, 2=
tevreden, 3= noch tevreden noch ontevreden, 4= ontevreden, 5= zeer ontevreden (0 houdt in: weet niet/geen mening)

1 Het verenigingsleven

0

»

2

3

4

5

2 De winkels

0

1

2

3

4

5

3 De sfeer in uw woonplaats

0

1

2

3

4

5

4 Het gemeentebestuur

0

.'

2

3

4

5

5 De werkgelegenheid

0

1

2

3

4

5

öDerust

0

1

2

3

4

5

7 De sport- en recreatievoorzieningen

0

1

2

3

4

5

8 De onderlinge contacten

0

1

2

3

4

5

9 De gebouwen in het dorp

0

1

2

3

4

5

10 Het landschap

0

1

2

3

4

5

11 De aanwezigheid van toeristen

0

2

3

4

5

12 De horeca

0

1

2

3

4

5

13 Het saamhorigheidsgevoel in het dorp

0

1

2

3

4

5

14 De toegankelijkheid van het buitengebied

0

2

3

4

5

23a

Kunt u van één of twee zaken, waarvan u zojuist aangaf er ontevreden over te zijn, precies aangeven waarom u er ontevreden over
bent?

aspect 1....

reden:

aspect 2.... reden:
24

Ik wil nu graag nog een keer de zojuist genoemde zaken met u doornemen. Nu om na te gaan in hoeverre bepaalde zaken van het
dorpsleven erop voor- of achteruit zijn gegaan.
Wilt u van elk door mij te noemen zaak aangeven Of dit gedurende de afgelopen tien jaar voor- of achteruit is gegaan, of juist, gelijk
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is gebleven?

weet

achteruit

gelijk

vooruit

antw.

antw.

niet

gegaan

gebleven

gegaan

24a

24b

1 Het verenigingsleven
2 De winkels
3 De sfeer in uw woonplaats
4 Het gemeentebestuur
5 De werkgelegenheid
6 De rust
7 De sport- en recreatievoorzieningen
8 De onderlinge contacten
9 De gebouwen in het dorp
10 Het landschap
11 Het gedrag van toeristen
12 De horeca
13 Het saamhorigheidsgevoel
14 De toegankelijkheid van het buitengebied

24a

Welke van de zaken, waarvan u vindt dat ze in uw dorp achteruit zijn gegaan, hebben te maken met de aanwezigheid van toeristen
of activiteiten van toeristische ondernemers in of in de nabijheid van uw dorp? Antwoord: invullen in schema vraag 24

24b

Welke van de zaken, waarvan u vindt dat ze in uw dorp vooruit zijn gegaan, hebben te maken met de aanwezigheid van toeristen of
activiteiten van toeristische ondernemers in of in de nabijheid van uw dorp? Antwoord: invullen in schema vraag 24

25

25a

Heeft u de laatste tijd er wel eens serieus over gedacht om in een andere plaats te gaan wonen?
0 weet niet/geen antwoord

2 soms

1 ja

3 nee

— > door naar vraag 26

Zo ja, waarom dacht u daarover?
0 n.v.t/weet niet

4 er is hier niets te doen

1 ander werk of verkleining afstand tot werk

5 de plaats is teveel veranderd door allerlei toeristische ontwikkelingen

2 andere woning

6 andere overweging(en), namelijk

3 de gemeenschap is hier niet zo prettig
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26

Ik wil u nu een aantal uitspraken voorleggen, die alle gaan over de aanwezigheid van toeristen in of rondom uw woonplaats. Van
iedere uitspraak wil ik graag van u weten in hoeverre u het ermee eens bent, of juist andersom, het er niet mee eens bent

1=helemaal mee eens

4= niet zo mee eens

2= enigszins mee eens

5= helemaal niet mee eens

3= noch mee eens, noch mee oneens

(interviewen 0= weet niet/geen antwoord)
0

Stellingen:

1

2

3

4

I) Zonder toeristen is het hier een dooie boel, ze blazen het dorp nieuw leven in
2) Toeristen bedreigen de instandhouding van het dorpsleven
3) Toeristen zijn mensen zoals wij
4) Door de toeristen krijgt ons dorp een slordig aanzien
5) Toeristen zijn goed voor de werkgelegenheid
6) Toeristen geven veel overlast
7) Door de toeristen hebben we zelf minder ruimte voorrecreatieen ontspanning
8) Door de aanwezigheid van toeristen kunnen veel voorzieningen in ons dorp blijven bestaan
9) Toeristen passen zich goed aan
10) Toeristen doen vaak uit de hoogte
11) Er mogen nog wel meer toeristen in het dorp komen
12) Toeristen laten zich negatief uit over het dorp.
13) Door de aanwezigheid van toeristen zijn er meer vernielingen
14) Door de toeristen Is er minder contact met andere dorpsbewoners
15) Toeristen verstoren de rust in het dorp
16) Het doen en laten van toeristen vormt soms een belemmering voor dorpsbewoners om in winkels of
café's met elkaar te kunnen praten

27

Ik wil u enkele situaties voorleggen, waarvan ik graag wil weten of u de situatie als positief dan wel als negatief ervaart voor:
A) het dagelijkse leven in dorp en omgeving
B) het landschap en de natuur rondom uw woonplaats cq* de gebouwde omgeving
C) werkgelegenheid en inkomsten (lokale economie)

Het betreft de volgende situaties:
Vaals:

(I) de bouw van het vakantiebungalowpark "Resort Hoog Vaals',
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(2) de komst van de toeristische attractie "Het Labyrinth', mogelijk gemaakt door privatisering van een deel van het grondgebied van
Staatsbosbeheer,
(3) de herinrichtingsplannen voor de Vaalserberg en het Drielandenpunt,
(4) de aanwezigheid van de kartingbaan in Vaals,
(5) het bevorderen en promoten van het 'kooptoerisme',
(6) toename van het kamperen bij de boer in deze regio,
(7) toename aankoop van gronden door natuurorganisaties.
Antwoordmogelijkheden vraag 27:
1= zeer positief, 2- positief, 3= neutraal, 4= negatief, 5= zeer negatief.
(Interviewer. 0= weet niet/geen antwoord, 9= kent de situatie niet of onvoldoende)
28a

Welke van de genoemde situaties of ontwikkelingen vindt u het meest gunstig voor het dorp?
0 weet niet/geen antwoord
1 geen van de zeven situaties
situatie:...

28b

Welke van de genoemde situaties of ontwikkelingen vindt u het gunstig voor het dorp?
0 weet niet/geen antwoord
1 geen van de zeven situaties
situatie:...

29

Vindt u dat het gemeentebestuur zich voldoende bewust is van de nadelige effecten die gepaard gaan met het bevorderen van
toerisme in deze regio?
0 niet van toepassing/weet niet/geen antwoord

3 nee, onvoldoende

1 ja, voldoende

4 er zijn nauwelijks of geen nadelige effecten

2 ja, enigszins
30

Ik wil u nu een aantal stellingen voorleggen, waarvan ik van u graag zou willen weten of het door mij genoemde naar u gevoel
bijdraagt, of andersom, afbreuk doet aan het 'eigene' van het dorp of het landschap.

bijdrage

Stellingen:

afbreuk

noch het

weet niet/

een, noch

g-a.

het ander
1

Het gebruiken van de geschiedenis en cultuur van het dorp en streek
voor toeristische doeleinden.

2

Het herinrichten van gebieden door de overheid of natuurbeschermingsorganisaties voor natuurdoeleinden.

3
4

Het omzetten van agrarische gronden in natuurgebieden.
Het door natuurbeschermingsorganisaties beperken van de
toegankelijkheid in sommige gebieden.

5

Het kamperen bij de boer.
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6

Het geven van een toeristisch karakter aan bepaalde dorpsfeesten of
ceremoniële gebeurtenissen.

7

Het beschermen van kleine landschapselementen, zoals hoogstambomen,
graften, heggen, poelen etc.

8

31

Het tonen van oude ambachten en streekgewoonten aan toeristen.

De laatste jaren is er sprake van een toename van het aantal toeristen in deze regio. Zowel de V W als toeristische ondernemers
hebben dit gestimuleerd. Eén en ander betekent dat daarvoor de omgeving dient te worden aangepast of verfraaid. Ook feesten of
evenementen worden soms speciaal voor dit doel georganiseerd. Ik wil hieromtrent een aantal stellingen aan u voorleggen, waarvan
ik graag van u zou willen weten in hoeverre u het daarmee eens of oneens bent?

I=helemaal mee eens, 2= een beetje mee eens, 3= noch mee eens/noch mee oneens, 4= niet zo mee eens, 5= helemaal niet mee eens.
(interviewer. 0= weet niet/geen antwoord)

0

Dankzij toerisme

1

2

3

4

5

1 zijn dorpsfeesten levendig en sfeervol
2 worden oude en waardevolle gebouwen behouden en gerestaureerd
3 ontstaat er weer een gevarieerd en authentiek landschap
4 is er meer aandacht voor aloude gewoonten en tradities
5 krijgen streekproducten meer economische waarde
6 ben ik trotser op mijn dorp
7 weet ik meer over de geschiedenis van streek en dorp
8 hou Ik mij meer bezig met culturele activiteiten in het dorp

32

Kunt u een aantal activiteiten, zaken of objecten noemen, die u ervaart als het meest kenmerkende of karakteristieke van Vaals? Ik
denk daarbij aan specifieke elementen, die niet of nauwelijks bulten Zuid-Limburg te vinden zijn of indien ze wel in andere regio's
of dorpen te vinden zijn, deze objecten of zaken minder mooi of karakteristiek zijn.
Maak daarbij een onderscheid tussen: 1 elementen, 2

activiteiten, 3 dorpsgezicht, 4 dorpsaanleg

Typisch voor dorp/streek:

Typisch voor dorp/streek:

Spontaan

na aanwijzingen (1 per cat)

Elementen: een gebouw, een boom, een vlag, een kunstwerk of
gedenkteken, streekgerecht
Activiteiten: feesten, specifieke economische activiteit, bijzondere
gebeurtenissen/ceremoniën
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Dorpsgezicht een wea. een laan of oad. een aroen ffebouwen. een
bepaald uitzicht, een plein of een stuk dotpsrand
Dorpsaanleg: tuin- of olantsoenaanlee. bestratina. nattónrichtine.
bewegwijzering, vormgeving van openbare ruimte, bruggen of een
groepering van gebouwen

32a

Aan welke van de door u zojuist genoemde zaken heeft toerisme op positieve wijze bijgedragen?
0= weet niet/geen antwoord
antwoord:

32b

Op welke van de door u zojuist genoemde zaken oefent toerisme daarentegen een negatieve invloed uit?
0= weet nietfgeen antwoord
antwoord:

33

Ik geef nu een aantal beschrijvingen van uw dorp en Zuid-Limburg, (cq de Voerstreek/Land van Herve) zoals die staan vermeld in
toeristische brochures en boeken. Kunt u per beschrijving aangeven in hoeverre u de verschillende beschrijvingen van toepassing
vindt voor de werkelijke gang van zaken in het dorp en deze regio? Geef per beschrijving aan wat u ervan vindt door middel van het
geven van een cijfer, waarbij: 1=zeer goed, 2= goed, 3= noch goed/noch slecht, 4= slecht, 5= zeer slecht.

Vaals
a 0-1-2-3-4-5

"In Vaals en omgeving op vakantie betekent Europese sfeer proeven."

b 0-1-2-3-4-5

"Reeds in de Romeinse periode vormde het gebied rand Vaals een belangrijk strategisch, politiek en economisch
middelpunt voor de toenmalige bewoners."

c 0-1-2-3-4-5

"Gezellig flaneren en shoppen In het historische Vaalser winkeldomein is een attractieve vakantrebezighet'd met
Europese allure."

d 0-1-2-3-4—5

"Van de zuiderling wordt gezegd dat hij gastvrij is. Het is met name deze gastvrijheid waardoor hij niets ongedaan zal
laten om deze bewering onder bewijs te stellen."

e 0-1-2-3-4-5

"De Vaalser kartingbaan heeft in de loop der jaren duidelijk bewezen te voorzien in een behoefte, zowel voor de
wedstrijdsport alsook het recreatieve element"

f 0-1-2-3-4-5

"De horeca van Vaals heeft een alom geprezen culinaire faam hoog te houden. Alle keukens staan dan ook borg voor
sublieme kwaliteit"

g 0-1 -2-3—4—5
33a

"Vaalser weekmarkt, trekpleister van allure en oergezellige ontmoetingsplaats voor bewoners uit drie landen."

Geef bovendien aan welke omschrijving u enerzijds het meest toepasselijk vindt en anderzijds welke u het minst toepasselijk vindt
voor Vaals en omgeving.
De meest toepasselijke omschrijving is:..
De minst toepasselijke omschrijving is:..

34

Komt u wel eens In contact met toeristen die het dorp bezoeken of er verblijven?
0 geen antwoord/weet niet

3 soms

1 zeer veel

4 bijna nooit/slechts bij toeval

2 veel

5 nooit

— > door naar vraag 35
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34a

Vindt u het in het algemeen prettig om met toeristen in contact te treden?
0 niet van toepassing/weet niet

2 soms wel/soms niet

1 ja
34b

3 nee

Zo ja/nee, waarom wel/niet?
antwoord:

35

Gebruiken inwoners van dit dorp de streek wel eens bijnamen voor toeristen,recreantenof eigenaren van een tweede woning?
0 weet niet/geen antwoord
1 nee
2 ja, namelijk

36

Heeft u het gevoel dat uw dorp een hechte gemeenschap vormt?
0 weet niet/geen antwoord

3 nauwelijks

— > door naar vraag 36d

1 zeer zeker, altijd

4 totaal niet

— > door naar vraag 36d

2 meestal wel
36a

Heeft u het gevoel dat u deel uitmaakt van die hechte gemeenschap?
0 n.v.LAveet niet/geen antwoord

36b

4 niet echt

2 ja, enigszins

5 nee, totaal niet

Wordt deze hechte band tussen de dorpsbewoners aangetast door de aanwezigheid van toeristen in deze omgeving?
0 n.v.t/weet niet

36c

3 soms/wellicht

1 ja, zeer duidelijk

3 soms wel, soms niet

1 ja, zeer zeker

4 nee, juist andersom, het versterkt de saamhorigheid

2 ja, enigszins

5 nee, het heeft er niets mee te maken

Waaruit blijkt het 'hechte' van de gemeenschap? (meerder antwoorden mogelijk)
0 n.v.t/weet niet

5 weinig ruzies

1 een bloeiend verenigingsleven 6 een zekere 'dorpstrots' of'wij-gevoel' dat duidelijk wordt uitgedragen
2 dorpsfeesten

7 het gezamenlijk bieden van weerstand tegen plannen van bestuurders of ondernemers

3 gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen

8 anders, namelijk

4 het op afstand houden van nieuwkomers en buitenstaanders zoals toeristen
36d

Waaruit blijkt het ontbreken of het nauwelijks aanwezig zijn van een hechte gemeenschap het meest?
0 n.v.t/weet niet
1 geen bloeiend verenigingsleven
2 geen of nauwelijks dorpsfeesten
3 weinig gemeenschappelijke voorzieningen
4 de grote invloed van toeristen en toeristische ondernemers op de dorpssfeer
5 veel onderlinge ruzies
6 er bestaat geen 'dorpstrots' of sterk 'wij-gevoel'
7 geen of nauwelijks verzet of protest tegen bepaalde plannen, terwijl men te kennen geeft er eigenlijk
8 iets anders, namelijk...
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Summary
This thesis considers the significance of touristic-recreational processes for the
physical/spatial and social environment. It will become clear that the construction of
tourist attractions takes place in a context of opposing and competing claims. This
emerges from a study of the strategies deployed by environmental organisations,
municipal and regional administrators, tourist entrepreneurs and inhabitants of the
Maas-Rhine Euregio in appropriating the environment for their own or collective
interests. A study of these strategies illuminates the way in which the construction of
attractions manifests itself as an environment issue. The social and physical-spatial
environment considered in this thesis is the countryside. The specific sectional interests
that are decisive to the social, symbolic and material design of the countryside are
examined. In order to gain a better understanding of the specific characteristics of
attractions, the extent to which sub-regional attraction formation contributes to
initiatives for cross-border régionalisation is also considered. The focus here is on the
role played by boundaries in attraction formation.
This thesis deals with attraction formation in terms of control and interpretation,
whereby communicative action generates meanings and strategic actions for the
establishment of social and physical-spatial structures. The research focuses primarily
on the relationship between symbolic and strategic actions. This approach arises from
the use of Habermas's The Theory of Communicative Action as an interpretative
framework. Use of this theory means that special attention is given to the principles of
rationality which direct the establishment of attractions. On the basis of the results
obtained, it can be concluded that the construction of tourist attractions is not primarily
or unilaterally dictated by considerations of material reproduction (profit, economic
growth and success). The construction process is too complex for that. One-sidedness in
the rationalisation process is prevented primarily by the existence of mutual
dependencies: actors both oppose one another and need one another. It is indicated in
this thesis that a partial overlap of interests leads to changing collaborations involving
divergent actors. This puts the representation of the countryside into the hands of various
actors. The deployment of communicative or instrumental resources is primarily
determined by the extent of dependency. As dependency increases, the standard of action
becomes communicative rather than strategic. In case of mutual dependency, purposiverational action is not a very efficient way to get results.
The research shows that in attraction formation, the world of ideas ('lifeworld') is
interwoven with the world of material matters (the subsystems 'market and state').
Processes of both symbolic and material reproduction underlie the establishment of
attractions. Behind attraction formation is a complex world of interactions.
Conservationists, government administrators, tourist entrepreneurs and the local
population all fulfil a specific role in the establishment of tourist attractions in the
countryside. They are all involved in different ways. Sometimes they have an direct
involvement in the process; at other times they make an indirect contribution to
regional touristic development. It also happens that some of them impose restrictions on
the establishment of attractions. Divergent interests are at stake in the appropriation and
design of countryside space for touristic ends, toning attraction formation into a
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competitive arena. Using strategies, actors try to create or (the reverse) limit the scope
for touristic developments.
Regarding attraction formation as a competitive arena, however,- does not mean that
opposing interests necessarily lead to conflicts or serious tensions. It becomes clear in this
thesis that the .actors are involved with one another in various ways, and that they
generally succeed in reaching agreement. The different interests may also fit together.
Rendering the environment subservient to tourism and recreation, therefore, is achieved in
various ways. In the area being researched, there is no question of a colonisation of the
lifeworld, where market mechanisms spread in such a way that phenomena essential to
the symbolic reproduction are regulated by supply and demand, a danger in modern
capitalist society pointed out by Habermas. The results of the survey (chapter 8) show that
there is little reason for assuming that the local inhabitants interpret tourism in this
manner. Curtailing communications in the lifeworld on the basis of purposive-rational
actions is not always in the interests of the construction of tourist attractions, as the
lifeworld plays an important role in creating a heterogeneous touristic reality. In attraction
formation, the lifeworld does not function as a passive background against which tourism
takes place. The lifeworld supplies resources that contribute to the unique nature of
attractions. Attraction producers need the lifeworld to maintain the heterogeneity of their
product, so unilateral purposive-rational actions are not worthwhile: "The requirements of
attraction formation' mean one-sidedness is avoided in the rationaUsation process.
Attraction formation that is strongly linked to the lifeworld requires involvement,
inspiration and solidarity. In that capacity, tourism takes on the character of an exchange
process. It provides the local population with a framework for becoming more involved
with one another and for expressing a local identity.
Nevertheless, attraction formation should be regarded as a social process that takes place
within an area where tension between divergent interests exists. This emerges primarily
from a study of the actions of businesses in the tourist industry. An increasingly dynamic
tourism and recreation market means that attraction producers must anticipate changing
conditions more effectively. New tourism products must be produced more quickly in
order to challenge the competition. In this context, standardisation in attraction formation
takes on the significance of producing a superficial symbolism. This accelerated
production and consumption of touristic meanings increases the countryside's function as
cultural source, a source on which tourist entrepreneurs draw in order to reach different
target groups. They praise the countryside as a world of peace and quiet, nostalgia, 'green'
and harmony, offering ample possibilities for recreation. As well as this, the countryside
as cultural source offers opportunities for generating economic profit (e.g. offering
holiday homes as profitable investments). This process of symbolic appropriation as a
response to market mechanisms brings with it the danger of meaning intensification,
whereby one specific meaning of the countryside comes to doniinate as a result of some
unilateral development. The countryside then becomes entirely dominated by tourism.
Touristic interests clearly prevail in that situation. The construction of a touristic reality
encompasses a specific interpretation of rural life. As a result, certain (rural) activities no
longer fit with the picture producers of attractions present to tourists. The business
activities of modern farmers, for example, clash with tourists' image of the countryside as
a world of nostalgia and tradition. Through the symbolic appropriation of the
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environment, producers of attractions indicate the interpretative margins of reality.
It happens on occasion that tourists treat special activities of strong symbolic value to the
local population - such as processions and other ceremonies - as amusement. This
interpretation sometimes causes annoyance amongst the local population, and in the worst
cases even resistance. In such situations, it is important that producers of attractions reach
agreement with the local population on the meanings of rural life. However, the research
shows that opportunities to hold such discussions often fail to materialise, primarily due
to the administrators. This can be attributed to a lack of daring combined with neglect.
However, communicative action in a situation of opposed or corifhcting interests is not
automatically successful. In some situations, for example, where the conflicting interests
are considerable, strategic actions offer a solution. In order to deploy communicative
action effectively in achieving objectives, negotiations with other actors should at the very
least be well organised. For example, the dialogue between different actors in touristic
platforms proved to be of little effect, because no clear consultative framework had been
indicated in advance, and the resources necessary for effective negotiations (including a
political basis) were lacking. A perception of mutual advantage is also a prerequisite for
successful co-operation between actors. This was absent from the cross-border cooperation within the Maas-Rhine Euregio. Furthermore, the pursuit of an identical concept
for joint spatial planning turned out to be incompatible with the importance of a
differentiated environment to attraction formation. Boundaries play an important role in
regional tourist attractions: they contribute to the unique nature of the region.
The importance of symbolic appropriation of the countryside in an adequate response to
competition and changing consumer preferences does not necessarily mean that attraction
formation consists only of an accumulation of commercial activities. Attraction formation
also offers a framework for history, education about the countryside, and tradition.
Tourism is more than the consumption of sensation and spectacle or a sum of invented
realities. Attraction formation involves both the construction and the reflection of a
reality, enabling attractions to grow into a meaningful framework. The commodification
of the countryside, whereby cultural expression is given a price tag, also offers the local
population a certain basis for experiencing continuity between old and new situations. For
example, the symbolic reconstruction of the history of a village or region for touristic
reasons brings the past back to life. Local traditions are then not only strategically
deployed for the establishment of attractions; they also contribute to the symbolic
reproduction of the lifeworld. Solidarity within a local community is thus not undermined
by instrumental or strategic actions, but rather supported. This experience of mutual
advantage indicates an interconnection between lifeworld and system. The local
population evaluates developments in tourism on the basis of economic, aesthetic or
normative considerations. They determine what is and what is not acceptable in the
countryside. The research shows that it is primarily the economic advantages of tourism
which are included in this evaluation. In brief: shared definitions of the situation are in
part determined by economic interests.
A colonisation of the lifeworld is also (indirectly) counteracted by the interpretative
margins which tourists impose on entrepreneurs. Tourists do not accept everything, and
their idea of what is beautiful or pleasant may be different from that of the producers.
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Producers of attractions must therefore ensure that the touristic interpretation of reality
does not deviate too far from everyday reality (see chapter 2). As a result of this 'imposed'
interpretative margin, the difference between representation and reality seldom disappears
entirely. If producers were to act solely on the basis of instrumental and strategic
considerations, there would be a danger that the touristic product would not be in keeping
with prevailing touristic preferences. This was the case with the environmental
organisations. It is argued in chapter 5 that the involvement of environmental
organisations in attraction formation is based too much on considerations of control
(controlling touristic behaviour). Consequently, some touristic-recreational initiatives on
the part of environmental organisations have failed.
This thesis also shows that the battle for space is not wholly disadvantageous for
businesses in the tourist industry. One advantage of the battle is 'self protection'. The
battle for the environment often prevents proliferation, whereby rural resources are used
and deployed for attraction formation alone, increasing the chances of the special
environment being destroyed. The resistance of other actors prevents tourism dominating
the countryside, and ensures that touristic plans are well thought-out in terms of their
environmental consequences. In the battle for rural resources, the importance of
conserving various characteristics is made clear to businesses in the tourist industry.
Reactions from the social environment in which attractions exist prevent an intensification
of the economic system in which there is no requirement for communication or aim for
consensus. In a situation of permanent competition, the standard of action is strategic
rather than communicative.
Despite the criticisms of the theory of communicative action which have been expressed,
the findings of this research show that this theory is of some value for touristic research.
This value lies primarily in diagnostics. Using Habermas' concepts, the actions of the
different actors involved in attraction formation can be studied from two different
principles of rationality. In so doing, it becomes possible to indicate which interests in the
battle for social and physical-spatial environment dominate, when they dominate, and
what the consequences are for other interests.
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