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5x in jakarta
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 Uitzicht vanaf de obelisk

Voor een mooi uitzicht over de stad
ga je naar het Onafhankelijkheidsplein (Medan Merdeka). Hier staat
het nationale monument de Monas een 137 meter hoge obelisk met een
lift en op de top een vergulde vlam.
Enig nadeel: het is er stervensdruk.
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Facts & figures
* Jakarta komt van Jaya Karta:
‘stad van de overwinning’.
* In de tijd van de Nederlandse
kolonisatie heette Jakarta Batavia.

 Super(deluxe) malls

De grootste attracties van Jakarta
zijn misschien wel de luxe shopping
malls. Er zijn inmiddels bijna 200 (!)
van zulke winkelcentrain de stad. De
populairste malls zijn: Plaza
Senayan, Grand Indonesia, Mall of
Indonesia, Senayan City, Pondok
I ndah Mall, Pacific Place en FX Mall.

* Jakarta is een provincie die is
verdeeld in 5 stadsdelen met
ieder hun eigen burgemeester.
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* De infrastructuur van de stad is
een van de slechtste ter wereld.
Daarom zijn auto’s met minder
dan 3 inzittenden in sommige
straten verboden.
* Jakarta heeft de snelstgroeiende middenklasse ter wereld.
* Liefst 82% van het inkomen van
de inwoners van Jakarta wordt
uitgegeven aan eten.

TEKST Yvette Bax

* Jakarta wordt ook wel de ‘big
durian’ genoemd, naar de vrucht
met de nogal uitgesproken geur
en smaak. Met andere woorden:
you love it or you hate it.

 Mini-Indonesië

In oost-Jakarta vind je het enorme
Taman Mini Indonesia, met replica’s
à la Madurodam. Er is ook kunst te
bezichtigen en een orchideeëntuin,
een vogeltuin en een dierenmuseum.
En alsof dat nog niet genoeg is: er is
ook een zwembad én een meer.
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Frisse neus in Puncak

Op vrijdagmiddag reizen de - rijke Jakartanen naar het nabijgelegen
Puncak, waar sommigen vakantiehuizen hebben in de vorm van
Zwitserse chalets. Het is een hooggelegen groen gebied, met uitzicht
over de theeplantages. Zeker de
moeite waard voor een frisse neus.

 Stukje voc-mentaliteit

Ga naar Sunda Kelapa: de oude
haven, aan de monding van de rivier
de Liwung. Ook bekend als Pasar
Ikan; de vismarkt. In de haven zijn
restanten van Kasteel Batavia en de
handelspost van de VOC, naast oude
scheepswerven en warenhuizen
waar koffie, specerijen, thee en
koper werden opgeslagen. Je bekijkt
hier nu ook traditionele zeilschepen.

tips van een local - Rolf Monteiro (begeleider van start-ups)
Wining & dining - ‘In de buurt Menteng wonen ambassadeurs en politieke leiders, hier vind je de beste restaurants. Erg
goed is de Facebar, met een Thaise keuken. Voor de beste Indonesische keuken eet je bij Lara Djonggrang in het Tugu
Hotel. Wat je ook moét proberen als je in Jakarta bent, is de Chocolate Martini in het fancy Dharmawangsa Hotel.’
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