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Western Australia:
zinsbegoochelend!
‘Dit is het puurste stukje Australië’

Australië is een continent met grote afstanden. Hier kun je niet alleen
verdwalen, je kunt er voor altijd verdwijnen. Western Australia, met zijn
rijke Aboriginal-geschiedenis, overtreft alles. Tussen Perth en Darwin strekt
zich het laatste stuk echte outback uit; een grillige wildernis van woestijnen,
moerassen met monsterkrokodillen, diepe ravijnen, maagdelijke stranden,
koraalriffen en tropische vegetatie. Wie de authentieke outback-ervaring
zoekt, moet een 4x4 camper nemen om dit verbijsterende landschap met
eigen ogen te aanschouwen.
Tekst: Reinout Burgers
Foto’s: Walkabout Australia & New Zealand, Tourism Western Australia
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Zinsbegoochelend, illusionair, hallucinerend …
dat is Terra Australis Incognita, Latijn voor ‘het
onbekende zuidelijke land’. Het is zo uitgestrekt
en onherbergzaam dat sommige gebieden pas
enkele decennia geleden zijn ontdekt. Met bijna
acht miljoen vierkante kilometer past Nederland
tweehonderd keer in Australië. Afstanden van
oost naar west of noord naar zuid bedragen meer
dan vierduizend kilometer; de totale kustlijn
is 25.000 kilometer lang. Reizen door dit land
betekent kilometers vreten, maar daarvoor krijgt
de reiziger wel een weergaloze wereld te zien met
als bonus aan het einde van elke dag een glorieuze
zonsondergang.
West en noord
In het oostelijke deel, met de steden Melbourne,
Sydney, Brisbane en de hoofdstad Canberra,
wonen de meeste Australiërs. Het vruchtbare land
is voor een groot gedeelte in cultuur gebracht
en hoewel je hier heerlijk met een camper door
prachtige gebieden kunt rondtoeren, roepen de

West Coast en de Northern Territory toch meer het
authentieke Australiëgevoel op. Tussen Perth en
Darwin liggen ware parels van ongerepte wildernis
en unieke landschappen, doorkruist met de
historische voetsporen van de Aboriginals.
‘Hier vind je nog het ware avontuur. Ver weg
van de bewoonde wereld en het grote toerisme’,
vertelt Martien Kooyman. Zijn enthousiasme
voor Australië kent geen grenzen. Regelmatig
trekt hij door het continent om nieuwe routes,
waanzinnige overnachtingen en onontdekte
plekjes te verkennen voor zijn reisorganisatie
Walkabout Australia & New Zealand in Den Haag.
‘Je ziet veel rotsen en stenen, maar dan heel erg
mooi. Dit is een oud land met oude gesteenten
en een oeruitstraling. Er zijn diep ingesneden
fjorden, kloven met oases en zelfs savanne-achtige
landschappen. Dat kom je nergens anders tegen.’
Western Australia is uitgestrekt en leeg. Er liggen
wegen waar je vierhonderd kilometer rijdt en niks
tegenkomt. ‘Dat gevoel is waanzinnig. De ervaring
van het eindeloze niets, alsof je aan het einde
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Seizoen en wegen
van de wereld bent. Vaak hoor je dat mensen de
outback daarom zo indrukwekkend vinden. Maar
wil je de spannendste en meest fascinerende
plekken in deze regio zien, dan heb je echt een
4x4 camper nodig.’

Boven: Perth en
daarnaast de golven bij
Kalbarri.
Onder: The Pinnacles
en zandduinen tussen
Perth en Kalbari
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‘Laid back’ karakter
Perth aan de Indische Oceaan en de rivier Swan
is wellicht het beste startpunt voor een reis
door de ongekende outback. Perth staat bekend
om zijn prachtige weer, mooie stranden en het
ongedwongen of laid back karakter. Er zijn talloze
bars, restaurants en mooie parken als Kings Park
en de Botanic Gardens. Het Shipwreck Gallery
Museum in Fremantle heeft een fascinerende
tentoonstelling over het VOC-schip Batavia, dat
in 1629 ten onder ging voor de kust van Perth.
Een interessant overzicht van natuur, geologie en
cultuur krijgt u in het Western Australia Museum.
Perth is een perfecte plek om de eerste twee
nachten te verblijven, het informatiecentrum
te bezoeken en de jetlag van u af te schudden
alvorens u aan het grote avontuur in het eindeloze
niets begint.
Op nog geen tweeënhalf uur rijden van Perth
liggen The Pinnacles in het Nambung National
Park. Het is een gemakkelijke en korte route over
de Indian Ocean Drive (Route 60) en na ongeveer
185 km de Hansen Drive. Martien: ‘Dit is een
merkwaardig woestijnlandschap van geel zand
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waar kalkstenen menhirs als grafstenen recht uit
de grond oprijzen. Soms zijn ze wel drie keer zo
hoog als de mensen. Heel bizar om daar doorheen
te lopen. Bij het strijkende avondlicht zijn The
Pinnacles bijzonder spectaculair. Een magische
plek om de eerste nacht te verblijven.’
Witharige Aboriginals
Niet ver van The Pinnacles ligt het kustdorpje
Cervantes. De Ocean Drive naar het noorden
wordt geflankeerd door hoge witte zandduinen.
Circa 140 km vanaf The Pinnacles komt de
Indian Ocean Drive (R60) uit op de Brand
Highway (R1); u gaat richting Geraldton. In dit
alleraardigste kuststadje kunt u kreeft eten of
het Western Australia Museum te bezoeken.
Dat herbergt ook een collectie relikwieën van
de VOC-schepen Batavia, Zuytdorp, Zeewijk
en Vergulde Draeck, die hier voor de kust op
de klippen liepen. De rondleidingen zitten vol
verhalen over de Nederlandse schipbreukelingen.
‘Er is een bizar verhaal over Nederlanders die hier
strandden, ruzie kregen en elkaar uitmoorden
en de binnenlanden ingingen’, verklapt Martien.
‘Onderzoekers hebben het idee dat ze zich onder
de inheemse bevolking hebben gemengd. In dit
gebied zijn er namelijk Aboriginals met wit haar.’
Ten noorden van Geraldton heet de R1 North-West
Coastal Highway. Bij Northampton gaat u linksaf
naar Kalbarri.

Bruisende golven
Kalbarri, bij het gelijknamige National Park, is de
volgende overnachtingsplaats. Hier is de wereld
gevormd door de kracht van het water. De rivier
Murchison stroomt door een diepe kloof naar de
ruige kust met kliffen en bruisende golven. In het
park kun je niet overnachten, maar zandwegen
leiden naar spectaculaire rotsformaties. Je kunt
boottrips over de rivier ondernemen of de wilde
natuur ontdekken met een van de Nanda’s
Aboriginals die hier van oudsher leven.
De tocht gaat verder, via de Ajana-Kalbarri Road
naar de North-West Coastal Highway, door het
eindeloze landschap van zandduinen, rotsen
en dorre, zonovergoten vergezichten. ‘Langs
de wegen zie je heel veel Thorny Devils. Dat
zijn zulke leuke hagedissen. Voordat ze de weg
oversteken, staan ze met hun staartje omhoog en
als je goed oplet, kom je er honderden tegen.’
Bij Overlander Roadhouse slaat u links af (R353)
richting Monkey Mia. Over Hamelin Pool zegt
Martien: ‘Dit is ‘s werelds beroemdste plek voor
levende stromatolieten. Het gesteente is gevormd
door bacteriën, ze behoren tot de oudste levende
fossielen op de aarde. Om daar te staan, is echt
waanzinnig.’
Zwemmen met dolfijnen
Monkey Mia aan de Shark Bay staat bekend om
zijn dolfijnen. Een plek om langer te verblijven.
Zeker in het laagseizoen hangt hier een serene
rust over de baai. Het Shark Bay Marine Park
staat op de Werelderfgoedlijst vanwege de
vele zeezoogdieren, waaronder de zeldzame
doejong, schildpadden en mantaroggen. ‘In het
hoogseizoen is het erg toeristisch, maar soms kun
je ‘s avonds tussen de dolfijnen zwemmen. Dat is
een ongelooflijke ervaring.’ De herinnering aan het
schouwspel van dolfijnen die in helder zeewater
om je heen cirkelen, brengt weer een brede
glimlach op het gezicht van Martien. ‘Ze komen
op je af en je hebt het gevoel dat ze echt contact
met je zoeken. Met hun kop half boven water
kijken ze je nieuwsgierig aan. En als jij terugkijkt,
weet je zeker: dit is geen vis maar een intelligent

Juni tot en met september is de beste periode voor deze reis. De andere
maanden zijn minder geschikt vanwege de hitte en de regen, waardoor
wegen soms onbegaanbaar zijn. De wegen op de route zijn overwegend
geasfalteerd of goede zandwegen. Binnen de parken bestaat het wegennet vooral uit zandwegen die alleen voor een 4x4 begaanbaar zijn. Rijden
in het donker is zeer gevaarlijk vanwege wilde dieren en koeien; met een
huurcamper is dat dan ook verboden. De dagen zijn echter kort omdat
Australië dichter bij de evenaar ligt. Sta dus vroeg op om te zorgen dat je
voor het donker op de overnachtingsplek bent. In elk dorp en park vind je
een campsite. Plan je reis verder goed en blijf op de belangrijkste wegen.
De kans dat je verdwaalt op een weinig gebruikt zandpad is reëel. Wil je
daar toch gebruik van maken, zorg dan dat er altijd iemand op de hoogte
is van je reisplannen.

dier. Toen ik daar in het water lag, hoorde ik dat
er in de buurt ook een tijgerhaai zwom. Het blijft
Australië!’
Kleurrijk koraal
Op een reis door Australië ontkom je er niet aan
om soms grote afstanden in de naamloze leegte af
te leggen. De route van Monkey Mia naar Coral
Bay telt bijna 600 km. Terug op de North-West
Coastal Highway rijdt u richting Carnarvon, een
mijn- en vissersdorpje aan de rivier Gascoyne.
Het Gwoonwardu Mia Aboriginal Heritage and
Cultural Centre heeft een interessante permanente
tentoonstelling over de inheemse bevolking.
De mooiste plek om te overnachten op Coral
Bay is volgens Martien op het Ningaloo Reef
Resort, met daarnaast een uitstekende camping:
‘Het koraalrifgebied is vijfduizend vierkante
kilometer groot en ligt bij Ningaloo Reef pal aan
de kust. Vanaf het oogverblindend witte strand
loop je zo de blauwe zee in. Je snorkelt meteen
in de wondere wereld van kleurrijke koralen en
vijfhonderd verschillende vissoorten. Het is zelfs
niet ondenkbaar dat je, van maart tot juni, tussen
de zeeschildpadden, roggen en walvishaaien
zwemt. Die laatste is ongevaarlijk, het is de
grootste vissoort op aarde en die eet plankton.’
Over de kustweg is het schiereiland Cape Range
National Park te bereiken. Het park heeft tal van
diep uitgesleten kloven en ravijnen waartussen
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Boven; dolfijnen bij
Monkey Mia;
onder: snorkelen
bij Ningaloo Reef,
Coral Bay
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4x4 camper
Een Australische 4x4 camper is behoorlijk primitief. Geen douche, toilet en de binnenruimte
is klein. De ijskast is een veredelde koelbox,
eenvoudig keukenblok met klaptafel en bank.
Het kookgedeelte is vaak aan de buitenkant uitklapbaar met luifel. Het zijn stevige voertuigen
(Toyota Hilux of Landcruiser) met iets minder
comfort, dubbele dieseltanks, roo-rack (bullbar)
en snorkel.

Boven: Gibb River
Road; links: Sandfire
Roadhouse; rechts:
Karijini National Park

een overvloed aan vogels, emoes, wallaroos en
rode kangoeroes leven. Na het ronden van de kaap
bereikt u Exmouth. Veel zuidelijker op de MinilyaExmouth Road gaat u linksaf Burkett Road op en
na bijna 40 km weer linksaf naar Giralia. ‘Wie ooit
de film Australia heeft gezien, weet nu wat hem
te wachten staat. Een historische boerderij in de
koloniale architectuurstijl met duizenden hectaren
rode zandgrond en tienduizenden merinoschapen.
Dit is een fantastische plek om te overnachten; een
oase in de outback.’
Water, brandstof en voedsel
De reis gaat verder naar Karijini National Park, een
van de mooiste natuurparken in Australië. ‘Bereid
deze route goed voor’, waarschuwt Martien.
‘Het is ruim 550 kilometer met weinig plekken
onderweg om te stoppen. Dat betekent voldoende
water, brandstof, voedsel en een autocheck.’ Vanaf

Aboriginals
De rijke, levendige cultuur van de Aboriginals is al zeker 50.000 jaar
oud. Er zijn vele verschillende stammen die vaak een eigen taal hebben.
Via kunst, dans, mythes en muziek worden cultuur en geschiedenis van
generatie op generatie overgedragen. Het hele kustgebied van West-Australië is een belangrijk leefgebied van Aboriginals geweest, getuige de vele
rotsschilderingen. Tijdens een bushwalk leer je op traditionele wijze speren
te maken en vissen te vangen. Er zijn echter maar weinig Aboriginals die
nog vasthouden aan de oorspronkelijke levensstijl. Je ziet vooral hoe ze nu
leven in gemeenschappen.
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Giralia rijdt u naar de R1 en gaat linksaf. Bijna
130 km vanaf Giralia ligt Nanutarra Roadhouse.
Vijf kilometer verder neemt u rechtsaf de R136.
Het landschap wordt glooiender met hier en daar
een kleine berg. In het mijnstadje Tom Price kunt
u even uitrusten, het infocentrum bezoeken en
boodschappen doen. Vanaf dit stadje is het nog
twee uur en honder kilometer naar de campsite.
‘In Karijini vind je het oudste gesteente ter wereld.
Rotsen van vier miljard jaar oud, die gewoon aan
de oppervlakte liggen. Het landschap is van een
ongekend ruige schoonheid met overweldigende
kloven, prachtige watervallen en sprankelende
waterpoelen tussen de rotsen. Er leven rode
kangoeroes, wallabies en dingo’s in het gebied. Je
kunt er heerlijke wandelingen maken naar de vele
geologische wonderen.’
Wildernisparadijs
Vanaf het nationaal park rijdt u naar de Great
Northern Highway (95) en gaat linksaf noordwaarts
richting Port Hedland. Het gebied kenmerkt
zich door mijnbouw en enkele rivieren, maar
vooral door de grenzeloze outback. In het
havenstadje Port Hedland kan worden overnacht
maar doorrijden naar Sandfire Roadhouse,
290 km verder, is wellicht een betere optie. ‘Een
roadhouse is een kroeg, restaurant, benzinestation
en overnachtingsplek. Het is een beetje het
Wilde Westen: truckers, toeristen, backpackers,
vertegenwoordigers, ze stoppen hier allemaal. Dit
is leuker dan overnachten in Port Hedland.’
Broome is een perfect stadje om een paar dagen

op adem te komen. Er zijn restaurants, winkels,
een resort en mooie stranden: een oase in het rode
stof. Vanuit Broome kun je een 4x4 rit van 220 km
en drie uur over een zandweg ondernemen naar
Kooljaman op Cape Leveque. Een afgelegen
wildernisparadijs van Aboriginals, waar je ook
kunt overnachten. Afgezien van snorkelen
en wandelen, kun je hier met de inheemse
bevolking de bush in, vissen en leren over de
‘the way of the Aboriginals’. Dezelfde zandweg
moet je terugrijden, maar de ervaring van dit
Aboriginalparadijs is de lange trip meer dan waard.
Ondergrondse rivieren
Ricting Derby wordt het landschap groener en
meer bushy. Circa 180 kilometer van Broome
gaat u rechtdoor over de Derby Highway naar
het dorpje. ‘Dit is het startpunt van de mooiste
4x4-route in Australië: Gibb River Road door
The Kimberley’, weet Martien uit eigen ervaring.
‘De weg is niet geschikt voor een normale camper
met tweewielaandrijving, maar elke novice 4x4rijder kan deze route zonder problemen rijden.
Volg de Gibb River Road naar Kununurra, maar
lees je eerst goed in. Derby heeft een uitstekend
informatiecentrum. Koop hier een boekje over The
Kimberley en Gibb River Road. Daarin staat alle
info om het gebied te ontdekken. Onderweg kun je
namelijk kiezen uit de vele kloven, diep ingesleten
fjorden, waterpoelen en overnachtingsplekken.
Windjana Gorge is fantastisch, daar moet je
overnachten; cattle farm Mount Elizabeth en
Emma Gorge zijn ook heerlijke plekken om te

overnachten. Vergeet bij Windjana niet door te
rijden naar Tunnel Creek, een ondergrondse rivier
waar je door het ijskoude water loopt. Heel bizar,
midden in de woestijn. Alle kloven zijn een soort
oase van groen met baobabbomen en honderden
kleurrijke vogels als papagaaien, parkieten en
kakatoes. Trek voor dit gebied zeker vijf dagen uit’,
adviseert de Australiëspecialist.

Boven: The Kimberley;
daaronder: Windjana
Gorge op Gibb River
Road;
onder: een thorny
devil en roze kakatoes
ofwel galah

Gigantische bijenkorven
Aan het einde van de Gibb River Road gaat u
rechtsaf de Great Northern Highway op richting
Kununurra, op de driesprong rechts houden
(R1) om naar Purnululu National Park te gaan.
Ga na 210 km net voor Spring Creek linksaf
en rij vervolgens ruim twee uur over een ruige
zandweg naar het park. Eventueel kun je eerst
in Kununurra boodschappen doen. Purnululu
is een verbazingwekkend doolhof van oranjezwart-gestreepte geologische rotsformatie en ook
zijn er talloze rotstekeningen, begraafplaatsen
en andere sporen van de Jaru en Gidja stammen
te zien. Het park staat op de Werelderfgoedlijst
vanwege zijn eigenaardige natuurfenomenen en
uitzonderlijke schoonheid. Martien: ‘Het lijken
allemaal gigantische bijenkorven van gelaagd
gesteente. Dit gebied is in 1983 ontdekt. Een piloot
vloog er per toeval overheen. Zo groot is Australië.
Men had er wel van gehoord en de Aboriginals
kenden het natuurlijk. Geen westerling had het
echter eerder gezien.’ En ondanks de weergaloze
schoonheid bezoeken slechts weinig toeristen dit
onherbergzame gebied, weet hij.
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Dagprogramma

Boven: Kakadu
National Park, een
zoutwaterkrokodil
en een rotstekening
van Aboriginals

Moerassen en krokodillen
Na Purnululu neemt u dezelfde weg terug en slaat
rechts af, Victoria Highway (R1), naar Kununurra.
Voorbij het dorp rijdt u nog zo’n 35 km door
en neemt rechtsaf de Lake Argyle Road. Dertig
kilometer zandweg voert dan naar Lake Argyle, een
groot stuwmeer met weelderige wetland-natuur.
Een goede plek om te overnachten na het stof van
de afgelopen dagen.
Dan gaat de reis verder over de Victoria Highway
naar Katherine, 600 km. Onderweg kunt u bij
Gregory National Park even uitstappen. Overnacht
niet in Katherine zelf, maar op Katherine Gorge,
dertig kilometer verder. In de rivier kunt u een
prachtige kanotocht maken.
Van Katherine voert de Stuart Highway (R1)
naar Darwin. Bij Pine Creek sla je rechtsaf naar
Kakadu National Park. Martien: ‘Kakadu heeft
te veel wonderen om in één of twee dagen te
zien. Het is een moessongebied met moerassen
en mangrove, veel groen, rotsformaties en heel
veel Aboriginalcultuur met als hoogtepunt de
rotsschildering Nourlangie Rock. Kakadu staat op
de Werelderfgoedlijst en is het Yellowstone van
Australië. Voor natuur- en Aboriginalliefhebbers is
dit echt grandioos. Cooinda ligt centraal en is een
van de betere campsites. Van daaruit kun je over
een 4x4-track naar de JimJim Falls en Twin Falls.
Yellow Waters Cruise is een prachtige tocht naar de
monsterlijke zoutwaterkrokodillen en moerassen.
Dit is het ‘Crocodile Dundee’-gebied en hier krijg
je echt dat Australiëgevoel. Loop ook eens mee met
een ranger. Het is gratis, gemakkelijk en ontzettend
interessant. Ubirr Rock is een mooie plek voor de
laatste nacht in het park.’
Duizenden kangoeroes
Wie nog even wil genieten van de ‘Australian
wilderness’ kan van Kakadu naar Point Stuart gaan.
Net buiten het Kakadu Park op de Arnhem Highway
sla je dan rechtsaf op Point Stuart Road. Afgezien
van de weelderige waterrijke natuur leven hier
duizenden kangoeroes en vooral in de avond is dat
een fenomenaal gezicht.
De warme stad Darwin is het eindpunt. Van eind
december tot april dondert het regenseizoen over
de stad heen en zit de luchtvochtigheid op tachtig
procent. Behalve over een fascinerend museum
over de Aboriginal cultuur en kunst beschikt
Darwin over leuke restaurantjes en cafeetjes om
tot rust te komen. ‘Op een terrasje kun je mijmeren
over de avontuurlijke reis die je hebt beleefd in een
van de laatste echte outbackgebieden van Australië.
Puur, ruig, natuurlijk en eerlijk’, aldus Martien. <

Route Perth – Darwin (circa 6500 km)

Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13
Dag 14
Dag 15
Dag 16
Dag 17
Dag 18–21
Dag 22
Dag 23
Dag 24
Dag 26
Dag 27-28
Dag 29
Dag 30
Dag 31

Aankomst Perth
Perth
Perth – The Pinnacles (195 km)
The Pinnacles – Kalbarri (395 km)
Kalbarri – Monkey Mia (400 km)
Monkey Mia
Monkey Mia – Ningaloo Reef (585 km)
Ningaloo Reef
Ningaloo Reef – Giralia (325 km)
Giralia – Karijini (550 km)
Karijini
Karijini – Sandfire Roadhouse (610 km)
Sandfire Roadhouse – Broome (320 km)
Broome
Broome – Cape Leveque (210 km)
Cape Leveque
Cape Leveque – Derby (410 km)
Derby – Kimberley – Emma Gorge (660 km)
Emma Gorge – Purnululu NP (320 km)
Purnululu National Park
Purnululu – Lake Argyle (540 km)
Katherine Gorge – Kakadu NP (285 km)
Kakadu National Park
Kakadu NP – Point Stuart (150/200 km)
Point Stuart – Darwin (155 km)
Darwin

Met dank aan Martien Kooyman, Walkabout
Australia & New Zealand
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