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Voorwoord 
 

Voor u ligt het rapport over het onderzoek naar de mogelijkheden van ecotoerisme in de regio 
rondom Tranisu, Roemenië. Dit onderzoek is, in opdracht van CAREEL art & green, in Tranisu 
uitgevoerd door Martijn Oolman en Sandra Luppens. 
Wij zijn erg dankbaar dat we de mogelijkheid hebben gekregen om stage te lopen in deze mooie 
omgeving. Het is veruit de mooiste werkplek die we tot nu toe hebben gehad.  
Ondanks moeizaam werken met extreme warmte is het ons gelukt om het onderzoek af te ronden. 
Naast de warmte stuitten we op wat moeilijkheden met het afnemen van enquêtes bij de lokale 
bevolking, sommigen konden bijvoorbeeld niet lezen of schrijven, maar voor de rest is het proces van 
onderzoek doen en rapporteren vrij probleemloos verlopen. 
Tijdens onze stageperiode zijn we intensief begeleid door Eelke Wiersma en Carmen Todita. Hier 
willen wij op deze manier graag onze dankbaarheid voor uiten. Daarnaast willen wij ook Jos 
Wintermans bedanken voor zijn nuttige adviezen en voor het in contact brengen met Eelke en 
Carmen. 
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Samenvatting 
 
In dit rapport wordt onderzocht wat de huidige situatie betreffende ecotoerisme in de regio rondom 
Tranisu is en op welke manier CAREEL art & green kan bijdragen aan de stimulering van ecotoerisme 
in deze regio. De hoofdvraag waar dit rapport om draait luidt: op welke manier kan CAREEL art & 
green bijdragen aan ecotoerisme in de regio rondom Tranisu? 
Er wordt antwoord gegeven op deze vraag nadat de 9 deelvragen beantwoord zijn: 
 
1: Aan welke voorwaarden moet ecotoerisme voldoen? (ECEAT, duurzaamheid, lokale ontwikkeling)  
Ecotoerisme is duurzaam toerisme waarbij natuur en lokale cultuur centraal staat. Waarbij tevens 
aandacht is voor het welzijn van de lokale bevolking en waarbij mensen iets kunnen leren over natuur 
en cultuur. Hieruit worden de volgende voorwaarden voor ecotoerisme geabstraheerd: 

 De ecotoerist is gericht op de natuurlijke omgeving en de specifieke authenticiteit van een 
streek; de recreant onthoudt zich van activiteiten die schadelijk zijn voor mens en natuur. 

 Bij de ontwikkeling van toerisme speelt voorlichting over natuur en milieu aan ondernemers 
en recreanten een belangrijke rol. 

 De toeristisch-recreatieve ondernemer wil een bijdrage leveren aan de bescherming van de 
leefomgeving en de natuur. En zet zich in voor de instandhouding of vergroting van de 
biodiversiteit. Indien van toepassing wordt ook een bijdrage geleverd aan duurzaam 
landgebruik. 

 Toeristische activiteiten mogen de natuur en cultuur niet aantasten en dragen zelfs bij aan 
het behoud van natuur en cultureel erfgoed. Dit betekend dat de ontwikkeling van het 
toerisme moet passen in een regionaal beleidsplan voor duurzaam toerisme of duurzame 
plattelandsontwikkeling. 

 Er worden activiteiten ontwikkeld in samenwerking met de plaatselijke bevolking en de 
gegenereerde inkomsten komen ten goede aan zoveel mogelijk mensen in de lokale 
gemeenschap. 

 Toeristische initiatieven houden rekening met de ecologische draagkracht van de regio. Ze 
zijn vaak kleinschalig en richten zich op een optimale spreiding van het toerisme; zowel 
geografisch als in tijd. 

 
2.1: Wat zijn de huidige recreatieve voorzieningen in de regio?  
Stuwdam/meer (op de rivier Dragan in Floroiu), ruïnes en een oud, traditionele watermal in Bologa, 
museum Octavian Goga (in Ciucea), geocaches, treinstation, Cluj-Napoca, zoutmijn in Turda en de 
kloof (Cheile Turzii), dorpsfeesten, forellenkwekerij, zweefvliegen, kanoën, paintball en wandelroutes 
in de natuur. 
2.2: Hoe kan de recreatieve waarde van het gebied op een duurzame manier verhoogd worden?  
Verbeteren van infrastructuur, milieuvriendelijke paintball balletjes, traditionele ambachten 
tentoonstellen, organiseren van arrangementen, betere informatievoorziening, verkoop 
streekproducten en nieuwe gebouwen bouwen met lokale producten in traditionele stijl. 
 
3.1: Wat verwacht de lokale bevolking van ecotoerisme en wat vinden ze van initiatieven als Casa 
Careel? 
De lokale bevolking staat positief tegenover ecotoerisme en denkt dat natuur de grootste reden is 
voor toeristen om hier te komen, ze zijn nog niet bekend met Casa Careel. 
3.2: Op welke manier wordt de lokale bevolking op dit moment betrokken bij (eco) toerisme?  
Op dit moment participeert de lokale bevolking bijna niet met (eco) toerisme, alleen enkele 
ondernemers zijn actief bezig met het promoten van de regio. 
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3.3: Op welke manier kan de lokale bevolking betrokken worden bij/ profiteren van ecotoerisme?   
De lokale bevolking bedenkt zelf dingen om met toeristen te doen en wil graag Engels leren om met 
toeristen te communiceren. Daarnaast is een andere mogelijkheid om de cultuur aan toeristen te 
laten zien en te verkopen. 
 
4: Hoe kan de lokale cultuur in het aanbod van ecotoerisme verwerkt worden? 
De lokale cultuur is goed in ecotoerisme te verwerken door de lokale keuken en de Permacultuur in 
arrangementen te verpakken, op deze manier kan de lokale bevolking participeren en haar eigen 
cultuur laten zien aan toeristen die dit graag willen zien. Daarnaast zijn ambachten en traditionele 
kledij componenten uit de lokale cultuur die toeristen zullen willen aanschouwen. 
 
5: Wat is de duurzaamheid van het natuurbeheer in de regio? 
Het natuurbeheer in de regio (en heel Roemenië) is in principe duurzaam, alleen is door corruptie van 
verschillende partijen enorme stukken bos gekapt, waar dit niet de bedoeling is volgens de wetten en 
regelgeving. 
 
6: Wat is de duurzaamheid van landgoed Casa Careel? 
Op dit moment is Casa Careel druk aan het verduurzamen door middel van zonnepanelen en een 
groen dak dat energie opwekt, er zijn echter nog meer mogelijkheden om te overwegen. Ook 
eenvoudiger oplossingen zoals led verlichting en waterbesparende kranen en douchekoppen kunnen 
nog worden toegepast. 
 
7: Welke kosten zijn verbonden aan de ontwikkeling van ecotoerisme?  
De jaarlijkse kosten voor de komende 5 jaar zijn gebaseerd op cijfers van Casa Careel, deze komen uit 
op 54.000 euro. Daarnaast zijn er in de toekomst nog kosten en inkomsten van fietsverhuur en 
zadenhandel, deze kosten zijn nog niet bekend. 
 
8: Welke valkuilen zijn verbonden aan de ontwikkeling van ecotoerisme in de regio van Casa Careel? 
De meeste valkuilen aan de ontwikkeling van ecotoerisme komen voort uit een slechte samenwerking 
tussen de aanbieder van ecotoerisme, de lokale bevolking en de overheid. Als de samenwerking goed 
verloopt zullen alle partijen van elkaar profiteren. 
 
9: Op welke termijn zal CAREEL art & green in staat zijn om ecotoerisme goed functionerend in het 
bedrijf op te nemen?  
Binnen 4 jaar is het mogelijk om een heel eind te komen en ecotoerisme goed functionerend in het 
bedrijf op te nemen. Daarna zal de ontwikkeling nog wel doorgaan, maar zou de basis er moeten 
liggen. 
 
Om nu antwoord te geven op de hoofdvraag ``op welke manier kan CAREEL art & green bijdragen aan 
ecotoerisme in de regio rondom Tranisu?`` 
CAREEL art & green kan bijdragen aan de ontwikkeling van ecotoerisme door ten eerste de 
informatieverstrekking te verbeteren. Daarnaast door in samenwerking met de lokale bevolking de 
lokale cultuur te ontwikkelen en deze duidelijker naar voren laten komen voor toeristen. Een andere 
bijdrage wordt geleverd door de duurzaamheid van Casa Careel. Casa Careel kan al verduurzaamd 
worden door enkele simpele maatregelen. Tot slot moet er een balans gevonden worden in de 
samenwerking tussen de lokale bevolking en de overheid. 
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Inleiding   

 

Sinds het prille begin is ecotoerisme steeds aan het groeien en het wordt nu beschouwd als het 
snelst groeiende onderdeel van de grootste industrie ter wereld, toerisme. (Donohoe. H, 2008) 
De reden hiervoor is dat mensen steeds meer avontuurlijke dingen willen opzoeken en daarnaast 
steeds meer affiniteit krijgen met natuur, groen en duurzaamheid. 

Dit rapport behandelt de eerste stappen naar ecotoerisme voor het bedrijf CAREEL art & green. 
CAREEL art & green is het bedrijf van Carmen Todita en Eelke Wiersma. Zij hebben een landgoed, 
Casa Careel in Tranisu, Roemenië. Op dit landgoed wil CAREEL art & green zich inspannen voor agro- 
en ecotoerisme. Dit houdt in dat ze kleinschalig toerisme op het platteland willen bevorderen met 
behoud van waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. 

 Met deze doelstelling wil CAREEL art & green een vakantieverblijf aanbieden, op Casa Careel , aan 
studenten en toeristen. Dit vakantieverblijf zal moeten voldoen aan de voorwaarden van ECEAT 
(Europees Centrum voor Eco- en Agrotoerisme). Om duurzame ontwikkeling en toerisme in een 
maatschappelijk proces positief te stimuleren wil CAREEL art & green studenten tevens een 
leerwerkplek aanbieden als een erkend leerbedrijf. 

 

In dit rapport wordt onderzocht wat de huidige situatie betreffende ecotoerisme in de regio rondom 
Tranisu is en op welke manier CAREEL art & green kan bijdragen aan de stimulering van ecotoerisme 
in deze regio. De hoofdvraag waar dit rapport om draait luidt: op welke manier kan CAREEL art & 
green bijdragen aan ecotoerisme in de regio rondom Tranisu? 

Deze hoofdvraag is onderverdeeld in 9 deelvragen. Deze deelvragen worden beschreven in het 
hoofdstuk ‘methode’. 

Het doel van het onderzoek is om concrete ideeën te leveren die ecotoerisme in de regio stimuleren. 
Deze ideeën zijn in overeenkomst met de eisen van ECEAT en de visie van CAREEL art & green. 

Deze ideeën worden zo volledig mogelijk uitgewerkt en worden opgesteld met behulp van praktisch 
en literatuur onderzoek in Tranisu. Deze nieuwe ideeën voor ecotoerisme kunnen na het onderzoek 
opgenomen worden in het bedrijfsplan van CAREEL art & green en vervolgens ook daadwerkelijk 
uitgevoerd worden. 

 

Het rapport is geschreven in het kader van een vierdejaars stageopdracht in opdracht van 
Hogeschool VHL. De opleiding waar deze stageopdracht betrekking op heeft is de opleiding Bos-en 
Natuurbeheer. Het onderzoek is uitgevoerd door twee studenten, Martijn Oolman en Sandra 
Luppens. 
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FIGUUR 2 ROEMENIË FIGUUR 1 CLUJ 

FIGUUR 3 TRANISU 

 
 

Gebiedsbeschrijving 
 

Het onderzoek heeft plaats gevonden in Tranisu bij Casa Careel. Tranisu ligt in Roemenië in de 
provincie Transsylvanië, district Cluj. Het gebied behoort tot de Karpaten en ligt nabij het Nationaal 
Park de Apuseni met als hoogste berg de Vladeasa. Het dorpje ligt aan de rivier Dragan.  

Het is een erg bergachtig gebied dat bijna volledig bedekt is met bos. Er vindt in het beekdal (langs de 
loop van de Dragan) veel kleinschalige Permacultuur plaats. Op de hellingen groeit beukenbos dat op 
grotere hoogtes overgaat naar sparrenbos. Boven de boomgrens groeit er bijna alleen nog 
jeneverbes, gras en lage dennenstruweel. Met de omgeving, zoals in het rapport beschreven, wordt 
het gebied tussen Tranisu, Valea Draganului, Lunca Visagului en Bologa bedoeld. Daarnaast worden 
er nog enkele activiteiten beschreven die iets verder uit de buurt liggen (Cluj-Napoca, Turda) Deze 
zijn echter goed bereikbaar met het openbaar vervoer en echte aanraders voor toeristen. Op nog 
geen 5 kilometer van het terrein zijn zowel beren als een lynx gespot ook zijn er geluiden van wolven 
waargenomen. Daarnaast is er op het terrein regelmatig een slang of hagedis te vinden. 

Methode  
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Dit hoofdstuk beschrijft de methodiek van het gehele onderzoek. De rode draad van het onderzoek 
wordt gevormd door de hoofdvraag. Deze hoofdvraag luidt: Op welke manier kan CAREEL art & green 
bijdragen aan ecotoerisme in de regio rondom Tranisu?  

Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn er een aantal deelvragen opgesteld waar stuk voor stuk 
antwoord op wordt gegeven om vervolgens tot een antwoord op de hoofdvraag te komen. De 
deelvragen zijn gebaseerd op informatie van ECEAT (Europees Centrum Eco en Agro Toerisme) over 
de eisen waaraan ecotoerisme moet voldoen. De deelvragen zijn hieronder beschreven. 

 

1: Aan welke voorwaarden moet ecotoerisme voldoen? (ECEAT, duurzaamheid, lokale ontwikkeling)  

2.1: Wat zijn de huidige recreatieve voorzieningen in de regio?  

2.2: Hoe kan de recreatieve waarde van het gebied op een duurzame manier verhoogd worden?  

3.1: Wat verwacht de lokale bevolking van ecotoerisme en wat vinden ze van initiatieven als Casa 
Careel? 

3.2: Op welke manier wordt de lokale bevolking op dit moment betrokken bij (eco) toerisme?  

3.3: Op welke manier kan de lokale bevolking betrokken worden bij/ profiteren van ecotoerisme?   

4: Hoe kan de lokale cultuur in het aanbod van ecotoerisme verwerkt worden? 

5: Wat is de duurzaamheid van het natuurbeheer in de regio? 

6: Wat is de duurzaamheid van landgoed Casa Careel? 

7: Welke kosten zijn verbonden aan de ontwikkeling van ecotoerisme?  

8: Welke valkuilen zijn verbonden aan de ontwikkeling van ecotoerisme in de regio van Casa Careel? 

9: Op welke termijn zal CAREEL art & green in staat zijn om ecotoerisme goed functionerend in het 
bedrijf op te nemen?  

 

 Het onderzoek is uiteengezet in vier fasen. Deze fasen zijn:  

 

Fase 1 Oriëntatie fase: tijdens deze fase is het onderzoek opgestart. In deze fase werd kennis 
opgedaan over ecotoerisme en kennis gemaakt met CAREEL art & green. Het eindproduct van deze 
fase was het plan van aanpak. De opgedane kennis over ecotoerisme is afkomstig uit het boek Nature 
Tourism, zie bronvermelding, en van ECEAT. 

  

Fase 2 kennisvergaring: tijdens deze fase is er praktisch en literatuur onderzoek gedaan om te 
onderzoeken wat de huidige situatie betreffende ecotoerisme in de omgeving van Casa Careel is. Alle 
recreatieve voorzieningen in de regio zijn geïnventariseerd. Daarnaast zijn er interviews gehouden 
met de eigenaresse van een houtzagerij in de omgeving, Natuurbeheerende instantie Oculul Silvic 
Huedin, professor Vasy Ceuca en CAREEL art & green. Tevens zijn er enquêtes gehouden onder de 
lokale ondernemers en lokale agrariërs. De interviews die gehouden zijn, zijn met name van belang 
voor deelvraag 5 over de duurzaamheid van het natuurbeheer en om de visie van CAREEL art & green 
duidelijk te krijgen. Deze interviews zijn te vinden in de bijlages 1,2 en 3 De enquêtes zijn afgenomen 
om antwoord te geven op deelvragen 3.1, 3.2 en 3.3 over de lokale bevolking. De enquêtevragen zijn 
te vinden in bijlages 4 en 5, er is voor gekozen om enquêtes te houden om te peilen op welke manier 
de lokale bevolking tegen ecotoerisme aankijkt. Voor de enquêtes zijn twee doelgroepen 
onderscheiden, ondernemers en agrariërs. Hier is voor gekozen omdat werd aangenomen dat 
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ondernemers vanuit een ander perspectief naar ecotoerisme kijken dan lokale agrariërs. Hierdoor 
wordt dus een representatiever beeld van de betrokkenheid van de bevolking geschept. De vragen 
zijn in het Nederlands opgesteld en vervolgens in het Roemeens vertaald. Daarnaast is een 
introductie opgesteld met uitleg over het onderzoek. Deze is ook vanuit het Nederlands naar het 
Roemeens vertaald. De enquêtes werden ter plaatse uitgevoerd door eerst de introductie te laten 
lezen en vervolgens de vragen te laten beantwoorden. Op basis van alle enquêtes worden uitspraken 
gedaan over de betrokkenheid van de lokale bevolking. De antwoorden van ondernemers en 
agrariërs worden hierbij met elkaar vergeleken, opvallende verschillen worden hierbij 
onderscheiden. 
 
 

Fase 3 analytische fase: deze fase behelst het analyseren van alle gevonden gegevens en hier 
verbanden tussen leggen. De uitkomst hiervan zijn adviezen en verwachtingen voor de toekomst van 
ecotoerisme in de omgeving. 

   

Fase 4 rapportage: tijdens de vierde fase is alle informatie verwerkt tot dit eindrapport. Welke 
bestemd is voor CAREEL art & green. Per hoofdstuk wordt ook steeds de visie van CAREEL art & green 
gegeven. Deze visie is gebaseerd op een interview dat is afgenomen met Carmen Todita en Eelke 
Wiersma, dit interview is te vinden in bijlage 1. Daarnaast is er een folder voor ecotoeristen met 
informatie over het gebied en Casa Careel opgesteld. Deze folder is te vinden in bijlage 6. 
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Definitie en voorwaarden ecotoerisme 
 

Voor het onderzoek is het van belang dat er een vaste definitie van ecotoerisme gehanteerd wordt. 
Omdat er geen standaard definitie voor ecotoerisme is en iedereen het anders kan interpreteren is 
er aan de hand van literatuuronderzoek een definitie opgesteld die alle kanten van ecotoerisme 
omvat. Deze definitie wordt in dit hoofdstuk beschreven. Daarnaast worden ook de voorwaarden 
waaraan toerisme moet voldoen om ecotoerisme te heten beschreven. 

 

Wat is ecotoerisme? 
 

In 1987 werd de eerste definitie van ecotoerisme opgesteld door Ceballos-Lascuráin Deze definitie 
luidt: 

Traveling to relatively undisturbed places or uncontaminated natural areas with the specific objective 
of studying, admiring and enjoying the scenery and its wild plants and animals, as well as any existing 
cultural manifestations. 

 (Donohoe, 2006) 

 
Naast deze definitie zijn er nog meer beschrijvingen van ecotoerisme opgesteld. 
Enkele van deze beschrijvingen zijn hieronder te vinden. 
 

“Ecotourism is responsible travel to natural areas that conserves the environment and sustains the 
well-being of local people” 

 

 

De basis van ecotoerisme is het vergroten van het publiek bewustzijn van het milieu en de omgeving, 
daarbij de economische voordelen voor lokale gemeenschappen maximaliseren en de negatieve 
impact van reizen op het milieu en omgeving minimaliseren terwijl lokale culturen aangemoedigd 
worden 

 (Whelan, 1991) 

 

Op basis van deze bronnen is een definitie opgesteld die in het gehele rapport gehanteerd zal 
worden. Deze definitie is als volgt: 

 

Ecotoerisme is duurzaam toerisme waarbij natuur en lokale cultuur centraal staat. Waarbij tevens 
aandacht is voor het welzijn van de lokale bevolking en waarbij mensen iets kunnen leren over natuur 
en cultuur. 

 

 Aan welke voorwaarden moet ecotoerisme voldoen?  
 

Ecotoerisme onderscheidt zich van ‘gewoon’ toerisme doordat het aanbod van ecotoerisme voldoet 
aan een aantal regels. Aanbieders van ecotoerisme kunnen een milieukeurmerk verkrijgen dat 
aangeeft dat hun kampeer-logeeradres ecotoeristisch is. Dit milieukeurmerk wordt uitgegeven door 
ECEAT. Dit is het Europees Centrum voor Eco en Agro toerisme (ECEAT) die als doel heeft om 
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kleinschalig milieuvriendelijk toerisme op het platteland te stimuleren. Hierbij wordt gepoogd om 
waardevolle natuur- en cultuurlandschappen te behouden. Kampeer- en logeeradressen kunnen zich 
aansluiten bij het ECEAT netwerk en daardoor het milieukeurmerk ECEAT verkrijgen. 

De 30 eisen voor dit keurmerk bestaan uit internationaal vastgestelde comfort- en milieucriteria. 
Deze eisen zijn gebaseerd op voorwaarden voor duurzaam toerisme. Deze voorwaarden worden 
hieronder beschreven. 

 

 

 De tijdsbesteding van de duurzame recreant is gericht op de beleving van de natuurlijke 
omgeving en de specifieke authenticiteit van een streek; de recreant met ‘een groen hart’ 
onthoudt zich van activiteiten die schadelijk zijn voor mens, dier en plant, natuur- en 
cultuurlandschap, het karakter van de streek en de leefomgeving. 

 

 Bij de ontwikkeling van toerisme speelt voorlichting over natuur en milieu aan ondernemers 
en recreanten een belangrijke rol. 

 

 De toeristisch-recreatieve ondernemer wil, door het duurzaam beheer van zijn bedrijf, een 
actieve bijdrage leveren aan de bescherming van zowel de leefomgeving als de natuur en het 
landschap. En zet zich in voor de instandhouding of vergroting van de biologische diversiteit. 
Indien van toepassing wordt ook een bijdrage geleverd aan duurzaam landgebruik: 
biologische of andere natuurlijke vormen van landbouw. 

 

 Toeristische activiteiten tasten de natuur, het landschap en de unieke sfeer van de streek 
niet aan en dragen zelfs bij aan behoud van natuur, landschap en cultureel erfgoed. Dit kan 
betekenen dat de ontwikkeling van het toerisme moet passen in een regionaal beleidsplan 
voor duurzaam toerisme dan wel een regionaal plan voor duurzame plattelandsontwikkeling. 

 

 Er worden zoveel mogelijk activiteiten ontwikkeld in samenwerking met de plaatselijke 
bevolking en de gegenereerde inkomsten komen ten goede aan zoveel mogelijk mensen in 
de lokale gemeenschap. 

 

 Toeristische initiatieven houden rekening met de ecologisch verantwoorde draagkracht van 
een streek. Ze zijn meestal kleinschalig en richten zich op een optimale spreiding van het 
toerisme; zowel geografisch als in tijd 

 

 (Groenevakantiegids, 2015) 

 

Om het ECEAT keurmerk te verkrijgen moet zoals eerder genoemd voldaan worden aan 30 criteria. 
Enkele van deze criteria zijn: 

 Besparing van water en energie, zoveel mogelijk gebruik van ‘groene energie’ 
 Beperking van de hoeveelheid afval en scheiding van afvalproducten ten behoeve van de 

recycleerbaarheid en composteerbaarheid 
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 Stimuleren van milieuvriendelijker vormen van vervoer en activiteiten 
 Gebruik van duurzame bouwmaterialen en/of hergebruik van bouwmaterialen 
 Bescherming van de natuurlijke omgeving en oude cultuurlandschappen door 

landschapsbeheer en -ontwikkeling 
 Landbouwondernemingen moeten een biologisch keurmerk hebben of traditionele, 

kleinschalige bedrijven zijn die op een duurzame, dier- en gewasvriendelijke wijze hun 
bedrijf voeren en geen gebruik maken van pesticiden, hormoonvoer en genetisch 
gemodificeerde producten 

 Ondersteuning van de lokale economie 
 Ondersteuning van de lokale cultuur en bij het behoud van cultuurhistorische erfgoederen 
 Aanbod van (biologische) streekproducten en lokale activiteiten die het milieu niet of zo min 

mogelijk belasten 

De criteria worden door ECEAT beoordeeld op basis van een online rapportage met 
bewijsstukken. 

 (Groenevakantiegids, ECEAT duurzaamheidserkenning, 2015) 

 

 

Visie CAREEL art & green 

 

CAREEL art & green heeft de definitie van ecotoerisme als volgt gedefinieerd: Ecotourism is 
responsible travel to natural areas that conserves the environment and sustains the well-being of 
local people. 

Deze definitie onderschrijft CAREEL art & Green ten aanzien van de bedrijfsvoering op het landgoed 
Casa Careel. Daarnaast onderstreept CAREEL art & green de drie P’s ( People, Planet en Profit). Dit is 
een term die in verband staat met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit houdt in dat 
CAREEL art & green binnen het bedrijf een harmonieuze balans nastreeft tussen de sociale, milieu en 
economische aspecten. 

Tot slot heeft CAREEL art & green als doel om het milieukeurmerk van ECEAT te verkrijgen. Ze 
streven dan ook de gestelde comfort- en milieucriteria na. 
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Recreatie  

 
Een onderdeel van ecotoerisme zijn de recreatieve voorzieningen in de regio. Voor toeristen moeten 
er voldoende recreatieve voorzieningen in de regio zijn. Deze voorzieningen zijn gericht op de 
beleving van de natuurlijke omgevingen en de specifieke authenticiteit van de regio. Daarnaast 
tasten deze recreatieve voorzieningen de natuur, het landschap en de unieke sfeer van de regio niet 
aan.  

In dit hoofdstuk worden deelvraag 2.1 en 2.2 besproken. Deze gaan over de huidige recreatieve 
voorzieningen in de regio en de manier waarop de hoeveelheid recreatieve voorzieningen op een 
duurzame manier verhoogd kan worden. 

 

Wat zijn de huidige recreatieve voorzieningen in de regio?  
 

Er is een inventarisatie gemaakt van de recreatieve voorzieningen in de regio van Tranisu. Deze 
inventarisatie omvat alle recreatieve voorzieningen. Bij deelvraag 2.2 worden tips gegeven om enkele 
van deze voorzieningen ecotoerisme vriendelijker te maken. 

De recreatieve voorzieningen worden hieronder beschreven. 

 

 Baraj Drãgan: dit is een stuwdam nabij Valea Draganului. Met het grote door bos omringde 
stuwmeer aan de ene kant en de diepe groene vallei aan de andere kant levert de Baraj 
Drãgan een immens uitzicht op. 

 

         FIGUUR 4 BARAJ DRAGAN 

 Ruïnes in Bologa: in Bologa, een dorpje in de buurt van Tranisu, zijn de ruïnes van een 
Romeins castra, een Romeins legerkamp, en een Romeins badhuis. Naast deze historische 
elementen, kan men een oude traditionele watermolen bezoeken. 

 

 Museum + landgoed Octavian Goga in het dorp Ciucea: Octavian Goga was een Roemeens 
politicus en dichter. Hij is vooral bekende geworden door de verwezenlijking van Groot-
Roemenië. Op het landgoed staat de tombe en het landhuis van Octavian Goga. Daarnaast is 
er ook een museum en een houten kerk waar een klooster is gevestigd. 

 

 Geocache: op Casa Careel zijn twee geocaches verstopt. Toeristen kunnen met hun GPS deze 
geocache zoeken en vinden dan een trommeltje met een logboek en een ‘schat’. 
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 Station Valea Drãganului: ten noorden van Tranisu ligt het grotere dorp Valea Draganului. 
Hier hebben ze een treinstation met een directe verbinding met Cluj-Napoca. Cluj-Napoca is 
de grootste stad in Transsylvanië met vele bezienswaardigheden, waaronder een botanische 
tuin van ruim 14 hectare, stadsparken en musea.  

 

 Zoutmijn: 30 km ten zuiden van Cluj-Napoca ligt de stad Turda. Deze stad staat onder andere 
bekend om haar zoutmijn. De Turda zoutmijn is een groot ondergronds complex bestaande 
uit verschillende mijnen waar nog steeds zeer oude zoutlagen te zien zijn. In de mijn worden 
ook diverse voorzieningen aangeboden. Deze voorzieningen bestaan onder andere uit een 
bowlingbaan, een reuzenrad, tafeltennistafels en de mogelijkheid om met een bootje in een 
zoutmeer te varen. Daarnaast wordt de mijn veel bezocht door mensen die lijden aan long en 
luchtwegaandoeningen, zoals bijvoorbeeld astma, omdat de lucht in de mijn bevat veel zout 
en zeer schoon en steriel is. 

 

 Turda  kloof: een andere toeristische 
attractie in de buurt van Turda is de Turda 
kloof. Deze kloof is ontstaan doordat een 
riviertje een berg in tweeën heeft gesleten. 
De kloof is onderdeel van het 
natuurreservaat Cheile Turzii dat tevens een 
Natura 2000 gebied is. Het gebied kenmerkt 
zich door spectaculaire rotswanden waarvan 
sommige ruim 250 meter hoog zijn. 
Daarnaast is er een zeer hoge biodiversiteit 
met ruim 990 plantensoorten en 110 

zoogdieren, vogels en reptielen. 

 

 

 Wandelroutes: in 2014 hebben drie studenten drie wandelroutes uitgezet vanaf Casa Careel. 
Deze wandelroutes bestaan uit verschillende GPS punten en lopen door bergachtig gebied 
met een hoge variatie aan flora en fauna.  

 

 Dorpsfeesten: elk jaar worden er in het najaar en rondom 15 augustus dorpsfeesten 
georganiseerd. Deze dorpsfeesten vinden plaats altijd in een van de dorpjes in de regio en 
worden gekenmerkt door traditionele Roemeense dans, Roemeense gerechten en 
traditionele ambachten. 

 

 Forellenkwekerij: in de regio zijn 3 forellenkwekerijen te vinden. Deze forellenkwekerijen zijn 
opgezet door de lokale bevolking en laten een extensieve vorm van kweken zien. 

 

 Zweefvliegen: in Valea Drãganului zit een aanbieder van zweefvliegtochten. Deze tochten van 
ongeveer 15 minuten bezorgen de toerist een indrukwekkend uitzicht over de gehele vallei 
en de omliggende bergen. 

 

FIGUUR 5 TURDA KLOOF BIJ CHEILE TURZII 
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 Kanoën: een lokale ondernemer biedt toeristen de mogelijkheid om met een kano te varen 
op het stuwmeer van de Baraj Drãgan. Daarnaast zijn er voor de toerist met een eigen kano 
ook genoeg mogelijkheden om in de regio te varen. 

 

 Paintball: in Valea Draganului heeft een ondernemer een paintball gelegenheid opgezet. 

 

Naast deze recreatieve voorzieningen biedt de omgeving nog meer mogelijkheden. Deze 
mogelijkheden zijn o.a.: wandelen/hiken, vogelen, (natuur)fotografie, wild kijken, sterren kijken, 
kamperen, bergbeklimmen, vissen, zwemmen in de natuur, botanische studie en kamperen bij 
een schaapsherder, etc. 
 
 

 Hoe kan de recreatieve waarde van het gebied op een duurzame manier verhoogd 
worden? 
 

Deelvraag 2.1 geeft de huidige recreatieve voorzieningen in de regio weer. Deelvraag 2.2 geeft 
antwoord op de vraag hoe de recreatieve waarde van het gebied op een duurzame manier verhoogd 
kan worden. Hieronder volgen adviezen ten aanzien van deze vraag. 

 

 Verbeteren infrastructuur: de huidige infrastructuur 
verkeert in slechte staat, gaten in de weg en slecht 
reparatiewerk, hierdoor zijn de wegen moeilijk begaanbaar. 
Om het gebied aantrekkelijker te maken voor toeristen is 
het aan te raden om het bestaande wegdek te verbeteren. 
Dit komt tevens de lokale bevolking ten goede. Voor nieuwe 
wegen is het wenselijk dat ze niet door natuurgebieden 
worden aangelegd.  
 

 

 

 Paintball met milieuvriendelijke verf of gelatine: de gewone paintball verfballetjes bevatten 
stoffen die schadelijk zijn voor de natuurlijke omgeving. Om paintball te verduurzamen is het 
aan te raden om verfballetjes te gebruiken met milieuvriendelijke verf of balletjes van 
gelatine.  

 

 Traditionele ambachten: Het is voor toeristen interessant om te zien hoe traditionele 
Roemeense ambachten, zoals wol weven, maaien met een zeis en houtbewerking, in zijn 
werk gaan. Wanneer de lokale bevolking met traditionele ambachten werkt, krijgen toeristen 
een unieke blik op het Roemeense dagelijks leven van zowel vroeger als nu. Daarnaast biedt 
het de lokale bevolking de mogelijkheid om extra inkomsten te verwerven door de verkoop 
van ambachtelijk geproduceerde producten. 

 

 Arrangementen: vanuit Nederland kunnen arrangementen georganiseerd worden voor een 
ecotoeristische vakantie naar de regio. Denk hierbij aan bijvoorbeeld wandelarrangementen, 

FIGUUR 6 SLECHT WEGDEK 
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fietsarrangementen, klimarrangementen of arrangementen gericht op het opdoen van 
kennis over flora en/of fauna. Deze arrangementen kunnen door een externe organisator 
georganiseerd worden. Door vanuit Nederland reizen gericht op ecotoerisme te organiseren 
en deze te promoten kan er een toenemende interesse in Roemenië ontstaan.  

 

 Meer informatie voor toeristen over flora, fauna ,lokale cultuur, wandelroutes, 
uitzichtpunten, evenementen etc. Op dit moment is er weinig informatie beschikbaar voor 
toeristen over wat er in de regio te zien en te doen valt. Informatie over de regio zal meer 
interesse wekken onder potentiële toeristen en toeristen die er al zijn. Een manier om dit te 
bereiken is bijvoorbeeld een kalender waarop voor elke periode wordt weergegeven 
wanneer er bepaalde evenementen in de regio zijn, welke plantensoorten dan bloeien, welke 
diersoorten dan het meest voorkomen/ het best zichtbaar zijn en wat voor voorzieningen de 
regio biedt. 

 

 Faciliteiten op het terrein bouwen en onderhouden met materialen afkomstig uit de 
omgeving: voor het bouwen en onderhouden van gebouwen op het terrein van Casa Careel 
is het aan te raden om materiaal afkomstig uit de omgeving te gebruiken. Hierdoor wordt de 
lokale economie gesteund en heeft het een lagere milieubelasting doordat het materiaal niet 
ver getransporteerd hoeft te worden. 

 

 Gebouwen bouwen in traditionele stijl: wanneer de gebouwen op het terrein in traditionele 
stijl gebouwd worden, komt dit de lokale cultuur ten goede. Ten eerste omdat de 
traditionele sfeer dan behouden blijft en de toeristen kunnen zien op welke manier er in de 
regio gebouwd werd. Daarnaast biedt het de lokale bevolking, die deze traditionele stijl van 
bouwen kent, de mogelijkheid om wat extra te verdienen bij het helpen met de bouw. 

 

 Streekproducten verkopen: het grootste deel van de bevolking in de regio produceert eigen 
levensmiddelen. Bepaalde producten zoals bijvoorbeeld wijn, pãlincã (Roemeense sterke 
drank), jam, honing, vruchtensappen, kaas en melk zijn bijzonder geschikt voor de verkoop 
aan toeristen. Hierdoor kunnen lokale boeren nog wat extra inkomsten verwerven. 

 

 

Conclusie  

Op het moment zijn er verschillende recreatieve voorzieningen in de regio, de belangrijkste voor 
ecotoerisme (mogelijkheid om de natuur in te gaan, wandelen, vogelen, enz.) zijn al aanwezig. Er 
kunnen nog wel belangrijke stappen gemaakt worden, op dit moment zijn er plannen om de 
infrastructuur te verbeteren. Daarnaast kan er in samenwerking met de lokale bevolking nog veel 
gedaan worden om de lokale cultuur te ontwikkelen en duidelijker naar voren te laten komen. Ook is 
er op het moment nog weinig tot geen informatie verstrekking, anders dan mondeling, over eigenlijk 
alles in de omgeving. Kaarten, folders, infopanelen en een informatiepunt zijn aan te bevelen voor de 
toekomst. 
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Visie CAREEL art & green 
 
CAREEL art & green wil met name door voorlichting aan toeristen bijdragen aan de duurzame 
verhoging van de recreatieve waarde van het gebied. Deze voorlichting zal gaan over: Casa Careel 
zelf, biodiversiteit, flora, fauna, duurzame energie, de lokale bevolking en evenementen en 
bezienswaardigheden in de regio. Deze voorlichting zal plaatsvinden door middel van folders met 
informatie over Casa Careel, via sociaal media, mondelinge overdracht van bezoekers en op beurzen, 
workshops, en gerichte voorlichting aan verschillende doelgroepen zowel in Nederland als Roemenië. 
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Lokale bevolking 
 

Het tweede onderdeel van ecotoerisme is de betrokkenheid van de lokale bevolking. Voor 
ecotoerisme is een gebalanceerde samenwerking nodig tussen de aanbieder van ecotoerisme, de 
overheid en de lokale bevolking. Voor het slagen van ecotoerisme is het dus zeer belangrijk dat de 
lokale bevolking voldoende betrokken is bij de ontwikkeling van ecotoerisme. 

Dit hoofdstuk beschrijft op welke manier de lokale bevolking op dit moment betrokken is bij 
ecotoerisme en wat ze ervan verwachten. Daarnaast wordt een advies gegeven op welke manier de 
lokale bevolking meer betrokken kan worden bij ecotoerisme. 

Voor de beantwoording van de deelvragen zijn de afgenomen enquêtes, zoals beschreven in het 
hoofdstuk ‘methode’ gebruikt. Per deelvraag wordt aangegeven welke enquêtevragen van belang 
zijn voor de beantwoording van betreffende deelvraag. De enquêtes zijn te vinden in bijlages 4 en 5 

 

 

Wat verwacht de lokale bevolking van ecotoerisme en wat vinden ze van de initiatieven van 
Casa Careel? 
 

Om antwoord te geven op deze vraag zijn de volgende vragen uit de enquêtes gebruikt: 

 Hoe staat u tegenover toerisme in de regio? 

 Denkt u dat ecotoerisme mogelijk is in de regio? 

 Bent u bekend met Casa Careel? Zo ja, wat vindt u van hun initiatief? 

 Bent u bang dat de lokale cultuur aangetast wordt door ecotoerisme? 

 Wat denkt u dat toeristen aanspreekt in de regio? 

 

Op basis van de antwoorden die gegeven zijn op deze vragen kunnen een aantal zaken vastgesteld 
worden. Deze worden hieronder beschreven. 

 

Ten eerste is het opvallend dat geen van de respondenten een negatieve mening heeft over toerisme 
in de regio. Veel van de respondenten zien in dat de huidige situatie wat betreft toerisme nog zwak 
en onvoldoende benut is. Een van de redenen die hiervoor gegeven wordt is dat de kwaliteit van de 
infrastructuur slecht is. Ondanks de zwakke huidige situatie kijken vrijwel alle respondenten met 
hoop en optimisme naar de toekomst en zien ze toerisme in een voortdurende ontwikkeling die op 
den duur een bron van onderhoud voor de lokale bevolking zal worden. 

 

Ten tweede zijn de respondenten unaniem over de vraag of ecotoerisme mogelijk is in de regio. 
Iedereen gaf namelijk aan dat ecotoerisme zeker mogelijk is in de regio. Dit vereist dan wel meer 
interesse van de overheid in het toerisme in de regio. 

 

Ten derde zijn vrijwel geen van de respondenten bekend met Casa Careel. Een enkeling kent de 
eigenaren, maar is niet bekend met het doel van Casa Careel.  
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Ten vierde is uitgezocht of de lokale bevolking bang is dat de lokale cultuur aangetast zal worden 
door toerisme wanneer er een grotere toestroom aan toeristen zal komen. Angst voor de 
verandering van de cultuur zal de ontwikkeling van ecotoerisme namelijk niet ten goede komen. Uit 
de enquête blijkt dat geen van de respondenten bang is dat de lokale cultuur aangetast zal worden.  
Een aantal denkt juist dat de lokale cultuur zal floreren bij een grotere toestroom van toeristen. 

 

Tot slot is uitgezocht wat volgens de lokale bevolking de toeristen aanspreekt in de regio, om te 
kijken of ze op de hoogte zijn van de toeristische waarde van het gebied. 

Uit de enquêtes bleek dat de lokale bevolking met name de natuur, het landschap en de frisse 
berglucht beschouwen als toeristische trekpleister. Daarnaast werd ook de gastvrijheid van de 
bevolking, het water en de geografische positie genoemd. 

 

Op basis van de antwoorden op deze enquêtevragen kan geconcludeerd worden dat de lokale 
bevolking zeker open staat voor ecotoerisme in de regio. Ze verwachten dat de toeristen die komen 
met name zullen komen voor de natuur en het landschap en dat deze interesse hebben in hun 
cultuur en deze zeker niet zullen aantasten. De lokale bevolking is op de hoogte van de kwaliteiten 
van het gebied, hier zal in de toekomst op ingespeeld kunnen worden wanneer er in samenwerking 
met de lokale bevolking activiteiten georganiseerd gaan worden.  

De lokale bevolking is nog niet bekend met Casa Careel, voor de ontwikkeling van ecotoerisme in de 
regio is het van belang dat de lokale bevolking op de hoogte is van de normen en waarden en 
activiteiten van Casa Careel er zal immers samengewerkt worden. Op dit gebied zullen dus nog 
stappen genomen moeten worden. 

 

 Op welke manier wordt de lokale bevolking op dit moment betrokken bij (eco) toerisme?  
 

Om antwoord te geven op deze vraag zijn de volgende vragen uit de enquêtes gebruikt: 

 Wat doet u op dit moment om te voldoen aan de wensen van toeristen? 

 Draagt uw bedrijf indirect bij aan de ondersteuning van toerisme? Zo ja, wat doet uw bedrijf? 

 

Op basis van de antwoorden die op de bovenstaande vragen gegeven zijn kan het volgende gezegd 
worden: 

 

Ten eerste is er bij deze vragen onderscheid te vinden tussen lokale ondernemers en lokale agrariërs. 
Op dit moment dragen de lokale agrariërs niets direct bij om te voldoen aan de wensen van de 
toeristen. De lokale ondernemers zijn al iets meer gericht op toerisme. Winkeleigenaren voorzien de 
winkel van producten voor toeristen en houden de omgeving van de winkel schoon. Daarnaast zijn er 
enkele pensions en bars in de regio. Pensions zijn vanzelfsprekend gericht op toerisme. Deze 
pensions voldoen echter niet allemaal aan de eisen voor ecotoerisme.  

 

Ten tweede draagt de lokale bevolking op een indirecte manier bij aan toerisme. Enkele 
ondernemers promoten de regio via internet. Lokale agrariërs dragen indirect bij aan toerisme door 
de verkoop van eigen producten aan winkels. Deze producten kunnen vervolgens weer aan toeristen 
verkocht worden. 
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Op basis van bovenstaande informatie kan geconcludeerd dat de lokale bevolking op dit moment 
vrijwel niet betrokken is bij (eco)toerisme. Lokale agrariërs dragen niet direct iets bij aan ecotoerisme 
en er zijn maar enkele ondernemers die bewust de regio promoten. Uit de enquêtes blijkt wel dat 
veel inwoners wel willen bijdragen aan (eco)toerisme in de regio. Dit biedt dus een positief 
perspectief voor de toekomst. Bij de volgende deelvraag wordt beschreven op welke manier de 
lokale bevolking betrokken kan worden bij (eco)toerisme. 

 

Op welke manier kan de lokale bevolking betrokken worden bij ecotoerisme?   
 

Ter beantwoording van deze deelvraag zijn de volgende vragen uit de enquêtes gebruikt: 

 Zou u willen meewerken aan activiteiten voor toeristen? 

 Zo Ja, heeft u zelf ideeën voor activiteiten? 

 Denkt u dat de lokale bevolking open staat voor toerisme? 

 Zou u bereid zijn om toeristen te laten zien hoe oude Roemeense ambachten, zoals 
bijvoorbeeld maaien met een zeis, wol spinnen of werken met de buiten oven, in zijn werk 
gaan? 

 Zou u Engels willen leren ten behoeve van de toeristen? 

 

Uit de bovenstaande enquêtevragen zijn de volgende uitkomsten gekomen: 

 

Ten eerste blijkt dat vrijwel alle respondenten willen meewerken aan activiteiten voor toeristen. Uit 
de vervolgvraag hierop of ze zelf ook ideeën hebben voor activiteiten werd gevarieerder 
geantwoord. Een aantal van de respondenten wist geen activiteiten te bedenken. Enkelen kwamen 
echter wel op een aantal geschikte activiteiten voor toeristen. Deze activiteiten zijn: bergbeklimmen, 
met zweefvliegtuigen over de bergen vliegen, wandelroutes, intensievere promotie van de regio, het 
opzetten van een informatiecentrum en het organiseren van spektakels waar traditionele kleding en 
dans worden laten zien. 

 

De derde vraag was of de respondent dacht dat de lokale bevolking open staat voor toerisme. Deze 
vraag is alleen gesteld aan lokale agrariërs omdat er vanuit wordt gegaan dat ‘gewone’ burgers 
weten wat er gaande is in zijn of haar plaats. Op de vraag werd unaniem ja geantwoord. 

 

Naast de bovenstaande vraag werd de lokale agrariërs ook gevraagd of ze bereid zijn om traditionele 
ambachten aan toeristen te laten zien. Ook op deze vraag werd door alle agrariërs met ja 
geantwoord. 

 

De laatste vraag was of de lokale bevolking Engels zou willen leren om toeristen makkelijker te woord 
te kunnen staan. Deze vraag bracht ook veel positieve reacties teweeg en alle respondenten zouden 
wel graag Engels willen leren. Enkele ouderen gaven wel aan dat het op hogere leeftijd moeilijker is 
om nog Engels te leren. 
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Op basis van de bovenstaande informatie kan gezegd worden dat de lokale bevolking graag wil 
meewerken om ecotoerisme te laten groeien en af en toe zelfs zelf initiatieven bedenkt om 
activiteiten met toeristen te doen. Een goede manier om de lokale bevolking te betrekken is ten 
eerste om de lokale bevolking Engelse les aan te bieden. Hierdoor kunnen toeristen en bewoners 
makkelijker met elkaar communiceren en kunnen lokale bewoners ook zelf een recreatieve 
voorziening aanbieden aan buitenlandse toeristen. 

 

Naast het leren van Engels is een goede mogelijkheid ook om lokale agrariërs de mogelijkheid te 
bieden om hun zelfgemaakte producten te verkopen met CAREEL art & green als tussenpersoon. 
CEREEL art & green koopt de producten van de lokale agrariërs en verkoopt ze vervolgens door aan 
de toeristen en andere bezoekers van Casa Careel. 

 

Een andere mogelijkheid is om de lokale inwoners de mogelijkheid te geven om traditionele 
ambachten te laten zien aan de toeristen. Lokale agrariërs zouden een financieel voordeel moeten 
ervaren van het werken op de traditionele manier. Die financiële voordelen kunnen ze behalen door 
bijvoorbeeld de op ambachtelijke wijze geproduceerde producten te verkopen en door eventuele 
subsidies. CAREEL art & green kan een informatieboekje (laten) maken met informatie over alle 
ambachten en waar deze bekeken kunnen worden.  

 

Om de lokale bevolking op een effectieve manier te betrekken is het voor CAREEL art & green een 
mogelijkheid om jaarlijks een informatiebijeenkomst op Casa Careel te organiseren voor de lokale 
bevolking. Tijdens deze bijeenkomst kan worden uitgelegd wat voor normen en waarden CAREEL art 
& green nastreeft en op welke manier ze de lokale bevolking willen betrekken.  

Tijdens deze bijeenkomst is het ook mogelijk om de lokale bevolking bewust te maken van nog een 
heel andere zaak die bij ecotoerisme komt kijken, namelijk het afval in de omgeving. Op dit moment 
wordt er in de regio nog heel veel afval zomaar langs de weg en in de natuur gedumpt. Om dit te 
verminderen is voorlichting en het goede voorbeeld geven van belang. 

 

Tot slot is het aanbieden van werk aan de lokale bevolking ook een manier om ze te betrekken bij 
ecotoerisme. Als er bijvoorbeeld een informatiecentrum opgezet gaat worden kan deze beheerd 
worden door een lokale bewoner. Daarnaast zijn er al plannen om fietsverhuur uit te besteden aan 
een lokale bewoner en deze dan de mogelijkheid geven om kennis over fietsen maken te krijgen. 

 

Conclusie 

De lokale bevolking is op het moment niet betrokken bij ecotoerisme, alleen pensioneigenaren zijn 

direct bezig met toerisme. Toch staan ze erg positief tegenover toerisme en denken ze dat er zeker 

geld te verdienen valt van toerisme. Veel lokale bewoners staan positief tegenover het leveren van 

een eigen bijdrage aan ecotoerisme en bedenken soms zelf al wat ideeën. Voor CAREEL art & green 

zijn er op dit moment dus nog genoeg mogelijkheden om de lokale bevolking te betrekken. Hiervoor 

is het wel van belang dat naast de lokale bevolking ook de overheid wil meewerken aan ecotoerisme 

in de regio. 
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Visie CAREEL art & green 

CAREEL art & green streeft een optimale betrokkenheid van de lokale bevolking na. Dit willen ze 

bereiken door o.a. kennisuitwisseling met de lokale bevolking, mensen uit andere plaatsen, toeristen 

en studenten. Daarnaast zijn er ideeën voor de uitbesteding van fietsverhuur, het opzetten van een 

biomassaproject , de verkoop van streekproducten en contacten leggen tussen verschillende 

plaatsen en landen. De kennis die bij deze contacten opgedaan worden, zal overgedragen moeten 

worden op de jeugd. 
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Lokale cultuur 
 

Voor ecotoerisme geldt dat de lokale cultuur van de regio waarin ecotoerisme wordt toegepast geen 
schade toegebracht mag worden. De lokale cultuur zou juist moeten floreren onder invloed van 
ecotoerisme. Dit hoofdstuk beschrijft wat de lokale cultuur in de regio van Tranisu te bieden heeft en 
hoe dit vervolgens verwerkt kan worden in het aanbod van ecotoerisme. 
 

Hoe kan de lokale cultuur in het aanbod van ecotoerisme verwerkt worden? 
 

De lokale cultuur komt vooral terug in de Roemeense/ plaatselijke keuken, de manier van landbouw 
(Permacultuur) en architectuur. Deze culturele kenmerken kunnen goed verwerkt worden in 
ecotoerisme. Om antwoord te geven op de deelvraag hoe de lokale cultuur in het aanbod van 
ecotoerisme verwerkt kan worden is het mogelijke aanbod van cultuur opgedeeld in producten, 
diensten en bezienswaardigheden. Hieronder een lijst van producten uit de lokale cultuur: 

 

 Traditioneel eten (brânzã topitã, kurtoskalacs, papanasi, slaninã afumatã, enz.) 

 Plaatselijk geproduceerd voedsel (jam, honing, zacusca, kaas, enz.) 

 Ambachtswerk (houtsnijwerk, manden, enz.) 

 Traditionele kledij 

 

En een lijst van diensten uit de lokale cultuur die in het aanbod van ecotoerisme verwerkt kunnen 
worden: 

 Wandelingen en overnachtingen bij schapen- /geitenherder 

 Gebruiken landbouw (Permacultuur): 
maaien met een zeis, wol spinnen, 
“hooibalen” maken, werken met paard 
en wagen) 

 Laten zien van oude ambachten (en 
verkoop van de producten) 

 Musea 

 Volksfeesten 

 Excursie eetbare 
planten/paddenstoelen 

 Workshops traditioneel eten maken 

 Workshop iconen schilderen op glas  

 

Bezienswaardigheden die de lokale cultuur laten zien: 

 Architectuur (bepaalde huizen in oude stijl, zo ook de houten kerk) 

 Watermolen en wasserette in rivierwater 

 Romeinse ruïnes in Bologa 

FIGUUR 7 HOOIBAAL MAKEN 
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Dit zijn de mogelijkheden wat betreft lokale cultuur binnen het aanbod van ecotoerisme, hoe deze 

kunnen verwerkt volgt hieronder.  

In samenwerking met de aanbieder van ecotoerisme of op eigen initiatief zou er bijvoorbeeld een 

winkeltje geopend kunnen worden met lokale producten, hierbij is het volgens de principes van 

ecotoerisme belangrijk dat het grootste deel van de inkomsten naar de lokale bevolking (producent) 

gaan. Wat traditioneel eten betreft zou er een restaurant gestart kunnen worden waarbij ook 

workshops te volgen zijn zodat toeristen van het begin tot het eind de bereiding van het eten zien en 

daar in mee kunnen doen. Dit zou ook te combineren vallen met een bezoek aan agrariërs in de 

buurt waar de principes van Permacultuur kunnen worden gezien en geleerd en vervolgens de 

ingrediënten voor de recepten kunnen worden gekocht. Op deze manier betrek je veel aspecten van 

de lokale cultuur in een arrangement waar een groot deel van de lokale bevolking van profiteert. 

Voor toeristen is het mogelijk ook interessant op welke manier de landbouw verder in zijn gang gaat. 

Het omgaan met een zeis en het bouwen van de hooibalen die hier overal in de omgeving te zien zijn 

is dan een manier om zelf ook te kunnen meemaken hoe het in zijn werk gaat. Hetzelfde principe als 

bij de combinatie agrariërs/traditioneel eten zou ook toegepast kunnen worden bij een rondleiding 

wat betreft eetbare planten/paddenstoelen. Toeristen gaan onder leiding van een expert plukken en 

krijgen vervolgens een recept waarmee ze van de geplukte planten een maaltijd kunnen maken 

(bijvoorbeeld zuringsoep). Het lastige om dit allemaal te realiseren is dat bij een toestroom van 

toeristen de lokale bevolking pas zal zien dat dit winstgevend is en dat er waarschijnlijk pas een 

grotere toestroom van toeristen is op het moment dat dit soort dingen mogelijk zijn. Daarom het 

advies om erg kleinschalig te beginnen met de lokale bevolking en als er dan een grotere toestroom 

van toeristen komt uit te breiden. 

 

Conclusie 

Op dit moment is er heel weinig van de lokale cultuur in het aanbod van ecotoerisme terug te 
vinden, zo heeft het restaurant in de buurt slechts een paar traditionele gerechten, liggen alleen een 
aantal lokaal geproduceerde vers artikelen (groente, fruit en eieren) in de schappen en is er een 
museum in de buurt en zijn de genoemde bezienswaardigheden aanwezig. Er is dus nog veel ruimte 
voor verbetering, hierbij moet de lokale bevolking wel mee willen werken. Het punt is om de lokale 
bevolking te motiveren en activeren om te participeren om de lokale cultuur aan toeristen te laten 
zien. 

 

 

Visie CAREEL art & green 

CAREEL art & reen wil de lokale cultuur meer zichtbaar maken door de verkoop van streekproducten 
en het terugbrengen van tradities zoals: dansen en feesten, traditionele gerechten en oude 
ambachten ontwikkelen (eventueel via subsidie) denk aan ijzerbewerking, spinnen, timmerman, 
naaiwerk etc. 

Permacultuur zou ook in het aanbod verwerkt moeten worden. Dit zijn de mogelijkheden om de 
lokale cultuur in het aanbod van ecotoerisme te verwerken. 
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Natuurbeheer 
 

Het volgende onderdeel van ecotoerisme is de duurzaamheid van het natuurbeheer in de regio 
waarin ecotoerisme toegepast wordt. Duurzaamheid van het natuurbeheer is van belang om 
ecotoerisme voor langere tijd te garanderen, natuur is immers de grootste drijfveer van ecotoerisme. 
Dit hoofdstuk beschrijft hoe het natuurbeheer in de regio van Tranisu en in heel Roemenië geregeld 
is. 

De interviews die afgenomen zijn over natuurbeheer in de regio staan in bijlagen 2 en 3 

 

Wat is de duurzaamheid van het natuurbeheer in de regio? 
 

Volgens de principes van ecotoerisme moet het natuurgebied waar het toerisme plaatsvindt 
duurzaam beheerd worden, de natuur is immers de grootste reden waarom de ecotoerist op het 
gebied afkomt. Zou het gebied niet duurzaam beheerd worden dan kan ecotoerisme niet voortduren 
en is het ecotoerisme dus ook niet duurzaam. Hieronder wordt de duurzaamheid van het 
natuurbeheer van de regio en tevens van heel Roemenië uitgelegd aan de hand van informatie 
verkregen uit interviews met de eigenaar van een houtzagerij en het hoofd van het regionale 
overheidsbedrijf aangaande alle boszaken, vragen aan professor Vasy Ceuca en eigen bevindingen. 

 

Boseigenaren  

De boseigenaren in Roemenië zijn vooral de overheid en in mindere mate privé eigenaren, scholen 
en soms bedrijven. Maar alle bossen worden beheerd door het overheidsbedrijf Romsilva, in het 
geval van de bossen in de regio van Casa Careel is dit Oculul Sylvic Huedin Romsilva. Romsilva doet 
alle bosbouw in Roemenië: ze kappen een jaarlijks vastgestelde hoeveelheid hout, ze hebben 
kwekerijen met als doel om gekapte regio’s opnieuw te bebossen, onderhouden de opnieuw 
geplante bossen, bestrijden ziektes en schadelijke dieren, plukken bosvruchten, paddenstoelen en 
medicinale planten voor de verkoop (non timber forest products) en jachtactiviteiten zijn conform de 
wet-en regelgeving.  

 

Bosbeheer 

Het bosbeheer is als volgt: nadat het hout gekapt is zijn ze verplicht om de kapvlakten opnieuw te 
beplanten, te onderhouden en eventuele zieken te bestrijden. Deze jongere bossen worden goed 
verzorgd tot het een volwassen bos is. Het is niet toegestaan om de bossen te kappen tot de 
doelleeftijd bereikt is, bij sparren 110 jaar, beuk 100-110 jaar, eik 130-140 jaar. Aantallen gekapt 
hout per jaar mag de wet niet overtreden. Desondanks is er vorig jaar een zeer groot stuk bos 
verkocht om te kappen aan een Oostenrijkse ondernemer, dit is niet volgens de regels gebeurd en is 
een groot schandaal. Er zijn hier al verschillende mensen voor ontslagen en opgepakt. Dit laat zien 
dat ondanks bepaalde regels er nog veel gebeurd dat met steekpenningen betaald is en dat daardoor 
het natuur/bosbeheer toch een stuk minder duurzaam is dan volgens de regels af te lezen valt. Er zijn 
geen subsidies voor bosbeheer, ze hebben wel beschikking over Europese fondsen voor bepaalde 
habitats die ook al door de wet beschermd zijn. Er bestaat ook een wet voor de bescherming van het 
areaal aan natuurlijk gebied. Deze wet geeft de manier van werken en de normen, restricties aan 
(vergelijkbaar met gedragscode natuurbeheer). 

Om de tien jaar wordt het beheer voor een natuurlijk gebied door een beheersplan bepaald, deze 
wordt zo goed mogelijk aangesloten op het voorgaande beheer. Vaak proberen ze voor meerdere 
tientallen jaren op dezelfde lijn te blijven. Als de beheerder het goed doet is dat geen probleem. Voor 
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bossen wordt er een 10 jarig plan van ongeveer 100 pagina's opgesteld, hierin staat het lange termijn 
plan, uitvoeringsmaatregelen voor de komende 10 jaar en uitleg over alle aspecten van het bos.  

 

Recreatie 

Wat betreft recreatie is er weinig beleid vanuit Romsilva (overheid) er zijn slechts enkele routes die 
gemarkeerd zijn, het onderhoud van deze paden wordt gedaan door non-governmental-
organizations (ngo's). Deze ngo's helpen ook bij het onderhouden van bergtoppen, grotten, rivieren, 
cabana's etc.. Er zijn wel plannen om in bossen dicht bij grote steden fietsroutes te maken in de niet 
ecologisch kwetsbare delen. 

 

Houtoogst  

Het proces van houtkap gaat als volgt: De houtzagerij koopt een stuk bos van de overheid. Op dit 
stuk mogen alleen de bomen gekapt worden die er op dat moment staan. In de toekomst moet 
hetzelfde stuk bos dus opnieuw gekocht worden. 

Na de aankoop vellen bosarbeiders met een motorkettingzaag de bomen, soms ook op grote hoogte 
en steile hellingen. Een machine brengt het hout naar de standplaats van de bosarbeiders op een 
vlak en lager gelegen gebied (vaak langs de weg). Vanaf die plek wordt het hout met een andere 
truck naar de houtzagerij vervoerd. Hier wordt het verwerkt tot verschillende producten, waaronder 
tafels, stoelen en brandhout. Vanuit de houtzagerij worden de houtproducten vervoerd naar 
verschillende afnemers. Van deze afnemers bevindt slechts een klein deel zich in Roemenië. Een 
groot deel gaat naar Slowakije en Hongarije. 

 

Het hout in deze regio is van een hoge kwaliteit. Er zijn 3 kwaliteitscategorieën wat het hout betreft, 
waarbij categorie 1 zeer goed hout is met vrijwel geen enkele imperfectie, categorie 2 mag enkele 
verkleuringen, noesten, of insectensporen bevatten, categorie 3 is kwalitatief gezien het minste hout. 

 

Randvoorwaarden bij de kap zijn dat de houtzagerij autorisatie nodig heeft van de milieu organisatie 
binnen de overheid (Romsilva). Hierbij wordt geëist dat er geen schade wordt berokkend aan de flora 
en fauna in het gebied. Daarnaast geldt er een kapverbod voor de maanden mei t/m augustus. Bos 
dat in mei gekocht wordt mag dus pas in september gekapt worden. Deze regelgeving is het 
Roemeense alternatief van de Nederlandse Flora- en Faunawet. 

Als dan vervolgens het hout gekapt is zijn er nog wat maatregelen die genomen moeten worden als 
nazorg. De bosarbeiders van de houtzagerij moeten alles opruimen en het zaagafval opstapelen. 
Mensen van Romsilva halen dit zaagafval op en controleren of het gekapte deel binnen de grenzen 
van het aangekochte gebied vallen. Vervolgens brengen ze de stapel(s) naar de houtzagerij waar het 
verbrand wordt. Op dit moment wordt er in samenwerking tussen Casa Careel en de houtzagerij naar 
de mogelijkheden voor energie uit biomassa gekeken. 

3% procent van wat de houtzagerij betaald om in het bos te mogen kappen wordt besteed aan 
herplant van nieuwe bomen. De houtzagerij hoeft zelf geen zorg te dragen voor de aanplant van 
nieuwe bomen. 

 

Certificering  

Wat betreft certificering van het bos/hout betreft zijn het geen milieukeurmerken maar 
kwaliteitskeurmerken waar mee gewerkt wordt, er wordt hier gewerkt met het ISO certificaat die elk 
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jaar aangekocht moet worden bij het hoofdkantoor in Boekarest. Er komt dan iemand langs die bij de 
zagerij komt kijken en vooral het papierwerk controleert. 

 

Ervaringen met bosbouw in Roemenië 

Om een idee te krijgen hoe de houtkap in Roemenië in zijn werk gaat zijn we een dagje meegegaan 
met een aantal bosarbeiders en hebben meer verschillen dan overeenkomsten gezien met de gang 
van zaken in Nederland, hieronder een kort verslag van deze dag: 

's ochtends om 8 uur werden we bij de poort opgewacht om te gaan kijken hoe bosbouw in Roemenië 
gaat. Achter in de pick-up met z'n zessen en drie voorin gingen we over een weg met meer gaten dan 
glad wegdek richting onze bestemming. Aangekomen op de plek waar de auto niet meer verder kan 
staat een keet langs de weg en wordt ons koffie …... en bier aangeboden. Vervolgens gaan we de berg 
op met een oud 4x4 tractortje waar eigenlijk maar plek voor 1 persoon is, maar nu dus beladen is met 
maar liefst acht man. Tegen enorm steile hellingen gaat het ding nog lekker soepel omhoog en wordt 
het uitzicht steeds mooier. Zo'n 250 meter onder de top stoppen we dan en is het tijd om de 
kettingzaag te vullen en te slijpen. De meeste bomen zijn hier al gekapt en vandaag is het tijd voor de 
laatste bomen. We lopen van het pad een stukje de helling af en er worden vandaag vijf bomen 
gekapt. Na al dit harde werk (ongeveer 20 minuten aan kappen) is het tijd voor pauze, er wordt wat 
droog mos verzameld en we gaan in de schaduw van het sparrenbos zitten. Het mos is een perfect 
aanmaakblokje en er volgen wat takjes en zo hebben we een mooi bescheiden vuurtje. Er worden 
stukken spek gepakt wat eigenlijk alleen vet met zwoerd is en die kunnen we aan een stokje boven 
het vuur houden, als het begint te lekken smeer je het uit over je boterham en kun je het beleggen 
(heerlijk met ui en tomaat). Na deze traditionele 
lunch is het tijd voor een dutje van 2 uur, waar 
wij geen zin in hadden dus maar een wandeling 
gingen maken. Wanneer we weer terug komen 
was het tijd om de bomen op het pad te lieren, 
maar zoals vaker laat de techniek je op het 
verkeerde moment in de steek. Na een hele poos 
prutsen in de hete zon werkt het weer en gaan 
de bomen achter het karretje de berg af, 
beneden wacht de chauffeur netjes en vormt op 
deze manier een brug met de stammen over het 
riviertje heen. De stammen worden in stukken 
gezaagd en in de pick-up geladen en het is tijd 
om weer terug te gaan in de volgeladen auto. 

 

Conclusie 

Het bos/natuurbeheer is in principe duurzaam doordat er scherpe regels zijn. Zo zijn er regels gesteld 
aan het maximum gekapt hout per jaar. Daarnaast mag hetzelfde perceel mag maar eens in de 100 
jaar verkocht worden. Tevens bestaat er een wet dat het areaal aan natuurlijk gebied beschermd. Uit 
eigen waarnemingen blijkt dat er ook elke keer maar kleine delen van een groot aaneengesloten 
bosgebied worden verkocht voor houtkap. Daarnaast wordt geëist dat er geen schade wordt 
berokkend aan de flora en fauna in het gebied. Tevens geldt er een kapverbod voor de maanden mei 
t/m augustus. Het probleem is echter dat er “illegaal” gekapt is met medewerking van mensen die 
voor de overheid werken. Hierdoor is de geloofwaardigheid aangetast en blijft het maar de vraag of 
het natuurbeheer wel duurzaam is. 

 

FIGUUR 8 ROEMEENSE BOSARBEIDERS 
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Visie Careel Art & Green 

Casa Careel wil bijdragen aan de bescherming van de natuur en het landschap door middel van 
gesprekken met de gemeente, infopanelen met informatie voor toerisme over geluid en afval. Ze zijn 
wel gebonden aan Romsilva, zij bepalen welke toeristische paden worden verbeterd, waar jacht 
plaatsvind etc.. 

Daarnaast willen ze de inwoners bewust laten worden over de natuur en haar bescherming door 
middel van workshop en info avonden. 

Daarnaast zijn ze tegen activiteiten die schade opleveren aan de omgeving zoals motorcross door het 
landschap, paintball etc.. 

Daarnaast willen ze zaden voor landbouw uit het buitenland met daarbij dus ook kunstmest en 
bespuiten van groenten en fruit buiten de deur houden. 
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Duurzaamheid Casa Careel 
 

Wat is de duurzaamheid van landgoed Casa Careel? 
 

Aangezien ecotoerisme op duurzaamheid gebaseerd is zal de aanbieder hierin ook het goede 
voorbeeld moeten geven. 

Casa Careel is op dit moment bezig om haar duurzaamheid te verhogen en dit in de toekomst te 
blijven doen. Op het moment is er afvalscheiding door groenafval apart te houden en er een 
composthoop van te maken, een boerentoilet en een eigen moestuin. Daarnaast wordt duurzaam 
denken bij gasten gestimuleerd en wordt door de eigenaar afval in de nabije omgeving opgeruimd. 

Er zijn op dit moment projecten bezig om zonnepanelen op de daken van de huisjes te bedekken en 
er zijn ideeën om een zonnecollector op het toiletgebouw te plaatsen. Ook wordt er gekeken naar de 
mogelijkheid om door middel van een groen dak energiewinning uit planten te krijgen en of dit dan 
op de veldkeuken gerealiseerd kan worden. Ook wordt er met de lokale bevolking (zagerij) en een 
Nederlands bedrijf gekeken of er in de vorm van energie uit biomassa duurzame energie 
geproduceerd kan worden. 

In de toekomst zijn nog plannen om ecologische septic tanks aan te schaffen en deze te laten 
plaatsen bij het toiletgebouw, de veldkeuken, de cabana en het huis. Ook zijn er plannen om na te 
denken over de mogelijkheden van wind en waterenergie. 

 

Naast duurzame voorzieningen is ook de biodiversiteit van belang. Volgens de regels van 
ecotoerisme moet een aanbieder van ecotoerisme zich inzetten voor de instandhouding en/of 
vergroting van de biodiversiteit in de regio. Het terrein van Casa Careel bezit op dit moment al een 
zeer hoge biodiversiteit er zal dus sprake moeten zijn van instandhouding van de biodiversiteit. 

 

 

Mogelijkheden om naast deze ideeën Casa Careel nog duurzamer te maken zijn: 

 

Hergebruik gefilterd afvalwater 

Afvalwater wordt opgevangen en gefilterd, vervolgens kan dit weer gebruikt worden om toiletten 
mee door te spoelen. 

 

Gebruik gefilterd regenwater 

Regenwater wordt opgevangen en gefilterd, dit water is schoon genoeg om onder te douchen. 

 

Warmtewisselaar  

Gebruikt douchewater verwarmt koud leidingwater voordat het de boiler in gaat. 

 

Gebruik van led-lampen en bewegingssensoren  

Led-lampen verbruiken minder stroom dan ander soort verlichting en bewegingssensoren zorgen 
ervoor dat lampen niet onbedoeld langer aan staan dan nodig is. 
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Waterbesparende kranen en douchekoppen 

Op deze manier wordt er minder water verbruikt dan met traditionele kranen en douchekoppen. 

 

Conclusie 

Casa Careel is goed op weg met het verduurzamen van de energievoorziening, de genoemde 
mogelijkheden zorgen voor een lager verbruik. Het verduurzamen van de energievoorziening is een 
kostbare ontwikkeling en zal daarom een aantal jaar duren om te realiseren. Er zijn nog wel een paar 
kleine aanpassingen die niet erg kostbaar zijn maar wel meehelpen, zo is het vrij eenvoudig om 
ledverlichting te plaatsen en waterbesparende kranen en douchekoppen te installeren. Naast deze 
duurzame ontwikkelingen moet de biodiversiteit van Casa Careel in stand gehouden worden. 

 

 

Visie Careel Art & Green 

In de toekomst wil Careel Art & Green duurzame energie gaan gebruiken via zonnepanelen 
windenergie. Momenteel zijn ze bezig met een experimenteel groen dak voor energiewinning uit 
planten. Nieuwsgierig in de richting van natuur en schone energie. Careel Art & Green wil kennis 
delen met studenten, niet alleen mondeling, maar ook door eigen ervaring. Zelfvoorzienend zijn met 
drie jaar is het doel, daarbij wordt nagedacht over batterijen die op te laden zijn via de groene 
energie die door de lokale bevolking gebruikt kunnen worden. Op dit moment kost Casa Careel meer 
dan dat het oplevert, er moet een nieuwe manier voor kostendekking gevonden worden. Ideeën zijn 
al klaar alleen nu moet er nog een manier gevonden worden om het financieel mogelijk te maken. 
Duurzaamheid zit niet alleen in wat je doet, maar ook het overdragen ervan. Er is op het terrein een 
composthoop hierdoor is er minder afval en wordt het hergebruikt. We zijn bezig met een plan voor 
biomassa in het dorp. Geen gebruik van kunstmest, maar eigen compost en koemest van boeren. 
Daarnaast wil Careel Art & Green graag een Roemeens groen keurmerk voor producten uit de tuin, 
maar dit duurt heel lang doordat er meerdere jaren monitoring moet volgen en er meer 
geproduceerd moet worden dan op dit moment het geval is.  
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Kosten ecotoerisme 
 

Aan de ontwikkeling van ecotoerisme zijn vanzelfsprekend kosten verbonden. Dit hoofdstuk 
beschrijft deze kosten. De bedragen zijn verkregen door gesprekken met Careel Art & Green. 

 

Welke kosten zijn verbonden aan de ontwikkeling van ecotoerisme? 
 
Hieronder staan de kosten voor het ontwikkelen van ecotoerisme voor het eerste jaar uitgewerkt, 
daarnaast zijn ook de jaarlijkse kosten voor de eerste 5 jaar benoemd. De uitgewerkte kosten zijn 
alleen op het terrein van Casa Careel. Daarnaast zijn er nog externe projecten genoemd die ook 
kosten met zich meebrengen. 
Kosten op terrein (in euro's): 
 
autorisatie (jaarlijks)    200-300 
 
onderhoud terrein (1 ha) (jaarlijks)  10.000 
 
onderhoud opstal (jaarlijks)   10.000 
 
Investeringen over 5 jaar (eerste jaar):  26.000 + 4.000 onvoorzien= 30.000 
 theehuisje     3.000 
 picknickbanken     2.000 
 septic tanks + installatie   15.000 
  toiletgebouw 
  keuken 
  cabana 
  huis 
 hek/afrastering     4.000 
 Poort      2.000 
 
PR:      4.800 (3.800 jaarlijks) 
 beurzen (jaarlijks)    600 
 folders (jaarlijks)    1.000 
 visitekaartjes (jaarlijks)    100 
 website 
  eenmalig     1.000 
  jaarlijks     1.250 
 relatiegeschenken (jaarlijks)   500 
 advertenties (jaarlijks)    200 
 ECEAT (jaarlijks)     150 
 
Totaal 1e jaar     55.000-55.100 euro 
Jaarlijkse kosten eerste 5 jaar   54.000-54.100 euro(kosten investeringen blijven 
gelijk) 
Kosten zijn gebaseerd op schattingen van de eigenaren van Casa Careel. 
 
Daarnaast zijn er plannen voor een fietsverhuur, waarbij samenwerking wordt gezocht met de lokale 
bevolking in de vorm van een fietsenmaker. Hier zullen zowel kosten (aanschaf en reparatie) als 
opbrengsten (van het verhuur) aan verbonden zitten, deze zijn nog niet bekend. 
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Er is ook een zadenhandel door groentezaden uit Roemenië op te sturen naar een Nederlands 
bedrijf. De kosten en opbrengsten hiervan zijn ook nog niet bekend. 

 
Er zullen ook kosten gemaakt worden om recreatieve voorzieningen in de omgeving te verbeteren, 
deze kosten zijn nog onbekend. 

 

Voor een volledige economische analyse van het hele gebied is het aan te raden om niet een 
standaard financiële analyse te doen maar is in het geval van ecotoerisme een sociale welvaart 
analyse vaak een betere oplossing. 

De sociale welvaart analyse (SWA) is een onderzoek naar welke vorm van landgebruik de grootste 
voordelen heeft voor de maatschappij. Dit zijn dus niet alleen economische voordelen, maar ook 
bijvoorbeeld: optimalisatie van waterscheiding waardoor erosie beter gecontroleerd kan worden of 
lokale overstromingen minder vaak voorkomen, in stand houden van ecologische processen zodat er 
bepaalde soorten beschermd worden en de biodiversiteit behouden blijft, educatie en onderzoek, 
gebruiksvoordelen zoals hout of eetbare of medicinale planten, niet-gebruiksvoordelen zoals 
esthetiek (van het gebied), culturele en historische waarden die bewaard blijven.  

De voordelen moeten opwegen tegen de kosten zoals bij elke (sociaal)financiële analyse. 

De SWA is een manier om de kosten en baten te meten. Een meer traditionele manier die vaak 
gebruikt wordt is de financiële analyse, hierbij worden alle kosten (eenmalige en jaarlijkse) 
opgewogen tegen de (verwachte) inkomsten. De SWA is bij ecotoerisme aan te bevelen omdat bij 
ecotoerisme veel voordelen zijn die niet in geld uit te drukken zijn, het is hierdoor wel een lastiger 
methode om te inventariseren. 

 
Er zijn verschillende manieren om alle voordelen te analyseren: 

 Gebiedsschaal (impact van het voordeel): lokaal, regionaal, nationaal en globaal. 

 Private versus sociale voordelen: alle voordelen die niet in geld uit te drukken zijn, zoals 
behouden ecologische processen of biodiversiteit. Sommige voordelen hebben zowel private 
als sociale waarden, bijvoorbeeld waterscheiding/winning en onderwijs. 

 Directe en indirecte voordelen: onder directe voordelen vallen de uitgaven van toeristen aan 
goederen en diensten. Onder indirecte voordelen vallen uitgaven van degenen die het geld 
van de toeristen ontvangen (secundaire uitgaven). Dit effect werkt op deze manier niet alleen 
met geld maar ook met banen. 

 
 
Hieronder een indeling van verschillende soorten kosten: 

 Directe kosten: de kosten om ecotoerisme te ontwikkelen en het te behouden, bijvoorbeeld 
wegen (infrastructuur) en huisjes enz. 

 Indirecte kosten: de kosten voor of ten behoeve van de lokale bevolking door bijvoorbeeld 
het uitbreiden van wild habitat of opgegeten vee door wild. 

 Mogelijkheidskosten: de kosten die wegvallen door het beschermen van het gebied, zoals 
houtoogst, jacht en eetbare planten. Maar ook de winsten die je niet maakt bij een ander 
landgebruik op dezelfde locatie zoals bijvoorbeeld intensieve landbouw (zo mogelijk in het 
gebied) 

 (Whelan, 1991) 
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Conclusie 
Er zijn voor Casa Careel nog een paar kosten die uitgewerkt zouden moeten worden (met daarbij ook 
hun inkomsten), namelijk de fietsverhuur en de zadenhandel. Daarnaast zou voor economische 
ontwikkeling voor het hele gebied een financiële analyse gemaakt moeten worden om te kijken hoe 
de lokale bevolking meer kan verdienen. Het is aan te raden om in dit geval een sociale welvaart 
analyse te gebruiken om alle voordelen voor de maatschappij mee te nemen. 
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Valkuilen ecotoerisme  
 

Voor de realisatie van ecotoerisme is het belangrijk om stil te staan bij enkele valkuilen die erbij 
komen kijken. Dit hoofdstuk beschrijft de valkuilen die van toepassing zijn op de ontwikkeling van 
ecotoerisme in de regio van Casa Careel. 
 

Welke valkuilen zijn verbonden aan de ontwikkeling van ecotoerisme in de regio van Casa 
Careel? 
 
Ecotoerisme is een goede manier om geld te genereren om een bepaald gebied te beschermen en 
de lokale cultuur te behouden/stimuleren. Dit is alleen mogelijk als er aan bepaalde criteria voldaan 
worden. Zo moet er een goede samenwerking zijn tussen overheden, ecotoerisme-aanbieders en de 
lokale bevolking. Als de overheid niet meewerkt is een natuurgebied vaak moeilijk te beschermen en 
zijn er weinig mogelijkheden voor subsidies. Op dit moment blijkt dat Careel Art & Green nog 
moeilijkheden ervaart met de samenwerking met zowel de lokale bevolking als de overheid. 

 

De aanbieder van ecotoerisme is zeer belangrijk in de vorm van voorlichting aan toeristen en zal er 
voor moeten zorgen dat de draagcapaciteit van een gebied niet overschreden wordt door een 
toestroom van te veel toeristen. 

 

De lokale bevolking zal een bepaald voordeel moeten genieten door de toestroom van toeristen, dit 
zal meestal in geld uit te drukken zijn. Als de lokale bevolking niet of nauwelijks voordelen van 
ecotoerisme voelt zullen ze niet geneigd zijn om mee te werken en sommige gevallen zelfs tegen 
werken. 

 

In het gebied rond Tranisu zijn veel pensions en is er op deze manier toerisme naast het ecotoerisme. 
Op het moment zijn er verschillende winkeltjes die het gebrek aan een supermarkt opvangen, de 
meeste mensen in de omgeving zijn tot op zekere hoogte zelfvoorzienend en zullen niet heel veel 
behoefte aan deze winkels hebben. Maar als op een gegeven moment het toerisme in de streek erg 
aantrekt zal de permacultuur, hoe de boeren hier landbouw bedrijven, niet meer toereikend zijn om 
aan de vraag van de toeristen te voldoen. Gevolg zal zijn dat er geen lokale producten meer zijn en 
dat er van verder weg ingevoerd moet worden, wat weer extra vervuiling veroorzaakt en de uitgaven 
minder naar de lokale bevolking gaan, wat dus tegenstrijdig is met de belangen van ecotoerisme. 

 

(Whelan, 1991) 
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Ecotoerisme toegepast op Casa Careel 
 
Alle onderdelen van ecotoerisme zijn nu besproken. Dit hoofdstuk combineert al deze hoofdstukken 
en geeft een toekomstvoorspelling van ecotoerisme in de regio van Tranisu. 
 

Op welke termijn zal Careel Art & Green in staat zijn om ecotoerisme goed functionerend in 
het bedrijf op te nemen? 
 
Om antwoord te geven op deze vraag zijn van alle onderdelen van ecotoerisme (recreatie, lokale 
cultuur, lokale bevolking, natuurbeheer en duurzaamheid) de zaken genoemd die gerealiseerd 
moeten worden. Per onderdeel wordt een voorspelling gegeven voor de termijn die nodig is om deze 
zaken te realiseren. 
Alle onderdelen worden hieronder besproken met daarbij de termijn waarin dit gerealiseerd kan 
worden. 
Bij de termijnen moet gerealiseerd worden dat een termijn van één jaar één seizoen bij Casa Careel 
is, dit zijn dus de maanden mei t/m augustus. Er is voor gekozen om 5 termijnen aan te houden 
namelijk: 1, 2, 3, 4 en 5≥ jaar, hierbij wordt met 1 jaar in 2016 bedoeld. Voor de vaststelling van de 
termijnen zijn vaste criteria gebruikt. Deze criteria zijn:  
1 jaar: dit is makkelijk te realiseren of reeds bestaande plannen. 
2 jaar: dit is ook redelijk makkelijk te realiseren, maar vereist samenwerking met lokale bevolking of 
een expert. 
3 jaar: projecten die meer tijd en/of geld kosten. 
4 jaar: projecten die meer tijd en/of geld kosten en niet in hetzelfde jaar als de vorige categorie 
gerealiseerd kunnen worden. 
5≥ jaar: lange termijn project waar veel tijd en geld in moet worden geïnvesteerd. 
 
Recreatie 

 Verbeteren infrastructuur. – 5≥ jaar 

 Paintball met milieuvriendelijk verf of gelatine. – 2 jaar 

 Arrangementen opzetten. – 2 jaar 

 Informatieverstrekking verbeteren. – 1-3 jaar (folders en flyers)-(informatiecentrum) 
 
Lokale bevolking 

 Verkoop streekproducten. – 2 jaar 

 Organiseren informatieavond. – 1 jaar (jaarlijks) 

 Samenwerking met de lokale bevolking. – 4 jaar 
 
 
Lokale cultuur 

 Meer traditionele gerechten op de menukaart brengen van lokale horeca. – 2 jaar 

 Volksfeesten met traditionele kledij en muziek op de toeristische agenda zetten. – 1 jaar 

 Traditionele ambachten vermarkten. – 3-5≥ jaar (afhankelijk van de ambacht) 

 Excursie eetbare planten/paddenstoelen organiseren. – 2 jaar 

 Workshop traditioneel koken opzetten. – 1 jaar 
 
Natuurbeheer 
Het natuurbeheer in de regio is op dit moment duurzaam geregeld. Er is echter wel sprake van een 
houtkapschandaal, zie hoofdstuk natuurbeheer. In de toekomst is het van belang om ervoor te 
blijven waken dat dit niet nogmaals gebeurd. Careel Art & Green kan hier geen directe bijdrage aan 
leveren.  
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Duurzaamheid Casa Careel 

 Zonnepanelen aanleggen. – 2 jaar 

 Groen dak aanleggen. – 2 jaar 

 Zonnecollector installeren. – 2 jaar               

 Biomassaproject. – 1 jaar 

 Ecologische septic tanks. – 1 jaar 

 Gebruik wind- en waterenergie. – 5≥ jaar 

 Hergebruik gefilterd afvalwater. – 4 jaar 

 Gebruik gefilterd regenwater. – 3 jaar 

 Warmtewisselaar. – 4 jaar 

 Gebruik van ledlampen en bewegingssensoren. – 1 jaar 

 Waterbesparende kranen en douchekoppen. – 1 jaar 

 In stand houden biodiversiteit landgoed. – continu  
 
 
Conclusie 
Met vier jaar is het mogelijk om heel ver te komen in de ontwikkeling van ecotoerisme. Deze 
ontwikkeling is dan nog niet afgelopen en zal mogelijk nog langer dan 5 jaar duren (rekening 
houdend met tegenslagen). De snelheid van ontwikkeling van de samenwerking met de lokale 
bevolking hangt ook deels samen met de snelheid van de groei van het toerisme in de regio. 
Lokale bewoners zullen meer geneigd zijn om samen te werken wanneer de toename van 
toerisme duidelijk zichtbaar is. Activiteiten om de lokale cultuur meer zichtbaar te maken in de 
regio zijn relatief makkelijk te ontwikkelen en vereisen naar verhouding weinig tijd en geld. 
Alleen het vermarkten van traditionele ambachten zal wat meer tijd in beslag nemen omdat er 
ten eerste mensen gezocht moeten worden die de traditionele ambachten willen uitvoeren en 
dit ook kunnen. Daarnaast moet er ook een geschikte locatie voor gevonden worden. 
Wat betreft duurzaamheid zijn er een aantal zaken die gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden, 
zoals de waterbesparende kranen en douchekoppen, de ledlampen en bewegingssensoren en 
zaken die al op de planning staan zoals: de ecologische septic tanks, de zonnepanelen en de 
groene daken. Daarnaast zijn er echter ook enkele maatregelen die wat langer de tijd nodig 
zullen hebben. Het in stand houden van de biodiversiteit van het landgoed zal continu moeten 
plaatsvinden. 
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Conclusie 
 

In dit hoofdstuk wordt de allesomvattende conclusie beschreven die antwoord geeft op de 
hoofdvraag. 
 
Op welke manier kan Careel Art & Green bijdragen aan ecotoerisme in de regio rondom Tranisu? 
 
Careel Art & Green is al goed op weg wat betreft de ontwikkeling van ecotoerisme. Er zijn veel ideeën 
en plannen voor de toekomst. Met vier jaar kunnen er al veel stappen gezet worden om in de regio 
van Casa Careel ecotoerisme te ontwikkelen. 
Careel Art & Green kan bijdragen aan ecotoerisme door ten eerste de informatieverstrekking te 
verbeteren. Daarnaast kan bijgedragen worden door in samenwerking met de lokale bevolking de 
lokale cultuur te ontwikkelen en deze duidelijker naar voren laten komen in de regio. 
Een andere bijdrage wordt geleverd door de duurzaamheid van Casa Careel. Casa Careel kan al 
verduurzaamd worden door enkele simpele maatregelen, zoals ledlampen en bewegingssensoren. 
Daarnaast zijn er ook enkele geavanceerdere mogelijkheden zoals het aanleggen van zonnepanelen 
en duurzame energie opwekken uit biomassa en wind en water. De biodiversiteit van Casa Careel zal 
bij de ontwikkeling van ecotoerisme in stand gehouden moeten worden. 
Aan de ontwikkeling van ecotoerisme zijn enkele kosten verbonden. Deze kosten bedragen een 
investering van 55.000,- euro in het eerste jaar. Daarnaast zullen de eerste vijf jaar de jaarlijkse 
kosten 54.000,- euro bedragen. Voor een volledige economische analyse van de regio zal er een 
sociale welvaart analyse uitgevoerd moeten worden. 
Tot slot moet Careel Art & Green waarborgen dat de draagcapaciteit van het gebied niet 
overschreden wordt door een toestroom van te veel toeristen. Daarnaast moet er een balans 
gevonden zien te worden in de samenwerking met de lokale bevolking en de overheid. 
 

Wanneer aan alle eisen voldaan wordt kan Careel Art & Green het ECEAT keurmerk verkrijgen en 

daarmee ook daadwerkelijk bewijs hebben dat er sprake in van een ecotoerisme in de regio van Casa 

Careel. 
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Discussie 
 

Dit onderzoek is uitgevoerd om de mogelijkheden van ecotoerisme in de regio Tranisu te 
onderzoeken. Een belangrijk discussiepunt ten aanzien van dit onderzoek is: 

 

Dat de hoeveelheid afgenomen enquêtes vrij laag is. dit heeft verschillende redenen.  

Ten eerste is het lastig om te communiceren met de lokale bevolkingen gezien de taalbarrière. Deze 
taalbarrière is gepoogd op te lossen door een introductie en de vragen in het Roemeens op papier te 
zetten. Helaas was dit geen waterdichte oplossing. De meeste mensen uit de omgeving zijn al op 
hogere leeftijd en hebben niet allemaal onderwijs genoten of hebben sindsdien nooit meer gelezen 
of geschreven. Veel van de bevraagden begrepen niet wat de bedoeling van de enquêtes was of kon 
deze niet lezen. Daarnaast bleek ook dat enkelen niet konden schrijven waardoor de antwoorden 
hardop in het Roemeens gegeven werden, wat dus niet verstaan werd. 

Buiten dit probleem beantwoordden een aantal respondenten de vragen met vreemde antwoorden 
waaruit niet bleek wat hij of zij bedoelde. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Interview Eelke Wiersma en Carmen Todita van Careel Art & Green 
 
Hoe zouden jullie de doelgroep voor Casa Careel omschrijven? 
Studenten, en mensen die back to basic willen, liefhebbers van de natuur, mensen die rust zoeken, 
andere doelgroep dan pensions die al veel in de buurt zijn, niet alleen Roemenen. Gericht op thema’s 
(bijv. planten, dieren, traditioneel, sterren, kunst).   
 
Op welke manier draagt Casa Careel bij aan bescherming van zowel de natuur als het landschap? 
Gesprekken met de gemeente, infopanelen met informatie voor toerisme over geluid en afval. Deze 
winter via vistaprint doeken met informatie. Ze zijn gebonden aan romsilva, zij bepalen welke 
toeristische paden worden verbeterd, jacht etc. Workshops, info avonden evt. verbonden aan iets 
leuks. Om de inwoners bewust te maken over de bescherming van de natuur. Daarnaast zijn we 
tegen activiteiten , zoals motors door het landschap, paintball etc. dus die schade opleveren aan de 
omgeving. Visie zit in de details, dingen bewust niet vertellen en de toeristen dingen laten 
ontdekken. Artikel in tijdschrift over wat er in de vallei te zien is. Stille voorlichting, niet provoceren. 
Informatiepunt over het hele gebied. Er komt een systeem waarmee de mensen met een app veel 
planten op het terrein kunnen checken, Transponders. Ook info over de kerk en andere punten in de 
buurt. Innovatief toerisme, gebruik van technologie gericht op een specifieke doelgroep. Elke morgen 
loop Eelke langs de weg en ruimt al het afval op om het goede voorbeeld geven. Maaien rondom 
prullenbak.  
 
Wat maakt Casa Careel duurzaam? 
In de toekomst duurzame energie gebruiken door zonnepanelen windenergie. Experimenteel groen 
dak voor energiewinning uit planten. Nieuwsgierigheid in de richting van natuur en schone energie. 
Onze kennis delen met studenten, niet alleen mondeling, maar ook uit de ervaring. Wij zijn op zoek 
naar opvolgers, die met dezelfde principes dit voort willen zetten. Deze kunnen met hun kennis het 
weer verder opbouwen. Zelfvoorzienendheid, met drie jaar onafhankelijk worden met evt. aanvulling 
van locals. Op dit moment kost het meer dan dat het oplevert. Er moet een nieuwe manier voor 
kostendekking gevonden worden. Ideeën zijn al klaar alleen nu moet er nog een manier gevonden 
worden om het financieel mogelijk te maken. Visie kunst en groen combineren. Vooruitkijken en een 
stap terug nemen om te kijken wat er op je pad komt. Duurzaamheid niet alleen zoeken in wat je 
doet, maar het ook overdragen. Composthoop, minder afval en hergebruik. Ze zijn bezig met een 
plan voor biosmassa in het dorp. Eigen compost en koemest van boer. Groen keurmerk voor 
producten in tuin , Roemeens keurmerk, maar duurt heel lang doordat er jaarlijks monitoring moet 
plaatsvinden. 
 
Op welke manier willen jullie bijdragen aan een verhoging van de biodiversiteit? 
In staat houden van wat er nu is, niet beschadigen en verstoren. Vermenigvuldigen van planten. 
Dieren beschermen. Bestaande biotopen in stand houden, gefaseerd maaien. Traditionele fruitrassen 
behouden en uitwisselen, enten. Er zijn veel Nederlandse bedrijven die Roemenië overspoelen met 
rassen die in Roemenië snel kunnen groeien. Veel stukken land zullen hierdoor kapot gespoten 
worden. Zaden uit andere plaatsen meenemen en hier zaaien. Geen floravervalsing, ruimte voor 
spontane flora en successie.  
 
Op welke manier gaan jullie recreanten en ondernemers voorlichten over natuur en milieu? 
Zie vraag 1 voor recreanten. Via mail, facebook. Presentaties. Plaatselijke organisatie, 
belangenvereniging die tegengas gaat geven tegen de gemeente oprichten. Lezing groei en bloei over 
Roemenië. Gerichte voorlichting geven, workshops en via de studenten. Mondelinge overdracht. 
 
 
 



43 

 

 
Wat zou er gedaan moeten worden om het afval in de omgeving te verminderen? 
Zelf het goede voorbeeld geven. Scholen benaderen om kinderen in te lichten over het gevaar van 
afval. Er zit al progressie in. Activiteiten organiseren die restafval verwerken in bijv. kunst. Aantal 
projecten in Cluj-Napoca. Iulius mall vijver, vlot op flessen. Positief mensen benaderen dat ze afval 
meenemen of weggooien. Op een leuke manier de gemeente inspannen om afvalpunten te maken, 
gescheiden. Dus een soort beloningssysteem. Veel projecten in Cluj komen vanuit studenten, bijna 
niets vanuit ouderen en gemeenten. Op het platteland zullen scholen moeten stimuleren, bijv. 
schoonmaakdagen organiseren met ook een soort beloning, bbq of wedstrijd bijvoorbeeld. 
Mogelijkheid geven om anderen te laten ontwikkelen. Dorpelingen moeten geprikkeld worden. 
 
Welke activiteiten zijn er hier in de omgeving te doen voor toeristen? 
Wandelingen, mountainbiken geen routes, zweefvliegen, fotograferen , watertoerisme geen jetski’s 
etc.,  rust, fauna, cultuur: bologa etc. klimmen, kunst, meditatie, samenwerken met lokale agrariërs 
traditionele boerderijen, schaapherders bezoeken, geitenherders, paardrijden. 
 
Hoe kan de lokale bevolking participeren in ecotoerisme? 
Fietsverhuur uitbesteden, biomassa, streekproducten aanbieden aan toerisme, oude ambachten 
ontwikkelen en laten zien evt. via subsidie: ijzerbewerking, spinnen, timmerman, naaiwerk etc. 
Tradities: dansen en feest. Internationale taal leren, Engels bijvoorbeeld. 
 
Hoe kan de lokale bevolking profiteren van ecotoerisme? 
Extra inkomsten vanuit de verkoop van streekproducten. Laten zien diensten zie hierboven. Verband 
leggen tussen landen en jeugd. Ook profiteren van kennisuitwisseling, door mensen die in het dorp 
komen, toeristen en mensen uit andere plaatsen. Permacultuur, je buren helpen met bezoekers. 
 
Op welke manier werken jullie samen met de overheid? (wat betreft natuur/toerisme) 
We willen graag samen met de lokale overheid samenwerken, maar die staat hier nog niet voor 
open. Contacten met ambassade in Cluj die heeft een aantal contactlijnen uitgezet. Informatiepunt 
Poieni, daar willen we mee samenwerken. Feedback geven aan overheid met onze ontwikkelingen. 
Volgen wat er allemaal in de omgeving gebeurt, bijv. het schandaal met kappen en dagbouw in de 
omgeving. Er wordt nu heel veel geld verdiend daarmee, maar op de lange termijn levert het alleen 
maar schade op aan de omgeving. Niet alles aan de overheid vertellen, maar van onderuit. 
 
Hebben jullie uitgezocht of de ontwikkeling van toerisme past in een regionaal beleidsplan voor 
duurzaam toerisme of voor duurzame plattelandsontwikkeling? 
Ja, deze twee hebben wij niet gehoord bij de gemeente. Ze zijn wel bezig met het promoten van de 
regio d.m.v. O.a. Een soort filmpje. Natura 2000 begint te lopen en romsilva heeft een beleidsplan 
geschreven om het gebied te behouden. Gemeente wil graag toerisme, maar heeft nog niet 
nagedacht over duurzaamheid. Er zijn beleidsplannen, maar die zijn hier nog niet echt 
doorgedrongen. 
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Bijlage 2 Interview Christina houtzagerij Valea Draganului 
 
Het interview is in het Engels gehouden en later vertaald. 

 

V: Wie zijn de boseigenaren in de regio? 

A: De bossen zijn in eigendom van de Roemeense overheid. De houtzagerij koopt het hout van de 
overheid. 

 

V: Hoe verloopt het gehele proces? 

A: De houtzagerij koopt een stuk bos van de overheid. Op dit stuk mogen alleen de bomen gekapt 
worden die er op dat moment groeien. In de toekomst moet hetzelfde stuk bos dus opnieuw gekocht 
worden. 

Na de aankoop vellen bosarbeiders met een motorkettingzaag de bomen, soms ook op grote hoogte 
en steile hellingen. Een machine brengt het hout naar de standplaats van de bosarbeiders. Vanaf die 
plek wordt het hout met een andere truck naar de houtzagerij vervoerd. Hier wordt het verwerkt tot 
verschillende producten, waaronder tafels, stoelen en brandhout. Het hout is van een hoge kwaliteit. 

Vanuit de houtzagerij worden de houtproducten vervoerd naar verschillende afnemers. 

Van deze afnemers bevindt slechts een klein deel zich in Roemenië. Een groot deel gaat naar 
Slowakije en Hongarije. 

 

V: Wordt het hout onderverdeeld in verschillende kwaliteitscategorieën? 

A: Ja. Er wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën. Categorie 1 is zeer goed hout met vrijwel 
geen enkele imperfectie. Categorie 2 mag enkele verkleuringen, noesten, of insectensporen 
bevatten. 

Categorie 3 is kwalitatief gezien het minste hout.  

 

V: Welke randvoorwaarden worden door de overheid gesteld aan het kappen van bos? 

A: De houtzagerij heeft autorisatie nodig van de milieu organisatie binnen de overheid. Hierbij wordt 
geëist dat er geen schade wordt berokkend aan de flora en fauna in het gebied. Daarnaast geldt er 
een kapverbod voor de maanden mei t/m augustus. Bos dat in mei gekocht wordt mag dus pas in 
september gekapt worden. Deze regelgeving is vergelijkbaar met de Nederlandse Flora- en 
Faunawet. 

 

V: Worden er in het bos na de kap nog maatregelen genomen 

A: De bosarbeiders van de houtzagerij moeten alles opruimen en het zaagafval opstapelen. Mensen 
van de overheid halen dit zaagafval op en controleren het gekapte deel. Vervolgens brengen ze de 
stapel (s) naar de houtzagerij waar het verbrand wordt. 

3% procent van wat de houtzagerij betaald om in het bos te mogen kappen wordt besteed aan 
herplant van nieuwe bomen. De houtzagerij hoeft zelf geen zorg te dragen voor de aanplant van 
nieuwe bomen. 
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V: Is het hout gecertificeerd?  

A: In Roemenië werken ze met het ISO certificaat. 

De houtzagerij bezit de certificaten ISO 9001 en ISO 9014. Er vinden jaarlijks controles plaats vanuit 
de overheid waarbij ook het papierwerk gecontroleerd wordt. Deze ISO certificering is wat de klanten 
graag willen, maar is slechts een kwaliteitskeurmerk en zegt niks over duurzaamheid. Dit komt 
waarschijnlijk ook omdat alle bossen in Roemenië op dezelfde manier beheerd worden. 
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Bijlage 3 Interview Oculul Sylvic Huedin 
 
V: Wie zijn de eigenaren van de bossen in Roemenië? 

A: de eigenaren van de bossen in Roemenië zijn de regering, privé eigenaren, bedrijven, gemeentes, 
scholen, kerken en stichtingen. 

 

V: Wat doet Romsilva Oculul Sylvic Huedin? 

A: romsilva huedin is een overheidsbedrijf dat de bossen binnen de gemeente beheerd, zowel van de 
gemeente zelf maar ook privé bezit . 

 

V: Hoe gaat bosbouw in Roemenië in z'n gang? 

A: De bosbouw in Roemenië: ze kappen hout in een bepaalde hoeveelheid, ze hebben kwekerijen 
met als doel om gekapte regio’s opnieuw te bebossen, onderhoud van herplant, bestrijden van 
ziektes en schadelijke dieren, ze plukken ook bosvruchten (non timber forest products), plukken van 
paddenstoelen en medicinale planten die dan in het bezit van de regering komen, jachtactiviteiten 
conform de wet-en regelgeving.  

 

V: Hoe doen jullie aan duurzaam bosbeheer? 

A: het bosbeheer is duurzaam omdat nadat het hout gekapt is er de verplichting om de kapvlakten 
opnieuw te beplanten en onderhouden en evt. plagen bestrijden. De jongere bossen goed verzorgen 
totdat het een volwassen bos is. Het is niet toegestaan om de bossen te kappen tot de doelleeftijd 
van de bomen bereikt is, bij sparren 110 jaar, beuk 100-110 jaar, eik 130-140 jaar. Aantallen gekapt 
hout per jaar mag niet de wettelijke norm overschrijden.  

 

V: Is het bosbeheer in Roemenië gesubsidieerd? 

V: Is er verschillend beheer voor bepaalde plant- of diersoorten? 

V: Is er een gedragscode voor werken in de natuur? 

A: het bosbeheer krijgt geen subsidie, ze hebben wel Europese fondsen voor bepaalde habitats die 
door de wet zijn beschermd. Er bestaat een wet voor de bescherming van het areaal aan natuurlijk 
gebied. Deze wet geeft de manier van werken, de normen en restricties aan. 

 

V: Wat is het beleid ten aanzien van recreatie? (paden en rondleidingen) 

8: Er is een bosbouw code die bepaalde toeristische activiteiten in de bossen beschrijft. Gemarkeerde 
routes vallen onder het onderhoud van Romsilva. Bepaalde ngo’s helpen bosorganisaties met het 
onderhoud van bergtoppen, grotten ,rivieren, cabana’s etc.. Er zijn momenteel geen fietsroutes in 
bossen, ze willen deze wel maken in de toekomst. De locaties zullen door de overheid bepaald 
worden en alleen in bepaalde bossen, meestal in de buurt van de grote steden.  
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Bijlage 4 Enquêtes lokale ondernemers  
 
1: Wat is uw leeftijd? 37 
 
2: Wat voor onderneming heeft u? Detailhandel  
 
3: Hoe staat u tegenover toerisme in de regio? Dit wordt op dit moment nog onvoldoende benut. 
 
4: Wat denkt u dat toeristen aanspreekt in de regio? Natuur, berg, landschap en omgeving. 
 
5: Denkt u dat ecotoerisme mogelijk is in de regio? Het is zeker mogelijk om ecotoerisme in de 
regio te ontwikkelen. 
 
6: Bent u bang dat de lokale cultuur aangetast wordt door toerisme? Nee  
 
7: Wat doet u op dit moment om te voldoen aan wensen van toeristen? De omgeving 
promoten via internet. 
 
8: Draagt uw bedrijf indirect bij aan de ondersteuning van toerisme? Wat doet uw bedrijf? Nee  
 
9: Zou u willen meewerken aan activiteiten voor toeristen? Ja  
 
10: Zo ja, heeft u zelf ideeën voor activiteiten? Ja, klimmen op de berg, vliegen met zweefvliegtuigen 
over de bergen en wandelen in de omgeving. 
 
11: Zou u  Engels willen leren ten behoeve van de toeristen? Ja  
 
 
1: Wat is uw leeftijd? 46 
 
2: Wat voor onderneming heeft u? levensmiddelen winkel 
 
3: Hoe staat u tegenover toerisme in de regio? Goed  
 
4: Wat denkt u dat toeristen aanspreekt in de regio? De natuur 
 
5: Denkt u dat ecotoerisme mogelijk is in de regio?  Ja absoluut 
 
6: Bent u bang dat de lokale cultuur aangetast wordt door toerisme?  Nee 
 
7: Wat doet u op dit moment om te voldoen aan wensen van toeristen? X 
 
8: Draagt uw bedrijf indirect bij aan de ondersteuning van toerisme? Wat doet uw bedrijf? X 
 
9: Zou u willen meewerken aan activiteiten voor toeristen? Ja 
  
10: Zo ja, heeft u zelf ideeën voor activiteiten? Nee  
 
11: Zou u  Engels willen leren ten behoeve van de toeristen? Ja  
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1: Wat is uw leeftijd? 53 
 
2: Wat voor onderneming heeft u? verkoop van schoenen en kleding 
 
3: Hoe staat u tegenover toerisme in de regio? Het is acceptabel en in ontwikkeling. 
 
4: Wat denkt u dat toeristen aanspreekt in de regio? Landschap, mensen en frisse lucht 
  
5: Denkt u dat ecotoerisme mogelijk is in de regio? Ja 
 
6: Bent u bang dat de lokale cultuur aangetast wordt door toerisme? Nee absoluut niet 
 
7: Wat doet u op dit moment om te voldoen aan wensen van toeristen? Reclame maken voor 
de regio. 
 
8: Draagt uw bedrijf indirect bij aan de ondersteuning van toerisme? Wat doet uw bedrijf? Ja, ik 
promoot de regio via Facebook. 
 
9: Zou u willen meewerken aan activiteiten voor toeristen? Ja  
 
10: Zo ja, heeft u zelf ideeën voor activiteiten?  Intensievere promotie en het opzetten van 
een informatiecentrum. 
 
11: Zou u  Engels willen leren ten behoeve van de toeristen? Ja 
 
 
 
1: Wat is uw leeftijd? 38 
 
2: Wat voor onderneming heeft u? Winkel met etenswaren en een bar. 
 
3: Hoe staat u tegenover toerisme in de regio?  Het is in ontwikkeling. 
 
4: Wat denkt u dat toeristen aanspreekt in de regio? Natuur, landschap en frisse lucht. 
 
5: Denkt u dat ecotoerisme mogelijk is in de regio? Ja vanzelfsprekend. 
 
6: Bent u bang dat de lokale cultuur aangetast wordt door toerisme? Nee 
 
7: Wat doet u op dit moment om te voldoen aan wensen van toeristen? Wij voorzien onze 
winkel met voedsel en drinken voor toeristen en ik maak schoon rondom de winkel voor de 
toeristen. 
 
8: Draagt uw bedrijf indirect bij aan de ondersteuning van toerisme? Wat doet uw bedrijf? Ja, ik 
promoot de regio via mondelinge overdracht. 
 
9: Zou u willen meewerken aan activiteiten voor toeristen? Ja 
 
10: Zo ja, heeft u zelf ideeën voor activiteiten? Ja, spektakels met traditionele dans, kleding en 
voedsel. 
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11: Zou u  Engels willen leren ten behoeve van de toeristen? Ja  
 
1: Wat is uw leeftijd? 51 
 
2: Wat voor onderneming heeft u? pension poezii alese in Valea Draganului 
 
3: Hoe staat u tegenover toerisme in de regio?  Met heel veel optimisme 
 
4: Wat denkt u dat toeristen aanspreekt in de regio?  Schoonheid van de plaats, de 
geografische positie (afstand Cluj-Napoca en Oradea), Valea Draganului heeft al een naam in 
toerisme. 
 
5: Denkt u dat ecotoerisme mogelijk is in de regio? Ja, zeker 
 
6: Bent u bang dat de lokale cultuur aangetast wordt door toerisme? Nee , is ook afhankelijk van 
de lokale bewoners of die dat laten gebeuren. 
 
7: Wat doet u op dit moment om te voldoen aan wensen van toeristen? Ik heb een pension 
geopend. 
 
8: Draagt uw bedrijf indirect bij aan de ondersteuning van toerisme? Wat doet uw bedrijf? Nee 
 
9: Zou u willen meewerken aan activiteiten voor toeristen? Ja 
 
10: Zo ja, heeft u zelf ideeën voor activiteiten? Ik heb veel ideeën, maar ik kan geen steun krijgen om 
deze met iemand op te starten. 
 
11: Zou u  Engels willen leren ten behoeve van de toeristen? Ja, ik ben al begonnen. 
 
 
1: Wat is uw leeftijd? 23 
 
2: Wat voor onderneming heeft u? restaurant/bar 
 
3: Hoe staat u tegenover toerisme in de regio?  het is in ontwikkeling  
 
4: Wat denkt u dat toeristen aanspreekt in de regio? de regio is heel mooi en heeft een 
onvergetelijk landschap. 
 
5: Denkt u dat ecotoerisme mogelijk is in de regio? ja, omdat de regio mooie landschappen en 
plaatsen heeft. 
 
6: Bent u bang dat de lokale cultuur aangetast wordt door toerisme? Nee, omdat er in de regio 
veel tradities zijn die behouden worden. In andere plaatsen zijn die allang vergeten. 
 
7: Wat doet u op dit moment om te voldoen aan wensen van toeristen? Ja, aangezien ik met 
toeristen werk, ook toeristen, informeer ik ze over de regio. 
 
8: Draagt uw bedrijf indirect bij aan de ondersteuning van toerisme? Wat doet uw bedrijf? Ja ons 
bedrijf trekt toeristen door de activiteiten die we organiseren. 
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9: Zou u willen meewerken aan activiteiten voor toeristen? Ja zo vaak mogelijk 
 
10: Zo ja, heeft u zelf ideeën voor activiteiten?  Meer informatie, foto’s, activiteiten etc. , 
voor de mensen die ons bezoeken. 
 
11: Zou u  Engels willen leren ten behoeve van de toeristen? Ja, omdat het heel belangrijk is om 
goed met de toeristen te communiceren. 
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Bijlage 5 enquêtes lokale agrariërs 

 
1: Wat is uw leeftijd 25 
 
2: Hoe staat u tegenover toerisme in de regio? Ik denk dat het in een voortdurende ontwikkeling is. 
 
3: Denkt u dat ecotoerisme mogelijk is in de regio? Ja 
 
4: Wat denkt u dat toeristen aanspreekt in de regio? De bergen en het water 
 
5: Wat vindt u van alle pensions in de regio? De pensions zijn modern en zeer goed onderhouden. 
 
6: Bent u bekend met Casa Careel? Zo ja wat vindt u van dit initiatief?  Nee 
 
7: Bent u bang dat de lokale cultuur aangetast wordt door toerisme?  Nee  
 
8: Denkt u dat de lokale bevolking open staat voor toerisme?  Ja 
 
9: Zou u bereid zijn om toeristen te laten zien hoe oude Roemeense ambachten, zoals bijvoorbeeld 
maaien met een zeis, wol spinnen of werken met de buiten oven, in zijn werk gaan? Ja  
 
10: Zou u bereid zijn om Engels te leren ten behoeve van de toeristen?  Ja  
 
 
1: Wat is uw leeftijd 45 
 
2: Hoe staat u tegenover toerisme in de regio? Lokaal  
 
3: Denkt u dat ecotoerisme mogelijk is in de regio? Ja  
 
4: Wat denkt u dat toeristen aanspreekt in de regio? De frisse lucht 
 
5: Wat vindt u van alle pensions in de regio? Mooi  
 
6: Bent u bekend met Casa Careel? Zo ja wat vindt u van dit initiatief? Nee  
 
7: Bent u bang dat de lokale cultuur aangetast wordt door toerisme? Nee  
 
8: Denkt u dat de lokale bevolking open staat voor toerisme? Ja 
 
9: Zou u bereid zijn om toeristen te laten zien hoe oude Roemeense ambachten, zoals bijvoorbeeld 
maaien met een zeis, wol spinnen of werken met de buiten oven, in zijn werk gaan?  Ja 
 
10: Zou u bereid zijn om Engels te leren ten behoeve van de toeristen?  Ja  
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1: Wat is uw leeftijd 75 
 
2: Hoe staat u tegenover toerisme in de regio? Zeer goed. Het is zeer belangrijk. 
 
3: Denkt u dat ecotoerisme mogelijk is in de regio? Zeker 
 
4: Wat denkt u dat toeristen aanspreekt in de regio? De schoonheid van de natuur en de bergen, 
landschap. 
 
5: Wat vindt u van alle pensions in de regio? Ik ga er niet vaak heen,  maar ik ben er positief over. 
 
6: Bent u bekend met Casa Careel? Zo ja wat vindt u van dit initiatief?  Zij hebben een 
goed/mooi initiatief. 
 
7: Bent u bang dat de lokale cultuur aangetast wordt door toerisme? Nee, helemaal niet. 
 
8: Denkt u dat de lokale bevolking open staat voor toerisme? Ja, het is een inkomstenbron voor 
veel inwoners van de regio. 
 
9: Zou u bereid zijn om toeristen te laten zien hoe oude Roemeense ambachten, zoals bijvoorbeeld 
maaien met een zeis, wol spinnen of werken met de buiten oven, in zijn werk gaan? Ja, zeker. Wat 
ik weet en kan doen wil ik graag ook aan anderen laten zien. 
 
10: Zou u bereid zijn om Engels te leren ten behoeve van de toeristen?  Ik kan het nu niet zo 
makkelijk meer leren vanwege mijn leeftijd. Het was leuk geweest als ik eerder Engels had kunnen 
leren. 
 
 
1: Wat is uw leeftijd 60 
 
2: Hoe staat u tegenover toerisme in de regio?  Met optimisme. Ik denk echt dat het toerisme zich 
in de regio kan ontwikkelen en dat de lokale bevolking zichzelf kan onderhouden met toerisme als 
inkomstenbron. 
 
3: Denkt u dat ecotoerisme mogelijk is in de regio? Ja, zeker. Volgens mij is er al een pension dat 
volgens de principes van ecotoerisme werkt. 
 
4: Wat denkt u dat toeristen aanspreekt in de regio? Het milieu, het landschap, de , de natuur en 
de frisse lucht. 
 
5: Wat vindt u van alle pensions in de regio? Ik kan er niet echt een oordeel over geven omdat ik 
er niet vaak kom, maar ik denk dat iedereen positief is over de pensions. 
 
6: Bent u bekend met Casa Careel? Zo ja wat vindt u van dit initiatief? Ik ben niet bekend met de 
naam. Ik weet wel dat het van Carmen en Eelke is. ik heb daar een paar familie bijeenkomsten gehad 
en we voelden ons daar goed. 
 
7: Bent u bang dat de lokale cultuur aangetast wordt door toerisme? Nee 
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8: Denkt u dat de lokale bevolking open staat voor toerisme? Ja zeker, toerisme betekent ook 
welvaart. 
9: Zou u bereid zijn om toeristen te laten zien hoe oude Roemeense ambachten, zoals bijvoorbeeld 
maaien met een zeis, wol spinnen of werken met de buiten oven, in zijn werk gaan? Ja ik wil hier 
graag aan meewerken. 
 
10: Zou u bereid zijn om Engels te leren ten behoeve van de toeristen?  Yes , maar ik heb moeite 
met het onthouden van woorden op mijn leeftijd. 
 
 
1: Wat is uw leeftijd 41 
 
2: Hoe staat u tegenover toerisme in de regio?  Met hoop voor de toekomst 
 
3: Denkt u dat ecotoerisme mogelijk is in de regio? Ja natuurlijk  
 
4: Wat denkt u dat toeristen aanspreekt in de regio? Landschap, water, frisse lucht, gastvrijheid 
etc. 
 
5: Wat vindt u van alle pensions in de regio? Ik ben er nooit geweest, maar ik denk dat ze oké zijn. 
 
6: Bent u bekend met Casa Careel? Zo ja wat vindt u van dit initiatief? Nee  
 
7: Bent u bang dat de lokale cultuur aangetast wordt door toerisme? Nee 
 
8: Denkt u dat de lokale bevolking open staat voor toerisme? Ja 
 
9: Zou u bereid zijn om toeristen te laten zien hoe oude Roemeense ambachten, zoals bijvoorbeeld 
maaien met een zeis, wol spinnen of werken met de buiten oven, in zijn werk gaan? Ja 
 
10: Zou u bereid zijn om Engels te leren ten behoeve van de toeristen? Ja absoluut. 
 
 
1: Wat is uw leeftijd 36 
 
2: Hoe staat u tegenover toerisme in de regio?  XXX 
 
3: Denkt u dat ecotoerisme mogelijk is in de regio? Ja 
 
4: Wat denkt u dat toeristen aanspreekt in de regio? Landschap 
 
5: Wat vindt u van alle pensions in de regio? Goed 
 
6: Bent u bekend met Casa Careel? Zo ja wat vindt u van dit initiatief? Nee 
 
7: Bent u bang dat de lokale cultuur aangetast wordt door toerisme? Nee 
  
8: Denkt u dat de lokale bevolking open staat voor toerisme? Ja 
 
9: Zou u bereid zijn om toeristen te laten zien hoe oude Roemeense ambachten, zoals bijvoorbeeld 
maaien met een zeis, wol spinnen of werken met de buiten oven, in zijn werk gaan? Ja 
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10: Zou u bereid zijn om Engels te leren ten behoeve van de toeristen? Ja 
 
 
1: Wat is uw leeftijd 46 
 
2: Hoe staat u tegenover toerisme in de regio? Zwak, vanwege de infrastructuur, maar ik zie 
mogelijkheden voor de toekomst. 
 
3: Denkt u dat ecotoerisme mogelijk is in de regio? Ja, als de overheid meer interesse gaat tonen. 
 
4: Wat denkt u dat toeristen aanspreekt in de regio? Schoonheid van het milieu, gastvrijheid, 
plaatsen om te bezoeken en Baraj Floroiu. 
 
5: Wat vindt u van alle pensions in de regio? Zeer goed, elegant en gastvrij. 
 
6: Bent u bekend met Casa Careel? Zo ja wat vindt u van dit initiatief? Ja 
 
7: Bent u bang dat de lokale cultuur aangetast wordt door toerisme? Nee integendeel 
 
8: Denkt u dat de lokale bevolking open staat voor toerisme? Ja, het is een bron van inkomsten. 
 
9: Zou u bereid zijn om toeristen te laten zien hoe oude Roemeense ambachten, zoals bijvoorbeeld 
maaien met een zeis, wol spinnen of werken met de buiten oven, in zijn werk gaan? Ja, bijv. 
grasmaaien. 
 
10: Zou u bereid zijn om Engels te leren ten behoeve van de toeristen? Ja 
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Bijlage 6 Folder 
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