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8-9 weekje weg

ZONNEN IN TUNESIË

STEDENTRIPS OP DE FIETS
■ TOEKOMSTBESTENDIG
Ook de Nederlandse fietsondernemer Bart Vos stort zich op de
toeristische tweewielermarkt.
Vanuit Frankrijk schaakt hij op
meerdere borden tegelijk. Met
zijn Holland Bikes is hij middels
een joint venture medeverantwoordelijk voor de touractiviteiten van Baja Bikes in Parijs.
Daarnaast importeert hij Nederlandse fietsmerken in heel
Frankrijk en stort hij zich grootschalig op fietsverhuur in kleinere Franse steden en toeristische
bestemmingen. „Investeren in
fietsen is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor ons is de fietstour-
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Op z’n Hollands
door ERIC CASTIEN

T
Ook Parijs is inmiddels een geliefde fietsstad.
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erwijl de zon de stad
Barcelona opwarmt,
maakt Michelle Klerks
zich op voor een fietstour met een groepje
Nederlandse toeristen. Klerks
werkt sinds februari als fietsgids.
„We zitten midden in het hoogseizoen. Dat is flink aanpoten. De
vraag naar fietstours is in Barcelona erg groot. Het is niet voor niets
door Lonely Planet uitgeroepen tot
de leukste manier van sightseeing."
De sfeer zit erin. De enthousiaste
Klerks leidt de negen deelnemers

naar de hoek van de straat en voor
ze vertrekt, legt ze bondig de verkeersregels uit. De toeristen zijn
verbaasd wanneer de gids hen
meldt dat er voor meer dan honderdtachtig kilometer aan fietspad
in de Catalaanse hoofdstad ligt.
„Een kadootje van de vorige burgemeester van Barcelona, die in Amsterdam voor wat betreft stedelijk
vervoer een lichtend voorbeeld
zag”, verduidelijkt Klerks.
Fietsen in wereldsteden. Tot enkele jaren terug ondenkbaar, inmiddels gemeengoed onder toeristen. „We hebben al gefietst in Parijs
en Rome”, vertelt Monique van
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Inclusief
drankenpakket!

Van Dubai naar Mauritius
Dubai, Fujairah, Bombay, Cochin, Malé, Mahe,
Diego Suarez, St. Deniz, Port Luis

Costa neoRomantica ****

Vertrek: 10 oktober
Duur: 23 dagen
Incl. vlucht en transfer

cruisewinkel.nl is
preferred partner van:

Caribbean
Vanuit Miami naar o.a. Nassau, Ocho Rios, Grand Cayman, Roatan en
Cozumel (2 verschillende routes mogelijk)

Costa Mediterranea ****

Vertrek: 30 nov, 20, 30 dec, 9, 19, 29 jan, 8, 18, 28 feb
Duur: 12 dagen
Incl. vlucht en hotel

UIT &
THUIS

Een van de populairste
bestemmingen om op de fiets
te ontdekken: Barcelona.

Op de pedalen langs en door de voormalige Muur in Berlijn.

Schijndel uit Roermond, terwijl de
groep achter de gids aan richting de
haven fietst. „Lekker fietsen in de
buitenlucht, beetje lichaamsbeweging. Na afloop heb je veel gezien
en geen last van etalagebenen of
dikke voeten van het slenteren."
De fiets wordt door de Europese
Unie van alle kanten gepromoot als
vervoermddel in steden. Beperking
van het gebruik van fossiele brandstof, terugdringen van CO2, reduceren van aantal verkeersongeluk-

ken en stimuleren van gezondheid
van burgers staat daarbij voorop.
Brussel bracht vorig jaar zelfs een
heuse Fiets Lexicon uit: http://tinyurl.com/fietslexicon. Vol met tips,
feitjes en wetenswaardigheden.
Het gat in de toeristenmarkt dat
fietstourbranche heet, is in de afgelopen jaren dan ook voortvarend
opgevuld. Nederlandse ondernemers en gidsen spelen in deze ontwikkeling een grote rol. Specialist
in fietstours met Nederlandse gid-

■ REISWIJZER

De mooiste cruises boekt u bij cruisewinkel.nl

Prijzen zijn vanaf, per persoon o.b.v.
2 personen per hut en o.b.v.
beschikbaarheid en wijzigingen.
Inclusief alle belastingen en
volpension.

tel. 020 - 42 11 11 5

markt een groeisegment. Ik ben
ervan overtuigd dat fietstours
het de hop on-hop off-bussen
moeilijk zal maken in de toekomst."
Demografische trends als vergrijzing en de technologische ontwikkelingen rond mobiel internet worden gezien als kans.
„Oudere toeristen pakken gewoon een elektrische fiets en
sluiten zich bij de groep aan. Het
is daarnaast niet ondenkbaar
dat de gids van vlees en bloed in
de toekomst soms wordt aangevuld door de smartphone. Hoewel ik geloof in persoonlijk
contact en service."

Met inmiddels 16 steden is
Baja Bikes marktleider in het
aanbieden van fietstours in de
eigen taal. De rek is er volgens
Rigtmar Brandenburg van de
fietstouraanbieder nog lang
niet uit. „We hebben de wind
mee. Fietstours worden na de
stadstour-bussen het meest
geboekt en inmiddels zelfs
beter gewaardeerd.
De trend om ecoverantwoord
bezig te zijn speelt ons natuurlijk in de kaart. Zo wonnen
we afgelopen jaar de Sustainability Award van touroperator
TUI."
Naast de al eerder genoemde
algmene portals als www.toursinthecity.nl en www.viator.com is er meer informatie te
vinden op www.bajabikes.eu;
www.covankessel.com en
www.fattirebiketours.com

Wie: Rik en Sharon
Woonplaats: Eibergen
Waarheen: Tunesië
Duur: Acht dagen
Accommodatie: Hotel
Geboekt bij: Vakantieveiling.nl
Verwachting: Rik: „We willen
uitrusten. Dus gaan we lekker
relaxt doen en beetje in de zon
liggen. Daarbij denk ik dat we
ook wel uitgaan en een beetje
gaan winkelen, maar veel zal
dat niet zijn.”
Sharon: „Het is onze eerste
buitenlandse vakantie met z’n
tweetjes, dus dat maakt het al
heel leuk en bijzonder. We
hebben niet bewust voor Tunesië gekozen, maar zochten iets
waar het lekker warm is en
waar eigenlijk altijd de zon
schijn. En het moest ook niet te
duur zijn. We hebben gezocht
op Vakantieveiling.nl en daar
kwam deze bestemming uit

Leuk in het voor- en najaar (maar niet
in de bloedhete zomer!): Sevilla.

rollen. Vrienden van ons zijn
ook in Tunesië geweest en die
vonden het erg leuk. En goedkoop is het zeker, want deze
reis kost normaal dubbel zo
veel, dus dat is mooi meegenomen. Zo hebben we meer geld
over om daar te besteden.”
Rik: „We zitten in Port El Kantaoui, dichtbij de stad Sousse dus
daar kunnen we ook een dagje
heen om te winkelen of om zo
maar een beetje rond te kijken.
En af en toe gezellig een terrasje pakken is ook leuk en die zijn
in ons dorp rondom de haven
en het plein ook genoeg. En
het hotel heeft een mooi
zwembad en snorkelen en
duiken kan daar ook, hebben
we gehoord. Maar, een ritje op
een kameel lijkt ons ook geweldig. Nee, we gaan ons vast niet
vervelen.”
Kosten: 405 euro p.p.

Heerlijk hoor! Rick en Sharon gaan lekker
uitpuffen in Tunesië.
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sen is Baja Bikes. Trendsetter is Co
van Kessel, die al in de vorige eeuw
in Bangkok tours op de fiets aanbiedt. Het Amerikaanse bedrijf Fat
Tire Tours leidt per jaar de meeste
toeristen rond, uitsluitend in het
Engels. Portals als www.toursinthecity.nl en www.viator.com proberen overzicht in het immer uitdijende aanbod aan te brengen.
Dat elke stad weer z’n eigen verhaal heeft weten ze bij Baja Bikes
als geen ander. Zo kennen Wenen
en Boedapest een veelvoud aan
overeenkomsten — het architectonische gezicht, het klimaat of de
geografische ligging in Europa —
maar de historie en cultuur van beide hoofdsteden kennen een totaal
ander relaas. Dát unieke verhaal
willen toeristen graag horen. Niet
verteld door een Hongaar in gebrekkig Engels, maar door een Nederlander die zich de levensstijl van
zijn stad eigen heeft gemaakt en
zich als een local opstelt zonder zijn
roots te verloochenen.
Het aantal touraanbieders in elke stad groeit gestaag. Variërend
van tapasfietstours en thematours
over onder meer de Berlijnse Muur,
het Camp Nou Stadion in Barcelona en het New Yorkse Central Park
tot en met speurfietstochten met
een spelelement. In heel Europa en
ver daarbuiten worden tegenwoordig wel fietstours en -fietshuur
aangeboden. Steden als Londen,
Parijs en Sevilla hebben bovendien
hun ’witte fietsen’-plan en gemeentebesturen in de hele wereld buigen
zich over het aanleggen of de uitbreiding van fietspadnetwerken.
Subsidie genoeg.

Jeroen en Patty waren op bezoek bij de ouders van Patty in de VS.

NAAR OUDERS IN VS
Wie: Jeroen en Patty
Woonplaats: Terneuzen
Waar vandaan: Amerika
Duur: vier weken
Accommodatie: Bij de ouders
van Patty
Geboekt bij: De vlucht bij KLM
Verwachting: Patty: „Mijn
ouders wonen sinds een jaar in
Amerika en we wilden bij hen
op bezoek. Voor mij was het de
derde keer dat ik ze bezocht en
Jeroen ging voor het eerst.”
Werkelijkheid: Patty: „Mijn
vader werkt in Amerika en ze
wonen bij Baton Rouge dichtbij
New Orléans. We hadden best
lekker weer, elke dag warm,
maar ook bijna elke dag rond
drie uur ’s middags een fikse
bui. Het was heel gezellig. We
zijn veel uit eten geweest, we
hebben plantagehuizen bezocht en een rondleiding gehad

in een alligatorpark. Maar, ook
veel en goed gewinkeld en veel
in de zon gezeten.”
Jeroen: „New Orléans lijkt een
beetje op Antwerpen, vind ik.
Het is alleen groter. Je kunt er
prima uitgaan en dat doen ze
daar dan ook. Eigenlijk gaat dat
de hele dag zo’n beetje door.
Ze zitten daar om elf uur ’s
morgens al aan de drank.”
Patty: „Ik vind Amerika echt
geweldig. Je hebt daar zo veel
ruimte. En alles is groter. Dat
roepen de Amerikanen zelf
altijd, maar het is ook zo. En de
mensen zijn ook heel aardig.
Veel aardiger dan hier in Nederland. Dat vind ik echt.”
Jeroen: „We zijn heel moe, het
was een lange reis. Maar het
was zeker de moeite waard.
Kosten: 1200 euro p.p. voor
een retour

