
Het nieuwe reizen
Met ‘het nieuwe reizen’ kijk je met een andere blik naar bestemmingen, 
geniet je van intense contacten met de lokale bevolking en beleef je 
de verschillende culturen met meer respect. Gewoon omdat je ze beter 
 begrijpt. Kortom, je creëert daarmee een avontuurlijke en unieke vakantie 
of reis. 

Het reizen brengt mensen uit de hele wereld bij elkaar. We krijgen daar-
door de kans om het beste van de lokale culturen en bevolking te ontdek-
ken en een tijdje met hen op te trekken. Door respectvol met onze wereld 
om te gaan, verbetert ook jouw eigen unieke reiservaring.

Of je nu naar een tropisch strand, een bruisende stad of een rustig dorpje 
reist, met deze praktische tips haal je meer plezier uit je vakantie- en 
reisbeleving en tegelijkertijd verdien je het respect terug van de lokale 
bevolking en de plekken die je bezoekt.  

#vakantiesmetplezierenrespect 
#reizenmetplezierenrespect

Vakantie 
& reistips



1.1. Voorbereiding & voorpret 
 

Voorbereiding
Als je voor je reis al verdiept in gewoonten, tradities 
en sociale omstandigheden van de bestemming die 
je bezoekt, zorgt dat ter plekke voor meer begrip en 
geeft je veel voorpret. Je krijgt een leuker contact 
met de bevolking als je een paar woorden van de 
taal leert. Geniet en respecteer de andere gewoon-
ten van de buitenlandse bestemming of het nu om 
een andere geschiedenis, godsdienst, architectuur, 
kleding, eten, muziek of communicatiegewoonten 
gaat. Waar je ook bent, vraag altijd vooraf of je een 
foto mag maken van de mensen, want hun privacy 
doet er net zoveel toe als die van jou. En je foto 
wordt vast beter!

Buiten het hoogseizoen en de  
zaterdag op vakantie
Als je buiten de piekperiodes en niet op de 
standaard zaterdag op vakantie gaat, heb je 
minder last van drukte onderweg en op jouw 
vakantiebestemming. Hierdoor wordt de milieu- en bezoekersdruk 
meer over het jaar en de weken verspreid. Leuker voor jezelf én voor 
de  mensen die op de vakantieplek wonen.

Heb je een mooie vakantie 
uitgezocht en de reisgidsen 
gelezen? 
Breng deze gidsen dan terug naar 
het reisbureau. Dan heeft een 
ander er ook nog plezier van!



Hoe ga jij op vakantie? 
Je bepaalt uiteraard zelf hoe 
je op vakantie gaat. Maar met 
het openbaar vervoer naar de 
luchthaven is een milieuvriende-
lijke keuze, vaak goedkoper (geen 
parkeerkosten) en wel zo makke-
lijk, want je wordt voor de deur 
afgezet. 

Je aanpassen aan het land en de bevolking
Wanneer je open staat en respect toont voor lokale mensen, en je aanpast aan 
gewoonten en gebruiken van een land, draagt dit bij aan unieke ervaringen en 
aan het behoud van culturen. 

Respecteer kledingvoorschriften
In Nederland ga je ook niet alleen in je bikini boodschappen doen of uit eten. 
Dus waarom zou je dat op vakantie wel doen? Wanneer blote huid niet gewaar-
deerd wordt in het straatbeeld maar het wel erg warm is, draag dan losse, lichte 
en wijde kleding. Dat is waarschijnlijk zelfs nog verkoelender dan kleding met 
blote armen en benen.



2.2. Wij op eis
Gezondheid
Veiligheid
https://www.anvr.nl/voordelen/voordelen-anvr.aspx

Als je bij een ANVR reisorganisatie boekt, betekent dat je goed verzorgd en 
verantwoord op vakantie kunt. Jouw reisorganisatie maakt je erop attent welke 
gezondheids- en veiligheidsvoorzieningen je zelf in acht dient te nemen. 

Relaxt reizen
Je voelt je vast een stuk relaxter wanneer je waardevolle spullen als sieraden, 
camera’s, paspoorten en grote bedragen geld gewoon in het hotel of in een 
kluis laat. Je voelt je waarschijnlijk beter en je ziet er ook niet meer uit als een 
potentieel doelwit. Zo geniet je veel meer van alles wat er om je heen gebeurt, 
in plaats van dat je alleen maar bezig bent met het controleren van je spullen of 
het wantrouwen van mensen.

Wijs op wintersport
Op de website wijsopwintersport.nl vind je allerlei tips rondom duurza-
me wintersport. In veel sneeuwbestemmingen staat de bergnatuur door 
toerisme en klimaatverandering onder druk. De sneeuwgrens schuift 
omhoog en er valt minder sneeuw door opwarming van de aarde.

Visa en andere reisdocumenten
Voor al jouw reizen naar het buitenland heb je een geldig reisdocument nodig. 
Daarnaast heb je voor bepaalde landen ook een visum nodig. 
Meer informatie over reisdocumenten en visa vind je ook op 
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen





3.3. Geniet van de lokale keuken
Geniet van lokale lekkernijen
Streekeigen gerechten dragen bij aan 
het behoud van de cultuur en econo-
mie ter plaatse. Geniet daarom volop 
van de lokale gastronomie door ook 
eens in een restaurant buiten jouw 
accommodatie te eten.



4.4. Lokaal ‘shoppen’
Koop de lokale en diervriendelijke producten en 
gebruik de diensten uit de regio
Het kopen van lokaal (hand)gemaakte souvenirs levert een belangrijke bijdrage 
aan de lokale economie en werkgelegenheid. Let er wel goed op dat je souvenirs 
laat liggen die als cultuurgoederen (zoals kunst en antiek) zonder een uitvoer-
vergunning te koop worden aangeboden of die gemaakt zijn van bedreigde 
dieren en planten (bijv koraal). Je helpt hierdoor om de illegale handel stop te 

zetten. Bovendien is de invoer van deze 
souvenirs strafbaar in Nederland.
Huur een lokale gids die de omgeving 
als geen ander kent. ANVR Reisorgani-
saties werken met lokale experts die de 
omgeving als geen ander kennen.

 

Vriendelijk dank
Als je van tevoren uitzoekt welke 
fooi in een land voor welke 
diensten verwacht wordt, hoef 
je daarover op reis niet meer na 
te denken. Geef alleen fooi als je 
tevreden bent over de geleverde 
service, je netjes geholpen bent 
en als er niet om gevraagd wordt. 
Het moet echt een beloning zijn. 



5.5. Kinderen op toeristische bestemm ingen
Kinderen – contact kinderen-
In veel vakantielanden worden jonge kinderen aan het werk gezet als straatver-
koper, bedelaar, keukenhulp of zelfs in de seksindustrie. Doordat deze kinderen 
niet de kans hebben om naar school te gaan, bouwen ze geen goede toekomst 
op. Daarbij zorgt het ook voor een oneerlijke concurrentiepositie met volwassen 
verkopers die zo ook geen goed bestaan op kunnen bouwen. Doorbreek deze 
cirkel en koop alleen bij volwassen verkopers.

Meld vermoedens van kindersekstoerisme
Over de hele wereld zijn er kinderen en jongeren (tot achttien jaar) die slacht-
offer worden van seksuele uitbuiting. We raden aan om restaurants, bars, disco-
theken en massagesalons waar kinderen en jongeren seksuele diensten aanbie-
den te mijden. Bij een vermoeden van een Nederlandse kindersekstoerist kan je 
een melding maken bij 
meldkindersekstoerisme.nl, 
de Nederlandse politie of bij Meld 
Misdaad Anoniem (0800-7000). 
Meld het ook bij jouw reisleiding!





6.6. Beter voo r natuur en milieu

Probeer zoveel mogelijk onze impact op de natuur te verminderen door onze 
natuurlijke bronnen te beschermen zoals oerwouden, bossen, de zeeën meren 
rivieren etc. Maar ook door de dieren en de natuurlijke omstandigheden zoveel 
mogelijk te respecteren. Koop geen producten die gemaakt zijn van uitstervende 
planten of dieren. Gebruik in beschermde gebieden alleen de paden die geschikt 
zijn voor bezoekers. Bespaar zoveel mogelijk op water en energie. Laat een mini-
male voetafdruk en een goede indruk achter.  

Kies voor de meest milieuvriendelijke vorm van vervoer
Het vervoer naar jouw bestemming zorgt voor een grote belasting op het milieu. 
Kies daarom waar mogelijk voor het minst belastende alternatief. Dit is over het 
algemeen de bus of de trein. De Klimaatadviseur Klimaat Wijs op Reis geeft een 
onafhankelijke vergelijking van vakantievervoer.

Beperk het gewicht van jouw bagage
Voor alle vervoersvormen geldt dat gewicht een grote invloed heeft op de 
uiteindelijke milieubelasting. Neem daarom alleen de spullen en kleding mee 
die je nodig hebt en reis ‘light’. Veel spullen zijn tenslotte ook op jouw vakantie-
bestemming te koop.



Rijd milieuvriendelijk
Hoewel bus en trein de meest 
milieuvriendelijke alternatieven 
zijn, wordt er voor vakanties binnen 
Europa veel gebruik gemaakt van 
de auto als vervoermiddel. Door 
bijvoorbeeld snel door te schakelen, 
rijd je een stuk zuiniger. 

Kies voor een milieu-
vriendelijke huurauto
Auto’s worden gecertifi ceerd in ver-
schillende energieklassen. Label A 
is het meest milieuvriendelijk, label 
G het minst. Kies ook op vakantie 
voor een auto uit de A of B-klasse; 
dit is goed voor het milieu en voor 
je portemonnee, want je bespaart 
benzine.

Kies voor een duurzame accommodatie
Er zijn accommodaties die zich intensief inspannen op het gebied van duurzaam 
toerisme. De accommodatie toont daarbij respect voor mens, dier en natuur.  
De accommodaties hebben bijvoorbeeld vergaande maatregelen genomen met 
betrekking tot het bewust omgaan met water, energie en afval. Daarnaast ge-
bruiken ze veelal regionale producten in de keuken. Voor de inrichting maken ze 
vaak gebruik van lokale ambachtslieden of kustenaars en zorgen ze extra goed 
voor hun (vaak lokale) werknemers. Dat draagt bij aan een authentieke sfeer en 
ervaring tijdens je verblijf. 

Compenseer jouw reis
De negatieve milieueffecten van je 
gereden en gevlogen kilometers  kunnen 
gecompenseerd worden door de aan-
plant van bossen en via duurzame ener-
gieprojecten. Je kunt jouw reis via ANVR 
reisorganisaties compenseren.



 
Beperk jouw energiegebruik
Vakantiegangers gebruiken veel ener-
gie. Je kan dit beperken door energie-
verslinders als airco en verlichting uit 
te doen wanneer je de kamer verlaat. 
Draai in koudere landen de verwarming 
omlaag als je niet op jouw kamer aan-
wezig bent.

Bespaar op het watergebruik
Vakantiegangers gebruiken veel wa-
ter. Hierdoor kampen vooral de lokale 
bevolking en natuur regelmatig met 
watertekorten. Je spaart eenvoudig wa-
ter door de kraan niet onnodig te laten 
lopen, een douche in plaats van een 
bad te nemen en handdoeken meerde-
re dagen te gebruiken.

Houd de omgeving schoon
Afval hoort in de afvalbak, ook op vakantie. Steeds vaker is het mogelijk om jouw 
afval te scheiden. Probeer daarnaast zoveel mogelijk wegwerpverpakkingen te 
vermijden en let bij jouw aankopen op het verpakkingsmateriaal.

 
Raak koraal niet aan
Snorkelen en duiken zijn populair. 
Raak koraal niet aan en neem het niet 
mee als souvenir; anders leidt het tot 
onherstelbare schade en zelfs afster-
ven. Informeer daarom vooraf goed bij 
de duik- of snorkelschool naar de do’s 
en don’ts onder water. Je wilt zelf toch 
ook in een mooi gebied snorkelen en 
duiken. 
 
Verken jouw vakantiebestemming 
per fiets
Fietsen is een gezonde en milieuvrien-
delijke manier van reizen op de bestem-
ming. Een extra voordeel is dat je op 
jouw vakantiebestemming erg mobiel 
bent. Neem daarom zelf fietsen mee, 
huur een fiets ter plekke of boek een 
leuke fietsexcursie. Ook voor het ont-



dekken van steden zijn fi etsen 
heel geschikt!

Kies voor milieuvriendelijke 
activiteiten
Heliskiën en jetskiën zijn twee 
voorbeelden van activiteiten die 
door de hoge hoeveelheid geluid 
en de brandstof belastend zijn 
voor de natuur ter plaatse. Kies 
daarom voor meer milieuvrien-
delijke activiteiten, zoals wande-
len, snorkelen of mountainbiken 
over speciaal hiervoor geprepa-
reerde paden

• Reist u CO2-neutraal en compenseert u uw verbruik?

•  Schoon water is een kostbaar bezit. Op veel vakantiebe-
stemmingen, ook in Europa, is een gebrek aan water. Ga er 
zuinig mee om en neem een douche in plaats van een bad.

•  Bespaar ook net als thuis elektriciteit; zet de airco niet zo 
hard en doe licht, televisie en radio uit als u uw accommo-
datie verlaat.



7.7 Meer vakantieplezier voor jou en het dier
Wildlife safari, ofwel het spotten van wilde dieren in het wild of in natuurparken. 
De mooiste en meest avontuurlijke manier om kennis te maken met wilde dieren 
is door ze in hun natuurlijke omgeving te zien. Hou hierbij altijd gepaste afstand, 
beperk geluidshinder tot een minimum, jaag de dieren niet op, geef geen voedsel 
om ze te lokken en laat geen rommel achter.
 
Wilde dieren
We raden aan een bezoek aan een opvang voor wilde dieren waarbij direct con-
tact tussen mens en dier mogelijk is, te vermijden. Wilde dieren horen in het wild. 
Soms is het tijdelijk of helemaal niet meer mogelijk voor individuele dieren om in 
het wild te leven. In die gevallen kan een opvangplek uitkomst bieden. Hier staat 
het natuurlijke gedrag van het dier centraal en is direct contact met toeristen 
uitgesloten. Daarnaast is het bewust fokken van of commerciële handel in deze 
dieren niet toegestaan. 

Koester een olifant
Wereldwijd worden dieren mishandeld en uitgebuit voor het vermaak van toeris-
ten. Bezoek liever geen stierengevechten, rodeo’s, dansende beren, knuffelfarms 
met wilde dieren en andere louche dierenshows. We adviseren je ook geen ritten 



op de rug van een olifant te maken 
of erop te zitten. Daarnaast kan je 
ook beter shows waarin olifanten 
hun kunsten tonen mijden. Het is 
veel leuker olifantvriendelijke excur-
sies te bezoeken waar je olifanten in 
hun natuurlijke omgeving ziet, veel 
over hen leert en op een diervrien-
delijke manier in contact met ze 
komt.
 

Ga niet met wilde dieren op de foto
Het gebeurt regelmatig dat toeristen op vakantiebestem-
mingen met apen of andere exotische dieren op de foto 
kunnen. Om de dieren rustig te houden, worden ze vaak 
gedrogeerd en mishandeld. Ga daarom nooit met wilde 
dieren op de foto. Mocht het hotel deze ‘dienst’ aanbie-
den of toelaten, dien dan ter plekke een klacht in bij het 
hotelmanagement en geef het voorval door aan jouw 
reisleider of touroperator. 



8.8. Waardevoll e herinneringen
Fotografi e
Deel je foto’s en ervaringen met anderen en laat ze meegenieten.

Beoordelingen / Reviews
Geef thuis eerlijke reisreviews en deel je positieve ervaringen.

Geniet bij thuiskomst nog eens na van de keuken van je 
vakantieland, deel je waardevolle herinneringen met elkaar en 
koester je ervaring. Smaakt het naar meer? Proef voor bij een 
ANVR-reisorganisatie, boek tijdig je vakantie en ga goed geregeld 
op pad.  

www.anvr.nl


