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 Jasper Nijboer
Met een Volkswagenbusje. Aan 
het begin van de pandemie 
heb ik het busje gekocht en 
 helemaal omgebouwd. Zo heb 
ik toch veel vrijheid gehad in 
die situatie, want ik breng er 
veel tijd in door. Er zit een keu - 
kentje en bed in. Deze zomer 
ga ik ermee naar Frankrijk, 
Spanje, Portugal, Italië en mis-
schien de Balkan. Ik ben impul-
sief en waardeer de vrijheid die 
je met een busje hebt heel erg. 
Je hoeft niets te boeken. 

 Liza Vysockaja
Met het vliegtuig, zo’n drie 

à vier keer per jaar. Meestal 
naar mijn familie in Litouwen. 

Ik ben er dan binnen een paar 
uur. Met de auto of trein ben 

je meer dan 15 uur onderweg. 
Het vliegtuig is ook goed-

koper. Soms betaal ik maar 
€20. Natuurlijk is vliegen 

niet erg duurzaam, maar met 
zulke lage prijzen neem je  

niet snel een ander vervoer-
middel. In Nederland reis ik  

wel veel met de trein.

 Joris van Berkel
Met de auto, want dat is mak-

kelijker met kleine kinderen. 
Voor korte stukken vind ik 

vliegen vaak onzin. Het is ook 
meer gedoe, met kinderen en 

de covid-maatregelen. 
Toen we nog geen kinderen 

hadden, pakten we vaker  
het vliegtuig. Ook vlieg ik 

 binnenkort met mijn broers  
en vader naar Boedapest.  

Want zo’n lange autotrip is  
wel wat vermoeiend voor  

mijn vader.

Check online Praat ook mee over dit onderwerp!
Ga naar consumentenbond.nl/opstraat

 Johan Kivits
We nemen nu de bus naar de 
P+R-locatie buiten Groningen. 
Je bent er in tien minuten en 
parkeert gratis. We zijn een 
weekendje weg geweest. We 
gaan ook weleens met de trein, 
maar de auto is vaak goed-
koper en sneller. Zonde... Mis-
schien gaan we volgend jaar 
weer eens naar het buitenland. 
Dan ga ik liever met de auto 
dan met het vliegtuig. Vliegen 
vind ik niet erg comfortabel en 
het milieu speelt ook mee. 

Georgine Weertman
Ik heb geen voorkeur. Het ligt 
eraan hoe ver het is. Alleen 
zit ik niet zo graag op een 
boot. Vorig jaar ben ik met 
een busreis naar Thüringen in 
Duitsland geweest. Ook heb ik 
met een vriendin in Twente bij 
de Duitse grens gekampeerd. 
Dan moet je behoorlijk wat 
meenemen, dus is het wel han-
dig om met de auto te gaan. 
En ik ben afgelopen jaar ook 
in Griekenland geweest, met 
het vliegtuig.

Met welk 
vervoermiddel 

ga je dit jaar  
op vakantie?
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