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De Putangirua Pinnacles, op een dagtocht vanuit Wellington bereikbaar

Het Noordereiland van Nieuw-Zeeland is de ultieme bestemming voor wandelliefhebbers.
Dat klinkt als een cliché, maar in dit geval is het nog waar ook. Zelfs wandelingetjes van een
paar kilometer brengen je vaak al in ongerepte natuur, waar je je ver van de bewoonde wereld
waant. Bovendien zijn er mogelijkheden te over voor dagwandelingen door een divers landschap, maar ook als je meerdaagse trektochten wilt maken, zijn de mogelijkheden haast onbegrensd.
Tekst - beeld: Hans Wismeijer & Marijke Sarneel

W

e kijken elkaar aan. Doen
of niet doen? Achter ons
ligt een spierwit, verlaten strand, waarop de branding
van de Tasmanzee breekt en in de
verte rijst Cape Reinga op – het
(bijna) noordelijkste puntje van
Nieuw-Zeeland. Voor ons meer dan
150 meter hoge duinen, afgewisseld door geërodeerde bruin- en
roodachtige rotsen. Daar tussenin: de monding van
een riviertje dat op de kaart weinig voorstelt, maar
na alle regen van de afgelopen dagen heel wat harder
stroomt dan we hadden voorzien. We besluiten het
erop te wagen. Speuren naar de beste plek, schoenen
uit, het water in. De diepte valt mee, al lijkt het of de
sterke stroming het zand onder onze voeten wegzuigt.
Aan de overkant is al snel geen pad meer te herkennen.
Terug via dezelfde route kan niet: de vloed komt op en
de rivier, die we een half uur geleden nog veilig konden
oversteken, is nu een kolkende watermassa waar het
opkomende tij en het wegstromende regenwater strijd
leveren. Tijd voor de verrekijker en zowaar: hoog op
een helling met diepe erosiegeulen is een paal met een
rode driehoek te onderscheiden. Onze weg zoekend
van driehoek naar driehoek komen we uit bij Cape
Maria van Diemen waar we weer een duidelijk pad
oppikken. Door een landschap van stuifduinen, rotsen,
moerassen en ten slotte over een weiland vol koeien
wandelen we terug naar de parkeerplaats, waar de
auto staat.

Hiphop

Waipoua’s woudreuzen

Na een lange wandeldag brengen we de nacht door
aan Spirits Bay, een eindje ten oosten van Cape Reinga,
waar aan een idyllisch, halvemaanvormig strand een
natuurkampeerterrein ligt. Het is er heerlijk rustig,
tot we tegen de avond boven het geruis van de zee
aanzwellende hiphopritmes horen en een man of twintig, met uitpuilende rugzakken en gettoblasters, hun
tenten opzet. Al snel komt een forsgebouwde NieuwZeelander, die zich voorstelt als Bob, even uitleg geven.
Hij blijkt ooit in het nationale rugbyteam te hebben
gespeeld (wat in Nieuw-Zeeland eeuwige roem betekent) en werkt nu met kansarme jongeren. Deze groep,

Aan de westkust van Northland, tussen Omapere en
Dargaville, ligt Waipoua Forest. Lopen in dit regenwoud met eeuwenoude kauri’s (inheemse naaldbomen) is een onvergetelijke ervaring. De ongeveer 2.300
jaar oude Tane Mahuta (Heer van het Woud) heeft een
stam met een omtrek van maar liefst zestien meter.
Omdat de afgelopen jaren veel kauri’s door een mysterieuze schimmelziekte zijn aangetast, zijn de langere
wandelroutes door dit gebied voorlopig gesloten. Vanaf
de weg kun je echter wel twee korte wandelingen maken; bij oude kauri’s loopt het pad over steigers, zodat
de wortels niet beschadigd raken.

Bloeiende pohutukawa

Op weg naar de Whakapapaiti Hut, op de helling van de Ruapehu

zo vertelt hij, is voor het eerst buiten hun hood in Auckland. We worden uitgenodigd voor de barbecue, waarbij de stoere types opeens verlegen jongens blijken.
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> ‘De omgeving van
is een van de minder bekende
wandelgebieden van het
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Goblin forest, Taranaki (Mount Egmont)

Vulkanisch Rangitoto
In Auckland, waar we enkele weken eerder de camper
hadden opgehaald die voor de komende maanden ons
huis zou zijn, nemen we de veerboot naar Rangitoto.
Dit eiland – in feite een vulkaan, die pas zeshonderd
jaar geleden uit de Hauraki Gulf is opgerezen – bestaat
geheel uit pikzwart basalt. Het eiland is niet groot,
maar je kunt er enkele bijzondere wandelingen maken.
Zonder stevige schoenen begin je hier trouwens niets:
het brokkelige vulkanische gesteente heeft vlijmscherpe randen. Gek genoeg groeit op deze barre ondergrond het grootste pohutukawabos van Nieuw-Zeeland.
Rond kerst bloeien deze bomen uitbundig met prachtige rode bloemen. Het is verboden om op het eiland te
overnachten; wie de laatste boot terug mist, moet (erg
duur) particulier vervoer regelen.

Mythisch Taranaki

Na lange omzwervingen verheugen we ons op Taranaki bij New Plymouth, al sinds we voor het eerst
op het Noordereiland waren onze persoonlijke wandelfavoriet. De vulkaan, die begrensd wordt door de
Tasmanzee en glooiend boerenland, doet vanuit de
verte aan de berg Fuji in Japan denken. Taranaki is een
zogenaamd ecologisch eiland: veel plantensoorten die
elders op het Noordereiland algemeen zijn, ontbreken
er, terwijl andere alleen hier te vinden zijn. Er loopt
een goed gemarkeerde route naar de
meer dan 2.500
ria
Cape Ma

Opossums in de val
Wat je niet zou verwachten in een land
met zo’n rijke natuur zijn de talloze vallen
met gif langs de paden. Zelfs langs korte
routes zie je vaak vallen met doodshoofden en dreigende opschriften. Zo worden
uitheemse dieren als wezels, ratten en
opossums bestreden, die ooit door de
mens zijn geïntroduceerd en ware verwoestingen hebben aangericht onder de
flora en fauna. Enkele kiwisoorten, zoals
de kleine gevlekte kiwi, zijn hierdoor vrijwel uitgestorven en in sommige bossen
liep de biodiversiteit binnen een eeuw tijd
met maar liefst zeventig procent terug.
En het werkt: zo is dankzij een intensief
bestrijdingsprogramma in het noordelijk
deel van Northland, waar nog maar enkele tientallen jaren geleden vrijwel geen
vogels meer voorkwamen, de vogelstand
weer enigszins op peil gekomen en begint
ook de inheemse flora zich te herstellen.

land

en, North

van Diem

meter hoge top; een gids is niet echt nodig, maar ook
midden in de zomer kunnen er boven de vijftienhonderd meter van het ene moment op het andere barre
weersomstandigheden heersen. Wie het wat rustiger
aan wil doen, kan vanaf de bezoekerscentra North
Egmont en Dawson Falls (makkelijk bereikbaar
vanuit New Plymouth) tal van prachtige wandelingen van een half uur tot een volle dag maken. Beide
centra liggen in een van de mooiste bossen van
het Noordereiland: het tussen 750 en 1.050 meter
gelegen nevelwoud, dat in Nieuw-Zeeland goblin
forest (kabouterbos) wordt genoemd: een uitgestrekt woud met knoestige, gedrongen bomen,
van wortel tot kruin dichtbegroeid met mossen,
korstmossen, varens en epifyten.

EASTDownUnder

21

Zuid-Korea

Wandel Wellington
De omgeving van de hoofdstad is een van de minder
bekende wandelgebieden van het Noordereiland. Ten
onrechte, want de mogelijkheden zijn legio; van weelderige regenwouden tot ruige, rotsachtige kusten en
bergen tot boven de duizend meter. Niet voor niets zijn
hier verschillende filmlocaties van The Lord Of The
Rings te vinden. Je kunt er met gemak een week doorbrengen en elke dag genieten van een volkomen ander
landschap. Twee aanraders: de pas in 2010 aangelegde
rondwandeling over Baring Head, het door woeste
stormen geteisterde kustgebied ten westen van Wellington, en Otaki Forks in het Tararua Forest Park, ten
noordwesten van de stad, waar in het regenwoud de
hoogste boomvarens van Nieuw-Zeeland groeien. Ook
al beseffen we dat we nog veel gemist hebben, wordt
het tijd om de boot te nemen naar het Zuidereiland
– waar de Zuidelijke Alpen ongetwijfeld voor nieuwe
uitdagingen zullen zorgen. n

stevige schoenen

> ‘Zonder
begin je hier niets: het brokkelige
vulkanische gesteente heeft
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Populaire wandelgebieden
Noordereiland
Coromandel: op het subtropische schiereiland
Coromandel, zo’n honderd kilometer ten zuiden
van Auckland, zijn tientallen korte wandelingen
mogelijk, evenals enkele dagwandelingen en
verschillende meerdaagse trektochten vanuit de
Kauaeranga Valley.
Tongariro National Park: dit park omvat de
drie actieve vulkanen in het binnenland. De
beste uitgangspunten voor dagwandelingen zijn
Whakapapa Village op de hellingen van Mount
Ruapehu en de Ohakune Mountain Road, die in
Ohakune aan de zuidkant van de Ruapehu begint.
De befaamde Tongariro AlpineTrack wordt wel
de mooiste wandelroute van het Noordereiland
genoemd.
Te Urewera National Park: het grootste nationale park van het Noordereiland tussen Gisborne
en Rotorua ligt op een hoogte tussen zeshonderd
en vijftienhonderd meter en bestaat uit ondoordringbare regenwouden, bergruggen en moerassen. Er lopen enkele zware, maar onvergetelijk
mooie langeafstandspaden doorheen en in de
buurt van het bezoekerscentrum bij Lake Waikaremoana kun je ook enkele kortere wandelingen
maken.
Omgeving van Rotorua: rond de stad Rotorua,
de grootste toeristische trekpleister van het
Noordereiland en een van de actiefste geothermische gebieden ter wereld, zijn tientallen korte
wandelingen (maximaal zes kilometer) mogelijk.
Ze zijn te vinden in de brochure Rotorua Recreation Guide, verkrijgbaar bij het plaatselijke bureau voor toeristeninformatie.

Praktis
informache
tie

Wandelen Noordereiland
Klimaat en beste reistijd
Wandelen op het Noordereiland betekent, veel
meer dan in Nederland en België, rekening
houden met het weer. Is bij ons een nat
pak het ergste dat je kan overkomen, in de
regenwouden en bergen van het Noordereiland
kunnen plotselinge storm, mist en plensbuien
ontstaan, waardoor onschuldig ogende beken
binnen een paar uur in woeste bergrivieren
veranderen en paden soms versperd raken door
aardverschuivingen. In het subtropische Northland
en in de kuststreken kun je het hele jaar door
wandelen, maar de routes over de vulkanen
en bergketens zijn in de winter onbegaanbaar
door sneeuw. Daar staat tegenover dat je dan
kunt skiën op de hellingen van de Ruapehu,
met bijna 2.800 meter de hoogste berg van het
Noordereiland.

Wat neem je mee?
Behalve als je van plan bent alleen korte
wandelingen te maken, kun je niet zonder stevige
wandelschoenen en goede regenkleding. In de
bergen, waar ook op mooie dagen plotseling een
snijdend koude wind kan opsteken, is het een
goed idee ook een trui mee te nemen.

Meer informatie
Twintig uitvoerig beschreven dagwandelingen
plus vijftien suggesties om verder te wandelen
vind je in de onlangs verschenen gids Wandelen
in Nieuw-Zeeland – Noordereiland van uitgeverij
One Day Walks (zie ook
www.wandeleninnieuwzeeland.nl). Voor
meerdaagse trektochten is Tramping in New
Zealand van Lonely Planet aan te raden.

Meer dan duizend jaar oude kauri, Waipoua Forest Park
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