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Mt. Makiling Forest Reserve (Laguna/Batangas, Luzon)
Dankzij de gemakkelijke toegankelijkheid is
dit 4200 hectare grote reservaat een van
de meest bestudeerde natuurgebieden van
de archipel. Het is een favoriete excursiebestemming voor vogelliefhebbers. In de hellingbossen van de inactieve vulkaan Mount
Makiling (1144 m) heeft men circa 240 soorten vogels vastgesteld. Bijna de helft daarvan
betreft endemische soorten!

ramoan-schiereiland. Er bevinden zich nog
belangrijke stukken laaglandbos. Langs de
kust liggen eilandjes met ruige kalksteenformaties. Het gebied is toegankelijk vanaf de
stad Caramoan.

Mt. Isarog National Park (Camarines
Sur, Luzon)
De rustende vulkaan Mt. Isarog (1976 m)
domineert het landschap in dit gebied. De
fauna van het 101 km2 grote reservaat
omvat o.a. apen, wilde zwijnen en talloze
Quezon National Park (Quezon,
interessante vogelsoorten, waarvan een
Luzon)
aantal endemisch voor Luzon. Een speciaal
Regenwoudreservaat van 985 hectare. Door excursiedoel voor bergwandelaars vorhet reservaat loopt een kronkelende weg men de watervallen (Malabsay Falls) in het
vanwaar men het gevarieerde plantenleven park. Het gebied kan het best bereikt workan bekijken.Tot de dieren die men in het ge- den via het Ranger Station bij het dorpje
bied kan waarnemen behoren apen, varanen Panicuasan op de westelijke ﬂank van Mt.
en talloze vogelsoorten. Hoewel de specta- Isarog.
culaire neushoornvogels hier nog wel voorkomen heeft men meer kans op een ontmoe- Mt. Mayon National Park (Albay,
ting met gewonere soorten als de door zijn Luzon)
opvallende en luidruchtige gedrag gemakke- Dit 55 km2 grote reservaat omvat de holijk observeerbare coleto (een beo-achtige gere hellingen van de 2421 m hoge Mayon
vogel met een kale, rozegekleurde kophuid). Vulkaan, beroemd vanwege zijn vrijwel perEen kennismaking met een ‘ornithologisch fecte kegelvorm. In de hellingbossen (vooral
juweel’ als de ruigkuifkoekoek (met zijn secundaire jungle) leven onder andere apen,
merkwaardige krullerige, oranje kuifveren) herten en wilde zwijnen.
behoort echter ook tot de mogelijkheden.
In verband met het onvoorspelbare karakter
van de nog steeds actieve Mt. Mayon dient
Bicol Natural Park, (Camarines Nor- men voor een eventuele beklimming eerst
contact op te nemen met het Legazpi Toute/Camarines Sur, Luzon)
Een 5201 hectare groot beschermd berg- rist Ofﬁce in de aan de voet van de vulkaan
achtig gebied op de provinciegrens van Ca- gelegen plaats Legazpi City.
marines Norte en Camarines Sur. Er groeit
deels oorspronkelijk bos en deels aange- Bulusan Volcano National Park (Sorplant bos. Tot de zoogdierfauna behoren o.a. sogon, Luzon)
apen en twee soorten civetkatten.
Landschappelijk aantrekkelijk vulkanisch gebied met een klein meer dat gevoed wordt
Caramoan National Park (Camari- door een onderaardse stroom. Om het
nes Sur, Luzon)
door weelderige junglevegetatie omgeven
Een 347 hectare groot gebied op het Ca- meer loopt een ca. 3 km lang wandelpad
78
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Mt. Mayon National Park

met picknickplaatsen. De 1559 m hoge Mt.
Bulusan heeft nog recentelijk vulkanische
activiteiten vertoond. Het reservaatgebied
omvat 3700 hectare.
Mt. Iglit – Mt. Baco National Park
(Mindoro Occidental)
Dit beschermde gebied (754 km2) in het
bergachtige binnenland van Mindoro is
vooral van belang als toevluchtsoord voor
de endemische dwergbuffel of tamaraw. Het
reservaat is bereikbaar vanuit de plaats San
José.
Mt. Calavite Wildlife Sanctuary
(Mindoro Occidental)
Een 5000 hectare groot bergachtig gebied
op de noordwestelijk tip van Mindoro. De
lagere hellingdelen zijn helaas al grotendeels ontbost. De nog resterende bossen
zijn een belangrijk leefgebied voor schaarse
vogelsoorten, waaronder de Mindoro-neushoornvogel.
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Apo Reef Natural Park (Mindoro
Occidental)
Dit beschermde gebied omvat drie kleine,
geisoleerd liggende eilandjes met daarbij
een uitgestrekt koraalrif van circa 34 km2.
Het grootste eilandje, Apo Island, heeft een
omvang van 22 hectare en is gedeelte begroeid met mangroven en strandvegetatie.
De eilandjes bieden broedgelegenheid voor
verscheidene schaarse vogelsoorten en zeeschildpadden gebruiken de stranden als legplaats. Bij de riffen komen grotere pelagische
vissen (waaronder verschillende soorten
haaien) algemeen voor.
Naujan Lake National Park
(Mindoro Oriental)
Dit 21655 hectare grote natuurgebied omvat het Naujan Lake, een meer met een oppervlakte van 70 km2. De oeverzones van
het meer vormen een belangrijke verblijfplaats voor allerlei moerasvogels zoals purperkoeten en verschillende soorten reigers
en eenden.
79
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meeste hotels en pensions in Manila bevinden zich in het toeristendistrict Ermita-Malate. Tijdens het hoogseizoen (december-april)
doet men er verstandig aan niet te laat op de
dag naar hotelruimte te zoeken.
In provinciesteden zijn meestal alleen hotels
in de lagere categorieën en nietgeklassiﬁceerde hotels beschikbaar.
De prijzen liggen in de provincies op een lager niveau dan in Metro Manila. Overigens
valt er vaak te onderhandelen over de kamerprijs, vooral als men van plan is de kamer voor verscheidene dagen te huren. Als
er enkele hotels vlak bij elkaar staan loont
het de moeite een onderlinge vergelijking te
maken. Ook de verschillende kamers van een
hotel kunnen vrij grote verschillen vertonen.
Er is nogal eens sprake van achterstallig onderhoud (slecht functionerende toiletten en
douches). Let er ook op of de kamer goed
afgesloten kan worden en of men gemakkelijk weg kan komen in geval van brand. Houd
er rekening mee dat vooral in kleinere stadshotels het betrekkelijk regelmatig voorkomt
dat er ook kamers per uur verhuurd worden
ten behoeve van ‘kortstondige relaties’.Wees
niet verbaasd nu en dan in hotels kakkerlakken tegen te komen. Dat kan zelfs gebeuren
in duurdere hotels en hoort min of meer bij
het reizen in de tropen. De minste kans op
kakkerlakken heeft u in nette kamers met
strakke muren en vloeren zonder kieren en
dergelijke. Laat in elk geval nooit voedsel onverpakt in uw kamer liggen en berg wasgoed
op in een plastic zak.
Bij de plaatsbesprekingen elders in het boek
worden de hotels verdeeld in de categorieen ‘duur’, ‘middenklasse’ en ‘goedkoop’. Wat
de prijzen betreft gaat het daarbij vooral om
een onderlinge vergelijking van de hotels per
locatie. Een relatief duur hotel in een provinciestad kan qua prijs min of meer overeenkomen met een middenklassehotel in Manila.

Beach resorts
Onder het begrip ‘beach resort’ vallen op
de Filipijnen zowel exclusieve strandhotels
als eenvoudige vakantieverblijven voor lowbudgetreizigers. De duurdere strandhotels
bieden een grote mate van comfort en vaak
ook allerlei voorzieningen ten behoeve van
sportbeoefening (duiken, windsurfen, tennis,
e.d.). Meestal bestaan ze uit een complex
luxe en gewoonlijk mooi gesitueerde bungalows. Vaak is er ook nog een zwembad aanwezig en veel resorts beschikken ook over
massage- en wellnessfaciliteiten (vaak ook
aangeduid als ‘spa’). Meestal is het mogelijk
per internet reserveringen te maken via een
van de ‘booking-sites’. De prijzen van deze
strandhotels komen overeen met die van de
hogere categorieën luxe hotels in de steden.
Middenklasse beach resorts bieden doorgaans voldoende comfort, maar beschikken
niet altijd over extra voorzieningen zoals
een zwembad.
Het goedkope genre beach resort ziet er
meestal als volgt uit: een reeks eenvoudige
2- tot 4-persoons strandhuisjes met daarbij
een klein restaurant met terras. Gewoonlijk
vormt bamboe het belangrijkste bouwmateriaal voor de wanden en vloeren en bestaat
de dakbedekking uit bladeren van de nipapalm. Deze ‘nipahuisjes’ zijn vaak geplaatst
op palen waardoor men geen last heeft van
ongedierte als kakkerlakken. Muggen kunnen echter wel vaak binnenkomen via kieren
(muskietennet gebruiken). Het interieur omvat behalve bedden gewoonlijk een tafel en
enkele stoelen. Soms beschikt men over eigen toilet- en doucheruimte, maar vaak is er
ook sprake van gemeenschappelijke sanitaire
voorzieningen. Aangezien er niet altijd stromend water aanwezig is moet men zich bij
het wassen en toiletspoelen soms behelpen
met plastic emmertjes waarmee men water
schept uit grote voorraadtanks. Ondanks
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Luxe beach resort in El Nido

de nogal basale voorzieningen vormen deze
eenvoudige accommodaties vooral voor
jeugdige reizigers een aantrekkelijke mogelijkheid om goedkoop een aantal vakantiedagen langs de kust door te brengen. De sfeer
is er meestal erg gemoedelijk en men heeft
er volop gelegenheid op een gezellige manier in contact te komen met andere reizigers. Net als bij de dure strandhotels bestaat
er vaak de mogelijkheid om duikapparatuur
en surfboards te huren. Voor de huurprijs
van een 2-persoons strandhuisje moet u rekenen op 10 à 20 euro per etmaal.
Bij de beschrijving van plaatsen en bezienswaardigheden is regelmatig gewezen op
de aanwezigheid van beach resorts. Tot de
meest populaire kustverblijven voor jonge
reizigers behoren vooral: Puerto Galera
(Mindoro), Panglao Island (Bohol), Moalboal
(westkust Cebu), Boracay Island (Panay) en
verschillende locaties op het eiland Palawan.
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Appartementen
Als u van plan bent langere tijd in een van
de grote steden te verblijven kan het voordeliger uitkomen een gemeubileerd appartement te huren i.p.v. een hotelkamer. Aanbiedingen kunt u vinden in de weekendeditie
van de plaatselijke dagbladen.
Jeugdherbergen
In Manila en enkele andere grote steden bevinden zich jeugdherbergen. Behalve slaapzalen worden meestal ook 1- en 2-persoonskamers aangeboden. Inlichtingen zijn te
verkrijgen bij de Youth Hostel Association of
the Philippines (adres: 4227 Tomas Claudio
St, Parañaque, Metro Manila; 9 8320680/028516934).
VERVOER OP DE FILIPIJNEN
Trein en metro
Het spoorwegnet op de Filipijnen is nogal
beperkt. De enige reguliere lijn is thans nog
95
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HET CENTRALE BERGLAND
Het Centrale Bergland van Luzon of
wel de Cordillera Central strekt zich in
noord-zuidrichting uit over een afstand
van bijna 250 km, terwijl de breedte van
de bergketen gemiddeld zo’n 50 km bedraagt. De bergen in het gebied bereiken
plaatselijk hoogten van meer dan 2500 m;
de hoogste top is de Mt. Pulag (2930 m; ook
bekend onder de naam Mt. Pulog). Baguio
aan de zuidwestkant van de bergketen is de
grootste stad van de streek en is vanuit het
laagland bereikbaar over goede wegen. In
de meer centrale delen van het bergland
zijn de wegen over het algemeen van ma-

NOORD-LUZON

De wereldberoemde rijstterrassen in het
hooggebergte van Noord-Luzon kunnen beschouwd worden als een van de belangrijkste toeristische attracties op de Filipijnen.
Ook in volkenkundig opzicht is het gebied
zeer interessant en het prachtige landschap
leent zich uitstekend voor het maken van
bergwandelingen.
Een vakantiebestemming van totaal ander
karakter vormt het noordwestelijke kustgebied van Luzon. Een ideale bestemming voor
liefhebbers van kleine tropische eilandjes
vormt de Lingayen Gulf met de mini-archipel
van de Hundred Islands. In de kuststreek Ilocandia staan nog veel bouwwerken (vooral
kerken) uit de Spaanse koloniale tijd.

Foto: Shutterstock.com
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tige tot slechte kwaliteit: smal, bochtig,
hobbelig en tijdens regenperioden vaak erg
modderig. Gedurende het natte jaargetijde
(juli-november) komt het regelmatig voor
dat een wegverbinding tijdelijk afgesloten
is ten gevolge van een aardverschuiving.
Het ligt voor de hand dat het reizen over
dergelijke bergwegen vaak een nogal tijdrovende zaak is. Voor een redelijke rondreis
door het gebied moet men dan ook rekenen op een reistijd van ongeveer een week.
Aangezien het aantal doorgaande wegen
vrij beperkt is maken vrij veel toeristen
gebruik van dezelfde reisroute, namelijk
Baguio-Bontoc-Banaue of vice versa. Bij de
hiervolgende plaatsbeschrijving zal ik dan
ook deze volgorde aanhouden. Daarbij zal
ook aandacht worden besteed aan interessante bestemmingen welke gelegen zijn aan
zijwegen van de genoemde route.
BAGUIO
Vanuit Manila is er dagelijks een vliegverbinding met Baguio. Het vliegveld van Baguio ligt
echter circa 7 km buiten de stad en in combinatie met de inchecktijd op het Domestic Airport van Manila is men al gauw circa
twee uur onderweg. Met de bus bedraagt de
reistijd circa 5-6 uur en is men aanzienlijk
goedkoper uit. Vanaf verschillende punten
in Manila vertrekken verscheidene keren
per dag relatief comfortabele bussen naar
Baguio (o.a. Genesis en Dagupan Bus Terminals, hoek EDSA/New York Avenue, Cubao
en Victory Liner-terminals aan de E. De los
Santos Avenue in Pasay City en Cubao). De
route voert via de North Luzon Expressway
dwars door de Centrale Vlakte. Het laatste
deel van het traject loopt door een mooi
nauw dal met steile hellingen, waarlangs zich
verscheidene watervallen omlaag storten.
Baguio ligt op een hoogte van ongeveer 1500
m en wordt beschouwd als de ‘Poort van de

Bergprovincies’. Gemiddeld is het in Baguio
8° C koeler dan in het laagland van Luzon.
Vanwege de bergachtige ligging is het gebied
erg regenrijk. In Baguio valt ruim twee keer
zoveel neerslag als in Manila. Dankzij het relatief koele klimaat is de stad een belangrijke
zomerverblijfplaats voor de meer welgestelde Filipino’s en wordt daarom ook wel ‘Summer Capital of the Philippines’ genoemd. De
bijnaam ‘City of Pines’ dankt de stad aan de
dennenbossen in de streek welke het landschap overigens een min of meer Europees
karakter geven. ‘City of Flowers’ is een aanduiding die eveneens wordt gebruikt en de
stad is inderdaad relatief rijk aan kleurrijke
perken met mooie subtropische bloemen.
Baguio is ook bekend als centrum van ‘faith
healers’. Louter met gebruikmaking van hun
blote handen zouden zij in staat zijn tot het
verrichten van ‘operaties’.
In juli 1990 werd Baguio zwaar getroffen
door een grote aardbeving (7.7 op de schaal
van Richter), waarbij honderden mensen
omkwamen. In de stad stortten tientallen
gebouwen in, waaronder ook enkele luxe
hotels (o.a. Baguio Park Hotel en Hyatt
Terraces Hotel). Het grootste deel van de
schade aan de infrastructuur is daarna weer
hersteld.
De meeste Filipijnse toeristen bezoeken de
stad omstreeks Pasen en dan zijn de hotels
vaak volgeboekt en bovendien vraagt men
dan soms hogere prijzen voor de kamers.
Voor veel westerse bezoekers fungeert Baguio min of meer als tussenstop en zijn de
dieper in het bergland gelegen plaatsen zoals
Bontoc en Banaue de feitelijke reisdoelen.
Niettemin zijn er in de stad een aantal interessante bezienswaardigheden.
Centraal in de stad ligt aan de Magsaysay
Avenue de kleurrijke City Market. Tot de
karakteristieke producten van de streek
behoren onder andere aardbeien, aardbei-
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houten woningen zijn oorspronkelijk afkomstig uit het gebied van de Ifugao-stam
en zijn hier nauwkeurig gereconstrueerd.
Men kan er een goede indruk krijgen van
de originele leefomstandigheden en andere
aspecten van de cultuur van de bewoners
van het Centrale Bergland. Vanaf het hoogste punt van dit expositie-dorpje kan men
bij goede weersomstandigheden genieten
van een mooi panorama van de kustzone
van de provincie La Union. De beste kans op
goed zicht heeft men doorgaans in de ochtend, want in de loop van de middag treedt
vaak wolkenvorming op. De Easter Weaving
School en Tam-awan Village zijn vanuit het
stadscentrum bereikbaar door een jeepney
te nemen vanaf Kayang Street, nabij de City
Market.Van hieruit vertrekken ook jeepneys
richting Lourdes Grotto, een Maria-altaar
geplaatst bovenop de met dennenbomen
begroeide Mirador Hill, vanwaar men een
prachtig uitzicht heeft over de stad.
Het bij het stadscentrum gelegen Burnham

NOORD-LUZON

enwijn, houtsnijwerk en zilveren sieraden.
Iets noordelijker langs de Magsaysay Avenue
kan men een bezoek brengen aan het vrij
toegankelijke St. Louis University Museum
(geopend 8.00-12.30 uur en 13.30-17.00 uur,
behalve op zondag) dat gevestigd is in de
universiteitsbibliotheek. Hier heeft men een
expositie met attributen van de bergstammen uit de regio.
Uitgebreidere informatie over de bergstammen is te vinden in het Baguio Mountain
Provinces Museum aan de Governor Pack
Road (geopend 8.00-17.00 uur uur, behalve
op zondag; toegang 40 pesos).
Aan de noordwestkant van de stad kan
men in de Easter Weaving School weefsters
aan het werk zien. Uiteraard worden er
ook producten te koop aangeboden. Men
kan hier terecht op werkdagen van 9.00
tot 17.00 uur. In het gebied ten noordwesten van Baguio bevindt zich ook Tam-awan
Village, waar men een aantal traditionele
Ifugao-huizen kan bewonderen. De kleine
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