Bucuti krijgt als eerste resort een perfecte score van Green Globe
Gelijktijdig opnieuw gecertificeerd als het eerste en enige Caribische CO2-neutrale hotel
Berkel en Rodenrijs, 19 oktober 2020 – Bucuti & Tara Beach Resort heeft ’s werelds eerste perfecte score van 100
punten gehaald bij Green Globe, het wereldwijd erkende duurzaamheidslabel. Daarnaast heeft Bucuti & Tara
wederom de certificering verkregen als CO2-neutraal resort en blijft het het eerste en enige energie-neutrale hotel
in het Caribisch gebied.
Green Globe Platinum: ‘s Werelds enige ‘Perfect Score’ in de categorie Hotel & Resort
“Met de grootste bewondering kondigt Green Globe de eerste
100% certificeringsscore aan in de categorie Hotel & Resort in de
25-jarige geschiedenis van ons duurzaamheidsprogramma. Bucuti
& Tara Beach Resort heeft altijd voorop gelopen op het gebied van
duurzaam toerisme en is de eerste die deze perfecte score heeft
behaald. Het resort heeft aangetoond niet alleen te voldoen aan
alle criteria, maar heeft deze zelfs in een aantal gevallen weten te
overtreffen. Een speciale vermelding gaat naar Bucuti eigenaar
Ewald Biemans, wiens visie op het belang van duurzaamheid heeft
geleid tot een bedrijfscultuur waarbij gastvrijheid en
bewustwording van de zorg voor het prachtige Aruba naadloos in
elkaar overvloeien.” aldus Green Globe CEO Guido Bauer.
Het is al de 20e Green Globe certificering voor het hotel dat
voortdurend streeft om de meest veilige en duurzame
vakantieomgeving en werkplek te bieden aan zowel haar gasten als
het personeel.
Tot dit jaar scoorde Bucuti met 98 punten al hoog. Om de ultieme
score te verkrijgen heeft het resort dit jaar aanvullende
maatregelen genomen waaronder het gebruiken van organische
meststoffen en natuurlijke knaagdierbestrijding. De hoveniers

wieden handmatig in plaats van gebruikt te maken van chemische onkruidverdelgers en er zijn pvc-vrije
sleutelkaarten ingevoerd die worden gemaakt van PET gerecycled materiaal.
De Green Globe certificering is een objectieve beoordeling van de duurzaamheidsprestaties van toeristische
organisaties en hun toeleveranciers. Tijdens een klimaattop van de VN in 1992 werd voor de eerste keer door 182
landen erkend dat het verbruik van niet-recyclebare grondstoffen leidt tot schade aan het milieu. Vandaag de dag
biedt Green Globe certificering, trainingen en voorlichting in 83 landen wereldwijd. De Green Globe International
Standard for Sustainable Tourism, bestaande uit internationaal erkende criteria, wordt erkend door de de Global
Sustainable Tourism Council en Green Globe is tevens lid van de UNWTO.
Het eerste en enige CO2-neutrale hotel in het Caribisch gebied
In 2018 heeft Bucuti & Tara Beach Resort haar
langetermijn-doelstelling volledig CO2 neutraal te
worden bereikt. De certificering toonde toen een
resultaat van 853t CO2. Direct hierop heeft het
hotel een traject gestart om CO2-negatief te
worden. Dit leidde tot een daling naar 822t CO2 in
het certificaat van 2019 en 719t CO2 in het
certificaat van 2020. Let wel, voor het certificaat
wordt altijd gekeken van het voorgaande jaar. Het
certificaat van 2020 reflecteert dus niet de
resultaten van het jaar waarin het hotel ook hard
geraakt is door COVID-19. De invloed hiervan op de
CO2 zal duidelijk worden in het certificaat van
volgend jaar. Interessant is om te zien dat, hoewel
het hotel in de jaren 2017, 2018 en 2019 haar
Bezettingsgraad op +97% houdt, de compensatie
gestaag met meer dan 15% is verlaagd.
“Het behalen van de eerste perfecte score van Green Globe en het hercertificeren als CO2-neutraal, terwijl we
onze CO2-compensatie gestaag blijven verminderen, weerspiegelt de gezamenlijke inzet van elke Bucuti & Tara
Beach Resort medewerker, haar leveranciers en onze geweldige gasten,” aldus Ewald Biemans, eigenaar en
oprichter van Bucuti & Tara Beach Resort. “Deze certificeringen zijn uitstekende voorbeelden van maatregelen
die elk hotel kan implementeren als richtlijnen op hun eigen weg naar verantwoord reizen.”
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