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Nederland mag jaarlijks op een groeiend aantal
toeristen rekenen. Ze komen voor onze
beroemde kunst, typische architectuur en
historische binnensteden. Maar Nederlanders
zelf slaan die typisch toeristische bestem-
mingen liever over. Zonde! Wij zijn dol op
reizen naar exotische bestemmingen, maar
bezoeken eigenlijk net zo graag ons eigen
prachtige land. Hoe goed ken jij Nederland? En
hoeveel van deze toeristen hotspots heb jij al
bezocht? Speel toerist in eigen land op deze tien
must-visit topbestemmingen.

Dat de historische binnenstad van

Amsterdam wordt overspoeld door

toeristen en dat Rotterdam

internationaal wordt geroemd om haar

moderne architectuur, is geen geheim.

Maar heb jij zelf wel eens een stedentrip

gemaakt naar de twee grootste steden

van Nederland? Wij wonen in Rotterdam

en gaan wekelijks op pad om leuke

restaurantjes te ontdekken en musea te

bezoeken. Amsterdam was ooit de

thuisbasis van Sebastiaan en blijft onze

favoriet voor een dagje cultuurhappen in

de mooiste musea van het land.

Stedentr ip  Amsterdam

& Rot terdam 2 Hol landse

tu lpenvelden
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Over de hele wereld zijn de kunstwerken

van de Hollandse meesters bekend. Heb

jij zelf wel eens de beroemde

Nachtwacht gezien? Of het Melkmeisje

van Vermeer? Hoog tijd om het

Rijksmuseum in Amsterdam, Boijmans van

Beuningen in Rotterdam of het

Mauritshuis in Den Haag te bezoeken.

Maar vergeet ook niet die meer recente

grote meester uit de Nederlandse

geschiedenis. Aan de wereldberoemde

Vincent van Gogh zijn zowel het Van

Gogh Museum in Amsterdam als het

Kröller-Muller op de Veluwe gewijd.

Hol landse

meesters

In april en mei is het weer zo ver: de

kleurrijke tulpenvelden staan in bloei!

Deze Hollandse highlight mag jaarlijks op

miljoenen bezoekers rekenen. Het

personeel van Keukenhof draait overuren

in deze periode. Maar wil je weg van de

toeristenmassa’s en zonder duur ticket

deze Hollandse glorie bewonderen?

Vlakbij Rotterdam vind je deze prachtige

tulpenvelden op Goeree Overflakkee (en

je kan ze gratis bezoeken). Het

allerleukst is een roadtrip langs de

mooiste tulpenvelden.

Tip: met een Museumjaarkaart mag je

voor € 61 per jaar vrijwel alle musea van

Nederland bezoeken. Met alleen een

bezoekje aan de grote musea in

Amsterdam heb je de pas er al uit.
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Er is geen Hollandser plaatje dan dat van

windmolens in een polderlandschap. Nu

is dat niet hoe het grootste deel van

Nederland er tegenwoordig nog uitziet,

maar wel een heerlijk historisch gezicht.

Kinderdijk en Zaansche Schans mogen

ieder jaar miljoenen bezoekers

verwelkomen voor dit fotogenieke

uitzicht. Beide plekken bezoek je gratis;

je betaalt alleen voor de musea en

andere sights.

Oer-Hol landse

windmolens 5 Authent ieke  

s tadjes
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Vrijwel alle reisgidsen over Nederland

roemen de Hollandse natuur van het

Nationaal Park De Hoge Veluwe. De

Veluwe is zonder twijfel het mooiste

natuurgebied van Nederland. De steden

en dorpjes, musea, kasteeltjes en natuur

maken de Veluwe een plek waar je

naartoe wil blijven gaan. We love it! Van

de werken van Van Gogh in het Kröller-

Müller tot onze favoriete restaurants in

Arnhem en van onze favoriete kastelen

tot must-visit musea, ze maken Veluwe

een must-visit voor een vakantie in eigen

land.

Nat ionaal  Park

De Hoge Veluwe

Amsterdam is niet de enige stad in

Nederland met een idyllische

grachtengordel. Ook steden als Haarlem,

Gouda, Leiden, Utrecht en Delft zijn van

die typisch Hollandse steden met

historische baksteenhuizen, grachten en

bruggen. Je hoeft daar niet tussen de

souvenirwinkels en buitenlandse toeristen

te lopen zoals in Amsterdam, maar hebt

wel dat typisch historische en Hollandse

plaatje. We beschreven deze steden

allemaal in onze uitgebreide blog over

de 10 leukste stedentrips in Nederland,

inclusief restaurantguide voor iedere

bestemming.
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In de zomermaanden kan je iedere week

wel een kaasmarkt bezoeken. Inclusief

meisjes in klederdracht en enorme torens

van ronde kazen. Het is dan misschien

wat oubollig en toeristisch, maar ook wel

een vermakelijk kijkje op het oude

Nederland. De kaasmarkt in Alkmaar is

misschien het meest bezocht, maar op

die in Gouda wordt nog steeds door

lokale boeren gehandeld. De markt

in Edam is misschien wat kleiner, maar

wél die waar de wereldberoemde

Edammer kaas vandaan komt.

Kaasmarkt  in  Edam,

Gouda of  A lkmaar
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De Waddeneilanden van Nederland

bieden een uniek stukje natuur en

worden zelfs door de Lonely

Planet aangeraden. Ik bracht zelf al wat

heerlijke uitwaaiweekenden door op het

grootste Waddeneiland Texel. Ik ben dol

op het diverse landschap met hoge

duinen weide vergezichten over akkers

en prachtige bossen. Van wadlopen met

een gids tot een rondleiding door de

Texelse brouwerij, en van de top van de

vuurtoren tot de vondsten in het

Juttersmuseum, er is eindeloos veel te

zien en beleven.

Uitwaaien  op  de

Waddenei landen 9 Tradi t ionele

v issersdorpen

08The Orange Travel Magazine

10
Het zuidelijkste puntje van Nederland ligt

dichterbij buurlanden België en Duitsland

dan bij de rest van het land. Een

bezoekje aan de Limburgse hoofdstad

voelt dan ook al snel als een

minivakantie. Het is misschien een stukje

reizen, maar wij blijven een trip naar

Maastricht de moeite waard vinden. Van

een rondleiding door het immense

grottenstelsel tot de leukste hotspots en

van de mooiste boekwinkel ter wereld tot

de gezellige buurt Wyck. Wij snappen wel

waarom toeristen Maastricht zo’n must-

visit vinden!

Zuidel i jk

Maastr icht

Je kan eigenlijk niet in Nederland wonen

zonder een keer een traditioneel

vissersdorp te hebben bezocht. Ga

paling roken in Voldendam – yes, done

that – of kies voor bijvoorbeeld Marken,

Urk of Monnickendam. Om het echt oude

plaatje compleet te maken, is

het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen een

aanrader. Kinderen kunnen zich daar ook

verkleden met traditionele klederdracht.

En yes, done that as well als kind.

Uiteraard pronkt mijn meisjesfoto nu in

honderden fotoalbums van Aziatische

toeristen, want dat soort klederdracht

vraagt om aandacht.
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SLAPEN
IN EEN

BOOMHUT



Treehouse
Goldsworthy

bijzondere overnachting in de Achterhoek

Er zijn veel boomhutten in Nederland te boeken voor een vakantie, maar Treehouse Goldsworthy
in de Achterhoek is misschien wel het allermooist. Deze boomhut in het plaatsje Halle is precies
zoals je je een boomhut voorstelt! Het boomhuisje hangt bovenin een oude eik en heeft levende
takken met bladeren dwars door de ruimte. Een meer bijzonder vakantiehuisje in Nederland zal
je niet snel vinden. Doe je innerlijke kind een plezier en boek een overnachting in dit boomhuis.

Ver in het oosten van het land hebben

Andy en Miriam eigenhandig een uniek

tiny house gebouwd. In hun paardenwei

staat een machtige eik met in de toppen

een prachtig boomhuis. De hut hangt in

de eik, zonder vaste verbinding met de

grond. Pas als je met een touw de deur

naar beneden laat zakken, ontstaat een

trap om de boomhut in te komen.

Wij mochten op twee winderige

junidagen in de boomhut logeren. Met

iedere windvlaag bewoog de boom en

ook de hut bewoog mee. Je bent

helemaal een met de boom! De stam van

de eik staat in het hart van het tiny house

en de takken lopen door het huisje. De

boomhut is verder van alle gemakken

voorzien met warm water en elektra, wc,

ruime douche, volledig uitgerust

keukentje en op de slaapvide een groot

comfortabel bed.

De details zorgen ervoor dat je niet op

de boomhut uitgekeken kan raken. De

voor de boomhut gemaakte stoeltjes, het

ijzeren keukenmes, het zelf gesmeden

toegangshek, het eethoekje met hoge

stoelen en de hangmat voor twee

personen onder het huis maken deze

bucketlistervaring helemaal compleet.

Vraag Andy bij het inchecken ook vooral

naar zijn ontwerpproces, want hij heeft

prachtige verhalen. Zo vertelde hij ons

dat hij precies evenveel aan takken heeft

weggehaald als het gewicht van het

huisje, zodat de boom gezond blijft.
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Tip: is de boomhut volgeboekt? Dan is er

ook nog een caravan met torentje voor

een unieke glamping experience.

De Goldsworthy staat in een prachtige

omgeving. Het Zand met bos, heide en

vennen is een mooi gebied om te

wandelen. Net als het bos op het

landgoed van Kasteel Slangenburg. Maar

stiekem wil je waarschijnlijk je boomhut

niet verlaten en optimaal genieten van je

bijzondere huisje!
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Leestip: nieuwsgierig naar
meer bijzondere
vakantiehuisjes in
Nederland? 



Franse Elzas
Ken je de openingsscène uit Disney’s Belle en

het Beest, waarin Belle door haar

middeleeuwse dorpje dwaalt? Over de met

kinderkopjes geplaveide dorpsstraten, langs

vakwerkhuizen met hun klassieke gevel van

hout en pleisterwerk.. Op internet worden

allerlei dorpen aangewezen als de

inspiratiebron voor Belle’s hometown, maar

de mooiste daarvan vind je in de Franse

Elzas. Maak een kleine roadtrip langs deze

sprookjesachtige stadjes en waan je je even

in Disney-sferen.

De Franse Elzas ligt in het noordoosten van

Frankrijk, tegen de Duitse grens. Die grens is

in de loop der eeuwen nog wel eens

verscholen, waardoor dit gebied ook

onderdeel is geweest van Duitsland. De

Duitse taal zal je dus veel tegenkomen in

bijvoorbeeld plaats- en straatnamen! Onze

roadtrip begint bij precies zo’n Duits klinkend

plaatsje: Riquewihr.

E E N  D I S N E Y - R O A D T R I P
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Pittoresk Riquewihr

Het piepkleine plaatsje Riquewihr ligt tussen

eindeloze wijngaarden en een prachtig

heuvelachtig landschap. Het is niet veel meer dan

een hoofdstraat met wat zijstraatjes, maar wát voor

straatjes. Het is alsof je de filmset van Beauty and

the Beast opstapt! Wandel van stadsmuur naar

stadsmuur door de hoofdstraat en sla af en toe een

zijstraat in om je erover te verwonderen dat zelfs

daar de vakwerkhuizen prachtig zijn. Leuk detail:

vroeger gaf de kleur van de huizen aan bij welke

beroepsgroep de eigenaar hoorde of welk geloof

werd aangehangen! Ons werd verteld dat de bakker

in een geel huis woonde en de eigenaar van een

rood huis protestants was.

Hoe rustig Riquewihr en de omgeving ook lijken, het

is een enorme toeristenmagneet! We hebben ons

laten vertellen dat de stad jaarlijks ruim 2 miljoen

bezoekers trekt. WOW! Door de kleine straatjes

kunnen met moeite personenauto’s rijden, dus is aan

de rand een groot parkeerterrein voor de bussen

die massa’s toeristen naar deze prachtige

trekpleister brengen. Onze aanrader: kom vroeg om

de massa’s voor te zijn en probeer het voor- en

najaar in plaats van het hoogseizoen.

In de hoofdstraat heb je veel toeristenwinkels die

lokaal lekkers, maar vooral – welk seizoen dan ook –

kerstspullen verkopen. Een beetje gek, maar op een

of andere manier past het wel bij het middeleeuwse

plaatsje.
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Tip: slaap op een wijngaard!
De Elzas staat niet alleen
bekend om de pittoreske
dorpjes, maar ook vanwege
de uitgestrekte wijngaarden.



Disney-dorp Ribeauvillé

Next? Ribeauvillé! Deze plaats ligt op tien minuten

rijden van Riquewihr en is ietsje groter dan zijn

kleine broer. Dat betekent dus nog meer

eeuwenoude Disney-huisjes, geplaveide straatjes en

schattige winkeltjes. Je begrijpt dan ook wel dat dit

de perfecte setting is voor een van de populairste

kerstmarkten uit de regio. Ribeauvillé is daardoor

niet alleen in de zonnige maanden, maar ook zeker

in december een aanrader.

Ribeauvillé is niet alleen bekend om zijn

middeleeuwse Disney-architectuur, maar ook om

zijn kastelen. Op de heuvel die boven Ribeauvillé

uittorent, zijn drie kasteelruïnes te vinden: Château

Saint Ulrich, Château Girsberd en Château du

Haut-Ribeaupierre. Een wandelpad leidt vanuit het

dorp naar de drie ruïnes. Het pad komt uit bij Saint

Ulrich en Du Girsberg. Hiervandaan heb je een

geweldig uitzicht over het Disney-dorpje en de

wijngaarden in de omgeving!

Heb je de energie om nog verder te hiken? Ga nog

verder de hoogte in naar de ruïne van Château du

Haut-Ribeaupierre, vernoemd naar invloedrijke

familie die de drie kastelen hier ooit bouwde. Een

van de kasteeltorens is bewaard gebleven en is een

prachtig uitzichtpunt over de omgeving.
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Charmant Kaysersberg

Tijd voor een nieuwe bestemming! Kaysersberg ligt

in een vallei van de prachtige Vogezen, dus zal de

weg ernaartoe je ook zeker een paar keer tot een

fotostop verleiden. Ook hier vind je weer dat Beauty

and the Beast-gevoel met eeuwenoude

vakwerkhuizen en schattige straatjes. Een van de

mooiste punten is het pleintje bij de brug. Vanaf de

burg heb je een idyllisch gezicht over de huizen aan

het water. Op het dorpsplein lijkt ieder moment

Belle, verdiept in een boek, voorbij te kunnen komen

wandelen. Ook in Kaysersberg zijn flink wat

toeristenwinkels te vinden, al is het plaatsje wel

wat rustiger dan Riquewihr. Maar ook hier geldt

onze tip: mijd het hoogseizoen en bezoek dit

prachtige plaatsje liever in de lente of herfst.

Direct naast het dorp ligt een wijngaard, waar een

oud kasteel bovenuit torent. Klim door de wijngaard

naar de ruïne voor een mooi uitzicht over het stadje

en de prachtige vallei. De kasteeltoren staat nog

overeind en via een smalle wenteltrap kan je naar

de top komen voor een nog mooier uitzicht.
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Sprookjesachtig Colmar

De laatste stop op deze miniroadtrip is Colmar. Dit

is gelijk ook het grootste plaatsje van de trip. Hier

beperken de kleurrijke middeleeuwse vakwerkhuizen

zich niet alleen tot een hoofdstraat met hoogstens

een handjevol zijstraten, maar is een hele stad om

te verkennen. Let vooral ook op de uithangborden

aan de panden. Sommigen daarvan zijn nog

origineel en honderden jaren oud. Een deel van het

oude centrum wordt ook wel Petit Venise genoemd

en daar vind je de mooiste straten. Het doet

overigens niet echt denken aan Venetië, maar mooi

zijn de pastelkleurige huizen wel.

Ook deze stad is in de decembermaand een

aanrader. Wij hebben de stad niet in die tijd

bezocht, maar het schijnt net een sprookjesachtige

kerstkaart te zijn. Niet moeilijk om je voor te stellen

met al die schattige, kleurrijke huisjes!
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Kaart van de Elzas

5 kilometer
9,3 kilometer
11 kilometer
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Ribeauvillé - Riquewihr :
Riquewihr - Kaysersberg :

Kaysersberg - Colmar :
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Kasteel De Haar
mooiste kasteel van Nederland

Nederland heeft veel kastelen, maar kasteel Haarzuylens vlakbij Utrecht is onze favoriet. Het is
dan ook het grootste kasteel in Nederland. Dit fotogenieke kasteel is precies zoals je als kind

kastelen tekende: met een gracht, indrukwekkende toegangspoort en vooral veel torentjes. De
volledig ingerichte kamers van Haarzuylens zijn prachtig om doorheen te wandelen met de

bijzondere centrale hal als absoluut hoogtepunt. 

De geschiedenis van kasteel De Haar

De geschiedenis van Haarzuylens gaat

ver terug naar de tijd dat hier een slot

van de familie Van de Haar stond. Toen

in de vijftiende eeuw een Van de Haar-

dochter in de familie Van Zuyen

trouwde, ontstond een combinatie die

tot de dag van vandaag in de bijnaam

van het kasteel voortleeft.

Maar het kasteel dat je vandaag ziet,

danken we vooral aan baron Etienne van

Zuylen. Hij erfde in de negentiende eeuw

het toen zwaar vervallen familiekasteel.

Hij vond de financiële middelen om zijn

familiedomein te herstellen door in 1887

te trouwen met Hélène, een rijke dochter

van de familie De Rothschild. Het

echtpaar schakelde de de beroemde

Nederlandse architect Cuypers, die ook

het Rijksmuseum en het centraal station

in Amsterdam ontwierp. Hij restaureerde

het kasteel in middeleeuwse stijl, zoals

we Kasteel De Haar vandaag kennen. De

verbouwing was zo grootschalig dat die

maar liefst twintig jaar duurde.

De baron en barones hadden een nogal

extravagant leven. Ze voorzagen het

kasteel van alle mogelijke comfort,

waardoor het luxer was dan de paleizen

van de koninklijke familie in die tijd. Denk

aan stromend water – ook warm –

elektriciteit, een lift en centrale

verwarming. 

De familie Van Zuylen had ook nogal wat

gasten om te imponeren Thierry,

kleinzoon van Etienne en Hélène, pakte

het extravagante leven van zijn

grootouders op. Vanaf de jaren ’60

gebruikte hij het kasteel eigenlijk alleen

nog in de septembermaanden. Deze

maand was het hoogtepunt op de

Nederlandse sociale kalender met alle

grote feesten die de Van Zuylens op

Kasteel de Haar organiseerden. Ze

ontvingen grote sterren als Coco Chanel,

Brigitte Bardot en Yves Saint Laurant en

ook het Nederlandse koningshuis was

present.

Het kasteel is uiteindelijk in 2000

overgedragen aan een daarvoor

opgerichte stichting. Het châtelet naast

het kasteel – zelf ook haast een kasteel

waardig – is in handen van de Van

Zuylens gebleven. De familie heeft wel

het recht bedongen om het kasteel een

maand per jaar zelf te blijven gebruiken.

De septembertraditie is dus in stand

gebleven, al schijnen er geen

extravagante feesten meer te worden

gehouden.

De Haar, Haarzuylens of Slot Zuylen?

Het kasteel heeft veel namen en dat kan

nog wel eens verwarrend werken, zeker

omdat een tweede kasteel met een

vergelijkbare naam ook in Utrecht ligt.

Het kasteel wordt op de officiële website

Kasteel De Haar genoemd, een

verwijzing naar de familie Van de Haar

die verbonden is met de vroege

geschiedenis van het kasteel.

Door de jaren heen heeft het kasteel

veel andere namen gehad. De adellijke

familie die het kasteel ooit stichtte,

heette familie Van Zuylen. Combineer

dat met de naam De Haar en je hebt

Haarzuilens, Haarzuilen of Haarzuylens.

Het plaatsje waar het kasteel staat heet

tegenwoordig Haarzuilens. Maar ook Ter

Haar, De Haer en Huis De Haar komt in

de geschiedenisboeken voor.

Let er wel op dat Slot Zuylen echt een

ander kasteel is en niet eens heel ver van

Kasteel De Haar. Overigens ook zeker

een aanrader om te bezoeken.
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Een bezoek aan Kasteel De Haar

Kasteel De Haar heeft 200 kamers en is

daarmee het grootste kasteel van

Nederland. Trek dus zeker voldoende tijd

uit voor je bezoek, al kan je natuurlijk niet

alle 200 kamers bezoeken.

Het hoogtepunt is de bijzondere centrale

hal. De hal is meer een kathedraal dan

een kasteel met dramatische gotische

bogen en standbeelden. De hand van

architect Cuypers is hierin duidelijk terug

te zien. De katholieke architect stond in

zijn tijd bekend om zijn gotische

ontwerpen, als ware een katholieke kerk

in een overwegend protestants

Nederland. Dat zorgde in die tijd ook

voor behoorlijk wat opzien bij

bijvoorbeeld het Rijksmuseum. Onze

protestantse koning vond het ontwerp te

katholiek en weigerde bij de

museumopening te zijn.

Ook in de andere kamers zul je je ogen

uitkijken. De kamers zijn volledig

ingericht, zoals de kamers ooit vroeger in

gebruik waren. In ieder kamer is meer

achtergrondinformatie te lezen, maar

nog leuker is om de zaalgids te vragen

om wat te vertellen. Deze vrijwilligers

hebben een schat aan informatie en

laten het kasteel pas echt tot leven

komen.

Zorg er bij een bezoek aan het kasteel

voor dat je ook de tijd hebt om de

prachtige landschapstuin te bezoeken.

Het kasteelterrein is maar liefst 55

hectare groot, dus je kunt hier heerlijk

wandelen en ook picknicken. Zorg dat je

zeker de herten en het doolhof bezoekt.

Een ticket voor Kasteel Haarzuylens kost

€ 18 voor het kasteel en € 7 voor het park

voor volwassenen. Parkeren kost nog

eens € 6. Als je een Museumkaart hebt

zoals wij, is toegang tot het park en

kasteel gratis. Je kan de tickets

vooraf online kopen.

22The Orange Travel Magazine



23The Orange Travel Magazine

CALAKMUL
VERLOREN MAYA-STAD IN  DE  JUNGLE



Een van de highlights van een reis door Mexico is een bezoek aan Calakmul. Deze oude Maya-
stad was een van de grootmachten in zijn tijd en nog altijd de grootste Maya-plek in heel

Mexico. Anders dan bij het bekende Chichén Itzá mag je hier wél de piramides beklimmen voor
een fenomenaal uitzicht. Waarom je deze must-visit dan niet tegenkomt in alle reisgidsen en

reisblogs over Mexico? Het kost wat moeite om er te komen.

Grootste Maya-imperium in Mexico

Calakmul was ooit het grootste Maya-

imperium in wat vandaag Mexico is. De

enige stad die Calakmul kon evenaren,

ligt in wat nu Guatemala is: het

beroemde Tikal. Hemelsbreed is de

afstand tussen Calakmul en Tikal zo

groot niet. Maar daartussen ligt diepe

jungle en niets wat op een weg lijkt.

Dat de twee elkaar konden evenaren,

was ook de reden voor een grote

rivaliteit. Vrijwel alle Maya-steden

hadden partij gekozen voor Calakmul of

Tikal. Dus als Tikal een bondgenoot van

Calakmul aanviel, was dat steeds weer

reden voor een nieuw conflict. De Maya-

geschiedenis staat daardoor vol van

oorlogen en veldslagen tussen de twee.

Ze deden daarbij nooit echt voor elkaar

onder en hebben elkaar allebei wel bij

bloederige veldslagen overwonnen.

Volgens historici zou Calakmul meer dan

1000 jaar lang dit gebied hebben

geregeerd. En met dit gebied bedoelen

we niet alleen waar je nu de ruïnes kan

bezoeken. De stad zou honderden

monumenten hebben gehad en tientallen

vierkante kilometers hebben beslaan. Het

was een van de grootste steden ter

wereld. Calakmul wordt ook wel het

‘Kingdom of de Snakes’ genoemd, omdat

het embleem van Calakmul een 
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slangenkop was. Dit teken kom je in

heel Yucatán tegen, ook in de steden

van bondgenoten van Calakmul.

De grootste piramides in Calakmul

Het zal je niet verbazen dat zo’n

grote stad ook veel enorme piramides

heeft nagelaten. Calakmul heeft veel,

heel veel piramides. En grote ook. Het

letterlijke hoogtepunt van Calakmul is

Estructura II. De cijfers over deze

piramide verschillen per bron, maar

de basis is ongeveer 140 meter lang

en de piramide is ruim 50 meter

hoog. Daarmee is het een van de

grootste Maya-piramides. Zoals veel

piramides is deze zo groot worden

door steeds weer uitgebreid te

worden door de eeuwen heen.

Tip: als je de top van Estructura II

denkt te hebben bereikt, loop dan om

de top heen. Aan de andere kant

heeft de piramide nóg een top en die

is het hoogst.

Na Estructura II is Estructura I de

tweede grootste piramide. En met 40

meter is dat ook echt hoog. Vanaf de

top kan je Estructura II zien liggen 

boven de boomtoppen. Deze piramide is

dus net zo goed gigantisch hoog, maar

het was hier tijdens ons bezoek een stuk

rustiger. Iedereen wil natuurlijk toch

vooral de allergrootste zien en heeft dan

misschien geen energie meer om nóg

een keer omhoog te klimmen. Doe dat

zeker wel, want het uitzicht over de

jungle is ook hier prachtig.

Het complex van Calakmul is eindeloos

groot en je kan je hier rustig uren

vermaken. Je ziet er indrukwekkende

piramides, maar ook oude paleizen,

stadsmuren en veel steles. Steles zijn een

soort pilaar met afbeelden en inscripties.

Ze zijn goud waard voor archeologen die

aan de hand van steles de Maya-

geschiedenis kunnen reconstrueren.

Sommige van die steles zijn bijzonder

goed bewaard gebleven en laten nog

steeds duidelijk de afbeelding van een

Calakmul-vorst zien.

Schrik tijdens je bezoek niet van dat

dinosaurusgeluid. Dat zijn brulapen!

Deze kleine aapjes maken echt een

enorm kabaal. We hebben gelezen dat

dit geluid ook zou zijn gebruikt voor de

Jurassic Park-films en het zou ons niet

verbazen als dat waar is.
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Praktisch
Om bij Calakmul te komen, rijd je twee uur

diep de jungle in van het nationaal park

Calakmul Biosphere Reserve. Het is een

rechte weg die naar niks anders dan

Calakmul leidt. Het begin van die weg ligt

aan de 186, een weg in het zuiden van

Yucatán en vlakbij de grens met Guatemala. 

Omdat het zo’n lange tocht is om in

Calakmul te komen, doe je er goed aan om

in de buurt van het begin van die lange weg

te overnachten. Het dichtstbijzijnde plaatsje

is Xpujil, op nog altijd 120 kilometer rijden

van Calakmul. Daar zijn een handjevol kleine

supermarkten en een paar restaurants en

hotels te vinden. Wij sliepen in het erg

budgetvriendelijke en leuke Ecohabitat.

Vanaf de hoofdweg zou je het niet

verwachten, maar verderop liggen hier kleine

huisjes voor gasten.

26The Orange Travel Magazine



Orange

Een product van  The Orange Backpack

Door Maartje & Sebastiaan, reismaatjes sinds

hun tiende date naar Cambodja en Laos.

T H E  O R A N G E  T R A V E L  M A G A Z I N E
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