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Avontuurlijk toerisme staat op Mauritius nog in de kinderschoenen en dat maakt 
het des te… avontuurlijker. Veel natuur heb je hier nog voor jezelf. Van kajakken over 
rivieren omringd door vleerhonden tot klimtochten door verlaten valleien vol water-

vallen: reisjournalist Veerle Witte ontdekt de wilde kant van Mauritius. 
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Een tropische regenbui in 
de tuin van Le  Domaine 
de Saint Aubin, een voor-
malig plantagehuis in 
het dorp Souillac, nabij 
het zuidelijkste punt van 
Mauritius.
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AFRIKA

OTENTIC
In het dorpje Deux Frères, 
aan de onontwikkelde 
oostkust, vind je het rivier-
kamp van Otentic, de 
enige eco-glamping van 
Mauritius. Smul van verse 
creoolse maaltijden, maak 
gebruik van de gratis 
kajaks of pak de pendel-
boot naar enkele van de 
mooiste stranden van het 
eiland. Zoek je nog meer 
avontuur? Verblijf dan in 
het recent geopende 
tentenkamp in de bergen. 
otentic.mu

Ik knal met mijn hoofd tegen een 
stalen stang. In een 4x4 hobbelen 
we over kronkelende modder-
wegen omhoog, steeds verder van 

de bewoonde wereld. Takken slaan 
tegen de jeep, die regelmatig vast komt 
te zitten in diepe gaten en plassen. 
We zijn onderweg naar het ecokamp 
van Otentic, gelegen in de bergen 
aan de weinig bereisde oostkust van 
Mauritius. Cedric Ricci, een 26-jarige 
Fransman die sinds anderhalf jaar op 
het eiland woont, zet me af voor mijn 
safaritent. Ik sla het tentzeil open. Gla-
zen potten met ledlampjes die werken 
op zonne-energie verlichten de ruimte, 
regen klettert op het dak. Elektriciteit 
is hier niet. Vanaf de veranda kijk ik uit 
over een groene deken van guave- en 
palmbomen die uitrolt naar de zee. Ik 

blijf een paar minuten turen, sla een 
stel muggen van mijn bovenbeen en 
trek mijn poncho aan. Via een smal 
paadje glibber ik met een zaklamp in 
mijn hand omlaag naar een open hut 
waar we vanavond een creoolse maal-
tijd eten, bereid met groenten die in de 
tuin van het kamp worden verbouwd. 
Ik pak een lokaal Phoenix-biertje uit de 
honesty bar en schuif aan bij Cedric en 
zijn vriendin Dominique aan een lange, 
houten tafel. Het stel werkt – en woont 
– vijf dagen per week in de lodges van 
Otentic: het eerste ecoverblijf op het 
eiland, met twee kampen: één aan de 
rivier en dit net geopende verblijf in 
de bergen. De rest van hun tijd leven 
ze in een klein surfdorp aan de west-
kust. ‘Mauritius profi leert zichzelf als 
luxe resortbestemming, waardoor veel 
mensen geen idee hebben wat hier ver-
der te doen is,’ zegt Cedric. ‘Het avon-
tuurlijk toerisme begint zich langzaam 
te  ontwikkelen, maar veel plekken heb 
je hier als avonturier nog volledig voor 
jezelf.’

MAURITIUS CONSCIOUS
Voor duurzame, avontuur-
lijke reizen op maat ben je 
bij Mauritius Conscious aan 
het juiste adres. Zij werken 
met lokale gidsen, eco-
hotels en kleine familiebe-
drijven, die ze beoordelen 
op verschillende sociale, 
ecologische en ethische 
vlakken. Ook geven ze je 
vuilniszakken mee, om 
tijdens het wandelen afval 
uit de natuur te ruimen, en 
compenseren ze de volledi-
ge CO2-uitstoot van je reis.
mauritiusconscious.com

Aan mijn zijden rijzen muren van jungle omhoog. Makaken 
bungelen speels aan takken boven het water. Vleerhonden 
– grote vleermuizen, ook wel vliegende honden genoemd – 

cirkelen boven mijn hoofd.  

Dat merk ik de volgende ochtend, 
wanneer we zijn afgedaald voor een 
kajaktocht vanuit het rivierkamp van 
Otentic. In een knalrode eenpersoons-
kajak peddel ik stroomopwaarts rich-
ting de voet van de waterval waaruit de 
rivier ontspringt. Vanwege de heftige 
regenval van de nacht ervoor is het een 
fl inke beproeving. Voor elke twee meter 
die ik vooruitga, ga ik er weer een ach-
teruit. Aan mijn zijden rijzen muren 
van jungle omhoog. Makaken bunge-
len speels aan takken boven het water. 
Vleerhonden – grote vleermuizen, ook 
wel vliegende honden genoemd – cirke-
len boven mijn hoofd. Buiten hun gezel-
schap ben ik alleen. Dit is het Mauritius
waarover Cedric het had. Het Mauri-
tius waarvoor ik ben gekomen. 

Wandelgids Jean Bony Lazer, die 
me meerdere dagen meeneemt naar 
onontdekte uithoeken van het eiland, 
bevestigt wat Cedric vertelde. ‘Wist je 
dat negentig procent van de toeristen 
op Mauritius hun resort niet verlaat?’ 
vraagt hij, terwijl we over een dicht-

1  Trou-aux-Biches, aan 
de noordwestkust van 
Mauritius.

2  Het restaurant van 
het rivierenkamp van 
Otentic.

3  Afval wordt gescheiden.

4  De piek van de Rempart 
aan de Tamarinbaai. 
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begroeid pad afdalen naar het dal van 
de wilde Tamarinvallei. Het is de start 
van een zevenenhalf uur durende tocht 
langs de gelijknamige waterval, die 
langs zeven plateaus bijna driehonderd 
meter omlaag stort. Hij wacht niet op 
antwoord. ‘Dat snap ik niet. Dat men-
sen helemaal hiernaartoe komen om 
vervolgens niet buiten de muren van 
hun hotel te komen. Er is zo veel meer 
te beleven.’ 

De tocht leidt ons dieper de vallei 
in langs de rivier, waar we van rots naar 
rots springen tot we aan de voet staan 
van Les Sept Cascades, de zeven water-
vallen. Hier begint het echte werk. Met 
handen en voeten klimmen we steil 
omhoog langs meerdere death walls, 
waarna we buiten adem aan komen 
op een hogergelegen plateau. Op elk 
niveau wacht een nieuwe waterval 
en een verderstrekkend uitzicht. De 
bovenste drie watervallen zijn vanaf 
de top relatief makkelijk te bereiken, 
maar wij beklimmen de cascades van 
onder naar boven. En dat betekent: de 

natuur voor ons alleen. We springen 
in het water, douchen onder de water-
vallen en kletsen in de brandende zon. 
Jean Bony trekt er geregeld alleen op 
uit om nieuwe plekken te ontdekken. 
‘Wandelroutes zijn vaak slecht of niet 
aangegeven op Mauritius. Daarom ga 
ik altijd goed voorbereid op pad. Als ik 
een gebied niet goed ken, heb ik extra 
eten bij me, en mijn tent. Ik hou ervan 
om helemaal alleen op de top van een 
berg te slapen, wetende dat ik waar-
schijnlijk de eerste ben die dit doet.’   

GROENE GEHEIMEN
De volgende avond zit ik samen met 
Romina Tello Soberanes, de opricht-
ster van Mauritius Conscious – de 
eerste duurzame reisorganisatie van 
het eiland – op het strand van Trou 

aux Biche. De zon kleurt de zee oranje, 
drie kleurrijk geklede Indiase vrouwen 
slenteren voorbij. Wit zand kriebelt 
tussen mijn tenen. Ik neem een hap 
van mijn opgerolde rotipannenkoek 
met vegetarische curry. We proosten. 
Een zwembadstille, turquoiseblauwe 
zee spoelt zachtjes aan, rijen palmbo-
men bieden welkome schaduw. Precies 
dít is wat ik me had voorgesteld bij dit 
tropische eiland in de Indische Oceaan, 
ruim achthonderd kilometer ten oos-
ten van Madagaskar. Maar Romina is 
degene die me laat zien dat Mauritius 
zo veel meer verborgen houdt. Ik kajak 
door mangrovetunnels aan de noord-
kust, fiets door casuarinabossen, over 
kronkelende zandwegen en langs vissers- 
dorpen aan de zuidwestkust en beklim 
bergen als de iconische Morne Brabant. 

De van oorsprong Mexicaanse 
Romina ontmoette haar Mauritiaanse 
man Gerald Ami in Dubai. Ze werden 
verliefd en verhuisden vier jaar geleden 
samen naar Mauritius. Romina: ‘We 
gingen regelmatig op avontuur: hiken 
in de bossen of bergen beklimmen. Het 
viel me op hoe weinig reizigers van deze 
plekken afwisten, maar ook hoe weinig 
aandacht er was voor natuurbehoud.’ 
Zo startte ze Mauritius Conscious. 
‘Duurzaam toerisme staat hier nog in 
de kinderschoenen, maar we merken 
dat er een groeiende vraag is,’ vertelt 
ze. ‘Veel toeristen informeren nog altijd 
naar de standaardtours die het eiland 
promoot: zwemmen met dolfijnen, een 
uitstapje naar Île aux Cerfs of een boot-
tocht rond Crystal Rock. Ik probeer hen 
dan uit te leggen dat er zo veel meer te 

LE MORNE BRABANT
Op deze berg voltrok zich 
ooit een vreselijk drama. 
Toen op 1 februari 1835 de 
slavernij werd afgeschaft, 
reisde een politie-eenheid 
naar het eiland om het 
nieuws te brengen aan de 
gevluchte slaven die op de 
top van de berg leefden. 
Die dachten echter dat ze 
werden gearresteerd en 
sprongen massaal hun 
dood tegemoet. Tegen-
woordig wordt jaarlijks op 
1 februari de afschaffing 
van de slavernij herdacht. 

WANDELEN 
Hoewel niet altijd even 
goed aangegeven, heeft 
Mauritius spectaculaire 
wandelroutes. Aanraders 
zijn de South Coast Trail, de 
wandeling naar Cascade 
500 Pieds, Les Sept Cas-
cades in de Tamarinvallei 
en Le Morne Brabant. Op 
exploremauritius.org vind 
je alle mogelijke routes. 
Moeilijkere tochten doe je 
het best met een gids.

FIETSEN
Verken Mauritius per fiets 
of beter nog: per e-bike. 
Kronkel over zandwegen 
en door casuarinabossen 
of trotseer het bergachtige 
binnenland. Stop onder-
weg bij watervallen, verla-
ten baaien en voor lokale 
snacks in vissersdorpjes. 
electrobikemauritius.com

‘Ik hou ervan om helemaal alleen op de top van 
een berg te slapen, wetende dat ik waarschijnlijk de 

eerste ben die dit doet.’  

1  Gids Jean Bony Lazer  
tijdens de beklimming 
van Le Morne.

2  Een wilde vleerhond in 
een jackfruitboom in Sir 
Seewoosagur Ramgool-
am: een 18de-eeuwse 
botanische tuin.

3  De Cascade 500 Pieds, 
een waterval van 152 
meter hoog in Parc 
national des gorges de 
Rivière Noire. 
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doen is, zoals de wandeling langs zeven 
watervallen, ziplinen of stand-up-pad-
dleboarden over de Tamarinrivier bij 
zonsopkomst.’

Deze aandacht voor groen toeris-
me is hard nodig. De natuur op het 
eiland is nog maar een fractie van wat 
deze ooit was. ‘Toen de Nederlandse 
VOC-scheepvaarders het onbewoon-
de Mauritius in 1638 koloniseerden, 
was het overgroeid met endemisch 
regenwoud vol dodo’s en reuzen-
schildpadden,’ vertelt gids Melanie 
van de Mauritian Wildlife Foundation 
(MWF) wanneer we aanmeren bij Île 
aux Aigrettes. Dit koraaleiland in de 
zuidoostelijke baai Mahebourg werd 
in 1965 uitgeroepen tot natuurreser-
vaat en is enkel met een gids te betre-
den. Het is de laatste plek waar je kunt 
ervaren hoe de Nederlanders  Mauritius 
ooit aantroffen. ‘Door houtkap, 
 landruiming en introductie van exoti-
sche dieren is ruim 98 procent van de 
endemische flora en fauna  verdwenen. 
Onder meer de dodo, de reuzenschild-
pad en de blauwe duif moesten eraan 
geloven.’

‘Zo zag Mauritius er vierhonderd 
jaar geleden uit,’ vertelt Melanie terwijl 
we ons een weg banen door vervloch-
ten bomen en lianen. Ik kijk ik uit over 
het helderblauwe water dat Île aux 
Aigrettes omringt. Geherintroduceerde 
seychellenreuzenschildpadden gra-
zen langs de paden, blauwgroene 
hagedissen met felrode stippen en 
gele strepen kijken me aan vanuit de 
bomen. We verstoppen ons in de bosjes 
om zeldzame vogelsoorten, zoals de 
roze duif en de olijfgroene mauritius-

brilvogeltjes, te bespieden. Zij komen 
enkel op Mauritius voor. ‘We probe-
ren hier de inheemse plant- en dier-
soorten van Mauritius te herstellen,’ 
legt  Melanie uit. ‘Er is veel verloren 
gegaan, maar we zijn blij met het werk 
dat we hebben kunnen verrichten. Op 
dit eiland groeit vegetatie die je ner-
gens anders op Mauritius ziet. Het is 
het laatste toevluchtsoord voor een 
groot aantal ernstig bedreigde dieren. 
Zo waren er ooit nog maar negen roze 
duiven over op Mauritius, nu meer dan 
driehonderdvijftig.’

MAURITIAN WILDLIFE 
FOUNDATION (MWF)
Een ngo die zich bezighoudt 
met het behoud van bedreig-
de planten- en diersoorten 
van het land. Zij proberen 
verloren ecosystemen opnieuw 
te creëren door inheemse bos-
sen te herstellen en zeldzame 
diersoorten voor uitsterven te 
behoeden. Ook vergroten ze 
het bewustzijn van het belang 
van natuu r behoud met onder-
wijsprogramma’s en ecotours. 
mauritian-wildlife.org

Het koraaleiland Île aux Aigrettes is 
de laatste plek waar je kunt ervaren 

hoe de Nederlanders Mauritius in  
de zeventiende eeuw aantroffen.

1  Phelsuma ornata, een 
zeldzame madagaskar-
daggekko.  

2  De roodoorbuulbuul is 
een zangvogel met een 
karakteristieke kuif.

3  Een grazende seychellen-
reuzenschildpad. 

Een kajaktocht langs 
mangroves naar Île 
d’Ambre, een beschermd 
natuurgebied op 
zo’n vijftien minuten 
 peddelen vanaf de 
noordoostkust.
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STRAATLEVEN
Het is amper te bevatten dat een onbe-
woond eiland van tweeduizend vier-
kante kilometer in vierhonderd jaar 
tijd kan veranderen in een plek met 
ruim 1,3 miljoen inwoners. Hindoes, 
moslims, Fransen, Chinezen, creolen: 
ook cultureel gezien heeft de geschie-
denis van Mauritius interessante spo-
ren achter gelaten. Shakti Callikan, 
mede-oprichter van MyMoris – Moris 
is creools voor Mauritius – neemt me 
mee op een streetfood-tour door hoofd-
stad Port Louis. Net als de avontuur-
lijke zijn ook culturele tours zwaar 
ondervertegenwoordigd; MyMoris is 
de enige aanbieder. 

We wandelen langs Chinese tem-
pels, moskeeën en zaakjes vol bergen 
rode, gele en oranje kruiden, naast gro-
te zakken rijst en gedroogde vis. Geuren 
van wierook, gefrituurd deeg, curry’s en 
uitlaatgassen vermengen zich in mijn 
neus. Shakti vertelt hoe de waardevol-
le ebbenbossen onder de kolonisten 
in hoog tempo hebben plaatsgemaakt 
voor suikerrietplantages, die tegen-

hik. Shakti vervolgt: ‘In 1789 woonden 
hier zo’n dertigduizend slaven, twee-
duizend Fransen en tweeduizend vrije 
gekleurde inwoners. Ongeveer twintig 
jaar later namen Britse kolonisten het 
stokje over, in 1835 schaften zij de sla-
vernij af. Om het ernstige tekort aan 
arbeiders op de plantages op te vangen, 
haalden de Britten goedkope werkers 
uit India naar Mauritius. Zij kwamen 
in grote aantallen naar het eiland, en 
behielden hun cultuur, kleding en taal. 
De haven van Port Louis werd een ech-
te hub, waar ook Chinezen kansen zien. 
Zo ontstond er een steeds bontere mix 
aan mensen, die tot de dag van vandaag 
vredig naast elkaar leven.’ En dat laatste 
is overal voelbaar. Moslims en hindoes 
vieren zij aan zij kerst op het strand, 
Suikerfeest is een nationale feestdag 
en Chinezen spelen een potje jeu de 
boules mee met de Frans- Mauritianen. 
Ook als reiziger kun je niet anders dan 
je welkom voelen. Op de top van Le 
Morne krijg ik na een zware beklim-
ming zelfgemaakte samosa’s aange-
boden van een groep jonge Indiërs, 

op het strand van Grand Baie word ik 
uitgenodigd op een verjaardag door 
een familie, en in de  lokale bussen die 
het eiland rondhobbelen word ik stan-
daard aangesproken door verschillende 
medepassagiers. Vriendelijkheid lijkt in 
de Mauritiaanse genen te zitten.

Op een van mijn laatste dagen 
op het eiland zit ik op de rand van 
een afgrond in het Parc national des 
gorges de Rivière Noire, het grootste 
beschermde bosgebied van Mauriti-
us. Een 150 meter hoge waterval, de 
Cascade 500 Pieds, stort recht langs 
mijn voeten omlaag om te verdwijnen 
in de groene, dichte begroeiing. In de 

MYMORIS
Van een streetfood-tour in 
hoofdstad Port Louis tot een 
fietstocht door de smalle 
straatjes van het vissersdorpje 
Poudre d’Or, waarbij je op 
bezoek gaat bij lokale kunste-
naars: de culturele tours van 
MyMoris laten je kennismaken 
met de geschiedenis, religies, 
talen, ambachten en keukens 
van Mauritius.
mymoris.mu

Moslims en hindoes vieren zij aan zij kerst op  
het strand, Suikerfeest is een nationale feestdag 

en Chinezen spelen een potje jeu de boules  
smee met de Frans-Mauritianen.

verte zie ik de ruige zuidkust, waar 
ik een paar dagen geleden de South 
Coast Trail liep en geen enkele ande-
re reiziger tegenkwam. Ook nu ben ik 
alleen, na een wandeltocht van slechts 
45 minuten. Een gigantisch contrast 
met de bekende Chamarelwaterval, 
aan de andere kant van dit nationale 
park, waar bussen vol resorttoeristen 
naartoe worden gereden om van ach-
ter een hek naar het vallende water te 
kijken. Dit is het Mauritius dat nergens 
ge  adverteerd staat, het Mauritius dat 
je zelf moet ontdekken, het Mauritius 
voor avonturiers. 

ZO KOM JE ER
Air Mauritius vliegt sinds 
oktober 2018 dagelijks 
vanaf Amsterdam op Sir 
Seewoosagur Ramgoolam, 
de internationale lucht-
haven van Mauritius. 
Meer info en tickets via 
airmauritius.com

woordig veertig procent van het eiland 
in beslag nemen. ‘De Fransen haalden 
slaven uit Madagaskar en Mozambi-
que om te werken op deze plantages,’ 
vertelt ze, terwijl ik haar volg door de 
drukte van de stad. We stoppen voor 
een blauw-rood afgebladderd tentje, 
waar een vriendelijk lachende meneer 
staat te roeren in een grote dampende 
pan. Shakti bestelt een portie gateaux 
piment, gefrituurde chilicakes, een 
nationale favoriet, en zeer pittig. Ik 
neem een hap en krijg spontaan de 

1  Een chef frituurt gateaux 
piment in hoofdstad Port 
Louis. 

2  Roze pinda’s, geroosterd 
in zand. 

3  Les Sept Cascades, de 
zeven watervallen in de 
Tamarinvallei. 

4  Een jongen slingert heen 
en weer in een banyan, 
een snelgroeiende boom 
met luchtwortels. 

Veerle Witte is reisjournalist en Digital Nomad van 
National Geographic. Voor Traveler maakte ze  eerder 
reportages over onder meer Sumatra (3/2018) en  
IJsland (1/2018). Robin Visser is foto- en videograaf. 
Dit is zijn eerste publicatie in Traveler.
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