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Toerisme

Jean-Pascal van Ypersele

Warme, droge zomers… De klimaatverandering lijkt ideaal
voor de recreatie. Maar toch zouden er ook wel eens
negatieve kanten kunnen opduiken. Als de projecties van
het IPCC blijken te kloppen, zouden sommige favoriete
toeristische bestemmingen wel eens in moeilijkheden
kunnen komen. Door de stijging van de zeespiegel lopen
eilanden of laaggelegen kusten zoals de Malediven het
risico dat ze gedeeltelijk onder water komen te liggen en
dat de stranden te lijden krijgen van sterke erosie. Het
toerisme vormt een belangrijke bron van inkomsten en
werkgelegenheid voor heel wat kleine eilandstaatjes en
vele daarvan zouden werkelijk geruïneerd zijn door de
klimaatverandering t.

Zonneschijn en mooi weer worden vaak als onontbeerlijk
beschouwd voor het toerisme. Maar het is ook van belang
dat mensen zich goed voelen in de heersende tempera-
tuur. Dit welbevinden zou door de temperatuurstijging
wel eens kunnen omslaan in stress, vooral voor kwetsbare
personen (met cardiovasculaire ziekten) h. Door de ver-
moedelijke daling van de zomerse neerslag zou de lucht
droger worden, waardoor de hogere temperaturen mis-
schien wel draaglijker zouden zijn… maar er zijn natuur-
lijk altijd grenzen. De bestemmingen rond de Middel-
landse Zee, die momenteel zo geliefd zijn bij toeristen uit
Noord-Europa, zouden in de zomer duidelijk minder aan-
trekkelijk kunnen worden wanneer het er enkele graden
warmer zou zijn en er meer kans zou bestaan op hittegol-
ven.

In onze streken zou een matige temperatuurstijging in de
zomer veeleer gunstig zijn voor het toerisme. Dat is ook al
gebleken in Groot-Brittannië: één of meer zonnige zomers
hebben ervoor gezorgd dat minder Britten naar het bui-
tenland op reis gaan en hebben zelfs buitenlandse toe-
risten naar Groot-Brittannië gelokt a. We kunnen ervan
uitgaan dat deze gunstige ontwikkeling zich ook in België
zou voordoen. Maar we moeten er wel rekening mee hou-
den dat er aan de kust een regelmatiger herstel van de
stranden nodig zou zijn omwille van de toenemende ero-
sie. In Wallonië zou het debiet van de rivieren waar-
schijnlijk dalen. Het “natuurtoerisme” zou in onze streken
ook op meer belangstelling kunnen rekenen.

De wintersportstations in de Alpen en elders zouden dan
weer een korter seizoen kennen, tengevolge van een ern-
stig tekort aan sneeuw – vooral in de oorden op een
lagere hoogte. Zoiets kennen we bij ons natuurlijk niet,
maar het zou wel eens kunnen dat er door de klimaatver-
andering van de sneeuwpret in de Hoge Venen niets
anders overblijft dan enkele vergeelde foto’s… Bovendien
zou een toename van de winterse neerslag zeker niet
gunstig zijn voor de recreatie!

Wat zal de impact van de klimaatverandering kosten?

Jean-Pascal van Ypersele

Er is al heel wat onderzoek verricht naar de kosten van de
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Maar er
bestaan daarentegen heel wat minder ramingen van de
kosten van de schade die de klimaatverandering zal aan-
richten 46,47,48,49. Economen hebben daar wel excuses voor,
want het is veel moeilijker om de waarde van een verlo-
ren mensenleven in geld uit te drukken, als dat al zin zou
hebben, dan om de rendabiliteit te berekenen van een
investering in een verbetering van het openbaar vervoer
of een industrieel procédé 50.

Zelfs het werkelijke effect van de huidige klimaatverande-
ring is moeilijk in te schatten, en zeker ook moeilijk in
geld uit te drukken. Het is dan ook lastig om een onder-
scheid te maken tussen de impact veroorzaakt door de
klimaatverandering en de gevolgen die verband houden
met andere factoren, zoals technische vooruitgang of eco-
nomische ontwikkeling. De kwetsbaarheid voor de kli-
maatverandering is met name afhankelijk van het aan-
passingsvermogen. Dat kan heel sterk variëren en
daardoor is het des te moeilijker om precieze bewijzen te
vinden voor de sociaal-economische impact van de kli-
maatverandering op regionale schaal. De waargenomen
gevolgen kunnen inderdaad het gevolg zijn van een aan-
passing aan de klimaatverandering in plaats van een
rechtstreekse impact.

Voor een per definitie wereldwijd probleem als de kli-
maatverandering, heeft het maar in beperkte mate zin om
te redeneren op de schaal van België. Sommige van de
gevolgen die in dit rapport beschreven staan, kunnen in
zekere mate wel in geld worden uitgedrukt. Zo is het
denkbaar dat het energieverbruik voor verwarming in de
winter door de opwarming met enkele procenten zal
dalen en dat het elektriciteitsverbruik voor airconditio-
ning in de zomer zal toenemen. De verkopers van roomijs
en frisdranken zullen waarschijnlijk gouden zaken doen.
Overstromingen zullen schade aanrichten, maar door de
herstellingswerken zal het BNP stijgen. De landbouw zal
geen grote invloed ondervinden, tenminste als we de sec-
tor in zijn geheel beschouwen (wintertarwe en bieten
houden van warmte, maar dat geldt niet voor aardappe-
len…) en als we ons beperken tot de verwachte verande-
ringen voor de eerstkomende decennia. Er zal in de win-
ter minder strooizout voor de wegen nodig zijn, maar het
asfalt zal vaker smelten in de zomer. In de toeristische
sector zullen zeker ook enkele aanpassingen moeten
gebeuren. Het onderhoud van stranden en dijken zal
meer geld vergen. Zolang de verandering beperkt blijft,
kan zij algemeen gezien gunstig zijn voor het toerisme. In
enkele van onze buurlanden (Frankrijk, Nederland en het
Verenigd Koninkrijk) zijn pogingen ondernomen om dit te
becijferen, meer bepaald op basis van het onderzoek van

                  


