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Een wereldwijde beweging
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Scope diagram
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Klimaatverandering: slecht nieuws
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Waarom de reisindustrie?
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Een verschil in de reisindustrie betekent een 
verschil in de wereld!
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10% van de 

BBP
De reisindustrie is de 

grootste en meest diverse 
wereldwijde industrie.

1 van de 10 
banen

ter wereld zijn in de 
reisindustrie. De sector 

ondersteunt 292 
miljoen banen.

1.2 miljard 

toeristen 
reizen elk jaar. Er wordt 

verwacht dat dit 1.8 miljard 
is tegen 2030.
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Wat betekent het voor de reisindustrie?
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South Pole

Wat betekent het voor de reisindustrie?

Landen die kwetsbaar zijn voor 

klimaatverandering

Landen zonder data
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Te veel water 
Engeland, 2015
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Te veel water 
Italië, 2018
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Te weinig water 
Oostenrijk, 2018
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Te weinig water 
Zuid-Afrika, 2018
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Bosbranden 
Portugal, 2017
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Bosbranden 
Amerika, 2019
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Bosbranden 
Zweden, 2018
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Bosbranden 
Amazone, 2019
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Afname van biodiversiteit
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1990 Virgin Islands

2010



Afname van biodiversiteit
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● Combinatie van:

○ Afname van natuurlijke vijanden

○ Afname van vorst in de winter

overheersing van bepaalde insecten



Wat kunnen we doen?  
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Minder CO2-uitstoot is nodig!
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• Elk mens heeft een jaarlijks “CO2 budget” 

van 4 ton CO2 per jaar.

• De jaarlijkse uitstoot van een Nederlander 

was in 2017 ruim 15 ton CO2 

• Hoeveel is 11 ton CO2?

- De jaarlijkse CO2-uitstoot van    

30 Cambodjanen

- Meer dan drie keer op en neer tussen    

Amsterdam en Bangkok



Hoe kun je je CO2-voetafdruk verminderen?
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• Als we de schoonheid van 

vakantiebestemmingen ook voor 

toekomstige generaties willen behouden, 

moeten we groener reizen.

• Dit betekent dat de CO2-uitstoot omlaag 

moet.

• Het gaat om strategische keuzes maken 

waarbij mogelijk veel CO2 wordt bespaard. 

○ Anders reizen

○ Verandering stimuleren

○ CO2-compensatie
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• Reizigers de mogelijkheid geven een bewuste keuzes te maken door:

○ Andere reizen aan te bieden

○ Het verschil in CO2-uitstoot duidelijk te maken

Anders reizen
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Verandering stimuleren
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• Nodige technologieën en veranderingen stimuleren:

○ Synthetische of bio-kerosine

○ Duurzamere reisbestemmingen

○ Ondersteunen van duurzaam beleid

South Pole



Wat als we moeten vliegen?
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Wat als we moeten vliegen?
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• Als je vliegt:

○ Directe vluchten

○ Economy class

○ Kies voor 

luchtvaartmaatschappijen met 

efficiënte nieuwe toestellen

○ Blijf lang genieten!

○ Compenseer je CO2-uitstoot



CO2-compensatie
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Waarom compenseren?
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• Door te compenseren help je om ergens anders op de wereld dezelfde 

hoeveelheid CO2 te voorkomen of te reduceren.

• Dit kan door het ondersteunen van projecten die dankzij financiële steun 

CO2-uitstoot kunnen vermijden.

• Met CO2-compensatie doe je iets terug voor het klimaat én voor de lokale 

bevolking.
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Wat is CO2-compensatie?
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• Belangrijkste is additionaliteit:

○ Beleids-additionaliteit

○ Financiële-additionaliteit

• Nieuw project

• Meten van de CO2 reductie

○ Situatie zonder project

○ Situatie met project

• Monitoring



Technologieën van emissie reductie projecten
South Pole

• Waterkracht energie

• Biogas

• Geothermie

• Windenergie

• Zonne-energie

• Herbebossing & REDD+

• Duurzame kooktoestellen

• Chlorine dispensers

• Afvalwater-behandeling

• Afval-hitte en -gas opvang
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Gecertificeerde en geverifieerde emissiereducties 
Vrijwillige standaarden voor CERs en VERs

The Gold Standard (GS) is opgericht door het WWF en wordt door meer dan 80 NGO’s 

onderschreven. VN-agentschappen gebruiken de Gold Standard voor de ontwikkeling 

van hun eigen CO₂-emissiereductie projecten ter beperking van de gevolgen van 

klimaatveranderen en projecten voor duurzame ontwikkeling.

De CCBA is een partnerschap tussen NGOs (waaronder CARE, The Nature 

Conservancy, Rainforest Alliance, Wildlife Conservation Society) met als doelen: het 

verbeteren van de levensomstandigheden, het vermindering van armoede van de lokale 

gemeenschappen en het behoud van de biodiversiteit.

De Social Carbon (SC) standaard werd ontwikkeld om de sociale voordelen van CO₂-
compensatie projecten te bevorderen en om de actieve deelname van belanghebbenden 

te stimuleren. Deze standaard wordt doorgaans gebruikt in combinatie met een 

CO₂boekhoudingsstandaard, zoals de VCS.
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De door Verra ontwikkelde Verified Carbon Standard (VCS) is de meest gebruikte 

vrijwillige broeikasgasreductie-programma ter wereld, met meer dan duizend projecten. 

Alle CO₂ reductie projecten gaan door onafhankelijke derde-partij verificatie en monitoring.



Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN
Milieu-SDG’s vormen de basis voor sociale en economische vooruitgang
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Gezamenlijk initiatief

ANVR initiatief maakt het voor iedere reisorganisatie mogelijk om bij te 

dragen aan het compenseren van de CO2-uitstoot van reizen door gezamenlijk 

CO2-compensatie in te kopen waardoor de prijs veel lager wordt.

South Pole is als CO2-partner gekozen omdat we klimaatprojecten tegen een 

goede prijs aanbieden en zelf projecten ontwikkelen.

ANVR heeft als doel dat de CO2-uitstoot van de hele reis gecompenseerd 

wordt zodat de vakantie geen negatieve impact heeft op het klimaat en dat 

reisorganisaties dit inclusief voor alle reizigers en in alle reizen opnemen.
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Reisorganisaties die al compenseren
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CO2- Compensatie dankzij het 

ondersteunen van drie projecten
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Zonne-energie in Thailand
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Zonne-energie in Thailand
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Bijdrage aan duurzame ontwikkeling:

• Het zonne-energieproject voorziet bijna 65.000 mensen in hun 

energiebehoefte

• Vermijden van schadelijke CO2-uitstoot door het verbranden van kolen en gas

• 100 nieuwe banen gecreëerd en 37 werknemers kregen technische training



Windenergie in Taiwan
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Windenergie in Taiwan
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Bijdrage aan duurzame ontwikkeling:

• De windmolens wekken per jaar 142.000 MWh schone stroom op en voorzien 

meer dan 30.000 huishoudens in hun energiebehoefte

• 13 nieuwe vaste en bijna honderd tijdelijke banen gecreëerd 

• Ondersteuning van milieuactiviteiten zoals het opruimen van stranden

• 50 kinderen profiteren van speciale schoolprojecten en beurzen



Schone kookovens in Ghana
40South Pole



Schone kookovens in Ghana
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Bijdrage aan duurzame ontwikkeling:

• Met een schone kookoven geven huishoudens gemiddeld 50% minder uit aan 

houtskool en kunnen zo meer geld sparen

• Betere luchtkwaliteit, minder luchtweginfecties en oogproblemen bij vrouwen 

en kinderen door 80% reductie van rookontwikkeling tijdens het koken

• 300 lokale banen gecreëerd voor de productie, distributie en verkoop van 

de kookovens

• Minder ontbossing dankzij de verminderde vraag naar houtskool



Hoe werkt het?
Om de CO2-uitstoot te compenseren zijn de volgende stappen belangrijk:

1. Bereken de CO2-uitstoot van alle reizen of een gemiddelde per reiziger.

2. Schat de totale CO2-uitstoot per jaar zodat South Pole genoeg CO2-

certificaten van de klimaatprojecten kan reserveren. 

3. Aan het einde van het jaar, bereken de totale CO2-uitstoot van het afgelopen 

jaar (in ton CO2) en communiceer dit aan South Pole.

4. Voor elke ton CO2 verwijdert South Pole een CO2-certificaat uit 

het register en stuurt hiervan een officiële bevestiging en indien 

gewenst ook een South Pole CO2-compensatie certificaat.

5. South Pole ontvangt het geld voor de CO2-certificaten en maakt dit na aftrek 

van administratiekosten (gemiddeld 20%) over aan de lokale klimaatprojecten 

zodat ze ook in de toekomst broeikasgassen kunnen blijven reduceren. 
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Vragen?
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