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Wie haast heeft rijdt hem in een paar uurtjes,
maar de Australische Great Ocean Road
toont zijn charme pas goed tijdens een
meerdaagse roadtrip. Het paradijs in
243 kilometers asfalt.
Tekst en foto’s:Matthijs Meeuwsen

‘H
oe hoog de golven hier in
Torquay worden?’’ Surfle-
raar Grayme ‘Gally’ Gal-
braith bekijkt het buiten-
landse bezoek alsof er zo-
juist is gevraagd hoeveel
hamburgers er maximaal

op zijn barbie passen. ,,Zoveel meter als
je maar wilt hebben, joh. Geloof me, er
komen hier golven binnen die ver boven
de lantaarnpalen uitstijgen.’’
Hoe kan het ook anders, in de bakermat

van de Australische surferscene. De legen-
darische golven van stranden als Bells
Beach en Jan Juc trokken de eerste surf-
pioniers al in de jaren ’50 aan hun zonge-
bleekte haren richting Torquay; al gauw

gevolgd door gewiekste garageknutselaars
die zelfgestikte wetsuits verkochten van-
uit hun Volkswagenbusjes. Inmiddels zijn
lokale onderneminkjes als Rip Curl en
Quicksilver uitgegroeid tot wereldbe-
roemde watersportimperia en krijgt het
ingekakte dorpje van nauwelijks zeven-
duizend inwoners er na zijn winterslaap
jaarlijks ruim tweemaal zoveel gelukszoe-
kers bij. Ze slipperen nonchalant door het
surfmuseum of waxen hun ‘achtvoeters’ in
het zand. Eenmaal in het water doet de
Indische oceaan vervolgens snel de schif-
ting. De onervaren shark biscuits rollen
als droogtrommels door de branding, ter-
wijl de meer gehaaide locals verderop ge-
routineerd de golven bedwingen.

Lokale held Gailbraith kijkt het aanmet
de nonchalance van een oude zeerot. In
2007 werd hij nog op zijn 51ste voor de
derde keer Australisch surfkampioen,
maar vandaag baalt hij vooral als een
klein kind van zijn zilveren plak bij de
laatste krachtmeting in de golven. ,,Ik
háát tweede plaatsen, maar de zee is ge-
woon een vals kreng. Je hebt van die
dagen dat ze iedereen mooie golven geeft,
behalve jou. Het enige wat je kunt doen,
is je daarbij neerleggen.’’
Hij haalt zijn schouders op. ,,Laatst ver-

loor ik mijn sunnies in het water, waarna
ik twee stappen zette en er een andere
zonnebril aanspoelde. Die heb ik toen
maar meteen opgezet. De zee geeft en de

zee neemt. Zo is het hier altijd geweest.’’

GASPEDAAL
Het zijn de harde wetten in het gevecht
tussen land en zee dat al sinds mensen-
heugenis wordt uitgebokst langs de Aus-
tralische deelstaat Victoria. De afbrokke-
lende kalksteenkliffen maken onweerleg-
baar duidelijk welke partij er aan de win-
nende hand is, maar toch was het precies
deze kronkelkust waar de staatsoverheid
in 1919 zijn meest prestigieuze bouwpro-
ject in haar bestaansgeschiedenis voor
ogen zag. Drieduizend Australische solda-
ten – net terug uit de EersteWereldoorlog
– werden opgetrommeld om als eerbetoon
aan hun zestigduizend gesneuvelde strijd-

Natuurgeweld: De zee geeft en de zee neemt. Van de beroemde rotsformatie de Twelve Apostels staan er nog achtovereind. Daar krijg je danwel strand voor terug.
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Fauna: DeGreat OceanEcolodge is een prima plek omhet Great OtwayNational Park te verkennen. Spot de talloze koala’s, kangaroes, wallaby’s en tijgerquolls.

to heaven
makkers langs de kustlijn een autoweg uit
de bush te hakken. Dertien jaar en 243 ki-
lometer later was ’s werelds meest om-
vangrijke oorlogsmonument een feit en
mochten de eerste automobilisten tegen
een kleine vergoeding los op het gloed-
nieuwe wegdek. Toen de aanlegkosten
eenmaal waren terugverdiend, werden de
tolpoorten afgebroken op de B100. Maar
de autoweg verdiende nog een titel die
meer eer deed aan haar schoonheid dan
de naam van een Bassie en Adriaanboef:
Great Ocean Road.
Een gedenkboog met de beroemde bij-

naam herinnert net buiten Torquay nog
altijd aan de soldaten, maar na een paar
vluchtige kiekjes van deze toegangspoort

trappen demeeste reizigers weer gauw op
het gaspedaal voor de ware attractie: de
autoweg zelf. En hoe kun je het ze ook
kwalijk nemen? De Great Ocean Road is
een ode aan het asfalt. De aanblik degra-
deert de Route 66 moeiteloos tot provin-
ciaal tractorweggetje. Turkooizen water,
goudgele stranden, felgroene eucalyptus-
wouden en één lange, zwarte streep. Een
decor waar Jeremy Clarkson opgewonden
van begint te ronken en waarin automer-
ken aan de lopende band hun reclame-
campagnes schieten.
Maar let op: houd de ogen wel strak op

de weg of stop bij een van de talloze uit-
zichtpunten. De B100 slingert van links
naar rechts als een wispelturige wombat

en werd niet voor niets al decennia ge-
bruikt voor de rijexamens van de staats-
politie. Afgelopen december overleed een
automobilist toen hij uit de bocht vloog
en 150 meter naar beneden stortte.

SEXY BEESTJE
Trek? De zalmburgers en tofuwraps van
het culinaire kustdorpje Lorne verleidden
al vele roadtrippers tot een extra lange
tussenstop en zijn bovendien een goed ex-
cuus om kennis te maken met de Austra-
lische gastvrijheid. ‘Kinderen die zonder
ouderlijk toezicht rondlopen, krijgen een
espresso en een gratis puppy’, stelt een
bord bij een van de sfeervolle bermcafee-
tjes.

De volgende dag kan de camper weer
worden ingepakt en is het snel doortuffen
naar Apollo Bay, waar de Great Ocean
Road een kolonie zeehonden gedag
zwaait en de kust even verruilt voor de
imposante bossen van het Great Otway
National Park. De takken zijn hier werke-
lijk bezaaid met koala’s, maar dit 103 km!
grote stuk groen biedt ook volop onder-
dak aan andere typisch Australische bui-
deldieren zoals kangoeroes, wallabies,
mierenegels en… euh… tijgerquolls.
,,Je hebt nog nooit van de quoll ge-

hoord?’’ vraagt de aimabele bioloog en
wandelende wildlife-encyclopedie Shayne
Neal quasiteleurgesteld. ,,Nowor-
ries, de overgrote meerderheid !
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uit & thuis
!DEVLUCHT
CathayPacific vliegt vanaf Schip-
hol dagelijks naarMelbourne,
met een tussenstop inHongkong.
Retourtickets vanaf!1150.
cathaypacific.nl
Vanaf het vliegveld is het nog 112
kmrijden tot deGreatOcean
Roadbegint bij Torquay.

!BESTEREISTIJD
Hetweer inVictoria is berucht
omzijnwisselvalligheid,maar
tussennovember enapril kun je
doorgaans rekenenop tempera-
turen vandik bovende 20 ºC.

!OVERNACHTEN
DeGreatOceanEcolodgebewijst
dat duurzaamheid en luxe prima
samenkunnen.Verrukkelijke bio-
maaltijden, eengemoedelijke
service, eenwaanzinnige omge-
ving endiversemogelijkheden

voor razend interessante interac-
tiemet koala’s, suikereekhoorns
en tiigerquolls.
Tweepersoonskamers boek je
voor!280per nacht via
greatoceanecolodge.com

!KAMPEREN
DeGreatOceanRoad is primaper
camper af te leggen. ADReiswe-
reld koos voor een camper van
Spaceships: eenZwitsers zakmes
opwielendat dezelfde (inklap-
bare) uitrustingheeft als een
camper,maar de omvangendus
het energieverbruik van eenper-
sonenauto.spaceships.tv

!MAATREIS
Hulpnodig bij het plannenvande
reis?TravelEssenceorganiseert
persoonlijkemaatreizennaar
Australiëmet de focus opduur-
zaamheid. travelessence.nl
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van de Ozzies heeft zelf ook to-
taal geen benul van zijn bestaan. De
quoll leeft op het randje van uitster-
ven; als er nog 1500 exemplaren in
het wild leven, mag ik in mijn han-
den knijpen. Daarom grijp ik werke-
lijk alles aan om dit beestje sexy te
maken.’’
Om dat te bereiken runnen Neal

en zijn vrouw slash medebiologe
Lizzie Corke sinds 2004 de prijswin-
nende Great Ocean Ecolodge, die
zich qua schoonheid moeiteloos kan
meten met haar wereldberoemde
opritlaan. ,,Alles wat wij hier doen
draait om het behoud van de tijger-
quoll,’’ vertelt Neal, terwijl hij zijn
gasten door een erehaag van territo-
riaal brullende koala’s en nieuwsgie-
rig opgeveerde kangoeroes naar zijn
onderzoekscentrum leidt. ,,Ik om-
schrijf de quoll altijd als een soort
possum on steroids. Het is een bui-
delmarter met de op één na sterkste
beet van alle zoogdieren. Dat is dus
sterker dan die van leeuwen,
cheeta’s en grizzlyberen. Echt hoor,
je bent meer dan welkom om hem
je vinger te geven. Maar hij houdt
hem wel.’’
In het gras doemt een guitige ra-

gebol op ter grootte van een flink
konijn, dat nog in niets zijn angst-

aanjagende repu-
tatie verraadt. Ver-

tederende kraaloogjes,
een schattig mopsneusje,
een lange staart en een

bontjas vol spierwitte
sneeuwvlokken.
Maar dan gaat zijn

bek open en geeuwt de quoll tot
schrik van de visite zijn vlijm-
scherpe wapenarsenaal bloot.
Neal: ,,Het zijn best vriendelijke

beestjes, maar wanneer ik hier een
konijn neerzet gaat hij op tot er let-
terlijk niets meer van over is. Om de
quoll wat meer naamsbekendheid te
geven zijn we nu bezig een heus
quollbiertje op de markt te brengen.
De slogan hebben we al: a beer with
a bite.’’

ZEEMANSGRAF
De faunakaart is afgeturfd, dus
gauw verder richting het westen
waar de Great Ocean Road zich
weer langs de kustlijn voegt en de
weergoden zich geregeld van hun
meest grillige kant laten zien. Het
wegdek werd hier in de loop der
jaren meerdere malen door nood-
weer van de kaart geveegd. Maar
zware stormen joegen eeuwen eer-
der al talloze kolonisten hun zee-
mansgraf in, waardoor de kustlijn
bij Port Campbell ook wel te boek
staat als de ‘Shipwreck Coast’.
Nergens is dan ook beter te zien

hoe gulzig de golven van het kalk-
steen snoepen, en daarom is het ook
hier – nog voor de officiële finish in
het dorpje Warrnambool – dat de

meeste reizigers al de eindstreep
trekken om optimaal af te sluiten
met de mooiste plaatjes van alle-
maal. De Londen Bridge bijvoor-
beeld: ooit een dubbele rotsboog,
maar sinds 1990 vooral bekend om
de twee toeristen die met een heli-
kopter in veiligheid werden ge-
bracht nadat de landbrug achter
hen in zee was verdwenen.
Of – nog mooier – de Twelve

Apostles: negen vijftig meter hoge
rotspilaren, die ooit door de golven
van het land werden geknabbeld en
sindsdien boven het water uitrijzen
als de laatste kliekjes van een bava-
roisbuffet. We tellen er maar acht?
Klopt. De Indische Oceaan weet hier
nog altijd van geen ophouden: in
2009 ging een kalksteentoren voor-
goed kopje onder. Ter compensatie
heeft het water onderaan de kliffen
wel een aantal prachtige zandstran-
den uitgespuwd. Zo is ze dan ook
wel weer. De zee geeft en de zee
neemt. !

Camperen:Neemde tijd en trek een paar
dagen uit voor de Great Ocean Road.

Langs deweg:Hetmonument voor de solda-
ten die de Great Ocean Road aanlegden,
nieuwsgierigewallaby’s en de tijgerquoll.
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VERTREKDATA EN PRIJZEN

Kijk snel op www.kras.nl/LR31370

MEER INFORMATIE & BOEKINGEN
Boeken via internet: Ga naar www.kras.nl/LR31370. Kies uw reis, datum en prijs en klik op BOEK NU. Voer bij ‘stap 1’ de actiecode AD19002 in en
u ontvangt ! 50 korting per persoon. Telefonisch boeken? Bel 0900-9697 (15 cpm) o.v.v. reisnummer LR31370 en actiecode AD19002
Boeken met deze actiecode is mogelijk t/m 28 februari 2013.

Appartementen Las Olas

Vertrek van 1 maart t/m 25 oktober 2013.
Normale prijs Lezersprijs

8 dagen vanaf ! 509 nú vanaf ! 459
15 dagen vanaf ! 607 nú vanaf ! 557
Ook 11, 12 en 22 dagen mogelijk.
Prijzen zijn per persoon o.b.v. 2 personen.

Inclusief: vliegreis Amsterdam–La Palma v.v. met
transavia.com, luchthavenbelasting, brandstofheffing,
toeslagen, transfer luchthaven–accommodatie v.v., verblijf
in Appartementen Las Olas in een 2-kamerappartement
en Nederlandssprekende reisleiding.

Exclusief: maaltijden, excursies en entreegelden, reis- en
annuleringsverzekering, reserveringskosten! 19,50 enbijdrage
Calamiteitenfonds ! 2,50 (beide per boeking en verplicht).

Optioneel: ontbijt en diner: ! 16 p.p.p.n.

La Palma… zoek de zon op!
8- t/m 22-daagse zonvakantie Canarische Eilanden inclusief vliegreis, taxen, transfers, verblijf en NL-spr. reisleiding

8 dagen

459p.p.

nú vanafLezersre is
Speciale aanbieding voor lezers van het AD!

! 100 korting bij 2 personen

met actiecode
AD19002

Groen, ongerept, vulkanisch en altijd zonnig…dat
is hoe liefhebbers het Canarische eiland La Palma
omschrijven! De prachtige bergachtige omgeving
nodigt uit voor een mooie rondrit en rondneuzen
in de authentieke hoofdstad van het eiland met
talloze winkeltjes, terrasjes en restaurants is ook
zeker een aanrader! Númet ! 50 korting p.p.!

Appartementen Las Olas***

Dit kleurrijke complex ligt aan de rand van Los Cancajos

op slechts 200mvanhet lavastrand enbiedt een prachtig

uitzicht over zee! Het beschikt o.a. over een restaurant,

bar, gratis Wi-Fi, 2 buitenzwembaden, ligbedden, para-

sols, badhanddoekenservice, tafeltennis en animatie.


