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“We kunnen niet doorgaan op de oude voet”, meldt de organisatie van Our Common Future

2.0 (OCF). Het crowdsourcing toekomstrapport ‘Duurzaam denken doen – Inspiratieboek voor 

onze gezamenlijke toekomst’, verscheen op 20 mei. Duurzaamheid is belangrijk, zeker voor 

toerisme waarin de verkwistende voetafdruk van reizigers relatief groot is. In deze Grontmij 

Expertmeeting over duurzaam toerisme vier meningen van vier schrijvers die bijdragen 

leverden aan het hoofdstuk toerisme.

Twee keer dit jaar vindt een Grontmij Expertmeeting plaats. Duur
zaamheid in toerisme en hoe maken we de sector duurzamer, dat 
staat centraal in de eerste Expertmeeting. Bertus van der Tuuk van 
Grontmij werkte mee aan OCF 2.0 voor het hoofdstuk toerisme. 
Toerisme verbindt landen en laat mensen elkaars culturen ontdek
ken. Maar het zijn ook veel vliegtuigkilometers en verbruik van 
eindige grondstoffen. Our Common Future geeft een beeld van 
het jaar 2035. Bertus kijkt samen met Gijs van Hesteren, Sander 
Elzerman en Remco Timmermans naar de toekomst.

Sociaal economisch: “Generatie Einstein schept 
duurzame waarden”
Bertus van der Tuuk, consultant, over de sociaal economische 
trends en duurzaam toerisme: “De vakantie zal ook in 2035 onver
minderd belangrijk zijn. Het is en blijft een eerste levensbehoefte. 
Zeker voor de hard werkende generatie van 2035. Zij zullen de 
vakantie hard nodig hebben. De andere manieren van werken, de 
grotere werkdruk en het wegvallen van de grenzen tussen werk en 
vrije tijd zal leiden tot meer stress. City breaks, weekendjes weg, 
attractieparken, meerdaagse evenementen, resorts en health en 
wellness centers zijn voor de werkende generatie van 2035 brood
nodig om fysiek en mentaal op de been te blijven. 

In 2035 zal opwarming van de aarde tot gevolg hebben dat de 
Nederlandse zomers niet alleen langer duren maar ook warmer 
en droger zijn. De vraag naar binnenlands toerisme in Nederland 
neemt met 5% toe door iedere graad temperatuurstijging. Een 
kanttekening hierbij is dat mensen een binnenlandse vakantie 
vaak afwisselen met meer buitenlandse vakanties in het daarop 
volgende jaar. De Nederlandse kust zal profiteren van de tempe
ratuurstijging. Mediterrane landen zullen meer en meer te maken 
krijgen met extreem warme periodes en droogtes. Als deze regio 
de komende jaren minder aantrekkelijk wordt voor het toerisme en 
de wintersport steeds meer te lijden krijgt van klimaatverandering, 
wordt het eigen land een aantrekkelijker alternatief. Wel blijft de 
behoefte aan buitenlandse vakanties bestaan. 

Leeftijd en levensfase zijn belangrijke variabelen die de vraag naar 
het toerisme beïnvloeden. In 2035 zal 40% van de bevolking boven 
de 50 jaar zijn. De meesten hiervan zullen blijven werken tot hun 
zeventigste jaar. Healthy ageing zal nog meer in het centrum van 
de belangstelling staan dan nu. Ook de verworvenheden van de 
biotechnologie zullen hier hun steentje aan bijdragen.
Voor duurzaamheid vestig ik mijn hoop op de generatie Einstein, 
de jonge mensen die nu nog de basisschool en de middelbare 
school bevolken. Er gloort een nieuwe generatie, die nieuwe en 
andere waarden creëert. Die zijn eigen waarden schept, los van de 
bestaande conventies in het ‘1.0 denken’. Een generatie die gericht 
is op ‘delen’ (sharing). Die beseft dat je met zijn allen meer weet 
dan in je eentje, die socialer is dan ooit, die respect voor mens en 
omgeving en zelfontplooiing hoog in het vaandel heeft staan.” 

Ecologie: “Natuurwaarden verbeteren door clustering 
recreatie”
Sander Elzerman, ecologisch adviseur, over ecologie en duur
zaam toerisme: “In eerste instantie kijk je dan vooral naar de 
klimaatverandering en de impact voor het toerisme. We zijn zelf 
verantwoordelijk voor die verandering, we hebben invloed op 
de creatie van het klimaat. Dat kan grote gevolgen hebben voor 
reisbestemmingen. Het kan zijn dan we in de toekomst niet meer 
kunnen skiën in de bergen. Die reisbestemmingen moeten veran
deren als toeristische bestemming. 
Voor het rapport keek ik vooral naar de Nederlandse context. 
Specifiek speelt dan het ruimtegebruik voor recreatie en toe
risme. Je ziet al een druk op de openbare en groene gebieden. 
Ik verwacht dat die druk verder zal toenemen. Ik adviseer om 
voor de verbetering van het binnenlands toerisme de ecologische 
hoofdstructuur door te zetten. Je zoekt betere natuurwaarden. 
Daarvoor moet je misschien delen in natuurgebieden afsluiten. 

Duurzaam toerisme niet 
vanuit consument

Our Common Future 2.0: experts over duurzaam toerisme in 2035

EXPERTMEETING Als grote derde ontwikkeling zie je dat je dan als politiek functies 
in recreatie kunt clusteren. Hoe hoger de druk op de ruimte, hoe 
beter je de ruimte moet benutten. Daar kan de politiek voor zor
gen. Voeg nieuwe functie toe aan bestaande gebieden. Hiermee 
kun je ook de meeste kritieke soorten in de natuur beschermen. 
Clusters en kwaliteit van de ruimte gaan samen. Of de toerist 
open staat voor duurzaamheid en toerisme? Duur zaamheid is 
een issue dat nu weinig leeft onder toeristen. Mensen worden 
wel steeds bewuster. Je ziet dat er zuiniger wordt omgegaan met 
energie. Vlees, ook daarbij kiest een consument bewuster voor 
vlees en welke soorten.  Ik denk dat er steeds meer aandacht 
komt voor duurzaam toerisme, ook in eigen land. Kijk naar de 
Oostvaardersplassen, bij grote delen kom je niet. Toch hebben die 
plassen een grote aantrekkingskracht op toeristen. Dan zie je dat 
natuurwaarden bijzonder zijn voor bezoekers.”

Politiek: “Politieke achtergrond stimulans 
duurzaamheid”
Gijs van Hesteren, ondernemer in toerisme en oudgemeenteraads
lid, over politiek en duurzaam toerisme: “Politiek speelt een rol 
omdat er een ideologie achter zit. Politiek heeft voor toerisme een 
faciliterende rol. Met de juiste ontwikkelingen en ondersteuning 
van de politiek denk ik dat we duurzaamheid in het toerisme kun
nen verwezenlijken. Het eerste rapport, vijfentwintig jaar geleden, 
werd met hoongelach ontvangen. Nu is de ontwikkeling naar duur
zaamheid al deels geïnternaliseerd. Kijk naar de huidige regering, 
een aantal standpunten dat vroeger als ‘links’ werd afgedaan op 
het gebied van milieu wordt door dit kabinet gesteund. 
Als je kijkt naar een punt dat zich zal ontwikkelen dan is het 
de samenwerking. Die wordt alsmaar breder. De politiek kan de 
leiding nemen in de ontwikkeling van duurzaamheid. De politiek 
moet de ontwikkeling naar duurzaamheid in het toerisme facilite
ren. Toerisme is een economische activiteit en die zal zeker aan
gemoedigd worden, ook in 2035. De prijs voor een liter benzine is 
nog nooit zo hoog geweest. Daar zit ook een politieke reden achter. 
Het is niet voor niets dat er een luchtvaartbelasting kwam. Dat zijn 
allemaal politieke achtergronden voor meer duurzaamheid. 
Toerisme gaat zich in de toekomst nog meer verbinden met com
municatie en informatietechnologie. We kunnen steeds meer 
mogelijk maken voor de groeiende behoefte aan individuele bele
ving. Dat is interessant, want dan kun je het gebruik van energie
bronnen zoals olie terugdringen. Uiteindelijk wil je tegengaan dat 
toeristen onnodige reisbewegingen maken. Politiek kan door de 
juiste manier van handelen bijdragen. Ik denk dat we duurzaam
heid in het toerisme wel verwezenlijken.”

Economie: “Duurzaamheid komt niet vanuit de 
consument”
Remco Timmermans, bedrijfskundige en eigenaar van bureau 
voor trainingsreizen Expedition Factory over duurzaam toerisme 
en economie: “Het allerbelangrijkste is dat we een verschuiving 
verwachten in economische zin naar het Oosten. De impact van 
de groei in toerisme komt vooral door de opkomst van de BRIC
landen (Brazilië, Rusland, India en China). Een derde van de 
wereldbevolking leeft in die landen en daar ontstaat nu een brede 
middenklasse. Die willen ook allemaal op reis als dat economisch 
mogelijk is, ook zij komen naar Europa en naar Nederland. 

Hoe moet je je daarop voorbereiden? Ten eerste moet Nederland 
er zich van bewust zijn dat deze nieuwe toeristen komen en dat je 
daar rekening mee houdt. Deze groep heeft een geweldige invloed 
op het deel van duurzaamheid waar tot nu toe weinig over wordt 
gepraat: profit. Meestal gaat de discussie alleen over de ontwikke
ling van duurzaam toerisme. Je hebt natuurlijk ook profit nodig om 
duurzaamheid mogelijk te maken. 
Ten tweede, je kunt dit er niet los van zien, moet de politiek toe
risme vanuit het Oosten naar Nederland stimuleren. De politiek 
zet daarbij duidelijk in op duurzaam toerisme. Het onderwerp dat 
hierbij perfect aansluit is het thema water. In landen als China en 
India zijn we bekend om hoe we ons beschermen tegen de zee en 
de rivieren. Chinezen komen naar Nederland om de Deltawerken 
te bezoeken. De politiek moet actief duurzaam toerisme onder
steunen en naar duurzaamheid streven. Wat mij betreft is het 
duidelijk voor nu en de toekomst; duurzaamheid komt niet van
uit de consument. Ondernemers zelf hebben de verantwoording 
voor een duurzame ontwikkeling en die moeten ze ook nemen. 
Hooguit 20 tot 30% van de consumenten maakt bewust een 
keuze voor duurzaam toerisme in de toekomst, verwacht ik. Dat 
percentage zal niet hoger worden. Het unique selling point van 
de toeristische sector is de prijs en ik heb niet de illusie dat dit 
verandert. Voor ondernemers geldt dat het economische plaatje 
moet kloppen. De duurzame keus in energie en producten wordt 
de rendabele keus. We laten in het rapport voorbeelden zien van 
de Nederlandse kassen die nu al energiepositief zijn. De kassen 
leveren meer energie dan ze verbruiken. Dit kunnen we gebruiken 
voor toerisme, denk aan energiepositieve attracties. Over 25 jaar 
is de energiecrisis voorbij. Duurzame energie is de oplossing.” ■
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 (V.l.n.r.)Sander Elzerman, 

Remco Timmermans, 

Bertus van der Tuuk en 

Gijs van Hesteren met het 

toekomstrapport ‘Duurzaam 

denken doen’ in de hand..

Bertus van der Tuuk: “Voor duur-
zaamheid vestig ik mijn hoop op de 
generatie Einstein.”

Remco Timmermans: “Je hebt 
natuurlijk ook profit nodig om duur-
zaamheid mogelijk te maken.”


