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Toerisme slecht voor het milieu
Door ONZE REDACTIE BUITENLAND

Vandaag, 05:30 in BUITENLAND
AMSTERDAM - De wereldbevolking gaat inmiddels zo enthousiast op vakantie, dat iets
meer dan 8 procent van de broeikasgassen worden uitgestoten bij toeristische en aanverwante
activiteiten. Het gaat daarbij zowel om toerisme in eigen land als over de grens, stelt een
internationale groep milieuwetenschappers. Het percentage is zo’n beetje het driedubbele van
de geschatte milieuschade waar tot nu toe van was uitgegaan.

Toeristen op Cyprus maken een foto van een landend passagiersvliegtuig.
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Het meeste recente jaar waarover de wetenschappers cijfers hebben, is 2013. Toen
waren toeristische activiteiten goed voor de uitstoot van zo’n vierenhalf miljard ton
aan kooldioxide. De vervuiling, veroorzaakt dus door zowel binnen- als buitenlands
toerisme, was het grootst in de Verenigde Staten, China, Duitsland en India. De
uitstoot is onder meer het gevolg van vluchten van en naar de reisbestemming, het
verbouwen van eten voor de toeristen en de productie van souvenirs.
De vervuiling zal de komende jaren alleen maar verder toenemen, voorspellen de
wetenschappers. Als de huidige toeristische trends doorzetten, zorgt toerisme in
2025 voor een uitstoot van zesenhalf miljard ton kooldioxide. Daarmee is het een
van de grootste bedreigingen voor het wereldwijde milieu.

Vliegen is veruit de grootste bron van vervuiling. „We adviseren dan ook om
minder te gaan vliegen en vaker aan de grond gebonden vervoer te gebruiken,
openbaar vervoer dus”, zegt de Australische Arunima Malik, een van de
wetenschappers die heeft meegewerkt aan het onderzoek, tegen persbureau Reuters.
Malik en haar collega’s wijzen erop dat ticketprijzen stukken hoger zouden moeten
zijn, als rekening gehouden zou worden met de kosten van vervuiling.
Volgens de Verenigde Naties maakt de toeristische sector grote stappen om schoner
te werken, maar kan er nog steeds veel gewonnen worden. Patricia Espinosa, het
hoofd van het VN-Secretariaat voor Klimaatverandering, wijst erop dat de
toeristische sector voor zijn producten ook bijzonder afhankelijk is van een gezond
milieu.
Deze week komen vertegenwoordigers van bijna 200 landen bijeen in Bonn om te
praten over de uitvoering van het Parijse Klimaatakkoord. Toerisme zal daar hoog
op de agenda staan.
De wetenschappers plaatsen wel een kanttekening. Hun onderzoek maakt geen
vergelijking met hoeveel milieuschade mensen veroorzaken als ze voor hun
vakantie thuis blijven.

