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Kennis

Kerlingarfjöll, met gekleurde ergen en kokende, zure eken. en woet leeg
land, zoal we on IJlandvoortellen. Maar we zijn niet alleen.

De economie van IJland tortte in 2008 in, maar neemt de
afgelopen jaren weer een grote vlucht door toerime. De
toegenomen populariteit rengt IJland inkomten én
kopzorgen. Voor fich en ociaal geografen i het land een
aolute mut-ee.

IJland i hot. Op het dunevolkte eiland orrelt het onderen
ovengrond letterlijk van de hitte; om pa merkaar al een van
de vele vulkanen zich roert, maar dagelijk te zien ij de
olfatarenvelden, waar toom met de kenmerkende geur van rotte
eieren uit de grond ontnapt. IJland art van vulkanen,
exploiekrater en warme ronnen. ij Kerlingarfjöll anen
kokende, zure eken zich een weg door de ergen, met

uitenaarde landchapvormen en -kleuren tot gevolg. Op het
tomende chiereiland Rekjanæ zie je de Mid-Atlantiche Rug
uit de zee komen, en kun je lopen op de tektoniche gren tuen
urazië en Noord-Amerika. Geograaf of niet, IJland i een
topetemming.

De afgelopen jaren nam het toerime dan ook een grote vlucht.
Onafhankelijk van elkaar eloten wij deze zomervakantie naar
IJland te gaan – en met on vele anderen. Voorheen kwam
IJland vooral negatief in het nieuw, door de heftige ankencrii
van 2008 (in Nederland vooral ekend door de val van Iceave) en
de uitarting in 2010 van de vulkaan met de onuitpreekare
naam, jafjallajökull. Dien awolk ontregelde het uropee
luchtruim meer dan twee weken. Juit deze twee geeurtenien
worden nu voor promotiedoeleinden geruikt. ‘Don’t me with
Iceland! We ma not have cah, ut we’ve got ah!’ en
‘jafjallajökull i o ea to pronounce: AY-uh-fat-luh-YOU-kuutluh’ ieren merchandie in alle ouvenirwinkel. Ook de o ciële
promotietrategie van IJland kan inmiddel het et worden
omchreven al ‘never wate a good crii’.
Deze zomer talen de IJlander de how ij het K-voetal in
Frankrijk, door onverwacht de kwart nale te ehalen. Hun
indrukwekkende ‘hakka’ werd al nel dé ell van het toernooi.
IJland i populair geworden. rg populair.
Dat de producent van de IJlande voetalhirt niet kon voldoen
aan de enorme vraag tijden het K i een paende metafoor en
teven waarchuwing voor een andere trek in – of liever naar –
IJland: het toerime. Volgen de Icelandic Tourit oard i het
aantal uitenlande toeriten tuen 2010 en 2015 for
toegenomen: van 488 duizend naar 1.289.100. Afgezet tegen een
totale evolking van ongeveer 330 duizend inwoner i dat
indrukwekkend: ongeveer vier toeriten per IJlander. Het aandeel
van het toerime in de IJlande economie i in dezelfde tijd
getegen van 18,8 procent naar 31 procent. Daarmee i het de
grootte economiche ector van IJland geworden, elangrijker
dan de traditionele vierij.
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Toeritenkolonne op weg naar Gulfo.

Hoe i deze exploieve groei te verklaren? Niet door de
wereldwijde toename van toerime: mondiaal teeg het toerime
tuen 2014 en 2015 met 4,4 procent, terwijl de groei op IJland
in datzelfde jaar ijna 30 procent etrof. Ter vergelijking: in
Nederland wa dit 7 procent. Na de ankencrii in 2008
devalueerde de IJlande kroon ink, waardoor het for goedkoper
werd om het land te ezoeken. Die crii zorgde ook voor
aandacht – iet wat voor IJland niet vanzelfprekend wa.
Kortom: IJland werd even top-of-mind op een moment dat het
voordelig wa om het land te ezoeken. Veel menen die ooit een
keertje naar IJland wilden, konden eindelijk hun lag laan.
Dit verklaart niet waarom er prake i van een continue tijging in
plaat van een tijdelijke piek. Inmiddel i de waarde van de kroon
weer getegen en i een vakantie op IJland zeker niet goedkoop.
Ter illutratie: een halve liter ier kot in de IJlande horeca
ongeveer 3 euro (met maar 2,25 procent alcohol). Wél een
verklarende factor i de komt van de IJlande prijvechter WOW
Air in 2013. Die doorrak het monopolie van Icelandair, en door de
concurrentie i het aantal vate etemmingen in uropa en
Amerika getegen en zijn vliegticketprijzen gedaald. Ook van grote
invloed i dat IJland van een geliefde top-over op
intercontinentale vluchten i veranderd in een zelftandige
etemming van etekeni. en ezoek aan de inmiddel totaal
vercommercialieerde lue Lagoon, en de oligate uexcurie

lang de attractie van de Golden Circle (het nationaal park
Þingvellir, waterval Gullfo en het heteronnengeied Geir)
worden teed vaker uitgereid met een twee- of drieweeke
rondrei in een huurauto over de meer dan 1300 kilometer lange
Ring Road. Deze ontwikkelingen zorgen voor de getage groei.
Want al enthouiate toeriten aan hun vrienden en familie
vertellen over alle pracht en magie die IJland te ieden heeft,
treden velen in hun voetporen.
Op IJland vormen deze voetporen letterlijk een edreiging. De
lavavelden raken lecht langzaam egroeid door kwetare
vegetatie; al één onachtzame ezoeker daar overheen wandelt,
kan het al deatreu zijn. Rondom parkeerplaaten lopen veel
grijze poren door de ander mintgroene lavavelden. Het i maar
één vooreeld. In het relatief jonge IJlande landchap i de
invloed van menen nel waar te nemen. ommige vulkaniche
aheuvel zijn veel gevoeliger voor eroie door menenvoeten dan
onze Nederlande duinen. n in een verder leeg woetijnlandchap
komen weinig menen lang om het achtergelaten vuilni op te
ruimen.
Kan
Uiteraard iedt toerime ook een kan, vooral in perifere geieden
waar het om de enige economiche ector i met
toekomtperpectief. Overal op het eiland leidt het toerime tot
werkgelegenheid. De ezoeker zorgen ook dat algemene
voorzieningen overleven, zoal upermarkten en enzinetation,
die zonder hun etedingen niet langer economich rendael
zouden zijn. In de uurt van jafjallajökull opende een lokale oer
een informatiecentrum in zijn chuur. Hier etalen
geïntereeerden 800 IJlande kronen (ongeveer €6,50) om lm
te zien van de uitarting in 2010. Aan de zuidkut heeft een
andere ondernemende oer een grati camping ingericht om het
lokale café en winkeltje rendael te houden – met ucce. Vroeger
moeten de oeren in deze treek ook vien om rond te komen,
nu ontvangen ze toeriten. Zulke vooreelden zijn overal op het
eiland te vinden.
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Aanchuiven voor een glimp van de Góðafo-watervallen

Toerime heeft ook andere tranitie verterkt. In de haven van
Akureri en Húavik, de ‘walvihoofdtad’ van uropa, varen
chepen niet langer de zee op om walvien te vangen, maar
nemen ze ieder zo’n 40 toeriten mee om ze te potten. Twintig
jaar lang werd nauwelijk op walvien gejaagd, totdat de
IJlande regering in 2009 eloot de quota’ weer te verhogen.
Het protet hiertegen wa het terkt in Akureri en Húavik
vanwege de evidente edreiging voor het toerime. Overigen i
de walvivangt nauwelijk voor de innenlande conumptie –
lecht 3 procent van de IJlander eet regelmatig walvi – maar
voor de export naar Japan én voor de conumptie door toeriten.
Volgen de ngo Whale and Dolphin Conervation gaf 40 procent
van de toeriten in 2009 aan walvivlee te heen gegeten
tijden hun ezoek aan IJland. In 2014 wa dit aandeel na een
intenieve campagne weliwaar gereduceerd tot 18 procent, maar
het aolute aantal toeriten i in diezelfde periode ehoorlijk
toegenomen. Het International Found for Animal Welfare (IFAW)
proeert daarom nog altijd toeriten te eïnvloeden met de logan
‘Meet u, don’t eat u’. De retaurant in Rekjavik zetten
walvivlee echter nog altijd prominent op het menu, met (o cieel
niet-edreigde) papegaaiduiker al voorgerecht. Daarij lijken
veel paanten zich eerder druk te maken over de kleurrijke
vogeltje dan over de walvi. Wellicht heeft dat – ehalve met
gerek aan inzicht – iet te maken met de vele pu n-knu el in de
ouvenirwinkel.

Te nel
IJland i groot en zou makkelijk het drievoudige aantal toeriten
aankunnen. Zelf de populairte attractie op het eiland zijn niet
uniek: het eiland groiert in watervallen, hete ronnen en
vulkanen. Aan mogelijkheden om de toeriten ruimtelijk te
preiden geen gerek. preiding in tijd i latiger: ijna 40 procent
ezoekt IJland in juni, juli en augutu. Dan zijn de dagen lang en
de weeromtandigheden redelijk. De ret van het jaar zijn veel
wegen geloten voor normaal verkeer, ligt er op ommige plaaten
te veel neeuw en zijn de dagen kort. Toch eginnen de toeriten
IJland ook te ezoeken uiten de drie traditionele piekmaanden.
Die kunnen in ieder geval genieten van het Noorderlicht, dat zich
van eptemer tot maart openaart.
Het proleem i volgen on niet de omvang van de
toeritentroom, maar de te nelle groei. Het aantal toeriten
neemt zo rap toe dat de voorzieningen tekortchieten. Ook al
klinkt de eerdergenoemde 1300 kilometer van de Ring Road lang,
ijna iedereen rijdt op deze weg! Tenzij je een tevige
fourwheeldrive huurt, dekt de verzekering namelijk niet dat je je op
de vele onverharde wegen egeeft. Dit leidt tot een paradoxale
eleving: je rijdt uren door een eindeloo en vrijwel leeg landchap,
maar ij iedere ezienwaardigheid of overnachtingplek lang de
weg wordt het ineen erg druk. Voorzieningen en accommodatie
kunnen de groeiende vraag nauwelijk aan. De paarzame
hotelkamer ieden minder kwaliteit dan de prij doet vermoeden.
Naat hotel en hotel worden tijdelijke geouwen neergezet die
doen denken aan woonwagenkampen. laapplekken in erghutten
lang de populaire langeaftandwandelroute zijn vaak meer dan
een jaar van te voren volgeoekt. Op veel plekken lang de weg
taan ’ avond camper geparkeerd en de traditionele camping
zijn tijden het hoogeizoen overvol.
Ook de populairte attractie kunnen de druk nauwelijk meer aan.
De informatiecentra heen te weinig anitaire voorzieningen,
parkeerplaaten worden in hoog tempo uitgereid en
wandelpaden zijn op piekmomenten zo vol dat het gevaarlijk egint
te worden.
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Ondertuen pro teren ommige delen van de lokale evolking
van het toenemende toerime, terwijl andere vooral merken dat
het overal drukker – en duurder – wordt. Dit i een ontwikkeling die
toerime overal ter wereld veroorzaakt, maar in het dunevolkte
IJland wordt deze pijnlijk zichtaar. Vooralnog heen jaren van
fore groei in het toerime onvoldoende kapitaal opgeleverd om te
inveteren in de kwaliteit en kwantiteit van de aanwezige
voorzieningen, hoe roodnodig ook. Dit etekent niet alleen dat de
potentie niet optimaal wordt enut, het vormt ook een erieuze
edreiging voor de aantrekkelijkheid al toeritiche etemming
van IJland op de langere termijn. De economiche afhankelijkheid
van het toerime zal de komende jaren verder toenemen. De
IJlande regering zou er daarom goed aan doen topprioriteit te
geven aan een meer duurzame ontwikkeling, in zowel
economiche al ecologiche zin.
Prioriteiten
Wat moet er dan al eerte geeuren? In de meete andere landen
zouden hekwerken verchijnen rond kwetare plekken, met
duidelijke waarchuwingorden. Vaak zou men ook entree en
parkeergeld he en. De oprengten kunnen worden ingezet voor
landchap- en natuurehoud, en voor het aanrengen en
onderhouden van voorzieningen zoal prullenakken en toiletten.

Tot nu toe i dat op IJland – op een paar uitzonderingen na –
geen geruikelijke trategie. De IJlande relatie met de natuur lijkt
het niet toe te taan: iedereen mag overal wandelen zonder andere
arrière dan die de natuur zelf opwerpt. In de grotendeel
ongerepte highland i deze loo e doorgezet: hekwerken en
toegangeperkingen zijn hier uit den oze. Zo eteden
chaapcheerder veel tijd aan het zoeken van hun chapen, die
vrijwel ongemoeid over enorme geieden foerageren.
Toch zullen de IJlander deze vrije omgang moeten ijtellen.
Niet alleen uit zorg voor het landchap zelf, maar ook uit
commercieel oogpunt. De aantrekkelijkheid van IJland wordt
immer een-op-een epaald door het landchap, de
voorzieningen en accommodatie. Actief eleid i nodig om zowel
de poitieve al negatieve gevolgen van het toerime in goede
anen te leiden. Want ook op IJland lijkt marktwerking niet
zomaar een duurzame ontwikkeling te ewerktelligen.
en nationaal deat over hoeveel toeriten men kan en wil
ontvangen zou niet mitaan – ook al weten we van teden al
Amterdam, erlijn, arcelona en Venetië dat het latig i zulke
deatten te voeren. Maar urgent i het wél: de kerneleving die
IJland iedt – ongerepte landchappen die door natuurkrachten
voor je ogen tot tand komen – lijdt nu al onder het toerime. Hoe
lang gaat dat nog goed? en onderzoek door de Icelandic Tourit
oard eerder dit jaar wijt uit dat ruim 75 procent van de 924
IJlande ondervraagden vindt dat het toerime momenteel een
te grote elating vormt voor de natuur. Het doet denken aan het
citaat van chrijver- looof Han Magnu nzenerger: ‘The
tourit detro what he eek  nding it’. We hopen dat de
IJlande regering wakker wordt voordat dit opgaat voor IJland.

IJland

Ondergang
De angt dat IJland aan haar populariteit ten onder zal gaan, i
niet nieuw. Al in 1961 vroeg een krant zich af of IJland al die
toeriten wel aankon. Toen ging het over een tijging van 12.806
tot 13.516 toeriten (5,5 procent) en wa het proleem vooral waar
ze moeten lapen. Van een totaal andere orde (en een andere
prolematiek) dan nu, en toch lijkt men zich er minder druk over te
maken dan detijd. IJland kent een lange gechiedeni van
vallen en optaan. Vaak lijkt een ucce zich hier ijna automatich
te ontwikkelen tot een erieuze edreiging. Denk aan de
ankencrii in 2008. IJlande anken werden nel zo groot dat
ze ij de eerte de ete tegenvaller maaal omvielen. en ander
vooreeld zijn de oen op IJland, die ijna uitgeroeid zijn
geweet. Ze werden gekapt door koloniten op zoek naar grond
voor landouw en chapenteelt, ouwmateriaal en
energieronnen. Tijden het Deene handelmonopolie in de 17e
eeuw werden veel omen geveld om vieroten te ouwen
vanwege de tijgende vraag naar viproducten. Dat gaat één keer
goed. De parallel met het ekende Paaeiland uit Jared Diamond’

Ondergang, waar de omenkap de teloorgang van een loeiende
echaving inluidde, i nel gemaakt. Maar ander dan Paaeiland
heeft IJland altijd iet om op terug te vallen: de hitte waarmee dit

artikel egon. Die hitte i niet alleen leverancier van mooie
landchappen. In 2015 kwam ongeveer 85% van de hele primaire
energieehoefte van IJland uit hernieuware energieronnen,
waarvan 66% geothermiche energie. IJland rijt al een fenik
altijd weer uit de a op. Letterlijk en guurlijk.
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