
 

 
 

Ecobeleid in de Alpen 
Het is niet gemakkelijk af te spreken 

Er zijn op dit moment 40.000 skipistes, 15.000 banen 
en liften en 20.000 sneeuwkanonnen in de Alpen. Bij 
elkaar zorgt dit voor een enorme belasting op het 
milieu. Daar moet wat aan gedaan worden, maar dat is 
moeilijker dan het lijkt. 

Dat komt omdat de Alpen niet in 1 land liggen. Hierdoor is het erg moeilijk om een 
gezamenlijk beleid ten opzichte van milieu in het Alpengebied te vormen. 

Verschil in aanpak 
In Oostenrijk en Zwitserland kan er niet zomaar een boshelling worden gekapt om een 
nieuwe piste aan te leggen. Er moet bij wijze van spreken voor elke boom een 
kapvergunning worden aangevraagd. In Italië en Frankrijk maakt men zich niet zo druk. 
Daar is de aanleg een stuk gemakkelijker. 

Bevolkingsconcentratie 
De belangrijkste reden van die verschillende aanpak 
lijkt het verschil in bevolkingsconcentratie. De boeren 
in de Franse en Italiaanse bergdalen zijn massaal naar 
de stad verhuisd. Omdat er bijna niemand meer 
woont, is het niet moeilijk om een skipiste aan te 
leggen. 
 
In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk is de plaatselijke bevolking veel minder 
weggetrokken. En zij weten maar al te goed dat een vernielde natuur uiteindelijk alle 
toeristen zal wegjagen. Daarom komen in Oostenrijk en Zwitserland steeds meer gebieden 
waar je niet zomaar met de auto kunt rondrijden. Er 
zijn beschermde natuurgebieden waar nooit meer een 
boom gekapt mag worden en waar iemand op de lange 
latten onmiddellijk een procesverbaal krijgt. 

Skitips 
Ook reisbureaus beseffen dat ze alleen aan de Alpen 
geld blijven verdienen als het in de bergen de moeite 
waard blijft. Steeds vaker komen er folders uit met 
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een apart hoofdstukje: duurzaam toerisme. Toeristen krijgen een lijstje met praktische 
milieutips: 

 Maak op uw bestemming gebruik van het openbaar vervoer. Hierdoor wordt het 
smelten van de gletsjers en de verzuring van de bossen tegengegaan. 

 Maak in de bergen uitsluitend gebruik van gebaande wegen en paden. Anders 
vertrapt u plantjes in een toch al kort groeiseizoen. 

 Gooi het a.u.b. op een akkoordje met de natuur: GOOI NIKS WEG. 
 Ga, als het even kan, buiten het hoogseizoen naar de Alpen. Door deze spreiding 

draagt u er toe bij dat meer toeristen aan dezelfde verblijfsaccommodatie genoeg 
hebben. Dan hoeft er niet te worden bijgebouwd.  

 Gebruik alleen skiroutes waar voldoende sneeuw ligt. 

 


