TRAVEL

De jungle rond Copal Tree
Lodge met in de diepte
rivier de Rio Grande.

De JUNGLE

VAN BELIZE

Het kleine Belize grenst aan Guatemala en Mexico en is het enige
Midden-Amerikaanse land waar Engels de voertaal is. We ontdekken
de schoonheid van het Belize Barrier Reef – het een-na-grootste
koraalrif ter wereld – en trekken de jungle in, de Maya’s achterna.
TEKST HARMKE KRAAK
FOTOGRAFIE ESTHER QUELLE

Z

odra we zijn geland
de voeten in het zand smullen van
in Belize City stapverse kreeft. ‘Magic hour’, lacht Sanpen we over op het
dra, als de laagstaande zon de hemel
piepkleine toestel van
purper kleurt. De lange reis heeft
Tropic Air, dat ons in een halfuur
ons wel moe gemaakt. Gelukkig
naar het eiland Ambergris Caye
wachten er heerlijke bedden, bevliegt, voor de noordkust van Belize.
strooid met rode bloemblaadjes. We
De zee beneden ons vertoont onkijken nu al uit naar morgen, want
Dineren met de voeten in het
zand bij Portofino Beach Resort.
waarschijnlijk mooie tinten blauw
Belize beschikt – na Australië met
en groen. We staan nog maar
z’n Great Barrier Reef – over het
aan het begin van de Belize-rondreis en zijn nu al onder grootste koraalrif ter wereld. Dit Belize Barrier Reef ligt bij
de indruk. Madonna bezingt Ambergris Caye in haar hit Portofino voor de deur!
La Isla Bonita: ‘Tropical the island breeze, all of nature wild and
free, this is where I long to be, la isla bonita.’
We landen in het kleurrijke plaatsje San Pedro. Een bootje We ontbijten in de schaduw van een stranddruifboom en
brengt ons vervolgens naar het Portofino Beach Resort gaan met de sympathieke duikinstructeur Richard mee de
van het Nederlands-Vlaamse echtpaar Jan en Sandra van zee op om de onderwaterwereld te bewonderen. Met een
Noord verderop langs de kust. Deze hidden gem ligt aan een motorbootje vaart hij ons naar het rif dat zich uitstrekt voor
wit zandstrand en barefoot luxury is de term die Sandra graag de kust. Eenmaal in het heldere zeewater spotten we tussen
hanteert voor het intieme resort met zijn charmante cotta- het wuivende en kleurige koraal roggen, barracuda’s, hele
ges. En wat een verrassing! Speciaal voor ons laat de Vlaamse scholen gestreepte vissen en zelfs haaien en schildpadden.
een tafel aan zee dekken, waar we tegen zonsondergang met Na wat ontspannen dagen op het paradijselijke eiland vliegen we

Kleurig koraal
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Aankomst bij Portofino Beach
Resort op Ambergris Caye.

terug naar Belize City op het vasteland. Een lokale chauf- het is een sprookjesachtig gezicht. Er stroomt water over
feur rijdt ons naar junglelodge Caves Branch. Hij spreekt onze voeten en als we verder lopen, staat het zelfs tot de
vloeiend Engels, want anders dan in de andere Midden- knieën...We kunnen alleen nog zwemmend verder en klimmen uiteindelijk via een rotswand omAmerikaanse landen is niet Spaans
hoog. Er lijkt geen einde aan de tocht
maar Engels de voertaal in Belize. De
te komen... Stoer is het wel. Eenmaal
rit gaat over goed geasfalteerde wegen.
buiten worden we overvallen door de
We passeren hoofdstad Belmopan. Eenhitte. Het zwembad van Caves Branch
maal in de jungle zijn de wegen minder
brengt verkoeling. Eigenaren zijn Ian
florissant, maar is de tropische vegetatie
Anderson uit Canada en Ella Baron uit
des te indrukwekkend. Waar we ook
Rusland. Ella beheert de botanische
kijken zien we bloemen in de meest
tuin op het terrein, zo vertelt ze tijdens
fantastische kleuren, zoals het felrood
het buffet op het terras. De gerechten
van de flamboyantboom. Dat Caves
zijn
gekruid
met
Jamaica-peper,
een geurige specerij waar
Branch een adventure lodge is, wordt ons meteen bij aankomst
duidelijk. Bij de entree staan gasten bepakt en bezakt klaar de Maya’s al mee kookten. De nacht valt en we slapen in
comfortabele tree top houses tussen het bladergroen.
om met één van de excursies mee te gaan.Wij
mogen meteen aansluiten en sluiten aan bij Vanaf de pier van resort
Mar stappen we zó
de Waterfall Cave Expedition: een intensieve Chabil
het water in.
We laten de jungle rond Caves Branch achter
grottentocht in het spoor van de Maya’s. De
ons en rijden over de Hummingbird Highway.
Maya’s zijn overal in Belize geweest, dus ook
We zijn op weg naar natuurgebied Hidden
hier. Samen met de andere deelnemers stapValley, niet ver van de grens met Guatemala.
pen we in een truck die ons langs sinaasappel
Aan het stuur zit opnieuw Rick. Hij vertelt
plantages rijdt en dan dieper de jungle
over Menno Simons uit Friesland die een
induikt. Te voet gaat het vervolgens naar een
religie van eenvoud predikte. ‘Simons’ volgegrottenstelsel. We krijgen een helm op en
lingen heten Mennonites. In Belize zijn sommige
banen ons een weg door kruip-door-sluipMennonites zó rijk geworden van de landbouw
door-gangen die leiden naar een ‘kathedraal’,
dat ze in privéjets vliegen; zij worden Moneynites
een hoge ruimte vol stalactieten en stalagmiegenoemd’, grijnst Rick.We naderen Mountain
ten. De muren glinsteren van de mineralen en

MADONNA
BEZINGT
AMBERGRIS CAYE
IN HAAR HIT LA
ISLA BONITA

Zeldzame zwarte jaguar
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Pine Ridge Forest Reserve. Het is de gateway naar Hidden
Valley, een ongerepte vallei vol naaldbossen en watervallen.
We logeren bij Hidden Valley Inn, een letterlijke hideaway.
Af en toe verblijven wetenschappers in deze lodge om onderzoek te doen naar de vogelpopulatie of de met uitsterven bedreigde zwarte jaguar die in de bossen voorkomt.
We krijgen een welkome ontvangst met verse kokosnoot
door manager Gladness. Als we willen gaan zwemmen bij
de watervallen krijgen we ook nog eens een picknickmand
mee. We starten bij de Sacred Pool, een meertje met een
kleine waterval. We zijn omringd door de natuur en horen alleen de vogelgeluiden en het kletteren van het water.
Er dartelen blauwe vlinders rond. Een tweede waterval is
Butterfly Falls, die uitmondt in een kom tussen de rotsen.
Ook hier is het heerlijk zwemmen in het koele water.
De hoogste waterval op het terrein is King Vulture Falls.
Deze is 300 meter hoog en alleen van een afstand te
bewonderen. ‘Don’t go beyond this point’ staat er op een bordje.
Terug bij Hidden Valley Inn bezoeken
we de spa. Masseur Leonie mixt zelf
oliën en crèmes van planten uit het bos.
Zo maakt ze eigenhandig jlangjlangolie en citroengrasmix voor de Mayan
Body Wrap. In de hoteltuin, die idyllisch is verlicht met lampjes in de bomen,
genieten we tussen de andere gasten van
de barbecue, gevolgd door koffie van
Arabica-bonen van eigen land.

Welkom
bij Hidden
Valley Inn.

Een van de
watervallen in
Hidden Valley.

Cashewnootboom

Na de parelwitte stranden van Ambergris
Caye, de jungle rond Caves Branch en
de bossen bij Hidden Valley geven we
ons over aan het strandleven op schiereilandje Placencia in het zuidoosten
van Belize. Placencia is een ultrasmalle landtong met aan
weerszijden water. Op weg ernaartoe ontwaren we de
ene bananenfarm na de andere. Placencia zelf blijkt vol
te staan met riante villa’s. Het schiereiland is namelijk een
geliefde verblijfplaats onder welgestelde Canadezen en
Amerikanen en dat terwijl Belize een van de weinige landen is waar geen enkele McDonald’s te bekennen is! Ooit
was Placencia een visserseiland en nog steeds wonen er
enkele vissersfamilies. Ons hotel, Chabil Mar, is zeer exclusief en bestaat uit witte villa’s die romantisch zijn begroeid
met klimop. Op het terrein groeien cashewnoot- en mangobomen en bougainville. We vlijen ons in de hangmatten
op het balkon en kijken uit over de blauwe baai. Chabil
Mar staat voor ‘Mooie zee’ in de taal van de Maya’s. Bij
dit resort is roomservice het toverwoord. We hoeven maar
te bellen en het eten wordt gebracht naar het balkon of
een andere gewenste plek. Zo is de pier van het resort erg
De spa van
Portofino Beach
Resort.
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Het zwembad
van junglelodge
Caves Branch.

Duik- en snorkeltrip met
jacht Tropical Adventure.

fijn. We brengen er heel wat uren door. Er staan ligstoelen
met korenblauwe kussens en vanaf de pier kunnen we zo de
zee in duiken. Soms komt een ober spontaan langs om een
koele vruchtencocktail te brengen. Tegenover het hotel zit
duikschool Splash Belize. Op het jacht Tropical Adventure
van kapitein Young varen we de zee op voor een duik- en
snorkeltrip. De stemming aan boord is vrolijk. Het schip zet
koers naar de Silk Cayes, drie piepkleine eilandjes omringd
door glashelder turquoise water. Al snorkelend zien we ditmaal maanvissen en wederom schildpadden. Als het tijd is
om te lunchen meert de kapitein aan bij het buureilandje
Hatchet Caye. Terwijl pelikanen rakelings over het water
scheren, genieten we van lionfish ofwel: koraalduivel.

Lunchterras op eilandje Hatchet Caye.

MUST DO’S
IN BELIZE

Snoek uit Rio Grande

De reis eindigt in het uiterste zuiden van Belize bij ecolodge
Copal Tree Lodge. We vliegen vanaf schiereiland Placencia,
dat zijn eigen luchthaven heeft, naar Punta
Gorda. Wederom nemen we plaats in een
piepklein vliegtuigje dat ruimte biedt aan
hooguit tien passagiers. Het grote voordeel: het boarden gaat razendsnel.Vanuit de
lucht oogt het landschap weer volkomen
ongerept. We vliegen over palmenrijke eilandjes en dichtbegroeid regenwoud.
In Punta Gorda staat een groene jeep klaar
om ons naar Copal Tree te brengen. Het
is een klein halfuur rijden. Ook deze lodge ligt volkomen
verscholen in het oerwoud en beslaat een enorm terrein.
Er groeien bananen, sinaasappels, ananassen en andere fruitsoorten en er zijn zelfs cacao- en koffieplantages. Een groot
deel van wat in deze lodge op tafel komt, komt van eigen
grond. Copal Tree Lodge zelf is gebouwd op een heuvel.
Onze design-suites bieden een geweldig uitzicht, zelfs de
badkamers kijken rechtsreeks op het regenwoud.
We zwemmen in de infinity pool op de heuveltop. Vanaf
hier is pas goed te zien hoe oneindig de jungle is: oerwoud
zover het oog reikt. ‘Op heldere dagen kun je Guatemala en
Honduras zien’, vertelt de manager van Copal Tree Lodge.
In de diepte stroomt de Rio Grande. Voor de Maya’s was

DARTELENDE
BLAUWE
VLINDERS
BIJ SACRED
POOL
Design-suites van
Copal Tree Lodge.
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Duiken in de Blue Hole
Intens blauw en peilloos diep ‘gat’ in zee,
dicht bij het atol Lighthouse Reef. Het is
een spectaculaire en volstrekt natuurlijke
attractie. belize.com/belize-blue-hole
■ Maya-ruïne Caracol
Caracol is de grootste Maya-vindplaats in
Belize. Caana is de hoogste tempel van
dit complex en deze kijkt mijlenver uit
over de jungle. mayan-ruins.org/caracol
■ Skydiving op Ambergris Caye
De zee rond dit eiland is wondermooi van
kleur. Dat maakt skydiven boven Ambergris
Caye tot een bijna onwerkelijke ervaring.
skydivebelize.com
■

Copal Tree Lodge
in de jungle.

deze rivier een belangrijke transportroute. Een niveau lager
is het restaurant met rondom een overdekt terras. Terwijl
de barman cocktails voor ons mixt, buigen wij ons over
de lijst met activiteiten: paardrijden, kanoën, hiken, vogels
kijken… We komen nog tijd te kort! Tijdens het diner klettert er een tropische regenbui neer, maar wij zitten hoog
en droog en genieten van de chef ’s special van vandaag:
Rio Grande-snoek met knapperige groenten. We raken in
gesprek met een Amerikaan die ons alvast waarschuwt niet
te schrikken van de geluiden ’s nachts. Midden in de nacht
klinkt er inderdaad een angstaanjagend kabaal, dat aanzwelt
en weer wegebt. Het zijn howler monkeys: brulapen. Welkom
in de jungle! n
Zwembad bij Victoria House.

De botanische
tuin van Caves
Branch.

FAVORIETE
ADRESSEN

Belize Chocolate
Company ‘Café in Front Street
met chocola, handgemaakte
pralines en heerlijke koffie. De
cacao is van lokale plantages
afkomstig.’
belizechocolatecompany.com
■ Maxi’s ‘Nieuwe foodbar,
gespecialiseerd in mojito’s –
er zijn wel tien verschillende
– en ze serveren er heerlijke
ceviche. Chef Jennie Staines,
één van de beste chefs van het
land, heeft voor de Britse Prins
Harry gekookt toen hij in Belize
was!’ facebook.com/maxisbelize
■ Blue Water Grill ‘Zeer
geliefd restaurant in San Pedro
voor ontbijt, lunch en diner. Van
salades tot pizza’s.
Op dinsdag- en donderdagavond is er ook sushi.’
bluewatergrillbelize.com
■

SLAPEN

Portofino Beach Resort
Hideaway op Ambergris Caye,
direct aan het witte strand, met
zwembad en spahut. Portofino
telt 17 kamers met zeezicht. Zeer
goede keuken met dagelijks
verse vis, kreeft en pasta.
portofinobelize.com
■ Victoria House
Mooi chic resort op Ambergris
Caye, gelegen aan een breed
parelwit zandstrand met ranke
kokospalmen. Suites en villa’s in
moderne en koloniale stijl.
victoria-house.com
■ Caves Branch
Comfortabele junglelodge in het
Mayagebergte met zwembad en
weelderige botanische tuin met
een unieke collectie orchideeën.
cavesbranch.com
■ Hidden Valley Inn
Sophisticated hotel met zwembad
en tuinterras, omgeven door bos
met verborgen watervallen.
Wetenschappers doen in Hidden
Valley onderzoek naar tropische
vogelsoorten en de zwarte jaguar.
hiddenvalleyinn.com
■

Resort
Chabil Mar.

Chabil Mar
Exclusief resort op schiereiland
Placencia. Luisterrijke villa’s met
zeezicht en fraaie ligging aan
een privéstrand.
chabilmarvillas.com
■ Laru Beya
Amerikaans ogend resort op
Placencia met hartverwarmende
service. De appartementen
liggen op slechts een paar meter
van de zee.
larubeya.com
■ Copal Tree Lodge
Geweldige eco-lodge in het
zuiden van Belize. Design-suites
in de jungle. Anya Fernald,
bekend van de slowfood
beweging in de VS, bedacht
het concept.
copaltreelodge.com
■

Bar van Chabil Mar
op Placencia.

SHOPPEN
& FOOD

Onze rondreis door Belize
draaide vooral om ongerepte
natuur, maar shoppen kun je er
ook goed, bijvoorbeeld in San
Pedro op Ambergris Caye. Dit
zijn de favoriete boetiekjes, bars
en restaurants van local Sandra
van Noord van Portofino Beach.
■ Mambo Chill Boutique ‘Deze
boetiek in Front Street is gespecialiseerd in zijden sarongs,
bikini’s en andere beachwear.
Ook hebben ze zilveren juwelen.
In mijn opinie de leukste boetiek
van het eiland, met mode, tassen
en cadeauartikelen!’
Barrier Reef Drive, San Pedro
■ Belizean Arts ‘Mooie boetiek
met exclusieve kunst naast
juwelen, handtassen en souvenirs. Verschillende objecten bij
Portofino Beach Resort komen
uit deze zaak.’ belizeanarts.com
Bathroom with a view
bij Copal Tree Lodge.

Cottage van
Portofino Beach
Resort.
Pad naar de
tree top houses
van Caves Branch.

Pier 366
‘Visrestaurant van hotel Banyan
Bay met vine-covered pergola,
swing lounge en al fresco dining
room. Executive chef Laurent
kookt overheerlijk. De eigenaar
is Andrew Ashcroft, zoon van
biljonair Michael Ashcroft.
banyanbay.com/pier-366seafood-house-2
■

12 Belize ‘Piepklein winkeltje
met luxueuze Belizeaanse
producten zoals natuurlijke
bodycrèmes en lokale specerijen.
Heel exclusief zijn de Maya Bags.
Maya Bags is een non-profit
organisatie die Maya-families
onderhoudt en zorgt dat hun
kinderen naar school kunnen.’
12belize.com, mayabags.org
■ Graniel’s Dreamland ‘Must
go voor wie exclusief handgemaakt houtwerk zoekt. Meubilair,
saladekommen, dienbladen...
Mét internationale webshop,
ook voor grote meubels!’
granielsdreamlandbelize.com
■

Zeezicht bij Victoria House
op Ambergris Caye.

HOE KOM JE ER?

Wij vlogen met KLM/Delta Airlines via de
Amerikaanse stad Atlanta naar Belize City.
Vanaf de luchthaven gaan er vluchten met
lokale airlines als Tropic Air en Maya Air
naar diverse plaatsen in het binnenland en
verschillende eilanden zoals Ambergris
Caye. Meer informatie? belizehotels.org,
tropicair.com, mayaislandair.com en
sapapanatravel.com

Copal Tree
Lodge.
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