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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

 

The Future of Tourism in Antarctica: Challenges for Sustainability 

 

In het openbaar te verdedigen op donderdag 12 november 2009 

 

door Machiel Lamers 

 

1. Toegang is een van de belangrijkste factoren in de ontwikkeling van 

toerisme in Antarctica; mondiale veranderingen zouden de invloed van 

deze factor in de toekomst drastisch kunnen vergroten (dit proefschrift).  

2. De CO2 emissies van een Antarctische vakantie zijn binnen de reiswereld 

ongeëvenaard; toch is het geen item in milieueffectenrapportages (dit 

proefschrift). 

3. Beleidsmakers zouden er goed aan doen naast het verordenen van back-

up plannen voor avontuurlijke toeristen zelf ook beter op het ergste 

voorbereid te zijn (dit proefschrift). 

4. Het succes van zelfregulering van toerisme in Antarctica valt of staat met 

krachtige regulering van overheidswege (dit proefschrift). 

5. De snelheid en diversificatie van de ontwikkeling van toerisme in 

Antarctica en de beperkingen van het Antarctisch Verdragssysteem deze 

ontwikkeling te controleren maken een vooruitziende blik en het treffen 

van tijdige voorzorgsmaatregelen onontbeerlijk voor de bescherming van 

Antarctische wilderniswaarden.  

6. Vanwege de energie-intensiteit zouden in de toekomst internationale 

maatregelen voor de beperking van broeikasgasemissies weleens een 

grotere beperking kunnen vormen voor de toerismesector dan 

maatregelen voor de regulering van toerisme in Antarctica.  

7. Verbieden van toerisme in Antarctica is een simpele oplossing voor een 

complex probleem. 

8. De mens maakt voor zichzelf graag een uitzondering bij de categorisering 

van oprukkende uitheemse soorten in Antarctica.  

9. Samenwerking in de productie van kennis is als een orkest: er zijn 

“solisten”, “begeleiders”, en een onomstreden “dirigent” die het geheel in 

goede banen leidt. Onduidelijkheid over rollen en taken leidt in 

onderzoeksprojecten vaak tot onzuivere uitvoeringen. 

10. Ouderschapsverlof: Diep nadenken over duurzaamheid is verdraaid lastig 

als de volgende generatie je toelacht vanuit een wipstoeltje. 

11. Duurzaam toerisme in Antarctica? De meeste mensen zullen vooral 

schrikken van het woordje “duur” (geleend van Loesje).  

 


