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Het Had iets weg van een race, al vertrokken we met enkele uren verscHil aan 
de meet. maar Het ging ons niet alleen om ‘Hoe raak je Het snelst in Het zuiden’, 
maar ook ‘wat is de meest comfortabele en betaalbare manier van reizen’. naar 
nîmes met de auto, de tgv en Het vliegtuig: vab deed de test.

d o o r  E l l E n  Va n  D a m m E  &  J o n i  J u n E s  |  f o t o ' s  W i m  K E m p E n a E r s

Hoe reis je naar het zuiden?

vab deed de test
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vertrekt in een miezerig weertje en anderhalf uur vliegen later 
stap je zo de zon tegemoet. Het verrassingseffect is veel groter 
dan wanneer je het landschap langzaam ziet voorbijglijden.” 
Al zijn we met telkens zowat vier uur verschil in de auto, op 
de tgv en in het vliegtuig gestapt, ’s avonds zitten we allemaal 
samen rond de grote tafel van onze charmante vakantiewo-
ning. En terwijl de zon bedachtzaam schaduwen van de na-
burige wijnstokken over de omheining werpt, klinken we op 
‘la douce France’. De kurk is eraf, de vakantie kan beginnen.

VoorraaD inslaan
‘Onderweg zijn’ is een belangrijk deel van de reiservaring, 
maar we willen uiteraard ook een stuk Frankrijk savoureren. 
Volop charme vinden we in Uzès, op een halfuurtje rijden van 
onze vakantiewoning. Met een hertogelijk paleis, geprangd 
tussen muren en steegjes, een uitzonderlijk orgel en een mid-
deleeuwse kruidentuin. Op zaterdag is het op de Place aux 
Herbes over de koppen lopen, want dan staat het gezellige 
plein bomvol marktkramen. Maar vandaag heerst er rust. De 
plaatselijke jeugd boordt netjes de grote fontein af. Wie wil 
lunchen zonder dansende zonnevlekjes voor de ogen, kan 

1. Maarten komt na 

een lange rit aan bij 

de vakantiewoning in 

Saint-Pons-la-Calm.

2. Het welverdiende 

eerste glas en een 

toost op de zon.

3. Volop wijngaarden 

aan beide zijden van  

de Rhône.

4. In het stadje 

Uzès is het heerlijk 

rondkuieren.

5. Place aux Herbes, 

een populair plekje  

in Uzès. 

luncht als je daar zin in hebt, gaat naar 
het toilet wanneer je wil… en vooral, de 
rit gaat gewoon verder, je verliest ner-
gens tijd.” Bovendien hoef je niet lang 
op voorhand in het station te zijn; je wa-
gon en zitplaats staan netjes aangegeven 
op je ticket. Voor kinderen is er veel be-
wegingsvrijheid, en het landschap krijg 
je er gratis bij.
Het vliegtuig mag dan de winnaar zijn 
als het op reistijd aankomt, voor Joni is 
het niet de meest aangename manier om 
van a naar b te gaan. “Een vlucht nemen 
brengt altijd een zekere stress met zich 
mee: wij moesten een trein en een bus 
halen, je moet absoluut op tijd op de 
luchthaven zijn, je moet de nodige pa-
pieren bij je hebben… Nee, voor mij is 
dat niet ontspannend reizen.” “Wat wij 
dan wel mochten ervaren”, riposteert 
Johan, “is een instant vakantiegevoel. Je 

“W at een verschrikking!” Maarten komt vanach-
ter het stuur van zijn auto. Hij heeft er een 
rit van een slordige 1000 kilometer opzitten. 

Waarvan zo’n 700 in de striemende regen. Maar in de Lan-
guedoc schijnt de zon. Johan en Joni hebben er niets van ge-
merkt. Zij zijn deze ochtend – weliswaar ook in de regen, 
maar in België verwacht je niets anders  – in Charleroi op 
het vliegtuig gestapt, om hier in volle zon op het tarmac te 
landen.
Maarten en Sofie waren vanmorgen al heel vroeg uit de ve-
ren om de ochtendspits rond Brussel voor te zijn. In Luxem-
burg en rond Lyon was er wel druk verkeer. “Je kunt nu een-
maal niet alle files vermijden.” In principe waren alle duo’s 
hier rond hetzelfde uur gearriveerd, maar gezien zij met hun 
break daartoe het best uitgerust waren, zijn Maarten en So-
fie onderweg gestopt bij een supermarché om de koffer vol 
te laden met een bescheiden voorraad voor de komende da-
gen. Al hoefde de rest van het gezelschap niet om te komen 
van de dorst. ‘Hoe fijn zou het niet zijn als er in onze va-
kantiewoning een flesje rosé op temperatuur lag’, mijmerden 
we nog in de huurauto op weg naar het dorpje Saint-Pons-

la-Calm. Et voilà, de eigenaar had het 
zowaar voorzien! Heerlijk, dat Franse 
savoir-vivre. 

GEEn KraaiEnpootJEs
Eigenlijk is daar op de oprit van ons va-
kantiehuis al te zien wie het meest com-
fortabel heeft gereisd. Over de kamer-
verdeling wordt niet lang gebakkeleid. 
Joni gaat snel iets anders aantrekken, 
Maarten neemt een welverdiende dou-
che, terwijl Geert en Cathérine enthou-
siast de keuken induiken om aperitief-
hapjes te maken. Van vermoeidheid is 
bij het koppel geen spoor te bekennen. 
Geen muf T-shirt, geen kraaienpootjes 
onder de ogen. “De treinrit was gewel-
dig, heerlijk relaxed… echt genieten”, 
beaamt Cathérine later aan tafel. Geert 
treedt haar volmondig bij: “Je zit in een 
brede stoel, hebt een mooi uitzicht, je 
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1. Nîmes combineert 

historische 

bouwwerken met 

moderne architectuur.

2. Autoraampje ‘with 

a view’. Frankrijk op 

z’n best.

3. Het amfitheater, 

visitekaartje van 

Nîmes.

4. Geert en Cathérine 

komen lekker 

ontspannen aan.

dat in de koelte van de oude arcaden.
We bevinden ons in de Languedoc, de 
regio die de hand reikt aan de Pyrenee-
en aan zijn rechterzijde en de Proven-
ce aan de andere kant. Oostwaarts, net 
over de Rhône, ligt de ronkende naam 
Châteauneuf-du-Pape. Maarten is vast-
beraden van zijn nood-op-vier-wielen 
een deugd te maken, dus rijden we door 
golven van wijngaarden naar Clos du 
Caillou in Courthézon. We zijn niet de 
enigen die dit adresje gevonden heb-
ben. Een gezelschap Nederlanders en 
een viertal Aziatische bezoekers krijgen 
met ons bodempjes wijn en de bijho-
rende uitleg geschonken. In totaal zijn 
er wel elf stuks te proeven, de meeste 
Côtes du Rhône maar ook drie met het 
label Châteauneuf-du-Pape. Al zijn de 
meesten van ons wijnleken, we moeten 
toegeven dat die laatste flesjes toch net 
iets meer diepgang hebben. De favorie-
ten krijgen een vinkje achter hun naam 
op de bestellijst.
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wil je fris en ontspannen op je bestemming aankomen, neem dan de trein. op 
reis gaan met de auto vergt vaak een erg vermoeiende rit, en ook het vliegtuig 
brengt stress met zich mee.

info

•	 rEizEn pEr VliEGtuiG www.ryanair.com/nl-be

•	 rEizEn mEt DE trEin Rechtstreeks van Brussel naar 
Nîmes met de tgv. info en t ickets:  www.nmbs-europe.

com |  tel.  070/79.79.79 (€  0 ,30/min)  |  in  39 belgiscHe stations 

(l i jst  op de website)  en erkende reisbureaus.

•	Een huurWaGEn boeken, mét ledenkorting, kan bij 
Budget Rent a Car, Europcar en Hertz (zie p. 113).

•	 VAB-Magazine vond een VaKantiEWoninG met 4 
slaapkamers, 2 badkamers én zwembad in de tuin bij 
Belvilla, specialist in de online verhuur van vakan-
tiehuizen. info en reserveringen:  www.belvilla.be |  tel. 

03/275.05.05.

t o E r i s t i s c h E  i n f o :  W W W. f r a n c E G u i D E . c o m / b E - n l

niEt tE missEn
nîmEs
‘De stad met een accent’, tweeduizend jaar jong. Met 
een rits Romeinse bouwwerken, waarvan het grootse 
amfitheater het belangrijkste is, maar ook moderne ar-
chitectuur. www.ot-nimes.fr

pont Du GarD
Spectaculair overblijfsel van een Romeins aquaduct dat 
door de heuvels van de Uzège slingerde om Nîmes van 
water te voorzien, 49 meter hoog en 275 meter lang.
www.pontdugard.fr

uzès
Middeleeuws stadje, destijds het eerste hertogdom van 
Frankrijk. Heel bekoorlijk. Restauranttip: Le Bec à Vin, 
www.lebecavin.com |  www.uzes-tourisme.com

haribo
Leuk met de kinderen: het Musée du Bonbon of snoep-
jesmuseum van Haribo in de buurt van Uzès. 
www.museeHaribo.fr

châtEaunEuf-Du-papE
Wie een goed flesje mee naar huis wil nemen, vindt in 
de wijde omgeving van Châteauneuf-du-Pape zeker zijn 
gading. www.ccpro.fr/tourisme

Tijd om op te stappen, want van de 
proefglaasjes belandt er weinig in de 
kwispedoor. En we willen nog Nîmes 
bezoeken. En Avignon. En de Pont du 
Gard. “En wie heeft nu de beste keuze 
gemaakt”, gekscheert Maarten met een 
blik op het rolwagentje vol kartonne-
tjes wijn. Juist ja, dit is in elk geval niet 
wat Ryanair verstaat onder ‘handbaga-
ge’. “Gelukkig mogen jullie rekenen op 
mijn welwillendheid om deze voorraad 
veilig naar huis te brengen.” 
Uiteindelijk is dat toch het fijne aan rei-
zen: ballast achterlaten en bagage mee-
nemen, in je rugzak of in je herinnering. 
Of zoals Godfried Bomans zei, “Men 
gaat op reis om thuis te komen”.



5554 VAB-Maga zine • JUL I -AUGUSTUS 2012 JUL I -AUGUSTUS 2012  • VAB-Maga zine

Hoe ga je ricHting zuiden?
wie naar Het zuiden met vakantie gaat, neemt vaak de auto. er bestaan ecHter ook andere 
manieren van reizen: Het vliegtuig of de trein. wat is de beste keuze? vab deed de test.

citytrip naar nîmEs (2 pErsonEn)

*minimale kost of kost incl. kilometerkostprijs (afschrijving, onderhoud enz.) 

Als je kijkt naar de kostprijs, is het vliegtuig in deze studie de 
beste optie voor een citytrip. Je moet er wel rekening mee 
houden dat de ticketprijzen van zowel vliegtuig als tgv erg 
schommelen. Ook qua timing haalt het vliegtuig het beste 
cijfer. Nadeel is dat er slechts 5 vluchten per week zijn. En 
dat de luchthaven buiten het centrum gelegen is. Een bus 
naar het stadscentrum vertrekt 20 minuten na aankomst van 
je vlucht en doet er zo’n 20 minuten over. Bovendien mag je 
slechts 10 kg handbagage meenemen met Ryanair.

Opmerking: Hoe eerder je de tickets voor tgv en vliegtuig 
bestelt, hoe goedkoper ze vaak zijn. 

actiEVE VaKantiE in DE omGEVinG (2 pErsonEn)

*minimale kost of kost incl. kilometerkostprijs (afschrijving, onderhoud enz.)

(*) Plus uitstapjes met (huur)wagen

Voor een actieve vakantie is de auto het goedkoopste ver-
voermiddel. Wel moet je de brandstofkost van de eventuele 
uitstapjes die je maakt er nog bij rekenen. Qua tijd ben je met 
het vliegtuig nog steeds het minst lang onderweg. Voor in te 
checken bagage betaal je bij Ryanair extra. Met de wagen 
kan je dan weer zoveel bagage meenemen als er erin past 
(eventueel met extra dakkoffer). Bovendien kan je zelf kie-
zen wanneer je vertrekt.

Drie koppels vertrokken op dezelfde dag vanuit Antwerpen, Berchem. De eindbestemming was een vakantiewoning in Saint-
Pons-la-Calm, op een kleine 50 km van Nîmes. Hun reisschema zag er als volgt uit:

auto tGV VliEGtuiG

Vertrek station Berchem 6u19 9u11 10u52

Aankomst Brussel-Zuid 9u55

Aankomst Charleroi-Zuid 12u23

Vertrek tgv 10u18

Vertrek bus naar luchthaven 12u30

Aankomst luchthaven 12u48

Vertrek vliegtuig 14u20

Aankomst station Nîmes (centrum) 15u32

Aankomst luchthaven Nîmes 15u50

Oppikken huurwagen 16u00 16u10

Aankomst in Saint-Pons-la-Calm 16u55 16u40 17u10

Totale reistijd 10u36 7u29 6u18

Verschil in tijd met vliegtuig 4u18 1u11

Legende:  = beste keuze
  = tweede beste keuze

D rie koppels reisden op dezelfde dag naar de Zuid-Fran-
se stad Nîmes. We kozen deze bestemming omdat je 
die kan bereiken met de tgv, het vliegtuig (Ryanair) en 

uiteraard ook met de wagen. Bij de vergelijking van de ver-
schillende vervoermiddelen gingen we telkens uit van twee 
scenario’s:
•	 Een citytrip naar Nîmes  

Verblijf van 4 dagen/3 nachten (2/7 - 5/7) 
Logeren in het centrum van Nîmes

•	 Een actieve vakantie in de omgeving Languedoc- 
Rousillon / Provence 
Verblijf van 14 dagen (2/7 - 15/7) 
Uitstappen in de omgeving (huurwagen noodzakelijk 
voor tgv en vliegtuig)

VErGEliJKinG VErschillEnDE VErVoErmiDDElEn 

auto tGV VliEGtuiG

Verplaatsingstijd 10u12 6u21 5u38

Prijs h/t € 266,20 of 
€ 829,96* € 660 € 298,60

Vertrekmoment Zelf kiezen 2x per dag 5x per week

Bagage Zoveel er  
mee kan 

Zoveel je  
kan dragen

Beperkt en  
bij te betalen

CO2 uitstoot h/t 270 kg 220 kg 920 kg

auto tGV VliEGtuiG

Verplaatsingstijd 10u36 7u29 6u18

Prijs h/t(*) € 266,20 of 
€ 829,96* € 1140 € 1111,76

Vertrekmoment Zelf kiezen 2x per dag 5x per week

Bagage Zoveel er  
mee kan 

Zoveel je  
kan dragen

Beperkt en  
bij te betalen

CO2 uitstoot h/t 270 kg 220 kg 920 kg

3 KoppEls, 3 VErVoErmiDDElEn
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WaGEn
Wie met de wagen reist, houdt meestal twee kosten voor ogen: 
de prijs van de brandstof en de tol op de snelwegen (péage). 
Bij deze berekening heeft VAB echter ook rekening gehouden 
met een belangrijke extra factor: de kilometerkostprijs van 
de auto (afschrijving, onderhoud, belastingen enzovoort). De 
lange rit is belastend voor je voertuig, hij zal sneller ‘verslij-
ten’. Een kost die je dus beter incalculeert als je verre reizen 
maakt. Wij gebruikten de gemiddelde kostprijs per kilometer 
van 24 gezinswagens. Op de website van Autogids kan je met 
een handige module zelf de kostprijs per kilometer bepalen 
voor jouw wagen.
Bij onze test reden we met een dieselwagen en hielden reke-
ning met een gemiddeld verbruik van 6,2 l/100 km.

tGV
De ticketprijzen voor de tgv zijn sterk afhankelijk van het mo-
ment waarop je ze bestelt. Wij maakten volgende oefening: 
we bestelden tickets in mei om te vertrekken in juli. We de-
den hetzelfde voor huurwagens. De treinrit naar Brussel-
Zuid vanuit eender welk station in België is inbegrepen in je 
tgv-ticket. Je moet dit wel aangeven bij je boeking. Het trein-
station bevindt zich pal in het centrum van Nîmes. Wie in de 
omgeving uitstappen wil maken, heeft een huurwagen nodig. 
We namen de gemiddelde prijs voor een vijfdeurs gezinswa-
gen voor 14 dagen van de vier autoverhuurmaatschappijen die 
aanwezig zijn in de luchthaven van Nîmes. Zo kwamen we bij 
volgende kostprijs voor twee personen:

VliEGtuiG
Ook de prijzen van de vliegtuigtickets zijn erg afhankelijk 
van het moment waarop je ze bestelt. Zeker bij Ryanair kan 
je soms uitzonderlijk goedkope tickets boeken. Voor een ci-
tytrip (2/7 - 5/7) vonden wij h/t-tickets voor 2 personen voor 
€ 225,20, voor een langere vakantie (2/7 - 15/7) kosten de tic-
kets € 423,36.
Ryanair legt verschillende beperkingen op en voor alle extra’s 
dien je bij te betalen. Bovendien vertrekt je vlucht vanaf Char-
leroi, dus moet je ook die verplaatsing meerekenen. Je kan 
erheen met de trein (prijs ticket enkel € 17,10), met de bus 
vanuit Antwerpen (prijs ticket enkel € 18) of met de wagen 
(parkeren). Wij kozen voor de trein.
Bij Ryanair mag je één stuk handbagage meenemen met een 
maximaal gewicht van 10 kg en binnen bepaalde afmetingen 
(55 x 40 x 20 cm). Wij checkten per persoon een extra tas van 
20 kg in; dit kost € 70 per stuk.
 

Prijzen kunnen wijzigen. Prijzen trein- en vliegtuigtickets en huurwagens 

werden berekend op 9 mei 2012.

tip Hou er rekening mee dat verhuurbedrijven een waar-
borg vragen voor de wagen die je gebruikt. Wij betaalden 
€ 800 borg bij Europcar. Zorg dus dat er een toereikend be-
drag op je creditcard staat. 

Wat Kost Dat?

Kost (2 pErsonEn) priJs

Tickets tgv heen en terug € 660

Tussentotaal € 660

Huurwagen 14 dagen € 450

Totaal € 1110

Kost (hEEn En tEruG) priJs

Verbruik: 1944 km x € 1,5 per liter diesel € 180

Péage € 86,20

Tussentotaal € 266,20

Kilometerkostprijs: € 0,29 per km € 563,76

Totaal € 829,96

citytrip
Kost (2 pErsonEn)

priJs

Tickets trein heen en terug € 68,40

Tickets vliegtuig heen en terug € 225,20

Ticket bus naar centrum Nîmes € 5

Tussentotaal € 298,60

actiEVE VaKantiE in DE omGEVinG 
Kost (2 pErsonEn)

priJs

Tickets trein heen en terug € 68,40

Tickets vliegtuig heen en terug € 423,36

Huurwagen 14 dagen € 480

Bagage 2 stuks € 140

Totaal € 1111,76

we vergeleken ook de kostprijs voor de verscHillende vervoermiddelen en kwamen tot 
enkele opmerkelijke conclusies:


