
All inclusive



Waarom niet doen?

• Vliegvakanties: 80% van milieubelasting 
wordt veroorzaakt door het transport

• Privé stranden bij luxe hotels: deze zijn 
vaak in privebezit van het hotel. 

• 80% van het bedrag gaat naar
luchtvaartmaatschappijen, hotels en 
andere bedrijven die niet gevestigd zijn in 
het bestemmingsland.



Fairtourism.nl

• Duurzaam toerisme

• Eco toerisme

• Community-based tourism

• Agrotoerisme

• Geotoerisme

• Pro poor toerisme 



Duurzaam toerisme:

Toerisme in harmonie met natuur 
en milieu en de lokale 
bevolking op de bestemming 

Zo kunnen zij de vruchten 
plukken van het toerisme in 
plaats van het slachtoffer te 
worden van de negatieve 
gevolgen. Het is een 
misverstand dat alleen 
kleinschalig toerisme 
duurzaam kan zijn. 
Duurzaam toerisme is 
toepasbaar op alle soorten 
vakanties, van 
massatoerisme tot 
cultuurtoerisme. 



Eco toerisme

kleinschalig toerisme in de natuur: om de 
natuur in zijn originele staat te behouden 
en het welzijn van de lokale bevolking te 
verbeteren.

http://www.ecotourism.org



Community based tourism

• Lokale bevolking of externe organisatie
creert een toeristisch project

• village tourism of homestays



Agro toerisme

Toerisme naar het platteland 

Overnachten op boerderij

ECEAT.nl: Europees Centrum voor Eco en Agro Toerisme



Geo toerisme
Toerisme om het 

geografische 
karakter, cultuur, 
erfgoed te bewaren



Pro poor toerisme

• Opgezet in ontwikkelingslanden om de 
lokale economie te verbeteren, ook: 
training, empowerment, politieke
veranderingen

• http://www.propoortourism.org.uk

• http://www.propoortourism-kenya.org

• Ecosafari’s, ecolodges



…zoveel mogelijk kleinschalige accommodaties die in handen zijn van de lokale 

bevolking. Afspraken over beloning en arbeidsvoorwaarden van mensen die lokaal 

voor ons werken en over milieuaspecten, zoals het omgaan met afval. Wij streven 

ernaar om in al onze reizen minimaal één project op te nemen dat gericht is op 

natuurbescherming en/of waarbij de inkomsten direct ten goede komen aan de lokale 

bevolking. We werken hierbij samen met verschillende organisaties. 





Thuis blijven
Op een milieuvriendelijke boerderij

Fietsen Tips

Zelf organiseren



Fietsvakantie Freiburg – Zürich(2008)



http://jeugdherberg.startpagina.nl/

• Belgie: bouwt 8 nieuwe: 
modern en duurzaam (bericht
maart 2010)

• Zwitserland: duurzaamheid en 
ontmoeting belangrijk
2 of 4 persoonskamers. 
Voor iedereen, geen
leeftijdsbegrenzing, niet
meehelpen, 24 uur per dag 
open. Mooie oude gebouwen, 

bereikbaar met OV.



Nog meer onderdak

• www.abenteuer-stroh.ch/

• www.trekkershutten.nl/

(Belgie, Duitsland, 
Luxemburg. Ned.) (10 pp 

pn)

• www.nivon.nl
(natuurvriendenhuizen, 

kampeerterreinen)

• www.vriendenopdefiets.nl

• www.couchsurfing.org



www.ikhebzininvakantie.nl

Milieu Centraal, ANVR, IUCN NL, 
NHTV, TUI Nederland en het 

Nederlands Alpenplatform

Tips



Stap 1 en 2

1. Kies type vakantie en regio



Stap 3

2. Kies onderwerpen



Advies

Tips



Accomodatie met keurmerk



Keurmerken



ECEAT: groenvakantiegids

http://www.eceat.nl/



Kies een regio







Sepp Holzer, Krameterhof, Oostenrijk: permacultuur





Werken tijdens vakantie

• www.ecovolunteer.be/

• www.helpx.net/

• WWOOFF
(World Wide 

Opportunities on Organic 

Farms)

• SIW.nl

(Internationale
vrijwilligersprojecten, ook

50+)

• Int. Bouworde



Huizenruil

• www.huizenruil.com

• www.thuisinhonderdhuizen.nl/hoepakjehet
aan.html



Vervoer

Auto: 

• Duitse digitlale liftcentrale:
www.mitfahrgelegenheit.de

• meerijden.nu

Trein: www.treinreiswinkel.nl



Een voorbeeld van een

vakantie georganiseerd door 

een lokale gids:

www.earthfoot.org/places/ro00

2.htm



Martin Crawford, permacultuur, Engeland


