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londen

 PRIJS  200 euro  

 TIJD  1uur 15  

 CO2  50.000 gr. 

 PRIJS  55 euro  

 TIJD  5 uur  

 CO2  85.374 gr. 

 PRIJS  105 euro  

 TIJD  3,5 uur  

 CO2  25.000 gr. 

frankfurt
   snelste

  goedkoopste

   groenste

  groenste

  groenste

 goedkoopste

  goedkoopste

   snelste

   snelste

 PRIJS  150 euro   

 TIJD  1uur 20  

  CO2  44.000 gr. 

 PRIJS  45 euro  

 TIJD  4 uur  

 CO2  44.000 gr. 

 PRIJS  80 euro  

 TIJD  6 uur  

 CO2  22.000 gr. 

 PRIJS  130 euro  

 TIJD  1uur   

 CO2  37.000 gr. 

 PRIJS  52 euro  

 TIJD  6 uur 30  

 CO2  90.253 gr. 

 PRIJS  120 euro  

 TIJD  6 uur  

 CO2  18.500 gr. 

over. Met het vliegtuig haal ik dat niet. Bovendien 
zit achter vliegen altijd wat meer druk. Althans, zo 
voelt dat voor mij. En met de trein kom ik volledig 
uitgerust aan. Je kunt wel werken onderweg, maar 
dat doe ik niet. Voor mij is het echt drie uur en acht-
tien minuten rust.’ 

KOSTEN, TIJD EN GEMAK 
Waar ze bij Fokker Aerostructures BV vooral op 
de kosten letten, kijkt Vincent vooral naar tijd en 
gemak. Vincent: ‘Als ik veel moet overstappen of 
heel lang onderweg ben, laat ik de trein links liggen. 

Naar Berlijn vlieg ik bijvoorbeeld. Het vliegveld ligt 
heel dicht bij de stad en met de trein ben je ruim 
zes uur onderweg. Met de auto naar Berlijn vind ik 
ook geen optie. Veel te ver. Dat doe ik alleen als 
ik veel spullen mee moet nemen. Of zoals laatst 
naar Kassel. Het was een ontzettend gehannes om 
daar met de trein te komen. Toen ben ik in de auto 
gestapt. Maar de grens van autorijden ligt bij mij 
wel ergens tussen de drie en vier uur.’ Naar Londen 
kiezen beiden voor het vliegtuig. Naar Frankfurt zou 
Vincent met de trein gaan, Paula boekt dan meestal 
een vliegticket. 

Michiel Mol (43)
ONDERNEMER VAN FORMULE 
1-TEAM EN SPACE EXPEDITION
»In Nederland reis ik weleens 
per trein naar een zakelijke 
afspraak, maar vooral naar 
lastig bereikbare plekken neem 
ik de auto. Binnen Europa vind 
ik het een stuk relaxter om met 
de trein te reizen dan met het 
vliegtuig. Neem Parijs. Ik werk 
in Amsterdam, stap hier in, en 
mijn afspraken zijn daar veelal 
in het centrum, waar ik na 3.20 
uur uitstap. Onderweg kan ik 
werken, en als ik met meerdere 
mensen reis ook vergaderen. 
Tijd en ef ciency zijn voor 
mij cruciaal. Als er iets is wat 
eindig is, en waar ik niets van 
kan bijmaken, is het tijd. In dat 
verlengde ligt ook de langeter-
mijnvisie van Space Expedition: 
over twintig jaar voeren we 
intercontinentale vluchten 
Amsterdam-LA uit in anderhalf 
uur. Ik zit gemiddeld toch één 
keer per week in het vliegtuig, 
als het niet twee keer is. Tel uit 
de winst.«

lees het hele verhaal 
op de blog

» lees verder op pagina 10

*diesel

* Auto: uitgegaan van een gemiddelde 
  uitstoot van 170 gram per km.
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