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H et beste van A ustralië :

topbezienswaardigheden
Ontdek de unieke bezienswaardigheden van Australië:
fantastische musea, uitstekende wijnhuizen, fascinerende nationale
parken, de inheemse Aboriginalcultuur - en natuurlijk het
onovertroffen Great Barrier Reef.
s Musea en galeries in Canberra.
Rond Lake Burley Griffin bevindt zich
de imposantste verzameling
educatieve en culturele
bezienswaardigheden van Australië.
Zie blz. 150.

r Sydney Harbour. Het Opera House, dat is opgenomen op de
Werelderfgoedlijst, is een van de bekendste bezienswaardigheden
van Australië. Hier vlakbij ligt de befaamde Sydney Harbour Bridge uit
de jaren dertig van de vorige eeuw. Zie blz. 107.
s Great Barrier Reef. Meer dan 2000 kilometer
ongerept koraal en ongelofelijk veel vissen een onvergetelijke ervaring voor duikers, snorkelaars
en passagiers van boten met een glazen bodem.
Zie blz. 236.

r Uluru. Uluru (Ayers Rock) rijst op uit het kurkdroge
Red Centre. De indrukwekkende rots - voor de
plaatselijke Aboriginals een heilige plek - is het
bekendste symbool van het oeroude Australische
continent. Zie blz. 264.

Topbezienswaardigheden
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v Muziek in Mel
bourne. Melbourne,
met tal van grote en
kleinere zalen, is dé
stad voor muziek
liefhebbers.
Zie blz. 164.

r Wijnhuizen. In Australië worden uitstekende
wijnen geproduceerd. Enkele van de beste wijnhuizen
zijn te vinden in de schilderachtige regio’s Barossa,
Clare en Coonawarra. Zie blz. 78.
s Kakadu National Park. Dit is een van de intrige
rendste nationale parken van het land - behalve een
bijzondere flora en fauna zijn hier ook oeroude
rotsschilderingen van Aboriginals te zien. Zie blz. 258.

r Port Arthur. De overblijfselen van de beruchte
strafgevangenis van Tasmanië, waar in de 19e eeuw
duizenden veroordeelden vastzaten, liggen op een
onvergetelijk mooie plek. Zie blz. 299 en 304.

r Wilde bloemen in Western Australia. In de lente,
vanaf september, veranderen de omgeving van Perth
en het zuidelijk deel van Western Australia in een
kleurig bloementapijt. Zie blz. 290.

w Melbourne Cricket
Grounds. Meer dan
100.000 fans
bezoeken het MCGstadion in Melbourne
voor het begin van de
testmatch, een van de
hoogtepunten van het
cricketseizoen. Een
bezoek aan het
stadion is alleen al de
moeite waard vanwege
de feestelijke sfeer.
Zie blz. 163.
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H et beste van A ustralië :
andere hoogtepunten

Perfecte stranden, uitstekende galeries, schilderachtige eilanden en
fascinerende oude stadjes: hier vindt u in één oogopslag het beste dat
Australië te bieden heeft.

Fraser Island.

D e mooiste eilanden
Fraser Island, Qld.
Het grootste uit zand
bestaande eiland ter
wereld, met eindeloze
stranden. Zie blz. 224.
Kangaroo Island, SA.
Hier leven zeehonden,
mierenegels, pinguïns,
kangoeroes, emoes en
koala’s. Zie blz. 203.
Lord Howe Island,
NSW. Een dichtbebost
eiland met veel wandelpaden en duik- en
snorkelmogelijkheden.
Zie blz. 132.

Magnetic Island, Qld.
Een prachtig eiland dicht
bij Townsville, maar een
wereld apart. Zie blz. 222.
Maria Island, Tas.
Dit eiland is autovrij.
Neem wandelschoenen
mee of huur bij de veerboot een mountainbike.
Zie blz. 299.
Tiwi Islands, NT.
Deze eilanden met hun
rijke Aboriginalcultuur
kunnen uitsluitend via
een touroperator bezocht
worden. Zie blz. 263.

Duiker bij de eilanden van Queensland.

D e beste stranden
Bells Beach, Vic.
Wereldwijd bekend om
zijn surfwedstrijd met
Pasen. Zie blz. 172.
Cable Beach, WA.
Een rit per kameel over
het strand bij zons
ondergang is een
fantastische ervaring
voor kinderen.
Zie blz. 286.
Maslin Beach, SA.
Een van de mooiste
stranden van de staat,
met op de achtergrond
zandsteenkliffen. Erg
populair bij gezinnen met
kinderen. Zie blz. 195.
Noosa, Qld. Uitstekend
surfstrand, aan de ene
kant grenzend aan een
nationaal park en aan de
andere aan een winkel
gebied. Zie blz. 218.
Shark Bay, WA.
Dit werelderfgoed heeft
een rijk onderwaterleven.
Voer de dolfijnen bij
Monkey Mia. Zie blz. 283.

Noosa Beach, Queensland.
Whitsunday Island,
Great Barrier Reef.
Het strand van Whitehaven is schitterend, en
kamperen is er toege
staan. Zie blz. 239.
Wineglass Bay,
Freycinet NP, Tas.
Een adembenemend
mooi, wit zandstrand aan
een azuurblauwe zee. Het
beste uitzicht biedt het
uitkijkpunt aan Wineglass
Bay. Zie blz. 300 en 301.

Andere hoogtepunten
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D e mooiste kunst
de mensheid bewaard gebleven. Zie blz. 259.
National Gallery of
Australia, Canberra.
Hier zijn enkele van de
mooiste Australische
kunstwerken te zien.
Zie blz. 151.
National Gallery of
Victoria, Melbourne.
Twee galeries in één: de
ene met Australische, de
andere met buitenlandse
kunstwerken.
Mozaïek in Melbourne.
Zie blz. 164.
South Australian
Aboriginal-schilderin
Museum, Adelaide. Veel
gen in Kakadu, NT. Ver in objecten van Aboriginals
het noorden, op de
en uit het Pacifisch
wanden van Nourlangie
gebied. Tevens
en Ubirr Rock, zijn de
natuurhistorisch
oudste schilderingen van museum. Zie blz. 192.

D e beste markten
Central Market,
Adelaide. Deze gigan
tische, overdekte markt
telt meer dan twee
honderd winkels en is
onder andere populair
vanwege de streek
producten van South
Australia. Zie blz. 193.
Queen Victoria Market,
Melbourne. Een drukke
markt met verse groente,
fruit en delicatessen. Ook
zijn er souvenirs te koop,

zoals klokken in de vorm
van het Australische
continent. Zie blz. 165.
Bondi Market, Sydney.
Veel succesvolle ontwerpers in Sydney zijn
ooit op deze markt
begonnen. Zie blz. 116.
Fish Market, Sydney.
Perfect voor zeebanket.
Met visafslag, markt
stalletjes, restaurants en
zelfs een kookschool.
Zie blz. 113.

De befaamde overdekte markt van Adelaide.

Sovereign Hill is een openluchtmuseum in Golden Point, een
buitenwijk van Ballarat, Victoria.

D e interessantste koloniale plaatsen
Ballarat, Vic. In deze
goudzoekersstad komen
niet alleen de hoogtij
dagen van de goudkoorts
maar ook de goudzoe
kersopstand van 1854 tot
leven. Zie blz. 176.
Broome, WA. De houten
panden in Chinatown herinneren aan de tijd van de
parelvissers. Zie blz. 286.
Hahndorf, SA. Een mooi
Duits plaatsje, in 1839
gesticht in de Adelaide
Hills. Zie blz. 195.

Richmond, Tas. Een van
de best bewaard gebleven
plaatsen uit de eerste
helft van de 19e eeuw.
Zie blz. 299.
The Rocks, Sydney.
De locatie van de eerste
Europese nederzetting
lijkt wel een openluchtmuseum. Zie blz. 108.
Charters Towers, Qld.
Aantrekkelijk goudzoekersstadje met fraaie
koloniale panden.
Zie blz. 221.

Campbell’s Cove in The Rocks, Sydney.

I n l e idi n g

◆

17

D own U nder
‘Het grootste eiland ter wereld’ of ‘het oudste continent
ter wereld’ - hoe je Australië ook typeert, het valt
met geen enkel ander land te vergelijken.

V

eel Australiërs beschouwen hun land als Gods own
(‘van God gegeven’). Sinds de millenniumwisseling
heeft die benaming een wat andere betekenis dan vroeAustralische kookaburra.
ger, doordat hun land te maken heeft gekregen met een reeks
beproevingen - waaronder enkele van bijna bijbelse proporties. Bosbranden zijn in dit land van alle tijden, maar de branden van februari
2009 in een groot deel van Victoria waren ongekend. Er vielen vele doden.
Tijdens de hittegolf in het begin van 2013 ontstonden opnieuw verwoestende vuurzeeën in Victoria en New South Wales. Het Australian Bureau of Meteorology zag zich zelfs gedwongen voor temperaturen boven de 50 graden
Celsius een extra kleurcode in haar overzichten op te nemen.
Ook overstromingen komen van nature regelmatig voor, maar die van januari 2011, waarbij maar liefst twee derde van Queensland werd
getroffen, waren uitzonderlijk. En alsof dat nog niet genoeg
was, werd het land ook door sprinkhanenplagen geteisterd. Je
zou bijna verwachten dat de Australische vaderlandsliefde is
verdwenen, maar niets is minder waar - de Aussies zijn gewend
aan problemen, en beschouwen ze als nieuwe uitdagingen. De
saamhorigheid is bovendien groot. Bij elke natuurramp worden
in gebieden die niet zijn getroffen onmiddellijk inzamelingsacties gestart.
Door zijn geïsoleerde ligging heeft Australië een heel eigen Weano Gorge in het Karijini
karakter. Ook de Australische flora en fauna, die afgezonderd National Park, Western Australia.
van de rest van de wereld zijn geëvolueerd, zijn volkomen anders dan elders. Dit continent van extremen is dan ook met geen enkel ander
land te vergelijken. Toen de Britten er in de jaren tachtig van de 18e eeuw
voor het eerst kwamen, vonden ze dat het zoveel mogelijk op hun verre vaderland moest lijken. Ze probeerden er Britse plaatsen te stichten en het
landschap een Brits aanzien te geven. Het is echter nauwelijks gelukt om dit
kleurrijke continent met zijn hitte, regen, droogte en uitgestrektheid te veranderen.
Tegenwoordig vinden veel Australiërs het overigens helemaal geen probleem dat hun land zo ver van Europa en de Verenigde Staten ligt en zijn ze
blij met de relatieve nabijheid van Azië. En de natuur mag er dan van tijd tot
tijd problemen veroorzaken, tegelijkertijd vormt ze een bron van eindeloze
fascinatie, met verschijnselen als buideldieren, eierleggende zoogdieren,
onherbergzame, barre woestijnen - en ja, ook giftige spinnen en dodelijke
slangen. 
❑

K a r ak t e r i s t i e k e n

◆

63

D e A boriginals
Kapitein Arthur Phillip rapporteerde dat de eerste woorden die
Aboriginals in 1788 tegen zijn mannen riepen ‘Warra! Warra!’ (Ga
weg!) waren - gezien de behandeling die hun te wachten stond,
een zeer adequate reactie op de komst van de Britten.

D

e belangstelling voor de Aboriginals wordt
vaak geprikkeld door moderne Aboriginalkunst. In de symboliek van hun schilderingen komt een cultuur tot uiting die volkomen verschilt van welke andere dan ook.
De grond speelt een grote rol in de Aboriginalkunst. Van oudsher komen landrechten bij hen op
de eerste plaats. Het land is onlosmakelijk verbonden met hun identiteit, en de bescherming van
heilige plekken vormt de kern van hun spirituele
bestaan. Maar ze zijn van hun grond verdreven en
veel heilige plekken zijn verwoest, bebouwd, onder water gezet of vernield door mijnbouw.
Er zijn enkele pogingen gedaan om hen gedeeltelijk schadeloos te stellen. De Northern Territory
Land Rights Act, die in 1975 werd aangenomen,
gaf Aboriginals de mogelijkheid om op basis van
traditionele eigendomsrechten delen van de outback op te eisen. Ook gaf deze wet hen een grote
mate van zeggenschap over mijnbouw en andere
activiteiten op hun land. Een aandeel in de opbrengst van de mijnbouw werd verdeeld onder
verschillende Aboriginalgroepen. In een poging
het onrecht uit het verleden recht te zetten zijn
ook in diverse andere staten wetten met betrekking tot landrechten aangenomen.

Toenemend ressentiment

Volgens de algemene opvatting kwam het ongenoegen onder de Aboriginals pas in de jaren zestig
en zeventig aan de oppervlakte, maar in feite bestond in 1924 in Sydney al een beweging ter bevordering van de rechten van de Aboriginals. De
in Melbourne gevestigde Australian Aborigines
Advancement League diende in 1932 een petitie
in bij de Britse koning om speciale verkiezingen
voor de inheemse bevolking te eisen. Als koloniale Australiërs (en dat waren er veel) geloofden
dat Aboriginals hen dankbaar moesten zijn voor

De vervaardiging van Aboriginal-kunstnijverheid.

Achterstelling
Aboriginals zijn de meest achtergestelde bevolkingsgroep van Australië. Hun gemiddelde levensverwachting is tien jaar korter dan die van andere
Australiërs, de kindersterfte is drie keer zo hoog, het
percentage infectieziekten als hepatitis B ligt veel
hoger dan gemiddeld, evenals het percentage ziekten ten gevolge van de levensstijl, zoals hartfalen. De
werkloosheid is zes keer zo hoog als het landelijk
gemiddelde, terwijl het gemiddelde inkomen de helft
bedraagt, en de meeste Aboriginals wonen in krotten
of tijdelijke onderkomens. Ten slotte hebben Aboriginals zestien keer meer kans om in de gevangenis
terecht te komen dan andere Australiërs.

De moderne Australische keuken

Eten uit de bush en
milieuvriendelijk voedsel
Met de toenemende aandacht voor
culinaire zaken kregen Australiërs
ook oog voor inheems voedsel.
Hét modewoord voor puur inheemse ingrediënten,
bush tucker, verwijst naar de eetbare flora en fauna
in de voorraadschuur die de outback is. Opossum,
quandong-perziken, Australische paling, inheemse
tomaatjes, emoe en zelfs witchetty grubs (dikke,
sappige rupsen van een nachtvlinder) werden veel
gegeten door Aboriginals; zij gedijden al 50.000
jaar op dit voedsel. De Europeanen die in Australië
arriveerden bestempelden deze eetgewoonten
echter als ‘onbeschaafd’ .
Toen het restaurantwezen in de jaren negentig
van de 20e eeuw plotseling een enorme bloei doormaakte, gingen veel restaurants inheemse ingrediënten in hun recepten verwerken. Chef-koks experimenteerden enthousiast met bunya-noten, de
zaden van de wilde hibiscus en kakadu-pruimen.
Zachtjesaan is het fanatisme echter verdwenen.
De moderne Australische keuken (mod oz) richt
zich tegenwoordig nog wel op inheemse ingrediënten, maar verliest ook de traditionele keuken niet
uit het oog. Chef-koks hebben er nog steeds plezier
in om ongebruikelijke ingrediënten op zo’n manier
toe te passen dat de nieuwsgierige gourmand weer
nieuwe ervaringen opdoet. In elke grotere stad is
nog minstens één restaurant te vinden met bush
tucker. Op het menu van de betere restaurants
staan - behalve standaardgerechten als lamsvlees
met spinaziesoufflé - ook geroosterd emoevlees
gewikkeld in prosciutto, en kort gebakken kangoeroebiefstuk met groenten van het seizoen. Puree
van zoete aardappel wordt geserveerd met salade
van warrigal (Nieuw-Zeelandse spinazie) en sam
phire (zeekraal). Het zaad van een bepaalde aca
ciasoort, inheems peperblad en citroenmirte worden naast tijm en oregano gebruikt om gerechten
te kruiden. Inmiddels serveren cafés hapjes van
gefrituurd krokodillenvlees en pizza met kangoe
roevlees naast de traditionele vleespasteitjes of
fish and chips.
Ook de Australische houding ten opzichte van
voedsel in het algemeen is veranderd. De nadruk
ligt tegenwoordig eveneens op de manier waarop
producten geteeld zijn en waar ze vandaan komen.
‘Grow and buy Australian’ (‘Teel en koop Australi-
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sche producten’) is tegenwoordig het devies. Chefkoks en Australiërs die thuis achter het fornuis
staan geven de voorkeur aan plaatselijke ingrediënten - dat kunnen inheemse producten zijn, maar
evengoed ingrediënten uit de keukens van de talloze immigrantenculturen, waaronder de Britse.
De consument wil er bovendien zeker van zijn
dat de groente zonder pesticides is geteeld, het
rundvlees afkomstig is van dieren die in de wei hebben gestaan, kippenvlees niet van een plofkip komt
en de vis in het wild is gevangen. Boerenmarkten
verrijzen in steden en plattelandsplaatsen als paddestoelen uit de grond. De consument wil steeds

Kangoeroebiefstuk.

vaker de persoon ontmoeten die de sla heeft
geplant, de kaas heeft gemaakt of het fruit heeft
geplukt. Op websites staan links naar in Australië
geproduceerd voedsel en drinken dat in plaatselijke winkels niet te koop is.
Met de toegenomen belangstelling voor gezondheid is, net zoals elders ter wereld, een nieuwe
trend ontstaan: op aanwijzing van de chef-kok worden groenten en kruiden in een aparte, bij het restaurant behorende tuin gekweekt. Andere chefkoks maken afspraken met boeren voor de
regelmatige levering van verse groenten, kaas of
vlees. Voor restaurants, die een kleine winstmarge
hebben, is het kopen van plaatselijke producten
meestal goedkoper. En voor de klanten betekent
❑
het verser, gezonder voedsel. 

D e n at u u r
voor Australië. Zelfs zonder te duiken of snorkelen valt er veel wonderbaarlijks waar te nemen.
Wie over om het even welk rotsplateau loopt, kan
al schelpdieren, zeesterren, anemonen, krabben
en soms ook een octopus bekijken. Op open zee
laten zich soms dolfijnen en walvissen zien. Deze
laatste dieren volgen migratieroutes langs de
west-, zuid- en oostkust, al naargelang het seizoen. Pas op voor doodskwallen (die inderdaad
dodelijk kunnen zijn) en haaien.

Vogels

De Europese ontdekkers van Australië waren diep
onder de indruk van de exotische vogels. Zwermen krijsende papegaaien, waaronder schitterend
gekleurde rosella’s en lori’s, plunderen de fruitbomen. De prieelvogel maakt een kunstig bouwsel waarop hij zich uitslooft bij de balts om een
vrouwtje te lokken. Hij verfraait het met felgekleurde, bij voorkeur blauwe versierselen, zoals
steentjes, glas of iets wat hij uit tuinen of huizen
meeneemt. Veel soorten, zoals inheemse arenden,
haviken, kraaien, koekoeken en watervogels,
hebben op dit uitgestrekte continent hun eigen habitat. Sommige daarvan werden intensief bejaagd
door de kolonisten, en naarmate er meer land in
gebruik werd genomen verdwenen tal van leefgebieden langs de kust. Dank
zij beschermende
maatregelen zijn veel soorten echter voor uitsterven behoed.
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het Taronga Park in Sydney, de Zoo in Melbourne
of een van de dierentuinen op het platteland, zoals
de Western Plains Zoo in Dubbo of het Healesville
Sanctuary, kunt u bijna alle inheemse dieren zien.

De flora

De diversiteit aan planten is ongelofelijk groot.
Net als de dierenwereld heeft ook de Australische
flora te lijden van geïntroduceerde soorten, die de
oorspronkelijke begroeiing verdringen en het
ecologisch evenwicht bedreigen. Dankzij het herplanten van inheemse bomen in sommige steden
is het vogel- en insectenleven er teruggekeerd.  ❑

Natuurreservaten

Als u geen weken de tijd hebt om dieren in hun
natuurlijke omgeving te zien, kunt u een van de
grotere natuurreservaten aan de rand van steden
bezoeken. En in de bekende dierentuinen, zoals

Duiken bij Cairns.

Australische wouden
De Australische bush kent vele verschijningsvormen. Alleen al het aantal eucalyptussoorten is immens, variërend van lage struikachtigen tot de ontzagwekkende bomen in de hooglanden. De mountain ash (Eucalyptus
regnans) in de wouden van Victoria en Tasmanië is de
hoogste bloeiende plant ter wereld, en kan 70-90 m of
hoger worden. Ghost gums (Corymbia aparrerinja) zijn in
het maanlicht zilverwit, en zelfs de beste zagen komen
soms niet door de harde stam van ironbarks (een verzamelnaam voor verschillende eucalyptussoorten). De
kleuren van de Australische vlag zijn afgeleid van het
goudgeel en groen van de sterke acacia, doorgaans een
van de eerste soorten die zich na een bosbrand herstelt.

De meeste Australische bomen hebben uitzonderlijk hard
hout. Voor de eerste kolonisten was het dan ook buitengewoon zwaar om het land geschikt te maken voor het
boerenbedrijf. De jarrah (Eucalyptus marginata) en karri
(E. diversicolor) uit Western Australia bleken voortreffelijke houtsoorten voor de bouw, evenals de Huon pine
(Lagarostrobos franklinii) uit Tasmanië. Deze laatst werd
ook veel gebruikt voor de bouw van boten. De jarrahwouden worden bedreigd door mijn- en bosbouw, en wetenschappers onderzoeken methoden om die-back, een
ziekte die sommige boomsoorten aantast, tegen te gaan.
Momenteel worden pogingen gedaan om een deel van de
voor de landbouw gekapte wouden te herplanten.

Inleiding

R eizen door A ustralië
Een gedetailleerde gids van het hele land,
waarbij de belangrijkste bestemmingen
met een cijfer (of letter) zijn aangegeven
op de kaartjes (bijvoorbeeld 1).

A

ustralië telt fantastische steden: Sydney, met zijn schitterende haven, het Opera House en de Harbour Bridge;
Melbourne, dat befaamd is om zijn laneways (levendige, historische straatjes), kosmopolitische cafécultuur en
overdaad aan sportlocaties; Brisbane, de stad met zijn subtropische, koloniale architectuur; Canberra, waar tal van musea
Het weidse landschap
en galeries te vinden zijn; Adelaide, bekend om zijn prachtige
van Australië.
kerken en parken; Perth, met de rivier en sfeervolle oude haven; Hobart, dat een koloniaal centrum aan de voet van de
bergen heeft; en Darwin in het noorden, ‘aan de rand van de beschaving’.
De uitgestrekte, woestijnachtige outback, met Uluru in het Red Centre, is
uniek. Hetzelfde geldt voor het Great Barrier Reef, de Kimberley in het
noorden van Western Australia, het ongerepte Tasmanië en de schitterende
alpiene landschappen van de Great Dividing Range.
Ook de Australische kusten zijn een bezoek waard - niet
voor niets hebben Aussies het imago van surf- en strandliefhebbers. Het land telt duizenden kilometers aan ongerepte
stranden. Maar ook buiten de gebaande paden is veel te doen.
Voor de komst van de kolonisten leefden de Aboriginals er
50.000 jaar lang zonder steden. Ze verspreidden zich over het
hele continent, maar van hun geschiedenis zijn alleen intrigerende rotstekeningen overgebleven.
Wie Sydney bezoekt, mag ook de Blue Mountains en de afgelegen oude mijnplaats Broken Hill eigenlijk niet missen.
Als u naar Melbourne reist, vergeet dan niet de bergen in te
gaan en een rit over de Great Ocean Road te maken. Brisbane Het Great Barrier Reef.
is niet compleet zonder een bezoek aan het Great Barrier
Reef, de eilanden en het tropische regenwoud bij Daintree. Vanuit Canberra
kunt u de Snowy Mountains bezoeken, en in Adelaide kunt u van de gelegenheid gebruikmaken om het bekende wijngebied de Barossa Valley en de ondergrondse woningen van Coober Pedy, midden in de woestijn, te zien. Ten
noorden van Perth ligt de Kimberley en ten zuiden de eeuwenoude bossen en
wijnhuizen van Margaret River. Vanuit Hobart kunt u naar het schitterende
Freycinet National Park, Cradle Mountain of het Port Arthur Penal Settlement reizen. Darwin is de toegangspoort tot Kakadu, met zijn rijke Aboriginalcultuur, tropische wetlands en zoutwaterkrokodillen. En wie echt wil beleven hoe bijzonder dit oude land is, zou hoe dan ook een bezoek moeten
brengen aan Uluru, midden in het continent. 
❑
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N ew S outh W ales

Perth

Sydney

New South Wales is een staat met enorme tegen
stellingen. Vanuit Sydney kunt u noordwaarts
reizen naar tropische bananenplantages, zuidwaarts
naar met sneeuw bedekte bergen of westwaarts naar
de uitgestrekte outback.

V

De Hunter Valley bij
het aanbreken van de
dag.

eel toeristen bezoeken alleen Sydney en slaan de rest van New
South Wales over. Toch heeft deze
staat, de dichtstbevolkte van Australië,
veel meer te bieden. Men kan er bijvoorbeeld wandelen in regenwouden en duiken naar koraalriffen. En terwijl het in
Sydney heerlijk warm is, kan het sneeuwen in de Southern Alps, kunnen de
zongeblakerde dorpen in de westelijke
outback getroffen worden door stofstormen, en kan het vruchtbare boerenland
van het noordoosten overstroomd raken
door hevige moessonregens.

De Pacific Highway

Al generaties lang is de Pacific Highway de weg waarover de stedelingen uit
Sydney naar hun vakantiebestemming
reizen. Nog niet zo lang geleden liep de
weg door vrijwel onbewoond gebied.
Wie de buitenwijken van Sydney achter
zich had gelaten, kwam in een leeg land,
waar alleen het gekwetter van vogels en
het geritsel van bladeren in de wind te
horen waren. Tegenwoordig is de Pacific Highway echter een drukke verkeersader die dwars door uit hun krachten gegroeide kustplaatsen loopt. Toch
kunt u af en toe nog een glimp opvangen
van mooie oude eucalyptusbomen, beschenen door de zon, of van de witte
branding van de Grote Oceaan (anders
dan de naam doet vermoeden, loopt het
grootste deel van de Pacific Highway
enkele kilometers van de kust). Momenteel wordt op verschillende plekken aan
deze weg gewerkt; volgens de planning
moeten de werkzaamheden in 2020
klaar zijn (zie voor actuele informatie
www.rms.nsw.gov.au/projects).
In principe is Queensland in ongeveer
12 uur bereikbaar, maar u kunt uzelf beter de tijd gunnen om de fameuze surflocaties en uitgestrekte tropische plantages te bezoeken, of een kijkje te nemen
in de talloze kleine wijnhuizen, ouderwetse milk bars, landelijke pubs en fish
and chips-zaken. Drie dagen is het absolute minimum om iets van deze kust te
zien, maar als u het gebied wat verder
wilt verkennen, hebt u ten minste vijf
dagen nodig.
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M elbourne
Melbourne, de hoofdstad van Victoria,
is de meest Europees aandoende stad van
Australië, met mooie 19e-eeuwse buurten.
De inwoners koesteren een hartstochtelijke liefde voor sport en cultuur.

D

at Melbourne al jarenlang bovenaan (of bijna bovenaan) de lijst
van de Economist met ‘prettigste
Australische steden om te wonen’ staat,
verbaast de inwoners van deze stad allerminst. Melbourne 1 heeft weliswaar geen opzienbarende trekpleisters,
zoals Sydney met zijn prachtige haven
en het magnifieke Opera House, maar is
nog altijd de sportieve, culturele en culinaire hoofdstad van Aus
tralië. Daarnaast trekken de winkels in Melbourne
publiek uit het hele land - ook inwoners
van Sydney winkelen graag in de exclusieve boetieks. Het is voor toeristen dan
ook aan te raden om ten minste enkele
dagen uit te trekken voor een bezoek
aan deze stad.
Bijzonder schilderachtig is Melbourne op het eerste gezicht niet. De Yarra
River vormt niet het sprankelende middelpunt, zoals de rivieren in sommige
andere steden. De Engelse schrijver Anthony Trollope schreef tijdens een bezoek in 1871 over de Yarra: ‘De rivier
lijkt weinig met de stad te maken te hebben. Maar hij is populair onder roeiers
en voorziet de Botanical Gardens van
water.’

Bouwprojecten aan
de Yarra

Langzaam maar zeker wordt er anders
naar de Yarra River gekeken. De laatste
jaren wordt er druk gewerkt aan de oevers van de rivier, met projecten als
Southgate, Federation Square en een gigantisch opknapproject in Docklands.

Trollope vond het ook maar niets dat ‘er
geen heuvels zijn die het landschap verfraaien. Ook al hellen de straten, de omgeving is plat - en bijna overal oninteressant. Er is geen enkele plaats in de
buurt die zo weinig landschappelijk
schoon heeft’. Helemaal terecht was
zijn oordeel niet. Vanaf het strand van St
Kilda zijn bijvoorbeeld de Dandenong
Mountains te zien. Melbourne heeft bovendien uitgestrekte, mooie parken en
lommerrijke buitenwijken.
De voorsteden hangen er niet los bij,
maar horen onlosmakelijk bij Melbour

Sydney

Perth

Melbourne

Flinders Street
Station.
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Een bezoek aan het rif
Elke morgen varen tientallen boten
uit naar verschillende duiklocaties.
Ongeveer een uur later meren ze af
bij sprookjesachtige koralen.
Wie een dagtocht naar het rif wil maken, kan dat
heel gemakkelijk doen op een georganiseerde dagtocht vanuit Cairns of Port Douglas. Ook vanaf
Cape Tribulation worden veel excursies aangeboden. Tochten vanuit kustplaatsen verder naar het
zuiden, zoals Townsville, zijn doorgaans minder
commercieel - en minder druk.
Snorkelen is in dit gebied, waar het water heel
ondiep is, een ideale manier om het onderwaterleven te verkennen - veel bezoekers (ook ervaren duikers) geven in het Great Barrier Reef zelfs de voorkeur aan snorkelen. Boven de golven wordt het
blauw van de zee slechts af en toe onderbroken
door een zandbank vol zeevogels, maar zodra u onder water komt, opent zich een totaal nieuwe
wereld. Er is bijna teveel te zien om te verwerken:
uitgestrekte wouden met hertshoornkoralen, waarLuchtfoto van Green Island, waar een uiterst luxueus
resort is gevestigd.
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van de uiteinden lijken op te lichten als kerstlichtjes, groepen felblauwe zwamkoraal, roze paddestoelkoralen en bolle groene hersenkoralen.
Daartussendoor zwemmen uitbundig gekleurde
tropische vissen met exotische namen, zoals gevlekte trompetvissen, langvinvleermuisvissen, ro
de soldatenvissen, Napoleonvissen en saffieren
duivels. Op het koraal zijn onder andere rode zee
sterren en zwarte zeekomkommers te zien, merkwaardige organismen die aan een fallus doen denken. Wees erg voorzichtig met de levensgevaarlijke
Conus textile. Deze in zee levende slakkensoort,
die een fraai getekend, kegelvormig huisje heeft,
schiet zodra hij wordt aangeraakt met microscopisch kleine naaldjes, waarvan hij er 21 heeft. Elk
naaldje bevat genoeg gif om 300 mensen te doden.
Bijna elke excursie verloopt volgens hetzelfde
patroon: ’s morgens is er gelegenheid om te snorkelen of te duiken, gevolgd door een lunchbuffet. In
de middag kan opnieuw gedoken of gesnorkeld
worden. Doorgaans is er een marien bioloog aan
boord om uitleg te geven over de ecologie van het
rif. Informeer voor u boekt hoeveel passagiers het
schip vervoert: het aantal varieert van honderden
op de Quicksilver-catamarans tot soms nog geen
tien op een kleine boot.
Eind april tot en met oktober is de beste periode.
De lucht is dan helder en er staat meestal een lichte bries - ideale omstandigheden voor snorkelen,
duiken, zwemmen, vissen en zonnebaden. In november verschijnen de eerste voortekenen van de
naderende moesson: variabele wind, toenemende
bewolking en regen. Tegen januari regent het bijna
elke dag minimaal één keer en staat er soms een
harde wind. Deze brengt de zee in beroering, waardoor het zicht onder water slecht wordt. Bij ruwe
zee kunnen de boten alleen voor anker gaan op
plekken waar al teveel bezoekers zijn geweest. Op
dergelijke plaatsen, waar het koraal beschadigd is,
doet het onderwaterlandschap doods aan.
Het Great Barrier Reef is ongerepter naarmate
de boten verder buiten de bekende routes komen.
Trap er echter niet in als er reclame wordt gemaakt
voor het ‘outer reef’ (buitenste rif). Dit ligt weliswaar
aan de rand van het continentale plat, en is daarmee een ‘echt’ rif, maar verschilt in geen enkel opzicht van andere riffen.
Ook in de wintermaanden is de watertemperatuur nog vrij hoog. Toch is het de moeite waard om
een paar dollar extra uit te geven voor de huur van
een wetsuit - u kunt dan zonder het koud te krijgen
zo lang u wilt onbekommerd blijven rondkijken in
❑
de schitterende onderwaterwereld. 
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R eizen naar en vervoer in A ustralië
R eizen naar A ustralië
Met het vliegtuig
De reistijd vanuit Nederland of België
naar Australië bedraagt ongeveer
24 uur. Welke route u ook kiest, er zijn
altijd een of meer tussenstops. De
kortste route verloopt via Azië
(Singapore, Bangkok of Kuala
Lumpur). Om meteen even kennis te
maken met een andere stad en de
jetlag een beetje te verzachten is het
een idee om enkele dagen door te
brengen in de stad waar de tussenstop
is.
Bijna alle bezoekers arriveren per
vliegtuig in Australië. Brisbane, Cairns,
Melbourne en Sydney zijn de
voornaamste luchthavens, waar
dagelijks vluchten uit Azië, Europa en
Noord-Amerika arriveren. De
internationale luchthavens van
Adelaide, Darwin en Perth zijn minder
druk. Er vliegen meer dan veertig
buitenlandse maatschappijen op
Australië.
Een reis naar Australië kan duur
uitvallen. De tarieven lopen enorm
uiteen en het is beslist de moeite
waard om er een paar uur aan te
besteden om op internet een vlucht uit
te zoeken. De luchthavenbelasting is
bij de meeste internationale tickets
inbegrepen en hoeft tegenwoordig niet
meer bij vertrek apart betaald te
worden.
Als u tegelijk met uw vlucht naar
Australië ook de benodigde
binnenlandse vluchten boekt, bent u
vaak goedkoper uit. Sinds de komst
van prijsvechters als Virgin Blue,
Jetstar en Tiger Airways zijn de
binnenlandse tarieven aanzienlijk
lager geworden. Wie vroeg boekt, is
meestal goedkoper uit. Bij van tevoren

Vliegtijden
Sydney-Melbourne, 1.20 uur
Sydney-Perth, 4.50 uur
Melbourne-Adelaide, 1.20 uur
Melbourne-Canberra, 1 uur
Brisbane-Sydney, 1.25 uur
Brisbane-Melbourne, 2.20 uur
Adelaide-Alice Springs, 2 uur
Perth-Adelaide, 3 uur
Canberra-Sydney, 50 min.
geboekte en betaalde georganiseerde
reizen gelden vaak voordelige prijzen
voor hotels en autohuur.
Voor meer informatie over vluchten,
luchtvaartmaatschappijen en
aanbiedingen kunt u terecht bij uw
reisbureau, op www. schiphol.nl,
www.brusselsairport.be en uiteraard op de
diverse ticketsites op internet.

V ervoer in A ustralië
Binnenlandse vluchten
Qantas (tel. 131313, www.qantas.com.
au) is de nationale Australische
luchtvaartmaatschappij. Sinds enige
tijd is er een geduchte concurrent op
de meeste routes: het snelgroeiende
Virgin Australia (tel. 136789, www.
virginaustralia.com.au). Qantas heeft zelf
een lowbudgetmaatschappij, Jetstar
(tel. 131538, www.jetstar.com), die op
binnenlandse routes en op Aziatische
bestemmingen vliegt. Een nieuw
komer is Tiger Air (tel. 03-93353033,
www.tigerair.com). Deze maatschappijen
verzorgen lijndiensten tussen alle
hoofdsteden en regionale centra in het
hele land. Zowel Jetstar als Virgin
Australia vliegen ook vanuit
Australische steden naar een aantal
bestemmingen in Azië en de Pacific.

Hoewel binnenlandse vluchten vaak
volgeboekt zijn, kunnen op de meeste
routes goedkope plaatsen worden
geboekt, mits u er vroegtijdig bij bent.
Hiermee kunt u zo’n 20 procent
besparen.
Alle maatschappijen bieden de
eerste stoelen voor lage prijzen aan;
naarmate het vliegtuig voller wordt,
gaan de prijzen omhoog. Let hierbij wel
op de voorwaarden: bij de goedkope
maatschappijen moet soms bijbetaald
worden voor ruimbagage of worden bij
overschrijding van het maximum
gewicht voor bagage hoge bedragen in
rekening gebracht; ook zijn er weinig
mogelijkheden om vluchten om te
boeken.
De gunstigste prijzen gelden bij
vertrek op ongunstige tijden en bij
boeken via internet. Enkele maat
schappijen rekenen extra kosten voor
betaling met een creditcard.
Sommige maatschappijen hebben
speciale aanbiedingen voor
vliegreizen buiten het hoogseizoen,
gecombineerd met accommodatie.
Regionale luchtvaartmaatschap
pijen, zoals QantasLink, verzorgen de
verbindingen met afgelegen bestem
mingen in alle staten.
Vanaf de luchthaven
Sydney
Sydney Airport, dat circa 8 km van het
Central Business District (CBD) ligt, is
bereikbaar per auto, taxi, bus of trein.
Naar en van Central Station rijden
treinen op werkdagen acht keer per
uur (in de weekends vier keer per uur)
in 10 minuten naar de binnenlandse
en in 12 minuten naar de internationale terminal. De enige bus tussen de
luchthaven en de binnenstad is nr. 400,
die naar Bondi Junction rijdt - een rit
van 40 minuten. Kijk voor de exacte
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A ccommodatie
H otels , jongerenhostels , bed & breakfast
Algemeen
Het niveau van de Australische accom
modatie is over het algemeen hoog. In
de grote steden en toeristische
gebieden vindt u naast vestigingen
van internationale hotelketens, zoals
Hyatt en Sheraton, ook tal van hotels
die door particulieren worden beheerd.
Hieronder bevinden zich steeds meer
boutique hotels, waar een klein aantal
individueel ingerichte kamers wordt
aangeboden, dikwijls in bijzondere
gebouwen met een heel eigen karak
ter. Tegenwoordig worden apparte
menten met dezelfde service als in
een hotel steeds populairder, met
name in de steden. Betrouwbare grote
namen op dit gebied zijn Quest
(www.quest.com.au) en de Oaks Group
(www.theoaksgroup.com.au)
De laatste jaren is op grote schaal
in de hotelsector van Sydney geïn
vesteerd. Er zijn onder andere twee
nieuwe grote hotels geopend (QT
Sydney en The Darling), en hotels als
Park Hyatt en Sheraton on the Park zijn
ingrijpend verbouwd. Een soortgelijke
verjonging van het hotelwezen vond al
iets eerder plaats in Melbourne.
Australië bouwt sinds kort
ultraluxueuze lodges. Er zijn enkele
baanbrekende lodges geopend, zoals
Saffire in Freycinet (Tasmanië),
Southern Ocean Lodge op Kangaroo
Island, en Wolgan Valley in de Blue
Mountains, niet ver van Sydney. Met
tarieven van ongeveer A$ 1000 per
nacht vallen ze buiten het budget van
de meeste toeristen, maar als u het
zich kunt permitteren om het er eens
twee nachtjes van te nemen, zal dat
een van de hoogtepunten van de reis
zijn.
Buiten de steden zijn veel karak
teristieke onderkomens te vinden, die
met veel liefde worden beheerd. Het

spectrum is breed - zoals het boutique
hotel Lake House in Daylesford
(Victoria), dat is voortgekomen uit een
bestaand restaurant. Sommige
onderkomens, zoals Gaia Spa and
Retreat in Byron Bay, richten zich
specifiek op het verwennen van de
gasten. In weer andere, zoals The Long
House in de Hunter Valley, beschikken
de gasten over voorzieningen als een
eigen keuken en wasmachine in een
luxueuze ambiance.
Het laatste decennium is ook de
accommodatie in wildernisgebieden
toegenomen. Nog niet zo lang geleden
waren daar vaak alleen campings of
eenvoudige onderkomens te vinden,
maar nu bieden onder andere Eco
Beach bij Broome en Wildman
Wilderness Lodge bij Kakadu hun
gasten de kans om uiterst comfortabel
van ongerepte gebieden te genieten.
In veel regio’s is budgetaccommo
datie voor jongeren van belang voor de
plaatselijke economie. In die gebieden
is dan ook ruim voldoende goedkoop
onderdak voorhanden, bijvoorbeeld in
Darwin (Northern Territory). Aan
Victoria Street in de wijk Kings Cross in
Sydney staat een hele reeks
jongerenhotels; dit is ook de juiste wijk
om te netwerken, een lift af te spreken,
een goedkope vlucht te boeken, of een
auto te kopen voor een lang
gedroomde rondreis. Op www.
tntmagazine.com.au staat handige
informatie over jongerenhostels in
Australië.
Hotels in Sydney zijn aanzienlijk
duurder dan elders. Ook in Perth, waar
de florerende mijnbouwsector tot een
grote vraag naar hotelkamers heeft
geleid, zijn de prijzen de lucht in
geschoten.
In toeristische gebieden kunnen de
prijzen per seizoen sterk uiteenlopen.
Een van de manieren om de kosten

binnen de perken te houden is het
bespreken van accommodatie via een
site voor lastminuteboekingen, zoals
www.wotif.com of www.lastminute.com.au.
Via deze sites worden hotelkamers
(van drie- tot vijfsterrenhotels),
vakantiehuisjes en bed and breakfasts
in heel Australië aangeboden, dikwijls
tegen aanzienlijk gereduceerde
prijzen. Tegenwoordig is het mogelijk
om hier redelijk ver van tevoren te
boeken.
Voor lastminute- en speciale
aanbiedingen kunt u ook de websites
van de hotels raadplegen. Sommige
hotelketens garanderen dat de op hun
site vermelde tarieven lager zijn dan
die van de boekingssites.
Boerderijen en
particulieren
Wie in is voor eens wat anders, kan als
betalende gast een kamer bij een
Australisch gezin huren in een
particuliere woning of op een boerderij.
Veel bed and breakfasts komen op
en verdwijnen weer; actuele informatie
vindt u op de site van de Bed and
Breakfast and Farmstay Australia
(BBFA): www.australianbedandbreakfast.com.
au. Hier vindt u meer dan duizend bed
and breakfasts en farmstays. Deze
laatste categorie is heel divers,
variërend van kleine melkveehouderijen in de heuvels tot grote
akkerbouwbedrijven en uitgestrekte
cattle stations in de outback.
Prijzen
Prijzen gelden voor een tweepersoons
kamer (zonder ontbijt):
$ = tot A$ 80
$$ = A$ 80-130
$$$ = A$ 130-200
$$$$ = vanaf A$ 200
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The Bridge Room

44 Bridge Street
tel. 02-92477000
www.thebridgeroom.com.au
L di. t/m vr., D di. t/m za. $$$

Fusionkeuken met westerse en ooster
se invloeden. Perfecte bediening,
uitgebreide wijnkaart - dit is een van de
klassieke restaurants van Sydney.
Chat Thai
Westfield, Pitt Street Mall
tel. 02-92210600

In de keuken van Rockpool.

www.chatthai.com.au
L & D dagelijks. $$

In Pitt Street Mall zijn verschillende
goede eetgelegenheden gevestigd.
Chat Thai serveert authentieke Thaise
schotels en is niet duur - geen wonder
dat het er altijd druk is.
China Lane

Shop 2, City Recital Hall, 2-12 Angel Place
tel. 02-92313939
www.chinalane.com.au
L ma. t/m vr., D ma. t/m za. $$$

Chinees restaurant dat volgens
dezelfde formule werkt als China Doll in
Woolloomooloo en China Beach in
Manly. De Sichuan-kip met pepertjes

en het dessert met pistachenootjes en
citroengras zijn iets bijzonders.
est.

Establishment Hotel, 252 George Street
tel. 02-92403000
www.merivale.com.au
L ma. t/m vr., D ma. t/m za. $$$$

Peter Doyle’s uitstekende heden
daagse keuken is opvallend goed.
Gevestigd in een complex waar zich
ook een sushirestaurant, een bar en
een sigarenbar bevinden.
Mr Wong
3 Bridge Lane
tel. 02-92403000
www.merivale.com.au
L & D dagelijks. $$$$

Trendy Chinees restaurant, gevestigd in
een kelder. Mr Wong is een van de
geesteskinderen van Justin Hemmes,
de man achter een aantal moderne
eetgelegenheden in de stad.
Rockpool Bar and Grill

66 Hunter Street
tel. 02-80781900
www.rockpool.com
L ma. t/m vr., D ma. t/m za. $$$

Het grillrestaurant van chef-kok Neil
Perry is ondergebracht in een van de
mooiste art-decopanden van Sydney.
Het eten is uitstekend en de wijnkaart
is de beste van de stad. In hetzelfde
pand is het Chinese restaurant van
Perry, Spice Temple, gevestigd.
Sepia
201 Sussex Street
tel. 02-92831990
L vr. en za., D di. t/m za. $$$$

Martin Benn is de voormalige chef-kok
van Tetsuyas. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat hij Franse en
Aziatische smaken combineert tot
verleidelijke schotels die niet alleen
heerlijk smaken, maar ook een lust
voor het oog zijn.
Tetsuyas

529 Kent Street
tel. 02-92672900
www.tetsuyas.com
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F estivals , kunst , uitgaan ,
winkelen en sport

F estivals
De drukste maanden op kunstgebied
zijn maart, met het Adelaide Festival
en het Adelaide Fringe, en oktober
met het Melbourne International
Festival of the Arts, het Fringe
Festival en het Writers Festival.
Hieronder volgt een aantal jaarlijkse evenementen in Australië. De data
kunnen variëren, dus raadpleeg de
website van Tourism Australia (www.
australia.com) voor de actuele data.
Januari
Australia Day (26 jan.). Overal in het
land optochten, concerten en
vuurwerk; onder andere concerten aan
Darling Harbour in Sydney en vuurwerk
aan de Yarra River in Melbourne.
Hobart Summer Festival en MONA
FoMA (begin jan.)

Australian Open, Melbourne. Het
eerste van de vier grandslamtoernooien, voorafgaand aan de
French Open, de US Open en
Wimbledon.
Country Music Festival, Tamworth
(NSW).
Big Day Out (eind jan.-begin feb).
Openluchtfestival met rockmuziek,
dat verspreid over het land op
verschillende data wordt gehouden.
Februari
Royal Canberra Show. Typische landen tuinbouwshow: dieren, kunstnijver
heid, houthakken, vuurwerk en nog
veel meer.
Australian Wooden Boat Festival,
Hobart. Een van de belangrijkste
maritieme festivals ter wereld. Wordt
op oneven jaren gehouden.
Hobart Cup Carnival. De belangrijkste
paardenrennen van Tasmanië.
Royal Hobart Regatta.

Dansen op het Fremantle Festival in Western Australia.

Launceston Festivale Music. Kunst- en
culinair festival.
Melbourne Fashion Festival. Een
stijlvol geheel van optochten en
evenementen, georganiseerd door
modeontwerpers en -winkels.
Perth International Arts Festival. Drie
weken kunst en multiculturele
activiteiten.
Rottnest Channel Swim. Zwemmers
proberen de 20 km tussen Cottesloe
Beach en Rottnest Island (bij Perth) te
overbruggen.
Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras
(heel feb.). De optocht op de laatste
dag is het grootste homo- en lesbische
evenement ter wereld.
Februari/maart
Het Adelaide Festival vindt alle even
jaren in februari en maart plaats.
Overal wordt dan straattheater - geïmproviseerd en vaak erg grappig gespeeld en er is non-stop feest. In het
Festival Centre zijn internationale
mainstreamvoorstellingen te zien.
Het populaire, drie weken durende
Adelaide Fringe, dat tegenwoordig elk
jaar wordt gehouden, heeft stand-up
comedy, alternatief theater en
beeldende kunst op het programma
staan. Het is op dezelfde leest
geschoeid als het Edinburgh Fringe
Festival en er treden comedians,
toneelspelers en andere artiesten uit
Australië en het buitenland op.
De Writers’ Week, met vooraan
staande schrijvers uit de hele wereld,
trekt in dezelfde periode een groot
publiek, dat aandachtig luistert en
discussieert. Er is ook een Visual Arts
Festival voor de avant-gardekunst,
waarvoor sommige kunstenaars zelfs
hun eigen woning openstellen. Tijdens
het festival staan er extra informatie
stalletjes in Rundle Mall en zijn er
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larmnummers

tel. 02-62209400

Het alarmnummer voor politie,
brandweer en ambulance is 000. Dit
nummer kan van elke vaste
telefoonlijn gratis worden gebeld, ook
vanaf openbare telefoons (een
telefoonkaart of munten zijn dan niet
nodig).
Het alarmnummer vanaf mobiele
telefoons is 112.
Ambassades en consulaten
Voor het geval u juridische hulp nodig
hebt of bij kwesties als een gestolen
paspoort kunt u zich wenden tot een
van de diplomatieke vertegenwoordigingen in Australië.
Nederland
Australische ambassade in
Nederland
Carnegielaan 4
2517 KH Den Haag
tel. 070-3108200
www.netherlands.embassy.gov.au

Nederlandse ambassade in
Canberra
120 Empire Circuit
Yarralumla ACT 2600

H

australie.nlambassade.org

Nederlands consulaat-generaal in
Sydey
Level 23, Westfield Tower 2
101 Grafton Street
(hoek Grosvenor Street)
Bondi Junction NSW 2022
tel. 02-93876644
Nederlands consulaat in Adelaide
c/o Willem Ouwens Lawyers
1st Floor, 147 Frome Street
Adelaide SA 5000
tel. 08-82323855
Nederlands consulaat in Hobart
Level 3 - 85 Macquarie Street
Hobart TAS 7000
tel. 03-62702207
Nederlands consulaat in Melbourne
Level 9 - 123 Queen Street
Melbourne Vic 3000
tel. 02-93876644
Nederlands consulaat in Perth
tel. 04-03962265
België
Australische ambassade in België
Kunstlaan 56
1000 Brussel
tel. 02-2860500
www.belgium.embassy.gov.au
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Belgische ambassade in Canberra
19 Arkana Street, Yarralumla
ACT 2600
tel. 02-62732501 of 62732502
www.australia.diplomatie.belgium.be

Belgisch ereconsulaat in Adelaide
tel. 08-83418159
Belgisch ereconsulaat in Brisbane
343 Monaco Street
Broadbeach Waters QLD 4218
tel. 07-55390272
Belgisch ereconsulaat in
Launceston
tel. 03-63326403
Belgisch ereconsulaat in Melbourne
tel. 04-11959400
Belgisch ereconsulaat in Perth
tel. 08-92004490
Belgisch ereconsulaat in Sydney
Level 40, Park Street
Sydney NSW 2000
tel. 02-92632810

D ouanevoorschriften
Paspoorten en visa
Bezoekers van Australië dienen voor
de duur van hun gehele verblijf in het
bezit te zijn van een geldig paspoort.
Niet-Australiërs (met uitzondering van
Nieuw-Zeelanders) moeten vóór

