Mobiliteitstoerisme in de lift
Met de publicatie midden januari van de officiële cijfers van de inschrijvingen van vrijetijdswagens, door het ministerie van mobiliteit en
transport, kunnen wij ons als beroepsvereniging alleen maar verheugen op de gunstige ontwikkeling van het mobiliteitstoerisme en vaststellen dat de caravans en zwerfauto’s almaar meer aanhangers krijgen.
De cijfers spreken voor zich: in 2004 werden er maar liefst 1828 nieuwe toercaravans ingeschreven en 4767 tweedehands caravans geregistreerd. Samen
vertegenwoordigt dit een stijging van 3% tegenover 2003. Bij de zwerfauto’s, is
de groei nog sterker, en overstijgt het aantal inschrijvingen voor het eerst het
aantal caravans! Vorig jaar werden er maar liefst 7019 zwerfauto’s ingeschreven,
waarvan 1902 nieuwe en 5117 tweedehands exemplaren. Vergeleken met
2003, hebben de nieuwe motorhomes het absolute record gebroken met een
stijging van 21% en 6% meer tweedehands wagens.
Bij het bekijken van deze cijfers, kun je je afvragen wat er aan de basis ligt van
deze ontwikkeling en vanwaar de begeestering komt voor vrijetijdswagens. De
eerste reden ligt bij de vakantiegangers. Recente studies over het gedrag van
de vakantiegangers, leren ons dat vele mensen zich afkeren van het massatoerisme en de voorrang geven aan de vrijheid bij het organiseren en kiezen van
hun vakantie. In plaats van zich in een groep te integreren, gaan zij op zoek naar
onafhankelijkheid, vrijheid en beleving. Zij willen zelf het initiatief nemen en
verkiezen te vertrekken met een maximale flexibiliteit, op het moment dat voor
hen het beste past, zonder lang op voorhand te moeten boeken, naar plekken
en vakantieoorden die ze zelf hebben gekozen. De vakantieganger raakt uitgekeken op het massatoerisme en gaat op zoek naar een gevarieerder en vooral
persoonlijker toeristisch aanbod. Tijdens de vakantie, die over meer en kortere
periodes wordt gespreid, is er aandacht voor zon en strand maar ook voor cultuur, natuur, avontuur en actie. De moderne vakantie moet de toerist een mix
van spanning en ontspanning, comfort en luxe, veiligheid, nieuwe belevenissen,
plezier en actie bieden. Mobiliteitstoerisme past volledig in die doelstelling! Ook
minitrips zitten in de lift. En hoe kun je nu beter van het ene moment op het
andere op vakantie vertrekken dan met een caravan of motorhome? Caravans
en zwerfauto’s zijn ook niet langer een zomerfenomeen maar worden het hele
jaar door gebruikt, zelfs voor een wintersportvakantie. Voor de vakantiegangers
met vrijetijdswagens spreidt het seizoen zich uit over 12 maanden!
De tweede bron van ontwikkeling heeft te maken met het aanbod van caravans
en motorhomes. In de nieuwste modellen wordt nagenoeg het comfort van
thuis geëvenaard: het interieur is gemoedelijk en cocoonachtig geworden. Caravans en zwerfauto’s zijn uitgegroeid tot pareltjes van luxe en comfort, dankzij de
inspanningen van de fabrikanten. De constructeurs hebben ook hun aanbod verbreed zodat de meest geïndividualiseerde en specifieke eisen van het cliënteel
worden beantwoord. Je hoeft maar aan de mini-motorhomes te denken die
vorig jaar door praktisch alle constructeurs in het aanbod werden opgenomen
en die op een nieuw type cliënteel zijn gericht dat zich aangesproken voelt door
de wendbaarheid of dat de ‘van’ als tweede wagen beschouwt. Maar ook de
grote motorhomes van meer dan 3,5 ton zijn een heuse trend, omwille van de
luxe en het maximale comfort dat een grote oppervlakte mogelijk maakt.
Er is dan ook een zeer oud spreekwoord waarvan men de betekenis een beetje
mag verdraaien om onze sector van mobiliteitstoerisme, met het comfort van
thuis te kenmerken… “Oost West, thuis best”!
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