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w Avontuurlijke sporten. 
Of u nu houdt van 
 adrenali ne kicks als 
bungee jumpen, surf
boarden, zorben of 
gletsjerwandelen, 
NieuwZeeland 
biedt allerlei 
opwindende 
buitensportactiviteiten. 
Zie blz. 110.

Ontdek wat Nieuw-Zeeland zo uniek maakt - adembenemende 
land schappen, opwindende buitensport, interessante musea, 
in heemse cultuur... Hier volgt een overzicht van de hoogtepunten.
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r Gletsjertochten, Franz Josef en Fox Glacier. 
Verken het blauwe gletsjerijs en de kloven op een 
wandeling van een halve of een hele dag, met ervaren 
gidsen die de veiligheid bewaken. Het nodige materi
aal, zoals klimijzers, wordt verstrekt. Zie blz. 267.

r Maori-cultuur. Maak kennis met de inheemse 
cultuur van NieuwZeeland, bijvoorbeeeld 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 blz. 50.

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. 172.

v Waipoua Forest, 
North land. Wandel door 
het duizelingwekkend 
hoge, dichte kauriwoud in 
Northland, waar onder 
andere de grootste kauri 
van het land (de eeuwen
oude, reusachtige Tane 
Mahuta) staat, en geniet 
van het imposante, welig 
tierende bos.  
Zie blz. 155.

Het beste van nieuw-Zeeland:
topbeZienswaardigHeden
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w Waitomo-grotten, 
Waikato. Waag u 
onder de grond om 
stalactieten en stalag-
mieten 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. 163.

r Nieuw-Zeelandse wijnen, groente en fruit, 
Hawke’s Bay en Marlborough. Proef de plaatselijke 
keuken waarin verse producten van plaatselijke 
herkomst worden verwerkt. Een van de uitstekende 
regionale wijnen past er perfect bij. Zie blz. 200.

s Rakiura National Park, Stewart Island. Ontdek 
dit paradijs van 170.000 ha, waar maar weinig 
mensen komen - een dichte wildernis van 
regenwoud, spitse, rotsachtige granieten 
bergtoppen, zoetwaterwetlands en verlaten 
stranden. Hier komen de zeldzaamste vogels van 
het land voor. Zie blz. 309.

r Avonturen op de rivier, Queenstown. 
Queenstown, 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. 282.

r Thermal Wonderland, Rotorua. Bezoek Rotorua 
om de kleurigste geothermische parken van Nieuw-
Zeeland te zien, zoals Whakarewarewa, Hell’s Gate en 
Wai mangu. Wai-O-Tapu telt diverse hoogte punten, 
waaronder de Lady Knox Geyser, de stomende Cham-
pagne Pool en kleurige silicaterrassen. Zie blz. 185.



Het beste van nieuw-Zeeland:  
andere Hoogtepunten
Onze keuze uit de beste outdoorbelevenissen en avonturen, 

de mooiste landschappen en de interessantste culturele en 

historische bezienswaardigheden.
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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. 147.
Aoraki Mount Cook 
National Park, Canter
bury. Bewonder de 
hoogste berg van Nieuw
Zeeland en de imposante 
Tasman Glacier, die 
midden in een afwis
selend landschap van 
bergen en vlaktes ligt.  
Zie blz. 260. 
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. 187.
Abel Tasman National 
Park. Een paradijs voor 
kampeerders, kajakkers 
en wandelaars. De 
Coastal Track biedt 
spectaculaire uitzichten. 
Zie blz. 239.
Milford Sound. Ga in de 
magnifieke Milford Sound 
mee met een rondvaart of 
een kajaktocht met gids 
om de donderende water
vallen en het leven onder 
water te zien.  
Zie blz. 305. 
Fiordland National Park. 
Een ongerept gebied met 
een adembenemend 
landschap. Een  rond
vlucht over dit gebied is 
een on ver ge telijke 
belevenis. Zie blz. 303.

De mooiste lanDschappen

Auckland Toi o Tamaki 
Art Gallery. Belangrijke 
historische collecties en 
mooie tentoonstellingen 
met hedendaagse kunst 
uit NieuwZeeland en 
Europa. Zie blz. 132. 
Bats Theatre, 
Wellington. Klein, 
gezellig theater, dat 
niettemin toonaangevend 
is in NieuwZeeland. Dat 
komt mede doordat het 
experimen teert met 
minder bekende werken. 
Zie blz. 214.

Te Papa Tongarewa – 
Museum of New 
Zealand. Perfect voor een 
eerste kennismaking met 
het land. Dit museum 
bezit een prachtige 
collectie Maoriartefacten 
en interactieve opstel
lingen. Zie blz. 213. 
World of Wearable Art 
and Classic Cars 
Museum. Bezoek dit 
museum in Nelson met de 
meest buitenissige kle
ding ter wereld.  
Zie blz. 237. 

BijzonDere kunstBelevenissen

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

Mt. Taranaki, gezien vanaf Cannington Road, New Plymouth.



Walvissen zien, 
Kaikoura. Maak een 
boottocht over de rand 
van het continentaal plat 
om potvissen op te zien 
duiken. Zie blz. 255. 

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. 267.
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Duiken bij de Poor 
Knights Islands. Ontdek 
een onderwatermicro
kosmos met dichte 
kelpwouden, bogen en 
grotten, zoals Riko Riko, 
de grootste grot in zee ter 
wereld. Zie blz. 157.
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. 284.
Varen in een jetboat, 
Queens town. Goed 
vasthouden voor een 
spannend  en spet te 

 rend  avontuur op de 
Shotover River.  
Zie blz. 282.
Penguin Place, Otago 
Peninsula. Observeer de 
prachige geeloog
pinguïns, terwijl ze vanuit 
de branding het land op 
komen. Zie blz. 295.
Wildwatervaren. Nieuw
Zeeland telt meerdere 
snelstromende rivieren, 
zoals de Shotover, de 
Tongariro en Rangitikei, 
en is daardoor een van de 
belangrijkste bestem
mingen ter wereld voor 
liefhebbers van wildwater
varen Zie blz. 108.

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. 296.
Dunedin. Wandel rond in 
deze prettige zuidelijke 
stad en geniet van de 
unieke SchotsVictoriaan
se, Edwardiaanse en 
artdecoarchitectuur. Het 
neorenaissancistische 
station is het meest 
gefotografeerde gebouw 
van de stad. Zie blz. 289.
Russell, Bay of Islands. 
Enkele hoogtepunten zijn 
het oude Duke of Marl
borough Hotel, Pompallier 
en de Christ Church. De 
kerk overleefde de slag 
van Kororareka in 1845 
en zit vol met gaten van 
musketkogels.  
Zie blz. 149. 

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. 282. 
Mission House en 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. 152.
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 
voorbeel den van 
architectuur in Spanish 
Missionstijl. Zie blz. 244.

interessante 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. 149.
Tamaki Maori Village. 
Plaatselijke gidsen laten u 
kennismaken met de 
Maoricultuur, 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. 184.

Te Puia Maori Arts and 
Crafts Institute. In het Te 
Puia New Zealand Maori 
Arts and Crafts Institute in 
Rotorua kunt u meester
houtsnijders en wevers 
aan het werk zien.  
Zie blz. 179.
Whakarewarewa - The 
Living Thermal Village. 
Breng een bezoek aan 
een stam die nog 
traditioneel tussen 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. 179.

De beste Maori-belevenissen

Surfers bij het ochtendkrieken, Kaikoura.

Tamaki Maori Village.



De eilanden in het zuidelijke gedeelte van de 
Grote Oceaan waren het laatste bewoonba-
re deel van de wereld dat door Europeanen 

zou worden ontdekt. Dit gebied was slechts be-
reikbaar na een lange, gevaarlijke zeereis langs de 
kust van Zuid-Amerika of rond Kaap de Goede 
Hoop. Daarna moesten zeevaarders nog enorme 
afstanden afleggen over wateren die duizenden 
kilometers verwijderd waren van bekend gebied. 
Wie zich hier waagde, moest niet alleen over een 
flinke portie moed beschikken, maar ook over 
grote maritieme vaardigheden.

Nadat de eerste Europeanen tot de Grote Oce-
aan waren doorgedrongen, bleven de eilanden in 
het zuidelijke deel nog zo’n 150 jaar het domein 
van de Polynesiërs. De Hollander Abel Janszoon 
Tasman kreeg in 1642 als eerste Europeaan de 
Nieuw-Zeelandse kust in zicht, maar het zou nog 
nagenoeg 130 jaar duren voor een Europese ont-
dekkingsreiziger er voor het eerst voet aan wal 
zette. Het was de Engelsman James Cook die in 
de tweede helft van de 18e eeuw het zuidelijke 
deel van de Grote Oceaan op de wereldkaart zette.

Hollandse kooplieden
In de 16e en 17e eeuw nam de kennis van de Gro-
te Oceaan in Europa geleidelijk toe. In deze peri-
ode ondernamen Spaanse en Portugese zeevaar-
ders, zoals Magalhaes en  Quiros, evenals de 
Engelsman Francis Drake, hun expedities.  

Aan het eind van de 16e eeuw hadden de Ne-
derlanden zich tot een van de belangrijkste zeeva-
rende handelsnaties in het centrale en westelijke 
deel van de Grote Oceaan ontwikkeld. In het be-
gin van de 17e eeuw stichtte de Vereenigde Oost-
Indische Compagnie in Batavia (het huidige Ja-
karta) op het eiland Java een groot bestuurs- en 
handelscentrum. Circa twee eeuwen waren de 
Hollanders heer en meester in dit gebied.

De Hollanders, die hun verre reizen voornamelijk 
als onderdeel van hun handelsactiviteiten onder-
namen, ontdekten dat ze na het ronden van Kaap 
de Goede Hoop een zuidelijke koers aan moesten 
houden, zodat ze bijna tot de westkust van Austra-
lië gebruik konden maken van de daar heersende 
constante westenwinden. Voortaan verliep de reis 
naar Java een stuk sneller dan via de traditionele 
route - vroeger zeilde men eerst dicht langs de 
oostkust van Afrika in noordelijke richting, om 
vervolgens de seizoensgebonden winden af te 
wachten voor de lange reis naar het oosten. Op de 
snellere route zuidwaarts konden eilanden voor 
de Australische westkust en gedeelten van de kust 
in kaart worden gebracht. 

De ontDekkingsreizen
De Hollander Abel Tasman, die op zoek was naar het 

‘grote zuidelijke continent’, ontdekte Nieuw-Zeeland in 

1642 bij toeval. Daarna zou het echter nog 130 jaar  

duren voor er weer Europeanen kwamen.

Een 18e-eeuwse schets van het schip van Cook, 
de Endeavour.
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Kunst is voor de Maori’s van groot 
belang. Er worden zowel traditionele 
als moderne technieken toegepast. 

Tegenwoordig zijn er in Nieuw-Zeeland honderden 
Maori-kunstenaars werkzaam, van traditionele 
houtsnijders tot kunstenaars die gebruikmaken 
van de modernste technieken. De hedendaagse 
Maori-kunst is bijzonder divers, en waar u ook in 
Nieuw-Zeeland bent, het kost nooit veel moeite om 
musea en galeries te vinden waar u er kennis mee 
kunt maken. 

In de Maori-kunst van de 20e eeuw zijn twee 
stromingen te onderscheiden. De eerste ontleende 
haar inspiratie aan de whare runanga (ontmoe-
tingshuizen), zoals whakairo (houtsnijwerk), kow-
haiwhai (schilderingen) en tukutuku (geweven pa-
nelen). Schilders lieten zich inspireren door 
westerse kunstrichtingen, zoals modernisme en 
postmodernisme, waar ze hun eigen invulling aan 
hebben gegeven.

In de jaren zestig van de vorige eeuw toonden 
Maori-kunstenaars hun werk voor het eerst in gale-
ries. Er zijn opeenvolgende generaties kunstenaars 
geweest, te beginnen met de kaumatua (ouderen) - 
mannen en vrouwen als Paratene Matchitt, Sandy 
Adsett, Fred Graham, wijlen Ralph Hotere en Arnold 
Manaaki Wilson. Dankzij hun werk drong in de bui-
tenwereld het besef door dat Maori-kunst thuis-
hoorde in galeries en niet alleen vanuit antropolo-
gisch 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 
uitgesproken politieke inslag, met protestsymbo-
len, felle kleuren en een expressieve stijl. 

Deze generatie werd opgevolgd door kunste-
naars als Brett Graham, Michael Parekowhai, Nata-
lie Robertson, Areta Wilkinson en Lisa Reihana. Zij 
exploreerden nieuwe terreinen, zoals digitale kunst 
en video-installaties, waarmee ze zich afzetten te-
gen de stereotiepe opvattingen die over Maori-
kunst bestaan. Tegenwoordig hebben verschillen-
de galeries zich geheel toegelegd op Maori-kunst, 
zoals de Kura Gallery (19 Allen Street, Te Aro, Wel-
lington, 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 deco-
ratieve technieken (houtsnijwerk, schilderingen en 
geweven panelen) zijn ook in hedendaagse whare 
runanga te herkennen, hoewel er wat betreft mate-
riaalkeuze 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 ge-
neratie houtsnijders.

Moko (tatoeages) vormen nog steeds een kenmer-
kend onderdeel van de Maori-cultuur. Van oudsher 
worden ze alleen op bepaalde lichaamsdelen aan-
gebracht, met name het gezicht (op het gehele ge-
zicht voor mannen, op lippen en kin voor vrouwen), 
en op dijen en benen voor zowel mannen als vrou-
wen. Er is sprake van een hernieuwde belangstel-
ling voor de moko. Tohunga ta moko (meester- 
tatoeëerders) werken in het hele land. De meesten 
gebruiken moderne apparatuur, maar er worden 
ook in toenemende mate traditionele methoden 
toegepast. Er verschijnen steeds meer publicaties 
over zowel traditionele als moderne Maori-kunst - 
en het is opvallend dat verreweg de meeste daar-
van 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.



afzonderlijke groepen in stand te houden, worden 
jonge kiwi’s weer uitgezet bij de populaties waar 
ze oorspronkelijk vandaan komen.  

De tuatara
De zeldzame tuatara, de enige nog bestaande 
soort van de reptielenorde Sphenodontia, die in 
de tijd van de dinosauriërs tal van soorten omvat-
te, is van groot wetenschappelijk belang en wordt 
streng beschermd.

Tuatara’s waren ooit vrij algemeen, maar heb-
ben zich alleen weten te handhaven op 32 eiland-
jes die vrij zijn van uitheemse dieren die het op 
hun eieren hebben gemunt. In 2005 en 2007 wer-
den 200 tuatara’s uitgezet op het vasteland. Het 
was niet minder dan een sensatie toen in 2009 een 
exemplaar werd ontdekt in het Zealandia Karori 
Sanctuary Experience in Wellington - het eerste 
op het vasteland in meer dan 200 jaar. Ratten vor-
men de grootste bedreiging; zelfs de tassen van 
bezoekers van Kapiti Island worden nauwkeurig 
doorzocht voordat ze voet aan wal mogen zetten. 
Tuatara’s in gevangenschap zijn van groot belang 
voor wetenschappelijk onderzoek en pogingen de 
soort in stand te houden. Ze zijn te zien in het 
South land Museum in Invercargill en in de die-
rentuinen van Wellington en Auckland.

Vleermuizen
Vleermuizen zijn de enige inheemse landzoog-
dieren van Nieuw-Zeeland. Het is bijzonder 
moeilijk gebleken om populaties naar veiliger 
oorden te verplaatsen, wat soms nodig was omdat 
hun oorspronkelijke leefomgeving werd be-
dreigd. De afgelopen jaren heeft het DOC-team in 
het Pukaha Mount Bruce echter een spectaculair 
succes geboekt: drachtige vleermuizenwijfjes 
zijn overgebracht naar een onderkomen waar de 
jongen werden geboren en enige tijd later over-
gebracht naar het van roofdieren ontdane Kapiti 
Island - de eerste succesvolle ‘verhuizing’ van 
vleermuizen ter wereld.

De geeloogpinguïn
In Nieuw-Zeeland komt een van de zeldzaamste 
pinguïnsoorten ter wereld voor: de hoiho of geel-
oogpinguïn, zo genoemd vanwege zijn roep en de 
opvallende gele band langs de kop. Ze leven aan 
de zuidoostkust van het Zuidereiland, op Stewart 
Island, de Auckland Islands en Campbell Island. 
Sinds ongeveer 2000 is hun aantal echter sterk af-
genomen; in 2014 telde het Department of Con-
servation op het Zuidereiland nog maar 232 

broedpaartjes. Vooral tussen 2012 en 2014 is de 
populatie in zorgwekkend snel tempo teruggelo-
pen, wat onder andere te wijten was aan ziektes en 
gebrek aan voedsel. Bovendien worden de kui-
kens bedreigd door wezels, ratten, katten en hon-
den. Gebieden waar pinguïns broeden zijn dan 
ook streng verboden voor honden. Op sommige 
gemakkelijk toegankelijke locaties heeft ook het 
toerisme een negatief effect op de overlevings-
kans van de kuikens: volwassen pinguïns moeten 
ongestoord hun nesten en kuikens kunnen berei-
ken, wat op stranden waar regelmatig mensen ko-
men problemen oplevert - op sommige locaties 
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De moa, een reusachtige loopvogel, kon maar liefst 
250 kg zwaar en 3 m hoog worden. Deze vogels 
vormden een gemakkelijke prooi voor de Maori’s; alle 
tien de soorten waren in het begin van de 16e eeuw 
door overbejaging uitgeroeid. De mythe bleef echter 
voortleven; met een zekere regelmaat duiken er be-
richten op dat er een moa is gezien, bijvoorbeeld 
door twee goudzoekers in de jaren zestig van de  
19e eeuw (zij werden krankzinnig verklaard en op-
gesloten). In het begin van de 20e eeuw zouden ze 
op Martin’s Beach zijn waargenomen, maar volgens 
deskundigen is het uiterst onwaarschijnlijk dat er 
nog ergens moa’s in leven zijn.  

De moa

Een tuatara in het National Aquarium of New Zealand.



Wandelen en skieën
In Nieuw-Zeeland zijn enkele van de mooiste lan-
geafstandspaden ter wereld te vinden. Van de af-
gelegen wouden van Fiordland tot het ruige Whi-
rinaka Forest, van de vulkanen in het Tongariro 
National Park tot de Franz Josef-gletsjer - de ver-
scheidenheid aan schitterende routes is enorm 
groot.

Wie er de energie (en de tijd) voor heeft, kan 
het land van zuid naar noord via gemarkeerde pa-
den doorkruisen (zie blz. 362). In de informatie-
centra van het Department of Conservation 
(DOC) zijn brochures en inlichtingen verkrijg-

baar over zaken als de duur en de moeilijkheids-
graad van de wandelingen. Wandelen in Nieuw-
Zeeland is veilig. Er komen geen gevaarlijke 
dieren voor en de paden zijn goed gemarkeerd en 
onderhouden. Houd er echter wel rekening mee 
dat het terrein bijzonder lastig kan zijn en het kli-
maat bijzonder wisselvallig is.

Voor enkele van de populairste routes, zoals de 
Milford Track, de Heaphy Track en de Routeburn 

Track, is het noodzakelijk van tevoren bij de DOC 
te reserveren. Om de natuur in deze ongerepte ge-
bieden te beschermen is het aantal wandelaars dat 
per dag wordt toegelaten beperkt.

Dankzij de helderblauwe luchten, schitterende 
bergen en besneeuwde hellingen zijn skiën en 
snowboarden heel geliefd in Nieuw-Zeeland. Er 
zijn skipistes, routes voor langlaufen en skigebie-
den die alleen per helikopter bereikbaar zijn. Op 
het Noordereiland vindt u drie bekende skigebie-
den op de hellingen van Mount Ruapehu en een 
vierde op Mount Taranaki. De skigebieden op het 
Zuidereiland liggen verspreid in de Zuidelijke  

Alpen - daarvan wordt Coronet Peak bij Queens-
town als het beste beschouwd. Van juli tot oktober 
bieden organisatoren van heli- en gletsjerskiën 
talloze mogelijkheden om ook buiten de pis tes te 
skiën.

Zeilen
In de wateren rond Auckland varen op mooie 
weekenden in de zomer duizenden plezierboten 
rond. Van Westhaven tot Buckland’s Beach, van 
de baaien aan de oostkust tot Whangaparaoa, 
overal wordt gezeild, gebruikmakend van de 
zuidwestenwind die hier dikwijls staat. En niet al-
leen in de buurt van Auckland - overal in de kust-
wateren waar een haven is, trekken watersport-
liefhebbers de zee op.
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Snowboarden in de omgeving van Queenstown.

Op de laatste maandag van januari wordt de 
Auckland Anniversary Regatta gehouden. Dit  
is een van de grootste zeilevenementen ter  
wereld, met meer dan duizend deelnemers.



Een gedetailleerde gids van het hele land, 
waarbij de belangrijkste bestemmingen 

met een cijfer (of letter) zijn aangegeven 
op de kaartjes (bijvoorbeeld 1).

Het adembenemende landschap is het eerste wat opvalt 
aan Nieuw-Zeeland. Zelfs de meest doorgewinterde 
reiziger zal onder de indruk raken van de ongerepte 

schoonheid van Milford Sound, de kristalheldere meren van 
het Zuidereiland, het in de wildernis gelegen Lake Waikare-
moana en de borrelende, dampende fumarolen in vulkanisch 
actieve gebieden.

Volgens het scheppingsverhaal van de Maori’s zijn het 
land en de mens één, en bestonden vlees en klei oorspronkelijk uit dezelfde 
materie. Aanvankelijk probeerden de eerste Europeanen om het platteland 
van Nieuw-Zeeland op het Britse landschap te laten lij-
ken. Ze hakten het oerwoud om, staken het in brand en 
zaaiden er gras, maar ze beseften al spoedig hoe uniek 
hun nieuwe vaderland was. De minerale bronnen van 
het Noordereiland waren al in de 19e eeuw vermaard 
om hun geneeskrachtige eigenschappen. In 1901 riep 
Nieuw-Zeeland - als eerste land ter wereld - een specia-
le overheidsinstantie ter bevordering van het toerisme 
in het leven.  

Ook tegenwoordig nog trekken de geothermische ge-
bieden veel bezoekers. De meeste buitenlanders komen 
echter vooral vanwege het onbedorven landschap, de 
ruimte en de sfeer van tijdloosheid. Sommigen volstaan 
ermee om het natuurschoon op zich te laten inwerken, 
maar steeds meer mensen gaan speciaal naar Nieuw-Zeeland om tochten 
door de wildernis te maken - in dit land zijn enkele van de spectaculairste 
wandelroutes ter wereld te vinden. Liefhebbers van avontuurlijke sporten en 
het buitenleven kunnen zich moeilijk een betere bestemming voorstellen 
dan Nieuw-Zeeland. Maar ook de steden van dit land, die heel uiteenlopend 
van karakter zijn - zoals het kosmopolitische Auckland en het levendige 
Wellington - zijn zonder meer een bezoek waard.

Doordat Nieuw-Zeeland ver van de rest van de wereld ligt, was het aantal 
bezoekers lange tijd beperkt en bleef het land een al te intensieve exploitatie 
bespaard. Maar wie er kwam, was verrast door de diversiteit aan landschap-
pen, en dat in een land dat met de auto van noord naar zuid in enkele dagen  
- en van oost naar west zelfs in enkele uren - te doorkruisen is.  ❑

Reizen dooR  
nieuw-zeeland
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Champagne Pool, Rotorua.

Oriental Bay, Wellington.
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tjes werd in 1926 in gotische stijl opge-
trokken en kreeg onmiddellijk de 
bijnaam ‘bruidstaart’.

Ongeveer 250 m naar het noordoos-
ten, op de hoek van Anzac Avenue en 
Parliament Street, staat het gerenoveer-
de High Court (Hooggerechtshof), dat 
aan de buitenkant is opgesierd met 
grijnzende griffioenen en waterspu-
wers. De naam Parliament Street herin-
nert aan de tijd dat Auckland nog de 
hoofdstad van het land was. Onder druk 
van de inwoners van het Zuidereiland 
(dat dankzij de goudmijnen van groot 
economisch belang werd voor het land) 
en de nieuwe nederzettingen in het zui-
den van het Noordereiland werd de 
hoofdstad in 1865 van Auckland naar 
Wellington verplaatst.

Ten oosten van het centrum
Verder oostwaarts in het park komt u bij 
Constitution Hill, zo genoemd omdat 
zakenlieden de gewoonte hadden om 
vanuit hun huizen in Parnell een consti
tutional (loopje voor de gezondheid) 
over de steile helling naar hun kantoor 
in het centrum te maken. Als u Parnell 
Rise en vervolgens Parnell Road 2 km 

volgt, komt u in de wijk Parnell N. De 
wijken ten oosten van Queen Street zijn 
altijd het domein geweest van de welge-
stelden - volgens sommigen omdat de 
hogere klassen er een hekel aan hadden 
met de zon in hun ogen naar en van hun 
werk te reizen. Het is dan ook niet toe-
vallig dat Parnell een sfeer van luxe 
ademt. Na deze wijk volgen Newmar-
ket O, een drukke winkelzone met win-
kels van enkele grote modenamen, en 
Remuera, de buurt waar het ‘oude geld’ 
woont. In de jaren zeventig van de 20e 
eeuw zijn er pogingen gedaan om Par-
nell ‘op te knappen’ en de wijk op een 
pioniersdorp te laten lijken - maar dan 
met goedkope materialen. Gelukkig is 
daar nu weinig meer van te zien.

Als u aan het eind van Parnell Road, 
na de anglicaanse kathedraal, via Maun-
sell Road rechtsaf gaat, komt u in het 
Auckland Domain P. Dit 75 ha grote 
park met vijvers, speelweiden, traditio-
nele beeldhouwwerken en twee grote 
kassen met planten uit gematigde en tro-
pische streken, is het oudste van de stad.

Via deze route is ook het Auckland 
War Memorial Museum Q (dagelijks 
open 10.0-17.00 uur, tel. 09-3090443, 

Kaart  
blz. 126

De hedendaagse kunst 
in het in Edwar
diaan se stijl 
aangelegde Albert 
Park valt enigszins uit 
de toon. 

Het Auckland War 
Memorial Museum. 
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wood excursies met terreinwagens naar 
de vuurtoren en de kolonie jan-van-
gents op de punt van de landtong.

Doordat Farewell Spit ver in zee 
steekt, vormt Golden Bay een dodelijke 
val voor grote aantallen walvissen. 
Grienden die ’s zomers langs de kust 
trekken stranden soms met honderden 
tegelijk in ondiep water. Een leger van 
bewoners en vakantiegangers probeert 
ze dan weer naar dieper water te lood-
sen.

Kahurangi en het
‘wilde westen’ 
De indrukwekkende, ongetemde west-
kust van Golden Bay aan de woeste Tas-
manzee doet bij slecht weer onvriende-
lijk aan en is soms zelfs gevaarlijk. De 
wandeling van een half uur van Pupon-
ga naar Wharariki Beach is ongelofe-
lijk mooi, met ruige kliffen, rotsbogen, 
grotten, tal van rotspoelen en hoge dui-
nen. Via de weg over Pakawau Saddle 
komt u bij Westhaven Inlet, een marien 
reservaat waar veel vogels leven. 

De smalle, stoffige weg langs de zee-
arm biedt een schitterend uitzicht. Het is 
hier het mooist bij hoog water, en als er 
niet te veel wind staat. Bij Echo Point 
roept een flinke schreeuw een achtvou-
dig antwoord op. De resten van het ooit 
welvarende Mangarakau doen niets 
vermoeden van de vroegere bedrijvig-
heid in deze plaats, waar kolen, hout, in-
heems vlas en goud werden verhandeld. 
Iets naar rechts ligt de overwoekerde in-
gang van een kolenmijn, waar in 1958 
vier van de vijf plaatselijke mijnwerkers 
op de eerste dag na hun zomervakantie 
bij een explosie van mijngas omkwa-
men.

Nelson Lakes
Ten zuiden van Golden Bay komt u zelfs 
met een auto met vierwielaandrijving 
niet ver. Hier ligt het Kahurangi Natio-
nal Park @, met 452.000 ha het op één 
na grootste natuurpark van het land. 
Meer dan de helft van de 2400 Nieuw-
Zeelandse plantensoorten is hier te vin-
den, waaronder 67 die nergens anders 
voorkomen. Veel natuurliefhebbers ma-

ken trektochten in dit gebied, waar in 
totaal 550 km aan paden ligt. Het popu-
lairste is de 85 km lange Heaphy Track 
(zie blz. 238), een wandeling van vier 
of vijf dagen die 30 km ten zuiden van 
Collingwood begint, door de bergen 
loopt en ten slotte afdaalt naar Karamea 
aan de West Coast. Onderweg kan wor-
den overnacht in goedkope hutten van 
het DOC.

Circa 90 km ten zuidwesten van Nel-
son, in het mooie Nelson Lakes Natio-
nal Park £, ligt Lake Rotoroa. Aan de 
oever van dit meer staat de Lake Ro-
toroa Lodge, een gerestaureerde vis-
sershut uit de jaren twintig van de vorige 
eeuw. Hij ligt op loopafstand van viswa-
ter waar veel forel gevangen wordt. Bo-
vendien zijn op een afstand van nog 
geen uur rijden maar liefst 26 rivieren te 
vinden die ook ideaal zijn om te vissen. 
Het plaatsje St Arnaud aan het nabijge-
legen Lake Rotoiti beschikt naast com-
fortabele accommodatie ook over twee 
pistes, waar in de winter geskied wordt.

Vanuit St Arnaud kunt u via de Wairau 
Valley terugrijden naar Blenheim of 
doorreizen naar Christchurch of de West 
Coast. ❑

Kaart  
blz. 232

Op de kam van Takaka 
Hill, dicht bij de 
Takaka Hill Road, ligt 
de Ngarua Cave, 
waar skeletten zijn 
gevonden van de moa, 
een sinds enkele 
eeuwen uitgestorven 
loopvogel. 

Farewell Spit, het 
noordelijkste punt van 
het Zuidereiland.
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Queenstown
Een uitstekende manier om kennis te 
maken met Queenstown 1 is een rit 
van Brecon Street naar Bob’s Peak A 
met de Skyline Gondola B (dagelijks 
open 9.00 uur tot laat in de avond, www.
skyline.co.nz); het uitzicht op de stad en 
omgeving is magnifiek. De gondel 
brengt u naar een hoogte van 790 m, 
maar met een stoeltjeslift kunt u nog een 
eind verder omhoog. In een soort bob-
slee (luge) kunt u vervolgens razendsnel 
terug naar het terras en restaurant bij het 
eindstation afdalen - hier begint een 
aantal wandel- en mountainbikepaden. 
Wie deelneemt aan de Skyline Starga-
zing Tour, die hier ook begint, komt 
meer te weten over de sterrenhemel van 
het Zuidelijk Halfrond (vertrek circa  
anderhalf uur na zonsondergang). Over-
dag kunt u met Ziptrek Eco tours  
(tel. 03-4412102, www.ziptrek.com) 
met een flying fox (een tuig met een ka-
trol dat langs een kabel scheert) heen en 
weer zoeven tussen platforms in boom-
toppen. Een van de flying foxes loopt te-
rug naar Brecon Street in de stad. 

Het Queenstown Bike Park is ook 
bereikbaar met de gondel. Hier loopt 

een netwerk van meer dan 30 km speci-
aal voor dit doel aangelegde mountain-
bikepaden van uiteenlopende moeilijk-
heidsgraden. De fietsen kunnen aan de 
gondel omhoog worden vervoerd.

Eveneens aan Brecon Street ligt het 
Kiwi and Birdlife Park (dagelijks open 
9.00-18.00 uur, www.kiwibird.co.nz). 
Paden door de inheemse begroeiing 
voeren naar volières waar niet alleen 
tui’s, klokvogels, waaierstaarten en ki-
wi’s te zien zijn, maar ook zeldzame en 
bedreigde soorten als de steltkluut en de 
kwartelkoning. Om 11.00 en 15.00 uur 
wordt er een show verzorgd en de kiwi’s 
worden gevoerd om 10.00, 12.00, 13.30 
en 16.30 uur.

Queenstown heeft een ruime keus aan 
accommodatie, restaurants, après-ski-
vermaak en winkels met Nieuw-Zee-
landse producten, zoals suède, leren en 
wollen kleding, schapenvachten, kera-
miek, houtsnijwerk en sieraden van 
groensteen. De meeste bezoekers ko-
men hier echter voor de talloze avon-
tuurlijke activiteiten. Voor informatie 
over wat er zoal mogelijk is, kunt u te-
recht bij het i-SITE Visitor Centre C 
op de hoek van Shotover Street en Camp 

Kaarten blz. 
279 en 280

De Skyline Gondola, 
met in de diepte Lake 
Wakatipu.
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Het onherbergzame Antarctica, het 
laatste continent dat nog een onge-
repte wildernis is, is van groot be-
lang voor Nieuw-Zeeland.

Avontuurlijke toeristen treden tegenwoordig in de 
voetstappen van vroegere ontdekkingsreizigers en 
geven gehoor aan de lokroep van Antarctica, een 
continent van ongekende schoonheid. Antarctica 
is de koudste, stormachtigste en onherbergzaam-
ste landmassa op aarde. Pas iets meer dan een 
eeuw geleden zette de mens er voor het eerst voet 
aan wal. De eerste ontdekkingsreizigers die het 
continent verkenden maakten melding van barre 
weersomstandigheden, maar ook van perioden 
van een onbeschrijflijke rust en schoonheid.

Christchurch is al lange tijd een van de belang-
rijkste uitgangspunten voor expedities naar Antarc-
tica. Ook de poolheld Robert Falcon Scott bracht er 
in 1901 ter voorbereiding van zijn reis drie weken 
door. Tegenwoordig varen verschillende reisorgani-

saties vanuit Christchurch naar Antarctica en de 
subantarctische eilanden van Nieuw-Zeeland (zie 
blz. 370). Deze afgelegen eilanden worden ook wel 
de Galapagos van het zuiden genoemd.

Antarctica is de laatste grote wildernis ter we-
reld. Dit gebied, dat groter is dan de Verenigde Sta-
ten, is geheel met ijs bedekt. Als dat ijs (bijna 90 
procent van al het ijs op aarde) zou smelten, zou 
het continent een kwart kleiner worden en zou het 
huidige zeeniveau vele meters stijgen. 

De ontdekking van Antarctica
De ontdekking van Antarctica is nauw verbonden 
met die van Nieuw-Zeeland. Toen Abel Tasman in 
1642 de westkust van Nieuw-Zeeland in zicht 
kreeg, meende hij de westrand te hebben bereikt 
van een continent dat zich uitstrekte tot in Zuid-
Amerika. Hij noemde het dan ook Staeten Landt, de 
toenmalige benaming van Zuid-Amerika. Een jaar 
later werd duidelijk dat dit niet klopte en verander-
de de naam in Zeelandia Nova. 

De volgende Europeaan die Nieuw-Zeeland aan-
deed, kapitein James Cook, ging ook op zoek naar 
een zuidelijke landmassa, Terra Australis. Op een 
van de meest gedurfde reizen die ooit zijn onderno-
men, voer hij langs de 60e breedtegraad en drong 
hij door tot op 71° zuiderbreedte, maar hij kreeg het 
legendarische continent niet in zicht. Hij bleef zo 
lang zoeken dat zijn bemanning op het punt stond 
te gaan muiten. 

Vijftig jaar later voer de Russische kapitein Gott-
lieb von Bellinghausen tussen 60° en 65° zuider-
breedte de wereld rond, en zakte twee keer af naar 
69° zuiderbreedte; hij was de eerste mens die land 
in zicht kreeg binnen de zuidpoolcirkel.

Vermoedelijk was de Nieuw-Zeelander Alexan-
der von Tunzelmann, de 17-jarige neef van een van 
de eerste kolonisten in Centraal-Otago, de eerste 
mens die voet aan wal zette op Antarctica (in janu-
ari 1895 bij Cape Adare). Spoedig daarna werden 
de eerste expedities uitgerust. Tussen 1900 en 
1917 namen Nieuw-Zeelanders deel aan enkele 
verkenningstochten, onder andere die van de Brit 
Robert Falcon Scott. Scott en de leden van zijn ex-
peditie slaagden er in januari 1912 in de Zuidpool 
te bereiken, om echter te ontdekken dat de Noren, 
onder leiding van Roald Amundsen, hen voor waren 
geweest. Op de terugweg kwamen alle leden van 
Scotts expeditie om van kou en uitputting.

In 1923 claimde de Britse regering het gebied 
ten zuiden van de 60e breedtegraad tussen 160° 
oosterlengte en 150° westerlengte, en plaatste het 
onder het bestuur van de gouverneur-generaal van 

Het laatste ongerepte  
continent

Edmund Hillary in Scott Base, 1957.
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Hotels, jeugdHerbergen, 
bed and breakfast’s

Hotels en motels

In alle grote steden, de meeste 
provincie steden 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: 
kinderen 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 bezoekers. 
Er zijn veel B&B’s in de steden, dorpen 
en op het platteland; sommige zijn 
gevestigd in historische of monumen
ta le panden. Bij farmstays (logies op 
de boerde rij) logeert u bij een boeren
familie of in een huisje. Het is een 
fantas tische manier om het ‘echte 

NieuwZeeland’ te zien, waar land
bouw en veeteelt vanouds de econo
mische basis vormden. Afhankelijk 
van de mogelijk heden kunt u met het 
boerengezin meeeten, helpen met 
schapen scheren of de oogst 
binnenhalen.

Wie een beperkt budget heeft, kan 
tegen (gratis) kost en inwoning op een 
boerderij gaan werken. Ruim 350 
boerderijen bieden accommodatie, 
maaltijden en een gastvrij verblijf in 
ruil voor 4 tot 6 uur licht werk per dag, 
zoals tuinieren of de dieren voeren. 
Het is meestal mogelijk om op flexibele 
uren te werken, zodat er tijd is om de 
omgeving te verkennen. Inlichtingen 
krijgt u bij de plaat selijke bureaus voor 
toeristen informatie of: 
Farm Helpers in New Zealand, 41 
South St, Palmerston North 4410,  
tel. 063541104, www.fhinz.co.nz.
Rural Holidays New Zealand, PO Box 
2155, Christchurch 8140, tel. 03 
3556218, www.ruralholidays.co.nz.
Rural Tours NZ, PO Box 228, 
Cambridge, North Island, tel. 07 
8278055, www.ruraltourism.co.nz.

Hostels

De Youth Hostel Association of New 
Zealand heeft een uitgebreide keten 
van jeugdherbergen door heel Nieuw
Zeeland. 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, 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. Daar kunt u ook naar de 
huidige classificatie informeren.

In de zomer is reserveren aan te 
raden; NieuwZeelanders zijn 
verstokte kampeerders. Informatie:
Automobile Association, Head Office, 
99 Albert Street, Auckland, tel. 09 
9668800 of 0800500444, www.aa.co.
nz.
Top 10 Holiday Parks, 13 Tyne Street, 
Christchurch, tel. 0800867836, 
033438800, www.topparks.co.nz.

ccommodatie A

Het Langham Hotel, Auckland.

Prijzen
Prijzen van een tweepersoonskamer, 
inclusief BTW.
$ = tot NZ$ 100
$$ = NZ$ 100150
$$$ = NZ$ 150200
$$$$ = NZ$ 200300
$$$$$ = vanaf NZ$ 300
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AAn te bevelen restAurAnts, cAfés en bArs

Algemeen
Overvloed
De keuken van Nieuw-Zeeland, die 
over een overvloed aan verse vlees-
soorten en landbouwproducten van 
hoge kwaliteit beschikt, is er een van 
wereldklasse. 

Bijna nergens ter wereld is de 
diversiteit aan groente en fruit zo groot 
als in Nieuw-Zeeland. Groenten als 
asperges en artisjokken - in andere 
landen dikwijls luxeproducten - zijn 
hier volop verkrijgbaar, evenals de 
kumara, de lekkerste en smeuïgste 
zoete aard appel ter wereld. Kiwi’s, 
appels, tamarillo’s, aardbeien, passie-
vruchten, peren, bosbessen en 
boysenberries (een kruising tussen 
bramen, frambozen en loganbessen) 
worden over de hele wereld geëxpor-
teerd. Probeer ook eens minder 
bekende vruchten als feijoa, babacos 
en prince melons.

Uit zee komen ten minste vijftig 
commercieel aantrekkelijke soorten 
vis, schelp,- en schaaldieren, zoals 
langoesten, mosselen, oesters, paua 
of abalone (zeeoren), kammosselen 
en whitebait (jonge, minieme visjes). 
Een oude Kiwi-favoriet is de klassieke 
Britse fish and chips. 

Nieuw-Zeelands lamsvlees is een 
delicatesse. Vooral gegrilde lamsbout 
en spareribs zijn iets bijzonders. Ook 
het rundvlees is van uitstekende 
kwaliteit en wild, zoals hertenvlees, 
staat vaak op de menukaart.

Het is beslist de moeite waard om 
een hangi (een traditionele Maori-
maaltijd) te proeven, die in een ‘aarden 
oven’ bereid wordt op hete stenen.

Nieuw-Zeelanders zijn echte 
zoetekauwen. Ze zijn bijvoorbeeld gek 
op hokey pokey: ijs met stukjes brosse, 
luchtige toffee. Een ander typisch 
Nieuw-Zeelands nagerecht is pavlova - 

schuimgebak met vers fruit en 
slagroom.

 
Restaurants

In de grotere steden en de belangrijk-
ste vakantieplaatsen zijn veel goede 
restaurants. Ze zijn vaak gespeciali-
seerd in buitenlandse keukens, met 
name de Japanse, Vietnamese, 
Indonesische, Chinese, Indiase, 
Italiaanse en de Thaise keuken. 

Er zijn natuurlijk deftige 
restaurants, maar over het algemeen 
houden Nieuw-Zeelanders meer van 
informeel, en in de zomer is eten in de 
openlucht populair. 

Als u wordt uitgenodigd voor een 
barbecue kunt u het beste vragen wat 
u als bijdrage mee kunt nemen. Het 
antwoord kan uiteenlopen van ‘alleen 
uzelf’ tot ‘breng maar een salade mee’. 
Als u niet helemaal zeker weet wat u 
het beste kunt doen, neem dan een 
fles wijn mee voor uw gastheren. Als 
het antwoord ‘bring a plate’ luidt, is het 
de bedoeling dat de gasten zelf ook 
allemaal een gerecht meenemen.

Dranken

Wijn: Nieuw-Zeelandse wijnen worden 
internationaal bekroond en zijn zonder 
meer het proberen waard. Het koele 
zeeklimaat en de zomerse regen staan 
garant voor lichte, frisse en fruitige 
witte wijnen en - sinds enkele jaren - 
ook uitstekende rode wijnen, met 
name pinot noirs (zie ook blz. 91-93).

In een restaurant met een volledige 
alcoholvergunning is wijn bij het eten 
duurder. De huiswijnen van 
restaurants zijn vaak bijzonder goed, 
dikwijls van plaatselijke herkomst en 
relatief goedkoop.
Bier: Nieuw-Zeelanders behoren 
samen met Australiërs tot de grootste 

bierdrinkers ter wereld. Veel Nieuw-
Zeelandse merken, zoals Steinlager, 
Speights, Tui, DB Draught en 
Monteiths, zijn van hoge kwaliteit.

BYO betekent Bring Your Own en 
geeft aan dat een restaurant geen 
alcohol mag verkopen. De klanten 
kunnen hun eigen drank meenemen; 
voor glazen en het openen van de fles 
wordt een klein bedrag gerekend.

De meeste uitgaansgelegenheden, 
restaurants en eethuizen serveren 
zeven dagen per week alcoholische 
dranken. Voor alcohol kan men ook 
terecht bij slijterijen en supermarkten 
(alleen bier en wijn, en mits men boven 
de 18 jaar is). 
Water: kraanwater in Nieuw-Zeeland 
is veilig om te drinken en in de meeste 
restaurants wordt het automatisch op 
tafel gezet, bijvoorbeeld in een kan. 
Gebotteld water, met of zonder 
koolzuur, kan eveneens worden 
besteld. Vaak zijn de bekende 
Europese merken verkrijgbaar, maar u 
bent veel beter uit met een Nieuw-
Zeelands merk, zoals New Zealand 
Natural, Waiwera Water of Stewart 
Island Rain.

it eten U

Een ambachtelijk biertje.
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Kunst, uitgaan, festivals, winKelen, 
buitensport en Kinderactiviteiten

Kunst

Algemeen

De Nieuw-Zeelandse samen leving 
wordt gekenmerkt door een mix van 
culturele invloeden, zoals die van de 
Maori’s, de Pacifische eilanden, 
Europa, de VS, Australië en Azië. 
Nieuw-Zeelandse kunstenaars, 
cineasten, schrijvers, ontwerpers en 
musici hebben ook internationaal 
bewezen dat ze over hun eigen, unieke 
stijl beschikken.

Galeries: Nieuw-Zeeland heeft een 
bruisende kunstscene; in de meeste 
steden zijn galeries te vinden. Enkele 
vooraanstaande moderne 
kunstenaars zijn Michael Parekowhai, 
Robyn Kahukiwa, wijlen Ralph Hotere 
en wijlen Colin McCahon. De Dunedin 
Public Art Gallery (www.dunedin.art.
museum.co.nz) is de oudste galerie van 
het land.

Klassieke muziek en ballet: er zijn 
drie grote symfonieorkesten, waar-
onder het New Zealand Symphony 
Orchestra (www.nzso.co.nz) en één 
volledig profes sio neel ballet gezel-
schap, het Royal New Zealand Ballet 
(www.nzballet.org.nz). Daarnaast is er, 
verspreid over het land, een aantal 
hedendaagse dansgezelschappen, 
zoals de Black Grace Dance Company 
(www.blackgrace.co.nz), de New Zealand 
Dance Company (www. nzdc.org.nz)  
en de Atamira Dance Company  
(www.atamiradance.co.nz) in Auckland, en 
de Footnote Dance Company  
(www.footnote.org.nz) in Wellington.

Hedendaagse muziek: de muziek-
wereld varieert van rappers en dj’s tot 
jazzmusici en operazange ressen. 
Nieuw-Zeeland heeft verschil lende 
artiesten op wereldniveau voort-
gebracht, van Kiri Te Kanawa en Neil 

Finn (Crowded House) tot wijlen Pauly 
Fuemana (OMC) en Jemaine Clement, 
Bret McKenzie en Rhys Darby van de 
befaamde Flight of the Conchords. 
Andere bekende Nieuw-Zeelandse 
artiesten zijn Kimbra, Tiki Tane, Gin 
Wigmore, King Kapisi, Hayley 
Westenra en Lorde.

Toneel: toneel is in Nieuw-Zeeland 
erg populair; er zijn verschillende 
goede gezelschappen, zoals Taki Rua 
in Wellington (www.takirua.co.nz) en de 
Auckland Theatre Company  
(www.atc.co.nz), Massive Company  
(www.massivecompany.co.nz) en Red Leap 
Theatre (www.redleaptheatre.co.nz) in 
Auckland. De meeste steden hebben 
een eigen podium en ook in de rest 
van het land zijn uitstekende 
gezelschappen.

Festivals: in tal van plaatsen, van 
Bluff in het zuiden tot de Bay of Islands 
in het noorden, worden festi vals 
georganiseerd (zie blz. 352-355). 

Film: dankzij films als Peter 
Jacksons The Hobbit en The Lord of 
the Rings, Niki Caro’s Whale Rider, en 
de cultserie Xena, Warrior Princess 
heeft Nieuw-Zeeland op filmgebied 
een internatio nale reputatie 
opgebouwd.

Agenda: raadpleeg voor het 
culturele programma de plaatselijke 
kranten. Informatie is vaak ook te 
vinden bij de grotere tijdschriften-
handels, in bibliotheken, de 
tijdschriften NZ Musician voor 
hedendaagse muziek (www. nzmusician.
co.nz) en Rip it Up (www. ripitup.co.nz), en 
de online Groove Guide voor pop en 
rock (www. grooveguide.co.nz).

Noordereiland
Auckland
De grootste stad van Nieuw-Zeeland is 
de thuisbasis van een aantal dans- en 

toneelgezelschappen. Er zijn drie grote 
theaters (Civic, Aotea Centre en  
Sky City Theatre) en er wordt jaarlijks 
een kunstfestival gehouden. Het 
amusementskatern van de New 
Zealand Herald is de beste informa tie-
bron. Voor grote evenementen kunt u 
reserveren bij Ticketek (www. ticketek.
co.nz, zie ook kader blz. 351).

Toneel en dans
Het Sky City Theatre (700 zitplaat-
sen) werd in 1997 geopend in het 
Casino Complex (entree hoek Hobson 
Street en Wellesley Street, tel. 09- 
3636000 of 0800-7592489,  
www.skycityauckland.co.nz/attractions/
theatre). Het Maidment Theatre (in de 
universiteit, hoek Princes Street en 
Alfred Street, tel. 09-3082383,  
www.maidment.auckland.ac.nz), het Herald 
Theatre en ASB Auditorium 
(Auckland Live, Aotea Centre, tel. 09- 
3092677, www.aucklandlive.co.nz) zijn 
andere populaire theaterzalen. In het 
weelderig ingerichte Civic (tel. 09- 
3092677, www.aucklandlive.co.nz/thecivic) 
worden vooral musicals en shows 
opgevoerd.

Informatie over het programma en 
de optredens van het grootste toneel-

Films

Wellington heeft per hoofd van de 
bevolking meer bioscopen dan 
welke stad dan ook in het land. Van 
mainstream tot arthouse en van 
buitenlandse tot Nieuw-Zeelandse 
films. Er wordt elk jaar een presti-
gieus internationaal film festival 
georganiseerd (www.nziff.co.nz). Het 
Embassy Theatre (tel. 04- 
3847657, www.deluxe.co.nz) aan 
Courtenay Place is de grootste 
bioscoop van de stad.

ctiviteiten A
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Ambassades en consulaten
Nederland
Nederlandse ambassade in  
Nieuw-Zeeland
Cooperative Bank Building, 10th floor
Hoek Featherston Street  
en Ballance Street, Wellington
Tel. 0800-388243 of 04-4716395
http://nieuwzeeland.nlambassade.org

Nederlands consulaten in  
Nieuw-Zeeland
Auckland
Equitable House, 1st floor
57 Symonds Street
Tel. 09-3795399
http://nieuwzeeland.nlambassade.org

Christchurch
9 Sir Gil Simpson Drive, Unit 8, 
Burnside (bij Sir William Pickering 
Drive)
Tel. 03-9631485

Ambassade van Nieuw-Zeeland  
in Nederland
Eisenhowerlaan 77-N (7e verdieping)
2517 KK Den Haag
Tel. 070-3469324
www.nzembassy.com/netherlands

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

Ambassade van België in  
Australië
19 Arkana Street
Yarralumla - ACT 2600
Canberra, Australia
Tel. 0061-262732501
www.diplomatie.belgium.be/nl

Consulaten van België
in Nieuw-Zeeland
Wellington
Leaders Building, level 6
15 Brandon Street
Tel. 04-9749080
www.diplomatie.belgium.be/nl
Auckland
204 Gowing Drive, Meadowbank
Tel. 021-0754873
www.diplomatie.belgium.be/nl
Christchurch
31 Revelation Drive, Redcliffs,  
Sumner
Tel. 03-3267973
www.diplomatie.belgium.be/nl

Ambassade van Nieuw-Zeeland  
in Brussel
Nervierslaan 9-31, 
1040 Etterbeek
Tel. 02-5121040
http://www.nzembassy.com/belgium

  B agagedepots

Bagagekluizen zijn beschikbaar in alle 
grotere trein- en busstations. De 
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Alarmnummer

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