Groene ambitie 2025 van ANWB
Kampeerreizen
van ANWB

Bewust kiezen voor duurzaam reizen
De wereld verkennen is prachtig, zeker als dit zo duurzaam mogelijk gebeurt. ANWB
is zich bewust van de impact die reizen met zich kan meebrengen. Daarom streven
we een maximale reisbeleving na die minimaal impact heeft op natuur, cultuur en
milieu. Zo kunnen komende generaties ook zorgeloos de wereld blijven ontdekken
en beleven.
ANWB wil je de wereld beter laten zien. Of je nu kiest voor een stedentrip dichtbij
met de auto, een verre bestemming met het vliegtuig of verblijf in een lodge of
camper: voor elke keuze willen wij in de toekomst een zo groen mogelijk
alternatief bieden. Zo kun jij bewust en met een gerust gevoel op reis gaan.
De komende jaren helpt ANWB om duurzame vakanties te herkennen en te kiezen.
En ontwikkelen wij ons reisaanbod duurzaam door.

Samen sterk
ANWB kent de schoonheid van de wereld als geen ander. Wij kennen de plekjes
waar jij naartoe gaat. We weten ook hoe we de balans houden tussen de positieve
en negatieve impact van toerisme. Het antwoord is ‘duurzaam toerisme’. Duurzaam
toerisme biedt kansen om lokale gemeenschappen te ondersteunen, diersoorten te
beschermen, het milieu te ontzien en nieuwe initiatieven van de grond te krijgen.
Hiervoor werken we nauw samen met diverse nationale en internationale organi
saties die ons helpen onze duurzaamheidsambities te behalen. ANWB is Travelife
gecertificeerd en heeft daarin de hoogste status bereikt: Travelife Certified.
Dit is dé toonaangevende internationale duurzaamheidscertificering voor reis
organisaties. Slechts enkele reisorganisaties in Nederland hebben deze hoogste
Travelife status bereikt.
Daarnaast bieden we al onze reizen CO2-neutraal aan in samenwerking met de

South Pole Group. Bovendien behoren wij bij de kopgroep van Better Holidays van
de ANVR en werken we nauw samen met MVO Nederland, ECPAT en de World
Animal Protection. Als maatschappelijk actieve en betrokken reisaanbieder zien
wij het als onze vanzelfsprekende taak om duurzaam toerisme te ontwikkelen
en promoten. Dat zit verankerd in ons DNA.

Bestemming
Waar gaat je vakantie naartoe? We helpen je graag een bewuste
keuze te maken. Dat begint al met de periode waarin je gaat en de
bestemming die je kiest. Door beter te spreiden en alternatieve tijd
stippen aan te bieden, verminderen we overtoerisme. Op die manier
heeft jouw reis minder impact op de omgeving, natuur en cultuur

van je reisbestemming. Wij werken met lokale agenten, accommodatie-,
transport- en activiteitenaanbieders en stimuleren ze om duurzaam te
ondernemen. Ook stimuleren wij hen om plasticgebruik te verminderen
en rekening te houden met natuurbehoud, de lokale bevolking en
dierenwelzijn.

Vervoer
Voor sommige bestemmingen is een vliegreis onvermijdelijk. Kies je
voor een verre vakantie, kies dan voor een rechtstreekse vlucht. Voor
reisbestemmingen tot 1000 kilometer wil ANWB in de toekomst
duurzame, comfortabele alternatieven, zoals de trein aanbieden.
Ook voor je vervoer van en naar een station, luchthaven of je

accommodatie zijn er duurzame alternatieven. Net als de ritjes
die je op je bestemming maakt. Daar maken we ons hard voor in
samenwerking met alle partners die het vervoer tijdens je reis
verzorgen. We compenseren de CO2-uitstoot van iedere reis die

je met ons maakt.

Verblijf
Eenmaal op je bestemming houdt het natuurlijk niet op. De eigenaar
van je accommodatie heeft bij voorkeur net als wij, duurzaamheid
centraal staan. Daarnaast kies je uit excursies die het welzijn van
de lokale bevolking en dier respecteren. Ons streven is om op steeds

meer van onze bestemmingen activiteiten aan te bieden met een
participatie-element. Dat betekent dat je iets kunt doen voor de
lokale bevolking of omgeving. Zo kun je samen plastic opruimen op
het strand, zodat je een vakantie combineert met een stukje
verantwoordelijkheid voor een betere wereld.

CO2-neutraal reizen

We streven ernaar om de CO2-uitstoot van al onze reizen te verlagen. Dit doen

we door middel van een calculator die je totale reisimpact – van overnachting
tot vlucht en van transfer tot excursie – berekent. Zo reis je CO2-neutraal
met ons!

ANWB voegt ter compensatie van je uitstoot een klein bedrag toe aan je reissom.
Dit compensatiegeld wordt besteed aan gecertificeerde projecten, waarmee
op andere plaatsen in de wereld CO2-uitstoot wordt gereduceerd. Dat doen

we samen met de South Pole Group als betrouwbare partner.

Onze eigen voetafdruk
Een betere wereld begint bij jezelf. Daarom houdt ook ANWB rekening met de ecologische
voetafdruk. In ons team Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO) zijn zeven werkgroepen
actief, die zich onder andere bezighouden met plasticvermindering, CO2-uitstoot, intern

beleid en dierenwelzijn. Daarnaast wordt er continu onderzoek gedaan naar de duurzame
wensen en behoeften van onze leden en klanten.
ANWB is gehuisvest in een uiterst duurzaam pand dat dankzij recyclebare
materialen en duurzame energiebronnen tot de meest duurzame kantoren van
Nederland behoort. Ook stimuleren we milieuvriendelijk woon-werkverkeer van
onze medewerkers.
We gaan nog verder, op een manier die je als reiziger niet meteen merkt. Bij voorkeur
laten we je niet meer op reis gaan met een stapel papier, maar kiezen we bewust
voor digitale reisdocumenten. Daarnaast brengen we geen papieren brochures
of in plastic verpakte magazines meer uit.

Wat willen we bereiken in 2025?
Bestemming

Vervoer

Verblijf

We beschermen kwetsbare

We streven naar 25% minder

Lokale partners voeren een effectief

bestemmingen voor overtoerisme.

CO2-uitstoot.

duurzaamheidsbeleid en 50% daarvan
heeft een duurzaamheidscertificaat.

We gebruiken geen single-use plastics

We geven duidelijke informatie over

meer en bieden watertappunten aan.

de voetafdruk van de reis en bieden

Van onze reizen bieden wij 25% aan

alternatieven.

met een participatie-element.

bevolking en het welzijn van de

Ook de interne organisatie is duurzamer

Een vast percentage van de reissom

dieren bij excursies.

geworden, denk aan huisvesting en

besteden we aan duurzame doelen.

We respecteren de natuur, lokale

reductie van het woon-werkverkeer.

Zorgeloos op reis
ANWB wil een fundamentele bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzaam
toerisme. Zodat iedereen, nu en in de toekomst zorgeloos op reis kan. Als grote
reisspecialist kunnen we het verschil maken. We hebben al veel bereikt, maar
er valt nog veel te winnen. We werken aan het realiseren van onze groene
ambitie en houden je op de hoogte van de behaalde resultaten.
Wil je weten wat je zelf kunt doen om duurzaam toerisme te bevorderen?
Neem contact op en stuur een e-mail naar duurzaam@anwbreizen.nl.

