
DROOMBESTEMMINGEN
MAAR DAN 

LEKKER DICHTBIJ!
REISGIDS

Bespaar 
op jouw CO2-

uitstoot!



Om bijzondere dingen te zien hoef je écht niet 
altijd uren in het vliegtuig te zitten. Wij geven 
je uitstekende alternatieven voor je bucketlist-
droomreizen, maar dan lekker dichtbij!

13 DUURZAME
BESTEMMINGEN VOOR 
JE BUCKETLIST

INTRO

Er zijn heel wat mooie dingen te zien op de 
wereld. Mooie steden, gave architectuur, unieke 
cultuur en prachtige natuur. Als reislustige 
globetrotter wil je ze het liefst allemaal met eigen 
ogen zien. Maar als duurzame reiziger heb je 
het misschien wel moeilijk met het feit dat veel 
van je droombestemmingen alleen per vliegtuig 
te bereiken zijn. Wat doe je dan? Kamperen in 
Limburg is leuk, en soms klinkt het ook nog wat 
buitenlands. Maar om nou elk jaar te vertellen over 
welke vlaaien je nu weer hebt geproefd…

Wij gaan je helpen! Door dichterbij op vakantie te 
gaan bespaar je op CO2-uitstoot doordat je het 
vliegtuig overslaat. Vliegen is namelijk de meest 
vervuilende manier van reizen. Om de opwarming 
van de aarde te stoppen moeten we met z’n allen 
minder gaan vliegen en dus anders gaan reizen. 

Met meerdere mensen in een bus of auto is dan 
al gunstiger, en wat dacht je ervan om de 

trein te nemen? In deze gids vind je 13 
vakantiebestemmingen van je bucketlist 
waarvoor wij een fantastisch alternatief 
hebben gevonden in de buurt.

Natuur & Milieu is een onafhankelijke milieuorganisatie en gelooft in een duurzame toekomst voor 
iedereen. We werken aan duurzame oplossingen op het gebied van energie, voedsel, grondstoffen en 
mobiliteit om klimaatverandering tegen te gaan en de natuur te herstellen. www.natuurenmilieu.nl

Bespaar 
op jouw CO2-

uitstoot!

http://www.natuurenmilieu.nl


Voor een bounty-eiland hoef je niet naar de 
andere kant van de wereld. Want wist je dat in 
het zuidwestelijkste puntje van Engeland er een 
eilandengroep bestaat met een tropisch klimaat? 
Met de trein door de tunnel en een leuke bootreis 
ben je er zo. Dat is nog eens Climate Miles 
sparen!

Scilly Eilanden, EngelandFiji

BUCKETLIST 1

BEZOEK EEN 
EILAND
FIJI? SCILLY!

jouw Besparing:  FIJI: 9.500 KG CO2-UITSTOOT ➜ SCILLY EILANDEN: 160 KG CO2-UITSTOOT (TREIN+VEERBOOT)

TIP

Weetje
De Scilly-eilanden 
zijn een groep van 

5 bewoonde en 
ongeveer 140 
onbewoonde 

eilanden

VAREN MET EEN TRIPPER
Een van de leukste dingen 
om te doen op Scilly is om op 
een “tripper” boot te stappen 
en de verschillende eilanden 
te verkennen. Scilly telt vijf 
bewoonde eilanden en met de 
tripper boot beslis jij waar je 
heen wilt!



De Chinese muur is 
bijzonder, maar heeft 
ook wel wat keerzijdes. 
Ten eerste moet je erg 
lang vliegen om er te 
komen. Het is er vaak 
ontzettend druk, en 
bovendien is de muur 
zó gerestaureerd dat er 
nauwelijks nog originele 
muur bestaat. Kortom, 
verre van ideaal. Reis 
in plaats daarvan naar 
Engeland, en bekijk de 
Muur van Hadrianus! 

Muur van Hadrianus

Chinese Muur

BUCKETLIST 2

CHINESE MUUR 
WORDT MUUR VAN 
HADRIANUS

MUUR VAN HADRIANUS
Deze muur werd door de 
Romeinse keizer Hadrianus 
gebouwd in de jaren 122 
tot 128 na Christus, als 
versterkte grenslinie tegen 
de barbaarse volkeren uit 
het noorden van Brittannië 
(Schotland). Een beetje 
hetzelfde idee als de Chinese 
muur dus! De muur vormde 
de noordelijkste grens van 
het Romeinse Rijk, loopt 
van oost naar west (of 
andersom natuurlijk!) en 
is 117 kilometer lang. Er 
zijn prachtige vakanties te 
boeken met wandeltochten 
langs deze muur. En: alles 
is in originele staat. Ga dat 
zien!

jouw Besparing:  CHINESE MUUR: 4.600 KG CO2-UITSTOOT ➜ MUUR VAN HADRIANUS: 130 KG CO2-UITSTOOT (TREIN)

Weetje

tip
 Loop Hadrian’s 
Wall path, een 

wandelroute van 
kust naar kust 

(135 km)



Het is fijn dat je 
iedereen kunt verstaan 
op de Antillen, maar 
voel je je dan wel echt 
op vakantie? Een 
prachtig alternatief voor 
de kleurige huisjes 
van Willemstad is 
het prachtige eilandje 
Procida in Italië. 
Dit is letterlijk een 
eilandje van niks: 
het is 4,1 km² groot 
en jaarlijks komen 
er zo’n duizend 
toeristen aan wal. 
Hadden we al iets 
gezegd over het 
Italiaanse eten?

Procida, Italië

Willemstad, Curaçao

BUCKETLIST 3

KLEURRIJK:
NIET WILLEMSTAD,
MAAR PROCIDA

jouw Besparing:  WILLEMSTAD: 4.600 KG CO2-UITSTOOT ➜ PROCIDA: 210 KG CO2-UITSTOOT (TREIN+VEERBOOT)

reistip
 In 1 dag kan je met de 
trein vanuit Nederland 
naar Napels. Met een 

overstap in Parijs, kom je 
in de avond aan in Turijn 
waarna je de nachttrein 

naar Napels kan 
nemen. 

TIP EILANDHOPPEN
Vanuit Procida kun je 
zo eilandhoppen naar 
de andere zogenaamde 
Flegreïsche eilanden in de 
baai van Napels, Ischia, 
Vivara en Nisida.



Er is niets zo chic als een wijnvakantie. 
Lekker op strooptocht door de wijnvelden, 
van wijnhuis naar wijnhuis. De kusten van 
Californië staan bekend om hun goede 
grond en ideale klimaat voor wijnstokken. 
Maar vertel dit aan een Fransman en hij 
gaat uit zijn dak. Wijn is Frans, zut alors! 
En veel van deze wijnen komen uit de 
Loirestreek.

Loirestreek

Californië

BUCKETLIST 4

RUIL HET TERROIR 
VAN CALIFORNIË 
VOOR DE LOÏRE

jouw Besparing:  TERROIR: 5.150 KG CO2-UITSTOOT ➜ LOIRE: 180 KG CO2-UITSTOOT (TREIN)

TIP

Weetje
Wist je dat het 

Loiredal sinds 2000 
is opgenomen in de 
Werelderfgoedlijst 
van de UNESCO? 

Heen dus!

BEZOEK DE VELE KASTELEN
In de Loirestreek heb je ook een 
lekker klimaat, en lekker eten. Na 
4,5 uur in de trein strek je je benen 
al uit in deze mooie omgeving. Langs 
de rivier de Loire kom je talloze 
prachtige kastelen tegen. Je kunt ze 
bezoeken of een wandeling maken 
door omliggende tuinen.



De Everglades zijn een oase van rust. Tot je 
overreden wordt door een airboat! Of wat dacht 
je van al die nare alligators? Nee, doe ons maar 
de Donaudelta. Lekker kalm en minstens net zo 
mooi. De Donaudelta in Roemenië is deel van 
UNESCO’s Mens- en Biosfeerprogramma en staat 
sinds 1991 op de Werelderfgoedlijst. Het stikt 
er van de watervogels en is daarom ook nog 
een Natura 2000-gebied. Reden genoeg om je 
kanootje hier eens rustig te water te laten.

Donaudelta, Roemenië

Everglades

BUCKETLIST 5

WATER EN RUST:
EVERGLADES?
DOE MAAR DONAU

jouw Besparing:  EVERGLADES: 4.400 KG CO2-UITSTOOT ➜ DONAUDELTA: 260 KG CO2-UITSTOOT (TREIN)

TIP

Weetje
De hoeveelheid CO2 

uitstoot met jouw reis 
naar de Everglades 
is vergelijkbaar met 

een jaar lang voeding 
voor een gemiddeld 

huishouden.
BOOTTOCHT
Boek een bootreis en ontdek 
de grote aantallen bedreigde 
moerasvogels zoals de zwarte 
ibis, de dwergaalscholver, de 
witoogeend, de ralreiger, het 
woudaapje, de grote karekiet, 
de zwartkoprietzanger en de 
zeearend. 



Finland wordt ook wel 
‘het land van duizend 
meren’ genoemd, maar 
heeft er in feite maar 
liefst zo’n 188.000! 
Net zoals in Zweden 
en Noorwegen mag je 
overal vrij kamperen, 
dus je hoeft alleen maar 
een mooi plekje aan een 
oevertje te vinden en 
je hebt gegarandeerd 
elke ochtend een 
spectaculair uitzicht.

Finland

Canada

BUCKETLIST 6

DE LAKES OF CANADA 
RUILEN VOOR 
THOUSAND LAKES

HET NOORDERLICHT
Ook kun je hier het befaamde 
noorderlicht aanschouwen. 
Het noorderlicht is een 
natuurlijk fenomeen dat 
eigenlijk iedereen wel een 
keer gezien moet hebben 
En dan hebben we het nog 
niet eens gehad over de 
traditionele Finse sauna’s! 
Je bent overtuigd, toch?

jouw Besparing:  CANADA: 3.750 KG CO2-UITSTOOT ➜ FINLAND: 900 KG CO2-UITSTOOT (AUTO+VEERBOOT)

Weetje
De hoeveelheid CO2 

uitstoot van jouw reis 
naar Canada is vergelijk-

baar met een jaar lang 
5 keer per week met de 
auto van Utrecht naar 

Amsterdam.

TIP



Nog een pareltje van de UNESCO-werelderfgoed-
lijst. Plitvice, vlakbij Zagreb in Kroatië, is een 
waar waterparadijs. Kilometers vlonderbruggen 
en ontelbare groenblauwe heldere poeltjes. Je 
mag hier niet in zwemmen, maar dat kan in het 
dichtstbijzijnde (en bijna even mooie) Nationaal 
park Krka wel. Een goed alternatief, dat je een 
kleine 8000 kilometer reizen scheelt.

Plitvice, KroatiëThailand

BUCKETLIST 7

WATERPRET:
NIKS THAILAND,
MAAR KROATIË!

jouw Besparing:  THAILAND: 5.300 KG CO2-UITSTOOT ➜ KROATIË: 160 KG CO2-UITSTOOT (TREIN)

Weetje
Het Plitvice National 

Park bestaat uit 
16 meren en meer 

dan 400 water-
vallen.

NATIONAAL PARK KRKA
Dit park bestaat uit een lange rivier, 
diverse kleinere meren en maar liefst 7 
watervallen. In de rivier en bijbehorende 
meren vind je maar liefst 18 soorten 
vissen. Vanaf Skradinski Buk kun je 
diverse boottochten maken. Deze tocht 
brengt je ook naar het kleine Visovac 
eiland waar je een klooster vindt.Krka

TIP



De Grand Canyon is ook zo’n plek die veel 
mensen denken gezien te moeten hebben. 
Mooi hoor, maar het is niet allemaal rozengeur 
en maneschijn daar in de Westelijke Verenigde 
Staten! Want laten we wel wezen, het is 
veel van hetzelfde. Nee, dan de Torcal de 
Antequera, een natuurreservaat in Andalusië. 
Dit karstgebergte bevat veel bijzondere flora 
en fauna.

Torcal de Antequera

Grand Canyon

BUCKETLIST 8

VERKIES TORCAL 
DE ANTEQUERA BOVEN
DE GRAND CANYON 

jouw Besparing:  GRAND CANYON: 4.950 KG CO2-UITSTOOT ➜ TORCAL DE ANTEQUERA: 850 KG CO2-UITSTOOT (AUTO)

CUEVA DEL TORO
In de Torcal zijn veel grotten en 
afgronden. Van historisch belang is 
onder andere de Cueva del Toro, de 
Grot van de Stier, met zijn Neolithische 
artefacten. Er is een bezoekerscentrum 
en er zijn twee wandelroutes. Je kan ook 
onder begeleiding van een gids door dit 
magische gebergte wandelen. 

reistip
De dichtstbijzijnde stad 

is Malaga, reken op 2 reis-
dagen vanaf Nederland. 

Met de trein kan je in 1 dag 
bijvoorbeeld naar Barcelona, 

en van daaruit kan je 
doorreizen naar het 

zuiden van het 
land.

TIP



Wees eens eerlijk, 
zien jullie het verschil? 
Precies, je kunt net 
zo goed bizons gaan 
spotten in Białowieża 
als wildebeesten in het 
Krugerpark. Trouwens, 
over de wildebeesten 
struikel je bijkans, terwijl 
je naar de bizons nog 
echt op zoek moet. 
Dat is pas spannend! 
Białowieża, op de grens 
van Polen en Wit-
Rusland, is het laatst 
overgebleven stuk 
oerbos dat Europa rijk 
is, wat het meteen al 
uniek maakt.

Bialowieza, Polen

Krugerpark

BUCKETLIST 9

OP SAFARI IN HET 
OERBOS IN PLAATS VAN 
DE SAVANNE

DE BIG 5
Als je voor de big 5 wilt 
gaan, kun je naast de bizon 
ook op jacht naar de wolf, 
lynx, otter en het edelhert. 
Ook Białowieża is UNESCO-
werelderfgoed. Zien dus.

jouw Besparing:  KRUGERPARK: 5.200 KG CO2-UITSTOOT ➜ BIALOWIEZA: 550 KG CO2-UITSTOOT (AUTO)

Weetje

tip
Een bekende 

wandelroute is de 
Zebra Zubr van onge-
veer 4 kilometer. Dit 

is de is de oudste 
wandelroute door 

het woud!



Wij weten het wel! New York staat vast al lang 
op je bucketlist, maar net als alles is ook een 
bucketlist soms aan vernieuwing toe. Stockholm 
is hip. De broedplaats van upcoming Zweedse 
designers. Ze gebruiken zelfs dezelfde coole 
afkorting als in New York: zo heb je de wijk SoFo 
(South of Folkungatan), die door Vogue geroemd 
werd als een van de hipste wijken ter wereld. Ook 
de ligging aan het water hoef je niet te missen, 
want net als Manhattan is Stockholm volledig 
omringd door water. Stockholm is het Venetië van 
het noorden en heeft 24.000 eilanden! 

Stockholm

New York

BUCKETLIST 10

BENAUWEND NEW-YORK
OF STOER STOCKHOLM?

jouw Besparing:  NEW YORK: 3.490 KG CO2-UITSTOOT ➜ STOCKHOLM: 170 KG CO2-UITSTOOT (TREIN)

Weetje
 In Gamla Stan vind je 
de smalste straat in 
Stockholm: Mårten 
Trotzigs gränd. Erg 

leuk voor een 
foto!

HUUR EEN FIETS
De makkelijkste manier om de 
stad te ontdekken is op een 
fiets. Er zijn veel fietspaden 
en je verplaatst je makkelijk 
tussen de verschillende 
eilanden. Buiten Djurgården is 
een prachtig natuurgebied.

TIP



IJsland is mooi, en ook 
niet eens zo heel ver 
weg, maar je zult er 
naartoe moeten vliegen! 
En als er dan nét weer 
zo’n vulkaan onrustig 
wordt, heb je een 
probleem! Blijf lekker 
op het vasteland, en 
pak de trein naar 
Bulgarije. Daar heb 
je minstens zulke 
adembenemende 
landschappen. In het 
uiterst noordwestelijke 
puntje heb je de 
Zeven Rila-meren, 
zeven glaciale poelen 
omgeven door ruig 
landschap.

Bulgarije

IJsland

BUCKETLIST 11

IJSLANDSE 
SCHOONHEID 
IN BULGARIJE

jouw Besparing:  IJSLAND: 1.600 KG CO2-UITSTOOT ➜ RILA-MEREN: 850 KG CO2-UITSTOOT (AUTO)

ZEVEN RILA-MEREN
Ook het plaatselijke klooster, te vinden 
op UNESCO’s Werelderfgoedlijst, is 
met zijn fresco’s absoluut de moeite 
waard. Het gebied bestaat grotendeels 
uit ongerepte bossen vol dierenleven, 
boven de boomgrens vind je gemzen en 
steenarenden. Wil je oernatuur, ga dan 
hierheen.

Weetje
De hoeveelheid CO2 

uitstoot met jouw reis 
naar IJsland staat 
gelijk aan een jaar 

lang dagelijks vlees 
eten.

TIP



Voor pittoreske bruggetjes hoef je al helemáál 
niet naar de andere kant van de wereld. Als je 
überhaupt al uitgekeken bent op onze prachtige 
Hollandse bruggen (ooit in Giethoorn geweest?), 
dan vind je over de grens nog meer prachtige 
constructies. Zoals de Rakotz-brug in Duitsland. 
Deze brug is 150 jaar oud, en door het 
omgevende prachtige park vol rododendrons 
en azalea’s waan je je vanzelf in Azië.

Rakotz-brug, Kromlau

BUCKETLIST 12

SUMMER PALACE, 
BEIJING OF
SOMMERPALAST? 

jouw Besparing:  BEIJING: 4.600 KG CO2-UITSTOOT ➜ KROMLAU: 300 KG CO2-UITSTOOT (AUTO)

DE RAKOTZ-BRUG
Je kunt de brug vinden in het Azalea en 
Rhododendron Park bij Kromlau in het 
oosten van Duitsland. Je moet even een 
stukje wandelen, maar dan zie je hem 
vanzelf over het water. Het is overigens 
streng verboden over de brug te lopen, 
dit in verband met instortingsgevaar.

Beijing

Weetje
De hoeveelheid CO2 

uitstoot met jouw reis 
naar Beijing staat 

gelijk aan het jaarlijks 
energiegebruik 

van een gemiddeld 
huishouden.

TIP



Dit staat op iedereens 
bucketlist, toch? Middle 
Earth (het decor van 
Lord of the Rings) is 
dan wel opgenomen 
in Nieuw-Zeeland, 
maar zo ver hoef je 
niet te reizen om je 
helemaal te verliezen 
in prachtig majestueus 
berglandschap. The Isle 
of Skye, oftewel het 
Skye-eiland, behoort 
tot Schotland en is 
daarmee slechts op een 
dag reizen afstand.

The Isle of Skye, Schotland

Middle-Earth

BUCKETLIST 13

BELEEF JE EIGEN
LORD OF THE RINGS 
OP SKYE

MET DE TREIN
Je kunt zelfs helemaal met 
de trein naar dit eiland 
toe, en dat schijnt nogal 
een aanrader te zijn: deze 
verbinding wordt geroemd 
om zijn prachtige uitzichten. 
Overigens zijn de Schotse 
Hooglanden überhaupt de 
moeite waard, dus deze reis 
kun je gerust gaan plannen! 
Vanaf Amsterdam kan je via 
Brussel met de trein naar 
Londen. Vanaf Londen kan 
je met de (nacht-)trein naar 
Schotland.

jouw Besparing:  NIEUW-ZEELAND: 10.900 KG CO2-UITSTOOT ➜ THE ISLE OF SKYE: 200 KG CO2-UITSTOOT (TREIN)

De CO2-uitstoot hebben we berekend met behulp van de tool van Milieu Centraal

TIP


