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Hoe leer je als
reiziger het
beste een
Europese stad
kennen? Via het
Nederlandse
Spotted by
Locals.
Stadsbewoners
helpen toeristen
op pad.
LAURENS LAMMERS

B
art Verbunt (25) is een
van de bijna honderd Eu-
ropese ‘stadsbloggers’
op SpottedbyLocals.
com. Hoewel hij niet is

geboren in Amsterdam, kent hij de
stad als zijn broekzak.

Als student leerde hij het hier al
aardig kennen. Later, toen hij er de-
finitief ging wonen, kreeg hij Am-
sterdam echt in de vingers. Nog da-
gelijks ontdekt hij echter nieuwe
dingen die niet vermeld staan in de
bekende toeristengidsen.

Verbunt tipt op zijn stadsblog een
twintigtal bestemmingen, zoals The
Movies, de oudste bioscoop van
Amsterdam aan de Haarlemmer-
dijk. “Het gebouw ziet er aan de bui-
tenkant niet erg indrukwekkend
uit, maar als je naar binnengaat,
wandel je een ander tijdperk bin-
nen,” aldus Verbunt. Voor een hap-
je eten adviseert hij naar de Kaas-
boer in de Jordaan te gaan, een
broodjeszaak waar je voor iets meer
dan vier euro een grote, goed beleg-
de sandwich krijgt. Ondanks de lan-
ge rij wachtenden is de stemming er
opperbest. De sfeer doet hem zelfs
denken aan de gemoedelijkheid die
hij ook proefde in winkeltjes in Bel-
gië en Frankrijk.

Ervaren reizigers die steden op een
lokale manier willen ervaren en de
toeristenmassa’s willen mijden, zo
omschrijft bedenker Bart van Poll
de doelgroep van zijn site. “Het zijn
mensen die op internet op zoek zijn
naar de stedelijke couleur locale.
Maar ook mensen die het couchsur-
fen ontdekken: het slapen bij stede-
lingen thuis. Op internet zijn couch-
surfingsites een megasucces,” zegt
Van Poll.

Spotted by Locals is het gevolg van
Van Polls eigen frustratie over reis-
gidsen en reissites. Voor een trip
naar Brussel in 2007 zocht hij sa-
men met zijn vrouw op internet naar

plekken waar de Brusselaren zelf
graag komen. “In gewone reisgid-
sen vind je daar niets over. Veel van
die gidsen zijn ook niet up-to-date.
Een Lonely Planet-gids is al snel
achterhaald.”

“Maar ook op internet viel de be-
schikbare informatie tegen. Wat we

wel vonden, was een interessant
weblog over Brussel.” Terug in Ne-
derland besloten Van Poll en zijn
vrouw meer online onderzoek te
doen. En al gauw bleek dat ook over
andere Europese steden weinig in-
teressante lokale informatie te vin-
den was, of alleen in een vreemde
taal.

Van Poll en zijn vrouw maakten
samen een trip van een halfjaar

door Europa om bloggers voor de si-
te te werven. Van de tweehonderd
bloggers die ze spraken, bleef na se-
lectie de helft over. Vorig jaar maart
zag SpottedbyLocals het licht, nu
zijn er een 95-tal ‘spotters’ uit twin-
tig Europese steden actief. Per stad
biedt de site circa honderd interes-
sante adressen, inclusief route-
kaartjes.

Stadsbloggers blijken bijzonder
gek te zijn op kleine cafés, muziek-
clubs, snackbars en onopvallende
restaurantjes. Anders dan op ande-
re reissites ontbreken bij de plaatse-
lijke spotters echter de hotels. Van
Poll: “Maar dat is logisch. Als lokale
spotter weet je niet welke hotels in
je eigen stad goed of slecht zijn.”
Ook onvindbaar op de blogs zijn de
plaatselijke H&M’s en Starbucks-
koffiewinkels, plaatsen die vaak
door Jan en alleman worden be-
zocht.

De voertaal op alle blogs is Engels.
Het aantal Nederlandse stadsblog-
gers op de site beperkt zich nog tot
een handjevol mensen. In totaal
zijn het er zes, allen woonachtig te
Amsterdam. “Er is wel belangstel-

ling onder bloggers om voor meer
Nederlandse steden een blog op te
zetten. Binnenkort gaan we ook met
iemand uit Rotterdam praten.”

“Belangrijk is echter dat bloggers
passie hebben voor hun stad, deze
met anderen willen delen en dat ze
er al een aantal jaren wonen,” aldus
Van Poll.

Een aantal weken geleden bezocht
Van Poll nog kandidaat-bloggers in
Boedapest. “Die spraken met ons
over fantastische kroegen in kleine
donkere straatjes met piepkleine
naambordjes aan de gevel. Plekken
dus die je zelf nooit zou kunnen vin-
den en die we juist daarom in kaart
brengen. “

SpottedbyLocals richt zich ook be-
wust op minder bekende steden, die
vaak een economisch steuntje in de
rug kunnen gebruiken, zoals
Ljubljana of Zagreb. “De blogs over
die steden worden ook erg goed ge-
lezen. De reden daarvan is, denk ik,
dat op internet over die steden nau-
welijks iets te vinden is in de Engel-
se taal.”

www.spottedbylocals.com

iparool
Virtueel strand

Wat moet je als het hartje zomer is
en de regen komt met bakken uit de
hemel? Dan creëer je een virtueel
strand met Vacation Isle Beach Party
voor de Wii. Een kruising tussen een
dansspel en een sportspel, met sur-
fen, waterskiën, wakeboarden en
jetskiën. Grootste voordeel: de spe-
ler blijft altijd droog.
€40,Wii.leeftijd: 3+

iparool@parool.nl

Localsweten deweg

ILLUSTRATIE CHANTAL VANWESSEL

Stadsbloggers
zijngekopkleine
cafés, snackbars
enrestaurantjes

zomerweb
Wel vakantie,maarnoggeen ideehoe
die te besteden? Internet biedt uit-
komst.

Treinreizen

Alle legendarische reizen die je per
trein kunt maken, zijn te vinden op
Incento.nl. Incento heeft niet al-
leen de meer bekende treinreizen
zoals de Oriënt-Express, maar ook
de vorig jaar in gebruik genomen
Golden Eagle, de luxe variant van
de Trans-Siberië Express. Heel spe-
ciaal is een reis langs de Zijderoute
met de Shangri-La Express waarbij
je over ‘s werelds hoogste treintra-
ject gaat. Naast deze luxe reizen
biedt Incento ook losse tickets voor
treinreizen in Amerika, Canada en
Australië. Van de grote reisorgani-
saties heeft Dejongintra.nl in een
apart onderdeel treinvakanties toe-
gevoegd met talloze treinreizen
naar steden binnen Europa.
www.incento.nl
www.dejongintra.nl

Fotografie

Fotovakanties.nl biedt cursussen
en reizen aan van amateurfotograaf
Kees Pruis, die tijdens een vakantie
de reiziger de fijne kneepjes van het
vak leert. Meindertvandijkfotogra-
fie.nl geeft diverse mogelijkheden
voor workshops alsook specifieke
fotovakanties, waarbij hij samen-
werkt met bekende reisorganisa-
ties. Er zijn ook links naar een reis-
organisatie waar u terecht kunt
voor een scala aan fotovakanties.
Ook aan reizen met en voor kinde-
ren is gedacht.
www.fotovakanties.nl
www.meindertvandijkfotografie.nl

Kookreizen

De kooktechnieken van de buiten-
landse keuken leren kennen op de
oorspronkelijke plek is toch een
stuk leuker dan te zwoegen in eigen
keuken. Talismanreizen.nl organi-
seert reizen naar bijvoorbeeld Cam-
bodja en Thailand, waar samen met
Nederlandse topchefs verschillen-
de kookcursussen gevolgd kunnen
worden . Chefs die hun medewer-
king verlenen zijn onder anderen
Henk Savelberg en Dennis Kuiper
van The Dylan.
Flachtravel.nl heeft kookreizen
naar bestemmingen variërend van
Suriname tot Iran. De cursussen
kunnen als apart arrangement wor-
den geboekt of als onderdeel van
een volledig verzorgde vakantie.
www.talismanreizen.nl
www.flachtravel.nl
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