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Partners:

Het doel van het project is nieuwe kennis voor het berekenen van de CO 2
voetafdruk (carbon footprint) voor pakketreizen te ontwikkelen en testen, en dit te
vertalen naar een eenvoudige toepassing waarmee touroperators carbon
management kunnen integreren in hun bedrijfsvoering. De Nederlandse
touroperator branche en ANVR lopen met dit initiatief internationaal ver vooruit.
WAT IS ER ZO BELANGRIJK AAN DE CARBON FOOTPRINT VAN PAKKETREIZEN?
Wereldwijd draagt het toerisme ca. 5% aan alle door mensen geproduceerde CO2
emissies bij, en alle scenario’s wijzen op een verdere groei van toerisme emissies,
terwijl juist een dalende trend noodzakelijk is om klimaatverandering niet uit de
hand te laten lopen. Pakketreizen hebben een relatief hoog lange afstand en
luchtvaart gehalte, en de toename van dit type reizen is een bepalende factor in
het stijgen van toerisme emissies. Nederlandse touroperators zijn zich bewust van
hun verantwoordelijkheid, en willen met carbon management aan de slag.
WAT IS CARBON MANAGEMENT?
Carbon management betekent het strategisch omgaan met emissies. Dit wordt
steeds belangrijker voor (toeristische) bedrijven door diverse economische,
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. De meest belangrijke aanleidingen
om actie te ondernemen zijn stijgende energiekosten, het internationale
luchtvaartbeleid, de maatschappelijke druk te ‘vergroenen’, een toenemende
verwachting van klanten naar ‘groenere’ reizen, en de wens een groen imago te
krijgen en koploper te zijn.
PROJECT SET-UP

WP I
WP II

WP III

•Onderzoek naar carbon calculators, componenten van
pakketreizen, en emissie factoren
•Definiëren van berekeningsparameters, oplevering van concept
calculator
•Consumentenonderzoek CF communicatie over pakketreizen
•Ontwikkelen carbon calculator tool - semantische wiki &
Graphical User Interface
•Testfase (pilot) met 3 touroperators

•Onderzoek carbon management
•Gebruik carbon calculator door alle touroperators, en
ontwikkeling en testen van carbon management strategieën
•Vooronderzoek naar een mogelijk carbon label voor pakketreizen

NETWERK
Het project wordt gemanaged door het Centre for Sustainable Tourism and
Transport (CSTT) van NHTV international hoger onderwijs Breda. Het CSTT heeft
10 jaar ervaring in het meten van toerisme emissies en het ontwikkelen van
strategieën hoe deze te reduceren, en wordt hiervoor internationaal erkend. Het
Lectoraat ICT van HZ University of Applied Sciences heeft uitgebreide ervaring in
het linken van databases van verschillende organisaties. Haar voornaamste rol is
om de semantische wiki, de motor van de carbon calculator waaraan o.a. alle
databases hangen, te ontwerpen. Ibuildings ontwerpt de front-end van de
calculator; de Graphical User Interface. ANVR vertegenwoordigt 180 touroperators
en 1500 reisagenten in Nederland, en verlangt van al haar leden te voldoen aan de
ANVR-DTO (Duurzaam Toeristisch Ondernemen) verplichting. De ANVR assisteert
bij de disseminatie over CARMATOP en speelt een hoofdrol bij het netwerken en
de duurzaamheid van CARMATOP producten. Climate Neutral Group’s ervaringen
met duurzaam ondernemerschap en kennis over carbon footprint (mitigatie), en
ECEAT’s brede duurzaam toerisme netwerk, leveren verdere essentiële input voor
CARMATOP. Tenslotte zijn de meeste van de 11 touroperators koplopers in
duurzaam toerisme in Nederland. Zij zijn de drijvende kracht achter dit project.

