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GIETHOORN. In haar zomerjurk zit
Ronni Chiang op een terrasje in Giet-
hoorn, nippend aan een ijsthee, ge-
nietend van de schone lucht, de stilte,
de bomen en het weidse uitzicht over
het water, de houten bruggetjes en de
lage, rietgedekte boerderijen. Mu ch
better than Amsterdam, waar ze giste-
ren was. Daar is het druk, vies, en
overal ruik je de hasjlucht.

Chiang komt uit Taiwan en reist
met haar zus acht dagen door Neder-
land, een bestemming die ze kozen
vanwege the tulips, of course. „Wi j
houden van bloemen. En als je de
mooiste tulpen van de wereld wilt
zien, moet je hier zijn.”

Ze zijn op deze doordeweekse dag
niet de enige Aziatische bezoekers in
Giethoorn. Het waterrijke dorp op an-
derhalf uur van Amsterdam, door de
lokale VVV aangeduid als ‘het groene
Ve n e t i ë ’, is steeds meer in trek bij toe-
risten uit Azië.

Bij hotel-restaurant De Dames van
De Jonge hebben Emily Liu uit Hong-
kong en Sherri Wang uit Taiwan, col-
le ga’s en vriendinnen van elkaar, net
ingecheckt. Ze zagen Giethoorn in
een tijdschrift staan als een ‘dorp dat
je gezien moet hebben’.

Tot nu toe voldoet Giethoorn ge-
heel aan hun verwachtingen: schone,
blauwe lucht en rust. „Waar wij van-
daan komen, heb je dat allemaal
niet”, zegt Liu. Ze zijn onder de in-
druk van de Chinese teksten overal, in
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de brochure die ze in het hotel kre-
gen, op de posters bij de rijwielver-
huur. „Wauw. ”

Zojuist zijn ook Ka Po en Nick
Cheung uit Hongkong gearriveerd,
vriend en vriendin. Via Parijs en Lon-
den. Voor al deze hotelgasten geldt:
ze komen rechtstreeks van Schiphol.
Hun reis door Nederland begint in
Giethoorn. Morgen gaan ze pas naar
A m s te rd a m .

Eigenaresse Gabriella Esselbrugge
van De Dames van De Jonge is de drij-
vende kracht achter het toegenomen
Aziatische toerisme naar dit dorp.
Mede dankzij haar inspanningen staat
Giethoorn,aan de rand van Nationaal
Park Weerribben-Wieden, het groot-
ste laagveenmoeras van Noordwest-
Europa, nu in de Orange Guide, een
soort Lonely Planet voor Chinezen.
Als „Hof van Eden” nog wel, „stiller
en rustiger dan waar ook in Europa”.

Dertig kinderfietsen

Esselbrugge doet er alles aan om het
haar Aziatische gasten naar de zin te
maken: harde matrassen, noodle coo-
kers op de kamers, een ketel met heet
water in de keuken – zodat ze elk mo-
ment een glas heet water kan serve-
ren. En er is een stevige soep bij het
ontbijt. „Daar houden ze van.” In
haar hotel geen kamer 4, 14 of 24 – de
4 staat in China voor de dood. Ze
heeft dertig kinderfietsen aange-
schaft. „Chinezen vinden het fijn als
ze met de voeten bij de grond kun-
nen.”

De afgelopen tien jaar verdiepte Es-

Giethoorn is erg in trek bij Aziatische toeristen. Vooral Chinezen zijn gek op het water en de pittoreske huizen. „Waar wij vandaan komen, heb je dat niet.”

Het dorp dat elke Chinees gezien moet hebben
selbrugge zich in de Aziatische toerist
– ze ging onder meer mee met een
handelsmissie naar China. Ze zocht
naar mogelijkheden om haar hotel
niet alleen in de zomer, maar ook in
voor- en najaar en liefst ook nog in de
winter vol te krijgen. Ze werd voor
gek verklaard, maar het lukte.

Chinezen houden van pittoreske
dorpjes en familiebedrijven zoals dat
van Esselbrugge, die het hotel over-
nam van haar moeder, en die weer
van háár moeder. Anderhalf tot twee
uur reizen vinden Chinezen vaak
geen probleem. Dankzij het stijgende
Aziatische toerisme bestaat buslijn 70
tussen (Intercitystation) Steenwijk en
Giethoorn nog.

De Chinese trek naar Giethoorn
wordt volop gesteund door het Ne-
derlands Bureau voor Toerisme en
Congressen (NBTC), dat de groeiende
stroom buitenlandse toeristen graag
beter over het land spreidt. Als ze alle-
maal in Amsterdam blijven hangen,
wordt die stad onleefbaar.

Het was Wim Pijbes, directeur van
het Rijksmuseum, die zich vorig jaar
augustus publiekelijk beklaagde: de
grenzen van de groei zijn bereikt; het
zwerfvuil, de irritaties, de rijen. Am-
sterdam wordt vies, vuig en te vol.

Conrad van Tiggelen, marketingdi-
recteur bij het NBTC: „Giethoorn is
z o’n nieuwe bestemming. En zo zijn
er wel meer pareltjes in Nederland,
Dordrecht of Kampen bijvoorbeeld.
Daar moeten we meer de aandacht op
ve stigen.”

Giethoorn lijkt blij met de Chine-
zen; de lokale VVV is enthousiast. Ho-
recaondernemers en bootverhuur-
ders spreken over ‘fijne gasten’. Min-
der leuk: als de Chinezen op privéter-
rein hun neus tegen de ruiten druk-
ken om naar binnen te kijken – niet
beseffend dat het geen openluchtmu-
seum is, maar dat er gewoon mensen
wo n e n .
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Buitenlandse groei
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toeristenbezoeken jaarlijks Giet-
hoorn, schat de lokale VVV. Hoeveel
Aziaten daarbij zijn, is onbekend.

14 , 5
miljoen buitenlandse bezoekers
overnachten dit jaar in Nederland,
verwacht toerisme- en congresbu-
reau NBTC. Een kwart van hen komt
zakelijk. Het bezoekerstal groeit: in
2014 kwamen er 14 miljoen, in 2013
12,8 miljoen.

10,2
miljard euro geven al die buiten-
landse bezoekers hier samen uit.

4
miljoen Duitsers voeren de bezoe-
kersranglijst aan. China en Zuid-Ko-
rea groeien het hardst. China is nu
9de op de ranglijst, met 250.000 be-
zoekers vorig jaar, 15 procent groei.

16
miljoen buitenlanders is de prog-
nose voor 2020, van wie 800.000
Chinezen. NBTC wil hen spreiden, in
tijd en buiten Amsterdam. Dan wordt
Friesland Lake District, Den Haag
Royal District, Rotterdam A rc h i t e c t u re
District en Eindhoven Design District.
Toerisme is ook te verkopen rond
t h e m a’s: Van Gogh (musea, Zundert,
Nuenen); water (Deltawerken, Kin-
derdijk, Flevopolder, Afsluitdijk).


