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* Hannibalisme zie p. 4



Toen Hannibal in 218 voor Christus met zijn leger over de Alpen trok,

had hij maar weinig oog voor de schoonheid van de natuur.

Hij had wel andere dingen aan zijn hoofd.

Na Hannibals brutale passage hebben de Alpen zich in alle rust kunnen herstellen.

Eeuwenlang leefde de mens er in harmonie met zijn omgeving.

Tot in de tweede helft van de twintigste eeuw… 

De laatste decennia is het (vracht)verkeer enorm toege-

nomen en zijn idyllische Alpendorpen omgetoverd tot

heuse vakantiebestemmingen met een wildgroei aan

kabelbanen, hotels, liften en skipistes.

Bovendien gedragen sommige wintersporters zich vandaag de dag als Hannibal.

Ze gaan tekeer als olifanten in een porseleinwinkel. Respect voor fauna en flora of

besef van de fragiele Alpencultuur is hen vreemd.

En dat hannibalisme dreigt de ondergang van de prachtige Alpen te worden.



H A N N I B A L I S M E

DE AUTO, MIJN VRIJHEID
Het hele jaar door zijn de Alpen een knooppunt van vrachtwagentransport, dat de natuur al méér dan gemiddeld belast. In de
vakantieperiodes komen daar nog eens miljoenen autotoeristen bij. Dit zorgt voor enorme verontreiniging en overlast.

Vele wintersportoorden zijn perfect bereikbaar zonder auto. Kies daarom voor milieuvriendelijk vervoer zoals trein en bus. U ver-
mijdt meteen de stress die een lange autorit in vaak moeilijke weersomstandigheden met zich meebrengt.

Gevolg: minder luchtverontreiniging, minder geluidsoverlast, geen nood aan nieuwe (en bredere) autowegen en parkings, maar meer
ruimte en rust.

DE ONGEREPTE NATUUR
De ruwe schoonheid van de natuur is wat ons zo aantrekt in de bergen. En precies die dreigen we te verwoesten.

Voor wintersporters is er gevarieerde en moderne infrastructuur voorhanden. Blijf daarom altijd op de aangelegde pistes en gemar-
keerde paden. U zorgt er meteen voor dat de ongerepte gebieden ook écht ongerept blijven.

Gevolg: dieren worden niet opgeschrikt, kwetsbare plantengroei blijft onbeschadigd, de natuur raakt niet vervuild door menselijk
afval, er is minder kans op lawines en erosie.

RESPECT VOOR MENS & CULTUUR
In het ontstaan van het fraaie Alpenlandschap met zijn mozaïek van bos en bergweide speelden de bergboeren een belangrijke
rol. Zij vervulden eeuwenlang de functie van landschapsbeheerders.
Vandaag is toerisme de belangrijkste economische activiteit in de Alpen. Net daardoor dreigt het evenwicht tussen mens, land-
schap en economie verstoord te worden.

Zorg daarom dat niet alleen de toeristische industrie van uw aanwezigheid profiteert maar kijk verder dan de piste lang is.

Gevolg: u respecteert lokale tradities en cultureel erfgoed, u steunt plaatselijke initiatieven, u kiest voor streekproducten en u
zorgt onrechtstreeks voor het behoud van de unieke Alpencultuur.

BOUWEN AAN DE TOEKOMST
De plaatselijke bevolking heeft het begrepen. Nu al worden inspanningen geleverd voor het gebruik van alternatieve energie in
hotels, een uitgebalanceerd afval- en waterbeheer, de uitbouw van het openbaar vervoer, de aanleg van verkeersvrije centra, beheer
van beschermde natuurgebieden… met als doel een degelijk en duurzaam toerisme te ontwikkelen.

Aan u om daaraan mee te werken! 

Elk jaar strijken honderd miljoen toeristen neer op de flanken van de Alpen.

Die zijn daarmee het drukst bezochte berggebied van de wereld! 

Dat de natuur vroeg of laat onder die enorme druk moét bezwijken, is duidelijk.

Tenzij er NU wordt ingegrepen. En dat kàn, ook de wintersporter kan een bijdrage

leveren door aandacht te besteden aan volgende punten:



Beenhouwersstraat 9 • 8000 Brugge
tel: 050/340582
info@duurzaamtoerisme.be

Infopunt Duurzaam Toerisme is een initiatief van de Vlaamse Minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Renaat Landuyt en Toerisme Vlaanderen in samenwerking met Wegwijzer vzw en WES Onderzoek & Advies
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0Hannibal ante portas!

Hannibal staat voor de poorten. Deze Latijnse 

uitdrukking werd voor het eerst gebruikt door Cicero en betekent zoveel als: de nood is hoog.

Jammer genoeg is deze uitspraak actueler dan ooit. Het gaat namelijk niet goed met de Alpen. En alleen

met uw inzet kan daar iets aan gedaan worden! 

Meer informatie vindt u op 

wwww.duurzaamtoerisme.be

Veel sneeuwplezier!!!


