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¼    SYDNEY OPERA HOUSE
blz. 114, 118

De bolle zeilen van de dakconstructie in de haven van Syd
ney zijn het onmiskenbare symbool van Australië. Vanaf 
een van de veerboten hebt u het mooiste uitzicht op de 
opera.

½    BLUE MOUNTAINS
blz. 121

De blauwe bergen in de buurt van Sydney zijn goed ont
sloten, bieden schitterende uitzichten en zijn de perfecte 
bestemming voor een uitstapje. Oliepartikeltjes van de 
eucalyptusbomen zorgen voor een heel speciale nevel die 
de bergen in een blauw waas hult.

¾    FRASER ISLAND
blz. 162

Het grootste zandeiland van de wereld – 123 kilometer lang 
en 22 kilometer breed – ontvangt u met kleurrijke zand
duinen, kristalheldere zoetwatermeren, regenwoud in het 
centrum van het eiland en kilometerslange zandstranden 
en moet u beslist met een 4x4 bezoeken.

¿    GREET BARRIER REEF
blz. 186, 196, 197

Het grootste koraalrif op aarde strekt zich uit over een 
afstand van 2300 kilometer, tussen 10 en 24 graden zui
derbreedte. Zowel boven als onder water biedt het unieke 
schoonheid. De meest indrukwekkende manier om het rif 
te bewonderen is tijdens duik en snorkeltochten of tijdens 
een rondvlucht. 

T O P  1 0



5

À    ULURU-KATA TJUTA NATIONAL PARK 
blz. 214, 217

De enorme, 348 meter hoge rots Uluru (Ayers Rock) is de 
markantste en beroemdste bezienswaardigheid van Aus
tralië. Ook de Olgas (Kata Tjuta) – een verzameling giganti
sche, rode, ronde stenen – bieden midden in het Rode Cen
trum een unieke ervaring, zowel op het vlak van cultuur als 
op het vlak van natuurschoon. De opkomende en de onder
gaande zon hullen de omgeving in een magisch licht.

Á     KAKADU NATIONAL PARK 
blz. 226

Het reusachtige overstromingsgebied met zijn zes verschil
lende landschapstypes is de grote attractie in het tropische 
noorden. Zowel vanwege zijn belang voor de Aboriginal
cultuur als voor de onvergelijkbare natuur is het park op de 
Werelderfgoedlijst van de Unesco opgenomen.

Â    NINGALOO REEF 
blz. 237, 239

Het koraalrif aan de westkust van Australië staat sinds 2011 
op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Op heel wat plaat
sen ligt het slechts 100 meter voor de prachtige stranden 
in de zee.

Ã    KIMBERLEYS 
blz. 246, 255

De ongerepte regio in het noordwesten kunt u het beste 
via de Gibb River Road verkennen, met een 4x4. U komt er 
bij natuurwonderen zoals de Windjana Gorge, versteende 
overblijfselen van wat ooit een rif was en onder water lag 
en ook de in terrassen verlopende waterbekkens van de 
Bell Gorge.

Ä    KANGAROO ISLAND 
blz. 300

Op het eiland voor de zuidkust leven zeeleeuwen, pinguïns, 
koala’s, wallaby’s, exotische vogels en zeldzame kangoeroe
soorten tussen steile klippen, spectaculaire rotsformaties, 
prachtige stranden, lagunes en rivieren.

Å    GREAT OCEAN ROAD 
blz. 319

De prachtige, 250 kilometer lange weg in het zuiden van Vic
toria brengt u naar imposante natuurmonumenten zoals de 
Twelve Apostles en indrukwekkende uitkijkpunten.
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  Aziatische vrouw op 
Anzac Hill bij Alice 
Springs (Northern 
Territory)

 Een kleurrijk spektakel: 
de ‘Ferry Races’ voor 
het Sydney Opera 
House tijdens Australia 
Day

A U S T R A L I Ë
— Het rode continent —

Australië is nog een jong land. Als we het over de ons bekende westerse 
beschaving hebben dan toch. Pas in 1606 zette de Hollander Willem Jansz aan 
de westkust van Cape York als eerste blanke voet aan wal op het continent. 
Voor Europeanen is 1770 het officieuze geboortejaar van Australië. Toen ging 
Captain James Cook met zijn schip de Endeavour voor anker in Botany Bay, 
dicht bij het huidige Sydney. Hij doopte de regio New South Wales en sticht-
te er een nieuwe Engelse kolonie. In 1901 verenigden de toen nog Britse kolo-
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  Aboriginalkinderen 
van Cape York, de 
meest noordelijke 
regio van het 
Australische continent 
(Queensland)

nies zich tot de Commonwealth of Australia. Staatshoofd is ook vandaag nog 
steeds de Queen, want in 1999 werd het voorstel om een republiek in te voeren 
in een referendum verworpen. Het huidige Australië bestaat uit de deelsta-
ten New South Wales, Victoria, Queensland, Zuid-Australië, West-Australië 
en Tasmanië, samen met de twee territories Northern Territory en Australian 
Capital Territory (ACT), waartoe de hoofdstad Canberra behoort.

Officieel vierde Australië in 1988 zijn 200-jarig bestaan. In 1788 arriveer-
den in de nieuwe kolonie immers de eerste Britse veroordeelden en begon 
de Europese kolonisatie. In totaal zouden 170.000 misdadigers hierheen wor-
den gestuurd. Voor de blanken was het continent tot dan terra nullius, nie-
mandsland.

HET LAND EN DE MENSEN

De oorspronkelijke bewoners, de Aboriginals (Lat. ab origine = van bij het 
begin aanwezig) of Aboriginal People, zien dat uiteraard helemaal anders. Zij 
kwamen al zo’n 50.000 jaar geleden van Zuidoost-Azië naar dit continent. De 
ongeveer vijfhonderd stammen, clans en groepen trokken als jagers en voed-
selverzamelaars op hun ‘droompaden’ door het land. Grondeigendom kenden 
ze niet. Waarom ook? Dat zou hen alleen maar gehinderd hebben bij hun over-
levingsstrijd die in de onherbergzame outback zo al zwaar genoeg was. Toch 
bakenden de clans en de stammen hun grenzen af en verlieten ze hun eigen 
gebied doorgaans niet.

In de juridische strijd tussen de blanken en de Aboriginals speelt het begrip 
terra nullius een belangrijke rol. Tot voor enkele jaren konden de Australiërs 
de legende van het Niemandsland en rechtmatig toegeëigend land nog hard 
maken, terwijl de Aboriginals zich bleven beroepen op hun landrechten. Zelfs 
al kennen ze geen eigendomsrecht in de westerse zin van het woord, toch zijn 
volgens hen de landrechten die ze ontlenen aan hun eeuwenoude verbonden-
heid met het land gelijk te stellen met eigendomsrechten.
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  Fraser Island – het 
grootste zandeiland ter 
wereld (Queensland)

 Flinders Chase 
National Park beslaat 
het hele westelijke deel 
van Kangaroo Island 
(South Australia)

Doorslaggevend in de discussie was de rechtszaak die vijf eilandbewoners uit 
Torres Strait onder leiding van Eddie Mabo in 1982 voor het eerst voor het Aus-
tralische Hooggerechtshof aanspanden en waarbij ze landrechten eisten voor 
de Murray Islands voor de kust van Queensland. In 1992 kende het Australi-
sche Hooggerechtshof de Aboriginals voor de eerste keer landrechten toe. Het 
is echter nog altijd bijzonder moeilijk die in de praktijk te laten gelden, voor-
al wanneer de economische belangen van de grote mijnbouwbedrijven mee-



12

spelen. De landrechten zijn sowieso gelimiteerd en vaak omstreden. Als ze al 
worden toegekend, dan gebeurt dat slechts in beperkte mate en na langdurige 
onderzoeken van allerlei commissies.

De Aboriginals kregen trouwens pas stemrecht in 1967. Het is niet het eni-
ge waarin de 350.000 Australische Aboriginals nog altijd sterk worden bena-
deeld. Qua levensomstandigheden zijn ze op alle gebieden beduidend slech-
ter af dan blanke Australiërs. Ze kennen een hogere zuigelingensterfte, zijn 
sociaal achtergesteld – bijvoorbeeld op onderwijsvlak – en hebben een lagere 
levensverwachting. Ze werden door de blanken gedwongen zich te assimile-
ren en waren zelfs met uitsterven bedreigd. Een feit waaraan geen enkele Aus-
traliër graag wordt herinnerd.

Australië zelf is een pak ouder dan zijn oerbewoners. Meer dan 40 miljoen 
jaar geleden scheurde het los van de landmassa en kende zo een bijzonder 
zelfstandige evolutie. De oudste rotsformaties, zoals de Hamersley Range in 
het westen, zijn naar schatting bijna drie miljard jaar oud.

Australië is geografisch gezien op te delen in een dichtbevolkte, tot 65 kilo-
meter brede kuststrook in het oosten en een dunbevolkte rest. De beide delen 
worden van elkaar gescheiden door een 3200 kilometer lange bergketen, de 
Great Dividing Range, de belangrijkste waterscheidingslijn van Australië. In 
het noorden groeit een tropisch regenwoud, in het zuiden stuit u op medi-
terraan aandoende landschappen, halfwoestijnen in het overwegend vlakke 
binnenland, de Midden-Australische vlakte en de eindeloze, verlaten kusten 
in het westen.

Bijna precies in het midden verrijst de 384 meter hoge Uluru (Ayers Rock), 
hét symbool van Australië en een heilige plaats voor de Aboriginals. Naarge-
lang de lichtinval kleurt de rots in steeds andere tinten rood. Die rode kleur 
dankt de monoliet aan het ijzeroxide dat op het rode continent overal in de 
bodem en gesteenten zit. Ook in de indrukwekkende, gigantische zanddui-
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  De Australische kust 
en haar fantastische 
golven zijn een paradijs 
voor surfers

nen van de Great Victoria Desert of bij het bizarre Purnululu (Bungle Bungle), 
de op een reusachtige stenen bijenkorf lijkende rotsen in het noorden van 
West-Australië. 

In scherp contrast met dat rood staat het felle blauw en turkoois van het 
Great Barrier Reef, de betoverende onderwaterwereld aan de oostrand van 
het Australische continentaal plat. Het grootste rif ter wereld strekt zich uit 
voor de oostkust, van de Steenbokskeerkring tot voorbij het meest noorde-
lijke punt van Australië, Cape York, en is meer dan 2000 kilometer lang. De 
klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande stijging van de zeewater-
temperatuur bedreigen het voortbestaan van het rif.

Een beetje simplistisch gezegd kent down under op veel vlakken twee 
gezichten. De grote steden Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth en Adelaide 
enerzijds en de outback anderzijds. De outback is daarbij alles wat net ach-
ter de beschaafde wereld begint en is dus veel ruimer dan alleen woestijn en 
steppe. De outback, dat zijn de godvergeten oorden en de hoofdmoot van Aus-
tralië waarin slechts een kleine minderheid van de bevolking woont. Op de 
uitgestrekte vlakten is de hoofdrol weggelegd voor de gezellen van de eerste 
pioniers: de schapen en runderen. Het zijn de plaatsen waar het gros van de 
Australiërs nog nooit een voet heeft gezet, ver weg van het verfijnde leven in 
de welvarende metropolen. Niettemin wordt de mythe van de outback, van 
het met veel inspanning en ontbering veroverde schrale land, door zowat elke 
Australiër gekoesterd. 

Langzaam verandert het land en begint het zich meer af te stemmen op 
Azië en de Stille Zuidzee. In grootsteden zoals Sydney en Brisbane ontstaat 
geleidelijk een multiculturele maatschappij zonder dat de Britse erfenis daar-
bij wordt verloochend. Het is een evolutie die sinds 1973 wordt gestimuleerd, 
het jaar waarin van het White Australia-beleid werd afgestapt. Sindsdien wor-
den steeds meer Aziatische immigranten toegelaten, die met hun culturele 
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  Eiland in het Great 
Barrier Reef

Het Riverlife Adventure 
Centre (Clem Jones 
Promenade, South Bank, 
T (07) 3891 5766, www.
riverlife.com.au) biedt 
een heel bijzonder soort 
stadsbezoek aan. Op de 
Brisbane River worden 
rondleidingen door 
Brisbane met de kajak 
georganiseerd.

V I A  D E  PA C I F I C  H I G H WAY  
VA N  B R I S B A N E  N A A R  C A I R N S

1

Rechtstreeks, via de Bruce Hwy., bedraagt de afstand 1712 km; 
de minimale reistijd is 5-6 dagen zonder verblijf op Fraser Island en de Whitsundays; 
ideale reisduur 10-12 dagen.

Er zijn met opzet geen rijtijden vermeld omdat die sterk afhankelijk zijn van 
het soort voertuig waarmee u onderweg bent (een normale huurauto, een 
camper of een motorhome met 4x4), van de weersomstandigheden en van per-
soonlijke voorkeuren zoals het aantal pauzes en de duur ervan en natuurlijk 
van wat u wilt bezichtigen. Wanneer u vlot kunt rijden, kunt u op de high way 
rekenen op een gemiddelde snelheid van 90 km/u, op kleine zijwegen op onge-
veer 60 km/u. Op lange trajecten kan de monotonie van het altijd rechtdoor 
rijden gevaarlijk worden omdat de concentratie het dan soms laat afweten. 
Zorg er daarom voor dat u geen al te lange dagtrajecten uitstippelt en zoek 
altijd voor het invallen van de duisternis een overnachtingsmogelijkheid. 
’s Nachts rijden is bijzonder gevaarlijk.

ABC BRISBANE
Brisbane (zie blz. 148), ooit flink ingedommeld, heeft dat in de voorbije jaren 
in ijltempo goedgemaakt en is nu zeker een verblijf van twee tot drie dagen 
waard. Vooral het brede cultuuraanbod loont echt de moeite, het bezoek aan 
het cultuurcomplex in South Bank, onder andere met de Queensland Art Gal-
lery, is eigenlijk een must. Bovendien kunt u in de parken ook ontspannen, 
zwemmen en lekker eten. Voor hedendaagse onderwerpen, van muziek tot 
multimedia, kunt u in een relaxte sfeer vlak bij de Brisbane River in het Bris-
bane Powerhouse terecht. De rivier, die lange tijd werd verwaarloosd, neemt 
nu sowieso een almaar centralere rol in in de hoofdstad van Queensland. Aan 
de oevers verrezen nieuwe appartementsblokken en levendige horecazaken. 
Het drukke centrum CBD ligt in een lus van de rivier en ontvangt u met een 
ruime voetgangerszone en goede winkels.

Een bijzonder levendige, leuke wijk die erg in trek is, is Fortitude Valley 
– hier bevindt zich ook een klein Chinatown – met tal van winkels, galeries, 
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116 km  BRISBANE – SUNSHINE COAST/NOOSA 
KM ROUTE ROUTE ZIE KAART BLZ. 61.
0  Via Hwy. 1 in noordelijke richting Brisbane verlaten
43  Afslag op de Hwy. naar de Sunshine Coast richting Caloundra
55  Caloundra. Vanaf Caloundra de kustweg volgen langs Mooloolaba, Maroochydore en 

Coolum Beach tot in Noosa
116  Noosa.

  ‘Canoeing’ met uitzicht 
op de skyline van 
Brisbane 

pubs, cafés en restaurants. Hobbykoks moeten zeker een kijkje gaan nemen 
op de James Street Market, met talloze gespecialiseerde kramen en winkels 
in alles wat met eten en drinken heeft te maken. Leuk voor iedereen is een 
bezoek aan de zaterdagse Brisbane Valley Market; elk weekend is er ook een 
kleurrijke markt in Southbank, in Grey Street.

Voor het begin van de tocht naar het noorden, naar het tropische Queens-
land , blijft er nog tijd voor een dagexcursie langs de Gold Coast, naar Surfers 
Paradise (75 km, zie blz. 165) – zonder twijfel het beroemdste strand van Aus-
tralië en een uniek pretpark.

Een stadsplattegrond van Brisbane op blz. 150; en meer informatie vindt u 
op blz. 148 e.v.

D BRISBANE – SUNSHINE COAST/NOOSA
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186 km  FRASER ISLAND EN HERVEY BAY 
KM  ROUTE  ROUTE ZIE KAART BLZ. 61.
0  Vanaf Noosa terug naar Hwy. 1
21  Hwy. 1 tot Maryborough
145  bij Maryborough de afslag nemen naar Hervey Bay
186  Hervey Bay, hiervandaan de veerboot naar Fraser Island.

In Mooloolaba (zie blz. 168) kunt u aan de strandpromenade lekker lunchen en 
in Maroochydore (zie blz. 168) kunt u kennismaken met de onderwaterwereld. 
Langs Route No. 6 nodigt het sprookjesachtige strand van Coolum Beach (zie 
blz. 168) uit tot een pauze en een verfrissende duik in de golven van de Stille 
Oceaan.

Noosa (zie blz. 171) telt verschillende wijken en is de chicste, stijlvolste en 
ook de mooiste vakantieplaats aan de Sunshine Coast. Het St. Tropez van 
Australië pakt uit met smaakvolle, comfortabele verblijfsmogelijkheden. Has-
tings Street vormt een levendige winkelstraat en de vele restaurants behoren 
tot de beste van het land. Ook de moeite waard is een wandeling aan de kaap 
van Noosa door Noosa Heads National Park.

Alternatief
Wie niet zelf over een voertuig met vierwielaandrijving beschikt, kan in plaats 
van vanaf Hervey Bay al vanaf Noosa een georganiseerde excursie naar Fra-
ser Island ondernemen, met of zonder overnachting, en daarna van Noosa 
naar Agnes Water (zie blz.162) verder rijden.

EF FRASER ISLAND EN HERVEY BAY

Alternatief
Wie tijd heeft, verlaat de Hwy. 1 al bij Gympie en rijdt zo’n 80 kilometer tot 
aan het prachtige Rainbow Beach in Great Sandy National Park (zie blz. 162). 
Het strand is een paradijs voor fans van 4x4. Ook hier kunt u zich naar Fraser 
Island laten overzetten en dan later Hervey Bay links laten liggen. Vanaf Rain-
bow Beach rijdt u 30 kilometer terug en slaat vervolgens rechts af, in noorde-
lijke richting, en na 60 kilometer neemt u de kleinere weg naar Maryborough 
en de Hwy. 1.

Het zandeiland Fraser Island (zie blz. 162) is werelderfgoed en een van de 
hoogtepunten tijdens de rit naar het tropische noorden. Trek voor het bezoek 
aan het eiland in elk geval één of twee extra dagen uit. Behalve de kilometer-
slange droomstranden is ook het binnenland van het eiland heel aantrek-
kelijk, met kristalheldere, in verschillende kleurschakeringen schitterende 
meren. Op het eiland zijn er geen straten, alleen smalle, met 4x4-voertuigen 
berijdbare wegen. In Hervey Bay worden dagexcursies maar ook langere trips 
aangeboden. Op het eiland vindt u allerlei accommodatiemogelijkheden, van 
kampeerterreinen tot resorts.
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290 km  HERVEY BAY – AGNES WATER 
KM  ROUTE  ROUTE ZIE KAART BLZ. 61.
0  Van Hervey Bay terug naar Hwy. 1 bij Maryborough
41  Maryborough verder in de richting van Childers
104  Afslag State Route 3 naar Bundaberg
159  Bundaberg. Door de stad, dan rechts afslaan richting Agnes Water/Miriam Vale (u zou hier al 

wegwijzers moeten zien staan).
260  Na 101 km links afslaan naar Miriam Vale, rechts naar Agnes Water
290  Agnes Water.

  De kilometerslange 
droomstranden van 
Fraser Island

Hervey Bay (zie blz. 162) is een aangename, rustige en weinig spectaculai-
re kust- en vakantieplaats die haar bekendheid niet alleen aan Fraser Island 
dankt, maar ook aan de walvissen die hier vlak voor de kust voorbijtrekken en 
die u vanaf Hervey Bay goed kunt observeren.

G HERVEY BAY – AGNES WATER

De eerste halte bereikt u al na 40 kilometer, het stadje Maryborough (zie 
blz. 170). Een stop is op zijn plaats vanwege de goed bewaard gebleven histo-
rische gebouwen. Wie de tijd neemt, volgt de anderhalf uur durende Heritage 
Walk langs de verschillende bezienswaardigheden.

De route loopt dan zonder verdere hoogtepunten via de Highway en Sta-
te Route 3 naar Bundaberg (zie blz.161), de stad van de Bundyrum met enkele 
bezienswaardigheden zoals het museum van luchtvaartpionier Bert Hinkler 
en de rumdistilleerderij. Voorbij Bundaberg rijdt u vooral door farm- en 
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294 km  AGNES WATER – YEPPOON 
KM  ROUTE  ROUTE ZIE KAART BLZ. 61.
0  Vanuit Agnes Water 30 km terugrijden tot aan de afslag; daar rechts afslaan naar Miriam 

Vale aan Hwy. 1
55  In Miriam Vale Hwy. 1 nemen en voorbij Gladstone naar Rockhampton rijden
226  Rockhampton; even voorbij Rockhampton rechts afslaan en via Emu Park en Roslyn Bay 

naar Yeppoon
294  Yeppoon.

588 km  YEPPOON – AIRLIE BEACH/WHITSUNDAYS 
KM  ROUTE  ROUTE ZIE KAART BLZ. 61.
0  Vanuit Yeppoon de kortste weg naar Hwy. 1
34  Via Hwy. 1 naar
361  Mackay
552  Proserpine; de afslag rechts nemen naar Airlie Beach
588  Airlie Beach.

bushland tot aan het noordelijkste surfstrand van Queensland, Agnes Water 
(zie blz. 158). Het dommelende stadje en de buurgemeente Town of 1770 wer-
den pas onlangs wakker gekust, breiden nu vrolijk uit en ontwikkelen zich tot 
populaire vakantieplekken. Maar het is hier nog altijd charmant en echt rus-
tig, de prachtige stranden zijn niet volgepakt, het landschap smeekt om een 
verkenningstocht. Boating en fishing is hier heerlijk.

H AGNES WATER – YEPPOON

Tot Miriam Vale volgt u een zijweg, daarna neemt u weer de Highway, door een 
landschap dat door suikerriet en weideland wordt gekenmerkt, tot in Rock-
hampton (zie blz. 174), de runderhoofdstad. Het Dreamtime Cultural Centre 
aan de Bruce Hwy. is een interessante stop; daar moet u ook afslaan om naar 
Yeppoon (zie blz. 178) te rijden. Het langgerekte vakantiestadje is het vertrek-
punt voor excursies naar de Keppel Islands met als belangrijkste eiland Great 
Keppel Island. Yeppoon pakt uit met een promenade en een heel mooi strand.

Tip: het zijsprongetje vanaf de Highway naar de stad Gladstone en weer 
terug naar de oorspronkelijke route betekent een omweg van ongeveer 20 
kilometer.

IJK YEPPOON – AIRLIE BEACH/WHITSUNDAYS

De rit naar Airlie Beach is een lang en eerder monotoon traject, maar ook met 
de nodige pauzes kunt u de afstand in één dag afleggen. De enige noemens-
waardige stad onderweg is het 70.000 inwoners tellende Mackay (zie blz. 194). 
De grootste suikerhaven van Australië telt grote winkelcentra (een goede 
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  Kalksteenrotsen in 
het gele zand van de 
Pinnacle Desert ten 
noorden van Perth

W E S T E R N  A U S T R A L I A  ( WA )
— Het zuiden —

De City of Lights wordt ze ook genoemd en ze kan prat gaan op sprookjesach-
tige stranden, een bruisend cultureel leven en een perfect klimaat met warme, 
droge zomers en milde winters. Een absolute must zijn de bizarre kalksteen-
zuilen van de Pinnacles in de buurt van Perth.

Wie de eenzaamheid en de outback wil opzoeken, trekt vanuit Perth noord- 
of oostwaarts het binnenland in. Kalgoorlie in de Goldfields is daarvoor een 
geschikte bestemming. U waant er zich helemaal terug in de dagen van de gol-
drush. Relatief onbekend is de zuidkust, zodat de prachtige nationale parken 
daar – zoals bij Esperance – vrijwel alleen bij insiders bekend zijn.

Het zuiden van WestAustralië belooft lifestyle en outbackavonturen. In 
het zuiden ontpopt het wijngebied rond de Margaret River zich steeds 
meer tot een populaire vakantieregio. Massatoerisme is er echter onbe
staande. Men mikt op de vakantieganger met stijl die voortreffelijke wij
nen, restaurants en logies weet te appreciëren. Niet voor niets komen veel 
bezoekers vanuit Perth hierheen voor een chic weekendje. De hoofdstad 
van WestAustralië is dankzij haar fantastische ligging tussen de Indische 
Oceaan en de Swan River wellicht de mooiste en met zekerheid de meest 
afgelegen metropool van Australië. 

R E G I O  8
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A PERTH
De Sydneysiders en de Melbournians snappen niet echt waar dat enthousias-
me van de Europese vakantiegangers voor Perth vandaan komt. Voor hen is 
de hoofdstad van West-Australië het einde van de wereld, oersaai, conserva-
tief, een beetje bekrompen en geenszins te vergelijken met de metropolen aan 
de oostkust. Veel bezoekers vinden Perth echter een van de mooiste steden 
van Australië en daar hebben ze gegronde redenen voor: een zonnig mediter-
raan klimaat (Perth is de zonnigste stad van Australië), een perfecte ligging 
tussen de Indische Oceaan, de Swan River en de Darling Range, betoverende 
stranden, elegante restaurants en cafés, een ongedwongen sfeer en een bijzon-
der aangename levensstijl. Perth is bovendien een ideaal vertrekpunt voor 
tochtjes naar het zuidwesten, de streek rond de Margaret River waar men dol 
is op lifestyle, naar de outback, Monkey Mia en Ningaloo Reef of de Kimber-
leys in het uiterste noordwesten. Tegelijk is de 2,5 miljoen inwoners tellende 
stad de eenzaamste metropool ter wereld. De volgende grootstad – Adelaide – 
ligt 2700 km ver; Singapore is dichterbij dan Sydney.

Officieel werd Perth in 1856 gesticht, maar al in 1829 riep Captain Stirling 
aan de monding van de Swan River de Swan River Colony in het leven, op Alba-
ny na de oudste nederzetting in West-Australië. Tijdens de West-Australische 
goldrush in de jaren 1890 beleefde ook Perth een grote bloei. Immigranten en 
geld stroomden toe en Perth groeide al snel uit tot het bevoorradings- en eco-
nomische centrum van West-Australië. Die tendens hield aan in de 20ste eeuw, 
toen andere bodemschatten werden ontdekt: ijzererts, diamant, nikkel, koper 
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 Perth gezien vanuit 
Kings Park: de 
agglomeratie van de 
hoofdstad van Western 
Australia telt bijna 2,5 
miljoen inwoners

en recent aardgas, aan de noordwestkust bij Karratha. Perth en de nabije 
haven Fremantle spelen tot vandaag een belangrijke rol in de landbouw; tar-
we, schapen en runderen maar ook wijn, olijven en fruit worden hier gefokt en 
geteeld en gaan van hieruit de hele wereld rond.

Het centrum van Perth, CBD (Central Business District), ligt vlak aan de 
Swan River, daar waar de rivier zich tot een meer verbreedt. In de City over-
heerst moderne hoogbouw. Perth is een boomende stad en groeit razendsnel. 
Er is een nieuw, ondergronds treinstation voor regionaal verkeer gebouwd, in 
2020 zal het New Museum for WA klaar zijn en begin 2018 is ook al het nieuwe 
Perth Stadium ingehuldigd. De werken aan Elisabath Quays, die het centrum 
verder opwaarderen, zijn ook al gedeeltelijk voltooid. Aan de Swan River is een 
kunstmatige, 2,7 hectare grote baai aangelegd met een marina, een promena-
de die 1,5 km lang is, hotels, restaurants, koffiehuizen en winkels. De schaar-
se oude gebouwen en koloniale overblijfselen zoals het Government House 
(1859-1864), de Old Perth Boys’ School (1853), het His Majesty’s Theatre (1904) 
– een prachtig gebouw waarin tegenwoordig onder meer de WA Opera en het 
WA Symphony Orchestra optreden – staan letterlijk in de schaduw van de 
wolkenkrabbers. Haast pittoresk is de in tudorstijl opgetrokken shopping-
passage London Court, een stukje Old England in de nieuwe wereld, en ook 
de kleine historische wijk werd nieuw leven ingeblazen. De exclusiefste win-
kelstraat van CBD is Kings Street, voetgangersgebieden met grote winkels 
waaronder Myer en David Jones zijn Hay Street Mall, Murray Street Mall en 
Forrest Place. Op een paar minuutjes lopen speelt zich aan de andere kant van 
het station in Northbridge in de vele pubs, clubs, disco’s en etno- restaurants 
het nachtleven af. De stevige reputatie heeft recent wel een deuk gekregen. In 
deze wijk vindt u ook het Perth Cultural Centre, met het Western Australian 
Museum, de Art Gallery of Western Australia, het instituut voor hedendaag-
se kunst en het fotografiemuseum – het is het interessantste museum en cul-
tureel centrum van Perth.

Ten westen van de City ligt Kings Park, een onvervalst parklandschap dat 
uitnodigt tot joggen en wandelen en een subliem uitzicht biedt op het cen-
trum. Daarna volgt de levendige wijk West End. Nieuwe winkels, boetieks, 
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