Mercator Experience:

‘Green lanen’ in Nederland
In Nederland leek dit enige tijd een
deelenemersveld. 50% van de mensen
uitstervende activiteit te worden. Steeds Als je graag actief met je 4x4 bezig bent die tot nu toe hebben ingeschreven,
meer onverharde wegen worden door
minimaal voor een tweede rit
en hiervoor niet naar het buitenland hebben
de overheid afgesloten en ook veel
ingeschreven. Er is zelfs een deelnemer,
aanwonenden staan niet om te juichen, wilt, is ‘green lanen’ in Nederland die al zeven maal heeft ingeschreven.’
als 4WD’s dicht langs hun erf rijden.
Op de vraag hoe ze denken hiervan rond
Sinds vele jaren is Mercator Experience een mooi alternatief. Green lanen te komen, is hun antwoord klip en klaar.
op dit vlak actief en probeert liefhebbers
‘Dat is niet onze insteek. We doen dit
van green lanen een mooie ervaring houdt in, dat je op openbare, doch naast ons dagelijks werk’, vertelt Arno.
in het Nederlandse landschap te laten
we hiervan zouden moeten leven,
onverharde wegen een route rijdt, ‘Als
opdoen. Maar in 2014 leek ook Mercator
dan hadden we een groot probleem. Je
Experience te gaan verdwijnen. Er was vaak op basis van het alom bekende moet dit doen, omdat je het leuk vindt.
weinig animo van buitenaf en het aantal
Niet omdat je hiermee je boterham moet
aanmeldingen voor de ritten liep sterk bolletje/pijltje principe.
verdienen. Dat gaat domweg niet!’
terug.
Nu, ruim een jaar later denken de heren
Mercator werd te koop gezet en twee heren bleken in het concept Mercator het redelijk op de rit te hebben. ‘We zien nog steeds nieuwe
geïnteresseerd. Sinds mei 2014 runnen zij het nieuwe Mercator Experience mensen zich inschrijven. Via mond-tot-mond-reclame komen mensen
en ze zijn er enthousiast over. ‘We zijn hier op basis van een idealistische bij ons terecht. Onze visie is, dat mensen de gelegenheid moet worden

grondslag ingestapt’, vertelt Arno Beek. Zelf is hij liefhebber van het
green lanen en hij vond het jammer, dat Mercator mogelijk zou worden
opgedoekt. Met regelmaat reed hij met zijn gezin mee. Arno runt in het
dagelijks leven een organisatie, die zich inzet voor mensen met autisme. Dit
doet hij samen met Felix Clercx. Daar hebben ze een weektaak aan. ‘Toen
Arno voorstelde om Mercator over te nemen, was ik niet direct enthousiast.
Maar bij het idee om Mercator te koppelen aan een goed doel, was ik snel
om.’
Los van de organisatie Voorzet die zij samen runnen, bestaat er ook een
‘Stichting Voorzet Vakantie en Vrije Tijd’, die op basis van de inzet van
vrijwilligers draait. De activiteiten die worden georganiseerd, worden
door de deelnemers zelf betaald, maar de professionele begeleiding die
meegaat, moet worden opgehoest vanuit sponsorgelden en donaties. ‘We
doneren de helft van de inkomsten, die we uit Mercator genereren aan de
Stichting en daarmee dragen wij ons steentje bij aan het maatschappelijk
verantwoord ondernemen’, alsdus Arno. ‘Los daarvan is het ook gewoon
leuk om die ritten te organiseren’, vult Felix hem aan.
‘Het is elke keer weer erg leuk, als mensen na afloop tevreden terugkijken
op de rit, waarvoor ze hebben ingeschreven. Dat zien we ook aan het

geboden het off-road rijden te combineren met het genieten van de mooie
natuur, die Nederland rijk is. Ook geven we, door met individuele starttijden
te werken, mensen de gelegenheid om het roadbook rijden echt te kunnen
beleven. We laten mensen individueel starten, zodat er voldoende ruimte
tussen de auto’s zit.’ Om de omgeving niet teveel te belasten, is er voor een
concept gekozen waarbij er niet meer dan 20 auto’s meerijden. Vol is vol!
Wel geven ze mensen de garantie, dat een georganiseerde rit altijd
doorgaat, ongeacht het aantal deelnemers.
Het concept, dat het nieuwe Mercator heeft neergezet, lijkt aan te slaan.
Inmiddels hebben de eerste bedrijven zich bij hen gemeld met de vraag, of
zij voor hun klanten een rit willen organiseren. ‘Het is natuurlijk geweldig,
dat we dit mogen doen, maar het blijft voor ons een hobby naast onze
drukke baan, dus we moeten uitkijken, dat we niet teveel hooi op onze vork
nemen. Maar ja……., het is zo verdomde leuk!’ Arno en Felix kijken elkaar
eens aan en je ziet ze denken: ‘Wat ons betreft rijden we elke dag!’
Mocht je geïnteresseerd zijn in Mercator, kijk eens op de site:
www.mercator-experience.com, of stuur een mail naar:
info@mercator-experience.com
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