TOERISME

DOSSIER
ECOTOERISME

Code groen
D U U R ZA AM R E I Z E N D OE JE Z O
Een duurzame vakantie: moeten we dan te voet naar Portugal? Welnee!
Eco-toerisme neemt een vlucht en er zijn volop manieren om milieubewust op
vakantie te gaan. Daarom de beste tips en de leukste adresjes. Plus een
groene Normandië-aanbieding met Libelle-korting!
TEKST: ROOS STALPERS, FEE VAN ‘T VEEN

Op de site van
Feeling Responsible
staan projecten
waarmee toeristen
de lokale bevolking
kunnen helpen

JA, WE GAAN OP
E C O - VA K A N T I E !
Beetje bij beetje worden we met
z’n allen steeds milieubewuster.
Ook tijdens de vakantie. Het idee
achter ecotoerisme is dat de toerist
de lokale flora en fauna, bevolking
én tradities zo min mogelijk belast.
Ook is het belangrijk rekening te
houden met het milieu. Dat kan op
veel manieren: bijvoorbeeld door
een energiebesparende accommodatie te huren (waar je controle hebt
over airconditioning en verwarming)
of door de CO2-uitstoot te minimaliseren (zie de tips verderop). De
website Ecopassenger.nl berekent
de gunstigste reismethode – met
betrekking tot het milieu – voor elke
reis binnen Europa.

feelingresponsible.org

Blooming

DAT S L AA P T
NOG L E KKE RD E R
Van wakker worden in een grot
tot energiezuinig glamping: deze
hippe slaapadressen nemen
ecotoerisme heel serieus.

De Roos
Bij de ecologische natuurcamping De
Roos in Beerze wordt in harmonie met
het rivierduinlandschap aan de Overijsselse Vecht gekampeerd. Niks hutjemutje,
met ruimte en aandacht voor de natuur.
v.a. € 21,- p.n., campingderoos.nl

Blooming
Waar de een Blooming roemt vanwege
de prachtige ligging in de duinen van
Bergen, het lekkere eten en de luxe, wordt
de ander blij van het sociale karakter van
het hotel en bijbehorende strandtent.
Achter het knappe decor schuilt namelijk
een stichting die zich inzet voor maatschappelijke en onderwijsprojecten en
samenwerkt met een antroposofische
zorginstelling. En dan proberen ze ook
nog bij álle facetten van het ondernemen,
van afvalbeheer tot leverancierkeuze,
duurzame keuzes te maken.
De Roos

HET GROENE BOEKJE
Met 1500 adressen in 28 landen
is de Groene Vakantiegids dé
marktplaats voor milieuvriendelijke,
kleinschalige kampeer- en logeeradressen in Europa (+ fijne app).
groenevakantiegids.nl

LIBELLE 26-2

v.a. € 85,- p.n., weareblooming.com

La Fenella
La Fenella is een historische plek in het
hart van Le Marche in Italië. Overnacht op
het landgoed van Jeannette en René. De
Nederlanders veranderden een eeuwenoude, overwoekerde watermolen met
fresco’s en grotten, met behulp van de locals, in een energiezuinig vakantieparadijs.
v.a. € 85,- p.n., lafenella.com

De Roos
La Fenella

D E DU U R Z A ME
R E I Z I G ER …
• leent een reisgids bij de bibliotheek
of neemt een digitaal exemplaar mee
• vult de koffer met ecologische,
gerecyclede producten
• reist per openbaar vervoer of gaat
carpoolen
• slaapt op milieuvriendelijke locaties
• kiest voor CO2-neutrale activiteiten,
zoals de stad verkennen per fiets
• koopt bij lokale producenten
• vermijdt illegale souvenirs
• zet de bevolking niet ongevraagd
op foto of film
• laat geen afval achter
• laat dieren lekker met rust
26-3 LIBELLE

TOERISME

SHOPPEN
MET EEN GOED
GEVOEL
ST I LT E G R A AG

Gun het huis ook een vakantie en
minimaliseer het stroomverbruik.
Stekkers van standby apparaten (de
tv, wekker of combi-oven) mogen
eruit, de thermostaat kan omlaag
en de boiler zelfs uit. Doe ook alle
lampen uit en stel bij wijze van
inbraakpreventie een tijdklokje in op
een energiezuinige ledlamp.

LOGEREN MET
R E S P E C T VO O R
D E NATUUR

Verwacht: Blackadore Caye
Leonardo DiCaprio, acteur en milieuactivist, transformeert zijn privé-eiland
voor de kust van Belize in een 100%
groen vakantieparadijs. Er komt een
superdeluxe hotel met wellness-gedeelte, maar ook een informatiecentrum dat de lokale flora en fauna onderzoekt. Toeristen die duurzaamheid
een warm toedragen (en wat te besteden hebben, vermoeden we) zijn vanaf
2018 welkom op Blackadore Caye.
restorativeislands.com

Ecotoerisme is
verantwoord
reizen, waarbij
het milieu geen
schade wordt
toegebracht en
het welzijn van de
lokale bevolking
wordt bevorderd
The International Ecotourism Society
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Wildlife - All for Nature Travel
Een van de laatste vijftig Marsicaanse
beren spotten in de Abruzzen of een
fotosafari door Andalusië maken:
All for Nature Travel regelt het net zo
makkelijk als wildlife-reizen naar India,
Canada of Madagaskar. De beeldschone reizen zijn een liefdesverklaring aan
de natuur en juist die liefde maakt dat
deze reisorganisatie volledig duurzaam
is. Niet alleen gaan ze er respectvol om
met mens en milieu, ook wordt 10% van
de omzet besteed aan natuurbescherming. Logisch dus dat ze het Travelifecertificaat mogen dragen.
v.a. € 675,- p.p., allfornature.nl

Wildlife in India
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Into The Wild
Vlak bij het Portugese Budens – niet
ver van kustplaats Lagos – vind je midden in de ruige natuur van landgoed
Monte Sesmarias de eco-glamping
Into The Wild Algarve. Een droom voor
natuurliefhebbers, een walhalla voor
rustzoekers. Hoe eco en glamping samengaan? Gasten logeren in een volledig ingerichte tent of boomhut, die
wordt voorzien van zonne-energie.
Drinkwater wordt uit een eigen meer
gepompt. Daarnaast zijn er drie zwemmeren, yogasessies en natuurfotografie-wandelingen. Kortom: een heerlijk
Portugees paradijs!
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Blackadore Caye

VOOR KILOMETERVRETERS
De grootste groenkiller op vakantie? De heen- en terugreis! De
GreenSeat-calculator berekent de
CO2-uitstoot van een reis en laat
meteen zien hoe die gecompenseerd kan worden. Met een klein
bedrag krijgen huishoudens in
ontwikkelingslanden toegang tot
duurzame energie. Betere leefomstandigheden voor hen, minder CO2-uitstoot voor de aarde.
greenseat.nl
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1. Door een nieuwe bril Vanaf € 165,- (dick-moby.com), 2. Bijen, bedankt € 5,85 (annabeljames.co.uk), 3. Made in India Handgevlochten mand € 29,95
(ikea.com), 4. Hamm-ambachtelijk € 44,95 (hammam34.com), 5. Voor een beter buiten € 74,95 (urbansandindians.com) 6. Humble Brush tandenborstel
€ 3,95 (eco-logisch.nl), 7. Weg mug € 30,- (intelligentnutrients.nl), 8. Zo groen als tas Rugzak € 179,- (omybag.nl), 9. Dubbel zo goed v.a. € 60,- (Stories.com).

Into The Wild Algarve

“GROE N RE I ZE N
M OE T VOOR
I E D E RE E N
TOE G A NKE L I JK
WORD E N ”
Ze zijn dan wel
groen bezig, Erika en
Martine zijn bepaald
geen groentjes op het
gebied van reizen.
Op greenleave.nl
verzamelen ze de
leukste, duurzame
bestemmingen.

we punten toe en afhankelijk van een puntenaantal ontvangt een locatie drie, vier of vijf sterren.”
Erika: “Martine en ik zijn ons steeds
bewuster geworden van onze ecoloHoe kun je simpel je vakantie ‘vergroenen’?
gische voetafdruk en de impact die
“Wanneer je een vakantieadres zoekt, kijk dan op
we hebben op de aarde. We zijn kritischer gaan
de site of het een actief groen beleid voert. Wordt
kijken naar onze vakanties en weekendtrips en
er gebruikgemaakt van lokale en/of biologische
probeerden die zo groen mogelijk te organiseren.
producten en ecologische schoonmaakmiddeHet vinden van groene bestemmingen die ook
len? De adressen op greenleave.nl vermelden dit
sfeervol, charmant én comfortabel waren, viel
niet mee. Vandaar dat we zelf zijn begonnen met
het verzamelen van adresjes en tips.”
“E E N D U U R Z A A M V A K A N T I E A D R E S DAT O O K C H A R M A N T
I S . . . D AT VA LT N I E T M E E ! ”
Zijn alle adressen persoonlijk getest?
“Was het maar waar! Ze zijn persoonlijk door
op hun site. En pak de trein. Er zijn in Europa zo
ons geselecteerd en ze hebben onze kritische test
veel bestemmingen waar je met de trein kunt
doorstaan. We leggen alle adresjes langs onze
komen. Dan ervaar je de omgeving eens anders
eco-meetlat en de aanbieders vullen een vragendan vanachter het stuur of vanuit het vliegtuig.”
lijst in. Aan de hand van die antwoorden kennen
Hoe is greenleave.nl begonnen?

v.a. € 58,- p.n., intothewildalgarve.com
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5-DAAGSE
WA N D E LVA K A N T I E
DOOR
NORMANDIË
VA N A F
€ 4 5 0 , - P. P.

RUST AAN DE KUST
Te voet door het noorden van Frankrijk

FOTOGRAFIE: ESMEE FRANKEN, SNP-PATRICIA HENGEVELD, ISTOCK. STYLING: MAARTJE VAN DEN BROEK

Ontdek de spectaculaire kliffen van
de Côte d’Albâtre, die het plotselinge einde vormen van het glooiende
mergelland van het Pays de Caux. Te
voet, want dat is wel zo CO2-neutraal.
Wandel tijdens deze eco-vakantie van
Fécamp naar Etretat, met uitzicht op
de woelige golven van het Kanaal, en
geniet van La Manneporte en Falaise
d’Avalin – ooit een inspiratiebron voor
Monet. U verblijft in 2 groene familiehotelletjes aan de kust,

LIBELLE 26-6

Even stoppen
Ontdek de macarons van pâtisserie
Soam in Fécamp. Onze favoriet? De
caramel beurre salé, maar eigenlijk zijn
ze aallemaal niet te versmaden. 55 rue
Jacques Huet • Afkoelen na een dagje
wandelen lukt het best met een ijsje van
Le Glacier d’Etretat. 4 bd Président
René Coty.
Aanrader
Proef de knapperige, biologische
baguettes en broden van Boulangerie
Martin, tussen Fécamp en Etretat in.
472 Rue d’Etretat.
Nog duurzamer?
Neem de trein of compenseer de autorit
via het ANWB GreenSeat Klimaatfonds.
Neem een waterflacon mee en tap onderweg kraanwater of vul bij uit grote jerrycans, in plaats van steeds kleine flesjes
mee te nemen.
Doe een afvalzakje in de rugzak zodat
afval tijdens het wandelen na afloop
pas weggegooid hoeft te worden.
Het Libelle-arrangement is inclusief:
alle overnachtingen • elke ochtend ontbijt •
3 diners • bagagevervoer op dag 3 (één

tas/koffer van max. 20 kg p.p.) • SNP-reisdocumentatie • informatiepakket met o.a.
originele kaart (ontvangt u ter plekke).
Exclusief
heen- en terugreis • overige maaltijden
• eventuele taxi op dag 2 • verzekeringen •
boekingskosten à € 20,- per boeking • Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking (max.
9 personen).
Extra voor Libelle-lezers
Boek nu en ontvang een gratis rugzak
(max. 1 per boeking).
Prijs en reservering
Deze wandelvakantie kost € 450,- p.p.
o.b.v. een tweepersoonskamer. De aanbieding geldt voor boekingen gemaakt tussen
15 juni t/m 31 augustus 2017. Reisperiode:
heel 2017. Vermeld bij de boeking dat u
graag gebruiktmaakt van de Libellerugzakaanbieding. Bel voor reserveringen
en informatie naar 024-327 70 00 of
boek o.v.v. ‘Libelle aanbieding’ op snp.nl.
Groene zaak
SNP werd in 1984 opgericht als Stichting
Natuurstudie Projecten en groeide in ruim
dertig jaar uit tot Nederlands grootste
specialist in actieve, avontuurlijke én duurzame reizen. Dit jaar is SNP als één van de
eerste reisorganisaties ter wereld door de
VN Wereld Toerisme Organisatie beloond
met het Travelife Certificaat: een internationaal duurzaamheidscertificaat voor
touroperators.
Iedere reiziger oefent individueel invloed
uit op zijn reisbestemming – van natuur
tot cultuur – maar SNP streeft ernaar om
die negatieve effecten tot een minimum
te beperken en de positieve effecten te
stimuleren.

