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Met de Franse slag
DE BESTE BESTEMMINGEN, TIPS EN TRENDS VOOR HET NIEUWE REISJAAR

Columbus-hotlist 2015
FIETSEN VAN PARIJS NAAR LONDEN, BEREN SPOTTEN IN
TRANSSYLVANIË, EEN TOTALE MAANSVERDUISTERING
MEEMAKEN OP DE FAERÖEREILANDEN EN EEN TENTJE
OPZETTEN NAAST DE PIRAMIDES VAN NOORDELIJK SOEDAN …
TREED JIJ DIT JAAR IN DE VOETSPOREN VAN COLUMBUS?

Voor Columbus-fotograaf Michael Dehaspe
staat 2015 in het teken van een beroemd
Frans opdondertje.

Sla je slag bij Waterloo

In Wallonië wordt de tweehonderdste
verjaardag van de Slag bij Waterloo gevierd.
Driehonderd paarden en vijfduizend figuranten
zullen ervoor zorgen dat ons geheugen weer
wordt opgefrist. Op 19 juni valt − Leve de
Keizer! − het Franse leger aan, de dag daarop
zal Napoleon (opnieuw) verslagen worden.
Finally facing my Waterloo.

Word verbannen naar een
Atlantisch eiland

Uiteraard is het ook precies tweehonderd jaar
geleden dat Napoleon door de Britten werd
verbannen naar Sint-Helena. Dit afgelegen
eilandje in de Atlantische Oceaan, ergens tussen
Angola en Brazilië, is enkel te bereiken met de
boot, wat op zich al een unieke ervaring is.
De inheemse natuur maar ook het afgelegen
bestaan van zijn inwoners maakt een reis naar
het eiland onvergetelijk. Als je last van zeeziekte
hebt, moet je nog even geduld uitoefenen − een
luchthaven is momenteel onder constructie en
zal tegen 2016 opengaan, sthelenatourism.com

Ook Columbus-schrijver Sara Bosmans
staat onder Franse invloed.

Fiets het Kanaal over

Parijs-Londen fietsen! Samen met fotograaf
Michael heb ik afgelopen lente de volle 460
kilometer van de Avenue Verte gefietst. De route
is bewegwijzerd sinds de Olympische Spelen van
2012 maar gek genoeg zijn er maar weinig
mensen die ’m kennen. Starten onder la tour
Eiffel, eindigen onder de Big Ben en tussenin
kastelen en velden, bossen en pubs. Reken op
veel ‘wauws’ van het thuisfront. En domme
grapjes à la ‘En hoe fiets je dan over het water?’
avenuevertelondonparis.co.uk

Laat je treffen door een aardbeving
Als Belgische ga ik eerst en vooral voor het
Waalse Mons (Bergen), samen met het
Tsjechische Pilsen de Europese culturele hoofdstad van 2015. Het programma wordt
aangekondigd als ‘een culturele aardbeving’ en
‘collectieve slapeloosheid’. De verwachtingen
zijn dus hooggespannen. Maar van een stad die
van Van Gogh een kunstenaar maakte, mag je
wel wat verwachten, mons2015.eu

Sint-Helena
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Reizen voor ingewijden
Columbus-hoofdredacteur Louise ten Have
deelt haar favoriete wildlifebestemmingen
van dit moment en signaleert twee
opvallende reistrends.

Trek een verboden bos in

Tot voor kort mochten alleen biologen Sainte
Luce betreden. Maar sinds het najaar van 2014
is het reservaat, in het afgelegen zuidoosten van
Madagaskar, ook voor avontuurlijke reizigers
toegankelijk. Het gaat om een van de laatste
ongerepte kustbossen van het eiland, dat aan de
ene kant wordt begrensd door witte zandstranden en aan de andere door kronkelende
rivieren. Daartussen schuilen lemuren, zeeschildpadden en een groot aantal vogel- en
reptielsoorten. De nacht breng je door op een
eenvoudige minicamping. Je kunt ook langer
blijven door als vrijwilliger aan het behoud van
het reservaat mee te werken,
sainte-luce-reserve.org

Herontdek Zimbabwe

Dankzij een stabielere economie is safaribestemming Zimbabwe, lange tijd de chaotische
speeltuin van president Mugabe, terug van
weggeweest. Als bezoeker tref je een bijzonder
divers landschap aan, van graslanden en
moerassen tot meren en baobabs zo ver het oog
reikt. Er loopt veel wild rond, waaronder de Big
Five, maar je kunt ook helemaal opgaan in het
fantastische landschap zonder enige behoefte te
voelen per se wilde dieren te zien. Hoogtepunt
is het zuidoosten, met de parken Malilangwe en
Gonarezhou (‘Plek van de Olifanten’). Natuur in
de overtreffende trap. Hoe lang je hiervan
ongestoord kunt genieten is wel de vraag.
Mugabe probeert zijn vrouw, die ook wel ‘de
krokodil’ wordt genoemd, aan het roer te
krijgen en dat kan weer voor de nodige onrust
zorgen. Boek je ticket dan ook zo snel mogelijk!

Zimbabwe
Drones voor reisfotografen

Ga met je kinderen op avontuur

Reizen buiten de gebaande paden met (kleine)
kinderen gaat steeds gemakkelijker. Met dank
aan onder andere slimme ondernemers die
begrijpen dat niet alle ouders in een megaresort
willen zitten. Steeds meer reisorganisaties
(waaronder onze partners) en boetieklodges
bieden puur natuur en avontuur aan voor de
hele familie, zonder allerlei exorbitante extra
kosten te berekenen voor activiteiten, eten en
gidsen. Ga bijvoorbeeld raften in het
Tatragebergte in Slowakije, sandboarden in de
Namibische duinen of op superjeepsafari in
IJsland. In 2015 zetten we de leukste avontuurlijke familiereizen in de schijnwerpers in
een speciale reportage − watch this space!

Neem een drone mee op reis

Als je bij een drone alleen denkt aan een
onbemand militair luchtvaartuig waarmee overheden landen bespioneren en bombarderen, heb
je nog niet gesproken met het sterk groeiende
legertje fotografen die een consumentenversie
van de uitvinding gebruiken. Al voor een paar
honderd euro kun je online een drone met
camera kopen en de lucht in sturen om waanzinnige video’s en foto’s van reisbestemmingen
maken. Deze ‘dronies’ tonen steden en stranden
in vogelperspectief, maar ook moeilijk bereikbare plekken als actieve vulkanen. Kijk op
pag. 106 hoe je zelf dronies kunt maken.

Sainte Luce Reserve, Madagaskar
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De nieuwe mekka’s
voor stadsnomaden
Fervente citytripper? Adjuncthoofdredacteur Mark Mackintosh tipt
de must-sees van 2015.

Trek naar de industriesteden

Niet van deze tijd
Columbus-schrijver Leendert van der Valk
laat oude tijden herleven. In carnavalskleding in een uit de as herrezen
New Orleans en op een vintage sportfiets
in Engeland.

Vier de comeback van New Orleans

In 2015 is het tien jaar geleden dat orkaan
Katrina New Orleans onder water zette. Geen
vrolijke gebeurtenis − de ramp en de chaos die
volgde zijn nog steeds voelbaar in de stad. Maar
New Orleans zou New Orleans niet zijn als de
inwoners zich niet al feestend uit het moeras
omhoogtrokken. Het bijna verdwijnen van de
stad had een enorme culturele revival als
gevolg. Uiteraard draait het daarbij om muziek.
Niet alleen de traditionele jazz maar elk denkbaar genre krijgt hier een lome New Orleans
funksaus over zich heen. Ga je tijdens mardi
gras, dan krijg je een geweldig feest voorgeschoteld, maar net buiten de feeststoet is het
zowaar nog mooier: trek de oude wijken in, op
zoek naar de mysterieuze Mardi Gras Indians,
neworleansonline.com

Fiets terug naar de jaren dertig

Groot-Brittannië ligt bezaaid met prachtige
natuurgebieden. Veel bezoekers weten het
noordelijke Lake District te vinden, maar iets
zuidelijker ligt het vaak vergeten Peak District.
Ruige rotsen afgewisseld met lieflijke dorpjes in
het groen. Soms doet het zo maar aan Toscane
denken. Dat vond een stel wielergekken ook.
Ze organiseren in 2015 voor de tweede keer de
L’Eroica Britannia, een Britse kopie van de
nostalgische Eroica-tocht in Italië die verreden
wordt op vintage fietsen, in al even vintage
outfits. Draai een puntje aan je snor en hang een
reserveband om je schouders. Peak District kent
minstens zulke pittige heuvels en stoffige,
idyllische landweggetjes als de Italiaanse
variant, eroicabritannia.co.uk

Eroica Britannia in het Peak District, Groot-Brittannië
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Een duidelijke trend is de opmars van industriesteden die niet zo lang geleden werden afgedaan
als deprimerende niemandslanden of zelfs nogo-areas. In ons eigen landje zit Rotterdam in de
lift met zijn spectaculaire overdekte Markthal en
nieuwe hipsterenclave Katendrecht. In het
buitenland ben ik aangenaam verrast door
Detroit − waar kunstenaars en andere stadsnomaden nieuw leven blazen in verpauperde
fabrieken en wijken − en door Warschau, dat
oude sovjetgebouwen omtovert tot spannende
werk- en ontspanningsplekken voor creatieven.
Favoriet is echter Chicago. De derde stad van de
VS kampt, bijna honderd jaar na de capriolen
van Al Capone, nog steeds met een gangsterimago. Drugsgeweld in de getto’s van de stad
vormt een actueel probleem, maar daarbuiten is
de stad zo veilig als maar zijn kan en een van de
opwindendste plekken om Amerikaanse cultuur,
architectuur en design te snuiven. In 2015 zal
Chicago voor het eerst een grootse architectuurbiënnale houden, die zal moeten wedijveren
met zijn bekende tegenhanger in Venetië,
choosechicago.com

Bezoek nieuwe iconen

Ook voor enkele gevestigde toeristensteden
wordt 2015 een bijzonder jaar. In Milaan zullen
meer dan 120 landen deelnemen aan Expo,
de befaamde Wereldtentoonstelling. Het thema:
voedsel voor de planeet, energie voor het leven.
Buiten het expositieterrein pakt de stad uit met
een drukke culturele agenda, expo2015.org.
In New York kijken veel locals uit naar de
officiële opening van het nieuwe World Trade
Center, en dan met name het openbare
panoramaterras op de honderdste verdieping.
De verwachtingen zijn ook hooggespannen voor
het nieuwe Whitney Museum, dat met zijn
Amerikaanse kunstcollectie neerstrijkt bij het
hippe stadspark The High Line, whitney.org

Doe ’s effe sociaal

Als stedentripper kun je bij steeds meer sociale
media terecht om je bezoek net even
bijzonderder of minder geld/tijdrovend te
maken. Op localfriend.co kun je contact maken
met stedelingen die je tips geven en op
sleeptouw nemen tijdens je verblijf. Via
i-likelocal.com regel je voor een bescheiden
bedrag een bijzondere activiteit of verblijf met
locals en gaat het geld direct naar hen toe,
zonder tussenkomst van een commercieel
bedrijf. Ga bijvoorbeeld een weekje lesgeven op
een school in Delhi of neem een paar uurtjes
kookles bij mensen thuis in Kathmandu.

Chicago
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Nieuwe hotspot voor
eilandhoppers
Columbus-fotograaf Malou van
Breevoort tipt de waanzinnige eilanden
vlak voor de Koreaanse kust.

Pak de ferry in Korea

Grote kans dat als ik ‘eilandhoppen in Azië’ zeg,
je denkt aan Thailand of Indonesië. Maar voor
de kust van Zuid-Korea liggen ook duizenden
fantastische eilanden − zo veel dat als je er elke
dag eentje bezoekt, je na negen jaar nog niet
uitgereisd bent. Het bekendst is Jeju, dat met
zijn lavagrotten op de Werelderfgoedlijst van de
Unesco staat. Hier vind je ook de befaamde
haenyo, stoere vrouwelijke freedivers op hoge
leeftijd. Zij duiken zonder duikfles op tien meter
diepte en kunnen hun adem twee minuten lang
inhouden. Met het uitgebreide Zuid-Koreaanse
ferrynetwerk zit je ook in een mum van tijd op
kleinere juweeltjes, met watervallen, romantische strandwandelingen en verstilde vissersdorpjes, visitkorea.or.kr

Oosters genieten
Columbus-fotograaf Tom van der Leij
ontdekte twee Indonesische paradijsjes
die tot nu toe aan de aandacht van
reizigers zijn ontsnapt.

Raak bekend met
onbekend Indonesië

Het is een kwestie van wachten totdat ze
door het grote publiek worden ontdekt,
de Indonesische eilanden Sumba en Sumbawa.
Vergeleken met übertoeristisch Bali en het
bekende Flores en Lombok zijn dit toeristisch
gezien nog onontgonnen gebieden − slechts de
surfercommunity weet de weg erheen te vinden.
Met als gevolg dat je de heerlijke stranden en
dichte jungle praktisch voor jezelf hebt.

Zuid-Korea
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Sumba, Indonesië

037

COLUMBUS-HOTLIST

COLUMBUS-HOTLIST

Bloedmooi Europa
Het land van Dracula doet het bloed
van Columbus-schrijver Geert Jan Hahn
sneller stromen.

Kom in Trans

Waarom ver weg gaan als je ook binnen Europa
fantastisch kunt reizen? Een van de regio’s die
meer aandacht verdienen is Transsylvanië.
Doodzonde om dit deel van Roemenië enkel te
associëren met ene Dracula, want het heeft veel
meer te bieden. De natuur en de mens lijken
elkaar hier te hebben gevonden, zo harmonieus
leeft men samen. Doe een roadtrip langs
kastelen, forten en weerkerken, maak kennis
met Saksen en Szeklers, spot beren, wolven en
lynxen, of bezoek de overgebleven aristocratie.
Door de geschiedenis van Transsylvanië te
ervaren, krijg je ook beter vat op de politieke en
culturele verschuivingen binnen Europa na de
twee wereldoorlogen en de val van de Muur.

Space, man
Columbus-schrijver Auke Hulst
ziet sterretjes.

Val in een zwart gat

Altijd als er een volledige eclips plaatsvindt −
het moment waarop de maan in zijn geheel voor
de zon schuift – reizen mensen naar de gekste
plekken om het mee te kunnen maken. Die van
20 maart 2015 zal het best te zien zijn op de
Faeröereilanden, halverwege Schotland en
IJsland. Een onwerkelijke omgeving die ideaal is
voor zo’n onwerkelijke ervaring. Bovendien: de
Faeröer weten hoe ze van zo’n moment een feest
moeten maken, visitfaroeislands.com

Zweef boven de aarde

Kasteel van Hunedoara, Transsylvanië
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We blijven in hogere sferen. Voor de reiziger met
de dikke portemonnee: in 2015 willen enkele
bedrijven eindelijk van start met commercieel
ruimtetoerisme. Of Virgin Galactic daarbij hoort,
is de vraag. Bij het ter perse gaan van deze
editie, sprak eigenaar Richard Branson de hoop
uit slechts enkele maanden vertraging op te
lopen nadat een van zijn toestellen in een
Amerikaanse woestijn was neergestort.
Concurrent XCOR Space Expeditions gaat
sowieso door met zijn vluchten, waarvoor minimaal € 75.000 moet worden neergelegd.
In beide gevallen gaat het om een zogeheten
suborbital flight, tot ongeveer een kilometer of
honderd, zeg maar de grens van de ruimte. Net
hoog genoeg om even gewichtsloos te zijn en de
kromming van de aarde waar te nemen.

VSS Enterprise, een ruimtevaartuig van Virgin Galactic
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Op visite bij de grande
dame van Zweden
Columbus-fotograaf Hans Zeegers is
hopeloos verliefd op een
Scandinavische schone.

Zoek de Zweedse zomer op

Stockholm is voor mij al heel lang dé stad waar
ik me, naast Amsterdam, graag zie wonen.
Het is er geweldig schoon, met zowel veel hoogstaande cultuur als prachtige natuur. En er is
niets heerlijker dan lange zomerdagen op de
meer dan honderd eilandjes in de buurt van de
stad door te brengen. In 2015 is er extra reden
voor een citytrip want tussen 5 en 8 augustus
vinden er honderden sport- en culturele
evenementen plaats in het kader van de
EuroGames, visitstockholm.com
en eurogamesstockholm.com

Afrika’s grootste
geheimen
Volgens Columbus-schrijver Gerbert van
der Aa heeft Afrika nog lang niet al zijn
geheimen prijsgegeven.

Ontdek Afrika’s Mini-Me

Kameroen is Afrika in miniatuur: je vindt er
alles wat het continent te bieden heeft op relatief
kleine afstanden van elkaar. In de dorpen op
het platteland volgen mensen eeuwenoude
Afrikaanse rituelen, pygmeeën trekken nog
steeds met pijl en boog jagend door de bossen.
De natuur is extreem divers: van tropisch regenwoud in het zuiden tot uitgestrekte savannes in
het noorden, waar onder meer olifanten en nijlpaarden leven. Verwacht echter geen comfort −
met uitzondering van een paar strandbestemmingen is het land een toeristisch terra incognita.

Zet je tentje op naast piramides

Een van de grootste verrassingen van het
continent zijn de piramides van de zwarte
farao’s, in het noorden van Soedan. Ze laten zien
dat het oude Egypte zich tot diep in Afrika uitstrekte. Grote kans dat je de monumenten, die
wat kleiner zijn dan die in Egypte, helemaal voor
je alleen hebt. Toen ik ze een paar jaar geleden
bezocht mocht ik van de bewakers gewoon
mijn tent opzetten in het zand naast de grafmonumenten. Op de oevers van de Nijl, die een
paar kilometer verderop door de woestijn snijdt,
liggen prachtige Nubische dorpen waar boeren
met behulp van irrigatie allerlei gewassen
verbouwen. Het klinkt als een cliché, maar
waarschijnlijk tref je vrijwel nergens in Afrika zo
veel aardige mensen aan als daar. Soedan is op
dat punt echt een geval apart.

Stockholm

040

Kameroen
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Je volgende
outdooruitdaging
Ook in 2015 kunnen outdoorfanaten
hun grenzen blijven verleggen.
Wat staat op de bucketlist van
Columbus-uitgever Matthijs de Groot?

Overleef een bootcamp

Kruipen door de modder, klauteren over
schuttingen en hangen aan klimtoestellen in de
vrieskou − het is overduidelijk dat de nieuwe
fitnesstrend bootcamp is geïnspireerd op de
training die rekruten in het Amerikaanse leger
krijgen. Met de workout verbrand je in razend
tempo calorieën en bouw je nog sneller conditie
op. Deelnemers vinden echter het sociale aspect
− de saamhorigheid die collectief afzien opwekt
− net zo belangrijk en reizen daarvoor in
toenemende mate af naar exotische locaties.
De meeste (en heftigste) bootcamps vind je in
de VS, maar je kunt ook terecht op bijvoorbeeld
het Caribische eiland Dominica of in de bossen
van Kroatië.

Ga vulkaanklimmen

De geur van rotte eieren, van zwaveldioxide,
boort zich in je neusgaten. Lava kan uit het niets
uit de grond schieten en razend snel enorme
gebieden bedekken. Je voelt de grond trillen −
alsof er een aardbeving plaatsvindt. Het enige
wat je op zo’n moment kunt doen,
is weg klauteren. En wel zo snel mogelijk.
Er zijn weinig reiservaringen die je in zo’n hevig
contact met de natuur brengen als een actieve
vulkaan. Individuele en groepsreizen naar de
honderden actieve vulkanen op aarde kunnen
op steeds meer aandacht rekenen.
Close encounters met kokende lavameren en
-stromen, zwavelmeren, geisers en volop
nachtelijk vuurwerk krijg je onder andere in
Hawaï, Vanuatu, Indonesië en, persoonlijke
favoriet, Guatemala, volcanodiscovery.com en
adventureguatemala.com

Op nieuwe hoogten
Columbus-schrijver Lars Anderson zoekt
het hogerop en deelt twee tips voor een
onvergetelijke roadtrip
in de bergen.

Ontdek het andere Tibet

Tibet is meer dan alleen Tibet. Ten oosten en
noordoosten van de officiële autonome
provincie loopt het befaamde Tibetaanse
hooggebergte door in de Chinese provincies
Qinghai en Sichuan. Beide uitlopers zijn
absoluut een bezoek waard: weinig westerse
toeristen, pieken van zesduizend meter, diepgroene graslanden, kleurrijke natuurparken en
een levendige nomadencultuur. En,
vooral in Sichuan, waanzinnige
culinaire verrassingen!

Verzet bergen tussen
twee continenten

Georgië is een onontdekte parel in de Kaukasus,
op het kruispunt tussen Europa en Azië. Je vindt
er bergen boven de vijfduizend meter, maar kunt
evengoed subtropisch kuieren over de boulevard
in Batumi aan de Zwarte Zee. Het land is het
afgelopen decennium in sneltreinvaart
gemoderniseerd. Hoofdstad Tbilisi sprankelt van
eigentijdse architectuur en hippe wijken. Musts
zijn de afgelegen bergregio’s Svaneti en Tusheti
en het kustgebied langs de Zwarte Zee. Vergeet
niet ook naar de afvallige provincie Abchazië te
gaan, een klein paradijs, visitgeorgia.ge

Georgië
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