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Samenvatting 

Op vakantie gaan is voor velen een populaire v1.iJetijdsbestedling. Het stelt 
mensen in staat weer helemaal tot rus2 te komen, de dagelijkse 
beslommeringen van zich af te zetten, een beetje bij te bruinen en wat van de 
wereld te zien. Onder invloed van economische, demografische, techncrlogische 
en culturele ontwikkelingen hesfl het toerisme internationaal een enorme vlucht 
genomen, met name sinds de Tweede Wereldoorlog. Naar verluidt zorgt het 
toerisme voor ongeveer 1 îIa& van het wereldinkomen en heeR een op de twaalf 
werknemers een baan in deze sector. Kleine eilandstaten met welinig 
grondstofíen en ontwikkelingsrnogeliJkheden hebben in toerisme een basis 
gewonden voor economische groei, en menig natuurgebied wordt dankzij het 
toerisme beschermd en in stand gehoudten. 

Toch is er reden tot zorg. Die zorg heefl niet alleen met het hedonistische 
karakter wan het toerisme te maken, maar vooral ook met zijn omvang en groei, 
en met de verdeling van voor- een nadelen over ruimte, tijd en mensen. Nu al is 
het toerisme verantvurooadelijk voor ongeveer 5% wan de uitstoot vanl 
broeikasgassen en dit percentage stijgt snel, met name door het toenemend 
gebruik van het vliegtuig. Toeristische activiteiten zijn ook sterk 
seizoensgebonden, wat niet alleen onvolordelig is valor de toeristische industrie 
maar ook geconcentreerde druk oplevert voolr natuur en maatschappijl. 
Bovendien is een groot deel van het toerisme sarnengeblalid in een relatief klein 
aantal zones, vooral in kuststreken en berggebieden. De huidige trends wijzen 
op onverminderde groei wan het toerisme in de toekomst, maar kunnen de 
trends wan toen en nu wel zonder meer naar de toekomst worden 
doorgetrokken? 

In dit proefschrift wordt een aantal mogelijke toelkomstelr? van het toerisme 
verkend, alsmede de gevolgen daarvan. Speciale aandacht is er daarbij voor 
potentiële t~rendbrewiken, waarvaIn dle eerste tekenen zich nu al manifesteren. 
De eerste is klimaatverandering, een o~ntwikkeling die de richting en omvang 
van toe~ristenstro~men in de heie wereld drastisch kain veranderen. Een tweede 
mogelijke discontinuïteit is het afschaffen of venmi~n~deren van de fiscale 
voordelen van de internationalle luchtvaart, die thain~s ils vrij~esteld van het 
betalen van accijnzen op kerosine en van BW-heffing op tickets. 

Waofdstuk 1 plaatst de toeristische ontwikkelingen van de afgelopen decennia 
in het licht van een aantal grote trends dlie tezamen kunnen worden aangeduid 
als mondialisering. Toerilsme wordt daarbij uitdrukkelijk niet alleen gezien als 
gevolg van de toenemende internationale vervlech~ting van allerlei processen, 
maar ook als een van de veroorzakelrs daarvan. Geconcliud~eerd wordt d~at 
toerisme onlosmakelijk verbonden is met rnolndialisering. De wederzijdse 



ahankelijlkheid tussen toerisme en een veelheid aan mondlliale, reg~i~onalie en 
lokale ontwikkelingen maken van toerisme een ongrijpbaar gleheel. De 
gangbare rediucti~oniskisi~;Ihie en controlistische benaderingen van het toerisme in 
wetenschap en beleid slluiten slecht aan bij deze realiteit. Vandaar dat in dit 
proefschrift gebruik wordt gemaakt van methoden die voortkomen uit de 
complexiteitsth~e~orie en de Intasglicrted Assessment wereld. 

Wicuofdskuk 2 geef! @en overzicl~t van de methodolo~giische gereedschapskist 
waarvan in dit proefschrift gebruik wordt gemaakt. Geconcludeerd wordt dat 
complexe probl~ernen, zoalls het toerisme, niet op een toereiken~de manier 
kunnen worden geanalyseerd met m~onodiscipliruai~i.e en reductionistische 
methoden. De aanwezigheid van fundarnelntele onzekerhedlen en cruciale 
terugkoppelingen naar processen buiten het monodisciplinair bestuldeerde 
systeem zijn daarbij belangrijke argumenten. Onvrede met de tekortschietende 
instr~urneniten u~it de afzonderlijke disciplines speelde een g~rote rol bij dIe 
ontwikkeling van Integrated Assessment (IA). In een notendop wordt het 
instrumentalrium van IA besproken, dat bestaat uit onder meeIr modelanalyse, 
scenarioanalyse, risico-en onzekerheidsan~alyse en participatieve methoden. De 
toeklornst van hef toeris;me en de omvang en uerspreidling daarvan wordt in het 
proefschrift verkend met behullp van geïntegreerde scenario's, met 
olndersteunende rollen voor modelanalyse en pai~rhi~cipatieve methoden. 

Hoofdstuk 3 gaat i~n op de factoren die de groei van het toerism~e hebben 
bepaald, alsmede op de effecten wan het toerisme. De drijvende krachten 
achter het toerisme worden verdeeld in factoren die invloed hebben op de 
toeri~st: zellf (zoals het gezinsinkomen of de wens tot zelfontplooiing), op diens 
omgeving (zoals modeverschijnselen of de mate van ~erstedeli~jki~ng), eln op het 
algehele maatsclhappelijke kadier (zoals bev~lkin~gsg~raei of individualisering). De 
effecten wordlen onderverdeeld in effecten op de economie (bijvoorbeeld 
inkomen of WBF~) ,  hilpt milieu (bijvoorbeeld emi~ssies of bescherming wan 
natuurparken), de sociale verhoudingen (bijvoorbeeld migratie of 
vrowwenemancìpatie), en de cultuur (bijvoorbeeld commerciallisering of revival 
van oude gebruiken). Tot slot besteedt het hoofdstuk aandaclht aan de 
oorzaken achter de concentratie van toeristische activiteiten in ruimte en tijd, en 
achter de ongslijke v~erdel~ing wan de veor- en nadelen van het toerisme over 
gemeenschappen. 

RioofFdstuik 4 bespreekt een casestudy d~ie dIe verdeling van de opbrengstten en 
kotsten van ~w~ltuuntoerisme in de Keniaanse stad Mombassa onder dIe loep 
neeint. Die ve~rdelling blijkt gekoppeld te zijn aan het femomeen van 'sfaging', 
oftewell het in scene zetten van cwllturele uitingen ten behoeve wan het toerisme. 
Behalve gevolgen voor de authenticiteit van de Xoeristisch~e ervaring blijkt 
staging ook economische implicaties te hebben. Slaging is namellijk niet allleen 



een m~iddlel om de toerist het maximale uili zijn vakantie te laten halen, maar aok 
om concurren~tsn bluiten de deur te holuden. Toeristische ondernemers creE?n?en 
overzichtelijke toerisme-encllaves en proberen die op allerlei manieren af te 
schelrmen van de buitenwereld om zo een maximaal deel wan de inkomsteoi 
voor zichzelf te behouden. De lokale bevolking in Mombassa wordt wel geacht 
het exotisch decor te vormen wan deze voorstelling, maar krijgt niet of 
nauwelijks toegang tot de toeristen, met minimale verdiensten wit het Zoerism~e 
tot gevolg. De frustratie dia dit veroorzaakt uit zich onder meer in het hinderlijk 
aanspreken en aanklampen van taeristen, die daarvan vaak niet gediend zujn. 
Ongeorganiseerde vormen van toerisme kunnen wellicht voor verbetering van 
d~e situatie zorgen omdat die minder glebonden zijn aan toeristische enclaves. 

In hoofdstuk 5 wordt een viertal toekomsten van het toerisme verkenNd. Deze 
toekomsten borduren voort op een door de Ilntergouvernementele Werkgroep 
inzake Klimaatverandering (IIPCC] ontwikkelde set scenario's. Die scenario's 
onderscheiden zich op basis van twee dichotomieën: verdergaande 
mondialisering wersus regionale blokvorming, en markt \reIrsus duurzaamheid 
als maatschappelijk witgangsp~wnt. De vier scenario's hebben uiteenlopende 
toekomsten voor het toeri~sme in petto. In de mondialiserende, marktgerichte 
wereld komt het toerisme sterk op in de ontwikkelingclandm van nu, en 
conce~ntreerb het toerilsme zich in massalle resorks om te profitelren van 
s~haai~oiardlelen. In de regionaliserenale, rnarktgeriehle wereld stagneert de 
groei van het toerisme, wordt er weinig geïnvesteerd en zijn verre vakan~ties 
zeldzaam. In de mondialiserende, verduurzamende wereld neemt het toerisme 
sterk toe, zich verspreidend over vele kleine bestemmiingeln om tegemloet te 
komen aan indiwid~uele eisen en om te zorgen voor een betere lokale inbeddling. 
In de negionaliserende, verduurzamende wereld verschilt de gllroei van het 
toerisme sterk per regio, maar ook hier zet de trend naar lokale klei~nschalig~heid 
door. De overgang naair een duurzamelr georganiseerd toerisme is geen 
vanrelf~prekend~heid, maar een langdurig proces van al dolende l~eren en a1 
lerende doen, waarbij verschillende parlije~n bet1rok1ken zijn. 
Transitiemanagement is een veelbelovend illnstrurnent om zulke procassen t% 
begeleiden. 

Maofdstuk 6 verkent de mogelijke effecten op het toeris~me van een relatief 
nieuw verschijnsel: klimaaitveranderingl. Hei klimaat is belang~rijk voor hst 
toerisme: honderden miljoenen mensen gaan jaarlijks op vakantie naar de zon,. 
Veranideringe~n in de klimlatologische omstandigheden thuis en ap de 
vakantiebestemming kunnen dus zorgen voor werschuivingen in 
toeristenstromen. Dit hoofdstuk verkent via rnodlelberekeningen aan de hamldl 
van vier 18CC scenario's de veranderingen in klimatologische geschiktheid van 
toeristische bestelmmingen, waarbij die geschiktheid wordt uiItgedrwlkt in 
speciale indices. Hloewel de resultaten per scena~ria en index verschillen is de 



trenld dwidelvk. Cetriedeni ronirld de evenaar worden het hele jaar minder 
aanlreklkelijk, telwijl de omskandigheden in gebieden dicMerbij de pollen jluist 
vierbetererr. Nieuw-Zeelarid, Canada, Engeland en Nederland zlijn gebieden met 
gunstige viooruibiichten: deze eeuw worden de zlorners beter en hef 
vakantieseírio~en langer. Voor de overige gebielden zijn de resultaten gemengd. 
Hief Middellandse Leegebied krijgt bijvoorbeeld i e  maken met een aanzienlijke 
verslechtering in de zomer, tewijll de omstandigheden in h~et voor- en najaar 
juist flink verbeteren. OF dit voor Zuidl-Europa positlief of negatief zal uitpakken, 
hangt sterk af van de flexibiliteit van de vakantieganger bij h~et uitkiezen wan zijn 
va kantieperiode. 

Hoofdstiw~k 7 gaat dieper in op de mogelijke gevolgem van kli~maatweranderlngi 
voor Nederland. Het aantal1 mooie dagen in Nederland n~eemt toe en ook wordt 
het seizoen langer. Verwacht wordt daarom dat de buitenreadie langs de hele 
linis aal toenemen. Aangezien het klimaat wisselvallig zal blijven, walt n~iet te 
verwachten dat Nederland vanwege zijn klimaat een veel populairdere 
vakantiebestemming voor buitenlandse toeristen zal worden. De 
zeespiegelstijging kan voor probilemen zorgen langs de kust vanwege 
strandlafslag en eventuele schade aan toeristische infrastructuur. Zandsuppletie 
kan hierin verlichting brengen. Het moderne waterbeleid, dat water steeds meer 
ruimte biedt om de toenemende waterafvoeren te kunnen verwerken, kan voor 
nieuwe kansen zorgen voor de watersport. Elfstedentochten blijven mogelijk, 
maar worden wel steeds zeldzamer, en om te sk~iën moeten Nederllandsie 
wintersporters welllicht de Alpen gaan verruilen voor andere gebieden, vanwegie 
de verslechterende sneeuwzekerheiid . 

Hoofdstuk 8 bestudeert de achtergronden van de belastiingvrijstellingen die de 
luchtvaar! geniet. Deze vrijstellingen zijn historisch gloed verklaarbaar. Na de 
Tweede Wereldoorlog wildle men internatilonalle contacten stimuleren ter 
bevordering wan de wereldvrede, Inmiddels is de luchtvaart uitgegroeid tot een 
enorme sector, mede dankzij het toerisme dat wereldwijd ongeveer 50% van de 
vlluchtein voor zijn rekening neemt. Via geluidsoveullast en emissies van 
broeikasgassen levert de luchtvaart een belaiigrljke blij~drage aan hedendaagse 
maatschappelijke prebleimienl. De belastingvoordellen staan daarom onder druk, 
el ritten ze voorlopig nog stevig verainkesd in internationale verdragen. De 
Europese Unie, die niet gebonden is aan deze verdragen, kan wellicht een 
doorlbraak forceren. Dit hioofdstu1k verkent de gevolgen van normalisering van 
de fiscale positie van de luch~baart. Als de Europese luchtvaart in 2003 het 
Griekse benmineaccij~nstarief op kerosine had moeten betalen, en het 
Luxemburgse BTW-talrief had moeten gebruiiken voor tiiekets (dl@ laagste 
tarieven van de EU-Is), zou het aantal reizigers enkele tientallen procenten 
lager zijn uitgevallen. Met name lan~geafstandsvluchten en chartervluchten 
blijken gevoelig voor belastlingheftiing. Afschaffing ad reductie van de bijzonder 






