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Wat doen?
• Oostenrijkse inspiratie 

• Link met Advies Rli



Bron: Bezoek aan Alpine Pearl Werfenweng en Ellmau  
(Tirol) in juni 2018

De delegatie Alpine Pearls (25 dorpen gericht op duurzame mobiliteit)

Ellmau



1. Visie en leiderschap zijn belangrijk

• Burgemeester Werfenweng staat aan de wieg van de 

Alpine Pearls (2006)
• Focus op duurzame mobiliteit en gebruik van duurzame 

energiebronnen
• In Ellmau is de Bergbahn in de lead
• Is een private onderneming met lokale aandeelhouders

• O.a. nieuw hotel vlak bij skilift met ondergrondse parking
• En activiteiten seizoensverlenging (zie verder)



2. Innige samenwerking is cruciaal

Werfenweng

• Alpine Pearls om ervaringen uit te  wisselen met 
duurzame mobiliteit e.d.

• Sanfte Mobilitätskarte voor o.a. gratis vervoer, 
waaraan 70% van accommodaties meedoet met 
een pendant voor eigen bewoners en kinderen

• Bewoners voor 70% eigenaar biomassacentrale
Ellmau
• Toerisme is geen doel op zich, maar wordt gezien 

als middel om de levenskwaliteit en het landschap 
op peil te houden en wordt dus breed gedragen



3. Transparante en eerlijke financiering toeristische 
infrastructuur

• In Tirol systeem al in 1927 opgezet

• Toeristenbelasting: geld gaat naar lokale Tourismus Verband
• Pflichtbeitrag: alle KvK bedrijven betalen mee, afhankelijk van 

• Omzet 
• Betrokkenheid bij toerisme 
• Belang van toerisme in het gebied

• Geld komt in fonds voor innovatie en verduurzaming toerisme
• Te besteden op instigatie Tourismus Verband
• Onderhoud wegen en paden is taak overheid
• In Werfenweng vergelijkbaar

“Private partijen beslissen zelf 
waarin wordt geïnvesteerd”



4. Veel aandacht voor seizoensverlenging 
• Werfenweng: congrescentrum

• Ellmau: Elmi’s Zauberwelt: natuurgericht vertier voor 
kinderen tot pakweg 12 jaar

• In ontwikkeling: vertier voor tieners
• Restaurant met lounge faciliteit
• Uitbouw wandelnet



5. Duurzaamheid en seizoensverlenging lonen
Werfenweng

• 25% van de gasten komt voor het duurzame 
mobiliteitsconcept

• Winter- en zomerbezoek nu ongeveer gelijk door o.a. 
duurzaam hotel annex congrescentrum met eigen 
biomassacentrale 

Ellmau
• +25% toeristen sinds 2013
• 25% toeristische inkomsten nu uit zomer
• Zwakke punt: november en december
Algemeen

• Zien omgevingskwaliteit als natuurlijk kapitaal 



Advies Rli

• Toerisme in NL groeit sterk

• Perspectiefwisseling nodig

• Van toerisme beleid vooral gericht op economisch profijt

• Naar ook oog voor kansen en bedreigingen voor leefomgeving en samenleving (dus fysiek én 
sociaal)

• Daarvoor is nodig toekomstgericht sturen door overheden, o.a.

• Zoek waar balans ligt/kan liggen tussen toerisme en sociale en fysieke draagkracht 

• Maak een strategie om tot optimale balans te komen

• Bepaal instrumenten
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Tips uit Oostenrijk om advies vorm te geven 

Balans sociaal Toerisme zien als middel om levenskwaliteit te realiseren

Intensieve publiek – private – particuliere samenwerking

Balans fysiek Kwaliteit leefomgeving koesteren als kapitaal

Oog voor de markt voor duurzaamheid

Strategie Richt je niet alleen op toerisme, maar ook op voorzieningen, leefbaarheid, werk, 
cultuur etc. Alles wat gemeenschap belangrijk vindt

Instrumenten Seizoenspreiding

Duurzaamheid in je marketing  

Ondernemers (mee) laten beslissen over toeristische investeringen 



Daarbij laten
• Dank aan mijn reisgenoten en met name Tanja 

Emonts en Jasper Heslinga waarmee ik samen het 
paper schreef: How to improve innovation in 
sustainable tourism? Five lessons learned from 
the Austrian Alps

• Dank voor het luisteren

• Zie voor meer info: www.stirr.nl
• hans.hillebrand@recreatieenruimte.nl

http://www.stirr.nl/

