
Een wereld om 
   te ontdekken

REIZEN In deze expo geven Trotter en Bibliotheek 
De Krook tips aan reizigers die de wereld 
willen verkennen met respect voor mens, 
natuur en cultuur.
Van 11 juni tot 7 september 2019



... is half gewonnen. Voor een geslaagde 
voorbereiding ben je in De Krook aan 
het juiste adres. Ontleen hier je reisgids 
en ga aan de slag met de eerlijke exper-
tise van de auteurs. Deze reisverslaaf-
den trekken de wereld rond, op zoek 
naar verborgen en verrassende plek-
ken. Ze staan continu in overleg met 
de locals en met de redactieploeg die 
de reisgids in goede banen leidt. Merk 
je zelf tijdens je reis dat een suggestie 
of adres veranderd is – want de wereld 
houdt niet op met draaien –, neem dan  
steeds contact met de redactie, zo help 
je toekomstige reizigers.

Hou rekening met de gebruiken van het land. Canadezen heb-
ben een hekel aan eeuwige mopperaars. In Vietnam is het onge-
hoord om het hoofd van een kind aan te raken. En geef nóóit 
een Schot een kus op de wang, hij zou dit heel vreemd vinden. 
Een lijst met de gewoonten per bestemming vind je vooraan je 
reisgids. Lees deze lijst goed, en vooral, wees altijd open min-
ded, vriendelijk en respectvol.

Overal ter wereld komen mensen samen om te feesten. Eeu-
wenoude rituelen, spannende sportwedstrijden of eigenzinnige 
muziekfestivals: geef je ogen de kost en genieten maar. Voor 
reizigers zijn dit uitgelezen momenten om, heel ongedwongen, 
de bevolking te leren kennen.

Laat je reisuitgaven zoveel mogelijk bij de lokale bevolking 
terecht komen. Vermijd bekende ketens, maar ga naar kleine 
familierestaurants: je wordt er steeds hartelijk ontvangen. 
Koop je ambachtelijke producten? Bedenk dat deze iemands 
broodwinning zijn. Leg dus bij het afdingen – waar dit cultu-
reel verantwoord is – de nodige fair play aan de dag.

Een simpele begroeting en een vriendelijke 
glimlach zijn jouw tickets tot unieke ontmoe-
tingen tijdens je reis. Hoe je dit best aanpakt? 
Hier drie tips van Trotter-auteurs:
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Leestips vind je op 
https://stad.gent/expo-reizen # trotterreizen

GOED 
     BEGONNEN... 



Traag reizen is in. Wandel-  en fietsvakanties 
zijn bovendien  ook één van de meest duur-
zame manieren van reizen.  Overal ter wereld 
vind je inmiddels uitgestippelde routes en ieder 
jaar komen er nieuwe verrassende trajecten bij. 
Een opvallende route is de Underground Rail-
road Bicycle Route van Alabama naar Ontario. 
Je fietst  er langs de gevaarlijke ontsnappings-
route van Zuid-Amerikaanse slaven op weg 
naar het vrije noorden, amper 150 jaar geleden. 
De tocht brengt je door prachtige natuurland-
schappen met een beladen geschiedenis. 

De trein is het meest duurzame vervoermiddel voor verre 
bestemmingen. Veel treinritten vormen een bijzondere reis 
op zich. Zo vind je in Europa Le Chemin de fer in Corsica, de 
Bernina Express door de Zwiterse Alpen en de ondertussen 
door Harry Potter wereldbekende West Highland Railway in 
de Schotse Highlands. Bewonder het landschap vanuit een luie 
zetel, leer je medereizigers gaandeweg kennen en ontdek als 
kers op de taart charmante, ongekende plekjes.

Een lange reis is minder belastend voor het milieu dan meer-
dere korte reizen. Boek dus niet impulsief een citytrip, maar 
denk bewust na over wat je wil beleven. In elke reisgids vind 
je een overvloed aan ideeën. Laat je ook inspireren door ande-
ren: in deze bibliotheek vind je een uitgebreide collectie reis-
verhalen. 

Iedereen weet, vliegtuigen stoten gigantisch veel CO2 uit. Vlieg 
je toch, compenseer dan je schade door een som te storten 
aan organisaties die energievriendelijke projecten steunen.
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DE KUNST VAN 
TRAAG REIZEN Hoe kan je tijdens het reizen het milieu zo min 

mogelijk belasten? Hierbij drie tips. 
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Stel, er is een boer met 
een biologisch land-
bouwbedrijf die hulp 
kan gebruiken. En er 
is een reiziger die de 
boer wil helpen in ruil 
voor kost en inwoon. 
Deze vorm van rei-
zen heeft een naam 
en wordt wereldwijd 
steeds populairder: 
wwoofing of “World 
Wide Opportunities 
on Organic Farms”. Je 
werkt een aantal uren 
per dag en ontdekt 
intussen het echte 
lokale leven.

Betreed de eettempel Eataly in Turijn en geef je zintuigen de 
kost. Je eet hier alleen verse, biologische en gezonde regionale 
producten in een tiental thematische restaurants. Alles wordt 
klaargemaakt terwijl je toekijkt. Kookcursussen, wijnproeverijen 
of literaire bijeenkomsten : je gaat hier niet met lege handen 
naar huis.

De Marathon des Châteaux du Médoc in de Franse wijnstreek 
rond Bordeaux combineert hardlopen en wijnproeverij. Geen 
typische marathonsnacks bij de bevoorradingsposten – hier 
krijg je verse oesters. De winnaars ontvangen hun gewicht in 
Médoc-wijnen.

Volg het spoor van Game of Thrones. De ijzeren troon uit de 
serie staat in het zuiden van Westeros, in King’s Landing, de 
stad die in handen is van House Lannister. Vanaf seizoen 2 
werden de buitenopnames in het fort Lovrijenac in Dubrovnik 
opgenomen. De tuinen zijn die van het arboretum van Trsteno.

Trottertip 5

DE REISBOER
                                     OP Zin in een alternatieve reis? Gelijk heb je. Volg je 

passie ook tijdens je vakantie: je reiservaringen 
worden er des te unieker door. Keuze te over, 
hieronder drie “ongewone” bestemmingen.
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Op AVONTUUR 
in de NATUUR

Het hotel met de meeste sterren is…  
jouw tent in de natuur. Wie kampeert, 
leeft letterlijk op het ritme van dag en 
nacht. Maar ook hier geldt: je bent en 
blijft te gast. De natuur, jouw gastheer, 
biedt het mooiste van zichzelf, dus wees 
respectvol en laat je kampeerplek net-
jes achter.

Trottertip

In Zweden bestaat een voorouderlijk gebruik, het allemansrätt 
of ‘allemansrecht’. Je mag bijna overal je tent opslaan, om het 
even waar zwemmen, bessen of paddenstoelen plukken, en uit 
om het even welke bron water te halen. Er gelden maar twee 
voorwaarden: verniel niets en stoor niemand.

Heb je de kans om buiten het hoogseizoen te reizen, doe dat 
dan zeker. De impact van de toenemende stroom reizigers op 
onze aarde vermindert omdat je de natuur zo meer rust geeft.  
Langzaam maar zeker dragen ook hotels en restaurants duur-
zaamheid hoog in het vaandel: op internet vind je een lijst adres-
sen met het EU Ecolabel. Dit mogen er zeker nog meer wor-
den!

In de natuurreservaten in Kenia hebben dieren altijd voorrang. 
Bij een ongeval ben je dus steeds in het ongelijk. En zo hoort het 
ook. Een essentiële tip voor wie op safari trekt: ga steeds in zee 
met een organisatie die het dierenwelzijn op de eerste plaats 
zet.
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Leestips vind je op 
https://stad.gent/expo-reizen # trotterreizen

Net zoals elk land zijn verkeersregels heeft, zijn 
er ook verschillende “natuurregels” naargelang 
je bestemming. Hieronder enkele voorbeelden:
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Je reis 
 start hier

Ook hier om de hoek 
lonken reisavontu-
ren. Een echte reizi-
ger is immers altijd 
onderweg. Van West- 
Vlaanderen tot Lim-
burg, overal in België 
word je verrast door 
mooie natuurplekjes  
en unieke cultureel 
erfgoed. Uiteraard 
steeds vergezeld van  
een hapje en een 
drankje uit de streek. 
Waar wacht je nog 
op?!
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Reizen, 
een wereld om 

te ontdekken
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