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Ook op de Weissensee ontkomen we niet aan de 
gevolgen van de klimaatcrisis. Want dat is het, crisis. 
Waar tot enkele jaren geleden nog kritische geluiden 
te horen waren en klimaatactivisten nog vaak 
werden weggezet als pessimisten, moeten we toch 

echt constateren dat de ijsperiode op de Weissensee 
korter wordt. De statistieken van Norbert Jank liegen 
niet. Niet alleen de kortere ijsperiode, maar vooral 
ook de onbestendigheid van de winter, levert vaak 
problemen op. Sneeuw, regen, wind en schomme-
lingen in temperatuur hebben een grote invloed op 
de Weissensee en dus ook direct op de Alternatieve 
Elfstedentocht Weissensee. Moeten we het dan alle-
maal maar met lede ogen aanzien? Nee, natuurlijk 
niet. Daarom gaan we op weg naar een duurzame(re) 
Alternatieve Elfstedentocht Weissensee en hebben 
we ons aangesloten bij de Race to Zero van de Ver-
enigde Naties.

Voor de duidelijkheid: een duurzame Alternatieve 
Elfstedentocht Weissensee is géén Alternatieve 
Elfstedentocht Weissensee! Dat is niet zo moeilijk. 
Jaarlijks brengt ons evenement zo’n 8.000 Nederlan-
ders naar het mooie bergmeer in Oostenrijk. De deel-
nemers en toeschouwers reizen, verblijven, sporten 
en consumeren op de Weissensee. We laten letterlijk 
een serieuze footprint achter op en naast het ijs. 

Natuurlijk zien de bedrijven en inwoners van de 
gemeente Weissensee ons graag komen. We brengen 

Hoe ziet de toekomst van de Weissensee eruit? 

Niet de toekomst van het schaatsen, want nergens 

in de wereld zijn er zo veel (overdekte) kunstijs-

banen als in Nederland. Hoewel niet iedere baan 

er in Nederland fi nancieel rooskleurig voor staat, 

blijft het mogelijk om de ijzers onder te binden. 

Maar als het niet om schaatsen gaat, waar gaat 

het dan wel om? IJs!

Door Hendrik-Jan van den Bogaart

         De Alternatieve Elfstedentocht Weissensee

       gaat de
klimaatuitdaging
                             aan!

Wist je dat de CO2-uitstoot van de Alternatieve Elfstedentocht Weissensee 

zo’n 9.000 ton bedraagt? / Dive Buddies 4 Life
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leven in de brouwerij en, 
voor veel bedrijven, geld in 

het laatje. Tot Aart Koopmans de 
Weissensee ontdekte als schaats-wal-

halla was het een slaperig bergdorpje met 
een handjevol bezoekers. De zomer was 

drukker, de winter eigenlijk niet interessant. 
Dat veranderde dertig jaar geleden en het resul-
taat zien we jaarlijks.

Uitstoot van ons evenement
De basis blijft dat we een sportevenement 
zijn. En sport is goed! Daarover bestaat geen 
twijfel. Beweging, trainen en presteren zijn 
goed (en nodig) voor de mens. Dat houdt ons fi t 

en gezond. Tel daarbij de buitenlucht, de hoogte en de 
inspirerende omgeving op en alle ingrediënten voor 
een sportief evenement zijn meer dan aanwezig op 
de Weissensee. Daarover geen discussie. Maar weet je 
dat de CO2-uitstoot van de Alternatieve Elfstedentocht 
Weissensee zo’n 9.000 ton bedraagt? Dat is evenveel 
als de uitstoot van 1.285 Oostenrijkers per jaar, 
oftewel anderhalf keer de jaarlijkse uitstoot van alle 
vaste bewoners van de Weissensee. Dus gedurende 
twee weken Alternatieve Elfstedentocht Weissensee 
stoten we net zo veel uit als alle inwoners van de 
gemeente Weissensee in anderhalf jaar. Dat zijn cij-
fers die er niet om liegen.

Race to Zero
Moeten we dan eigenlijk de Alternatieve Elfste-
dentocht Weissensee nog (willen) organiseren? Het 
antwoord is simpel: ja! Moet er dan iets veranderen 
aan het evenement? Ook dat antwoord is simpel: ja! 

Race to Zero van de 

Verenigde Naties

De klimaatconferentie van Glasgow eind 2021 heeft 
opnieuw duidelijk gemaakt dat er wereldwijd actie 
nodig is om de klimaatcrisis in te dammen. Deze 
klimaatcrisis gaat ons allemaal raken! In het kader 
hiervan heeft de Verenigde Naties het voortouw 
genomen in de ‘Race to Zero’ met een apart pro-
gramma voor sportorganisaties en sportevene-
menten. 

Het gaat niet alleen om de grote sportevenementen, 
zoals de Olympische Spelen of WK voetbal, maar 
vooral ook om de ontelbare kleinere sportevene-
menten die jaarlijks worden georganiseerd. Het doel 
van dit programma is tweeledig, namelijk:
�  Een duidelijke aanpak voor de wereldwijde sport-

gemeenschap om de klimaatcrisis tegen te gaan.
�  Sport inzetten als instrument om mensen klimaat-

bewust te maken en aan te zetten tot actie.

Meer informatie is online te vinden, via onze website 
www.weissensee.nl/racetozero.

Wij nemen als organisatie onze verantwoordelijkheid 
en gaan de uitdaging aan. Normaal gesproken is dat 
onze slogan voor deelname. Je hebt vast wel eens een 
advertentie gezien met ‘Durf jij het aan deze winter?’ 
Wij trekken het nu breder en gaan zelf de uitdaging 
aan door deelname aan de Race to Zero. 

Race to Zero is een programma van de Verenigde 
Naties met concrete doelstellingen. We zijn de eerste 
en voorlopig enige Nederlandse (en Oostenrijkse) 
organisatie die meedoen en offi cieel zijn toegelaten 
tot het programma. Het is een mooi rijtje: IOC, UEFA, 
FIFA, Ocean Race... Maar een mooi rijtje alleen is niet 
genoeg. Het is een serieus programma, met een seri-
euze doelstelling en belofte. 
In het kort: we moeten we onze CO2-uitstoot in 2030 
hebben gehalveerd en in 2040 tot ‘zero’ hebben gere-
duceerd. 

Dat is een hele opgave, vooral omdat het niet alleen 
de organisatie betreft, maar ook de deelnemers. Het 
begint met een nauwkeurige berekening van de 
impact van ons evenement. Als je weet wat de impact 
is, kun je er ook gericht mee aan de slag. In de tweede 
helft van 2022 stellen we een actieprogramma op met 
de maatregelen die uiteindelijk moeten bijdragen aan 
de verwezenlijking van doelstellingen van de race. 

Wat al beter gaat
We zijn overigens al enkele jaren geleden gestart met 
maatregelen die voor de hand liggen, het zogenaamde 
laaghangend fruit. Dat heb je al kunnen ervaren op de 
Weissensee. Afval wordt beter ingezameld, medailles 
voor de prestatietocht waren van afvalhout en ook 
nog eens gemaakt door mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt, overtollig krentenbrood gaat naar 
de plaatselijke veeboer, versleten dekens naar de 
plaatselijke manege. De organisatie reist met de trein 
of bus, het aantal jury-kilometers op het ijs zijn gehal-
veerd en de kleding van de organisatie is duurzaam 
gefabriceerd. Het magazine dat je nu voor je hebt is 
van duurzaam papier gemaakt, de folie van suiker-
riet. Zo kunnen we nog best een tijdje doorgaan. En zo 
gaan we zeker nog een tijd door. Dat moet natuurlijk 
ook, willen we in de Race to Zero blijven.

Samen racen
De gemeente Weissensee en de deelstaat Karinthië 
hebben ons omarmd en helpen ons met de race. De 

projectgroep van de Verenigde Naties helpt ons met 
de route. Daarnaast krijgen we ondersteuning van 
More2Win, een Nederlands bedrijf dat sportorganisa-
ties helpt met onder andere verduurzaming. En toch 
is al deze professionele hulp niet genoeg. 
Wij roepen dan ook de hulp in van de deelnemers 
en toeschouwers. Vaak komen goede – en soms 
onverwachte – ideeën vanuit de grote groep, die ook 
verantwoordelijk is voor de grootste impact op de 
Weissensee. 

Hoe kun je ons helpen? 
Eigenlijk heel simpel. Denk goed na over jouw impact 
en bijdrage aan de Race to Zero. Kun je bewuster 
reizen (trein, elektrische auto of carpoolen), minder 
afval produceren of anderszins bijdragen? Ieder bij-
drage is welkom. 

Heb je suggesties voor ons of andere deelnemers? Laat 
het ons weten via info@weissensee.nl.

Het begint met een nauwkeurige berekening van de impact van 

ons evenement. Je kunt er pas gericht mee aan de slag als je weet 

wat de impact is. / Doconomy 




