DUUR Z A AM K AMPEREN

uit de kast om zo duurzaam mogelijk
te zijn. We zetten er een paar voor je
op een rijtje.

Observeer en leer
De Franse Mont Aigoual (1.565 meter), de hoogste top
van de Gard, biedt een uitzonderlijk panorama, van de
Middellandse Zeekust tot de Alpen en de Pyreneeën.
Omdat hij ook bekend staat om zijn extreme klimaat,
is hier sinds 1894 een weerobservatorium gevestigd.
In 2022 wordt er op de top een educatiecentrum over
klimaatverandering geopend. Hiermee wordt het 100
jaar oude observatorium nieuw leven ingeblazen.
sudcevennes.com

3x duurzaam
Duitsland

Met de campagne Feel Good zet Duitsland zich in 2022 als
duurzame bestemming neer: reizen met de trein, overnachten in biohotels en dineren in restaurants die regionale producten serveren. In de campagne Embrace German
Nature wordt gefocust op belevenissen in de natuur: wandelen en fietsen in ongerepte wildernis. Ten slotte focust de
campagne German.Local.Culture zich zowel op eeuwenoude tradities als moderne trends in Duitse steden. Je krijgt
tips voor de beste accommodaties, maar kunt ook zien hoe
zuurdesembrood wordt gemaakt.

De Europese Unie beloont elk jaar een stad voor zijn
inspanningen voor duurzaamheid en milieubehoud. Voor 2022 is het Franse Grenoble gekozen als
‘Europese Groene Hoofdstad’. Grenoble is gelegen
tussen de massieven van de Vercors, Chartreuse en
Belledonne. Voor het mooiste uitzicht op het groen,
neem je de kabelbaan naar het fort van La Bastille.
Van daaruit wandel je zo het natuurpark Chartreuse
in. Dat neemt een deel van de 820 kilometer aan
bewegwijzerde wandelpaden rond de stad voor de
rekening. Auto’s worden zo veel mogelijk uit het
centrum geweerd om plaats te bieden aan fietsers.
En met bekende beklimmingen in de buurt
zoals de Alpe d’Huez is de stad dan ook
een perfecte uitvalsbasis voor een
fietsreis.

Timo de Boer

Ook bestemmingen halen van alles

Groen Grenoble
TZ Saarland/Eike Dubois
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grenoble-tourisme.com
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Klimaatneutraal
Kopenhagen

Bruine beer

Swisstainable

Bijna 60 procent van de oppervlakte van Slovenië is
bedekt met bos. Met recht mag Slovenië zich dan ook
het groene hart van Europa noemen. Ook beren voelen
zich er thuis, want naar schatting leven er in de bossen
van Kočevje zo’n 500 tot 700. Slovenië was het eerste
land dat in 2016 de titel Global Green Destination in
ontvangst mocht nemen. En meer dan 50 toeristische
bestemmingen voldoen inmiddels aan de criteria van
het overkoepelende label Slovenia Green.

Peddelen en puinruimen
Wil je een stedentrip maken en meteen wat terug doen voor de
natuur? GreenKayak is een creatief groen concept waarbij je
gratis gebruik mag maken van een kajak. De enige voorwaarde
is dat je tijdens je peddeltochtje zwerfafval uit het water oppikt
en hiervan een berichtje post op social media met de hashtag
#GreenKayak. De groene kajaks liggen voor je klaar in diverse
steden in Denemarken, Noorwegen, Zweden, Duitsland en
Ierland. Het aantal landen en steden wordt telkens uitgebreid.
greenkayak.org
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Kopenhagen won in 2014 de European Green Capital
Award. In 2025 wil het de eerste CO²-neutrale stad ter
wereld worden. Daarvoor heeft het een paar goede troeven
in handen. De stad heeft een efficiënt ov-netwerk en alle
stadsbussen gaan van diesel over op groene stroom. De
afvalverbrandingscentrale CopenHill produceert schone
energie en de buitenruimte wordt efficiënt benut. De gevel
fungeert als klimmuur, op het dak ligt een park met wandelpaden en er is zelfs een skipiste die het hele jaar geopend
is. Daarnaast heeft de stad een netwerk van fietspaden.
En het zal je dan ook niet verrassen dat Kopenhagen is
uitgekozen als locatie voor de Grand Départ van de Tour de
France in juli 2022.

Duurzaamheid kenmerkt Zwitserland al decennialang. Of
het nu gaat om het intensief gebruik van waterkracht of
het feit dat In Zwitserland zelfs afgelegen dalen gemakkelijk met het openbaar vervoer te bereiken zijn. Speciaal
om toeristen duurzame keuzes te laten maken op vakantie
ontwikkelden de Zwitsers een
duurzaamheidsprogramma
met de toepasselijke
naam Swisstainable. Zie
je dit label, dan weet
je dat duurzaam ook
écht duurzaam is.
Op myswitzerland.
com vind je niet alleen gecertificeerde
aanbieders, maar
ook tal van activiteiten om Zwitserland
op duurzame wijze te
ontdekken.
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