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Toerisme ambities NPNS:
de rol van vervoer en CO2
Eke Eijgelaar & Paul Peeters
Centre for Sustainability, Tourism and Transport

Centre for Sustainability, Tourism and Transport
• Gestart in 2003 met focus toerisme-milieu/klimaat

• Sinds 2017 alle onderzoek(ers) Academie voor Toerisme
• Onderzoek
• Toegepaste wetenschap, projecten, o.a.
- Carbon calculator tour operators
- Verbeteren duurzaamheidsassessment bestemmingen
• Link met onderwijs
• www.cstt.nl (ook voor publicatie PDFs)
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Doel: denkaanzet mbt vervoer en CO2 bij lopende
discussies
• Streefbeeld Nationale Parken Nieuwe Stijl
• CO2 emissies – klimaatverandering
- -49% CO2 emissies in 2030 (Klimaatakkoord 2019)
• Overtoerisme – Spreiding
- Verwachte 60% groei aantal (inter)nationale bezoekers aan Nederland tot
2030
- "koerswijziging […] van […] absolute groei van toeristen naar duurzame

groei verspreid over het land en gedurende het hele jaar.“ (De
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 2.3.2018)
• Maatschappelijke ontwikkelingen
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Toerisme ambities Nationale Parken Nieuwe Stijl
• “In Nederland zijn over een paar jaar een aantal nationale parken
iconen met internationale of nationale aantrekkingskracht. Een aantal
nationale parken is een vakantiebestemming geworden voor
Nederlanders en buitenlandse bezoekers en leveren een bijdrage aan
de spreiding van (inter)nationale bezoekers voor zover deze kwaliteit
zoeken.”
• Streefbeeld:
- “De nationale parken vormen de basis voor de merkontwikkeling van
de regio, ze zijn de drijfveer voor toeristische en recreatieve
campagnes, en daarmee voor de sociaal-economische en sociaalculturele ontwikkeling van de regio. Kortom: ze zijn het visitekaartje
van de regio”
- “[...] waarbij een juiste balans is gevonden tussen het beschermen en
het beleefbaar maken van deze unieke natuur. De ontwikkeling van
natuur en duurzaam toerisme in de nationale parken versterkt
elkaar. [...].”
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Bron: Nationale Parken Nieuwe Stijl. Werkprogramma 2019-2022. Partners van de Nationale Parken Deal.

Balans zoeken
• “In de discussie [interviews/workshop WUR met NP respondenten] is duidelijk
geworden dat het pad om mee te gaan in dit spoor van meer (internationaal)
toerisme niet door iedereen als begaanbaar wordt gezien, ondanks het feit dat
de parken dit zelf in hun bidbooks hebben opgenomen (in het kader van

Nationale Parken van Wereldklasse). [...]. Dit vraagt in het vervolgtraject om een
prudente benadering in het ten uitvoer brengen van de plannen om het
internationaal toerisme uit te breiden in de nationale parken.”
• “Laat de nationale parken in gezamenlijkheid differentiatie aanbrengen in parken
die zich richten op de regio, op het land of op internationale toeristen op basis
van parkambities. Niet alle nationale parken hoeven dezelfde doelen en ambities
er op na te houden. Het ene nationale park kan zich richten op internationale

toeristen, terwijl het andere is ingericht op het ontvangen van regionale en lokale
recreanten.”
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Pleijte, M., During, R., & Michels, R. (2016). Nationale parken in transitie: governance-implicaties van een veranderend
beleidskader. Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu/WUR.

Balans
• Duurzame toeristische ontwikkeling gaat om balans tussen
- Toeristische druk (het is er goed leven voor bewoners)
• Van gevoelde drukte in de leefomgeving tot bv. hinder door geluid en
luchtvervuiling van verkeer en toeristen
- Toeristische kwaliteit (het is er goed toeven voor toeristen)
- Milieudruk (voldoen aan normen/verdragen voor):
• Lucht-, water-, bodemkwaliteit / Klimaateffect en energie / Natuur en
biodiversiteit
- Inkomsten en werkgelegenheid uit toerisme versus andere sectoren,
seizoensafhankelijkheid, redelijke lonen
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Waar mik je op? Beoordeling effecten toerisme op de
leefomgeving en samenleving

Bron: Rli (2019, p.24)
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Balans zoek? Voorbeeld
Giethoorn
• Toerisme goed voor werkgelegenheid,
economie, m.n. horeca, botenverhuur &
(toeristen)belasting
• Maar: leefbaarheid in het geding
- overbelasting paden
- ‘spookhuizen’
- parkeerproblemen

- overlast door toelevering horeca
- bereikbaarheid voor hulpdiensten
- Zwerfvuil

➢Structureel hoge druk?!
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Vragen voortkomend uit NPNS
• Op zoek naar nieuwe gasten (naast behouden vaste klanten), maar ook
ambities om bestemming duurzamer te ontwikkelen, met aandacht voor
stabiele of stijgende inkomsten, mens en milieu?

• Weet u waar uw gasten vandaan komen en met welk vervoer, of waar u ze
vandaan wilt laten komen?
• Wat zijn de gevolgen van keuzes op het gebied van marktherkomst vanuit

milieu en economisch perspectief?
• Speciale aandacht voor enerzijds de milieueffecten, maar anderzijds de
‘betrouwbaarheid’ van de toeristenstroom en het belang daarvan voor de
economische duurzaamheid.
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Vooruitblik en uitdaging toerisme en CO2
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Wereldwijde CO2 emissies toerisme (2005)
Sub-sector

CO2 (Mt)

Aandeel

Vliegtuig*

522

40%

Auto

418

32%

Ander vervoer

39

3%

Accommodatie

274

21%

52

4%

Activiteiten
Totaal toerisme

1,307

Totaal wereld (IPCC 2007)

26,400

Aandeel toerisme

4.95%

Toeristisch
vervoer = 75%
sector
emissies
*excl. andere emissies
dan CO2 en impact op
klimaatverandering
Incl. deze effecten
aandeel toerisme tot
13%

Bron: UNWTO-UNEP-WMO. (2008). Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges. Madrid, Spain:
UNWTO-UNEP.

Ontwikkeling CO2 emissies tot 2100: gevolg van toename
(vlieg)reizen en toename afstanden
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Bron: Peeters, P. (2017). Tourism’s impact on climate change and its mitigation challenges. How can tourism become
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‘climatically sustainable’? (PhD), TU Delft.

Emissies wereldwijd toerisme niet op ‘Parijs-koers’
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Bron: Peeters, P. (2017). Tourism’s impact on climate change and its mitigation challenges. How can tourism become ‘climatically
sustainable’? (PhD), TU Delft.

Individuele oplossingen onvoldoende
ICAO measures (blue line)

Bio-kerosine max (purple line)
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Source: Peeters, 2017

Radicale combi van maatregelen nodig om met toerisme
binnen Parijs te blijven
• 100% elektrische auto’s in 2050
• Best mogelijke energie efficiëntie
• $200 miljard/jaar investeringen in hoge snelheidstreinen
• $90-450/ton CO2 tax

10000

• Air ticket tax 200%

• Zelfde inkomsten als BAU scenario
• 5% minder reizen
• 40% meer overnachtingen

• 50% minder ver
• 95% minder CO2 emissies
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CO2 emissions (Mton/year)

• OV snelheid +30%
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Bron: Peeters, P. (2017). Tourism’s impact on climate change and its mitigation challenges. How can tourism become ‘climatically
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sustainable’? (PhD), TU Delft.

Marktkeuzes dus goed geïnformeerd
nemen – incl. CO2-relevante informatie
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Verdeling gasten in NL
Italië
Overige landen
Eurozone1%
2%
Overig Europa
3%

Spanje
1%
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2%
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Zwitserland
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0%
1%
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Frankrijk
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2%
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1%
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4%
België
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Duitsland
12%

Verdeling totaal gasten per herkomstland/regio, 2017

Duitsland
16%

Zwitserland en
Liechtenstein
1%

Australië en OceaniëDenemarken
0%
0%
Afrika
0%
Zweden
0%

Nederland
61%

Verdeling totaal overnachtingen per herkomstland/regio, 2017

80% toeristen & 86% overnachtingen
door NL, D, B en VK
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Bron: CBS, 2018

Spreidingspotentieel: varieert per herkomstland en per
bestemming!
Alleen gasten uit NL, D,
B en DK maken meer
dan 50% van al hun
overnachtingen buiten
Noord-Holland (bij de
andere landen minder
dan 35%)

OVERNACHTINGEN PER PROVINCIE, 2017 (X1000)
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Bron: CBS, 2018
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Stabiele, ‘betrouwbare’ ontwikkeling traditionele markten
Aantal gasten in NL, top 10 landen (x miljoen)
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Zwitserland
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China
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Bron: NBTC
Holland Marketing
2014, 2018

Onstabiele (‘onbetrouwbare’?) ontwikkeling verre
markten
Zie ook recente wijzigingen Strategie
NBTC 2020-2023:

Aantal gasten in NL, verre landen (x miljoen)*
0,4

“De traditionele focus op het louter
aantrekken van aantallen bezoekers
is niet meer van nu”
0,3

“Onze fysieke vertegenwoordiging
wordt beperkt tot die
herkomstlanden met de meeste
herhaalbezoekers en zakelijke
bezoekers (Duitsland, België,
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en
Noord-Amerika). De vestiging China
completeert het fysieke netwerk [...].
[...] vestigingen in Spanje, Italië en
Japan [...] worden gesloten.”

0,2

0,1

0

*zonder USA.
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Bron: NBTC
Holland Marketing
2014, 2018, 2019

Grote verschillen in emissies per dag → rol in NP bezoek?!
Emissies per vakantiedag Inkomend Top 10 NL, alleen aandeel in NL, 2009
400

Emissies per vakantiedag (kg CO2)
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Bron: CSTT analyse

van NBTC ITR (2009),
deels in Pels et al.
(2014)
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Oorzaak: vervoerkeuze
Carbon footprint per dag en per vakantie inbound, op basis van vervoermiddel, 2009

Hele vakantie
Carbon footprint
in kg CO2
Vliegtuig

per dag

Aandeel in Nederland

per vakantie

per dag

per vakantie

187

1134

200

552

Auto

47

167

47

167

Trein

38

94

38

94

Coach/bus

41

81

41

81

126

557

104

319

Gem.
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Oorzaak: afstand
Carbon footprint per dag en per vakantie inbound, op basis van reisafstand, 2009
Hele vakantie
Carbon footprint
in kg CO2

per dag

Aandeel in Nederland

per vakantie

per dag

per vakantie

< 500 km

40

118

40

118

500 - 1000 km

67

222

67

222

1000-1500 km

81

256

81

256

1500-2000 km

129

399

129

399

> 2000 km

196

1697

234

720

Gem.

126

557

104

319
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Vergelijk impact gasten
• Een intercontinentale gast in NL:

- veroorzaakt gem. 4x de emissies van een Europese gast, wanneer alleen het aandeel
hiervan in NL meegenomen wordt
- veroorzaakt per dag gem. 7x de vakantie-emissies van een gast uit de buurlanden

- geeft weliswaar gem. iets meer uit dan een Europese gast, maar veel minder in verhouding
tot zijn vakantie-emissies → ongunstige eco-efficiency
- Veel lagere aantallen, (deels) onbetrouwbare marktontwikkeling, komt weinig buiten A’dam
• Gasten uit NL en buurlanden:
- Veel meer overnachtingen, ook buiten Amsterdam/Noord-Holland
- Veel lagere emissies per dag

- Betere verhouding emissies t.o.v. inkomsten (eco-efficiency)
- Meer herhalingsbezoek
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Andere ontwikkelingen
• Klimaatpolitiek (grote kans dat vliegen duurder
wordt, minder verre gasten)
• Groeiende media (en burger) aandacht voor
‘schurende’ thema’s (overtoerisme, Lelystad, herrie,
stikstof, etc. etc.)
• Dalende acceptatie veel inwoners voor ‘grote’
projecten? Hoort komst vele bezoekers daarbij?

- Lonely Planet benoeming Kröller-Müller/Hoge
Veluwe 2020 goede testcase
• Economie

- Heb ik genoeg mensen/infra om meer/andere
toeristen te kunnen herbergen/managen?
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Verkeer lokaal issue voor NP
bezoek
• Verkeersdrukte op zomerse dagen opvallend
vaak beduidend hoger bij Nationale Parken (zie
kaart)

Bron: Rli (2019, p.16)
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Beperken CO2 emissies (en andere, lokale impacts) van
toeristisch vervoer logische stap voor NPs
• Belang: inzet op lage impact past bij natuurfunctie, toont
verantwoordelijkheid, eerlijk imago (ook: kansen)
• Belang: eigen bijdrage aan mitigeren gevolgen klimaatverandering op NPs
• Kansen: omzetten lokale duurzame vervoersopties spaart uiteindelijk
kosten, voorbereid op de toekomst → ideale pilot-rol → derde gelden,
communicatiekanalen, samenwerkingen, support, etc.

• Toeristische sleutelrol NPNS brengt risico’s, (mede-)verantwoordelijkheid,
maar ook kansen wat vervoer en emissies betreft
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Voorbeelden korte termijn oplossingen

Samenwerking met:
- Vervoerders
- Accommodaties
- Producenten (eoplossingen)
- Gemeente/
Provincie
Communicatiefocus
op OV:
- Trein/bus
- Last-mile
- Ter plaatse
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Vervoerskeuze biedt kansen (ook niet-elektrisch)

Conclusies
• Vervoer (in combinatie met afstand) is het probleem bij de aanpak van CO2
emissies toerisme, en er zijn geen nieuwe korte- en middellange termijn
wondermiddelen
• Keuzes t.a.v. aantrekking toeristen afhankelijk maken van parkambities,
regio, maar ook vervoersmogelijkheden en afstand tot markten
• Buitenlandmarketing van verre of hoge-emissie markten is niet compatibel
met duurzame beleidskeuzes die horen bij een NP
• Buitenlandmarketing in buurlanden kan prima compatibel met spreiding,
klimaatdoelen en duurzaam beleid zijn
• Regionale markten zijn groter, bekender, crises-bestendiger, eco-efficienter
→ duurzamere keuze dan verre markten
• Hoe communiceer je vervoer naar NL en naar het NP?
• Vergeet de Nederlandse gast niet!
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Vragen?
• Wat spreekt jullie aan aan dit verhaal (en wat niet)? Wat neem je mee?
• Welke stap zou je nu zelf als eerste gaan zetten?
• Wat heb je nog nodig?
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Bedankt!
eijgelaar.e@buas.nl
peeters.p@buas.nl
www.cstt.nl
www.buas.nl
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