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DUURZAAM 
TOERISME

Of u nu net veel te vlug de Mont Ventoux bent opgereden, er de zoveelste  
kathedraal heeft opzitten tijdens een citytrip, op een ezel een of andere 
Alpenweide onveilig maakt of een oversteek waagt in een overladen veer- 
boot ergens in Azië, u zal er niet bij stilstaan dat “today, the business 
volume of tourism equals or even surpasses that of oil exports, food 
products or automobiles.“

Want dat vertelt de website van de United Nations World Tourist Orga- 
nization (UNWTO) ons. Net zoals het feit dat diezelfde toeristische 
sector wereldwijd goed is voor 1 job op 11 en dat hij, ondanks alle 
terrorisme, blijf groeien. Met naar schatting 3,5 tot 4,5% in 2016.

Tegenover al dat goede nieuws voor lokale en globale economische groei, 
jobcreatie en dus ook armoedebestrijding staat echter ook slecht nieuws.

Toerisme is immers een behoorlijk vervuilende en verspillende bezigheid 
die bovendien niet altijd even respectvol is voor lokale culturele waarden 
en bewoners. De World Tourism Organization heeft er zelfs een website 
aan gewijd.

Dit dossier ‘Duurzaam Toerisme’ bezorgt zowel de toeristische onder- 
nemer als de toerist instrumenten, tips, labels en inspiratie voor duur- 
zame keuzes als het om vakantie en reizen gaat.

KENNISCENTRUM DUURZAAM 

ONDERNEMEN

http://www2.unwto.org/content/why-tourism
http://www2.unwto.org/content/why-tourism
http://sdt.unwto.org/


3

TOOLS

De Toolkit van Toerisme 
Vlaanderen
De Toolkit biedt een antwoord op de noden 
van de hoteliers. Hij reikt verschillende instru-
menten aan die hoteluitbaters helpen om hun 
service te verbeteren. De Toolkit is dynamisch 
en blijft daardoor steeds up-to-date in een 
snel veranderende sector. Thema’s: gastvrijheid, 
wetgeving en infrastructuur, management, 
HRM, sales en marketing, financieel manage- 
ment.

Meer info
http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/toolkit

Brochure  
Hoe profileer je jouw logies 
als een duurzaam verblijf?
Een handig instrument voor bedrijven die op 
lange termijn de juiste gasten willen blijven 
aantrekken en de toekomst van hun logies 
willen verzekeren. Het spoort aan om te 
investeren in een sterk merk. De brochure 
bevat voordelen om u als bedrijf duurzaam te 
profileren, de nodige aanpak hiervoor en een 
handige checklist.

Meer info:
http://www.toerismevlaanderen.be/publi-
caties/hoe-profileer-je-jouw-logies-als-een- 
duurzaam-verblijf

Koalaproject:  
KOALA - KlimaatzOrg en - 
Advies voor toeristische  
Logies en Attracties
De Vlaamse overheid lanceerde in septem-
ber 2015 een gratis begeleidingstraject voor 
toeristische ondernemingen om de CO2-uit-
stoot van hun zaak te verlagen. Investeringen 
in energie-efficiëntie komen niet enkel het 
milieu, maar ook de concurrentiekracht van 
de onderneming ten goede. 

Meer info
http://www.vlaio.be/themas/koala

http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/toolkit
http://www.toerismevlaanderen.be/publicaties/hoe-profileer-je-jouw-logies-als-een-duurzaam-verblijf
http://www.toerismevlaanderen.be/publicaties/hoe-profileer-je-jouw-logies-als-een-duurzaam-verblijf
http://www.toerismevlaanderen.be/publicaties/hoe-profileer-je-jouw-logies-als-een-duurzaam-verblijf
http://www.vlaio.be/themas/koala
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Hefboomprojecten van  
Toerisme Vlaanderen
Sinds 2015 investeert Toerisme Vlaanderen via de 
impulsprogramma’s in hefboomprojecten. Het gaat 
om projecten met een groot rendement voor de 
maatschappij, de economie en onze ondernemers.

Meer info
http://www.toerismevlaanderen.be/impulshefboom-
projecten

Het Lerend Netwerk Duurzaam  
en Innovatief Toerisme 
Het Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toe- 
risme richt zich tot het onderwijzend personeel in  
toerisme en aanverwante opleidingen (secundair, 
hoger, avondonderwijs, …). Het netwerk dient om 
duurzame toeristische informatie (focus op trends 
en innovatie) aan te reiken, educatief materiaal en 
leermethodes te verzamelen en/ of te testen en de 
uitwisseling van kennis en ervaring tussen onderwij- 
zend personeel en andere leden te stimuleren.

Meer info
http://www.toerismevlaanderen.be/lerend-netwerk-du-
urzaam-en-innovatief-toerisme

Bookdifferent.com
Welke hotels spannen zich werkelijk in voor duur-
zaamheid? Een inzicht krijg je op Bookdifferent.com. 
De website geeft een overzicht van alle duurzame 
hotels, appartementen en huisjes met daarbij hun 
score op duurzaamheid. 

Meer info
https://www.bookdifferent.com/nl/

GreenSeat
Ook uw reis veroorzaakt klimaatverandering door  
de uitstoot van CO2. Wanneer u kiest voor een ver-
voerswijze die minder fossiele brandstoffen verbruikt, 
zorgt u dat die CO2-uitstoot beperkt blijft. 

Het is echter niet altijd mogelijk om de meest groene 
vervoerswijze te kiezen. GreenSeat biedt de mogelijk- 
heid om de CO2-uitstoot van uw reis te compenseren.

Uw bijdrage gaat naar projecten die huishoudens in 
ontwikkelingslanden toegang verlenen tot schone 
energie. 

Twee vliegen in één klap; minder CO2-uitstoot en 
vooruitgang in de leefomstandigheden van lokale 
families.

https://greenseat.nl/

Duurzaam toerisme checklist
Gidsen en reisleiders zijn het visitekaartje van de 
reisorganisatie. 

Hun feedback over de (on)duurzame praktijken op 
de diverse bestemmingen die ze aandoen, kan de 
verschillende programma's duurzamer maken.

De Vlaamse overheid heeft gezorgd voor diverse 
checklist om die feedback makkelijker te maken. In 
vier talen nog wel...

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/ 
detail/duurzaam-toerisme-checklist

http://www.toerismevlaanderen.be/impulshefboomprojecten
http://www.toerismevlaanderen.be/impulshefboomprojecten
http://www.toerismevlaanderen.be/lerend-netwerk-duurzaam-en-innovatief-toerisme
http://www.toerismevlaanderen.be/lerend-netwerk-duurzaam-en-innovatief-toerisme
https://www.bookdifferent.com/nl/
https://greenseat.nl/
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/duurzaam-toerisme-checklist
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/duurzaam-toerisme-checklist


Trees for all
Hetzelfde principe als GreenSeat maar dan met de 
aanplant van bomen als compensatieproject.

https://www.treesforall.nl/

Handleiding voor duurzaam  
toerisme
Een handleiding voor mensen die graag een certifi-
caat voor ‘duurzaam toerisme’ willen bemachtigen.

http://www.ecotourism.org/sites/ecotourism.org/
files/document/Certification/Ecotourism%20Hand-
book%20I%20-%20A%20Simple%20User%27s%20
Guide%20to%20Certification%20for%20Sustainable-
Tourism%20and%20Ecotou.pdf

Ecotoerisme of duurzaam  
toerisme?
Wat is ecotoerisme en wat is duurzaam toerisme. 
Deze website legt het uit en geeft tips voor alle types 
van vakanties.

http://www.duurzaam-toerisme.com/

Greentripper berekent 
CO2-voetafdruk van reizen
CO2logic bracht met Greentripper een 
handige tool uit voor (zakelijke) reizigers 
die de voetafdruk van hun reis willen 
meten. Daarnaast krijgen ze mogelijk- 
heden op maat om hun CO2-uitstoot te 
compenseren via een financiële bijdrage.

De voorgestelde klimaatprojecten  
zijn Gold Standard- of UNFCCC- 
gecertificeerd.

www.greentripper.org

Duurzame festivals (en events)
Een zomer zonder festivals? Het is voor velen even 
ondenkbaar als, zeg maar, een kameel zonder bulten. 
Het hoort gewoon bij de vakantie.

Gelukkig denken steeds meer organisatoren aan hun 
‘footprint’ zodat beelden van in complete ravage ach-
tergelaten festival- en kampeerterreinen hopelijk ooit 
tot het verleden zullen behoren.

Zelf plannen als organisator? Er zijn gidsen om het 
meteen duurzaam aan te pakken...

De gids en online evaluatietool van het Federaal Insti-
tuut voor Duurzame Ontwikkeling en de Interdepar-
tementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

De Groeneventscan van OVAM

De bekers- en bestekwegwijzer van OVAM

De checklist voor duurzame muziekfestivals

https://www.treesforall.nl/
http://www.ecotourism.org/sites/ecotourism.org/files/document/Certification/Ecotourism%20Handbook%20I%20-%20A%20Simple%20User%27s%20Guide%20to%20Certification%20for%20SustainableTourism%20and%20Ecotou.pdf
http://www.ecotourism.org/sites/ecotourism.org/files/document/Certification/Ecotourism%20Handbook%20I%20-%20A%20Simple%20User%27s%20Guide%20to%20Certification%20for%20SustainableTourism%20and%20Ecotou.pdf
http://www.ecotourism.org/sites/ecotourism.org/files/document/Certification/Ecotourism%20Handbook%20I%20-%20A%20Simple%20User%27s%20Guide%20to%20Certification%20for%20SustainableTourism%20and%20Ecotou.pdf
http://www.ecotourism.org/sites/ecotourism.org/files/document/Certification/Ecotourism%20Handbook%20I%20-%20A%20Simple%20User%27s%20Guide%20to%20Certification%20for%20SustainableTourism%20and%20Ecotou.pdf
http://www.ecotourism.org/sites/ecotourism.org/files/document/Certification/Ecotourism%20Handbook%20I%20-%20A%20Simple%20User%27s%20Guide%20to%20Certification%20for%20SustainableTourism%20and%20Ecotou.pdf
http://www.duurzaam-toerisme.com/
www.greentripper.org
http://duurzaamevenement.belgium.be/nl
http://duurzaamevenement.belgium.be/nl
http://duurzaamevenement.belgium.be/nl
http://www.ovam.be/degroenevent
http://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Finaal%20OVAM%20Rapport%20drink-%20en%20eetgerei%20op%20evenementen.pdf
http://www.fmiv.be/wp-content/uploads/2010/06/Checklist-FMiV-duurzame-festival.pdf


6

LABELS

Groene Sleutel 
De Groene Sleutel is het internationale ecolabel voor toerisme 
en recreatie. De waarden: duurzaamheid, kwaliteit en service.
De Groene Sleutel is het grootste en meest gerenommeerde 
internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische 
bedrijven. Met een Groene Sleutel engageert het bedrijf zich om 
op een duurzame manier te werken. Dat betekent: zorgvuldig 
omspringen met water, energie en afval, met oog voor de sociale 
omstandigheden van personeel en gasten én dit zonder toe te 
geven op vlak van comfort.

http://www.groenesleutel.be/ 

Toegankelijkheidslabel
Vakantieverblijven, toeristische infokantoren en bezoekerscen-
tra in Vlaanderen kunnen een beschermd toegankelijkheidslabel 
behalen. Het voordeel? Bedrijven kunnen in één oogopslag tonen 
waaraan de klant zich mag verwachten. Dit label biedt een zekere 
garantie.

http://www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheidslabel

http://www.groenesleutel.be/
http://www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheidslabel
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Europees ecolabel voor hotels en 
campings krijgt update

Europese hotels en campings kunnen een 
ecolabel aanvragen als ze een reeks milieu-
keurcriteria navolgen zoals afvalsortering, het 
gebruik van spaarlampen en de installatie 
van energie-efficiënte toestellen. De criteria 
voor dit label kregen een update en zijn aan-
gevuld met bijvoorbeeld voorwaarden rond 
herbruikbare energiebronnen. Ook water- 
en energiebesparing komen nadrukkelijker 
aan bod in het nieuwe besluit.

Het Europese ecolabel ontstond in 1992 
voor producten en wordt sinds iets meer 
dan tien jaar ook aan toeristische accommo-
daties toegekend. Vooral in Italië en Frankrijk 
is het een populair keurmerk. In Noord-Eu-
ropese landen is de intercontinentale Green 
Key populairder. België telt momenteel slechts 
één hotel met een Europees ecolabel: hotel 
Fevery in Brugge.

Het ecolabel geldt enkel voor toeristische 
accommodaties. Daartoe behoren hotels en  
kampeerterreinen, inclusief hun ondersteu- 
nende diensten zoals voedselbereiding en 
-servering, groenvoorziening en faciliteiten 
voor sport, koken en (af)wassen.

Verplichte en optionele 
voorwaarden
Het kader is opgebouwd uit 67 criteria, 
waarvan de eerste 22 verplicht zijn voor de  
erkenning. Aan de 45 optionele voorwaarden 
zijn punten toegekend van 1 tot 5. Om het  
ecolabel te verdienen, dien je 20 of 24 
punten te behalen, afhankelijk van je type 
accommodatie.

Zowel de verplichte als de optionele voor-
waarden zijn opgedeeld in vijf categorieën:

• Algemeen beheer waaronder de oplei- 
ding van personeel en sensibilisering  
van gasten vallen.

• Energie zoals een automatisch systeem 
voor temperatuur en sensorgestuurde 
verlichting.

• Criteria inzake waterbesparing omvatten 
onder meer het gebruik van watereffi-
ciënte urinoirs en douches.

• Afvalverwerking houdt in dat je sorteert 
en afval zoveel mogelijk reduceert.

• De overige criteria omvatten een alge-
meen rookverbod of het promoten van 
milieuvriendelijke transportmiddelen.

Tot de optionele criteria behoren ook het 
verkopen van herbruikbare flessen drank, 
het gebruik van een composthoop en het 
aanbieden van bio-producten.

Tijd voor aanpassing
De nieuwe voorwaarden zullen vijf jaar 
gelden. De vorige ecolabels, de besluiten 
2009/564/EG en 2009/578/EG, zijn nog 
geldig tot 1 oktober 2018, zodat ecologische 
toeristische accommodaties voldoende tijd 
hebben om aanpassingen door te voeren  
en een nieuwe keuring aan te vragen.

Hier download je de 67 criteria met  
toelichting

Bron: https://www.nbn.be/nl/europees-ecola-
bel-voor-hotels-en-campings-krijgt-update

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0175&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0175&from=EN
https://www.nbn.be/nl/europees-ecolabel-voor-hotels-en-campings-krijgt-update
https://www.nbn.be/nl/europees-ecolabel-voor-hotels-en-campings-krijgt-update
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Duurzame 
festivals  
dankzij  

internationale 
norm

Brussel, 22 juli 2015 - De zomervakantie is de 
periode van ontspanning, terrasjes en festivals. 
Festivals zijn belangrijk voor de lokale econo- 
mie maar kunnen ook een impact hebben 
op buurtbewoners en het milieu. Om deze 
impact te beperken, is er een internationale 
norm ontwikkeld voor het duurzaam mana-
gen van evenementen.

Evenementen zoals festivals zorgen voor ont- 
spanning en een leuke sfeer. De keerzijde is 
dat er afval wordt achtergelaten, dat er wel 
eens geluidsoverlast is of dat het lokale ver-
keer in de knoop geraakt. Dingen die niet zo 
aangenaam zijn voor de omwonenden. Dank-
zij de internationale ISO 20121 norm kan elk 
evenement of festival objectief gecertificeerd 
worden als duurzaam, waardoor ze zich enga- 
geren om de impact op de omgeving tot een 
minimum te beperken.

Deze ISO-norm biedt festivalorganisatoren 
een leidraad en ‘best practices’ om de impact 
van een festival te beheren en beheersen. 
Elk detail kan een positieve bijdrage leveren 
aan duurzaamheid: van het gebruik van kraan- 
tjeswater stimuleren tot het aanmoedigen om 
het openbaar vervoer te gebruiken. Daar-
naast komen ook zaken als tewerkstelling en 
keuze van leveranciers aan bod. In het beste 
geval helpt deze norm zelfs onnodige kosten 
te vermijden.

ISO 20121 is er voor elk type evenement 
- van muziekfestivals over dorpsbarbecues 
tot schoolfeesten - en werd ontwikkeld in 
samenspraak met verschillende stakeholders, 
waaronder internationale vertegenwoordi-
gers uit de evenementensector. De norm 
neemt elke stap in de organisatie van een 
evenement in rekening en omvat ook de 
meting van mogelijke (nadelige) effecten.

Johan Haelterman, Voorzitter van het Direc-
tiecomité van het NBN, het Bureau voor 
Normalisatie, verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen en verdelen van normen in 
België en vertegenwoordiger van ISO in ons 
land, licht de norm verder toe: “De norm is er 
voor elke organisatie uit de eventsector en is 
certificeerbaar. Internationaal zijn bijvoorbeeld 
het Eurovisiesongfestival in Malmö 2013, de 
Olympische Spelen in Londen in 2012 en 
het Balélec Music Festival in Zwitserland ISO 
20121 gecertificeerd.”

Bron: https://www.nbn.be/nl/nieuwsberichten/duur-
zame-festivals-dankzij-internationale-norm

https://www.nbn.be/nl/nieuwsberichten/duurzame-festivals-dankzij-internationale-norm
https://www.nbn.be/nl/nieuwsberichten/duurzame-festivals-dankzij-internationale-norm
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INSPIRATIEBRONNEN

Publicatie UNWTO: Tourism 
and the Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs)
Toerisme heeft de mogelijkheid om, direct of 
indirect, bij te dragen aan alle SDGs. Het is in het 
bijzonder opgenomen als doelstellingen in SDG 
8, 12 en 14 rond inclusief en duurzame econo-
mische groei, duurzame consumptie en productie 
(SCP) en het duurzame gebruik van oceanen en 
hun grondstoffen. 
http://icr.unwto.org/publication/tourism-and- 
sustainable-development-goals

travel.enjoy.respect
Deze videocampagne werd gelanceerd in  
Frankrijk. We laten de beelden graag spreken:  
http://www.tourism4development2017.org/news/
travel-enjoy-respect-video-campaign-released-in-
french/

 
International Day for  
Biological Diversity
Elke jaar op 22 mei vindt de Internationale Dag 
voor Biodiversiteit plaats. In 2017 was het thema 
‘Biodiversiteit en duurzaam toerisme’.  
http://www.un.org/en/events/biodiversityday/

Inspirerende cases van Vlaio
Enkele inspirerende cases van logies en attrac-
ties die energiebesparende maatregelen hebben 
genomen. 
http://www.vlaio.be/artikel/inspirerende-cases 

Genomineerden Toerisme 
Vlaanderen Awards 2013 
Toerisme Vlaanderen rijkt jaarlijks awards uit voor 
de meest inspirerende toeristische bedrijven.  
In 2013 was er ook een award voor beste 
maatschappelijk verantwoorde ondernemer:  
https://www.youtube.com/watch?v=wVY5AHht-
L_c

http://icr.unwto.org/publication/tourism-and-sustainable-development-goals
http://icr.unwto.org/publication/tourism-and-sustainable-development-goals
http://www.tourism4development2017.org/news/travel-enjoy-respect-video-campaign-released-in-french/
http://www.tourism4development2017.org/news/travel-enjoy-respect-video-campaign-released-in-french/
http://www.tourism4development2017.org/news/travel-enjoy-respect-video-campaign-released-in-french/
http://www.un.org/en/events/biodiversityday/
http://www.vlaio.be/artikel/inspirerende-cases
https://www.youtube.com/watch?v=wVY5AHhtL_c
https://www.youtube.com/watch?v=wVY5AHhtL_c


Duurzame zwemkledij
Voor velen onder ons staat vakantie gelijk met water. Reden 
waarom badpakken en zwembroeken deel uitmaken van 
ettelijke vakantiegarderobes. 

Nu. U weet hoe dat gaat. Het badpak te pakken krijgen dat 
goed past (lees: waterpret toelaat zonder dat het u sociaal 
isoleert), is al een queeste op zich. Voor wie begaan is met 
duurzaamheid maakt het besef dat het er ook in deze tak van 
de kledingindustrie niet altijd even mens-, milieu- en grond-
stofvriendelijk aan toegaat, de zaak alleen maar erger.

Maar kijk. Deze merken menen het goed met u en met de 
wereld. Zij creëren mooie badkledij van hoge kwaliteit waar  
u zich goed in zult voelen. Letterlijk en figuurlijk.

https://www.treehugger.com/slideshows/sustainable-fashion/
ethical-swimsuits/

Ecotoerisme
Ecotoerisme is op vakantie gaan naar een land met belang-
stelling van de toerist voor de lokale natuur en cultuur. 

Natuurreizen, natuurvakantie of ecotoerisme is meestal klein-
schalig toerisme waarbij lokale bewoners kunnen profiteren 
van de opbrengsten van deze vakantie met de verhuur van 
accommodatie, verkoop van lokale producten en het ontwik-
kelen van ecotoerisme activiteiten in de natuur. 

Het doel van deze inkomstenbron is bescherming en behoud 
van het culturele erfgoed en de natuurlijke omgeving door 
de lokale bevolking. Duurzaam toerisme is meer gericht op 
milieuvriendelijke maatregelen en energiebesparing. 

Ecotoerisme en duurzaam toerisme zijn beiden gericht op 
een duurzame ontwikkeling en economische groei. De Vere- 
nigde Naties hebben 2017 uitgeroepen tot “Internationaal 
Jaar van Duurzaam Toerisme voor Ontwikkeling”.

https://www.ecotoerisme.eu

De KarTEnt
Zoals we al bij de ‘Tools’ aangaven, 
groeit het aantal festivalorganisatoren 
dat gaat voor de duurzame aanpak. 

Ook festivalgangers kunnen hun duit 
in het zakje doen. Gewoon gezond 
nadenken wil bijvoorbeeld al veel 
helpen. Maar ook deze KarTent gooit 
hoge ogen als het gaat om duurzame  
festivalaccomodatie...

https://www.treehugger.com/slideshows/sustainable-fashion/ethical-swimsuits/
https://www.treehugger.com/slideshows/sustainable-fashion/ethical-swimsuits/
https://www.ecotoerisme.eu
http://kartent.com
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Fair Tourism
Fair Tourism informeert en adviseert al meer dan 15 jaar over 
duurzaam toerisme. Daarbij staan natuurbescherming en betrok-
kenheid van de lokale bevolking hoog in het vaandel.

Voor het onderwijs ontwikkelt Fair Tourisme lesmateriaal over duur- 
zaam toerisme. Daarnaast verzorgt het gastcolleges/workshops en 
organiseert het excursies/studiereizen.

Fair Tourisme assisteert overheden, ngo’s en lokale pioniers bij de 
ontwikkeling van duurzaam toerisme op bestemmingen van hun 
keuze.

De website ten slotte wil reizigers enthousiast maken voor een 
bezoek aan natuurgebieden en/of cultuur/historisch erfgoed en 
contact met de lokale bevolking tijdens hun avontuur. Zo kan  
toerisme bijdragen aan armoedebestrijding en natuurbehoud.

http://www.fairtourism.nl/

Skyscanner
Skyscanner geeft u niet enkel voorbeelden van duurzaam toerisme 
en ecovakanties maar ook tips over duurzame vakantiebestemmin-
gen en duurzaam vliegen. 

Het milieu is u dankbaar!

https://www.skyscanner.nl/nieuws/inspiratie/ecotoer-
isme-tips-om-duurzaam-te-reizen/

Feeling Responsible
Koning Aap is de meest duurzame reisorganisatie van Nederland. 
Hun inspanningen, tips, inspiratie, nieuws,… op het vlak van duur-
zaam toerisme hebben ze bijeengebracht op het platform Feeling 
Responsible.

https://koningaap.nl/duurzaamheid

Maho Bay, US Virgin Islands
Maho Bay Camps bestaat uit 114 hutten in het Virgin Islands National Park. Deze hut-
ten staan op palen en zijn met elkaar verbonden door trappen en verhoogde paden. 
Dat voorkomt erosie en beschadigingen aan flora en fauna. 

Omdat de bouw volledig manueel is uitgevoerd en er geen bomen gekapt zijn om er 
plaats voor te maken, bleef de natuur intact. Door het gebruik van natuurlijke bouw-
materialen, zoals hout, is het resort moeilijk te zien van buitenaf. De tropische bossen 
zorgen daarnaast voor voldoende privacy en beschutting. Door de ligging geeft de 
wind voldoende verkoeling in de hutten wat airconditioning overbodig maakt. 

Het gemeenschappelijke sanitair is voorzien van waterbesparende composttoiletten 
en douches met een hendel, zodat er minder water gebruikt wordt. Het afvalwater 
wordt opgevangen en irrigeert de vegetatie. Het regenwater (ongeveer 1,4 miljoen 
liter per jaar) voorziet de wasserette, de schoonmaak en de badhuizen van water. 
Er wordt daarnaast alleen maar gebruik gemaakt van 100% biologisch afbreekbare 
schoonmaak- en wasmiddelen. Door deze waterbesparende maatregelen gebruikt 
een gast in Maho Bay Camps gemiddeld 94 liter water per dag in plaats van 1.140 
liter per gast in een ‘normaal’ resort. 

Op het vlak van energie maakt het resort gebruik van waterkracht en zonne-energie 
voor warm water, licht en de “solar oven”. Door de water- en energiebesparende 
maatregelen kan Maho Bay Camps goedkoper opereren dan andere resorts.

Belangrijk is dat de gasten betrokken worden bij besparingsmaatregelen van het resort. 
Bij aankomst wordt iedere gast geïnformeerd over het recycling programma en ge-
stimuleerd om ook zelf afval te scheiden tijdens zijn verblijf. Er zijn aparte containers 
voor aluminium blikjes, glas, plastic flesjes en papier. 

Een deel van deze materialen wordt hergebruikt door het “Trash to Treasure Art 
Center”. Zo is er een glas studio waar kunstenaars nieuwe voorwerpen maken van 
oud glas. Gasten kunnen deze demonstraties glasblazen bijwonen.

Voor meer informatie, zie www.maho.org
(uit de Duurzame Toerisme Checklist voor Reisleiders) 

http://www.fairtourism.nl/
https://www.skyscanner.nl/nieuws/inspiratie/ecotoerisme-tips-om-duurzaam-te-reizen/
https://www.skyscanner.nl/nieuws/inspiratie/ecotoerisme-tips-om-duurzaam-te-reizen/
https://koningaap.nl/duurzaamheid
www.maho.org


Duurzaam 
toerisme is 

niet voor 
watjes

In de jaren ’90 van de vorige eeuw ontplofte het toerisme:  
zowat 500 miljoen toeristen trokken naar veel meer 
uithoeken van de wereld dan ooit tevoren.

Niet toevallig in dezelfde periode:

• richtte Megan Epler Wood de 'International Ecotourism Society' op

• keurde de eerste 'United Nations Environment Program Earth  
 Summit' Agenda 21 goed (‘Think global, act local')

• en werden er jaarlijks conferenties gehouden om de globale  
 uitstoot te verminderen.

http://www.eplerwood.com
http://www.ecotourism.org
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html


1 miljard toeristen
Heeft het veel geholpen? Voorlopig lijkt het niet de goede kant op te gaan.

In 2017 - aka the UN Year of Sustainable Tourism for Development - is het aan-
tal toeristen gegroeid tot 1 miljard. De luchtvaartsector breidt verder uit (met 
een gigantische toename van CO2-uitstoot tot gevolg). Er worden miljarden 
uitgegeven aan toeristische marketing (die amper inzet op duurzame product-
creatie en dito beheer). Goed menende hoteluitbaters worden steeds vaker 
vervangen door grote hotelketens en Airbnb-stulpjes.

Megan Epler Woods nieuwste boek 'Sustainable Tourism 
on a Finite Planet' komt dan ook als geroepen.  

De centrale vraag is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
onze planeet de enorme groei van de toerisme-industrie 
overleeft?

Nieuw denkkader
Epler Wood beschrijft nauwkeurig in welke situatie we ons bevinden en biedt 
suggesties voor een duurzaam toekomstbeleid van de toerismesector. Op die 
manier creëert ze een nieuw denkkader voor het huidige toerismeprobleem.

Wat is dat probleem? Toerisme is een inherent dure activiteit (als je rekening 
houdt met de kost van uitstoot, brandstof, het onderhoud van bestemmingen,...), 
die voor de consument paradoxaal genoeg steeds goedkoper wordt. Wie dan 
wel de rekening betaalt? De arbeiders ter plaatse, de aanbieders van accommo-
datie en de plaatselijke gemeenschappen.

Hoog tijd voor verandering dus. Toeristische bestemmingen en hun bevolking 
moeten meer autonomie en beslissingsrecht krijgen.

De nieuwe Sustainable Development Goals over toerisme staan daarbij centraal: 
Epler Wood ijvert voor een multinationaal, geïntegreerd systeem van duurzaam 
toerisme.

Dat is enkel mogelijk als bestemmingen de kans krijgen om het paradigma te 
veranderen - en daar zal de publicatie van dit boek hopelijk toe bijdragen.

http://www.tourism4development2017.org
https://www.routledge.com/Sustainable-Tourism-on-a-Finite-Planet-Environmental-Business-and-Policy/Wood/p/book/9781138217614
https://www.routledge.com/Sustainable-Tourism-on-a-Finite-Planet-Environmental-Business-and-Policy/Wood/p/book/9781138217614
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Kan toerisme 
armoede terug-
dringen?
Zou het niet fantastisch zijn als zoiets eenvoudigs en leuks als toerisme 
mee kan helpen om de armoede in de wereld terug te dringen, schrijft 
professor Duurzaam Toerisme Susanne Becken. De industrie groeit al met 
4 procent per jaar sinds de jaren zestig van de vorige eeuw, maar zo een-
voudig blijkt het niet.

In 2016 gaven meer dan 1,3 miljard inter-
nationale toeristen naar schatting 1400 
miljard dollar uit -het equivalent van het 
bruto binnenlands product van een land  
als Australië.

De VN riep dit jaar uit tot het Internationaal 
Jaar van Duurzaam Toerisme voor Ontwik-
keling, en vestigt zo de aandacht op de mo-
gelijkheid van toerisme om armoede terug 
te dringen. Hoeveel van dat geld vindt zijn 
weg werkelijk naar arme landen?

De taart
Onderzoekers van de Griffith University en 
de University of Surrey ontwikkelden een 
mechanisme om dat te achterhalen: het 

Global Sustainable Tourism Dashboard. En 
erg rooskleurig oogt het resultaat niet.

Het dashboard werd in januari gelanceerd 
om de impact van het toerisme aan de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties te meten. Het systeem 
kan onder meer nagaan of rijkdom effectief 
herverdeeld wordt door toerisme door 
na te gaan hoe geld toekomt in de minst 
ontwikkelde landen ter wereld, en in kleine 
eilandstaten.

Zo’n 14 procent van de wereldbevolking 
leeft in die landen, waaronder Vanuatu en 
de Dominicaanse Republiek. Maar in 2016 
zagen die ontwikkelingslanden amper 5,6 
van de uitgaven van het internationale  

Het dashboard toont met 
name dat wereldtoerisme 
vooral een uitwisseling  
tussen rijke landen is.
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toerisme. En als we Singapore - dat enkel in naam een 
kleine eilandstaat is - uit de vergelijking halen, dan daalt 
dat cijfer tot 4,4 procent: amper 62 miljard van de 1400 
miljard die in het hele jaar aan reizen werd gespendeerd.

Het dashboard toont met name 
dat wereldtoerisme vooral een  
uitwisseling is tussen rijke landen. 

De burgers van tien landen, waarvan de meeste in Europa 
en Noord-Amerika, maken zowat de helft van alle reizen 
ter wereld. China vervoegde in 2000 pas de top tien.

Toch belangrijk
Hoewel het aandeel van de eilandstaatjes en de minst 
ontwikkelde landen niet groot is, blijft de instroom van 
middelen uit het toerisme toch substantieel: 79 miljard in 
2016 alleen al. Dat is vergelijkbaar met het gezamenlijke 
ontwikkelingsbudget van de VS, Duitsland, Groot- 
Brittannië en Frankrijk.

Maar geld alleen is niet voldoende om armoede terug  
te dringen. Mocht dat wel het geval zijn, dan zou Thailand, 
de vierde meest populaire bestemming ter wereld, 
een rijk land zijn. 

Het toerisme genereerde er 54 miljard in 2016.

Maar of zo’n cash-injectie zich ook vertaalt in ontwikkeling, 
hangt af van vele, goed bestudeerde factoren. Zo moeten 
de minst ontwikkelde landen het vaak stellen zonder de 
cruciale goederen en diensten die het toerisme nodig 
heeft, zoals luchthavens, hotels, attracties, gidsen en tele-
communicatie.

Dat leidt tot “lekkage”, zoals economen het noemen. 

Als een toerist alles zelf moet 
meebrengen, van generatoren tot 
zonnepanelen en voedsel, dan 
komen nog weinig dollars bij de 
lokale economie terecht.

In ontwikkelingslanden kan die “lekkage” oplopen van 
40 procent in India tot 80 procent in Mauritius, schrijft 
onderzoekster Lea Lange in een onderzoek voor het 
Duitse Ontwikkelingsagentschap GIZ in 2011.

Een andere probleem met lekkage is dat de investeringen 
in de toeristische sector vaak buitenlands zijn, en dus de  
inkomsten ook vaak weer naar het buitenland gaan. Cruise- 
schepen zijn daarvoor berucht. De schepen doen voort-
durend kleine eilandstaten aan, maar de meeste inkom-
sten gaan naar het hoofdkwartier van de rederij, meestal 
in het westen.

Dollars vasthouden
Overheden kunnen de lekkage verminderen door strate- 
gisch na te denken, de nadruk te leggen op de ontwik-
keling van lokale bedrijven en te investeren in onderwijs 
en opleiding om werknemers klaar te stomen voor de 
toeristische sector.

Die aanpak heeft gewerkt in Samoa, waar het toerisme 
één van de belangrijkste pijlers van de economie is ge-
worden. De inkomsten uit het toerisme zijn gegroeid van 
73 miljoen dollar in 2005 tot 141 miljoen in 2015, goed 
voor een vijfde van het bbp. Samoa verwelkomt 134.000 
bezoekers per jaar.
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Met de hulp van donoren, de overheid en lokale werk-
groepen verbeterde het land de lokale inkomsten voor 
de eigen inwoners. Zo werden onder meer de ‘fales’, 
kleine hutjes op het strand die rugzaktoeristen aantrek-
ken, opnieuw uitgevonden om meer luxe te bieden.

Van de tweeduizend hotelkamers in Samoa zijn er nu 
zo’n 340 fales, die uitgebaat worden door lokale gezinnen.  
De overheid staat ze bij met de ontwikkeling van een 
bedrijfsplan, marketing en dienstverlening.

Vanaf 2014 was Samoa officieel niet langer één van de 
minst-ontwikkelde landen.

Maar om zeker te zijn dat toerismedollars 
ook bij de lokale bevolking komen, is ook 
bereidheid nodig van buitenlandse bedrij- 
ven, met name hotelketens, om te inves-
teren in de lokale gemeenschappen en 
lokale par tners te zoeken.

Het Marriott in Port au Prince bijvoorbeeld, kreeg niet 
alleen veel lof omdat het een hotel opende in het ver-
nielde Haïti in 2015, maar ook omdat het lokale mensen 
tewerkstelt, ze goed betaalt en inzet op de verdere ont- 
wikkeling van hun loopbaan. Dat blijkt ook een goede 
strategie voor het hotel: blije werkkrachten lopen niet 
weg, en het hotel heeft een erg stabiel personeelsbestand.

Toerisme doen werken
Ecuador, Fiji en Zuid-Afrika zijn bij de andere landen 
die aantonen dat toerisme kan werken voor de lokale 
ontwikkeling en de strijd tegen armoede.

Internationale organisaties zoals de VN kunnen landen 
ook helpen om bij infrastructuurprojecten ook al rekening 
te houden met mogelijke toeristische ontwikkelingen 
op termijn. En tegelijk is een goede relatie met lokale 

betrokkenen essentieel.

Pas als de toeristische dienst, luxehotels en ecoparken 
gerund worden door lokale, goed opgeleide medewer- 
kers, kunnen de opbrengsten van het toerisme op een 
eerlijke manier verdeeld worden, kunnen de kosten voor 
de lokale gemeenschappen beheerst worden en is een 
duurzame groei mogelijk.

Keuze
Ook toeristen zelf spelen een belangrijke rol door ethische  
keuzes te maken. Wie een ontwikkelingsland bezoekt, kan 
de opbrengsten voor de lokale gemeenschap maximalise- 
ren door te kiezen voor lokaal eten, lokale reisagentschap- 
pen en lokale producten en souvenirs.

Kiezen voor gecertificeerde “verantwoorde” bedrijven of 
simpelweg de juiste vragen stellen, kan ook al een belang- 
rijk signaal zijn dat toeristen hun eigen impact belangrijk 
vinden.

Toerisme op zich kan armoede 
niet de wereld uit helpen. Maar als 
regeringen, de industrie en de con-
sumenten er aandacht voor heb-
ben, kan het wel een belangrijke 
kracht voor verandering worden.

Susanne Becken is professor Duurzaam Toerisme en directeur van 
het Griffith Institute for Tourism aan de universiteit van Griffith.

Bron: The Conversation

https://theconversation.com/can-tourism-alleviate-global-poverty-76581
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Nearly 30 years ago, researching for a 
Guardian series on global population pres-
sures, I interviewed the zoologist Desmond 
Morris. During that interview, Morris said 
something that was hard to forget. “We have 
to recognise,” he said, “that human beings 
may be becoming an infestation on the 
planet.”

Mass tourism is at a tipping point - 
but we’re all part of the problem

Those words came back to me as reports came in about  
the increasing reaction in many parts of Europe against 
the depredations of mass tourism. Last week I read 
a stress-inducing story in the Times about appalling 
passport-check delays at Milan airport; three days 
later, I walked through those selfsame passport gates 
with only a brief and courteous check.

Nevertheless, when places from the Mediterranean to 
the Isle of Skye all start complaining more or less simul- 
taneously about the sheer pressure of tourist numbers 
in their streets and beauty spots, as has happened this 
August, it feels as if the always uneasy balance between 
the visited and the visitors has gone beyond a tipping 
point.

Pictures of a wall in Barcelona saying, “Tourist Go Home”,  
or of protesters in Palma saying, “Tourism Kills Mallorca” 
should touch an uneasy nerve in anyone whose sum-
mer getaway has taken them to places such as San 
Sebastián, Dubrovnik, Florence, Venice and - further 
afield - New Orleans and Thailand. For all of these 
have either taken or are considering measures to limit 
the relentless pressure from mass tourism by people 
like you and me.

Predictably, Venice is one of the most agonisingly pres-
sured of all. It embodies the increasingly irreconcilable 
forces of vernacular life, tourism and sustainability in 
historic parts of Europe. But that doesn’t stop the mil-

lions arriving all the time - 28 million this year, in a city 
with a population of 55,000, many disembarking from 
monstrous cruise ships that dwarf the ancient city as 
they approach the Grand Canal. Each day in summer 
is a humiliation of most of the things the world trea-
sures about Venice. Not surprisingly, many locals have 
had enough.

It’s a pattern that is replaying in different ways in other 
much-visited parts of Europe and beyond. Anarchists 
in Barcelona captured the headlines by holding up 
tourist buses in protest against the cost of living that 
they say is inflicted by tourism, especially by short-
term-let companies such as Airbnb, which drive up 
housing costs. Next week, something similar is promised 
in the Basque town of San Sebastián.

But these are only the hot spots. The tourism problem 
runs far wider. Human beings across the world make 
more than a billion foreign trips a year, twice as many 
as 20 years ago. In Britain, statistics this week show 
we took 45 million foreign holidays last year, a 68% 
increase on 1996. And foreign trips cut both ways. 

Lees hier verder

https://www.theguardian.com/world/europe-news
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/01/passengers-facing-four-hour-security-queues-at-some-european-airports
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/aug/09/skye-islanders-call-for-help-with-overcrowding-after-tourism-surge
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/27/barcelona-cracks-down-on-tourist-numbers-with-accommodation-law
http://www.france24.com/en/20170807-spain-barcelona-tourism-airbnb-protests-demonstrations-italy-venice
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/23/venice-tempers-boil-over-tourist-high-season
https://www.theguardian.com/technology/airbnb
http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-2880527/International-tourism-course-hit-time-high-year-1-1-BILLION-people-travelling-abroad-Europe-visited-region-world.html
https://visual.ons.gov.uk/holidays-in-the-1990s-and-now/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/aug/11/tourism-tipping-point-travel-less-damage-destruction?CMP=share_btn_link


Reisorganisatie TUI en drinkwaterbedrijf Vitens maken het voor 
vakantiegangers inzichtelijk of kraanwater op een bepaalde vakantie- 
bestemming drinkbaar is. Doel is de hoeveelheid plastic flessen die 
mensen op hun vakantiebestemming kopen terug te dringen.

TUI en Vitens tonen drink-
baarheid van kraanwater op 
vakantie

18



Via de website Waterinhetbuitenland van Vitens 
vinden reizigers het antwoord op de vraag of  
het kraanwater op een vakantiebestemming 
drinkbaar is. Op deze website zijn alle vakantie- 
bestemmingen die TUI aanbiedt opgenomen. 

De site wordt daarnaast geïntegreerd in de TUI 
Cloud, het digitale entertainmentsysteem dat 
passagiers aan boord van TUI-vliegtuigen via  
hun tablet of smartphone kunnen gebruiken.

Volgens TUI drinken Neder-
landers op vakantie minder 
water uit de kraan dan dat 
zij thuis doen. Meer dan de 
helft zou op vakantie zelden 
of nooit kraanwater drinken, 
ongeacht de bestemming. Als 
alternatief kopen zij water in 
plastic flessen.

Dat is zonde, vinden TUI en Vitens. Volgens de 
bedrijven zijn er landen waar het kraanwater juist 
wel goed drinkbaar is. De website van Vitens 
moet dit voor reizigers inzichtelijk maken.

Duurzaam op reis
“Omdat alle TUI-bestemmingen zijn opgenomen 
op de website is het voor onze reizigers heel 
eenvoudig na te gaan of ze op hun bestemming 
kraanwater kunnen drinken”, zegt Melvin Mak, 
manager sustainability van TUI Benelux, in een 
persbericht.

“Daarnaast geeft de site antwoord op veelgestel-
de vragen en lees je de ervaringen van andere 
reizigers met kraanwater in de verschillende 
landen. 

Het is een nuttige bron  
van informatie die wij graag 
met onze reizigers delen  
en die ook nog eens een  
steentje bijdraagt aan ons  
duurzaamheidsbeleid.”

Duurzaamheidsstrategie
Zo verwacht TUI dat de aanpak kan bijdragen 
aan de vermindering van de hoeveelheid water 
in plastic flessen die reizigers tijdens hun vakantie 
kopen. Dat past in de missie van de reisorganisatie 
om vakantiebestemmingen duurzaam te ontwik-
kelen, met respect voor mens, dier en natuur.

Met deze Duurzaamheidsstrategie 2020: ‘Better 
Holidays Better World’ bouwt TUI naar eigen  
zeggen voort op al behaalde resultaten. Daar-
naast zet de reisorganisatie de lijnen uit voor  
de duurzame ontwikkeling van het bedrijf, de 
keten en de toerismebranche in de komende 
jaren.

Bron: duurzaambedrijfsleven.nl
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http://waterinhetbuitenland.nl
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/retail/9189/tui-group-steekt-10-mln-per-jaar-in-duurzamer-toerisme
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/retail/9189/tui-group-steekt-10-mln-per-jaar-in-duurzamer-toerisme
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/retail/22159/tui-group-op-weg-naar-10-procent-co2-reductie-in-2020
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/retail/23687/tui-en-vitens-tonen-drinkbaarheid-van-kraanwater-op-vakantie

