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Vergeten oase
De Thaise regering besloot eind jaren zeventig om Bang Kra Jao om te
toveren in een luxueus toeristisch oord, naar het voorbeeld van Sentosa
Island in Singapore. Er werd 65 miljoen euro gereserveerd, om er onder
meer beach resorts te bouwen. Nadat er wat parken aangelegd waren,
is deze oase in de vergetelheid geraakt. Daar heeft het zijn behouden
ongerepte natuur en authenticiteit aan te danken.

Thailand
BANGKOK FIETSEN IN DE GROENE STADSJUNGLE

2
Nederlandse toeristen steken de rivier
Chao Phraya over om te gaan ﬁetsen in
de groene buitenwijken van Bangkok 1.
Door de wijk Bang Kra Jao loopt een
ﬁetspad op palen 2 4 5. Je kunt er
een gouden boeddha tegenkomen 3.
Foto’s Ruud Taal/ANP, Hollandse
Hoogte, Richard Hehanussa
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De Thaise hoofdstad is meer dan verkeersdrukte en koopjesjagers.
Steek de rivier over en ga een middagje ﬁetsen in de ongerepte natuur.
Door Yvette Bax

Bukken voor de palmbladen

D

e skyline van Bangkok
is nog niet uit zicht als
de gids op de rem
trapt. ‘Kijk, daar!’,
roept hij wijzend. De
takken van een grote
bananenplant ritselen,
en dan komt hij tevoorschijn: een ruim
anderhalve meter grote varaan, mét prooi
in zijn bek. Een kip, die hij waarschijnlijk
heeft gestolen van een erf. De varaan, een
vleesetende hagedis, staat net op het punt
zijn ontbijt te verorberen als hij ziet dat hij
pottenkijkers heeft. Dan duikt hij snel het
water in, met de kip.
We zijn net vijf minuten aan het fietsen,
wanneer dit tafereel zich afspeelt. Geen
half uur geleden bevonden we ons nog
tussen de tuktuks en de wolkenkrabbers
van het chaotische Bangkok. Maar na
slechts het oversteken van de rivier Chao
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Phraya, ben je in de wijk Bang Kra Jao. Weg
uit de drukte, weg van de vieze uitlaatgassen, midden in de ongerepte natuur.
Omdat Bang Kra Jao – ook wel ‘de
groene jungle’ van Bangkok genoemd –
voor een groot deel bestaat uit water en
klongs (kanalen), zijn verhoogde betonnen paden op palen aangelegd. Oftewel:
ruim 90 kilometer aan ‘fietspad’ door bananen- en kokosplantages en mangrovebossen. En Bangkok? Dat lijkt ineens heel
ver weg.
‘Bukken!’, roept degene die vooraan
fietst. De varens en palmbladen hangen
soms erg laag boven het pad, dus je moet
wel goed voor je uit blijven kijken, anders
heb je zo een veeg te pakken. We fietsen
kriskras tussen de mango-, guave-, papayaen bananenbomen door.
De enige andere gebruikers van het
‘fietspad’ zijn scooterrijders die af en toe
op hun dooie gemak voorbijtuffen. In hun
blote bast, met een, twee, soms zelfs drie
kinderen achter- en voorop. Iedereen
groet vriendelijk. Ook de vrouw die over
de veranda van haar houten huisje hangt
als ze ons ziet. ‘Hé, wat doen jullie hier?
Waar komen jullie vandaan?’ Ze vindt het
erg leuk dat er zomaar mensen langs haar
huis fietsen. ‘Kom snel nog eens terug!’,
roept ze ons na als we doorfietsen.

Geestenhuizen
Naast de huizen die we passeren, staan
overal kleine minitempels. Bij navraag
blijken het geen tempels maar geestenhuizen te zijn. Die bouwen mensen voor
de geesten om te voorkomen dat ze bij

hen in huis komen wonen. De huisjes
zijn – net als de woonhuizen – op palen gebouwd en hebben het formaat van een
poppenhuis. Elke dag worden er offers gebracht: er staan bloemen, een schaal met
fruit en glazen water voor het geestenhuisje. En wordt het huis uitgebreid met
een aanbouw of komt er een familielid bij
wonen? Dan krijgt het geestenhuis ook
uitbreiding. Alles om ze gunstig gestemd
en vooral dáár te houden.
Na een paar kilometer van enkel groen,
bladeren, water en palmen, doemt er
ineens een grote gouden happy boeddha
op, met daarachter een tempel. Als we
dichterbij komen, horen we muziek. In de
tempel slaat een groep mannen op trommels en een gong. Enkelen bespelen een
xylofoon en nog wat traditionele Thaise
instrumenten. Dan schrikken we, want we
zien een kist staan. Met een foto erop, versierd met bloemen en verlicht met knipperende neonlampjes in allerlei kleuren.
De muziek wordt gespeeld voor de overledene, want verder is er niemand in de
ruimte. Voor we ons licht gegeneerd uit de
voeten kunnen maken, komt er een man
op ons afgesneld die ons welkom heet. Hij
is de zoon van de overledene en meldt blij
te zijn met onze aanwezigheid.
‘Het is een grote eer dat jullie op het
feest voor mijn vader komen’, zegt hij. ‘Jullie zijn de eersten, de rest van de familie en
vrienden komen later.’ Hij gebiedt ons te
wachten en is meteen weer weg. Om twee
minuten later terug te keren met een
dienblad vol drankjes. ‘We vieren altijd
feest als er iemand is heengegaan’, zegt

hij. ‘Wij boeddhisten geloven dat onze geliefden nu een stapje hoger op de ladder
zijn gekomen, op weg naar de verlichting.
Elk volgend leven zal beter zijn.’ Als we
wegfietsen, zwaait hij ons na, terwijl de
muziek doorspeelt.

Cobra
We rijden over bruggetjes en langs slapende honden die aan de kant van de weg
of erop liggen, loom van de hitte. Kinderen rennen naar ons toe en geven een high
five. We passeren nog zo’n drie tempels en
een doodgereden cobra, en dan komen
we aan bij een zogeheten drijvende markt
– waar mensen hun waar vanuit bootjes
verkopen. Een mengeling van heerlijke
geuren komt ons tegemoet: gebakken
rijst en vis, saté, ontelbaar veel soorten
fruit, zoetigheid en bloemen. We parkeren

de fietsen – op slot zetten hoeft hier niet –
en lopen een rondje langs de kleurrijke
kraampjes.
‘Flatsj!’, ineens krijgen we een plens water in onze nek gegooid. Als we verontwaardigd omkijken, knikt een monnik
ons lachend toe. In zijn hand heeft hij een
bak gezegend water, zo wordt uitgelegd.
En zo zijn we ongevraagd gezegend, voor
we terugfietsen naar ons beginpunt. Waar
we net op tijd aankomen om de fietsen onder een groot afdak te stallen, want direct
daarna barst er een stevige tropische stortbui los.

Een ﬁetstocht van een halve dag
(zo’n 25 kilometer) plus lunch is te
boeken bij Special Journey, prijs
vanaf 1.200 bath (31 euro) pp.
specialjourney.com

MEER FIETSTOCHTEN IN THAILAND
Chiang Mai
Een ﬁetstocht langs lotusvelden, boerenbedrijven, een voormalige leprakolonie en het oude
plaatsje Vieng Khum
Khan dat in de 16de
eeuw geheel was verdwenen door een zware
overstroming van de rivier Ping.
Zuidelijk Bangkok
Een ﬁetstocht naar het

zuidelijkste puntje van
Bangkok, waar de rivier
Chao Phraya de Golf van
Thailand instroomt. Met
een bezoek aan het oude
fort Phra Chulachomklao, een oud oorlogsschip van de koninklijke
marine, mangrovebossen en Wat Khun Samut:
een tempel die gedeeltelijk onder water staat
en alleen te bereiken is
via een verhoogd pad.

Loei
Een ﬁetstocht door de
noordoostelijke provincie Loei, grenzend aan
Laos. Met een bezoek
aan het boerendorp
Wang Saphung, landerijen, rubberplantages
en ‘monkey mountain’.
Voor deze en andere
tochten, indien gewenst op maat, zie
specialjourney.com.

ADVERTENTIE

5

7

