EEN ANSICHTKAART UIT KARIMUNJAWA
Een reisverslag in woord en beeld door Dennis G. Kloeth

KARIMUNJAWA is een kleine archipel van 27 eilanden, klein en groot, en niet meer dan 7 daarvan zijn bewoond .
Het ligt in de Java Zee, en op zo’n kleine 80 kilometer ten noord-westen van Jepara, een klein vissersdorp dat gelegen is op de noordelijke kustlijn van Centraal Java.
Massa-toerisme heeft Karimunjawa gelukkig nog niet echt ontdekt als “Tropisch Paradijs”. En behalve als je vloeiend Indonesisch spreekt, is er op het internet
helaas bitter weinig betrouwbare informatie over Karimunjawa te vinden. “Een Ansichtkaart uit Karimunjawa” werd gemaakt om de “avontuurlijke” reiziger
zoveel mogelijk waardevolle informatie over Karimunjawa te geven, zodat men, gewapend met die kennis, hopelijk eens een kijkje gaat nemen in dit,
ongetwijfeld één van de laatste relatief onbekende “Tropische Paradijsjes” die Indonesië nog rijk is.

Mijn naam is Dennis Kloeth.
In de bijna 30 jaar die ik nu alweer in Indonesië woon, heb ik als fotograaf en golf- en
travel-writer dit prachtige land vele malen doorkruist.
Indonesië is waarlijk een prachtig land, en ik voel me er thuis als een vis in water.
In al die jaren reisde ik in vliegtuigen, groot en (heel) klein, maar ook per trein, auto, bus
en boot. In al die jaren heb ik in dure en luxe hotels gelogeerd, maar toch ook heel vaak

Het antwoord op die laatste vraag ligt in Karimunjawa, een kleine archipel van niet

in simple onderkomens voor een bedrag die de prijs van twee of drie Holandse pilsjes

meer dan 27 eilanden gelegen in de Java Zee, en waarheen ik in Mei van 2018 reisde.

niet ver ten boven ging.
“Karimunjawa?”, hoor ik je zeggen. “Ga ik effe googelen”,
Indonesië heeft ongelooflijk veel te bieden aan een ieder die op zoek is naar

En als je dat dan doet, dan kom je er al heel snel achter dat - behalve als je vloeiend

“nog-niet-ontdekte” en “off-the-beaten-track” bestemmingen.

Indonesisch spreekt - er op het internet niet al te veel zinnige en betrouwbare

En dat is dan ook de reden waarom ik me in de loop van die 30 jaren vooral verdiept

informative over Karimunjuawa te vinden is.

heb in het schrijven over, en het fotograferen van die plekken en gebieden die, naast
natuurlijke schoonheid, toch vooral ook een enorme rust en kalmte garanderen.

Het is daarom dat ik op het idee kwam van “Een ansichtkaart uit Karimunjawa”.
En daarmee hoop ik dan stilletjes dat het je voldoende informatie - en toch vooral ook

Laten we eerlijk zijn, wie, in deze “snelle” en hedendaagse wereld van “prestatie”, heeft

voldoende reden geeft om eens een kijkje te gaan nemen in één van de laatste nog

zo af en toe niet de behoefte aan een beetje rust en kalmte?

niet echt ontdekte “Tropisch Paradijsjes” die Indonesië nog rijk is.

En waar in deze hedendaagse wereld van “internet”, vindt je nog een plekje dat nog
niet overspoelt is door horden toeristen, en dat nog niet bezweken is onder het juk van

Na een verblijf van een week in dit kleine “paradijsje”, kan ik je melden dat indien je op

de “kommersie”.

zoek bent naar wat rust en kalmte, Karimunjawa vele, en vooral heel “betaalbare”

En tenslotte; waar kun je vandaag-de-dag nog gewoon een weekje effe lekker uitpuffen

mogelijkheden biedt.

en bijkomen van de dagelijkse stress die de hedendaagse “rat-race” zo vaak met zich
mee brengt.

KARIMUNJAWA is een kleine archipel van 27 eilanden, groot en klein. En niet meer

Tussen 1991 en 1995 bracht ik nogal wat tijd door in Jepara, alwaar ik meubel

dan 7 daarvan zijn bewoond . Het ligt in de Java Zee, en op zo’n kleine 80 kilometer ten

produkten inkocht van lokale workshops en leveranciers, en die ik dan vervolgens weer

noord-westen van Jepara, een klein vissersdorp dat gelegen is op de noordelijke kustlijn

exporteerde naar o.a. Nederland, Duitsland, en Engeland.

van Centraal Java.
Om een “werkeloos” weekend te overbruggen, reisde ik in 1991 voor het eerst naar
Naast een belangrijke visserij industrie, is Jepara wereldwijd vooral bekend vanwege

Karimunjawa. In die vroege 90-ger-jaren kon je er alleen nog maar heen met een

een meubel industrie die haar produkten exporteert naar vele landen in de wereld.

zogenaamde “charter-boat” die, afhankelijk van het weer en de hoge zee, gemiddeld
vier uur over de oversteek deed.

Vanwege de enorme rijkdom aan “natuurlijk schoon”, zowel boven en onder de waterlijn, werden in 1999, 22 van de 27 eilanden in de Karimunjawa archipel
samengbracht onder de naam Taman Nasional Karimunjawa (National Marine Park Karimunjawa), en daarmee kreeg het gebied dus de status van
“beschermd natuur gebied. ”Het grootste eiland, Karimunjawa, is niet alleen de “dynamo” voor, maar toch zeker ook de naamgever aan deze unieke archipel.
Land en zee inbegrepen, is het niet veel groter is dan 111.000ha.

In die vroege 90-ger jaren had het woord “toerisme” op Karimunjawa nog geen enkele

Vanwege een gebrek aan heuze hotels, overnachtte ik op Karimunjawa in een

betekenis, laat staan dat het toen al een “vorm van bestaan” zou hebben kunnen zijn

zogenaamde “losmen”. En alhoewel het me uitzicht op de kleine haven en de zee

voor een lokale bevolking van niet meer dan vijfduizend mensen.

bood, gaf het me niet meer dan een simpel kamertje met een een-persoons bed, een
plafond-fan die duidelijk z’n beste jaren voorbij was..., en een “badkamer op de gang”.

Wat me naast het totale gemis aan toeristen toen al opviel, was de ongerepte natuur,
en de enorme serene rust op het grootste eiland Karimunjawa.

Trouwens, het woord “losmen” is een verbastering van het oud-Nederlandse woord

Het deed me direct denken aan Manokwari, het kleine handels-stadje aan de Doreh

“logement”. En zoals dat met vele Nederlandse woorden het geval is, is het is een

baai, en in het voormalige Nederlands Nieuw Guinea, alwaar ik, in de vijftiger jaren als

woord dat in Indonesië in de afgelopen 70 jaren na de onafhankelijkheid nogal

kind opgroeide in een soortgelijke ongerepte natuur van weergaloze schoonheid.

verbasterd is, en een geheel eigen leven is gaan leiden.

Fast forward naar December 2015, toen Margo Niestadt, een dierbare vriendin uit

Voor mij zou het nog zevenentwintig lange jaren duren voordat ik, in December 2016,

Nederland, op Kerst-avond hier in Jakarta aankwam om een paar weken in Indonesie te

voor het eerst weer teurg keerde naar Kariumunjawa. Het doel van die reis was “land

komen uitpuffen van alle stress die 2015 haar zoal gebracht had.

inspektie” voor Margo’s op handen zijnde Alam Kita plannen.

Via een fiets tocht in Yogyakarta, en een goede vriendin van mij in Jepara, kwam

Helaas duurde mijn verblijf op Karimunjawa toen niet langer dan drie dagen, hetgeen

Margo, in Januari 2016, terecht op Karimunjawa. Kort en goed: ze werd er vrijwel direct

me bitter weinig tijd gaf om het eiland echt te verkennen. Steevast had ik mijzelf toen

verliefd op het eiland en op de Karimunjawa-mens.

al beloofd om toch weer eens naar dat prachtige eiland terug te keren, en vanwege
Margo en Alam Kita heb ik daar inmiddels alle reden toe.

Anno 2018 werkt Margo in Karimunjawa inmiddels aan de verwezelijking van haar
langgekoesterde “droom” van een klein en intiem Yoga & Wellness Resort.

De grote foto laat het zwembad in aanbouw zien. Op de kleine foto zien we Margo, die

En nogal oepasselijk kreeg het de naam van “Alam Kita” mee, hetgeen Indonesisch is

de bouw overziet van de prachtige houten cottages die toekomstige gasten op Alam

voor “Onze Natuur”. Ga voor meer informatie naar www.alam-kita.com

Kita een uniek en schitterend onderkomen zullen geven.

Fast forward naar Mei 2018, toen Buddy en Ruby

KARIMUNJAWA ANNO 2018

Thielsch, twee langdurige en beste vrienden van mij uit

Karimunjawa eiland is door middel van een obskuur
bruggetje aan de noord-oost kust verbonden aan de

Nederland, naar Jakarta overkwamen voor een

Sinds mijn laatste bezoek, in December 2016, scheen er

zuidelijke kustlijn van Kemujan eiland. Voordat je het

welverdiende vakantie.

op het Karimunjawa niet echt veel veranderd te zijn.

weet, ben je het bruggetje gepasseerd.

Opvallend was echter wel dat het er een heel stuk
Omdat we voor de eerste twee weken van hun vakantie

levendiger was. Zoals dat wel vaker het geval is, hebben

Trouwens, Kemujan eiland is waar ook het kleine

nog geen vaste plannen gemaakt hadden, stelde ik voor

inmiddels vooral backpackers en jonge toeristen

Dewadaru vliegveld van Karimunjawa te vinden is - zie

om eens een kijkje te nemen bij Margo op Karimunjawa.

in Karimunjawa het “budget” toerisme op gang gebracht.

foto. Tot aan Mei 2018, kon het alleen nog maar kleine

En zo maakten we op 1 Mei, 2018, de overtocht naar

En dat resulteerde weer in de bouw van vele kleine

Twin Otter vliegtuigen ontvangen die plaats bieden aan

mogelijk het laatste nog onbekende stukje “tropisch

hotelletjes en homestays, en restaurants en barretjes.

niet meer dan10 passagiers plus bagage.

De meerderheid van de nog geen 10.000 zielen die er

Sinds Mei 2018, landt er drie keer per week een veel grot-

Op de foto zien we Margo, Ruby en Buddy aan de

nu wonen, is terug te vinden op de twee grootste

er vliegtuig, en daarmee is Karimunjawa nu bereikbaar

koffie na onze aankomst op Karimunjawa.

eilanden Karimunjawa en Kemujan - zie map.

voor grote aantallen toeristen. Helaas, helaas, helaas!

Paradijs” in Indonesië.

Deze onderwater foto’s zijn eigendom van hotel Ayu, alwaar wij tijdens ons verblijf op Karimunjawa logeerden.
info@ayuhotel.com

De rest van de Karimunjawa bevolking is verdeeld over

helder-blauwe wateren waar het goed snorkelen is.

Je kunt rond de meeste van die kleine eilandjes heerlijk

de kleinere (toeristen) eilandjes zoals

Deze foto laat het eiland Menjangan Besar zien, alwaar

zwemmen, en ook prachtig snorkelen.

Menjangan Kecil en Menjangan Besar, en de

het koraal rif heel populair is bij duikers en snorkelaars.

Bij de receptie van jouw hotel kunnen ze je alles vertellen

eilanden Genting, Bengkoang, Cemara,

over charter dag-prijzen voor de motorbootjes die je naar

Menyawakan, Parang en Nyamuk, die veelal alleen

Trouwens, als je op zoek bent naar zon, zee, en strand en

de diverse eilanden kunnen brengen, en zoals die te zien

bezocht worden door toeristen die op zoek zijn naar

wuivende palmbomen, dan is een dag-tocht naar die

zijn op deze foto.

witte stranden, wuivernde palmen en

kleine eilandtjes een absolute “must”.

KARIMUNJAWA IS RUSTIEK, EN RELATIEF AUTO-VRIJ...

Het mooie van Karimunjawa is dat het aantal autos op de

Karimunjawa heeft veel te bieden. En dat wordt vooral

Het is daarom aan te raden om eens een volle dag met

twee grootste eilanden vrijwel te verwaarlozen is. Het is

bevestigd in de schitterende natuurgebieden en

een charter boot er op uit te trekken.

relatief auto-vrij, en daardoor dus heel “rustiek”.

parelwitte stranden die bereikbaar zijn via kleine obskure
weggetjes, en veelal vanaf de enige kustweg die het

Omdat de plaatselijke bevolking hoofdzakelijk in de

De meest populaire vorm van transport op het grote

eiland rijk is. En vandaar dus die brommer!. Zie foto

weekeinden naar die stranden trekt, zijn ze op

eiland is de zogenaamde “motor-scooter”.

rechts.

doordeweekse dagen nogal leeg en verlaten, en dus een

In Nederland zouden wij dat gewoon een “brommer”

oase van rust.

noemen. Bij vrijwel elk hotelletje of logement in het stadje

Naast de prachtige stranden van Karimunjawa-eiland,

Karimunjawa zijn deze brommers te huur voor een

zijn de omliggende kleine eilanden natuurlijk ook rijk aan

De volgende paginas zijn gewijdt aan de de parelwitte

gemiddelde prijs van ongeveer 5 Euro per dag.

schitterende zandstranden, kristal-helder water en mooie

stranden die een “tropische” vakantie op Karimunjawa zo

Absoluut een grote aanrader dus!

koraal riffen waar het goed snorkelen is.

mooi en onvergetelijk maakt.

KARIMUNJAWA - EEN BETAALBAAR TROPISCH VAKANTIE OORD
Met hotel- en pension kamer prijzen die gemiddeld zo rond de 40 Euro liggen, kan ik zeggen dat Karimunjawa een ideal tropisch vakantie oord is waar je gelukkig
(nog) niet het vel over de neus gehaald wordt. Kijk op Tripadvisor voor beoordelingen, adviezen en meningen van reizigers over Karimunjawa hotels en lodging,
en maak op basis daarvan dan je keuze.

Qua natuur en prachtige witte stranden doet Karimunjawa zeker niet onder voor

op tafel hoeft te leggen als je dat zou moeten doen voor een vakantie in de over-

bijvoorbeeld de Malediven, Bora Bora of de Bahamas.

bekende tropische vakantie gebieden zoals de Malediven, Bora Bora en de Bahamas.

En natuurlijk is het in Karimunjawa allemaal wat primitiever, maar daarom ook een stuk
charmanter. En het is er zeker een stuk minder druk, en minder kommersieel.

De meest populaire (toeristen) stranden op Karimunjawa-eiland zijn Tanjung Gelam,
Sunset Beach en Pantai Batu Topeng die allen in het zelfde Ujung Gelam gebied liggen

Het allermooiste van Karimunjawa is toch wel het feit dat je daar voor een

even ten noorden van het centrum, en aan de enige kustweg die Karimunjawa rijk is.

ongelooflijke heerlijk tropische vakantie niet dezelfde astronimische US-dollar bedragen

Zie foto’s op de volgende paginas.

TANJUNG GELAM BEACH

SUNSET BEACH

PANTAI BATU TOPENG

KARIMUNJAWA HEEFT OOK MINDER-BEKENDE STRANDEN, DIE ZEKER EVEN ZO MOOI ZIJN...
Karimunjawa heeft ook vele kleine en verscholen strandjes, die wellicht minder bekend zijn bij de meeste toeristen, maar toch zeker niet minder mooi zijn.
Op deze, en de volgende pagina’s, zie je foto’s van deze strandjes die relatief ver vanaf het centrum van Karimunjawa liggen, en daarom vooral populair zijn bij de wat
meer avontuurlijke en gemotoriseerde toerist, alsook bij de lokale bevolking. Op doordeweekse dagen zijn deze strandjes vrijwel leeg, en daarom een oase van rust.

ALANO BEACH, DAT GELEGEN IS TEN NOORDEN VAN HET CENTRUM VAN KARIMUNJAWA EILAND

ANNORA- EN SECRET GARDEN BEACH ZIJN GELEGEN NAAST ALANO BEACH

De minder-bekende stranden van Alano,
Annora, en Secret Garden gezien vanuit de lucht

PANCURAN BEACH LIGT MINDER DAN 5KM TEN ZUIDEN VAN HET CENTRUM VAN KARIMUNJAWA

PANTAI NYAMPLUNG RAGAS IS GELEGEN 3 KM VERDER ZUID VAN PANCURAN BEACH

TROPICAL ISLAND HOPPING
En natuurlijk moet je met een charter boot op onderzoek uitgegaan naar de kleine omliggende eilandjes, zoals Menjangan Besar en Menjangan Kecil, en Pulau Cemara en de
strandjes en snorkel gebieden die deze eilandjes zo uniek maken. Zie op deze, en de volgende pagina enige foto’s van onze “island-hopping” trip.

TROPICAL ISLAND HOPPING

Er gaat niets boven een dagje onbezorgd genieten onder een tropische zon,
en op een eiland waar je eindeloos kunt luieren op een parelwit strand, en kunt zwemmen in kristal-helder water...

KARIMUNJAWA’S SCHITTERENDE NATUUR
Naast de parelwitte stranden is Karimunjawa ook rijk aan wonder-mooie natuur zoals dat te zien is in het schitterende Karimunjawa Mangrove bos, de prachtige
rijstvelden (sawahs) in het noorden, het Secret Garden natuurgebied bij Annora Beach, en het indrukwekkende Marican bos op Kemujan eiland, dat vol staat met
grillig gevormde Cashew-noten bomen. Trek er eens een dagje op uit op de motor-scooter, en neem de tijd om de schitterende Karimunjawa natuur te ontdekken.

DE “SECRET GARDEN” IS EEN PRACHTIG NATUURGEBIED DAT BIJ ANNORA BEACH LIGT

Het kleine schier-eilandje op deze foto is de
prachtige Secret Garden gezien vanuit de lucht

GRILLIG GEVORMDE CASHEW-NOOT BOMEN IN HET DORP MARICAN, OP KEMUJAN EILAND

HOE KOM JE NAAR KARIMUNJAWA

PER VLIEGTUIG

ATR 62-600 twin-engine turboprop. De terugvlucht gaat

Voor informative over reis schema en ticket prijzen ga naar

Karimunjawa is bereikbaar per vliegtuig alsook per

op die zelfde dagen om 07.15 in de morgen. De vlucht

www.karimunjawaboatticket.com/boat-schedule/

zogenaamde “fast-” and “slow boat” ofwel Ferry.

duurt ongeveer 30 minuten.

Vanaf Surabaya gaat er op Dinsdag en Donderdag om

Ga voor boekingen en tickets naar deze link

Indien je geen probleem hebt met de non-aircon en vaak

www.paketwisatakarimunjawa.com

over-volle budget klasse - waarbij je vaak over mensen en
kinderen heen moet stappen om je gereserveerde zitplek

half twaalf ‘smorgens een vlucht met een zogenaamde
12-seat Twin Otter prop-plane die je dan in één uur en

PER BOOT

te bereiken - dan kun je voor ongeveer €10.00 de

tien minuten naar het kleine Dewadaru vleigeveld op

Als je per boot wilt reizen, dan moet je naar het stadje Jep-

oversteek maken.

Kemujan eiland vliegt. De terugvlucht vertrekt op

ara gaan, dat gemakkelijk bereikbaar is vanaf Semarang in

Woensdag om 8 uur ‘smorgens, en op Donderdag om

Centraal Java. Vandaar duurt de oversteek per ferry (slow

Als je echter voor meer comfort en aircon wilt kiezen, dan

kwart voor twee ‘smiddags.

boat) ongeveer 5 uur.

is het raadzaam om voor iets meer dan €20.00 een zoge-

De zogenaamde “fast boat” doet er ongeveer 2 uur over.

naamde “Executive” of “VIP” klasse tiket te kopen.

Sinds May 2018 gaat er op Woensdag, Vrijdag en Zondag

Mijn ervaring is dat die wat “duurdere” tiket je ongelooflijk

om zes uur in de morgen vanuit Semarang een NAM AIR

meer reisplezier geeft. Doen dus!

“Een Ansichtkaart uit Karimunjawa” werd gemaakt om de “avontuurlijke” reiziger zoveel mogelijk waardevolle informatie over Karimunjawa te geven, zodat men vervolgens,
gewapend met die kennis, eens een kijkje kan gaan nemen in één van de laatste relatief onbekende “Tropische Paradijsjes” die Indonesië nog rijk is.
Mocht je na het lezen van “Een ansichtkaart uit Karimunjawa” nog openstaande vragen hebben, stuur dan gerust een email naar denniskloeth@gmail.com

EEN ANSICHTKAART UIT KARIMUNJAWA
Een reisverslag in woord en beeld door Dennis G. Kloeth

KARIMUNJAWA is een kleine archipel van 27 eilanden, groot en klein. En niet meer dan 7 daarvan zijn bewoond .
Het ligt in de Java Zee, en op zo’n kleine 80 kilometer ten noord-westen van Jepara, een klein vissersdorp dat gelegen is op de noordelijke kustlijn van Centraal Java.
Massa-toerisme heeft Karimunjawa gelukkig nog niet echt ontdekt als “Tropisch Paradijs”. En behalve als je vloeiend Indonesich spreekt en leest, is er op het internet
helaas niet al te veel zinnige en betrouwbare informatie over Karimunjawa te vinden.
“Een Ansichtkaart uit Karimunjawa” geeft de avontuurlijke reiziger hopelijk voldoende informatie (en vooral een reden) om eens een kijkje te gaan nemen
in Karimunjawa, één van de vele relatief onbekende “Tropisch Paradijsjes” die Indonesië nog rijk is.
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