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Radicaal duurzaam toerisme. Een trend 
om mee te dealen 
Toerisme’s toenemende luchtvaartafhankelijkheid is een enorme barriere voor echte verduurza-
ming, terwijl aan dit laatste niet meer te ontkomen is. Dit essay presenteert daarom een radicaal 
alternatief voor planeetvriendelijk toerisme.
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Toerisme is in toenemende mate afhankelijk 
geworden van de luchtvaart: een sector die dis-
proportioneel bijdraagt aan klimaatverandering 
(Gössling et al., 2021). Jaarlijks stoot de lucht-
vaart ongeveer evenveel CO2 uit als Japan, de 
derde economie ter wereld (Kallbekken & Vic-
tor, 2022). En hoewel de luchtvaartsector graag 
refereert aan een bijdrage van 2,5% van wereld-
wijde CO2 uitstoot, is haar historische bijdrage 
aan de opwarming van de aarde al 4% (Klöwer 
et al., 2021). Door die toenemende luchtvaartaf-
hankelijkheid blijven de CO2-emissies van het 
toerisme als een van de weinige (economische) 
sectoren toenemen (Peeters, 2017). In tegenstel-
ling tot andere economische sectoren is er voor 
de luchtvaart geen realistische emissiereductie-
oplossing die voldoende grootschalig ingezet kan 
worden zodat gestelde wettelijke klimaatdoelen 
gehaald worden (Peeters, 2017; Peeters & Mel-
kert, 2021). Met de huidige groei-fixatie van de 
mondiale luchtvaart zullen de CO2-emissies van 
de luchtvaart blijven stijgen en een steeds gro-
ter aandeel van de totale mondiale CO2-emissies 
vormen. Scenario’s laten zien dat de luchtvaart 
zo in haar eentje in 2050 voor 0,1 graden aard-
opwarming verantwoordelijk zou kunnen zijn 
(Klöwer et al., 2021).

Dat het verbranden van fossiele brandstoffen de 
temperatuur op aarde laat stijgen en dat de gren-
zen van de groei allang zijn overschreden weten 
we eigenlijk al sinds het verschijnen van het rap-
port ‘Grenzen aan de Groei’ in 1972 (Meadows 
et al., 1972). De laatste IPCC-rapporten laten er 
ook geen gras over groeien: broeikasgasuitstoot 
moet drastisch verminderen en klimaatactie is 
snel nodig (IPCC, 2021, 2022). We weten hier-
naast ook dat duurzaamheid niet meer weg te 
denken is uit het toerisme, maar vooral, zoals 
ook in andere industrieën, wordt gebruikt om 
groei agenda’s te legitimeren (Hall, 2019). En het 
is juist die groei, en daarmee de samenhangende 
race-to-the-bottom, die op gespannen voet staan 
met emissiereducties.

De trend naar echte verduurzaming, i.p.v. ‘groe-
ne groei’ valt niet te stoppen en ook toerisme kan 
hier niet aan ontkomen. In dit essay presenteren 
we daarom een radicaal alternatief voor planeet 
vriendelijk toerisme. We leggen eerst uit – aan 
de hand van een drietal mythes – waarom 40 
jaar nadenken over duurzaamheid in toerisme 
en daarbuiten nog weinig vooruitgang heeft ge-
boekt op het gebied van de luchtvaart. Hierna 
stellen we een radicaal alternatief voor, dat be-

‘Overton window’ is often referred to in this context and describes the six 
stages that ideas pass through on the path from being politically marginal 

to becoming actual policy implemented in the real world: 1. Unthinkable, 2. 
Radical, 3. Acceptable, 4. Sensible, 5. Popular, 6. Policy.’ (Newell et al., 2022)
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staat uit: 1. Toeristische krimp. 2. Het drastisch 
verminderen van vliegen voor toeristisch recre-
atief gebruik op initiatief van de overheid. 3. Het 
herwaarderen van de nabijheid. Hierbij geven 
we ook een aanzet voor de veranderingen die no-
dig zijn bij de overheid, de toeristische industrie 
en kennisinstellingen, opdat zij fundamenteel bij 
gaan dragen aan deze transitie.

Grenzen aan de duurzaamheid
Duurzaam toerisme volgde, zij het met enige ver-
traging, op de aandacht voor natuur en milieu, 
de klimaatpolitiek en de milieubeweging die 
hun wortels hebben in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw (Duyvendak, 2013; Tielbeke, 2020). 
Sindsdien hebben duizenden mensen zich in en 
buiten Nederland met duurzaam toerisme be-
ziggehouden. Vanaf de jaren 90 verschenen er 
milieuzorgsystemen, keurmerken, conferenties, 
internationale projecten, websites, klimaatcom-
pensatie programma’s en bovenal heel veel pu-
blicaties over duurzaam toerisme (van der Duim 
& Keller, 2021). Ondanks al de goede bedoelingen 
en onmiskenbare successen, is duurzaam toe-
risme er nooit in geslaagd toerisme structureel 
duurzamer te maken. Daarvoor zijn grofweg drie 
redenen aan te wijzen.

De techno-fix fictie
Ten eerste, technologische innovatie, of wel 
‘techno-fixes’ domineren van oudsher al het na-
denken over duurzaamheid (Huesemann & Hue-
semann, 2011). Zo beweert de International Civil 
Aviation Organization (ICAO) bijvoorbeeld dat 
technologie een ‘enorme rol [kan] spelen in het 
verminderen van de CO2-emissies [van de lucht-
vaart] (ICAO, 2016: 97). De aanname is als volgt: 
de huidige en toekomstige schade aan natuur en 
klimaat kan worden gecompenseerd met deze 
toekomstige verbeteringen op het gebied van 
menselijke capaciteiten en mogelijkheden. Deze 
verbeteringen worden bereikt door technologi-
sche innovaties die de negatieve milieueffecten 
van de mens (in de toekomst) verkleinen. Denk 
bijvoorbeeld aan o.a. brandstofefficiëntie, vloot-
vernieuwing, het verminderen van brandstof 
verbruik (ICAO, 2016) en het gebruik van ‘sus-
tainable aviation fuels’ ofwel SAF (bio kerosine) 
(Gössling & Dolnicar, 2022).

Deze techno-fixes zijn vaak loze beloften (De-
queker, 2021). Zelfs al zouden ze hun belofte 
ooit volledig kunnen waarmaken, hebben ze een 
vervelend politiek bijeffect: ze wekken de indruk 
dat klimaatverandering beperkt kan worden met 
technologische innovaties (Strand et al., 2018; 
Hansson, 2010). Deze illusie van controle is goud 
waard (zie Buijtendijk, 2021). Deze techno-fix-
fictie helpt het bedrijfsleven, de overheid, en de 
wetenschap met het in stand houden van de pro-
ductiesystemen waar zij hun macht aan ontlenen 
(Buijtendijk, 2021: 82). De boodschap is belerend 
doch simpel: ‘maakt u zich geen zorgen; we kun-
nen blijven produceren en consumeren zoals we 
dat gewend zijn’. Het uitdragen van deze bood-
schap – zelfs tegen beter weten in – was tot voor 
kort voldoende om vertrouwen te wekken onder 
kiezers, partijleden, aandeelhouders, en subsi-
dieverstrekkende ambtenaren. Het wordt echter 
steeds duidelijker dat juist deze manier van po-
litiek voeren in de huidige polycrisis problema-
tisch is (Homer-Dixon et al., 2021).

De consument
Minder vliegen, geen plastic rietjes meer in de 
cocktails aan een Spaans strand, en korter dou-
chen tijdens een hotelverblijf… Oplossingen van 
algemene, en de aan toerisme gerelateerde, mi-
lieuproblemen, worden vaak voorgesteld als een 
kwestie van het stimuleren van gedragsverande-
ring van individuen (Gössling & Dolnicar, 2022). 
Een beter milieu begint, zo is lang gedacht, bij 
jezelf. Met betrekking tot de luchtvaart richt ge-
dragsverandering zich met name op: simpelweg 
niet meer vliegen, carbon ‘off-setting’ (compen-
satie), andere vervoersmiddelen gebruiken (voor 
toeristische doeleinden) en kiezen voor effici-
entere vliegroutes (i.e. geen overstap) (Cohen 
et al., 2013; Gössling & Dolnicar, 2022). Echter, 
consumentengedrag beïnvloeden is geen mak-
kelijke klus. Zelfs consumenten die zich bewust 
zijn van de milieueffecten van vliegen zijn niet 
altijd in staat hun reisgedrag te veranderen (Barr 
& Prillwitz, 2014; Cohen et al., 2013; Higham et 
al., 2014; Luzecka, 2016).

Naast de techno-fix fictie is ook de consument 
een handig politiek ontsnappingsluik. Niets is 
immers makkelijker dan de verantwoordelijk-
heid af te schuiven op het individu, de burger of 
de consument (Tielbeke, 2020). Dit geldt zowel 
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voor de oplossing van het probleem als de legiti-
matie van het uitblijven van beleid of van veran-
deringen van de industrie of leiderschap van de 
overheid. Niet voor niets is een veelgehoorde re-
actie bij kritische geluiden die het vliegen bevra-
gen: “de consument wil nou eenmaal vliegen”.

Radicale verbeteringen voor het verminde-
ren van het gebruik van (fossiele) grondstoffen 
ontbreken door de focus op technologische op-
lossingen (Becken, 2019) en het wachten op de 
consument. De luchtvaart zal simpelweg moeten 
worden afgeschaald om binnen maatschappelij-
ke, juridische en ecologische grenzen te blijven 
(Peeters et al., 2006). Groene alternatieven die 
toerisme minder afhankelijk van de luchtvaart 
maken, zoals vakanties dichterbij of met de 
trein, zullen versneld moeten worden ontwik-
keld zodat ze goedkoper en gangbaarder wor-
den. Ook is het zaak om door te pakken voor wat 
betreft zakelijk toerisme, zeker nu de COVID-19 
pandemie heeft aangetoond dat er alternatieven 
bestaan voor een groot aantal ‘zakelijke’ reisbe-
wegingen.

Het dogma van de zelfregulering 
De derde mythe die nauw verband houdt met de 
eerste twee is het dogma van de zelfregulering 
dat postgevat heeft binnen de overheid. Het was 
decennialang bon ton – in Nederland en in veel 
andere landen - om een overheid zo klein en 
afwezig mogelijk te maken en de oplossingen 
voor problemen aan bedrijven en burgers over 
te laten. Marktwerking, zo werd gedacht, is een 
efficiëntere en effectievere manier om sectoren 
te besturen. Verduurzaming werd dus overgela-
ten aan de toeristisch bedrijven en ondernemers 
(van der Duim & Keller, 2021). Inmiddels is in Ne-
derland duidelijk hoe weinig resultaat dit heeft 
opgeleverd (Buijtendijk et al., 2022).

Onderzoek laat zien waarom het niet reëel is om 
te verwachten dat zelfregulering van zowel de 
luchtvaart als het uitgaande toerisme tot stevige 
reductie van klimaatimpacts leidt (Buijtendijk & 
Eijgelaar, 2022; Buijtendijk et al., 2018). Zonder 
robuust ingrijpen vanuit de overheid, zal hier 
weinig meer uit kunnen komen dan het welbe-
kende duurzaamheidscircus van communicatie, 
stakeholder bijeenkomsten, onderzoeksagen-
da’s, visies en suggesties voor strategieën.

Hoe nu verder?
Wat als we erkennen dat technologische inno-
vatie, het afwentelen van verantwoordelijkheid 
op ‘de consument’ en zelfregulering niet of nau-
welijks effect hebben gehad op de negatieve ef-
fecten van fossiel afhankelijk toerisme op de pla-
neet. Dan wordt het tijd voor andere oplossingen 
en voor andere ideeën over de toekomst van het 
toerisme. Om helder te maken in welke richtin-
gen men radicale duurzaamheid concreet zou 
kunnen maken, geven we drie concrete voorzet-
ten van radicale duurzaamheid: 1. Toeristische 
krimp. 2. Stoppen met fossiel afhankelijke reizen 
voor vakantie doelen. 3. Herwaardering van de 
nabijheid.

1. Toeristische krimp
Voor de wereld toerisme organisatie van de Ver-
enigde Naties (UNWTO) wordt de groei van het 
toerisme al decennia als onbetwistbaar positief 
beschouwd. In de woorden van de toenmalig se-
cretaris-generaal Taleb Rifai in 2017: “Groeiende 
aantallen zijn niet de vijand. Groei is het eeu-
wige verhaal van de mensheid. De groei van het 
toerisme kan en moet leiden tot economische 
welvaart, banen en hulpbronnen” (Geciteerd in: 
Fletcher et al., 2019; vertaling van de auteurs).

Het denken dat groei goed is zit zo diep en is 
zo genormaliseerd dat het heel lastig is om 
over alternatieven na te denken. Maar die zijn 
er wel. Onder de niet zo handig gekozen naam 
‘degrowth’ zijn er een toenemend aantal weten-
schappers, activisten, burgers, politici en NGO’s 
s die de groei obsessie ter discussie stellen (Flet-
cher et al., 2019). Degrowth is een proces van 
geplande economische krimp met als doel de 
totale exploitatie van hulpbronnen te verminde-
ren. Degrowth staat niet voor de wereld die we 
nu kennen maar dan van alles een beetje min-
der. Het betekent juist ook meer: meer mensen 
die niet in armoede leven, meer natuur, meer 
publieke voorzieningen, meer vrije tijd (cf. Huij-
bens, 2022).

2. Het drastisch verminderen van vliegen voor 
toeristisch recreatief gebruik op initiatief van de 
overheid.
Het tweede advies kan kort en krachtig. We moe-
ten zo spoedig mogelijk stoppen met reizen op 
fossiel (cf. Gren & Huijbens, 2015). Er zijn daar-
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voor slechts twee oplossingen: je stopt zelf met 
vliegen en/of overheden en bedrijven gaan het 
vliegverkeer aan banden leggen en alternatieve 
vervoermiddelen stimuleren. De eerste optie 
lijkt gezien de ontwikkelingen van de afgelopen 
40 jaar niet reëel, waardoor alleen de tweede 
over blijft. De eerste tekenen dat dit gaat gebeu-
ren zijn zichtbaar. Schiphol moet gaan krimpen 
en Europese treinverbindingen worden opnieuw 
ontwikkeld. Ook reisorganisaties als TUI en Sun-
web promoten steeds vaker alternatieven voor 
vliegen, nadat voorlopers zoals Better Places hier 
al veel eerder mee begonnen waren.

Wij pleiten daarom voor een fundamenteel an-
der toerismebeleid. De overheid zou toerisme 
niet langer als sector moeten zien die moet 
worden gestimuleerd en ondersteund, maar als 
maatschappelijk fenomeen wat de kwaliteit van 
leven en duurzaamheid van de wereld zou moe-
ten verbeteren. Hierbij past een strategie om te 
breken met de afhankelijkheid van toerisme van 
fossiele brandstoffen. De meeste winst kan daar-
bij worden gemaakt door op korte termijn het 
vliegen actief tegen te werken, zodat duurzame 
vormen van mobiliteit eindelijk een eerlijke kans 
krijgen om populair te worden.

3. Het herwaarderen van de nabijheid
Dit advies is het eenvoudigste middel om het vo-
rige advies te bereiken. Immers kunnen we bij 
kortere afstanden terugvallen op vervoersmid-
delen die nu al gedeeltelijk (trein, elektrische 
auto) en in de toekomst helemaal (inclusief 
bus) onafhankelijk van fossiel kunnen opereren 
(Gren & Huijbens, 2015). Deze herwaardering 
heeft al – zij het gedwongen – een flinke opleving 
ondervonden tijdens de twee Corona jaren, en 
het effect op emissies was overduidelijk. Zo ver-
schoof in 2020 ten opzichte van 2019 qua aantal 
Nederlandse vakanties het aandeel van meer 
buitenland naar meer binnenland, en halveerde 
daardoor praktisch de totale CO2 uitstoot van alle 
vakanties samen (Eijgelaar et al. 2021). 

Radicale duurzaamheid. Het kan, maar we moe-
ten het wel willen.
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