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Groen recreëren,
duurzaam renderen

TWEEDE HUIS

De tijd is gunstig voor een tweede huis. Recreatief vastgoed is vaak
rendabeler dan sparen of beleggen, bovendien is de hypotheekrente laag. De nieuwste trend is duurzaamheid: bij de bouw van
vakantiehuizen draait het om kleinschaligheid, herbruikbare
materialen en natuurlijke energiebronnen.
92 | De groene Algarve

In de groene heuvels van zuidelijk Portugal verrijst het exclusieve Ombria
Resort: een paradijselijke oase middenin het ongerepte landschap. Hotel,
villa’s en residenties vormen een
nieuwe dorpsgemeenschap, waar ook
de ‘locals’ zich welkom zullen voelen.

95 | Ecologisch logeren

Hotels en vakantiehuisjes vergroenen
in hoog tempo. Zo probeert de vakantiebranche de kritische consument
voor zich te winnen. Zonnepanelen?
Check. Filterinstallaties voor water?
Check. Chloorarme zwembaden? En
waarom zelfs de kleinste aanpassingen het verschil maken.

101 | Natuurlijk comfort

Familieresort PUUR Exloo bouwt
duurzame vakantiehuizen met respect
voor het Drentse landschap en zijn
bewoners. Alle woningen hebben
energielabel A.

103 | Nieuwe grandeur

Het ooit zo mondaine Andermatt verjongt. Bij de herbouw van het Zwitserse ski-oord moet het maagdelijke
landschap onaangetast blijven.

104 | 3 recreatietips

Klimaatvriendelijk reizen is in opkomst. Spanje en Portugal zetten de
toon, maar ook in eigen land houden
we onze ecologische voetafdruk klein.
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Weg van de kust,
terug naar de natuur
In het minder bekende, groene binnenland van
de Portugese Algarve opent in 2020 het vijfsterren
vakantieverblijf Ombria Resort. Dat resort wil
comfortabel recreëren verbinden met de
authentieke beleving van de natuur en lokale
cultuur. Onze journalist nam alvast een kijkje.

Impressie van het nieuwe Viceroy Hotel and
Residences

Halverwege de heuvel staan stokken, met
daartussen gespannen lint. Vier draadfiguren vormen de contouren van een toekomstige villa. Over enkele dagen zal een
geïnteresseerde koper zo een indruk
krijgen van het huis en de ligging. João
Costa (46), directeur marketing & sales van
Ombria Resort, wijst naar de plekken waar
de woonkamer met balkon, de keuken en
de slaapkamers komen. Hij stapt de denkbeeldige tuin in; hier duiden nog drie
draadfiguren op twee gastverblijven en een
17 meter lang zwembad. De te bouwen
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Alcedo Villa’s zullen uitkijken op de vallei
waar reeds een golfbaan met achttien holes
is aangelegd.

Vijgen- en olijfbomen
Ombria Resort ligt niet aan de kust van de
Algarve, het zuidelijke deel van Portugal,
maar op twintig minuten rijden noordwaarts. Costa schetst de voordelen. ‘Een
grote groep mensen hoeft niet per se een
vakantiehuis met zeezicht in een dichtbebouwd toeristenoord. ’s Zomers is er
volop vertier, maar ’s winters liggen de
wijken er verlaten bij.’ Veel NoordEuropeanen, waaronder Nederlanders, zijn
volgens hem naar méér op zoek dan strand
en zee. ‘Ze willen het land en de Portugezen
leren kennen.’ Het nieuwe resort verrijst op
de flanken van groene heuvels met oude
eiken, vijgen- en olijfbomen, middenin
beschermd natuurgebied.
Twintig jaar geleden stuitte Ilpo Kokkila,
bestuursvoorzitter van de Finse investeringsmaatschappij Pontos Group, bij
toeval op het perceel. Ter plekke kreeg
hij de ingeving om juist hier een ecovriendelijk resort te bouwen. Dat resort
moest anders worden dan het bestaande
aanbod. Hij beeldde zich een plek in dichtbij de natuur, waar gasten en ook lokale
inwoners graag samenkomen.

Vakantiehuis met hotelservice
Politieke stabiliteit, een zacht klimaat en stijgende onroerendgoedprijzen. Portugal is juist nu
een aantrekkelijk land voor een vakantiehuis.
In de eerste fase van Ombria Resort wordt het
vijfsterrenhotel Viceroy Hotels & Resorts
gebouwd, dat 76 luxe hotelkamers krijgt en nog
eens 65 branded residences onder de naam
Viceroy Residences, vanaf € 300.000. ‘Die residenties zijn vooral interessant voor mensen die
een vakantiehuis mede als investering kopen’,
aldus ceo Julio Delgado (48). ‘Kopers zijn de
eerste vijf jaar verzekerd van minimaal vijf procent rendement, verkregen uit de verhuur.
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Daarna krijgen zij de reële huuropbrengst, die
hoger of lager kan liggen.’ Eigenaren mogen de
vakantiewoning tien weken per jaar zelf gebruiken en genieten van alle hotelfaciliteiten, waaronder restaurants, bars, zwembaden, een
sport- en fitnessruimte, een golfbaan met achttien holes en een wellness-centrum. Volgens
Delgado zijn dergelijke branded residences in
opkomst. ‘Alle exclusieve hotelmerken omar-

Europa introduceert.’
De eerste bouwfase omvat drie verschillende
vastgoedprojecten: Viceroy Residences, Alcedo
Villas en Oriole Village.
Oriole Village bestaat uit 83 appartementen,
herenhuizen en villa’s, geïnspireerd op een
traditioneel Barrocal-dorp. Daarnaast worden
nog 12 exclusieve Alcedo Villa’s gebouwd, vanaf
€ 2,5 miljoen. Voor beide categorieën geldt,

men het concept. Viceroy Hotels & Resorts is
een gerenommeerde Amerikaanse keten met
hotels in exclusieve bestemmingen, dat met het
Ombria Resort de eerste Viceroy Residences in

dat eigenaren kiezen of zij de huizen zelf willen
gebruiken – (semi-)permanente bewoning is
toegestaan – of deels willen laten verhuren door
Viceroy Hotels & Resorts. [EE]
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De exclusieve Alcedo Villa’s kijken uit op het groene binnenland
van de Algarve

Geen slagbomen
Ombria Resort wil de toon zetten op het
gebied van duurzaamheid. De vakantiehuizen worden energiezuinig gebouwd en
voorzien van door zonne-energie opgewekte stroom. Koelen en verwarmen
gebeurt door een geothermische warmtepomp. Het resort wordt geïntegreerd in
de natuurlijke omgeving, zoals de slogan
‘Carved by Nature’ nog eens onderstreept.
Van de 150 hectare grond wordt maar 34
hectare bebouwd. Er komen geen grote
appartementencomplexen, maar kleinschalige vakantiewoningen. Bij de entree
zullen geen slagbomen staan, om ook
lokale Portugezen het gevoel te geven
welkom te zijn. Het landgoed heeft zo
meer weg van een dorp dan van een
typisch vakantiepark.
Daarnaast wil Ombria Resort toekomstige
gasten een ‘authentieke beleving’ bieden.
Op het centrale plein mogen ambachtslieden zoals koperbewerkers en mandenvlechters hun werk demonstreren.
Kunstenaars kunnen hun werk exposeren
en workshops geven.
Het resort broedt op meer plannen. Met
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het grote aantal olijfbomen op de heuvels
is het eenvoudig om zelf olijfolie te maken.
Of medronho, een gedestilleerde drank die
wordt gemaakt van de vruchten van de
aardbeiboom, een plant met rode, op aardbeien lijkende vruchtjes.

Ontdek de omgeving
Het team van Ombria Resort spoort gasten
aan de wandelschoenen aan te trekken en
het rustieke landschap van wit gepleisterde
huisjes en ongerepte natuur te verkennen.
Vanuit het park leiden oude paadjes naar de
nabijgelegen dorpjes Querença en Tôr. Voor
wie wil, hoort mooie verhalen. Leer op het
wijnlandgoed Quinta da Tôr hoe vader en
zoon Santos per ongeluk een rode wijn produceerden met een alcoholpercentage van 17
procent, hoger dan gebruikelijk. Verken met
stadsgids Isabel Luzia de Moorse invloeden
van het levendige plaatsje Loulé. Of wandel
met natuurgids Marco langs waterbronnen
en watervallen. Ontdek hoe een eeuwenoud
irrigatiesysteem nog altijd functioneert en
ook het Ombria Resort een dienst bewijst:
het zorgt voor de bewatering van de achttien
holes tellende golfbaan. [EE]

Ombria Resort
wil een
nieuwe dorpsgemeenschap
vormen
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Vakantiepark Mölke aan het riviertje Regge, bij Zuna (Nijverdal)

FOTO: VAKANTIEPARK MÖLKE
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Eco-recreatie verandert
de vrijetijdsmarkt
De recreatiemarkt doet mee aan de verduurzaming. Niet alleen omdat
het van de overheid moet, maar ook omdat consumenten
milieuvriendelijke diensten verlangen. Wat betekent dit voor de
recreatieve vastgoedsector? En wat leren tweede-huiseigenaren daarvan?
Dagelijks nieuwe zeepjes en vers gewassen
handdoeken. Radiatoren en airco’s die de
hele dag draaien. Allemaal bedoeld als service voor de hotelgast, maar steeds meer
consumenten storen zich daaraan. Naast
een A-locatie en een goede prijs hechten zij
aan een milieuvriendelijk logeeradres.

Vorig jaar constateerde Booking.com dat
87 procent van de ondervraagde reizigers
duurzaamheid belangrijk vindt. In 2017
lag dat percentage nog op 65 procent.
Tweederde van de reizigers die hun reis
duurzaam willen inrichten, is zelfs bereid
ten minste 5 procent meer te betalen om
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FOTO: JONAS VERHULST VOOR SLOW CABINS

C O M M E R C I Ë L E

Slow Cabins: onthaasten op geheime plekjes in
de natuur.

de milieu-impact zo laag mogelijk te houden. Uit onderzoek van hotels.com blijkt
dat millennials het meest kritisch zijn.
Van deze groep geeft ruim eenderde de
voorkeur aan eco-vriendelijke hotels,
tegenover 5 procent van de vijftigplussers.
Op online boekingsites zijn de groene
keurmerken dan ook in opmars. TripAdvisor nomineert milieuvriendelijke accommodaties tot bronzen, zilveren, gouden of platina ‘eco-leaders’. De Nederlandse boekingssite BookDifferent.com

werkt samen met erkende milieulabels die
toezicht houden op zesduizend gecertificeerde hotels.

Groen is poen
Voor hoteliers neemt de noodzaak om te
verduurzamen toe. Het levert gewoon geld
op omdat de gast steeds milieukritischer
wordt, stelt ABN Amro in het rapport
Groen is poen dat vorig jaar verscheen.
Ook vanuit de zakelijke markt wordt de
druk groter; eenderde van de Nederlandse

Tips voor eigenaren

1

BEGIN ONLINE
Er zijn online tools die op basis van uw adres
op een rij zetten welke maatregelen voor uw
huis nodig zijn, tegen welke kosten en hoe snel u
de investering kunt terugverdienen.
Zie duurzameinvesteringstool.nl of
greenhome.nl.
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2

LEER VAN DE PIONIERS
Inspiratie opdoen bij andere huiseigenaren?
Meer dan 1.500 eigenaren doen mee aan de
duurzamehuizenroute.nl. Zij stellen hun huis ge-

regeld open om ervaringen met geïnteresseerden te delen.

3

SPEUR NAAR FINANCIËLE
VOORDELEN
Ga na of de gemeente waar uw (beoogde)
vakantiewoning staat, subsidieregelingen heeft.
De Waddeneilanden willen in 2020 zelfvoorzienend zijn. Onder meer op Texel kunnen tweedehuiseigenaren aankloppen voor financiële tegemoetkoming, naast de landelijke subsidie.

Wie blaast deze
keer de kaarsjes
uit: de wind of
kleine Emma zelf?
Slimme glassystemen
voor buiten.
Van uw balkon, tuin of terras genieten
zonder wind, regen en kou? Kom in onze
showroom onze slimme glassystemen
op maat ontdekken. Onze adviseurs
beantwoorden met plezier al uw vragen.
Meld u aan op metalura.nl/showroom
voor een exclusieve rondleiding.

bedrijven boekt voor zijn medewerkers 2
190012_MET_Adv_wind_BeleggersBelangen_215x138_v1.indd

enkel hotels met een duurzaamheidslabel.
Dat percentage zal verder groeien, verwacht de bank.
Toch blijft de Nederlandse hotelbranche
achter in vergelijking met winkels, kantoren en overheidsinstellingen. Slechts een
op de vier hotels beschikt over een door de
overheid erkend energielabel. ‘Niet alle
hotels geven prioriteit aan duurzame
investeringen. Dit komt door drukte en
personeelstekorten. Ook zijn hoteliers
vaak niet de eigenaar van het vastgoed, ze
moeten bij de investeerder aankloppen’,
zegt Stef Driessen (38), sectorbankier
Leisure bij ABN Amro. ‘En dan weten
hotelondernemers vaak ook niet waar ze
moeten beginnen.’ De bank begeleidt hoteliers daarbij. Driessen noemt een monumentaal hotelpand in Amsterdam. ‘Door
82.000 euro te investeren kan dat hotel
binnenkort energielabel A claimen.’
Nieuwe hotels in Amsterdam hebben geen
keuze meer: zij krijgen alleen een vergunning als hun bouwplannen voldoen aan

strikte duurzaamheidseisen. Het recent
geopende Jakarta Hotel op het Java-eiland
is daar een voorbeeld van.

22/02/20

Bijenhotels
Ook vakantieparken spelen in op de duurzaamheidstrend. Center Parcs opende in
Frankrijk Le Domaine du Bois aux Daims
met 800 eco-woningen. Landal Greenparks realiseerde in 2017 Greenparqs met
280 energieneutrale waterlodges aan de
Reeuwijkse Plassen. In het Duitse bungalowpark Mont Royal liet Landal Greenparks zeventig ‘grijze’ woningen vervangen
door energieneutrale huizen. ‘Groene’
maatregelen zijn er in alle soorten en
maten. Voorbeelden zijn minder chloorgebruik in de golfslagbaden, hergebruik
van water door geavanceerde filtersystemen, beperken van voedselverspilling in
de restaurants, of zelfs het plaatsen van
bijenhotels om de bedreigde honingbij te
beschermen. De grote vakantieparkaanbieders streven ernaar om ook de bestaande verblijven in de parken te vergroe-
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Dat kan groener

Driekwart van de grotere hotels nog niet duurzaam
Energielabels van hotels
34
16
15
125
25

A
B
C
D
E
F
G

15
36

BRON: CFP GREEN BUILDINGS, 2018

7%

hogere waardering
voor duurzame hotels

87 %

van de gasten
vindt duurzaamheid belangrijk

33 %

van de bedrijven sluit
hotels zonder duurzaamheidslabel uit
bij zakelijke overnachtingen
BRON: ABN AMRO 2018

nen. ‘Eigenaren van een vakantiehuis
moeten mee blijven investeren’, zegt
Willem Kraanen (54) van ZKA Consultants, een adviesbureau voor de vrijetijdssector. ‘Doen ze dat niet, dan zou de organisatie zich weleens terug kunnen trekken.’
Volgens zijn collega Rutger van de Maat
(25) leven er in de recreatieve vastgoedmarkt ideeën voor nog groenere concepten. ‘De meeste ondernemers durven nog
niet goed door te pakken.’ Een uitzondering daarop vormt het Belgische Slow
Cabins, dat volledig zelfvoorzienende
huisjes exploiteert, middenin de natuur.
Het is de bedoeling dat de gast zijn smartphone en overbodige spullen thuislaat. Na
het verblijf krijgt hij te horen hoe groot
(of klein) zijn ecologische voetafdruk was
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tijdens het verblijf.
ZKA Consultants signaleert dat het voor
de consument niet ophoudt bij duurzaamheid alleen. ‘Hij is ook op zoek naar een
authentieke beleving’, zegt Kraanen. Het
adviesbureau bedacht daarvoor de term
puurzaamheid, een samentrekking van
authenticiteit en duurzaamheid. ‘Vakantiewoningen die volledig opgaan in de natuur
zijn De Vier Eiken in het Drentse Wapserveen en vakantiepark Mölke in het Overijsselse Zuna. Daar kunnen gasten slapen in
een luxe boomhut. Beide concepten staan
garant voor een beleving van puurzaamheid.’

Roadmap
Ook voor particulieren met een tweede
huis zijn duurzame investeringen uiteindelijk een must, weet bankier Stef Driessen.
‘En niet alleen omdat gasten er zelf om
vragen. Ook gemeenten zullen uiteindelijk
druk uitoefenen op het bestaande
woningaanbod. Vanaf 2021 moeten zij
een zogenaamde roadmap klaar hebben,
waarin is uitgelegd hoe zij huizen in hun
gemeente gasloos gaan maken.’ Niet onbelangrijk: duurzaamheid is van invloed op
de waarde van het huis. Energiezuinige
huizen zijn beter te financieren en een aantal banken, waaronder ABN Amro, Rabobank en Triodos Bank, geeft rentekorting
op hypotheken voor duurzame woningen.
Die korting geldt ook voor huiseigenaren
die energiebesparende maatregelen willen
nemen bij de aankoop van een huis. Huiseigenaren die investeren in duurzaamheid
merken dat het vooral in hun portemonnee
scheelt. [EE]

Kringloopbedden
Naast energieneutrale vakantiehuizen streeft
Landal GreenParks ook naar hergebruik van

bedden worden aan het eind van de levensduur
teruggenomen en gerecycled tot nieuwe bedden

materiaal en grondstoffen. Een mooi voorbeeld
daarvan is de samenwerking met beddenfabrikant Auping. Landal Greenparks – goed voor
15.000 vakantiewoningen in 85 parken – koopt
sinds dit jaar geen bedden in, maar slaapuren. De

met matrassen. Auping blijft zo eigenaar van de
geplaatste boxsprings. Dankzij een joint-venture
tussen chemiebedrijf DSM en tapijtontwikkelaar
Niaga slaagde Auping erin een volledig circulair
matras te ontwikkelen. Alle onderdelen zijn een-

98

voudig te scheiden en volledig opnieuw te
gebruiken. Aanvankelijk zijn de kringloopbedden
en -matrassen enkel voor hotels en vakantieparken te ‘leasen’. In de nabije toekomst zijn ze ook
beschikbaar voor de consumentenmarkt. In
Nederland alleen al worden elk jaar ongeveer
anderhalf miljoen matrassen weggegooid.
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Het Drentse familieresort PUUR Exloo

TWEEDE HUIS

Duurzaam is het nieuwe luxe
Kopers van een recreatiewoning willen meer luxe,
maar ook een groenere, duurzame en lokale
beleving. Bij de bouw van Familieresort PUUR
Exloo in Drenthe is daarmee rekening gehouden.
Met een oud stapelbed, lauwe douche of
harde keukenstoelen gaat de eigentijdse
vakantieganger al lang niet meer akkoord.
We willen méér. Comfort, wellness en luxe
is, kortom, een noodzakelijkheid.
De Friese projectontwikkelaar Kontour
Vastgoed beweegt mee met deze kritische
consument. Bij de bouw van Familieresort
PUUR Exloo op de rand van de Hondsrug
in Drenthe is rekening gehouden met alle
mogelijke wensen. De rietgedekte villa’s
zijn bijvoorbeeld voorzien van een sauna
en luxe badkamers. De familievilla’s voor
tien personen, geschikt voor een vakantie
met meer generaties, tellen zelfs vier badkamers. ‘Gezinnen gaan natuurlijk nog
steeds graag met elkaar op pad, maar dat
betekent niet dat ze een heel weekend op
elkaars lip willen zitten. Deze villa’s hebben daarom ruim sanitair en veel hoekjes
en kamers waarin je je gemakkelijk kunt

terugtrekken’, zegt Hielke Tillema (43) van
Kontour. Het park richt zich op kopers uit
het hogere segment, met prijzen vanaf
driehonderdduizend euro voor het kleinste
type. De meeste villa’s uit de eerste en
tweede fase zijn inmiddels verkocht. De
verkoop van de derde fase is reeds van
start gegaan.

Met respect voor de natuur
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek blijkt dat het aantal korte vakanties in eigen land sterk stijgt, terwijl het
aantal lange vakanties juist daalt.
‘Tijdens een korte vakantie moet alles wel
piekfijn voor elkaar zijn’, aldus Hielke
Tillema. ‘Op PUUR Exloo bieden we dan
ook dezelfde voorzieningen als in een luxe
hotel. Op het terrein zelf staat overigens
ook zo’n hotel. Gasten kunnen gebruikmaken van bijvoorbeeld het zwembad of

het restaurant.’ Ook in het landschapsontwerp maakt Kontour een moderne
keuze. Familieresort PUUR Exloo is geen
afgesloten park met een groot hek eromheen. De Drentse natuur met zijn veengebieden, bossen en heidevelden en het park
zelf lopen hier in elkaar over. ‘PUUR Exloo
is met respect voor de natuur gebouwd.
Veel oude bomen zijn behouden en ook
lopen fiets- en wandelpaden door tot op het
park’, zegt Tillema. De villa’s zijn gemaakt
van duurzame materialen en voorzien van
een luchtwarmtepomp, isolatie op het
hoogste niveau, timers voor de verwarming,
LED-lampen en lichtsensoren.
‘Misschien is de meest duurzame investering wel om iets te bouwen dat echt lang
blijft staan’, zegt Tillema. ‘Deze villa’s kunnen tientallen jaren mee en zijn bijvoorbeeld nu al gasloos. Je hoeft dus niet door
veranderende regelgeving over een tijdje
weer aanpassingen te doen. Alle villa’s
hebben energie-label A, waardoor de
energierekening laag uitvalt.’

Contact met lokale
ondernemer
Niet alleen de natuur, maar ook de directe
omgeving draagt bij aan de aantrekkingskracht van het familieresort. Een belangrijk doel was om lokale ondernemers de
ruimte te geven om hun diensten aan te
bieden. Zo heeft het bedrijf EkoTours een
plekje op het park gekregen. EkoTours
biedt excursies aan van drie uur met elektrische jeeps over de Hondsrug, in samenwerking met Staatsbosbeheer. Het hotel
serveert verschillende producten van
plaatselijke leveranciers. De lokale ondernemers, zoals Hippisch Centrum Exloo,
Golfpark Exloo en EkoTours waren ook
aanwezig bij het slaan van de eerste paal.
‘Natuurlijk omdat ze inkomsten genereren
uit het park, maar ook omdat ze zich
betrokken voelen. Ons doel is daarmee
bereikt.’ [MD]
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Duurzaam
gebouwde
woningen
FIRST verkoopt in Andermatt woningen
volgens de MINERGIE-standaard, een
erkend Zwitsers keurmerk voor duurzame gebouwen die energie besparen.
Ramen zijn voorzien van driedubbel glas
en de woningen zijn uitzonderlijk goed
geïsoleerd. Elektriciteit is afkomstig van
CO2-neutrale bronnen. Andermatt is
namelijk aangesloten op de Heizzentrale
Göschenen, waar elektriciteit onder
andere wordt opgewekt uit restwarmte.
Deze centrale werd vijf jaar geleden
gebouwd op de Gotthard-tunnel.

Winterpracht in ‘Feriendorf ’ Andermatt

Vakantievieren in het Zwitserse Andermatt is een schone
zaak. Van de steenbokken op de pistes, het serveren van
zuiver bronwater in restaurants tot de inzet van lokale
aannemers: het project is een groot samenspel van de
ontwikkelaar met bewoners en natuur.
De aanleg van het skigebied AndermattSedrun was gebonden aan veel bijzondere
factoren. Zo mogen skiërs de rust niet
verstoren van de natuurlijke fauna, zoals
steenbokken en gemzen. Daarom werd aan
lokale natuurbeschermingsorganisaties
gevraagd om mee te denken over de plaats
voor de pistes. Restaurateurs deden de
petflessen in de ban; zuiver water is er immers genoeg in het gebied waar de Rhône,
Donau en de Rijn vlakbij ontspringen.
‘Restaurants serveren gratis bronwater’,
zegt Guido Hoogdalem (45), eigenaar van
FIRST, de Nederlands-Zwitserse makelaar
van het project. ‘Zwitserland heeft geen
statiegeldflessen, maar toch zit recyclen in
de volksaard. Om duurzaamheid kun je
niet heen.’ De lokale bevolking én de

omgeving zijn betrokken bij het grootschalige, groene project. Bij de bouw van
de appartementencomplexen en woningen
volgens de duurzame MINERGIE-standaard (zie kader), werd zo veel mogelijk
samengewerkt met lokale aannemers.
De restaurants serveren mountainfood,
gerechten die bereid worden met verswaren uit de omgeving, in een straal van tien
kilometer rond Andermatt.

Glorie van weleer
De strategische ligging bij de Gotthard-tunnel maakte Andermatt lange tijd tot een
plaats van belang. Zo is de Zwitserse krijgsmacht er van oudsher gevestigd
en was het tot de Tweede Wereldoorlog een
luxe toeristenoord. In de decennia daarna

raakte Andermatt steeds meer in verval.
Zeker 2 miljard euro werd geïnvesteerd in
de bouw van wooncomplexen, luxe villa’s,
hotels en ook in de aanleg van een golfbaan, skigebied en luxe restaurants. Sinds
enkele jaren probeert ook FIRST de grandeur van Andermatt in ere te herstellen.
De metamorfose van Andermatt tot mondaine, duurzame pleisterplaats middenin
de sneeuw kwam echter niet zomaar tot
stand. In Zwitserland zijn voor politieke
besluitvorming referenda nodig. ‘Je moet
als projectontwikkelaar de goodwill van de
lokale omgeving winnen. Daarom zijn er
veel bijeenkomsten gehouden in dorpshuizen en gymzalen. In Zwitserland loopt het
hele dorp daarvoor uit’, zegt Van Hoogdalem. De inspraakprocedure verliep succesvol. Ruim negentig procent van de inwoners stemde vóór. ‘Als projectontwikkelaar
is het niet altijd gemakkelijk om alle wensen van de bevolking in te willigen. Het
liefste wil je dóór met het project. Toch heb
je voor de langere termijn draagvlak nodig.
Een goede relatie met de buurt is daarom
erg prettig.’ [MD]
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Klimaatvriendelijk op vakantie
Nederlanders maakten vorig jaar ruim 22 miljoen reizen naar het
buitenland. Echt duurzaam is dat niet, maar er is wel een groeiende
belangstelling voor klimaatvriendelijk reizen. Drie manieren om groener
te recreëren.

1

Bezoek het Iberisch
Schiereiland

Volgens de onderzoekers van Green
Destinations voeren de Portugeze Azoren
de lijst van honderd duurzaamste bestemmingen van 2017 aan. Het noorden van
Spanje doet het ook goed: de gemeente
Baiona in de noordelijke provincie Galicië
wordt geroemd vanwege het eerste rookvrije strand ter wereld, maar ook om de
vele gebieden waar natuur en het maritieme leven beschermd worden. In
dezelfde provincie is Islas Atlanticas de
Galicia te vinden, een eiland dat bijna
geheel bestaat uit beschermd natuurgebied. Spanje heeft het grootste oppervlak beschermde natuur van Europa. In
2017 is een convenant ondertekend om
de natuur verder open te stellen voor
toerisme. Het land is onder andere
populair onder vogelspotters.

3

Investeer duurzaam

2

São Miguel, bijgenaamd het groene eiland van
de Azoren.

Ook wie op zoek is naar een permanente vakantiewoning, kan duurzame
maatregelen nemen. Nog geen precieze
plek gevonden waar het huis komt te
staan? Duurzame prefab huizen kun je alvast aanschaffen, vóórdat je het land
kiest. Zo is er het Franse Pop Up House,
dat duurzame verblijven maakt en die in
vier dagen tijd in elkaar gezet worden.
Doordat het huis goed geïsoleerd is, hoef
je nauwelijks te stoken. De Sloveense fa-

die je met een keur aan opties naar eigen
inzicht nog duurzamer kan maken. Zo kan
het dak voorzien worden van zonnepanelen of kun je kiezen voor een installatie
om regenwater te hergebruiken. Liever
een Nederlandse woning naar het buitenland verplaatsen? Het Amsterdamse Wikkelhouse verpakt een basiselement met
24 lagen karton en beschermt het tegen
elementen met een waterdicht vlies.
Finch, eveneens uit Amsterdam, maakt
energiezuinige houten huisjes, die makke-

brikant Riko gaat nog een stapje verder:
dat bedrijf verkoopt duurzame woningen

lijk uit te breiden zijn met modulaire constructies. [LO]
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Kies een duurzame
slaapplaats

De meeste hotels zijn energieslurpers.
Slechts een kwart van de Nederlandse hotels heeft energielabel C of hoger. Daar liggen kansen, want uit onderzoek van ABN
Amro blijkt dat reizigers bereid zijn ten
minste vijf procent meer te betalen voor
een duurzame overnachting. Hoe? Door te
kijken op de website bookdifferent.com:
aan de hand van aangeleverde data wordt
inzichtelijk gemaakt hoeveel koolstofdioxide een hotelkamer produceert per
persoon per nacht. Meer dan 1 miljoen
verblijven wereldwijd zijn beoordeeld,
slechts 6.500 hotels mogen zich daadwerkelijk groen noemen.

Karton is het basismateriaal van Wikkelhouse.

