
 

Langzamer reizen: meer diversiteit, eco- en slow 
toerisme brengt ons bij elkaar 
 
Het Italiaanse Elba is al 27 jaar een voorbeeld van ‘slowtoerisme’…  en die ervaring komt nu ook 
naar België en de Europese Gemeenschap 
  
Onze manier van reizen is grondig aan het veranderen. Tegen een hels tempo zo veel mogelijk 
toeristische highlights afvinken geeft ons minder voldoening. We blijven zeer zeker nieuwsgierig. 
Maar we zijn ook steeds meer bekommerd om ons welzijn en dat van de planeet. Slow toerisme is 
vandaag dan ook in volle opmars: stressvrij genieten van vaak minder bekende streken, en dat aan 
een heerlijk relaxt tempo. 
  
 

 
 
 
Zevenentwintig jaar al organiseert BTS haar beurs over sport, en welzijnstoerisme op het Italiaanse 
eiland Elba. BTS staat trouwens voor Benessere (welzijn), Turismo (toerisme) en Sport. Terwijl andere 
toeristische sectoren vandaag nog volop op zoek zijn na Corona, Oekraïne en de opwarming van het 
klimaat, klotsen de golven na al die jaren nog steeds even rustgevend tegen de kustlijn van Elba. 
Onderzoekers van BTS weten waarom precies dit soort landelijke plekken meer interesse krijgen. “Er 
is duidelijk meer vraag naar traag reizen: met de auto, de fiets en soms zelfs te voet. Mensen zijn op 
zoek. Ze willen zichzelf en hun medereizigers ontdekken, en ze willen vooral de ruimte.”   
  
“Toerisme zal daarom steeds meer focussen op mooie ervaringen: wandelen, fietsen, het 
herontdekken van landelijke en rustgevende plekken. Reizen wordt meer verbonden met je eigen 
sociale, ethische en economische waarden. Een reiziger die meer aandacht heeft voor het milieu, 



voor het psychische en fysieke welzijn, voor de plaats en de mensen die bezocht worden. Het zijn 
uitgerekend de minder bezochte en minder bekende plekken die daarvoor het meest in aanmerking 
komen. Langzamer reizen, ontspannende natuurlijke ritmes en activiteiten die nuttig zijn voor je 
welzijn staan vooraan op het programma.” 
  
Het toerisme zat in 2022 duidelijk nog niet op zijn niveau van voor de wereldwijde pandemie. Uit de 
‘World Tourism Barometer van 2022’ blijkt dat we zelfs op 50 tot 63  procent van het aantal 
boekingen zitten van 2019. En toch blijkt sport- en welzijnstoerisme juist één van de snelst groeiende 
segmenten te zijn. Volgens een enquête van Booking zal reizen als bron van welzijn één van de 
sterkste trends zijn. Zeventig touroperators trokken dit najaar naar Elba om er te leren van de 
ervaringen. Het Italiaanse eiland promoot zich sinds de jaren negentig met haar ideale landschappen 
voor rust, sport en welzijn.   
  
Die expertise willen Belgische Italo-lovers uitbreiden, en tegen 2025 naar Brussel te halen. Zij 
ondertekenden een charter met de BTS initiatiefnemers in Elba, om het slowtoerisme in het hart van 
de Europese Unie te promoten. “Na zeventwintig jaar wordt het tijd dat die mooie trend zich doorzet 
vanuit Italië naar heel Europa,” zeggen initiatiefnemers Geert Smets en Gabriele Pellegrini. “De 
voordelen zijn groot: Het ‘slow toerisme’ met aandacht voor de leefomgeving doet ons Europa 
herontdekken. We leren onze eigen buren en de andere Europese volkeren beter kennen. We zijn nu 
eenmaal een continet met meer diversiteit, en slow toerisme brengt ons juist dichter bij elkaar. Het 
versterkt onze samenhorigheid in Europa. De Italiaanse invloed en cultuur die we vandaag al in België 
al vinden, is een ideale match om die tendens van hieruit in heel Europa te verspreiden. Toerisme 
gaat zonder twijfel weer groeien. Tenminste: als het ook het welzijn van reizigers en de mooiste 
bestemmingen laat groeien en bloeien.”    
 
Voor meer info: gabriele@pellegrini.be of bel:0495.301992 
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