


ER SCHUILT 
EEN SLUIK- 
TOERIST IN 

ELK VAN ONS
REISTRENDS 2016

Van flaneurisme in Geraardsbergen, over robotbutlers  

en AirBnBurenruzies tot coworkinglogeren in hartje Wenen.  

Goodbye onthult de belangrijkste reistrends van 2016.
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We willen een 
gewoner leventje 

leiden, maar lijden 
nog steeds aan 

thaasofobie: 
de angst voor 

verveling.
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Trendwatcher Herman Konings en 

toerismespecialist Olivier Dujardin 

ontmoeten elkaar op een woensdag 

die wat schalkser dan de gemiddelde 

met de toekomst fl irt. Precies op de 

dag die Marty McFly en Doc Brown 26 

jaar geleden in Back to the Future II al 

eens beleefden, kruisen ook hun wegen 

elkaar opnieuw. We blikken vooruit en 

dromen luidop: waar en hoe reizen wij 

in de nabije toekomst?

Als trendspotter en veranderingspsy-

choloog schippert Herman Konings 

moeiteloos tussen vandaag, gisteren 

en morgen. Toch vraagt het hem een 

kwartiertje en een fl at white om in Bar 

Bidon in Gent te kunnen ‘landen’.  “We 

leven aan zo’n sneltreinvaart dat we 

opnieuw moeten leren vertragen.” Dat 

heeft alles te maken met de technologi-

sche vooruitgang en onze drang om te 

multitasken. 

“De kenniseconomie, fi ledruk, moeten 

netwerken, thuiswerken, bijwerken, 

bijscholen… Het moderne leven beperkt 

onze tijd. We zijn even veeleisend als 

veelzijdig.” Zo heeft een actieve Belg ge-

middeld zeven uur per week minder vrije 

tijd dan tien jaar geleden. “ Dat is para-

doxaal genoeg een volledige werkdag.” 

ONZICHTBAAR REIZEN

Olivier Dujardin, initiatiefnemer en 

uitgever van het fi jne blad dat je nu in 

handen hebt, haakt in met het fenomeen 

van de onzichtbare reiziger. “Vandaag is 

1 uur voor de actieve bevolking dus veel 

meer waard dan vroeger. Zowel tijdens 

onze vakantie als in businesstijd willen 

we er alles uithalen.” De onzichtbare rei-

ziger zoekt, boekt en betaalt zijn vlucht 

online. Hij checkt zelf in, ontgrendelt 

de hotelkamer met zijn smartwatch en 

gebruikt een app als stadsgids. “ Binnen-

kort regelen we onze volgende vlucht 

zelfs via Facebook Messenger.” 

We kiezen voor onzichtbaar vanuit 

een tijdbesparend oogpunt, niet vanuit 

schuwheid of introversie. “Want zeg nu 

zelf… Wanneer je al zoveel tijd verliest, 

wil je niet nog eens een kwartier extra 

aanschuiven omdat er iemand voor de 

derde keer dezelfde vraag stelt aan de 

infobalie, toch?”

GRAAG TRAAG

Het verdict is unaniem. Tijdens gewon-

nen momenten hunkeren we naar traag-

heid. “We nippen van een slow coffee, 

maken tijd voor salontafeljournalistiek 

en willen trager leven en reizen. Dat ver-

klaart het succes van de Dayuse Hotels. 

Daghotels als deze stellen hun kamers 

aan daglichtprijzen open voor niet-ver-

blijvers. Tussen negen en vijf kunnen ze 

er de rust opzoeken, even douchen na 

een stadsloopje of van een siësta genie-

ten na een rijkelijke lunch. Experiencing 

everyday life in another country.”
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TRIPTEASE

DE NAAKTE WAARHEID

Wie zegt dat travel reviews niet sexy 

kunnen zijn? Met de gratis iPad app 

Triptease begluur je de wereld door 

andermans ogen, al is dat niet per se 

door een roze bril. De spelregels? Het 

bestrijden van de anonieme pessimist 

en langdradige recensies. De Triptease 

tools helpen je locatieratings terug te 

vinden of zelf recensies van te schrijven. 

Met een paar klikken giet je ze in een 

strak visueel format, wat een ongewone 

catalogus van plaatjes oplevert. What’s 

not to like? Elke bijdrage die minder dan 

vijf likes haalt, verdwijnt even snel als 

ze verscheen. Ook echte ramptoeristen 

vind je er niet, want de reviews blijken 

voor 85% uit aanbevelingen te bestaan.

Download Triptease gratis 

in de App Store

FUTURES

Meer lezen? Herman Konings, Joeri 

Van den Bergh en Tom Palmaerts 

bundelen hun inzichten in het verza-

melboek Futures. Vol trends waar we 

toekomsten op kunnen bouwen. 

Herman Konings gidst ons door 

onzekere tijden en verkent de nabije 

toekomst van handel (retail), wandel 

(mobiliteit)  en warmte (gastheer-

schappij) met nauwelijks opgemerkte 

‘wendingen’ als sluiktoerisme, reputa-

tiemanagement, fygitale ruimten en de 

vlakke leeftijd.

Uitgegeven bij Lannoo en in de 

boekhandel voor € 29,99. 

ISBN 9789401426633
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Voor Olivier onthullen voorbeelden als 

deze slechts het topje van de reisberg. 

“Ook de microadventures van Alastair 

Humphreys (lees ook de column van 

Ben Roelants vooraan dit magazine, 

nvdr) zijn er volledig op gericht het bes-

te uit onze 5-to-9 tijd te halen. Alleen 

of met de kinderen. Zelfs tijdens de 

werkweek of in onze eigen achtertuin. 

De avonturier daagt ons uit heel lokaal 

en haalbaar te beginnen. Zo bouwen 

we slowtijd in binnen de grenzen van 

ons eigen werkleven en onze eigen 

stad. Want vaak kennen we onze eigen 

streek het allerminst.”

JONGE FLANEURS

Herman is meester in gonswoorden. 

“We willen een gewoner leventje 

leiden, maar lijden nog steeds aan 

thaasofobie: de angst voor verveling. 

Spotify, Amazon en andere online dien-

sten gebruiken big data om ons beter 

te leren kennen, maar maken ons leven 

daardoor ook stukken minder span-

nend. We blijven vasthangen in onze 

eigen voorspelbare loop. Denk maar 

aan Netfl ix, die series maakt op basis 

van ons kijkgedrag. Jongeren doorzien 

de fi lters van algoritmische marketing 

als deze steeds sneller. Meer nog, ze 

beginnen het ergerlijk te vinden.”

Zeker op reis weigeren ze in de stan-

daardsystemen te stappen, want dat is 

hen veel te onpersoonlijk. Via alterna-

tieve sites en apps zoeken ze hidden 

secrets en verhalen om te delen. “Ze 

willen niet op de foto met de Eiffelto-

ren, maar bezoeken de Middelvinger 

van Galileo in een vergeten museum. 

Ze herontdekken de kunst van het 

fl aneren met de digitale technologie in 

de achterzak. Diensten als Triptease en 

de Atlas Obscura spelen daar mooi op 

in met intrigerende tips voor verras-

singszoekers.”

Atlas Obscura / Lago di Resia
© Benkeboy
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DELI AMSTERDAM

YOUR DELI FUN GUIDE

Heb je geen zin in traditionele reisgidsen 

of dreig je te verdwalen in de woekertuin 

van het web? DELI Amsterdam neemt 

citytrippen persoonlijk. Aan de hand 

van een karaktertestje stippelt men een 

route voor je uit. Na het beantwoorden 

van enkele vragen over lifestyle, enter-

tainment en cultuur krijg je een type 

toegeschreven. Afhankelijk daarvan krijg 

je andere tips in de categorieën muziek, 

bars, cultuur, shopping, restaurants 

en outdoor. Het online platform voor 

toeristen en locals focust zich nu op Am-

sterdam, maar breidt binnenkort uit naar 

9 andere steden. Benieuwd of je één van 

de 7 toeristenalterego’s – waaronder 

de Alternative Souls, de Family Guy en 

de Wild Ones – of 7 Locals à la Nouveau 

Riche, Explorers en Forever Youngters 

bent? 

Test het op deliamsterdam.com

OMNIPRESENZ

BE ANYWHERE, PLAY ANYONE

Omnipresenz speelt met mensenle-

vens… en doet dat op de mooist moge-

lijke manier. Het Spaanse project stuurt 

een aantal menselijke avatars op pad, 

die hun belevenissen en acties realtime 

streamen via een HD GoPro-camera. 

De website werd ontworpen voor het 

goede doel. Het idee ontstond om 

mensen met een fysieke beperking, 

die plaats- of zorggebonden zijn, het 

reisgevoel zo levensecht mogelijk te 

laten ervaren. Van een ijsje op de 

Ramblas tot een gesprek op het 

strand van Saint-Tropez.  

www.omnipresenz.com
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ROBOTBUTLERS EN 

VIRTUELE ASSISTENTEN

Facebook werkt aan een virtuele 

assistent, die je bijna letterlijk alles 

mag vragen. Zo kan je straks ook 

een vlucht zoeken, boeken en be-

talen zonder Messenger te moeten 

verlaten. Volgend jaar horen we er 

meer over.

Dankzij robotbutler Botlr hoef je 

voortaan ook geen fooi meer te 

geven aan de kamerjongen of is 

het minder gênant om de deur in je 

onderbroek open te doen. 

Enkele fi lialen van Aloft Hotels heb-

ben zwaar geïnvesteerd in techno-

logie, zonder dat het onpersoonlijk 

wordt.
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SLUIKTOERISME

Herman verwacht dat niet alleen jongeren buurten zullen ver-

kennen die vroeger niet op ons vakantieplan hadden gestaan. 

“Steeds meer toeristen vinden hun weg sneller naar grote 

gemeenten als pakweg Dendermonde of Geraardsbergen. 

Afwijken van de geijkte paden, daar gaat het de sluiktoerist 

om. Het uitgangspunt hebben we allemaal wel eens meege-

maakt. Als je auto het op vakantie begeeft of je wat vroeger 

van de hoofdweg af moet, ontstaan de mooiste weet-je-nog-

toen-ervaringen.” Ook omdat het in de grote steden te druk 

wordt, gaan we sneller zoek naar onontgonnen locaties. De 

toekomst ligt veel meer in de kleinere steden en gemeenten. 

Deze zullen daardoor ook meer aandacht beginnen besteden 

aan eigen erfgoed en cultuur.

FYGITALE RUIMTE

Naast het lokale herstellen we ook het menselijke in eer. “We 

ruilen de bits and bytes graag in voor analoog contact. In de 

fygitale ruimte komt het beste van de fysieke en de digitale 

wereld samen. Het Omnipresenz project, het Vlaamse Mine 

Companion en het coworking hotel Shani zijn daar mooie 

voorbeelden van.”  Via Mine Companion ga je digitaal op zoek 

naar een match om samen smartphoneloos te gaan dineren. 

Ook in de woonkamerlobby van het Shani hotel maakt het 

digitale plaats voor verbondenheid. Het digitale krijgt er een 

ondersteunende en subtiele rol. “Het persoonlijk contact blijft 

cruciaal. Het is een ‘elderplek’ waar Weense creatieven en 

digitale nomaden samen werken en inspirerende gesprekken 

hebben. Op dat vlak heeft de sector veel geleerd van Airbnb”, 

zegt Herman, “alle bedenkingen en AirBnBurenruzies ten 

spijt. (grijnst) Zij maakten van locals niet alleen ambassa-

deurs maar schakelde hen in als deel van hun businessmodel.” 

Hotels à la Mama Shelter, Citizen M en Yup hebben dat alvast 

goed begrepen. Ze blinken uit met hyperfunctionele snufjes, 

maar halen tegelijk het contact met locals extra aan. 

Die zin om te innoveren vindt het duo het belangrijkste in de 

strijd tegen de tijd. “We moeten blijven vooruitkijken, niet 

eindeloos verderbreien aan dezelfde trend. Op een dag is het 

op: the day the hipster stood still and we all moved on.” 


