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In de wereldwijde toerismebranche, en zeker in Nederland, groeit het streven naar een duurzamere 

toeristische sector. Om de negatieve gevolgen van toerisme zoveel mogelijk te minimaliseren zijn vele 

processen in werking gesteld. Deze zijn zowel vrijwillig opgezet als wel gereguleerd door de authori-

teiten. De branche heeft keurmerken ontwikkeld om al deze processen zichtbaarder te maken en meer 

erkenning te geven. Deze keurmerken worden al veel gebruikt in de branche, maar nog niet altijd door 

de toerist. 

Deze afstudeerscriptie is geschreven voor en in samenwerking met het ‘Centre for Sustainable Tou-

rism and Transport’ van de NHTV, als een onderdeel van het RAAK-MKB onderzoeksproject CARMATOP 

(Carbon management for tour operators). Doelstelling was uit te zoeken ‘of en hoe duurzame keurmer-

ken een invloed (kunnen) hebben op het reisgedrag van Nederlandse toeristen’. Het onderzoek is uitge-

voerd met behulp van een enquête onder de leden van het Vrijetijd Panel. Dit leverde 504 respondenten 

op (niet representatief voor de Nederlandse bevolking). Het onderzoek was gericht op het krijgen van 

inzicht in het milieubewustzijn van de Nederlander als toerist en consument, en op hun perceptie en 

gebruik van duurzame keurmerken in de toerisme industrie. 

Resultaten laten zien dat duurzame keurmerken het reisgedrag van een kleine groep Nederlandse 

toeristen zou kunnen beïnvloeden wanneer hun kennis over deze keurmerken wordt uitgebreid.

Over het algemeen waren de respondenten als consument meer mileubewust bezig dan als toerist, 

een bevestiging van eerder onderzoek (Schalekamp, 2010). Belangrijk hierbij was vooral de sterke wil 

om vrij te zijn in de keuzes die ze maken tijdens de reis en op de vakantiebestemming. Dit resulteert 

echter vaak in minder duurzame keuzes.

De meeste respondenten zijn zich nauwelijks bewust van duurzame keurmerken in de toeristische 

sector en mede als gevolg hiervan maken zij ook weinig gebruik van deze keurmerken.  Deze ‘niet-ge-

bruikers’ zijn bovendien minder milieubewust en leggen de  verantwoordelijkheid voor het vergroenen 

van de toeristische sector  bij de industrie zelf. Slechts een klein aantal respondenten heeft eerder duur-

zame toeristische keurmerken gebruikt. Zij zijn veel bewuster met het milieu bezig en vinden tevens dat 

de toerist (mede) verantwoordelijk is voor het vergroenen van toerisme. De grote groep ‘niet-gebruikers’ 

toonden minder vertrouwen in duurzame toeristische keurmerken, zowel in de potentie om verandering 

teweeg te brengen als in de betrouwbaarheid ervan. 



58   |    Vrijetijdstudies nummer 3, jaargang 32, 2014

Studentenbijdragen

Kunnen duurzame toeristische keurmerken dan wel het reisgedrag beïnvloeden? Dit onderzoek heeft 

aangetoond dat sterker milieubewustzijn het gebruik van keurmerken in zekere mate stimuleert, waar-

door er potentie is voor verandering van reisgedrag. Daarvoor is er echter  wel meer kennis nodig over 

duurzame keurmerken, aangezien het bewustzijn en de herkenning van deze keurmerken door de res-

pondenten op dit moment minimaal is. Om deze potentie te benutten is het van belang om duidelijke 

en doelgerichte keurmerken te hebben. 

Het alleen inzetten op keurmerken zal de branche niet snel duurzamer maken. Het huidige mini-

male gebruik van duurzame maatregelen en de grote behoefte om keuzevrijheid te hebben als je op 

vakantie bent, geven aanleiding voor de branche om met aanvullende maatregelen te komen. Hierbij 

kan gedacht worden aan het ontwikkelen en (standaard) aanbieden van duurzame alternatieven voor 

vervuilende vakantieproducten en het stimuleren van een debat over duurzamer toerisme. Maar vooral 

het verbreden van de huidige kennis over duurzaamheid in toerisme, waaronder ook de promotie van 

duurzame keurmerken, zal kunnen zorgen voor een duurzamere branche. 
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