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Onze resultaten met betrekking tot duurzaamheid: 

Dagelijkse duurzame aanpak bij Waterproof Tours Suriname. 

Waterproof Tours Suriname is in 2008 gestart als touroperator van de Sunset & 
Dolphins Trip, toentertijd een nieuwe trip in Suriname. Een zeer belangrijk 
uitgangspunt in de uitvoering van deze trips is altijd geweest dat juist ook lokale 
partijen hier hun voordelen uit zouden halen. Deze trip wordt nog steeds meerdere 
malen per week door Waterproof uitgevoerd en we hebben inmiddels een warme 
band opgebouwd met onze vaste bootsman en zijn zonen, en de familie in het dorpje 
Johan & Margaretha die altijd de verse Surinaamse snacks verzorgen. De (lokale) 
gidsen die deze trip uitvoeren zijn voordat ze beginnen veelal onervaren gidsen, ze 
krijgen bij ons een interne training. We bieden graag mensen de kans om bij ons 
nieuwe ervaringen en vaardigheden op te doen die zij mee kunnen nemen in hun 
verdere carrière. Ook op het gebied van afval zijn we vanaf het begin bewust 
geweest, zo hebben we altijd afwasbare bekertjes gebruikt en wordt er groot 
ingekocht.  

 
Een deel  van het Waterproof Team die op een vrije zaterdag de toiletten en de steiger een frisse 
verfbeurt hebben gegeven. 

 
 
 

 
 
 
 
Sinds 2013 is Waterproof tours uitgegroeid  
tot Destination Management Company 
waarbij we onze ruime ervaring inzetten om 
individuele en groepsrondreizen samen te 
stellen voor toeristen. Onze persoonlijk 
voorkeur hierin gaat uit naar kleinschalige en 
duurzame accommodaties en bestemmingen, 

gerund door de lokale bevolking en waarmee rechtstreeks wordt bijgedragen aan het 
toerisme in Suriname. Door een goede samenwerking met deze accommodaties, 
transportbedrijven en touroperators op te bouwen, kunnen we ideeën uitwisselen 
en samen werken aan een duurzame opbouw van de toerisme sector.  
 
Met de stap om het certificering process van 
Travelife te starten hebben we ons bewustzijn van 
duurzaamheid naar een hoger niveau gebracht. 
Allereerst door het voltooien van de Travelife cursus 
en vervolgens door het nader bekijken van ons 
bedrijf en de processen. Inmiddels zijn er dan ook 
zowel intern als extern positieve veranderingen 
doorgevoerd en wij zullen hier voortdurend aan 
werken om ons verder te ontwikkelen op gebied van 
duurzaamheid.  
 
  



Duurzaamheidsresultaten       

Waterproof Tours Suriname N.V.    -   www.waterproofsuriname.com   -      +597 896 2927  

 

Intern 
Er is een duurzaamheidsbeleid ontwikkelt met daarin de hoofdregels met betrekking tot 
duurzaamheid. Het inhoud van het beleid betreft zaken over de cultuur, economie, omgeving, 
milieu en het welzijn van dieren en mensen. 

Stroomverbruik 

 Waterproof Tours Suriname houdt dagelijks het stroomverbruik bij. Door middel van 
testen en steekproeven, analyseren we welke apparaten veel stroom verbruiken en hoe 
we verder kunnen bezuinigen.  

 Op het kantoor van Waterproof Tours Suriname word er altijd al weinig gebruik gemaakt 
van airconditioning. Toch hebben we om dit nog verder weten terug te dringen, door 
plafond ventilatoren aan te schaffen. Op deze manier blijft het langer koel op kantoor. De 
airco wordt nu alleen nog maar gebruikt tijdens de echte warme dagen.  

 Apparaten staan afgesteld op energiebesparende stand en zodra iedereen het kantoor 
verlaat wordt alle apparatuur uitgeschakeld. Ook worden stekkers zoveel mogelijk uit de 
stopcontacten gehaald als apparaten niet gebruikt worden.  

Waterverbruik 

 Op de kraan in de toiletruimte is een drukknop geïnstalleerd, die de watertoevoer 
automatisch stopt. Dit kan 2 tot 8 liter water per minuut besparen. 

 Op de WC hebben we een spoelonderbreker geïnstalleerd. 

 Het waterverbruik wordt per week bijgehouden, zodat er goed bekeken kan worden of 
het mogelijk is dit te verminderen.   

Afval en hergebruik 

 Het scheiden van petflessen en blik word al bij Waterproof Tours Suriname sinds dit in 
Suriname mogelijk is. Recent zijn we begonnen met het scheiden van plastic en papier.  

 Tijdens de trips worden er afwasbare bekertjes gebruikt, recent zijn de wegwerp 
koffiebekers vervangen door afwasbare bekers. Het beleid is erop gericht dat er zo min 
mogelijk wegwerp producten worden gebruikt.   

 Papier wordt zo efficiënt mogelijk gebruikt.  
Er wordt alleen geprint indien noodzakelijk en 
 dan altijd dubbelzijdig. Bij het printen worden 
 er bovendien gelet op lettergrootte en lettertypes, 
 om ook op die manier papier en inkt te besparen.  
Oud papier wordt waar mogelijk als kladpapier gebruikt.   

 Waterproof Tours Suriname besteld cartridges die weer bijgevuld kunnen worden door 
een bedrijf. Op deze manier wordt het dus gerecycled en is dit beter voor het milieu.  

 

Extern 

Waterproof Tours Suriname heeft zich door middel van de Travelife cursus en het examen 

verder verdiept in duurzaamheid. Met deze kennis zijn onze services verder onder de loep 

genomen en zijn er  veranderingen doorgevoerd. 

 Door middel van nauwe samenwerking en oog van detail zorgen we dat we goed op de 
hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid bij onze partners en 
suppliers, hiermee kunnen we ook onze gasten goed informeren en adviseren. 

 In het advies naar gasten wordt duurzaamheid altijd in overweging genomen, daarnaast 
ontvangen gasten het document ‘Tips voor duurzaam reizen’ en teven zijn deze op onze 
website gepubliceerd.  

 Waterproof Tours Suriname heeft met haar leveranciers (accommodaties, touroperators 
en transportbedrijven) een contact afgesloten, een onderdeel hiervan is de 
duurzaamheidsclausule / gedragscode. Deze regels staan in lijn met het interne 
duurzaamheidsbeleid, gericht op positieve effecten op Suriname op economisch, sociaal-
maatschappelijk, cultureel vlak en het behoud van natuur en milieu.  

 


