Toerisme in Tirol zet in op
duurzaamheid
De toerismestrategie van Tirol "Der Tiroler Weg" omvat onderwerpen die een duurzame
ontwikkeling bevorderen en ecologische, economische en sociale aspecten behelzen. In het
hele land zijn best practice-voorbeelden te vinden die duurzaamheid forceren en in de
praktijk brengen. Tirol Werbung zet voorlopers in de spotlight.
"Het thema duurzaamheid is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Door de
coronapandemie werd deze trend nog eens versterkt. Wij hebben op dit gebied al veel bereikt,
bijvoorbeeld bij de heenreis met het openbaar vervoer, de mobiliteit ter plaatse of via initiatieven
van toeristische regio's en bedrijven. Wij willen deze weg consequent blijven volgen", aldus Florian
Phleps, directeur van Tirol Werbung. "Het thema duurzaamheid is veelzijdig. Het varieert van
regionale voedingsmiddelen en sharing-initiatieven voor sportuitrusting tot aan de bereikbaarheid
van de bergen met het openbaar vervoer", vertel Phleps verder. Op de website "Bewusst.Sein"
worden voorlopers op het gebied van ecologische, economische en sociale duurzaamheid binnen
het toerisme in de spotlight gezet.
Heenreis is het grootste knelpunt op de CO2-balans
Bij een vakantie in Tirol levert de heenreis de grootste bijdrage aan de CO2-emissies. "In
vergelijking met andere zomervakanties – bijvoorbeeld verre reizen of cruises – zorgt een vakantie
in ons land voor een aanzienlijk kleinere CO2-voetafdruk. Dat geldt vooral als de gasten met het
openbaar vervoer uit de buurlanden komen", aldus Florian Phleps.
Sport en onthaasting tijdens een vakantie in de bergen
Wandelen, bergbeklimmen, mountainbiken of zwemmen in een bergmeer: in het sportland Tirol
kun je de hele dag lichamelijk actief zijn. Dat is niet alleen gezond, maar ook beter voor het milieu
dan dat je naar verre landen vliegt om daar alleen tussen het all inclusive-buffet en de ligstoel op en
neer te lopen. Wie van authenticiteit houdt, brengt zijn vakantie door in een van de vijf Tiroolse
bergbeklimmersdorpen, die bewust voor onthaasting hebben gekozen.
"Onze campagne moet tevens een eventueel voorbehoud binnen de branche tegen verandering
wegnemen. Maar het thema gaat nog veel verder. Binnen Tirol Werbung houden wij ons al wat
langer met de verschillende aspecten van duurzaamheid bezig", legt Florian Phleps uit. Thematisch
varieert dat van barrièrevrij reizen en een duurzamere congres- en conferentiesector tot aan een "groen"
filmtoerisme.
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Best practices in de spotlight
Het project "Clean Alpine Region" wederom ondersteunt de Tiroolse toeristische regio's om
maatregelen op het gebied van klimaatbescherming, duurzaamheid en energie om te zetten en zich
verder te ontwikkelen als klimaatvriendelijke regio's. "De mensen zijn zich bewust van de
uitdagingen voor de toekomst. Via talloze kleine stapjes wordt in het hele land aan goede
ontwikkelingen gewerkt", zegt Florian Phleps. Of het nu de Bewusst Tirol-bedrijven zijn, de bio-hotels
die hun gasten met regionaal geproduceerde voedingsmiddelen verwennen, de brouwerij die
toewerkt naar een CO2-neutrale productie, de hoogstgelegen metro ter wereld die voor een autovrij
dorp heeft gezorgd of het klimaatvriendelijke wandelen in het Kaunertal.
Een overzicht over innovatieve bedrijven en initiatieven – ook buiten de toeristische sector – is te
vinden op de website "Natürlich in Tirol". Aan de hand van gedefinieerde criteria nomineert de
Lebensraum Tirol Holding met zijn dochtermaatschappijen Tirol Werbung, Standortagentur Tirol
en Agrarmarketing Tirol in samenwerking met externe experts een keer per jaar tien
voorbeeldprojecten voor de Tirol Change Award, die voor het eerst in januari 2021 binnen het
kader van de Change Summits aan bio-pionier Heinz Gstir, oprichter van het merk "Bio vom Berg",
werd toegekend.
Sociale duurzaamheid binnen de toerismebranche
"Tirol is een leef-, vakantie- en economische regio in één. Daarom vinden wij het belangrijk om de
drie zuilen van de duurzaamheid, dat wil zeggen ecologie, sociaal welzijn en economie, in
evenwicht te houden. Tirol Werbung ondersteunt daarom ook projecten ter bevordering van de
sociale duurzaamheid", aldus Florian Phleps.
Een voorbeeld is Job-Life Achensee. Via dit project moet het werk binnen het toerisme
aantrekkelijker worden om de motivatie en tevredenheid van de medewerkers te verhogen. Een
doel van het initiatief is om ervoor te zorgen dat medewerkers zich in de regio welkom voelen en
de mogelijkheid hebben om zich te integreren. Daarbij hoort niet alleen een goede functie, maar
ook onderwerpen zoals verbondenheid, wonen en kinderopvang, leren en persoonlijke
ontwikkeling. Een medewerkerskaart genaamd "Dahoam Card" met een aanvullend aanbod en
recreatiemogelijkheden met korting moet de aantrekkelijkheid van een baan binnen de toeristische
sector aan de Achensee aanzienlijk verhogen.
Gastronomie: regionale kwaliteitsproducten van de lokale landbouw
Een andere bijzonderheid van Tirol is het door de landbouw gevormde cultuurlandschap met
talloze middelgrote en kleine landbouwbedrijven. Meer dan 2.000 geëxploiteerde almboerderijen
garanderen het beheer van het landschap en produceren unieke Tiroolse specialiteiten. "Voor de
productie van voedingsmiddelen van almboerderijen, zoals melk, kaas of vleesproducten, worden
hulpbronnen relatief ontzien", aldus Florian Phleps. Via korte transportwegen komen deze
producten in de handel, op boerenmarkten, in de alpenboerderijen of boerderijwinkels terecht of
worden in de lokale gastronomie verder verwerkt.
De aangesloten bedrijven van de vereniging "Tiroler Wirtshauskultur" hebben zich onder het groene
herbergsymbool samengevoegd en volgen een bijzondere filosofie: zij delen allemaal de liefde voor
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traditionele Tiroolse gerechten, de versheid van de gebruikte producten uit de landbouw, de
wateren en bossen en de aandacht voor een authentieke sfeer en architectuur.
Onder de labels "Qualität Tirol" en "Bio vom Berg" zijn de Tiroolse natuurproducten in de
detailhandel te vinden. Rond het thema Tirools cultuurgoed "Alm" zet de Lebensraum Tirol
Holding verdere accenten. Via een intensieve koppeling van landbouw en toerisme moeten
regionale economische processen worden versterkt. Maar zo ontstaat ook een kwalitatief
hoogwaardig vrijetijds- en vakantieaanbod alsook nieuwe culinaire producten van hoge kwaliteit.
Duurzamere accommodaties
Sommige hotels, zoals het Naturhotel Waldklause zijn erin geslaagd om consequent ecologisch te
bouwen. Zij gebruiken uitsluitend inheemse houtsoorten en de isolatie bestaat uit Tiroolse
schapenwol. In het Zillertal worden op de duurzame camping "natürlich Hell" pelletverwarmingen,
fotovoltaïsche installaties en zonnepanelen voor de energiewinning gebruikt.
De partnerbedrijven van het nationale park Hohe Tauern gebruiken waterbesparende technieken
en vermijden plastic en aluminium. Het Hotel Stern op het Mieminger Plateau biedt gasten die
"groen" reizen 5% korting, milieuvriendelijke mobiliteit ter plaatse en een klimaatspel tijdens de
vakantie dat voor meer bewustzijn voor duurzaamheid zorgt.
Ook bij de Wilder Kaiser zijn voorbeelden op regionaal niveau te vinden: bij "Tourismus Upcycling"
gaat het erom om verouderde accommodaties op een creatieve manier en milieuvriendelijk te
moderniseren in plaats van het hele oude meubilair af te danken. Onder de titel "Lebensqualität am
Wilden Kaiser" hebben mensen uit de toerismebranche, vertegenwoordigers van de gemeente en
burgers de visie van een "uitstekende leefkwaliteit voor de rond de Wilde Kaiser wonende,
werkende en recreërende mensen" ontwikkeld.

Klimaatvriendelijk toerisme in het Kaunertal
Naast innovaties inzake duurzaam toerisme, wordt in het Kaunertal ook voortdurend
gewerkt aan een klimaatvriendelijk Kaunertal. Milieubescherming en duurzaamheid zijn in
de vakantieregio Kaunertal gevleugelde woorden. Zo ontstond bijvoorbeeld de Kaunertaler
Klimaatgids, een wandelgids die routes voor alle weersomstandigheden aanbiedt - zowel
online als offline.
En er gebeurt nog meer - vooral op het gebied van duurzame energie. Als onderdeel van het
Clean Alpine Region Kaunergrat-project zullen de komende twee jaar verdere initiatieven
worden gepromoot. Zo wil men een groter aanbod inzake e-mobiliteit aanbieden en
brainstormen over een nieuwe manier van events organiseren. Nagedacht wordt ook over
hoe toerisme en werken in een natuurlijke omgeving kan worden gecombineerd.
Heenreis per trein
Al jaren werkt Tirol met spoorwegpartners in Oostenrijk, Duitsland, Italië, Nederland en
Zwitserland samen om het aanbod voor de heenreis per trein te verbeteren. Het hele jaar door
worden bijvoorbeeld snelle en comfortabele treinverbindingen naar Tirol aangeboden. Nieuw in de
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zomer van 2021 is de actie "Im Nightjet in die Berge". Van mei tot oktober 2021 worden de
heenreis in de Nightjet vanuit Oostenrijk, Duitsland en Nederland, de transfer naar de
accommodatie en een wereldpakket van de routeplannerdienst Komoot (wereldwijd inzetbare
wandel- & fietskaarten-app) in een all package-deal gebundeld. Een belangrijk punt bij de heenreis
is de zogenoemde "last mile", dat wil zeggen de weg van het station naar de accommodatie. Om dit
laatste traject af te dekken, staan in Tirol naast de hotelbussen ook de station-shuttlediensten op
www.bahnhofshuttle.tirol ter beschikking. De Tirol Taxi App biedt buiten reguliere tijden de
mogelijkheid om een taxi te vinden.
Het streekvervoer in Tirol
"Een goed georganiseerde mobiliteit ter plaatse is vaak een doorslaggevende reden voor de overstap
van de auto naar de trein", vertelt Florian Phleps. Het openbare vervoer in Tirol zorgt er via een
uitgebreid netwerk aan bussen en regionale treinen voor dat ook verder afgelegen
bezienswaardigheden bereikbaar worden.
Vervoer via gastenkaarten
Bovendien is het openbaar vervoer in veel toeristische regio's in de Gastenkaart opgenomen. Dit
aanbod in de regio's bewijst dat het toerisme en het openbaar vervoer samen veel kunnen bereiken.
Ook in de deelstaathoofdstad Innsbruck is het gehele openbaar vervoer vanaf twee overnachtingen
in de Welcome Card opgenomen.

Veilige gastvrijheid: een overzicht van de huidige Covid-19-gerelateerde
veiligheidsvoorschriften voor aanbevelingen in Tirol vindt u op www.welcome.tirol
9.019 tekens
kb
Tirol hoort met zijn 34 regionale afdelingen tot de toonaangevende vakantiebestemmingen van de Alpen. Het
Tiroler toerisme baseert op een geschiedenis van bijna 200 jaar en talloze baanbrekende mijlpalen. Gasten
waarderen zowel in de zomer alsook in de winter het alpine berglandschap en de natuur, de hoge kwaliteit van de
service en infrastructuur alsook de gastvrijheid. Die Tirol Werbung GmbH is gevestigd in Innsbruck, maakt deel
uit van de Lebensraum Tirol Holding GmbH en fungeert als toerismemarketingorganisatie van het land. Haar taak
is het om Tirol als de populairste bestemming van de alpine wereld te positioneren.
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