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Dé vakantiebestemming voor iedereen die op zoek is naar zon,
strand, zee en wuivende palmen.

Ooit het thuis van de dodo.

Nu van stille baaien, met palmen omzoomde stranden en een
kabbelende oceaan met een prachtig onderwater leven.

Boven water een smeltkroes van culturen,
gekleurde aarde en waterlelies zo groot als
satellietschotels. Is dit het paradijs?

Mauritius en Rodrigues

Love is in the air

Uh Mauritius, is dat niet dat tropische eiland in de Indische Oceaan voor de ‘happy few’,
vol met luxe hotels waar je de hele dag met een cocktail op een strandbed ligt? Op verzoek
van OOG VOOR AFRIKA deed Ingrid Gorter met haar man en zoon de realiteitscheck.
Is Mauritius de hemel op aarde?

Spoiler alert: Een tropisch eiland is Mauritius zeker en luxe hotels
zijn er in overvloed, maar het eiland is ook een fantastische
bestemming voor de reiziger met een kleinere portemonnee en
voor avonturiers. Wij hebben ons ondergedompeld in de natuur en
cultuur en natuurlijke genoten van meer dan driehonderd kilometer
aan parelwitte stranden én niet te vergeten, de uiterst vriendelijke
bevolking, een smeltkroes aan culturen. De grootste groep wordt
gevormd door de hindoes, dan de moslims, christenen, chinezen,
creolen en tamils. Deze culturen zijn door de eeuwen heen letterlijk
“aan komen waaien” op zeilschepen die het eiland bezochten.
Mauritius ligt op een kleine twaalf uur vliegen van Amsterdam,
duizend kilometer ten oosten van het Afrikaanse continent.
Tussen Mauritius en het vasteland ligt het eiland Madagaskar.
Vanaf Johannesburg is het slechts drieënhalf uur vliegen en veel

Nederlanders combineren Mauritius daarom met een bezoek aan
Zuid-Afrika. Na onze eigen vakantie weten we het zeker: Mauritius
verdient meer dan alleen een kort strandbezoek om bij te komen
van de safari. Het benaderde het paradijsconcept heel behoorlijk.
Groen, groener, groenst!
Op onze wensenlijst staat hoog genoteerd een bezoek aan het
Geopark Chamarel, met een spectaculaire waterval die van een
honderd meter hoge klif naar beneden klettert. In het bos zien
we oude ebbenbomen en natuurlijk de wereldberoemde Seven
Coloured Earth. Deze plek doet surrealistisch aan, met zandduinen
in de tinten rood, antraciet, blauw en paars. De kleuren zijn
ontstaan tijdens de afbraak van vulkanisch gesteente waarin zich
ijzer en aluminium bevond. »

Tekst en foto’s: Ingrid Gorter-Bode
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Vanuit het bergdorpje Chamarel genieten we van een spectaculair
uitzicht op Tamarin Bay (dolfijnen!) en de grote groene rots Morne
Brabant, waar een luguber verhaal bij hoort.
Op de rots leefden een groot aantal gevluchte slaven, Marrons,
ver van de bewoonde wereld. Op 1 februari 1835 werd de slavernij
afgeschaft, maar vanwege de geïsoleerde ligging bereikte dit
bericht de slaven op de berg niet. Er vertrok een expeditie naar
Le Morne om de Marrons te vertellen dat ze vrij waren. De slaven
echter dachten dat ze weer gevangengenomen zouden worden en
sprongen van de rots hun “vrijheid” tegemoet.
Het prachtige natuurgebied Black River Gorge is ideaal voor een
stevige wandeling, het groene bladerdak reikt helemaal tot de
oceaan. In het park vind je veel endemische planten én dieren,
zoals de zwarte vleerhond die een spanwijdte heeft van maar liefst
tachtig centimeter.
Nog meer groen en eeuwenoude bomen en planten vinden we
in de spectaculaire Pamplemousse Botanical Garden. De tuin
werd bijna 300 jaar geleden aangelegd door de Franse botanicus
Pierre Poivre en was later de privétuin van de Franse gouverneur
van Mauritius. Met open mond lopen we langs de ongelooflijke
verscheidenheid aan tropische planten en bomen. Er zijn meer 650
soorten, waaronder de beroemde baobabs, de Palmier Bouteille
- flessenpalm, en de immens grote Victoria Amazonica Giant
waterlelies, waarvan ze zeggen dat de bladeren een kind kunnen
dragen zonder te zinken. Er groeien tientallen geneeskrachtige
planten en een grote kruidentuin. Een van de belangrijkste
attracties vormen de 85 verschillende soorten palmbomen uit alle
uithoeken van de wereld.

Onderwaterwereld
In Flic en Flac (what’s in a name?) stappen we aan boord van een
speedboot voor een dagje op het water en zetten koers naar de
baai bij Tamarin. Het water is kraakhelder en we zien de spinner
dolfijnen aan alle kanten voorbijschieten. Later snorkelen we in
het glasheldere water aan de voet van de berg Morne Brabant.
Als we het water ingaan zwemmen we oog in oog met een jonge
barracuda. Overal zien we felgekleurde vissen tussen het koraal.
We leggen aan op Île de Benetiers, een onbewoond eiland voor de
kust. Onder de bomen staan bedoeïententen met lage tafels en
kleurige kussens. Uit de geïmproviseerde keuken tussen de bomen
komt een heerlijke lunch tevoorschijn, met kreeft, kip en salades.
De drijvende cocktailbar, gemaakt van twee surfplanken, voorziet
ons van punch en verschillende soorten rum. Lokaal gemaakt van
suikerriet, een exportproduct dat al ten tijde van de VOC vanuit
Java op Mauritius terecht is gekomen.
Ons eerste wateruitstapje smaakt naar meer en een paar dagen
later gaan we opnieuw het water op naar het onbewoonde eiland
Île aux Cerfs. Onderweg zien we watervallen en brutale apen
die langs de oever om koekjes bedelen. De verwachtingen zijn
hoog gespannen, mede door de prachtige foto’s die we van het
eiland zagen. Ja, dan valt het tegen; hoewel onbewoond is het
erg toeristisch, voor een colaatje betaal je al snel vijf euro en
de voorzieningen kunnen wel een likje verf gebruiken. Iets ten
noorden van het vertrekpunt van de boot hebben we het beter naar
ons zin. Dit publieke strand heet Palmar Beach, het is er heerlijk
rustig en het strand heeft het fijnste en meest witte zand dat we
ooit gezien hebben. De oceaan is turkoois, we zijn de enigen in het
water, dit stukje paradijs bevalt ons een stuk beter. »
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Voor iedereen die een kijkje wil nemen onder water, zijn er
verschillende mogelijkheden. Zelf maakte ik twee duiken bij
Gunner’s Quoin, een onbewoond eilandje in het noorden. Ik koos
voor Just Diving Centre in Bain Boeuf, het strand waar vroeger de
koeien werden gewassen. Er staat weinig stroming, mooi koraal,
murenen, octopussen, veel vis en een prima zicht. De duik gaat
naar maximaal twintig meter, dus is uitstekend geschikt voor zowel
de beginner als de gevorderde duiker.
Is duiken niets voor jou, dan kun je alsnog genieten van de vissen.
Ga aan boord van een van de talloze glazen bodemboten, of maak
een tocht in een heuse onderzeeër.
Wij vierden de laatste dag van het jaar aan boord van de BS600,
een soort glazen badkuip met plaats voor vijf passagiers. Onze
kapitein, een dubbelganger van Bob Marley met lange dreadlocks,
babbelt er geruststellend op los als hij de deksel sluit. Al ben ik als
duiker gewend om diep onder water te zijn, toch vind ook ik het
een beetje spannend. Als we langzaam naar dertig meter diepte
zakken en alles blauw kleurt, neurie ik in gedachten mee met Bob
Marley’s “don’t worry about a thing, ‘cause every little thing gonna
be allright”. Verwacht geen “20.000 mijlen onder zee taferelen” met
reusachtige octopussen, dolfijnen en haaien. Toch is het hartstikke
leuk, vooral omdat ik mijn gezin – zij duiken niet – nu ook een
keer kan meenemen naar de prachtige onderwaterwereld. We
zien steenvissen, murenen, veel “Dory’s” en “Nemo’s”, koraal en
het wrak van een schip. Drie kwartier later komen we weer aan de
oppervlakte en krijgen een diploma met foto van het moment dat
we de “badkuip” instapten.
Hetzelfde bedrijf, Safari Blue, biedt meer onderwater-tours aan.
Maak een rit op de subscooter, of trek de (stoute) loden laarzen aan
en wandel met een gids over de zeebodem.

Reuzenschildpadden
De volgende dag rijden we naar de Hindoetempel bij Grand Bassin.
Al van verre kun je de metershoge beelden van de goden zien.
Aan de oevers van het meer bij de tempel worden offers gebracht
door de Hindoe bevolking. Vanaf daar rijden we verder naar het
zuiden, naar het Vanille Réserve des Mascareignes bij Saint Aubin.
In dit natuurreservaat vind je de Aldabra reuzenschildpad en we
ontmoeten Domino, 108 jaar oud, met een gewicht van 280 kilo.
De eigenaar van het reservaat vertelt ons dat de schildpadden
het heerlijk vinden als je ze in hun nek krabbelt. Er is een kleine,
interessante expositie over de dodo en andere dieren die vroeger
op de eilanden rondom Mauritius leefden. In het park vind je een
indrukwekkend stukje regenwoud en een soort dierentuin met
leguanen, apen, maki’s, herten, everzwijnen, mangoesten, Japanse
karpers, grote Mauritiaanse vleermuizen, krokodillen, sidderalen,
verschillende soorten land- en waterpadden, gekko’s, kameleons
en wat al niet meer.
Expeditie Rodrigues: terug in de tijd
Met een propellervliegtuig van Air Mauritius vliegen we in
anderhalf uur naar Rodrigues. Het eiland werd in 1560 ontdekt
door de Portugees Diego Rodrigues en hoort bij Mauritius. Met
ons huurautootje rijden we in een halfuur het hele eiland over, dat
ongeveer net zo groot (of klein) is als Texel. Eerst brengen we een
bezoek aan het François Leguat project, vlakbij de luchthaven.
We struikelen bijna over de 4217 reusachtige landschildpadden die
in dit reservaat leven. Tijdens een tour van twee uur vertelt onze
gids Noemie honderduit over de schildpadden. Sommige soorten
komen van Madagaskar en zijn bijna uitgestorven, in dit reservaat
leven de laatste twintig exemplaren. »
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‘Mauritius was made first and then heaven,
heaven being copied after Mauritius’ - Mark Twain
De volgende dag doorkruisen we het groene en dichtbegroeide
Grand Montagne Nature Reserve, het laatste endemische bos op
het eiland. We speuren naar de gigantische Rodrigues fruit bat, een
vleermuis die alleen op dit eiland voorkomt.
We rijden verder over het eiland, geiten, kippen en koeien
lopen langs de weg of steken met een slakkentempo over,
bananenbomen en varens groeien uitbundig en steken mooi af
tegen de pastelkleurige huisjes. Dit is throwback time, zo zag
Mauritius er waarschijnlijk veertig jaar geleden ook nog uit.
Constant zien we de turkoois blauwe oceaan die als een magneet
fanatieke duikers en kitesurfers aantrekt.
We boffen, het is zaterdag en dus marktdag in de hoofdstad Port
Mathurin. In de grote hal verkopen de inwoners hun zelfgekweekte
groenten. In een andere steeg bevindt zich een galerij met slagers.
De vis, veelal zwaardvis die hier gerookt gegeten wordt, wordt in
de kleine haven door de vissers aan land gebracht.
De ochtend van ons vertrek beklimmen we de Montagne Cabris
en wandelen langs de kust met de prachtige baaien Trou d’Argent,
Grand Anse en Anse Bouteille. Bij de laatste perst de turkooizen
oceaan zich tussen de rotsen door en bereikt het schone, witte
strand.
De bevolking doet er alles aan om de schoonheid van deze
verborgen parel in stand te houden. Zo zijn plastic zakken op dit
eiland verboden.

Na een verblijf dat voelt als veel te kort, nemen we ook afscheid
van Rodrigues. Wat een bijzondere plek! Doorvertellen of voor ons
zelf houden, dat is de vraag … ˙

Quickfacts
Al in 1598 arriveerden de Nederlanders op Mauritius, maar
wij waren niet de eerste, de Portugezen landden hier al in
1500. Het eiland werd in 1600 een kolonie van Nederland en
werd vernoemd naar prins Maurits, Ile de Maurice.
Tot eind oktober vliegt Air Mauritius nog rechtstreeks van
Amsterdam naar Mauritius, vanaf hier gaat er vier keer per
dag een binnenlandse vlucht naar Rodrigues. Air Mauritius
vliegt ook naar de eilanden La Réunion, Seychellen (sinds 2
juli jl.) en Madagaskar.
Ook naar Mauritius en Rodrigues? Ga naar www.goafrica.nl
en vind jouw (actieve) vakantie op maat.

