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Anders Reizen komt met reizen op goede voet. 

Diest, 18/01/2021 

Een moeilijke keuze - zeker nu - maar een 

evidente 

Anders Reizen komt met reizen op goede voet. We leggen onszelf strengere regels op 

en verleggen de grens van duurzaam reizen. 

 

In deze moeilijke tijden voor de toeristische sector neemt Anders Reizen een gedurfde 

beslissing en zet een grote stap vooruit op gebied van duurzaam reizen. Op goede voet 

reizen is een gewaagde maar verantwoorde keuze die hopelijk wordt gevolgd door andere 

reisorganisaties. 

 

Als organisatie voor wie te voet gaan de essentie van haar reizen vormt, blijven we het 

wandelplezier van onze reizigers vooropstellen. 

 

Wandelvakanties voldoen aan de behoefte aan rust en natuur, doen je bewegen, hebben 

een beperkte impact op milieu en klimaat, en laten je vooral volop genieten van de streek die 

je doorkruist. 

 

De traagheid van trein of boot in plaats van het vliegtuig. Rondwandelen, niet rondtoeren. 

De intensiteit van een langer verblijf op één bestemming in plaats van de vluchtige passage 

langs meerdere plaatsen. Je laten meevoeren door onvermoede schoonheid dichtbij in 

plaats van het afvinken van een bucket list vol verre bestemmingen. Diepgang in plaats 

van kwantiteit. We hoeven niet heel de wereld gezien te hebben. Kies bewust en laat je 

dan 100% in vervoering brengen door je keuze. 

Dat is de visie van Anders Reizen. Reizen organiseren vanuit passie en engagement. 

 

Daarom waken we erover dat elke reis aan een aantal criteria voldoet: 

 

● Voldoende gehalte aan wandelingen of buitensport 

● Waar mogelijk vervoer over land in plaats van vliegen. Wanneer we toch vliegen, 

compenseren we de totale uitstoot van de vlucht, en moet de reis voldoende lang 

zijn. Geen minitrips per vliegtuig dus. 

● Lange transfers beperken om onze actieradius te beperken tot een kleiner gebied. 

Van deze regels wijken we enkel af wanneer er een verantwoorde reden voor is.  

 

Zo zorgen wij ervoor dat we als reizigers op goede voet staan met onze planeet en haar 

bewoners. 

 



We trekken deze nieuwe regels door naar onze jongerenreizen van Bootz.be en de 

gezinsreizen van Missie Formidabel. 

 

 

Heel concreet hanteren we deze regels: 

Wandelen 

●  Op minimum de helft van de dagen ter plaatse wordt minstens 3 uur gewandeld of 

een andere buitensport beoefend. 

Waar mogelijk kiezen we voor vervoer over land 

●   Met trein, (mini)bus of eventueel wagen.  

●   Is vliegen onvermijdelijk, dan gelden er minimumvereisten voor de reisduur: 

○  14 dagen voor een verre reis 

○  8 dagen voor een reis op minder dan 5000 km afstand 

○  7 dagen voor een reis binnen Europa. 

●  Geen minitrips per vliegtuig dus. 

●  En de uitstoot van je vlucht wordt door ons gecompenseerd via Treecological.  

We beperken het aantal verre verplaatsingen ter plekke 

●  Het aantal dagen met lange transfers mag max. één derde van het aantal dagen ter 

plaatse bedragen. 

○  Voor verre reizen verstaan we onder 'lange' transfer meer dan 4 uur 

○  voor reizen op minder dan 5000 km afstand meer dan 3 uur 

○  voor reizen binnen Europa meer dan 2 uur 

https://www.andersreizen.be/nl/duurzaam-reizen.aspx#compenseerjevlucht


●  Transfers in het kader van heen- en terugreis worden niet meegerekend, aangezien 

die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het beginpunt en/of de terugkeer vanaf 

het eindpunt. 

○  Daarnaast beperken we ons tot max. 1 binnenlandse vlucht per 7 dagen ter 

plaatse. 

●  Vluchten aansluitend bij de internationale vlucht worden niet meegerekend, 

aangezien die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het beginpunt en/of de 

terugkeer vanaf het eindpunt. 

 

 

De visie van Anders Reizen. 

Ontstaan in 1983, actueler dan ooit. 

Sinds 1983 organiseren wij wandelreizen als een manier om te ontdekken, te ontmoeten en 

om tijd te nemen. Liever een beperkte regio echt leren kennen dan vluchtig rondreizen. Oog 

hebben voor het welzijn van de plaatselijke bevolking en onze lokale partners. Deze visie op 

reizen heeft de tand des tijds doorstaan en is vandaag actueler dan ooit. 

We trekken deze visie door naar onze jongerenreizen van Bootz.be en de gezinsreizen van 

Missie Formidabel. 

 

Meer info 

● Anders Reizen - Op goede voet https://www.andersreizen.be/Nl/op-goede-voet.aspx 

● Anders Reizen - Duurzaam reizen algemeen 

https://www.andersreizen.be/nl/duurzaam-reizen.aspx 

● Anders Reizen https://www.andersreizen.be 

● Gezinsreizen Missie Formidabel https://www.missieformidabel.be/ 

● Jongerenreizen Bootz https://www.bootz.be/ 

 

Contact – niet voor publicatie 

Karl Leenknegt - communicatieverantwoordelijke Anders Reizen 

karl.leenknegt@andersreizen.be 

Refugiestraat 15, 3290 Diest, Belgium . 

+32 (0)13 33 40 40 

+32 (0)475 63 85 31 

https://www.andersreizen.be/Nl/op-goede-voet.aspx
https://www.andersreizen.be/nl/duurzaam-reizen.aspx
https://www.andersreizen.be/
https://www.missieformidabel.be/
https://www.bootz.be/


 

Over Anders Reizen 

Al 30 jaar richt Anders Reizen zich op duurzaam ecotoerisme. 

Anders Reizen organiseert actieve reizen voor kleine groepen of individuele reizigers  in 

streken die weinig of niet door het massatoerisme worden bezocht. We richten ons op 

actieve reizigers bij wie het opdoen van unieke ervaringen primeert boven het opzoeken van 

comfort en luxe. Met het label ‘op goede voet’ gaat Anders Reizen hierin veel verder dan de 

klassieke touroperators. 

Geëngageerde bedrijfspolitiek 

Dankzij zijn geëngageerde bedrijfspolitiek op het gebied van duurzaam toerisme, ecologie 

en fairtradeproducten mag Anders Reizen zich meten met grootheden zoals Oxfam, Groen, 

WWF, Vredeseilanden, Ecobos, Exki en andere inspirerende merken. Concreet uit het 

engagement zich in het gebruik van fairtradeproducten op kantoor, fairtrade geschenken 

voor het personeel, bewustmaking van de reizigers, enz. Dit engagement is eveneens 

duidelijk terug te vinden in de beleidsdocumenten van Anders Reizen, Bootz en Missie 

Formidabel. 

Aanstekelijk voor reizigers 

Met deze waarden wil Anders Reizen zijn klanten verder motiveren om enerzijds even stil te 

staan bij elke (onbewuste) aankoop en anderzijds alternatieve aankopen zoals 

fairtradeproducten te overwegen om zo hun steentje bij te dragen aan een eerlijkere wereld. 

 


