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Denk aan reizen en antwoord zonder nadenken: natuur of cultuur? Is reizen bij uitstek
een cultureel fenomeen – en dus erg mensgebonden – of is reizen ook een wezenlijk
natuurlijk proces? Deze vraag veronderstelt
dat we een opdeling maken tussen mens en
natuur, terwijl we als mens tegelijk culturele
wezens en ook een brok natuur zijn, al zien
we onszelf doorgaans niet zo.
Misschien vatte je mijn inleidende vraag helemaal anders op en dacht je dat ze ging over
je reisstijl: liefst bergen en bossen, of eerder
steden en musea. Eén ding is duidelijk: aan
reizen zitten allerlei kantjes.

Reizen, alleen voor mensen?
Toen ik begon te associëren voor het schrijven van dit artikel,
leek reizen me vooral een mensenactiviteit. In tegenstelling
tot de menselijke beheptheid met verplaatsing lijkt de natuur
stationair: bomen en planten blijven levenslang op hun plek.
Dieren verplaatsen zich, maar ‘reizende dieren’ klinkt dan
weer een beetje vreemd. Ik besluit reizen te herleiden tot de
essentie en kom uit op ‘beweging’. Dat blijkt een vruchtbaar
aanknopingspunt: de wind reist, zaadjes reizen, trekvogels
en pinguïns en bultrugwalvissen reizen. De manier waarop
bomen en planten zich doorheen de seizoenen bewegen lijkt
een volwaardige reis op zich. De zee reist op het ritme van de
getijden en de hele Aarde reist aan één stuk om de zon. En dan
hebben we het nog niet gehad over de levensreis. Misschien
ken je die tekst wel: bij je geboorte stap je in een trein met vele
haltes, je denkt dat je ouders je altijd zullen vergezellen maar
ergens stappen ze uit, verderop stappen nieuwe mensen in die
enorm belangrijk voor je worden. Soms is het een plezierreisje, andere keren loodzwaar, en uiteindelijk zal je zelf ook
uitstappen.
We blijven met dat dubbele gegeven: reizen als beweging
zit ingebakken in al wat leeft, anderzijds heeft het voor ons
mensen bijkomende psychische dimensies. We zoeken er
ontspanning en afleiding, verrijking en ontplooiing in. Reizen
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nog onomstreden was, is ‘vliegschaamte’ intussen een ding. Staat
reizen dan ook haaks op permacultuur? Niet per se, we kunnen
bewust de oefening maken om met een permacultuurblik naar
ons reisgedrag te kijken.

Met de permacultuurbril in de bagage
Om te beginnen zijn er de drie ethische principes: Zorg voor de
mens en de Aarde en Eerlijk delen. Wat dat laatste betreft: kunnen
we ermee leven dat de CO2-uitstoot van onze verre vakantie
bijdraagt aan het op termijn onleefbaar worden van de thuis van
anderen? Kunnen we genieten terwijl onderbetaalde mensen
onze bagage afhandelen of onze hotelkamer poetsen?
Ook de ontwerpprincipes bieden aanknopingspunten. Principe
6 bijvoorbeeld: geen afval produceren. Wegwerp lijkt handig en
duurzame reflexen vallen makkelijk weg in vakantiestemming,
maar je kan net zo goed je herbruikbare koffiebeker, bestek en
boodschappentas meenemen. Als je geneigd bent om op vakantie
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