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w Avontuurlijke sporten.  
Of u nu houdt van  bungee  
jumpen, gletsjerwandelen 
of surf boarden, Nieuw 
Zeeland biedt allerlei 
opwin dende buiten  
sport activiteiten. 
Zie blz. 114.

r Gletsjertochten, Franz Josef en Fox Glacier. 
Verken met ervaren gidsen het blauwe gletsjerijs en 
de kloven op een wandeling van een halve of een hele 
dag. Het nodige materi aal, zoals klimijzers, wordt 
verstrekt. Zie blz. 271.

r Maori-cultuur. Maak kennis met de inheemse 
cultuur van NieuwZeeland, bijvoorbeeld door het 
bijwonen van een traditionele kapa haka (zang en 
dansopvoering), een hangi-festijn of een rondleiding 
in een plaatselijk ontmoetingshuis met marae 
(vergaderplaats in de openlucht). Zie kader blz. 54.

s White Island, Bay of Plenty. Op de in zee gelegen 
vulkaan, die goed toegankelijk is, ziet u pure 
natuurkrachten aan het werk. Wandel in dit unieke 
maanlandschap met rokende fumarolen naar het 
kleurige, steeds veranderende kratermeer.  
Zie blz. 176.

v Waipoua Forest, 
Northland. Wandel door  
het duizelingwekkend  
hoge, dichte kauriwoud in 
Northland, waar onder 
andere de grootste kauri 
van het land (de 2000 jaar 
oude Tane Mahuta) staat,  
en geniet van het imposante, 
welig tierende bos.  
Zie blz. 160.

Het beste van nieuw-Zeeland: 
topbeZienswaardigHeden
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w Waitomo-grotten, 
Waikato. Waag u onder 
de grond om stalac
tieten en stalagmieten 
in een van de vele 
kalksteengrotten te 
zien. Het hoogtepunt is 
een indrukwekkende 
boottocht door enorme 
grotten, die verlicht 
worden door miljoenen 
glimwormen.  
Zie blz. 167.

r Thermal Wonderland, Rotorua. Bezoek Rotorua 
om de kleurigste geothermische parken van Nieuw
Zeeland te zien, zoals Whakarewarewa, Hell’s Gate 
en Wai mangu. WaiOTapu telt diverse hoogte
punten, waaronder de Lady Knox Geyser, de 
stomende Cham pagne Pool en kleurige silica
terrassen. Zie blz. 189.

r Nieuw-Zeelandse wijnen, groente en fruit, 
Hawke’s Bay en Marlborough. Proef de plaatselijke 
keuken waarin verse producten uit de regio worden 
verwerkt, en drink er een van de uitstekende 
regionale wijnen bij. Zie blz. 204 en 238-239.

s Rakiura National Park, Stewart Island. Ontdek dit 
paradijs van 170.000 ha, waar maar weinig mensen 
komen  een dichte wildernis van regen woud, spitse, 
rotsachtige granieten bergtoppen, zoetwaterwetlands 
en verlaten stranden. Hier komen de zeldzaamste 
vogels van het land voor. Zie blz. 313.

r Avonturen op de rivier, Queenstown. Queens
town, de sporthoofdstad van het Zuidereiland, is een 
fantastisch uitgangspunt voor tochten op het water, 
bijvoorbeeld in een jetboat over de Shotover River of 
een opwindende wildwatertocht. Zie blz. 286.
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Bay of Islands, 
Northland. Een ruige, 
800 km lange kust met 
144 eilanden. Dit gebied, 
dat van groot historisch 
belang is, is van een 
onvoor stelbare schoon
heid. Zie blz. 151.
Aoraki Mount Cook 
National Park, 
Canterbury. Bewonder 
de hoogste berg van 
NieuwZeeland en de 
imposante Tasman 
Glacier, die midden in 
een afwis selend 
landschap van bergen en 
vlaktes ligt. Zie blz. 264. 
Tongariro National Park. 
Het hele jaar is in dit 
nationale park veel te 
doen  bergwandelen, 
kajakken en mountain
biken in de zomer en 

skiën in de winter.  
Zie blz. 191.
Abel Tasman National 
Park. Een paradijs voor 
kampeerders, kajakkers 
en wandelaars. De 
Coastal Track biedt 
spectaculaire uitzichten. 
Zie blz. 243.
Milford Sound. Ga in de 
magnifieke Milford 
Sound mee met een 
rondvaart of een kajak
tocht met gids om de 
donderende water vallen 
en het leven onder water 
te zien. Zie blz. 309. 
Fiordland National Park. 
Een ongerept gebied met 
een adembenemend 
landschap. Een  rond
vlucht boven dit gebied is 
een on ver ge telijke 
belevenis. Zie blz. 307.

DE MOOISTE L ANDSCHAPPEN

Auckland Toi o Tamaki 
Art Gallery. Belangrijke 
historische collecties en 
mooie tentoonstellingen 
met hedendaagse kunst 
uit NieuwZeeland en 
Europa. Zie blz. 136. 
Bats Theatre, Welling-
ton. Klein, gezellig, maar 
toonaangevend theater, 
dat experimen teert met 
minder bekende stukken. 
Zie blz. 218.
Te Papa Tongarewa – 
Museum of New Zealand. 

Perfect voor een eerste 
kennismaking met het 
land. Dit museum in 
Wellington bezit een 
prachtige collectie Maori
artefacten en er zijn veel 
interactieve opstel lingen.  
Zie blz. 217. 
World of Wearable Art 
and Classic Cars 
Museum. Bezoek dit 
museum in Nelson met 
de meest buitenissige 
kle ding ter wereld.  
Zie blz. 242. 

BIJZONDERE KUNST

Het bronzen beeld van Wairaka aan de monding van de 
Whakatane River, Bay of Plenty.

Mount Taranaki vanaf Cannington Road, New Plymouth.



EDITOR’S CHOICE | 9ANDERE HOOGTEPUNTEN | 9

Duiken bij Poor Knights 
Islands. Ontdek een 
onderwaterwereld met 
dichte kelpwouden, 
rotsbogen en grotten, 
zoals Riko Riko, de 
grootste grot in zee ter 
wereld. Zie blz. 161.
Bungeejumpen, 
Queenstown. Spring de 
diepte in waar het ooit 
begon: de Kawarau 
Bridge  of waag u aan de 
Nevis Highwire of de 
Ledge. Zie blz. 288.
Varen in een jetboat, 
Queens town. Goed 

vasthouden voor een 
spannend  en 
spetterend  avontuur op 
de Shotover River.  
Zie blz. 286.
Penguin Place, Otago 
Peninsula. Observeer de 
prachige geeloog
pinguïns, terwijl ze vanuit 
de branding het land op 
komen waggelen.  
Zie blz. 299.
Wildwatervaren. Nieuw
Zeeland telt een aantal 
snel stro mende rivieren, 
zoals de Shotover, de 
Tongariro en Rangitikei, 

DE BESTE AVONTUURLIJKE ACTIVITEITEN

Oamaru, Otago. De 
grootste verzameling 
beschermde historische 
gebouwen van Nieuw
Zeeland vindt u hier. Ze 
zijn opgetrokken uit witte 
kalksteen uit een plaat
selijke steengroeve.  
Zie blz. 300.
Dunedin. Wandel rond in 
deze prettige zuidelijke 
stad en geniet van de 
unieke SchotsVictori
aan se, Edwardiaanse en 
artdecoarchitectuur. 
Het neorenaissancis
tische station is het meest 
gefotografeerde gebouw 
van de stad. Zie blz. 293.
Russell, Bay of Islands. 
Enkele hoogtepunten zijn 
het oude Duke of Marl
borough Hotel, Pompal  
lier en de Christ Church. 
De kerk overleefde de 
slag van Kororareka in 
1845 en zit vol met gaten 
van musketkogels.  
Zie blz. 153. 

Arrowtown, Otago. Reis 
terug in de tijd in de 
straten van dit schilder
achtige voormalige 
goud zoekersplaatsje. 
Bezoek het museum en 
de verroeste overblijf
selen uit de tijd van de 
goudkoorts langs de 
Arrow River. Zie blz. 286. 
Mission House and Stone 
Store, Kerikeri. De 
oudste bewaard gebleven 
Europese gebouwen van 
het land, en Kororipa  
tussen 1780 en 1826 de 
uitvalsbasis van Hongi 
Hika. Zie blz. 156.
New Regent Street, 
Christchurch. De eerste 
volledig gerenoveerde 
straat van Christchurch 
na de verwoestende aard
beving van 2011. Een van 
de mooiste straten van 
het land, met fraaie voor
beel den van architectuur 
in Spanish Missionstijl. 
Zie blz. 248.

HISTORISCHE TREKPLEISTERS

Waitangi Culture North 
Show. In de whare 
runanga (ontmoetings
huis) in Waitangi geven 
Maori’s uit Northland 
’s avonds een prachige 
voorstelling over de 
woelige geschiedenis van 
de Bay of Islands.  
Zie blz. 153.
Tamaki Maori Village. 
Plaatselijke gidsen laten 
u kennismaken met de 
traditionele Maori
cultuur, mythen en 
legenden, liederen, poi
dansen, de bekende haka 
en het traditionele eten 
uit een hangi. Wie dat wil 
kan overnachten in de 
marae. Zie blz. 188.

Te Puia New Zealand 
Maori Arts and Crafts 
Institute, Rotorua.  
Hier kunt u meester
houtsnijders en wevers 
aan het werk zien.  
Zie blz. 183.
Whakarewarewa – The 
Living Thermal Village. 
Breng een bezoek aan 
een stam die in de buurt 
van Rotorua nog op 
traditionele wijze tussen 
de hete modderpoelen 
en warme bronnen 
woont, en nog net als 
vroeger dagelijks 
gebruikmaakt van het 
hete water voor onder 
andere het koken en de 
was. Zie blz. 184.

DE BESTE MAORI-BELEVENISSEN

Surfers bij het ochtendkrieken, Kaikoura.

en is dan ook een van de 
beste bestem mingen ter 
wereld voor liefheb bers 
van wildwater varen.  
Zie blz. 112.
Walvissen observeren, 
Kaikoura. Ga mee met 
een boottocht over de 
rand van het continentaal 

plat om potvissen op te 
zien duiken. Zie blz. 259. 
Gletsjertochten. Maak 
een tocht door ijsgrotten 
en kijk neer in ijzingwek
kend diepe kloven op de 
Fox Glacier of de Franz 
Josef Glacier.  
Zie blz. 271.
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Nieuw-Zeeland of Aotearoa (‘Het land van de lange 
witte wolk’), zoals de Maori’s het noemen, is adem-
benemend mooi - een land van met eeuwige sneeuw 
bedekte bergen, van gletsjers en fjorden, geisers en 
vulkanen, maagdelijke regenwouden, kristalheldere 
meren en azuurblauwe baaien met beboste eilanden. 
Om kennis te maken met al deze spectaculaire land-
schappen hoeft u geen grote afstanden af te leggen; 

een besneeuwde berg kan vlak bij een kale vulkanische woestenij liggen, een 
ongerept strand op enkele kilometers van een drukke stad. Dit is een land 
van kauribossen en kiwiplantages, van moderne wereldsteden, afgelegen 
schapenfarms en wijngaarden. Enkele van de beste 
wijnen ter wereld komen hier vandaan - evenals tal 
van andere landbouw- en veeteeltproducten van 
superieure kwaliteit.

Nieuw-Zeeland bestaat uit twee grote eilanden 
- het Noorder- en het Zuidereiland - plus het klei-
nere Stewart Island in het uiterste zuiden en tal van 
grotere en kleinere eilandjes, waarvan sommige 
natuurreservaten zijn. Het Noordereiland is het 
dichtstbevolkt, hoewel ook hier nog uitgestrek-
te gebieden voorkomen waar vrijwel geen mens 
woont. Het Zuidereiland is nog ruiger en specta-
culairder, compleet met hoge bergen, gletsjers en 
diepe fjorden. Nieuw-Zeeland, een land waar tot 
voor 1200 jaar geleden geen mensen woonden, ademt een sfeer van tijd-
loosheid. Wie er eenmaal geweest is, zal het onmogelijk kunnen vergeten.

Het is echter in de eerste plaats het land van de Maori’s. Volgens antropo-
logen zijn de eerste Polynesische voorvaderen van de Maori’s in de 9e eeuw 
in grote kano’s over de Grote Oceaan naar deze eilanden gevaren. De Euro-
peanen arriveerden eind 18e eeuw, en ondanks tal van conflicten en oorlo-
gen tussen hen en de inheemse bevolking is de kolonisatie van Nieuw-Zee-
land aanzienlijk vreedzamer verlopen dan die van het naburige Australië.

Dankzij de magnifieke natuur is Nieuw-Zeeland een paradijs voor buiten-
sporters. De bewoners zijn gek op sport - van rugby tot skiën, en van zeilen 
tot bungeejumpen. Nieuw-Zeelanders houden van hun schitterende land, 
en willen dat graag delen met bezoekers.

AoteAroA

Dolfijnen observeren, Kaikoura.

Lake Wakatipu.
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Wie een bezoek brengt aan Nieuw-Zeeland, het land 
van de Maori’s, zal van de ene verbazing in de 

andere vallen. Er zijn weinig landen met zoveel 
natuurschoon in zo’n relatief klein gebied.
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Nieuw-Zeeland werd in 1642 ontdekt door Abel 
Tasman, maar de Hollanders waren meer ge-
interesseerd in de winstgevende Indonesische 
archipel. Nadat de Britse kapitein James Cook 
er in 1769 voor het eerst aan land was gegaan 
hadden ook de Britten aanvankelijk weinig oog 
voor Nieuw-Zeeland. Vóór de Britse nederlaag 
in de Amerikaanse Vrijheidsstrijd verbanden de 
Britten hun veroordeelden naar Amerika, maar 
daarna moesten ze op zoek naar andere oorden. 
In 1788 vestigden ze een strafkolonie in het Aus-
tralische Botany Bay; voor ‘Het land van de lan-
ge witte wolk’, zoals de Maori’s Nieuw-Zeeland 
noemden, hadden ze geen belangstelling.

Robbenhuiden en walvistraan
Begin 19e eeuw nam de vraag naar robbenhuiden 
en walvistraan toe. In de Nieuw-Zeelandse wate-
ren wemelde het van de robben en walvissen. Ka-
piteins uit het Australische Sydney en Hobart (in 
het huidige Tasmanië) grepen hun kans en zeilden 
naar Nieuw-Zeeland om op deze dieren te jagen. 
In Kororareka (Russell), aan de Bay of Islands, 
sloegen veel zeelieden hun drinkwater in. Hier 
bevond zich een beschutte ankerplaats en in de 
omgeving groeiden veel kauri’s, waarvan het hout 
geschikt was voor rondhout.

Kororareka ontwikkelde zich tot een wetteloze 
stad, die door zendelingen werd aangeduid als 
‘de poel des verderfs van de Grote Oceaan’. De 
vreemdelingen brachten allerlei nieuwigheden 
met zich mee, zoals musketten en sterkedrank. 
Prostitutie - een onbekend verschijnsel onder de 
Maori’s - en besmettelijke ziektes tierden welig. 
Veel Maori’s bezweken aan ziektes waartegen ze 
geen weerstand hadden ontwikkeld.

Ondanks dit alles was er sprake van een vreed-
zame, bloeiende ruilhandel: de Maori’s ruilden 

groenten en Nieuw-Zeelands vlas tegen Euro-
pese snuisterijen, ge reed schappen en wapens. 
Ook hielpen ze bij het kappen van kauri’s en het 
verslepen van de reusachtige stammen naar het 
strand. Veel Maori’s monsterden aan op de sche-
pen van Europese robben- en walvisjagers. 

De Maori’s waren fysiek sterk en hadden een 
groot uithoudingsvermogen; ze waren echter 
ook buitengewoon trots, iets wat de meeste Eu-
ropeanen over het hoofd zagen en wat regelma-
tig tot conflicten leidde. 

De komst van de zendelingen
Als reactie op de wetteloosheid aan de Bay of 
Islands werd de wetgeving van de Britse kolonie 

Samuel Marsden introduceerde naar verluidt het 
christendom in Nieuw-Zeeland.

De kolonisatie

De kolonisatie van Nieuw-Zeeland ging gepaard met heftige debatten 
en voortdurende strijd tussen Maori’s, missionarissen, politici, 
kolonisten en grondspeculanten. 

36 | GESCHIEDENIS
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Kunst is voor de Maori’s van groot 
belang. Er worden zowel traditionele  
als moderne technieken toegepast. 

In Nieuw-Zeeland zijn honderden Maori-kunstenaars 
werkzaam, van traditionele houtsnijders tot video-
kunstenaars. De hedendaagse Maori-kunst is bijzon-
der divers, en waar u ook in Nieuw-Zeeland bent, het 
kost nooit veel moeite om musea en galeries te vin-
den waar u er kennis mee kunt maken. 

In de Maori-kunst van de 20e eeuw zijn twee stro-
mingen te onderscheiden. De eerste ontleende haar 
inspiratie aan de whare runanga (ontmoetingshui-
zen), zoals whakairo (houtsnijwerk), kowhaiwhai 
(schilderingen) en tukutuku (geweven panelen). 
Schilders lieten zich inspireren door westerse kunst-
stromingen, zoals modernisme en postmodernisme, 
waar ze hun eigen invulling aan hebben gegeven.

In de jaren zestig van de 20e eeuw toonden Maori-
kunstenaars hun werk voor het eerst in galeries. Er 
zijn opeenvolgende generaties kunstenaars geweest, 
te beginnen met de kaumatua (ouderen) - mannen en 
vrouwen als Paratene Matchitt, Sandy Adsett, Fred 
Graham, Ralph Hotere en Arnold Manaaki Wilson. 
Dankzij hun werk drong in de buitenwereld het besef 
door dat Maori-kunst thuishoorde in galeries en niet 
alleen vanuit antropologisch oogpunt interessant 
was. In de jaren zeventig en tachtig deed een nieuwe 
groep van zich spreken; enkele namen zijn Emare 
Karaka, Robyn Kahukiwa, Kura Te Waru-Rewiri en 
Shona Rapira-Davies. Veel van hun werk had een uit-
gesproken politieke inslag, met protestsymbolen, 
felle kleuren en een expressieve stijl. 

Deze generatie werd opgevolgd door kunstenaars 
als Brett Graham, Michael Parekowhai, Natalie 
Robertson, Areta Wilkinson en Lisa Reihana. Zij ex-
ploreerden nieuwe terreinen, zoals digitale kunst en 
video-installaties, waarmee ze zich afzetten tegen de 
stereotiepe opvattingen die over Maori-kunst be-
staan. Tegenwoordig hebben verschillende galeries 
zich geheel toegelegd op Maori-kunst, zoals de Kura 
Gallery (19 Allen Street, Te Aro, Wellington, www.
kuragallery.co.nz) en Native Agent (New North Road, 
Kingsland, Auckland, www.nativeagent.co.nz).

De traditionele Maori-ontmoetingshuizen zijn nog 
steeds belangrijke centra voor kunst. De basisken-
merken van de bouwkundige structuur en de decora-
tieve technieken (houtsnijwerk, schilderingen en ge-
weven panelen) zijn ook in hedendaagse whare 
runanga te herkennen, hoewel er wat betreft materi-
aalkeuze en motieven ook veel nieuwe elementen bij 
zijn gekomen. Meesterhoutsnijders staan in hoog 
aanzien. Pakariki Harrison (1928-2008), die les gaf 
aan de universiteit van Auckland en als een van de 
beste Maori-houtsnijders werd beschouwd, heeft 
een enorme invloed gehad op de nieuwe generatie 
houtsnijders.

Moko (tatoeages) vormen nog steeds een kenmer-
kend onderdeel van de Maori-cultuur. Van oudsher 
worden ze alleen op bepaalde lichaamsdelen aange-
bracht, met name het gezicht (op het gehele gezicht 
voor mannen, op lippen en kin voor vrouwen), en op 
dijen en benen voor zowel mannen als vrouwen. Er is 
sprake van een hernieuwde belangstelling voor de 
moko. Tohunga ta moko (meester-tatoeëer ders) wer-
ken in het hele land. De meesten gebruiken moderne 
apparatuur, maar er worden ook in toenemende 
mate traditionele methoden toegepast. Er verschij-
nen steeds meer publicaties over zowel traditionele 
als moderne Maori-kunst - en het is opvallend dat 
verreweg de meeste daarvan zowel door als voor 
Maori’s zijn geschreven. 

Moderne Maori-kunst

Ontmoetingshuizen (whare runanga) zijn van oudsher 
centra van het sociale, culturele en spirituele leven.

73
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Hoewel de Nieuw-Zeelandse wijnbouw nog niet 
lang bestaat, heeft het land - vooral dankzij be-
drijven die op kleine schaal wijnen van hoge 
kwaliteit produceren - indrukwekkende resul-
taten behaald. In 1819 voerde dominee Samuel 
Marsden aan de Bay of Islands de eerste drui-
venstokken in, en in 1833 liet de Britse resident 
James Busby de eerste wijngaard op zijn land in 
Waitangi aanplanten. Toen de Franse admiraal 
Dumont d’Ur ville enkele jaren later de allereer-
ste Nieuw-Zeelandse wijn proefde, was hij onder 
de indruk van het lichte, sprankelende karakter.

Over de ontwikkelingen daarna doen tal van 
tegenstrijdige verhalen de ronde. Vaststaat al-
leen dat Franse immigranten in het begin van de 
koloniale tijd wijngaardjes op het Zuidereiland 
bij Akaroa aanlegden en dat fraters Maristen in 
1865 een wijngoed in Hawke’s Bay vestigden. Uit 
deze onderneming is later het commerciële wijn-
bouwbedrijf Mission Estate voortgekomen, dat 
als het oudste van het land bekendstaat.

Aan het eind van de 19e eeuw werden kleine 
wijnbouwbedrijven gevestigd in andere delen 
van Hawke’s Bay en het gebied ten noorden van 
Auckland. De meeste verdwenen tussen 1900 en 
1920 echter weer. Lange tijd lag de wijnbouw stil, 
tot er in de jaren tachtig van de 20e eeuw opnieuw 
wijngaarden werden aangeplant. In de jaren ne-
gentig hadden verschillende regio’s zich tot uit-
gesproken wijnbouwgebieden ontwikkeld, die 
tegenwoordig haast allemaal hun eigen wijnroute 
hebben. Op veel wijngoederen langs deze routes 
worden rondleidingen georganiseerd. 

Internationaal niveau
De meest karakteristieke wijn van Nieuw-Zee-
land, sauvignon blanc, wordt in dit land vaker - en 
met meer succes - dan waar ook ter wereld ge-

Nieuw-ZeelaNdse wijNeN

Sappige druiven in een wijngaard bij Renwick.
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Nieuw-Zeeland, waar de wijnbouw een relatief nieuw 
verschijnsel is, produceert tegenwoordig kwaliteits-

wijnen die over de hele wereld gretig aftrek vinden.

Nieuw-Zeelandse wijnen hebben een heel eigen ka-
rakter, met een sprankelend fris, fruitig aroma, 
waarvoor tot nu toe nog geen verklaring is gevon-
den. Het ligt in ieder geval niet aan het zeeklimaat, 
dat in bijna heel het land heerst en uiterst wisselval-
lig is. Misschien heeft het te maken met de grond, 
die jong is in geologisch opzicht, of met het heldere 
daglicht. Dit laatste verschijnsel doet zich ook voor 
in de Cognac in Frankrijk, waar het volgens de inwo-
ners bijdraagt aan de verfijnde, geconcentreerde 
smaak van de cognac. Ook de schone lucht kan een 
rol spelen. Waarschijnlijk moet de oorzaak in een 
combinatie van al deze factoren worden gezocht. 

e Wijnen met karakter



Het Noordereiland is het kloppende hart van Nieuw-Zeeland. 
U vindt er niet alleen de hectische miljoenen stad Auckland, 

maar ook magnifieke stranden, actieve vulkanen  
en uitgestrekte regenwouden.

Volgens een oude Maori-legende is het Noor-
dereiland een vis die door Maui uit zee omhoog 
werd gehaald. De twee grootste steden van het 
land - Auckland en Wellington - liggen allebei 
op het Noordereiland. In Auckland - de groot-
ste Polynesische stad ter wereld - woont meer 
dan een kwart van de totale bevolking van 

Nieuw-Zeeland. In deze stad, met zijn talloze winkels,  restaurants en amu-
sementsgelegenheden, heerst een uitgesproken kosmopolitische sfeer.

Northland speelt niet alleen een grote rol in de geschiedenis van de Mao-
ri’s, maar ook in die van de blanke kolonisten: dit was het eerste gebied waar 
zich Europeanen vestigden - u hoeft maar een bezoek 
te brengen aan Paihia of Russell aan de Bay of Islands 
om te begrijpen waarom. Dit gebied is een paradijs 
voor liefhebbers van zeilen, diepzeevissen en duiken. 
Bovendien liggen in Northland talloze historisch be-
langwekkende plaatsen, zoals het gebouw waar het 
Verdrag van Waitangi werd ondertekend. In deze regio 
staat ook het oudste stenen gebouw van het hele land.  

Op slechts een uur rijden ten zuiden van Auckland 
ligt het vruchtbare veeteeltgebied Waikato, een regio 
die genoemd is naar de langste rivier van het land, de 
meanderende Waikato River. Aan de oostkust trekken 
de prachtige stranden en beschutte baaien van het 
schiereiland Coromandel tal van bezoekers. De afge-
legen, stille East Cape, waar veel Maori’s wonen, heeft een heel eigen aan-
trekkingskracht - toeristen komen er nauwelijks.

Het binnenland (met name Rotorua en omgeving) met zijn warme bron-
nen, kokende modder, geisers en vulkanen is een wereld op zich. Verder 
zuidwaarts vindt u het grootste meer van het land, Lake Taupo  en het onver-
getelijk mooie Tongariro National Park. 

Het vruchtbare Taranaki en Manawatu zijn landbouw- en veeteeltgebie-
den bij uitstek. Wellington, dat op het zuidelijkste puntje van het eiland ligt 
en een mooie haven heeft, is de hoofdstad van Nieuw-Zeeland. In deze brui-
sende stad zijn de hoofdkantoren van enkele van de grootste bedrijven van 
het land gevestigd. 

Het NoordereilaNd
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Maori-dansopvoering.

De jachthaven van Whangarei.
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Kaart blz. 130
Auckland ligt op een landengte tussen 
twee prachtige havens. Water heeft dan 
ook een grote rol gespeeld bij het ont-
staan van de stad. De haven waar nu 
de hoofdstraat op uitkomt werd voor 
de komst van de Europeanen door de 
Maori’s Waitemata (‘Flonkerend water’) 
genoemd - een toepasselijke naam: 
zelfs als de zon niet schijnt, glinstert 
het water zilverig. De zee is hier alomte-
genwoordig; het zoute water dringt via 
inhammen en getijdenrivieren landin-
waarts door en in vele tientallen baaien 
kabbelen de golven. 

In feite wordt Auck land slechts bij-
eengehouden door een smal stukje 
terra firma. De 19e-eeuwse nederzet-
tingen die nu één grote stad vormen, 
lagen vroeger verspreid over een S-vor-
mige landengte, die op het smalste punt 
nog geen 1,3 km breed is; Portage Road 
loopt over de oude route tussen beide 
havens. Hier trok ken Maori’s hun kano’s 
over land als ze van de beschutte baai-
en aan de oostkust onderweg waren 
naar de Waikato, de langste rivier van 
het land, waarover ze tot ver in het bin-
nenland van het Noordereiland konden 
doordringen tot aan Lake Taupo.

Stad van de zeilen
Waitemata Harbour vormt de toegang 
tot de Hauraki Gulf, waarin een groot 
aantal eilandjes ligt. Nieuw-Zeeland 
telt ver moedelijk de meeste recreatie-
vaartuigen per hoofd van de bevolking 
ter wereld, variërend van dure, van alle 

gemakken voorziene jachten waar de 
rijkdom vanaf straalt en vissersschepen 
met de modernste snufjes tot alumini-
um bootjes, gehavende roeiboten en 
kano’s. Niet voor niets prijst Auckland 
zichzelf aan als ‘City of Sails’.

Tijdens de jaarlijkse viering van de 
stichting van de stad, op de laatste 
maandag van januari, wordt al sinds 
1840 een grote zeilwedstrijd gehouden. 
De haven is die dag een kleurige chaos 
met minstens duizend zeilboten.

Nieuw-Zeeland heeft een ploeg wed-
strijdzeilers die zich met de beste ter 

AucklAnd
Auckland is een van de meest uitgedijde steden ter wereld, 

maar op de smalste plek kunt u in nog geen twintig minuten 
met gemak van het ene eind naar het andere lopen. Vulkanen 

en de zee zijn bepalend voor het aanzicht van de stad.
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Wellington
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De Sky Tower is  
328 m hoog.
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De Waikato River levert eenderde van de 
hydro-elektriciteit van het land en heeft 
ook een belangrijke recreatieve functie; 
in de stuwmeren achter de dammen bij 
de waterkrachtcentrales wordt veel ge-
varen, gevist en geroeid.

Een Maori-bolwerk
Ten noorden van Hamilton, aan de Wai-
kato River, ligt Ngaruawahia 2, het 
middelpunt van de Maori King Move-
ment (zie blz. 41) en een belangrijk cul-
tureel centrum van de Maori’s. Op de 
oostoever ligt de Turangawaewae Ma-
rae; het ontmoetingshuis met traditio-
neel Maori-houtsnijwerk en een mo-
derne concertzaal is incidenteel open 
voor publiek. De Waingaro Hot Springs 
(www.waingarohotsprings.co.nz, ma. 
t/m vr. 9.30-20.30, za. en zo. tot 21.00 
uur) liggen circa 24 km ten westen van 
Ngaruawahia aan de weg naar Raglan.

Mount Taupiri, 6 km stroomafwaarts 
van Ngaruawahia, is de heilige begraaf-
plaats van de stammen uit Waikato; de 
graven liggen verspreid op de helling 
langs de weg. Niet ver hiervandaan, in 
Huntly, wordt een grote kolen- en gas-

gestookte centrale gekoeld met water 
uit de Waikato. De twee 150 m hoge 
schoorstenen torenen hoog uit boven 
het plaatsje.

Cambridge
Het landelijke Cambridge 3 ligt circa 
24 km ten zuidoosten van Hamilton aan 
de Waikato River. Deze plaats, met de 
mooie St Andrew’s Anglican Church, 
met bomen omzoomde straten en een 
village green doet erg Engels aan en 
staat bekend om zijn chique winkels. 

Cambridge is het centrum van de 
paardenfokkerij. Op mozaïektegels in 
het centrum zijn legendarische paar-
den als Zabeel, sir Tristram en Empire 
Rose afgebeeld, evenals plaatselijke 
winnaars van goud bij de Olympische 
Spelen, zoals wielrenster Sarah Ulmer 
en de roeisters Georgina en Caroline 
Evers-Swindell. De Cambridge Race-
way (www.cambridgeraceway.co.nz) is 
een van de belangrijkste renbanen van 
het land. In Cambridge is ook de groot-
ste in paarden gespecialiseerde dieren- 
artsenpraktijk van Nieuw-Zeeland ge-
vestigd, Cambridge Equine Hospital. 
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Maori-houtsnijwerk in 
de Turangawaewae 
Marae. Het complex is 
alleen bij speciale 
gelegenheden geopend 
voor het publiek.

Kajakken op de  
Waikato River.

Trappen leiden omlaag naar een 14 m 
hoge grot, de Cathedral. Overal zijn 
stalactieten en stalagmieten te zien, die in 
de loop van duizenden jaren door de in-
werking van water op kalksteen zijn ont-
staan. De tocht wordt besloten met een 
indrukwekkende boottocht door reus-
achtige grotten, verlicht door miljoenen 
flonkerende glimwormen.

De Maori’s wisten al lang van het be-
staan van de grotten. De eerste pakeha die 
er kwam was de landmeter Fred Mace in 
1887. Tegenwoordig zijn vier grotten voor 
het publiek toegankelijk: de Glowworm 
Cave, Ruakuri, Aranui en de Piripiri Cave. 
De laatste ligt 30 minuten rijden van de 
andere en is zonder gids toegankelijk. U 
hebt voor de Piripiri Cave een zaklantaarn 
en stevige schoenen nodig, omdat de bo-
dem steil afloopt en glibberig is.

e Wonderen van Waitomo

http://www.waingarohotsprings.co.nz
http://www.cambridgeraceway.co.nz
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Het natuurschoon op het Zuidereiland is ongeëvenaard, 
met reusachtige bergketens, ongerepte stranden, 

indrukwekkende fjorden en maagdelijk regenwoud.

Reusachtige, met sneeuw bedekte toppen torenen hoog 
uit boven uitgestrekte, door de zon verdroogde vlakten. In 
dicht, bijna ondoordringbaar regenwoud storten specta-
culaire watervallen in diepe fjorden, en vruchtbaar land-
bouwgebied wordt afgewisseld door onherbergzame dalen. 
Volgens de Maori-mythologie was het Zuidereiland de boot 
waarin Maui zat toen hij het Noordereiland uit zee opviste.

De twee belangrijkste toegangspoorten tot het Zuider- 
eiland zijn Christchurch en Picton. De Brits aandoende ‘tuin-

stad’ Christchurch heeft zwaar te lijden gehad van de aardbeving van 2011, 
en er wordt nog steeds volop gewerkt aan de herbouw. Picton, aan de schil-
derachtige Marlborough Sounds, wordt gekenmerkt door 
eenzame baaien, afgewisseld door heuvels en vlakten. 
Het aantal zonuren per jaar is nergens in het land hoger, 
en Marlborough staat dan ook bekend om zijn uitstekende 
wijnen.

De West Coast - de streek tussen de Zuidelijke Alpen en 
de Tasmanzee - is heel wat minder lieflijk. Hier beuken de 
golven op de kust, die geteisterd wordt door zware stor-
men en hevige regenval. Slingerende wegen voeren over 
bergpassen naar een landschap met brede, meanderen-
de rivieren, schapenfarms en warme minerale bronnen.

Queenstown en Wanaka in het zuiden liggen in een 
magnifiek gebied met meren, wouden en bergen, waar 
liefhebbers van avontuurlijke sporten hun hart kunnen 
ophalen. Aan de zuidoostkust ligt Dunedin, een universiteitsstad waar de in-
vloed van de eerste Schotse kolonisten duidelijk merkbaar is.

Southland is een streek met vruchtbare landbouwgrond en een regen-
achtig klimaat. En ten slotte is er Fiordland, dat 10 procent van de landmas-
sa van Nieuw-Zeeland beslaat, maar waar slechts 0,075 procent van de be-
volking woont. Hier vindt u de bekende Milford Track, Milford Sound, Mitre 
Peak en Doubtful Sound.

Stewart Island is in de Maori-mythologie het anker van de boot van Maui. 
Ook de meeste Nieuw-Zeelanders zijn nooit op Stewart Island geweest, het 
op twee na grootste eiland, maar op veel bezoekers die de moeite wel heb-
ben genomen, heeft het een onuitwisbare indruk gemaakt.

Het Zuidereiland
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Koepel van een paviljoen in 
de tuin bij Larnach Castle.

Zwemmen met dolfijnen.
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De beste manier om de magnifieke 
landschappen op het Zuider eiland te 
leren kennen is het maken van een 
langeafstandswandeling.
Meerdaagse trektochten maken is vaak eenvoudig 
te regelen. Het Department of Conservation (www.
doc.govt.nz) beheert een groot aantal wandelrou-
tes, waaronder tien Great Walks, in nationale parken 
in het hele land. Vijf daarvan liggen op het Zuider- 
eiland: de Milford Track, Routeburn Track, Kepler 
Track, Abel Tasman Coastal Track en de Heaphy 
Track. Voor meer informatie, inclusief kaarten en 
routebeschrijvingen, zie www.doc.govt.nz.

De bekendste route is de Milford Track in Fiord-
land, die over een afstand van 53 km door een fantas-
tisch gebied loopt. Het pad volgt de Clinton River van-
af Lake Te Anau omhoog naar de Mintaro Hut, gaat de 
magnifieke MacKinnon Pass over en daalt dan af 
naar de Quintin Hut. Wandelaars kunnen hun rugzak 
daar achterlaten om heen en terug naar de Suther-
land Falls te lopen, de hoogste waterval van 
Nieuw-Zeeland. Vanaf de Quintin Hut loopt de route 
ten slotte door regenwoud omlaag naar de Milford 
Sound. Vanwege de grote belangstelling is ruim van 
tevoren boeken noodzakelijk. U kunt het pad met gids 

of op eigen houtje volgen. Er lopen wandelaars van 
alle leeftijden, maar een redelijke conditie en kleding 
voor alle weersomstandigheden zijn noodzakelijk.

Minder bekend, maar even spectaculair is de drie-
daagse Routeburn Track tussen Fiord land National 
Park en Mount Aspiring National Park. Dit pad maakt 
deel uit van een oude route die de Maori’s volgden als 
ze groensteen gingen zoeken. Het voert vanaf het 
hoogste punt op de weg tussen Te Anau en Milford 
over Key Summit naar Lake Howden, waarna het af-
daalt naar Mackenzie Basin. Vervolgens loopt het via 
de Harris Saddle omlaag naar de Routeburn Valley. 
Het hoogtepunt is het uitzicht vanaf Key Summit. Een 
permit voor de hutten langs zowel de Routeburn 
Track als de Kepler Track is verkrijgbaar bij het kan-
toor van het DOC in Te Anau.

De Coastal Track in Abel Tasman National Park is 
weer heel anders. Deze route van drie tot vier dagen 
slingert door de bush en daalt tussendoor af naar 
gele zandstranden. Dit buitengewoon mooie pad ge-
niet een enorme populariteit. Soms puilen de hutten 
uit; neem daarom een tent mee. U kunt ook over-
nachten in de Peppers Awaroa Lodge (www.awaroa 
lodge.co.nz). Bij vloed moet u om de inhammen heen 
lopen - kijk tevoren op internet, in een plaatselijke 
krant of op prikborden in de hutten wanneer het eb en 
vloed is.

De Heaphy Track, van Collingwood naar Karamea, 
kost vier tot zes dagen en loopt grotendeels door Ka-
hurangi National Park. Vanaf de Brown Hut stijgt het 
pad door inheems beukenwoud naar Perry Saddle. 
Een van de hoogtepunten onderweg is het uitzicht 
vanaf de top van Mount Perry (een wandeling heen en 
terug van 2 uur vanaf de Perry Saddle Hut). Daarna 
slingert het pad door de open Gouland Downs naar de 
Mackay Hut. Na de  Hea phy Hut volgt een spectaculair 
gedeelte langs de kust, waar veel Nikau-palmen 
groeien - dit is het mooiste gedeelte van de Heaphy 
Track.

 Neem bij al deze wandelingen een insectenwe-
rend middel mee tegen de zandmuggen. Uitvoerige 
informatie over deze en andere wandelroutes is ver-
krijgbaar bij kantoren van het Department of Conser-
vation. Het gebruik van de paden is gratis en voor 
overnachtingen in hutten onderweg gelden redelij-
ke tarieven. 

Wandelen op het Zuidereiland

Uitzicht vanaf Takaka Hill, een voortzetting van de Abel 
Tasman Coastal Track.
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http://www.doc.govt.nz
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Kaarten blz. 248 
en 252

Het in de provincie Canterbury gele-
gen Christchurch, de grootste stad van 
het Zuidereiland, wordt niet voor niets 
de ‘tuinstad van Nieuw-Zeeland’ ge-
noemd: Christchurch staat bekend om 
zijn prachtige tuinen en parken. Ook 
na de zware aardbeving van 22 februari 
2011 blijft de stad zijn reputatie eer aan-
doen - er worden nieuwe parken aange-
legd op open plekken waar ooit (dikwijls 
historische) gebouwen stonden die door 
de aardbeving zijn verwoest of zwaar 
beschadigd zijn geraakt. 

De stad heeft de wederopbouw voort-
varend ter hand genomen. Toch zal de 
herbouw van Christchurch nog wel een 
aantal jaren in beslag nemen. Verschil-
lende delen van het stadscentrum, waar 
fraai ontworpen tijdelijke of permanen-
te bouwwerken zijn opgetrokken ter 
vervanging van de meer dan duizend 
verwoeste of afgebroken panden, zullen 
gedurende die tijd niet toegankelijk zijn 
voor het publiek. 

Aangezien het grootste deel van de 
binnenstad na de aardbeving enkele ja-
ren afgesloten is geweest, is het de aan 
het centrum grenzende wijken Riccar-
ton en Merivale, langs Papa nui Road, en 
buitenwijken als Hare wood, Burnside 
en Bishopdale economisch voor de wind 
gegaan - inwoners van de stad gingen 
nu hier hun inkopen doen. Bishop dale, 
een uitgestrekte wijk die doorloopt 
tot aan het vliegveld, had in het geheel 
geen schade opgelopen; vooral in deze 
wijk zijn veel hotels te vinden.

Het stadscentrum
Cathedral Square, het middelpunt van 
de stad, is alleen voor voetgangers toe-
gankelijk. Het plein is genoemd naar de 
neogothische kathedraal van de Church 
of England, die in 1904 gereed kwam. 
De toren was destijds het hoogste punt 
van de stad. De kathedraal en de 63 m 
hoge toren werden door de aardbeving 
van 2011 echter zo zwaar beschadigd 
dat restauratie niet meer haalbaar was. 
Momenteel staat op dezelfde plek de 
New Transitional ‘Cardboard’ Cathe-
dral A (tijdelijke ‘kartonnen’ kathe-

ChristChurCh
Tijdens de aardbeving van 2011 werd het centrum van Christchurch, 

de grootste stad van het Zuidereiland, totaal verwoest. Inmiddels 
zijn de ruïnes afgebroken om plaats te maken voor parken en 

moderne aard bevingsbestendige gebouwen. Behalve op de bouw
terreinen zijn de meeste bezienswaardigheden toegankelijk, 

waaronder de fraaie parken van de stad.
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Auckland
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Christchurch

Canterbury Earthquake 
National Memorial.
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Ook in Nieuw-Zeeland is het prijspeil 
geen vast gegeven. De in dit hoofd-
stuk genoemde prijzen waren bij het 
ter perse gaan van deze gids correct, 
maar kunnen inmiddels veranderd 
zijn.

REIZEN NAAR  
NIEUW-ZEELAND

Met het vliegtuig

Meer dan 99 procent van de ruim  
2,6 miljoen toeristen die Nieuw-
Zeeland jaarlijks bezoeken arriveert 
met het vliegtuig.

Internationale luchthavens
De belangrijkste luchthaven is Auck
land International Airport (www.auck  
land  airport.co.nz) in Man ge re, 24 km 

ten zuidwesten van het centrum van 
Auckland. Er rijden bussen en taxi’s 
naar het centrum.

Hamilton Airport (www.hamilton 
airport.co.nz) ligt 15 km ten zuiden 
van de stad (alleen bin nenlandse en 
Australische bestemmingen).

Vanwege de korte landingsbaan is 
de luchthaven van Wellington (www.
wellingtonairport.co.nz) alleen bereik-
baar voor kleinere vliegtuigen. Er 
landen vooral binnenlandse vluchten 
en vluchten vanuit Australië.

Christchurch International Air
port (www.christchurch- airport.co.nz), de 
grootste luchthaven van het Zuider-
eiland, ligt in Harewood, aan de rand 
van Christchurch. Veel internationale 
maatschappijen verzorgen lijndien-
sten op deze stad.

Vanaf het vliegveld bij Queenstown 
(www.queenstownairport.co.nz), ongeveer  
8 km ten oosten van Frankton, ver-
trekken vooral binnenlandse vluchten 
en enkele vluchten naar Australië.

Er zijn rechtstreekse verbindin-
gen tussen Nieuw-Zeeland en tal 
van eilanden in de Grote Oceaan, 
alle grote steden in Australië, tal 
van Zuidoost-Aziatische bestemmin-
gen en steden in Noord-Amerika en 
Europa. Passagiers vanuit Europa 
doen er vanwege de duur van de 
vlucht (minimaal 26 uur) en de jetlag 
goed aan om het de eerste dagen in 
Nieuw-Zeeland rustig aan te doen. 

Met de boot 

Nieuw-Zeeland wordt soms door 
cruiseschepen aangedaan, maar 
het land ligt niet op een vaste route 
van passagierschepen. De meeste 
cruises langs eilanden in de Grote 
Oceaan beginnen in Sydney; passa-
giers uit Nieuw-Zeeland worden over-
gevlogen. Enkele cruises van P&O 
Cruises (www.pocruises.co.nz) doen het 
land wel aan, vooral tussen novem- 
ber en april. Ook sommige vracht-
schepen nemen passagiers mee.

VERVOER IN NIEUW-ZEELAND

Met het vliegtuig

Air New Zealand en de Australische 
prijsvechter Jetstar zijn de belang-
rijkste binnenlandse luchtvaart-
maatschap pijen. In de grote steden 
en toeristische centra kunnen heli-
kop ters worden gecharterd.

Hoewel binnenlandse vluchten 
soms duur zijn, worden in minder 
drukke periodes tal van koopjes aan-
geboden, bijvoorbeeld op de web-
site www.grabaseat.co.nz van Air New 
Zealand. Tickets kunnen via reis-
bureaus en online worden gekocht. 
Wie ruim tevoren boekt, kan op inter-
net tal van aanbiedingen vinden.

Air New Zealand, tickets en reser-
veringen, tel. 0800-737000 (vanuit 
Nieuw-Zeeland) of 09- 3573000 (van-
uit het buitenland), www.airnewzealand.
co.nz.

Jetstar Airways, tel. 0800-800995, 
www.jetstar.com.

Met de boot

De moderne boten van Inter is lander 
en Blue bridge verzorgen de verbin-
ding tussen het Noorder- en het 
Zuidereiland. Ze varen heen en weer 
tussen Welling ton en Picton, vervoe-
ren passagiers, auto’s en vracht en 
varen verschillende keren per dag. 
In de zomervakantie dient u voor 
een auto ruim van tevoren te reser-
veren. De reistijd bedraagt circa  
3 uur, afhan kelijk van het weer en de 
zeegang.

De boten van Interislander be- 
schikken over tal van faciliteiten, 
zoals een bar, lounges en een café. 
Voor tickets kunt u terecht bij elk 
postkantoor, reisagent schappen en 
de bureaus voor toeristen informatie.

Interislander, tel. 0800-802802, 
www.greatjourneysofnz.co.nz/interislander,  
of www.interislander.co.nz.
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Om de kans op trombose op 
lange vliegreizen te beperken, 
kunt u tijdens de vlucht de 
volgende maatregelen nemen:
• Zorg dat u prettig zit.
• Buig en strek uw benen, 
voeten en tenen tijdens de vlucht 
ongeveer om het half uur.
• Druk de bal van uw voeten hard 
tegen de vloer of de voetsteun.
• Doe ademhalingsoefeningen en 
strekoefeningen met het boven-
lichaam om de bloedsomloop te 
verbeteren.
• Loop zo af en toe even heen en 
weer door het gangpad.
• Verlaat het vliegtuig (indien 
toegestaan) tijdens tussenstops 
en loop wat rond.
• Drink veel water.
• Drink niet te veel alcohol.
• Neem geen slaappillen - die 
verergeren het probleem alleen 
maar.

e Voorkom trombose

http://www.aucklandairport.co.nz
http://www.aucklandairport.co.nz
http://www.hamiltonairport.co.nz
http://www.hamiltonairport.co.nz
http://www.wellingtonairport.co.nz
http://www.wellingtonairport.co.nz
http://www.christchurch-airport.co.nz
http://www.queenstownairport.co.nz
http://www.airnewzealand.co.nz
http://www.airnewzealand.co.nz
http://www.jetstar.com
http://www.greatjourneysofnz.co.nz/interislander
http://www.interislander.co.nz


A – Z | 325

A

Accommodatie

Hotels en motels
In alle grote steden, de meeste 
provinciesteden en alle populaire 
vakantiegebieden vindt u hotels van 
internationale standaard. In kleinere 
plaatsen en dorpen is de accom
modatie vaak eenvoudiger. Motels 
(units met keuken en badkamer) zijn 
meestal schoon en comfortabel. In 
sommige motels kan ook het ontbijt 
worden verzorgd.

Met de classificatie ‘Qualmark’ 
wordt de kwaliteit van accom modatie 
en winkels aangeduid. Deze varieert 
van één (minimum) tot vijf sterren, 
waarbij ster één tot en met vier nog 
een extra ‘+’aanbeveling kunnen 
krijgen. Deelname aan Qualmark is 
vrijwillig. Als een hotel of motel niet 
is geclassificeerd, vormen de locatie 
en de prijs meestal een goede indica
tie. Reken op een toeslag voor meer 
personen en in het hoogseizoen.

Voor kinderen betaalt men vaak 
lagere tarieven (meestal geldt: kinde
ren tot twee jaar gratis, van twee tot 
dertien 50 procent korting, en vanaf 
dertien jaar volledig tarief). 

Voor gezinnen zijn motels en 
vakantiehuisjes met twee slaapka
mers een goede optie. Doorgaans 
zijn de prijzen van accommodatie 
inclusief de btw (GST) van 15 procent. 

Farmstay, homestay en B&B  
(logies en ontbijt)

Steeds meer NieuwZeelanders 
stellen hun huis open voor bezoe
kers. Er zijn veel B&B’s in de steden, 
dorpen en op het platteland; som
mige zijn gevestigd in historische of 
monumentale panden. Bij farmstays 
(logies op de boerde rij) logeert u bij 
een boerenfamilie of in een huisje. 
Het is een fantas tische manier om 
het ‘echte NieuwZeeland’ te zien, 

waar landbouw en veeteelt vanouds 
de economische basis vormden. 
Afhankelijk van de mogelijkheden 
kunt u met het boerengezin mee
eten, helpen met schapen scheren 
of de oogst binnenhalen.

Hostels
De Youth Hostel Association of New 
Zealand heeft een uitgebreide keten 
van jeugdherbergen door heel het 
land. Voor adressen en informatie 
over het lidmaatschap kunt u terecht 
op het hoofdkantoor: 166 Moorhouse 
Avenue, Sydenham, Christchurch of 
PO Box 436, Christchurch. tel. 03 
3799970 of 0800278299, www.yha.
co.nz.

Campings
De meeste campings (hier motor 
camps genoemd) hebben was, kook  
en toiletfaciliteiten. U kunt er terecht 
met een camper, caravan of tent. 
Dikwijls zijn er ook hutten of huisjes 
te huur, en soms motelunits.

Campings worden gecontroleerd 
door de overheid en geclassificeerd 
door de New Zealand Automobile 
Association.

In de zomer is reserveren aan te 
raden; NieuwZeelanders zijn ver
stokte kampeerders. Informatie:

Automobile Association, Head 
Office, Level 16, 99 Albert Street, 
Auckland, tel. 0800500222, www.
aa.co.nz.

Top 10 Holiday Parks, tel. 03 
3438800, 0800867836, https://top10.
co.nz.

Ambassades en consulaten

Nederland
Nederlandse ambassade in
Nieuw-Zeeland
Cooperative Bank Building 
10th floor, hoek Featherston 
Street en Ballance Street 
Wellington
Tel. 0800388243 of 044716395

Het landelijk alarmnummer  
voor ambulance, politie en 
brandweer in NieuwZeeland 
is 111. Dit nummer is gratis, 
ongeacht of u belt via een 
mobiele of vaste lijn of vanuit  
een telefooncel.

e Alarmnummers

https://www.nederlandwereldwijd.nl/
landen/nieuwzeeland

Nederlandse consulaten in
Nieuw-Zeeland
Equitable House, 1st floor
57 Symonds Street
Auckland 
Tel. 093795399
www.nederlandseambassade.com/
Consulaat/15121/NederlandinAuckland

9 Sir Gil Simpson Drive, Unit 8
Burn side (bij Sir William Pickering 
Drive)
Christchurch
Tel. 039631485 
www.nederlandseambassade.com/Consu 
laat/15122/NederlandinChrist church

Ambassade van Nieuw-Zeeland in 
Nederland
Eisenhowerlaan 77N (7e verdieping)
2517 KK Den Haag
Tel. 0703469324
www.nzembassy.com/netherlands

België
België heeft geen ambassade in 
NieuwZeeland, wel drie consulaten. 
Voor informatie of een noodgeval 
kunt u het beste contact opnemen 
met de ambassade in Australië:

Belgische ambassade in Australië
19 Arkana Street
Yarralumla  ACT 2600
Canberra
Tel. 0061262732501
www.diplomatie.belgium.be/nl

324 | REISINFORMATIE

PRAKTISCHE INFORMATIE

http://www.aa.co.nz
http://www.aa.co.nz
https://top10.co.nz
https://top10.co.nz
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ETEN EN WIJN
Kiwi favourites, Simon en Alison Holst. 
Twee gevierde Nieuw-Zeelandse 
kookboekenschrijvers beschrijven  
in dit boek ruim honderd traditionele 
recepten uit hun land. 
Buyer’s guide to New Zealand wine  
2018, Michael Cooper. Gezaghebben- 
de ‘wijnbijbel van Nieuw-Zeeland’. 
Free range in the city, Annabel Lang-
bein. Vertaling: De free range cook, 
pure gerechten uit Nieuw-Zeeland. De 
bekende Nieuw-Zeelandse culinaire 
ster Annabel Langbein laat zien hoe 
je met pure, verse ingrediënten een-
voudig maar heerlijk kunt koken.

GESCHIEDENIS
The Penguin history of New Zealand, 
Michael King. Hét klassieke werk over  
de geschiedenis van Nieuw-Zeeland. 
Moko, Michael King en Marti Fried-
lander. Een iconisch kiwi-boek over 
de laatste generatie Maori-vrouwen 
uit de 20e eeuw die nog traditioneel 
getatoeëerd waren. Met portretten 
van Marti Friedlander, een bekende 
Nieuw-Zeelandse fotograaf. 
Captain Cook’s apprentice, Anthony 
Hill. Het verhaal van de tocht van 
kapitein Cook op de Endeavour, gezien 
door de ogen van de scheepsjongen 
die zijn bediende was. 
Blue latitudes, Tony Horwitz. Verta-
ling: De ongetemde wereld, op reis 
met kapitein Cook. Tony Horwitz, een 
journalist, duikt in de geschiedenis 
van de beroemde ontdekkingsreizi-
ger. Hij beschrijft zijn avontuurlijke 
reizen ‘van binnenuit’ en schetst 
ondertussen een indringend portret 
van de mens achter James Cook.
Het journaal van Abel Tasman, 1642-
1643, Vibeke Roeper en Diederick 
Wildeman. Een ‘hertaling’ van het 
oorspronkelijke scheepsjournaal van  
de Nederlandse zeevaarder Abel 
Tasman. 

Historische verkenningen van Nieuw-
Zeeland, J.D. Gerritsen. Verzamelde 
en bewerkte historische teksten 
uit diverse perioden van de Nieuw-
Zeelandse geschiedenis. Ze zijn 
afkomstig uit allerlei bronnen, zoals 
reisjournaals, getuigenissen van wal-
visjagers en kranten. 
Ask that mountain: the story of 
Parihaka, Dick Scott. Het eerste 
complete verslag van wat zich heeft 
afgespeeld in Parihaka in Taranaki, 
gebaseerd op officiële documenten, 
door pioniers geschreven bronnen 
en mondelinge overlevering. Het 
gaat over het optreden in 1881 van 
de regering tegen het Maori-dorp 
Parihaka, met aan het hoofd de paci-
fistische Te Whiti. Dit boek, dat vele 
herdrukken beleefde, wordt wel tot 
een van de tien belangrijkste boeken 

gerekend die in Nieuw-Zeeland zijn 
verschenen. 
Adieu Nederland, Ingeborg Wind. 
Nederlandse emigranten vertrekken 
in de jaren vijftig van de 20e eeuw 
naar landen als Nieuw-Zeeland. 
Healing our history - the challenge 
of the Treaty of Waitangi, Robert en 
Joanna Consedine. Actuele, contro-
versiële kwesties rond het Verdrag, 
zoals het bezit en beheer van stran-
den en de zee, de toegang van Maori’s 
tot politieke macht en scholing, hun 
economische omstan digheden en de 
huidige afwikkeling van het Verdrag. 
Being pakeha now: reflections  
and recollections of a white native, 
Michael King. De schrijver beargu- 
menteert waarom ook pakeha onlos-
ma kelijk met het land verbonden zijn 
en geen ander thuis hebben. Een 
actueel, populair boek.
Xenophobe’s guide to the Kiwis, 
Christine Cole Catley. Vertaling: Dat 
zijn nou typisch Kiwi’s. Kritische, 
humoristische analyse van de aard 
en het gedrag van Nieuw-Zeelanders.

KINDERBOEKEN
Gebakken juf met kiwisaus, A. van 
Dam. Een Nederlands meisje dat 
sinds kort in Nieuw-Zeeland woont, 
helpt drie Maori-jongens die vinden 
dat de nieuwe juf weg moet.
Hairy Maclary from Donaldson’s 
dairy, Lynley Dodd. Het eerste van 
een serie van twaalf over de avon-
turen van Hairy Maclary, door een 
van de bekendste Nieuw-Zeelandse 
kinderboekenschrijvers.
Bruce goes home, Donna Blaber 
en Rupert Shaw. Het derde boek in 
een populaire serie, waarin Keri de 
Kiwi een plan bedenkt om Bruce 
de Possum, die de inheemse plan-
ten opeet, terug te laten keren naar 
Australië. 
Illustrated Maori myths and legends, 
Queenie Rikihana Hyland. Een verza-
meling Maori-mythes en legendes, 
met prachtige illustraties van Patrick 
Puru. Voor alle leeftijden. 
Hunter, Joy Cowley. Het verhaal van de  
veertienjarige Jordan, die met haar 
jongere broer bij een vliegtuig ongeluk 
terechtkomt in een afgelegen gebied 
aan de Nieuw-Zeelandse kust. Mooi 
boek voor oudere kin deren.
A canoe in the mist, Elsie Locke. In 
1886 bezoeken twee meisjes en hun 
gids enkele dagen voor een grote 
vulkaanuitbarsting de Pink and White 
Terraces, grote wit en roze gekleurde 
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LEZENSWAARD

e Andere Insight Guides
De volgende boeken worden 
uitgegeven door uitgeverij 
Cambium B.V. en zijn 
verkrijgbaar bij de goede 
boekhandel en de ANWB.

Nederlandstalig

Australië
987.90.6655.459.7

Voor een overzicht van alle  
Nederlandstalige titels verwijzen 
wij u naar onze website: www.
insightguides.nl.
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