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’I
k durf er wel om te
wedden.’’ Kapitein Matt
Cross balanceert moei-
teloos op de voorboeg
van zijn stralend witte
catamaran. Voor hem
schieten drie dolfijnen

als voetzoekers door het water.
,,Ik geef je de beste fles Australi-
sche wijn als je hier in de omge-
ving een strand vindt met meer
dan twintig mensen erop. Ver-
derop zitten ze ruggetje aan rug-
getje in het zand van Sydney,
maar hier is echt he-le-maal nie-
mand.’’ Grijnzend: ,,Als je ligt te

bakken en iemand legt vijfhon-
derd meter verder zijn hand-
doekje neer, dan roep je: ‘Sorry
mate. Je ligt op m’n plekje’.’’
Life is good in Jervis Bay. Het

kustdorpje, amper tweeënhalf
uur ten zuiden van Sydney, lijkt te
zijn weggesleept uit een Zwitser-
levenspot. Het water? Turkoois.
Het zand? Witter dan wit. En nog
een beetje wildlife te zien dan?
Pfff, tuimelaars, zeehonden, alba-
trossen, pinguïns, een enkele ver-
dwaalde haai en ’s zomers een
constante polonaise van migre-
rende bultrugwalvissen. Cross:

,,Iedereen komt naar
Australië met een lijstje.
Het Opera House? Check. Uluru?
Check. Maar deze kust tussen
Sydney en Melbourne wordt door
iedereen overgeslagen. Totaal on-
terecht!’’
Het zijn de harde wetten aan de

Costa Calimero. De een doet het
met de nachtbus, de ander ver-
kiest tien uur asfaltstaren op de –
gaaaap – Hume Highway, maar
de meeste reizigers laten de 1400
kilometer lange kustlijn tussen de
twee bekendste steden van Aus-
tralië letterlijk links liggen. Ze

s tu i t e -
ren hun 4x4

vanuit Sydney di-
rect de outback in of sturen hun
rammelende Volkskwagenbusje
zonder omkijken naar het back-
packersgeweld in het noorden.
Eeuwig zonde, want het onderge-
schoven kindje van de good old
open roads is als Australiës grea-
test hits-cd op shuffle. Het ene
moment hobbel je nog door een
eindeloos glooiend biljartlaken
van groene heuvels, maar één
keer knipperen en je rijdt zomaar
langs ongerepte achterafstrand-
jes, charmante vissersdorpjes of
weelderige wijngaarden.

Het eucalyptusbos dat kriebelt in
de oksel van de Jervisbaai is vanaf
Sydney de ideale eerste tussen-
stop om langzaam te wennen aan
het leven on the road. Op het
kampeerterrein van Paperbark
Camp hoeven bezoekers niet te
hannesen met in elkaar geklitte
tentlijnen of ontbrekende harin-
gen. Na aankomst plof je gewoon
onmiddellijk neer op het king size
bed dat het hart vormt van de
twaalf luxueuze megatenten. Op
het nachtkastje staat een keurig
gerangschikt bakje met muggen-
spray en anti-insectenkaarsjes, en
op de bank ligt voor elke gast een
zaklamp klaar. Niet om ’s nachts
bij hoge nood op zoek te gaan
naar een geschikt plekje om een
gat te graven. Kom op zeg, daar

heeft iedere tent gewoon een
brandschoon privétoilet voor.
Maar hoe vind je in het donker
anders het ecologische sterrenres-
taurant?
,,Je bent hier van alle gemakken

voorzien,’’ glundert de werknemer
die met zijn golfkarretje de ba-
gage komt afleveren. ,,Dit is de
bakermat van het Australische
glamping (glamourous camping,
red.), maar dat wil niet zeggen dat
het geen avontuur is. Sommige
gasten liggen ’s nachts doodsbang
te jammeren om alle geluiden in
het woud. En als je etenswaren in
je tas laat zitten, heb je vannacht
gegarandeerd een opossum aan je
voeteneind. Maar er is meer te be-
leven. Je kunt hier prima kanoën
en hiken. Of pak gerust een fiets
uit de rekken om te gaan moun-
tainbiken tussen de kangoeroes
in het bos.’’
Dit is survival met een opgehe-

ven pink. Indiana Jones meets
Paris Hilton. Avontuur met een
moddervette Gooise R.
‘Koekoekoekaakaakaaaaaaah!’

Als de duivels lachende koo-
kaburra’s je al in de vroege uur-
tjes je bed uit jagen, blijkt dat al-
leen de wekker een overbodige
luxe is in het kampeerresort.
Maar geen nood, er wachten nog
genoeg wonderschone plekken,
dus gooi de tassen in de achter-
bak, veeg het stof van de voorruit,
schuif Men at Work in de cd-spe-
ler en gassen maar. Door naar

De kust tussen Sydney en Melbourne
rijgt Australiës hoogtepunten aan elkaar.
Een roadtrip langs badende kangoeroes
en knettergekke gelukzoekers.

Tekst:Matthijs Meeuwsen Foto’s: Tourism Australia, Hollandse Hoogte

Chillenmet
dekoala’s
aandekust

Links: In Walhalla wordt geen goud meer gezocht, de twaalf overgebleven bewoners vermaken zich ook
zonder kostelijk. Rechts: In Paperbark Camp hoeft de gast niet te klooien met tentharingen.

Eindeloos:De kust tussen Sydney en
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uit & thuis

!DEREIS
Non stop vluchten naarAustralië
zijn vanuitNederlandniet
mogelijk. ADReiswereld vloog
metMalaysiaAirlines naar
Sydney,met een tussenstop in
Kuala Lumpur.
Retourticket vanaf 1165 euro
inclusief.
www.malaysiaairlines.com

!BESTEREISTIJD
Debeste reistijd voor de kust
tussen Sydney enMelbourne
zijn demaanden september t/m
december.Dat valt er deminste
regen en is de temperatuur aan-
genaam.

!OVERNACHTEN
Dezachte bedden vanhet
PaperbarkCamp in Jervis Bay
zijn eenfijne plek om je jetlag
weg te luieren. Tweepersoons-
tenten vanaf 235 euro per nacht.
www.paperbarkcamp.com.au
Een tikjeminder luxueus,maar
minstens net zo sfeervol zijn de
knusse retro-cottages vanhet
BimbimbiHouse in Bermagui.
Prijzen vanaf 85 euro per huisje.
www.bimbimbihouse.com.au

!ETENENDRINKEN
Oesters zijn een specialiteit en
de allerbeste plek omzelf een
paar schelpjesweg te slurpen is

de fameuzeWheelersOyster
Farm in Pambula.
www.wheelersoysters.com.au
Ookhet nippen van een lokaal
wijntje is eenmust voor de culi-
naire roadtripper.
Voor nog geen twintig euro krijg
je bij deCoolangattaWine Estate
in ShoalhavenHeads een region-
aal lunchplateau van tien
verrukkelijke hapjes en vier
bijpassendewijnen.
www.coolangattaestate.com.au

!AUTOHUUR
Het stikt in Sydney enMelbourne
vande autoverhuurbedrijven.
Vergelijk prijzen, autotypes en
pick-uplocaties op
www.drivenow.com.auof
www.carhire.com.au

! LITERATUUR
Wieeen goedbeeldwil krijgen
vanhet quirkyAustralië door de
ogen van eenbuitenstaander,
leest het hilarischeDownUnder
vandeAmerikaanse reis-
schrijver Bill Bryson.

! INFORMATIE
Meer informatie?
TourismAustralia:
www.australia.com
www.nothinglikeaustralia.com

Pebbly Beach bijvoorbeeld, een
strand als vele anderen in de om-
geving: weids, wit, waanzinnige
surfgolven en vooral totaal verla-
ten. Goed, ze zouden er in Katwijk
een godsvermogen voor over heb-
ben, maar voor Australische be-
grippen is de kilometerslange
zandstrook nauwelijks uniek te
noemen. Op één voetnoot na dan.
Pebbly Beach is tot in de wijde
omgeving een begrip sinds er
jaren terug een kangoeroe werd
gefotografeerd in de branding.
Volgens de één was het arme
beest slechts de golven ingejaagd
door een blaffende hond, volgens
de ander is pootjebaden een po-
pulair gebruik onder de lokale
kangoeroepopulatie, maar hoe
dan ook is het strand uitermate
geschikt voor een potje skippy-
spotten. De exemplaren hier zijn
de aaibare beachbroertjes van de
schuchtere boskangoeroes. Sla-
pen in de schaduw, een beetje
knabbelen aan het gras en vervol-
gens lekker languit bakken in het
warme zand. Hey, zie je die dikke

toeristen op hun buik door onze
poep tijgeren om ons te fotografe-
ren? Mwoah, no worries mate.
Lekker blijven chillen.
Je hoeft hier aan de Sydney-

Melbourne-kust sowieso geen
Steve Irwin te heten om thuis te
komen met wat mooie wildlife-
kiekjes. Fast forward naar Ray-
mond Island op amper tweeën-
half uur van Melbourne. Het on-
gerepte eilandje wordt met geen
letter beschreven in de Lonely
Planet en is bij de locals die het al
kennen slechts bekend om één
reden: koala’s. En dan geen koop-
een-kaartje-en-je-mag-me-knuffe-
len-koala’s; nee puur natuur, plui-
zige bolletjes in hoge eucalyptus-
bomen. ,,De beste manier om een
koala te spotten?,’’ herhaalt een
van de eilandbewoners schamper
glimlachend. ,,Hoe bedoel je? Ge-
woon vier stappen doen vanaf de
ferry en omhoog kijken.’’
De knuffelbeertjes zijn er inder-

daad in overvloed, maar alleen de
gelukkige bezoeker treft ze in een
actieve bui. Over het algemeen
liggen ze namelijk het grootste
deel van de dag te knikkebollen of
staren ze vanaf hun tak volledig
versuft de wereld in. Dat dit laat-
ste komt doordat ze non-stop
dronken zouden zijn van de gif-
tige eucalyptussappen, is volgens
de locals een fabel. ,,Je haalt ze
door de war met Australische
mannen.
Twintig uur slapen, wakker
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Melbourne is een toeristenvrije aaneenschakeling van stranden, baaitjes, vriendelijke dorpjes en natuurgebieden.

Leeg:Afstanden overbruggen op de Pacific Drive Highway.

‘De bestemanier
omhier koala’s
te spotten?
Kijk omhoog.’

Plons: ‘s Zomers is er een constante polonaise van bultrugwalvissen.

"



REISWERELD
ZATERDAG6NOVEMBER2010 7

worden en zuipen. Twintig uur
slapen, wakker worden en… ’’

T
erug naar de kronkel-
weggetjes van New
South Wales, een van de
twee deelstaten waar de
kustweg als een spatader

doorheen krult (de ander is Victo-
ria). Lilli Pilli, Potato Point, Mys-
tery Bay; wie enigszins door wil
tuffen moet bij elke naam op de
verkeersborden de neiging onder-
drukken om af te slaan naar het
zoveelste charmante gehucht en
een punt kwarktaart uit de vitri-
nekast te trekken bij het zoveelste
sfeervolle koffietentje. Elk gat
heeft zijn eigen verhaal, maar ze
hebben één gemene deler: de bar-
bie. Je hoeft nooit lang te rijden
voor de volgende afgeschermde
barbecueplek aan de kant van de
weg opdoemt. Rondtrekkende
grey head nomads slipperen er
met uitpuilende Tupperwarescha-
len uit hun bejaardencamper en
groepjes gebronsde surfers klok-
ken gemoedelijk een coldie ach-
terover of draaien nog eens aan
de vleeslappen op de grill. De ge-
sprekken ontstaan boven het
vuur ondertussen als vanzelf. Zo
ook in Tilba Tilba, een authentiek
spiri-dorpje van veertig inwoners

en minstens evenveel Boeddha-
beeldjes, regenboogvlaggen en
dromenvangers die tingelen in de
wind. In de hoofdstraat staan ka-
kelbonte rammelbakken gepar-
keerd met bumperstickers als:
No-one is ugly en The sex is dir-
tier in a wicked camper. Sol Clark
– diepe groeven in het gezicht, Je-
zussandalen, shirt met hen-
nepplantjes als merkje – vertelt
aan de picknicktafel over de ori-

ginele bewoners van het oude
kaasmakersplaatsje. Het hele ge-
bied was vroeger bevolkt door de
Yuin Aboriginals, maar de stam
heeft zich teruggetrokken in de
vallei. De oude vulkaan die boven
het dorpje uittorent, maakt Tilba
Tilba een heilige plek voor de
Aboriginals. Clark: ,,Ze noemen
hem Gulaga, de moederberg of de
plek waar wijsheid wordt verkre-
gen en al het leven begint. Van-

daar dat
hier zoveel
spirituele zie-
len naartoe
komen: er hangt
iets magisch in de
lucht. Ik ken de Aboriginals
goed want ik ben muziekleraar en
geef de kleintjes regelmatig les.’’
Een langssjokkende slobbertrui:
,,Da’s niet waar. Hij is de heerser
van Tilba Tilba. De president van
alles wat je ziet.’’

De weg leidt verder langs het
grootste wateroppervlak van Aus-
tralië en het ene na het andere
nationale park vol torenhoge
gombomen en weghoppende kan-
goeroes. Telkens weer toont de
kust een ander gezicht. Natuur,
cultuur, avontuur; en dan ineens
stuit je in het midden van ner-
gens weer op een oud kerkje
waarin een dito vrouwtje met
zwartomkrijte pretoogjes een
beeldende kunstgalerie heeft op-
gezet. ,,Ik heb 35 jaar in Canberra
geëxposeerd,’’ vertelt Karen
O’Clery terwijl ze enkele sculptu-
ren toont. ,,Maar daar had slechts
25 procent van de bezoekers echte
interesse in mijn werk. Hier moe-
ten mensen moeite doen om me
te vinden en is zeker 95 procent

geïnte-
resseerd.

Deze kust
is mijn na-

tuurlijke filter-
systeem.’’

De geschiedenisjunkies
beginnen te morren? No worries,
ook aan historie ontbreekt het
niet onderweg. De reusachtige
keien bij Point Hicks waren het
eerste stukje Australië dat ont-
dekkingsreiziger James Cook in
1770 door zijn verrekijker op-
merkte. De kustlijn tussen Sydney
en Melbourne was dan ook het
eerste gebied waar Britse neder-
zettingen uit de grond werden ge-
stampt, maar de geschiedenis van
de regio is ook nauw vervlochten
met de Australische goudkoorts
van de 19de eeuw.
De meeste verhalen behoren in-

middels tot de stoffige archieven,
maar hier en daar bots je nog op
een oud goudzoekersgehucht dat
is blijven haperen in de hoogtijda-
gen van weleer. Walhalla bijvoor-
beeld, een fenomenaal delvers-
dorpje dat door een Noorse mijn-
manager werd vernoemd naar de
Vallei der Goden en ligt wegge-
schurkt in de Victoriaanse Alpen
op twee uurtjes van Melbourne.
Anno 2010 verwacht je nog elk

moment de hordes besmeurde
gouddelvers uit de dorpskroeg te
zien strompelen, ook al is het in-
wonersaantal van het gehucht in-
gestort van vijfduizend naar
twaalf.
,,We zijn het laatste dorp van

heel Australië dat van elektriciteit
werd voorzien,’’ vertelt inwoner
Michael Leaney quasi trots. ,,Nog
geen twaalf jaar geleden, hè.’’ De
veertiger had het wel gezien in
het gejaagde reclamewereldje van
Melbourne en trok daarom naar
het uitgestorven mijndorpje.
Geen mobiel bereik, geen straat-
verlichting, geen gezeur. Leaney:
,,De gemiddelde levensverwach-
ting van een goudzoekersdorpje
was altijd 5 à 6 jaar. Niemand had
ooit verwacht dat wij hier nu nog
zouden zitten. Maar kom, laten
we een tochtje door de mijn-
schachten maken.’’
In Walhalla liggen de verhalen

op straat en is geen van de twaalf
bewoners te beroerd om ze op te
rakelen. Over die keer bijvoor-
beeld dat een van de doodskisten
– die tijdens het transport naar
Walhalla standaard werden ge-
vuld met aardappels – per onge-
luk werd omgewisseld met een
andere, waardoor de aardappels
werden begraven en een argeloze
bewoner een lijk voor zijn voor-
deur vond.
Leaney leidt de weg langs een

kluitje van drie historische hou-
ten panden met originele gevelbe-
lettering. ,,Dit is het centraal za-
kendistrict van Walhalla,’’ grijnst
hij. Terloops: ,,Hé buurman, wat
is daar voor feestje aan de gang?’’
Buurman: ,,Annie en Jack vie-

ren hun bruiloft.’’
Leaney: ,,Hoeveel jaar?’’
Buurman: ,,Tweehonderd.’’
Leaney: ,,Zal wel een bruisend

feestje zijn. Ze zullen in ieder
geval geen ruzie met elkaar krij-
gen, aangezien ze niet meer met
elkaar praten.’’
De voormalig reclameman

haalt zijn schouders op. ,,Ja, je
hoeft niet gek te zijn om hier te
gaan wonen. Maar het kan abso-
luut geen kwaad.’’ !

Skippy:Of kangoeroes echt pootjebaden is de vraag, maar ze zijn in elk
geval vaak op het strand te vinden.

Bochtjes:De ‘vergeten’ kust van Australië
is ook een prachtige autoroute.

Waterleven:Onder meer tuimelaars en bultrugwalvissen zijn in de
trekseizoenen vanaf het strand te zien.

Kraakhelder:Het leven is goed bij het kustdorpje Jervis Bay. De kans
dat je een idyllische baai voor jezelf hebt, is bijzonder groot.

Geenmobiel
bereik, geen
straatverlichting,
geen gezeur.


