Bucuti & Tara Beach Resort in Aruba wint als eerste hotel de Global United
Nations 2020 Climate Neutral Now Award
VN signaleert dat mondiale gastvrijheid een belangrijke rol speelt in de strijd tegen de
klimaatverandering
Berkel en Rodenrijs, 27 oktober 2020 – Het hotel dat het
meest gecertificeerd is op gebied van duurzaamheid in het
Caribisch gebied zet nu de wereldstandaard; Bucuti & Tara
Beach Resort op Aruba is het eerste hotel ter wereld dat de
prestigieuze Global United Nations 2020 Climate Action
Award for Climate Neutral Now heeft gewonnen. De
aankondiging hiervan is vanmorgen gedaan bij UNFCCC
secretariaat (UN Climate Change) in Bonn, Duitsland.
Tot de eerdere winnaars behoren spelers van wereldfaam en -naam als Apple, Infosys en projecten die
door grote banken worden gesteund. Met het toekennen van de award aan Bucuti & Tara Beach Resort
geeft de VN een duidelijk signaal dat iedere onderneming in de horeca – die meer dan 10% van het
mondiale BBP vertegenwoordigen – een rol kan spelen in het bestrijden van de klimaatverandering.
Het Momentum for Change programma van de VN is het hoogtepunt van de jaarlijkse VN-conferentie
over klimaatverandering. Dit jaar is het 10 jaar geleden dat de eerste awards werden uitgereikt. Dit jaar
hebben 510 organisaties en bedrijven wereldwijd hebben meegedaan in de strijd voor deze prestigieuze
award.
Bucuti & Tara Beach Resort, Aruba: Excelling Beyond Carbon Neutrality is de winnende case-study. Met
slechts 104 kamers is Bucuti & Tara een onafhankelijk bedrijf en dus geen stereotiep ketenresort dat
gesteund wordt door corporale budgetten. Bucuti & Tara heeft onderzoek gedaan naar de maatregelen
die het meest bijdragen aan de duurzaamheid en deze vervolgens binnen de eigen organisatie toegepast.
Maatregelen die voor ieder hotel haalbaar zijn. Met name dit heeft zwaar meegewogen in de
overwegingen van de VN. Bucuti & Tara toegevoegd als Lighthouse Activity waarmee de VN voorbeelden
biedt om waaraan anderen zich kunnen spiegelen op gebied van hun eigen duurzaamheidsinspanningen.

"Ik feliciteer de winnaars van de Global Climate Action Awards van de VN voor 2020, die het tastbare
bewijs leveren dat er in de hele wereld actie wordt ondernomen ten bate van het klimaat", aldus VNsecretaris-generaal António Guterres. "Het is fascinerend om deze klimaatoplossingen te zien, die mijn
oproep tot daadkrachtig leiderschap op het gebied van klimaatverandering door regeringen, bedrijven en
steden én tot een groen herstel van de COVID-19-pandemie, versterken. Laten we doorgaan met het
bouwen aan een duurzamere en rechtvaardigere toekomst voor iedereen".
"De laatste acht maanden zijn voor velen in de wereld een nachtmerrie geweest," zegt UN Climate Change
Executive Secretary Patricia Espinosa. "COVID-19 heeft het leven, de economie en de aard van het
bedrijfsleven op elk continent veranderd, van de grootste steden tot aan de kleinste dorpen. Het is de
meest acute bedreiging voor de mensheid vandaag de dag, maar we mogen niet vergeten dat de
klimaatverandering de grootste bedreiging voor de mensheid op lange termijn is.
“De combinatie van deze twee crises biedt echter ook kansen om toekomstgerichte steden en
samenlevingen op te bouwen die veilig, gezond, groen en duurzaam zijn", voegt mevrouw Espinosa toe.
"Niets illustreert dit beter dan de inspanningen van onze bekroonde activiteiten voor 2020 om de
klimaatverandering aan te pakken".

Duurzaamheid is geen add-on
“We are not in the tourism business; we are in the nature business.” Ewald Biemans – CEO en eigenaar
van Bucuti & Tara – deelt deze visie vaak. Of hij nu praat met vakbroeders of spreekt vanaf een
wereldpodium. Het is dit verschil in zienswijze gecombineerd met passie en het niet aflatende streven
naar een kwalitatief hoogwaardige vakantie die ertoe heeft geleid dat Bucuti & Tara het Nr. 1 Hotel van
Tripadvisor in het Caribisch gebied is, terwijl het tegelijkertijd het meest eco-gecertificeerde én eerste en
enige CO2-neutrale resort in het Caribisch gebied is.
Om duurzaamheid te verankeren binnen het resort is een fulltime Sustainability & Certifications Manager
aan het team toegevoegd. Daarnaast zocht Biemans al snel naar eco-certificaten die het kader vormden
waarmee het resort een succesvolle en duurzame bedrijfsvoering kan opbouwen dat een veilige omgeving
biedt voor gasten en personeel en tegelijkertijd het milieu voor de komende generaties veiligstelt. In de
loop der jaren heeft het resort certificaten verdiend van LEED Gold, ISO 14001 en 9001, Travelife Gold en
Green Globe Platinum (met dit jaar de eerste perfecte score in de geschiedenis van Green Globe). In
augustus 2018 werd het het eerste CO2-neutrale hotel in het Caribisch gebied en tot op de dag van
vandaag is het nog steeds het enige. Biemans beschouwde dit niet als het halen van de finish, maar als
ziet dit als de dag waarvan het begon met het nastreven van CO2-negatief.
Het succes van Bucuti & Tara op het gebied van duurzaamheid wordt door Biemans vrijelijk gedeeld met
anderen. Het pand biedt regelmatig onderdak aan professoren, studenten en onderzoekers, alsook aan

buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders en ieder ander die op zoek is naar kennis voor het
implementeren van milieuvriendelijke initiatieven. Elk personeelslid bij Bucuti & Tara is getraind en maakt
deel uit van de ‘groene kracht’ van het resort en ook de gasten worden uitgenodigd om hieraan deel te
nemen. Zelfs met de huidige pandemie blijft Bucuti & Tara vasthouden aan haar duurzame werkwijzes en
onderscheidt zich van andere hotels middels het implementeren van Covid-19 protocollen die ook in
ziekenhuizen worden toegepast en die de veiligheid waarborgen van gasten, personeel én de planeet.
"Ik ben zeer dankbaar dat Bucuti & Tara Beach Resort de Global United Nations 2020 Climate Action Award
for Climate Neutral Now heeft ontvangen," aldus Biemans. "Ik nodig elke collega uit de horeca uit om ons
te gebruiken als inspiratie en bron te gebruiken om te starten met het verweven duurzaamheid in de
bedrijfsvoering. Ik garandeerd dat het leveren van een gedenkwaardige en duurzame vakantie mogelijk
kan en moet zijn".
- EINDE -

