ANWB REIZEN

DE GROENE AMBITIE
Samen onderweg naar een bewustere reiswereld

BEWUST & VERANTWOORD
‘De meest duurzame reiziger is degene die thuisblijft’, wordt
wel eens gezegd. En natuurlijk zit daar een kern van waarheid
in. Maar wie verantwoord reist, kan de gevolgen voor onze
aarde en al wat er leeft aan de andere kant ook prima tot een
minimum beperken.
Sterker nog: bewust toerisme biedt zelfs kansen.
Kansen om diersoorten te beschermen. Kansen
om lokale gemeenschappen te ondersteunen. Kansen om
nieuwe initiatieven van de grond te krijgen. Een maximale
reisbeleving met een minimale impact op natuur, cultuur en
milieu; dat is wat ANWB Reizen de komende jaren nastreeft
met De Groene Ambitie. En dat is wat wij duurzaamheid
noemen.
Van het busje waarmee u op pad gaat tot de hotelkamer
waarin u ’s avonds wegdommelt. Van de reisleiders ter
plaatse tot de panden waarin wij huizen. Wie reist met een
van de vijf ANWB touroperators kan er op rekenen dat bij alle
facetten van de reis op duurzaamheid is gelet.
Waarom? Omdat wij al die prachtige plekken op deze planeet
ook voor toekomstige generaties reizigers willen behouden.
Of zoals ruimtereiziger Wubbo Ockels het vlak voor zijn dood
misschien wel het allermooist omschreef: “We zijn allen
astronauten van het ruimteschip aarde”.

EVEN VOORSTELLEN
Vijf reisdochters. Stuk voor stuk met hun eigen identiteit. Maar ondanks de verschillen allemaal lid van één en dezelfde
familie. Dat is het verhaal van de vijf ANWB touroperators. Fox Verre Reizen, Travelhome, SNP Natuurreizen, Pharos
Reizen en ANWB Kampeerreizen. Van campers tot fietsvakanties en van roadtrips over het asfalt tot wandelen in de
wildernis. De één heeft met zijn Travelife certificaat (het internationale duurzaamheidsstempel van de Verenigde Naties)
zijn groene zaken al ruimschoots op orde. De ander zet pas net de eerste stappen naar duurzaamheid. Maar allen hebben
we de neuzen dezelfde kant op staan: samen onderweg naar een groenere reiswereld.
Ambitie: In 2020 behoren de ANWB reisdochters bij de kopgroep van duurzame touroperators. We zijn de groenste binnen
onze specialiteit en allemaal beloond met het Travelife certificaat.

EEN BETERE WERELD…
...begint bij jezelf. Precies! En dus proberen wij als ANWB
reisdochters ook de ecologische voetafdruk van ons interne
huishouden voortdurend tegen het licht te houden. Sommige
zaken zult u ook als reiziger merken: niet meer op vakantie met
een dikke stapel papier, maar veel liever digitale reisdocumenten.
Maar andere, niet minder belangrijke, zaken zijn alleen achter de
schermen zichtbaar. De panden waarin wij gehuisvest zijn
bijvoorbeeld.
Aan de Taurusavenue in Hoofddorp zijn FOX Verre Reizen en
Pharos Reizen gehuisvest in een pand dat dankzij recyclebare
materialen, zonne- en windenergie en zelfs geavanceerde warmteen koudeopslag tot de meest duurzame kantoren van Nederland
behoort. Of neem Villa Verde: het groene paradepaardje aan de
Nijmeegse Molukkenstraat waarin SNP Natuurreizen sinds 2010
kantoor houdt. Een hightech verwarmingssysteem, 65 m²
zonnepanelen, een groen dak vol sedumplanten, LED-verlichting,
energiezuinige bewegingsschakelaars, vernieuwde isolatie,
hergebruikte materialen… het heeft allemaal bijgedragen aan het
bijzonder hoge duurzaamheidsniveau van het gebouw. En dat
smaakt naar meer. Voor het ophalen van de post heeft zelfs de
bestelwagen plaats moeten maken voor een fietskoerier.
Ambitie: In 2020 hebben we alle vijf onze ecologische voetafdruk
door diverse maatregelen significant teruggeschroefd.

SAMEN STERK
Eerlijk is eerlijk: vanuit Nijmegen, Hoofddorp of Geldrop is het niet altijd even gemakkelijk om in de gaten te houden of
die lodge in – pak ‘m beet – Ecuador zoals beloofd elke dag zijn afval scheidt en of die hoteleigenaar in Zambia een deel
van zijn inkomsten daadwerkelijk gebruikt om de lokale straatkinderen te ondersteunen. Gelukkig zijn we als blok van vijf
reisdochters vertegenwoordigd in diverse nationale en internationale netwerken op het gebied van duurzaamheid en
verantwoord ondernemen in het toerisme.

Netwerken zoals MVO Nederland, ANVR kopgroep duurzaamheid, ECPAT, Rainforest Alliance, TOFT-tigers en ATTA. Geen
zorg, deze afkortingen en namen mag u gerust weer vergeten. Waar het om gaat is dat we over de hele wereld kennis
kunnen delen en zo de juiste personen, organisaties, accommodaties en initiatieven ondersteunen. Om gezamenlijk de
positieve effecten van toerisme te stimuleren en de negatieve impact tot een minimum te beperken.
Ambitie: In 2020 dragen wij ANWB reisdochters bij aan een gemeenschappelijk fonds waarin we een vast percentage van
de reissom gebruiken voor projecten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

KLIMAATNEUTRAAL OP WEG
Of u nou het vliegtuig pakt, de trein neemt of rondtrekt in uw eigen huurauto of
camper. U bent nauwelijks van huis vertrokken of de keuze van vervoersmiddel
heeft de impact van uw reis al voor een groot deel bepaald. Logisch dus dat we
voortdurend kijken naar de meest milieuvriendelijke manieren om van A naar B
naar C te reizen. Zo kunt u op de Noord-Amerikaanse roadtrips van Travelhome
bijvoorbeeld nu al rond tuffen in kleinere, energiezuinige camperbusjes die
bovendien zijn uitgerust met zonnepanelen.
Natuurlijk kunnen zelfs dit soort keuzes niet voorkomen dat vrijwel elk
vervoersmiddel in meer of mindere mate nog steeds zijn invloed heeft op het
milieu. Maar ook daar is wat op gevonden: de CO2-uitstoot van uw reis is bij het
boeken met één muisklik te compenseren via het ANWB Greenseat Klimaatfonds.
Greenseat slaat twee vliegen in één klap door projecten te steunen waarmee
klimaatverandering wordt tegengegaan en tegelijkertijd de leefomstandigheden
in ontwikkelingslanden worden verbeterd. Een voorbeeld is het Cookstove
project, waarmee Greenseat in 2014 precies 94.468 ton CO2 en 775.261 bomen
bespaarde door in Oeganda schone, efficiënte houtovens aan te bieden als
vervanging voor de ongezonde, oude houtskooloventjes waar veel bewoners
traditioneel op koken.
Natte vingerwerk? Allerminst. Door de gezamenlijke ontwikkelen van een
zogenaamde ‘carbon calculator’ is elke reiziger in één oogopslag inzichtelijk
gemaakt hoeveel CO2 er met zijn of haar reis wordt uitgestoten.
Ambitie: In 2020 zullen we CO2-compenstatie voor al onze reizen aanbieden.

ZORGELOOS OVERNACHTEN
De ene reiziger wordt graag wakker in een lodge
middenin de jungle, terwijl de andere liever van alle
gemakken is voorzien in een sterrenhotel. Geen
probleem, ieder zijn voorkeur. Want wat voor
accommodatie u ook kiest; duurzaamheid hoort
overal hoog in het vaandel te staan.
Strijk bijvoorbeeld met Pharos Reizen neer in ZuidTirol voor een Bourgondische boerderijvakantie in
het boerderijhotel Rogen. Het kroost mag lekker de
koeien voederen terwijl u in de moestuin courgettes
en tomaten plukt voor een kakelvers diner.
Of check het aanbod van ANWB kampeerreizen. Zij
maken zich sterk om de door hen aangeboden
campings in Europa door eigen inspecteurs
daadwerkelijk te laten screenen op duurzame
aspecten als energiebesparing, afvalverwerking en
recycling.
Ambitie: In 2020 zal minimaal 50 procent van al onze
accommodaties gescreend zijn op duurzaamheid.

RESPECT VOOR
MENS & DIER
Duurzaam denken stopt niet zodra u op de
vakantiebestemming uit het vliegtuig of de
trein stapt. Ook voor het vermaak ter plaatse
wordt dus enkel gekozen voor activiteiten met
het hoogste respect voor mens en dier.
Verwacht bijvoorbeeld geen olifantenexcursies
op het programma bij SNP Natuurreizen en
FOX Vakanties. Hoewel de ritjes misschien
onschuldig ogen, zijn de dieren achter de
schermen vaak jarenlang ‘tam’ gemaakt via
fysiek en mentaal geweld.
Ook hebben de vijf ANWB reisorganisaties
zonder enige terughoudendheid ‘The Code’
ondertekend, een internationaal verdrag van
regels en afspraken om kindersekstoerisme zo
hard mogelijk te bestrijden.
Ambitie: In 2020 is ons totale excursieaanbod
gescreend en gebruiken we uitsluitend
duurzame, gecertificeerde aanbieders.

DESKUNDIGE REISLEIDERS
Hoe drinkt een giraffe? Hoe jaagt een
vleesetende plant? En krijgt een specht
nooit hoofdpijn? Schroomt u niet; er is
geen vraag die u niet kunt stellen aan
de reisleiders van onze groepsreizen.
Bij SNP Natuurreizen was het aantal
biologen in de begeleidingsstaf al lang
niet meer op één hand te tellen. Maar
ook voor de reisleiders van de andere
ANWB touroperators, maakt duurzaam
handelen op reis inmiddels standaard
onderdeel uit van hun opleiding.
Ambitie: In 2020 maakt duurzaamheid
integraal onderdeel uit van het
handelen van al onze reisleiders.

