
Reisverslag Australië 1999 

Vooraf 

Van 4 september tot en met 3 oktober 1999 zijn wij op stap geweest naar (en in) Australie. Voor eventuele 
andere vakantiegangers die daar naar toe willen, is hier een verslag en mogelijk nuttige tips en 
wetenswaardigheden. 
Deze pagina's worden het best bekeken met een schermresolutie van 800x600 en veel kleuren voor het beste 
resultaat bij de foto's (nb. even geduld dus bij het ophalen van de plaatjes...) 
Bij het klikken op links wordt een nieuw scherm geopend waar de aangeklikte site verschijnt, behalve bij 
pagina's welke bij het reisverslag horen, die openen gewoon in hetzelfde window. 
Eerste publicatie op 22 oktober 1999. Het verslag moet langzaam groeien, maar deze pagina is al klaar net als 
de vogels, wildlife en het routeschema. Nu ook de pagina over Cairns (10 november). 
Eindelijk is het zover de laatste pagina (Melbourne) ook klaar (5 maart 2000). Tevens alle links getest en die 
lijken allemaal OK (laatste controle links 19-2-2002). Hopelijk veel leesplezier!  

 

 

Voorbereiding 

Aangezien Australie een groot land is, hadden we een aantal zaken bedacht welke we wilden zien in de 4 
weken welke we ter beschikking hadden. We wilden snorkelen op het Great Barrier Reef, de outback en Ayers 
Rock bekijken en op familiebezoek in Melbourne. 
Aangezien we al een keer eerder waren geweest wisten we dat je makkelijk ter plekke kan boeken voor van 
alles en nog wat (B&B, auto, hotel, motel), maar we zagen een leuke trip in de Hotelplangids dus kwamen we 
op het volgende: we boeken via Hotelplan de trip door de outback en naar Ayers Rock. Daaraan vooraf een 
verblijf met autohuur rond Cairns (Great Barrier Reef) wat we via Internet boeken en gaan tot slot op bezoek bij 
familie in Melbourne. Eventueel meerdaagse uitstapjes in die buurt regelen we wel ter plekke. 
Aangezien we veel willen zien en doen stelden we een reisplan op waarin nog wat open einden zaten, maar er 
uiteindelijk als volgt uit kwam te zien (zie het routeschema).  

http://www.hotelplan.nl/
http://www.pjslim.box.nl/australi/ausirout.htm


De reis 

We vlogen met Qantas ('Qantas never crashes' (Rainman)) en British Airways via de volgende route: Schiphol 
- London Heathrow - Singapore - Cairns (tussenstop Darwin). Ruim een week later Cairns - Darwin. Weer een 
ruime week later Ayers Rock - Melbourne en tot slot weer terug: Melbourne - Singapore - London Heathrow - 
Schiphol. 
Qantas is wellicht een tikje duurder als andere maatschappijen, maar prima service en niets extra voor 
koptelefoon en alcoholische versnaperingen etc., leuke films (Wild Wild West, Tea with Moussolini, Nothing Hill 
en ook nog Mr. Bean, het nieuws e.d.) en het eten is voor vliegtuigbegrippen niet slecht. 
Daarnaast is de samenwerking tussen Qantas en BA erg handig. Op Schiphol zijn de instapkaarten tot en met 
Cairns geregeld (en op de terugweg andersom), je bagage pik je op het eindpunt weer op en in London blijf je 
gewoon op terminal 4 en dat scheelt een hele reis van terminal naar terminal op Heathrow (en minder kans op 
zoekraken van de bagage). 
Het blijft natuurlijk een hele reis. Op de heenweg waren we van deur tot deur 33 uur onderweg, dus inclusief 
wachttijden. Je vliegt uiteindelijk 22 uur, waarvan de langste vlucht met 13 uur London - Singapore is.  

Extra 

Onze belangstelling ging met name uit naar het landschap en de daar levende vogels en ander wildlife. In 
totaal hebben we 128 vogels op naam kunnen brengen en die staan vermeld op de vogels pagina. Wat we 
verder zagen, zoals krokodillen, dingo, leguanen etc., staat op de wildlife pagina. 
Daar ook de opvallende, karakteristieke, of gewoon leuke, planten welke we tegen zijn gekomen. 
Verder is het vermelden waard dat we onze 'reisbijbel' The Lonely Planet zeer veel geraadpleegd hebben. 
Bijna alles staat erin: verblijf, bezienswaardigheden, eetgelegenheden, plattegronden etc.  

Nieuws 

Wat gebeurde er verder in de wereld? Aardbevingen in Turkije, Griekenland en Taiwan, problemen in Oost 
Timor. Dat waren de belangrijkste onderwerpen op de Australische TV. Overigens erg veel reclame en 
programma's als Weekend Millionairs, Big Brother, soaps e.d. 

Dag 3 

Cairns  

wandelen 

Dag 1+2 waren de reisdagen naar Australie, waar weinig meer over te 
vertellen valt 
als bij de 
algemene 
info reeds 
vermeld. Op 
dag 3 land 
het vliegtuig 
om 8:00 uur 
lokale 
Australische 
tijd. We 
worden 
opgehaald 
met een 
busje van 
ons hotel, 
Bay Village Tropical Retreat, en gaan, omdat we te vroeg zijn, meteen de 
omgeving verkennen tot we op onze kamer kunnen. Koffie gedronken en 
ontdekken diverse Internet mogelijkheden. We mailen over onze goede 
aankomst voor 10 dollarcent. Wandelend over de Esplanade zien we al 
veel 'vreemde' vogels, waaronder de Kookaburra. We zoeken alvast wat 
excursies uit en luieren 's middags wat bij het zwembad van het hotel. We 
eten bij een van de vele eetgelegenheden in Cairns langs de Esplanade en 
gaan na de vermoeiende reis vroeg slapen.  

Bay Village Tropical 

Retreat 

http://www.qantas.com.au/
http://www.british-airways.com/ecp_dhtml.shtml
http://www.pjslim.box.nl/australi/ausibird.htm
http://www.pjslim.box.nl/australi/ausidier.htm
http://www.lonelyplanet.com.au/dest/dest.htm
http://www.holidaycity.com/bayvillage/
http://www.holidaycity.com/bayvillage/


Dag 4 

Flecker 

Botanic 

Gardens  

Mt. 
Whitfield  

wandelen 

We zijn, ondanks of juist dankzij het vroege slapen gaan, toch weer vroeg 

wakker. Rond 10:00 uur op stap naar Flecker Botanic Gardens. Na een 

klein rondje in de tuin op pad voor de lange wandeling in Mt. Whitfield op 

zoek naar de kasuaris (later blijkt de laatste onlangs door een hond te zijn 

doodgebeten...) Leuke, vermoeiende wandeling door het regenwoud. Dat 

regenwoud is niet ondoordringbaar met een schitterende bloemenpracht 

aan orchideeen en veel kleurige vogels, maar vooral erg veel groen. In alle 

lagen, bodem, ondergroei en boven in de bomen vele soorten planten. 

Dezelfde als thuis in de huiskamer, maar nu in reuzenformaat. Ook veel 

planten op planten (epifyten) als de hertshoornvaren en vele andere 

varens. Hier en daar ook fraai bloeiende planten en de vogels, hoog in de 

bomen, zie je niet, maar hoor je wel. De bushturkey en de scrubfowl 

brengen leven in de brouwerij, net als het beest dat tussen het struikgewas 

langs 'hopt' (vermoedelijk een kleine kangaroe) en natuurlijk het vlakbij 

gelegen vliegveld. 

We keren na de wandeling met de bus terug naar Cairns en kopen de 

kaartjes voor onze Kurandatrip. Via het hotel is de excursie naar de 

Franklands voor morgen geboekt en zitten we de komende dagen 'vol'. We 

eten in het hotel prima lambracks en baramundi (vis). Morgen weer vroeg 

dag (8:00 uur opgehaald voor excursie) dus vroeg slapen. 

Vogels 

Dag 5 

Frankland 

Islands  

snorkelen 

Vandaag snorkelen bij de Frankland Islands. We worden opgehaald bij het 

hotel. Dit is een dagelijks ritueel in Cairns tussen 7 en 9 uur in de ochtend. 

De meeste excursies halen je netjes op bij je hotel en brengen je daar s-

avonds weer terug. Eerst met de bus naar de boot. Rivier afvaren en rond 

10:00 uur op het eiland. Een half uur later liggen we tussen de koralen en 

vele kleurige vissen: alle maten en alle kleuren van de regenboog. 

Het is opnieuw een warme zonnige dag met een licht briesje. Tot nu toe 

steeds zonnig en warm (rond 29 graden). Met de (enigszins luidruchtige) 

airco's en het briesje wel uit te houden, maar je moet je niet teveel 

inspannen... 

Naast alle kleurige vissen zagen we ook nog 2 zeearenden, 

zeekomkommers, spidershell en een visarend (in het mangrove estuarium) 

We zijn om half zes weer terug in ons hotel. 

 

Vogels 

Dag 6 

Kuranda  

Skyrail 

Voor de wekker wakker en bereiden ons rustig voor op een dagje Kuranda. 

Het vastleggen van de vluchten blijkt overbodig voor Quantas, maar dat 

weten we nu dan. De trein vertrekt al met een kwartier vertraging en stopt 

ook onderweg vaak. Hiervan is er een geplande stop bij de Barrenfalls en 

zo komen we met een uur vertraging in Kuranda aan. Winkeltjes en de 

markt bekeken, we eten wat en om 14:45 terug met de skyrail. De 

kabelbaan gaat over de toppen van het oerwoud wat een schitterend 

gezicht is en fraaie uitzichten oplevert. Onderweg 2 stops voor uitzicht op 

Barrenfalls en een boardwalk hoog in het regenwoud. Om 16:30 zet de bus 

ons weer af bij het hotel. 

Even relaxen in het zwembad terwijl de was draait. Prima pasta marinara en 

daarna nog even internetten. Morgen op pad naar de Atherton Tableland. 

 

Wildlife 

http://www.pjslim.box.nl/australi/ausibird.htm
http://www.pjslim.box.nl/australi/ausibird.htm
http://www.pjslim.box.nl/australi/ausidier.htm


Dag 7 

Atherton 

Tableland  

toeren 

De dag begint met een regenbui tijdens het ontbijt. Alles ingepakt en 

afgerekend en om 9:00 uur blijkt: het internet werkt! We worden opgehaald 

met de door ons vanuit Nederland via het internet gereserveerde huurauto 

voor wat papierwerk bij Allcar Rentals. Om 9:30 uur op stap voor ons rondje 

Atherton Tablelands. Zuidelijk naar Gordonvale, de 'long and winding road' 

over de Gillies Range naar Lake Barrine. Hier stoppen we voor een kop 

koffie en een korte wandeling en even verderop bij Lake Eacham voor een 

langere. Het is vandaag niet overdreven warm, wisselend zonnig en bewolkt 

en droog. Lunch in Malanda. Via Broomfield Swamp (brolgas!) naar de 

Curtain Figtree. Verder toeren langs Atherton, Mareeba en Mt Molloy naar 

Mossman. Tussen Mareeba en Mt. Molloy een fraaie weg met veel 

termieten heuvels in het landschap 

We eten bij de bowlsclub in Mossman en op de terugweg vallen de enorme 

hoeveelheid sterren op. Het is ook een stuk rustiger hier, we horen alleen 

wel het constante geluid van cicaden en krekels. 

Vogels  

 

Dag 8 

Naar de 

Daintree  

wandelen  

toeren 

Rond 9:00 uur op stap. Eerst de Mossman Gorge bekeken. Een fraaie 

wandeling door het regenwoud: veel mossen, varens, orchideeen op de 

bomen, Strangler Fig en Wait-a-While etc. De volgende stop is in Wonga 

waar we een orchideeentuin bekijken en een Sunbird zien nestelen. Na 

een eerste kijkje op het strand bij Thorton Beach checken we in bij de 

Heritage Lodge. Ook die hadden we al via het Internet geboekt (FastNet) 

en al voor we vertrokken per fax de voucher ter bevestiging ontvangen. 

We verkennen de omgeving en zien een Musky Rat Kangaroo en vanuit 

onze cabin een wallaby. Voor het eten nog even afkoelen in de pool. 

 

Dag 9 

Bloomfield 

track  

toeren 

Vandaag op safari naar de Bloomfield River over de 'spectacular' (volgens 

de Lonely Planet) Bloomfieldtrack. In werkelijkheid is dat in september een 

stoffige weg waar je flink door elkaar wordt geschud door alle gaten en 

stenen. Enkele steile stukken, weinig, maar wel mooie, uitzichtpunten en 

vooral stoffig regenwoud. We hadden twee crossings door een laag water 

en de Bloomfield River is bij eb een sof: gewoon over de causeway rijden, 

niet eens natte banden(!) Bij Wujal Wujal keren we terug en al rammelend 

zijn we om 15:00 uur weer bij Cape Tribulation. We wandelen over de 

Dubuji boardwalk wat een mooie wandeling is langs fanpalms en 

mangrove. Het avondeten in de Heritage Lodge is weer prima, deze keer 

een BBQ.  

 

http://www.pjslim.box.nl/australi/ausibird.htm
http://www.athertontableland.com/


Dag 10 

Undine 

Reef  

snorkelen 

Vroeg op. Om 7:30 uur opgehaald voor een dagje snorkelen op het rif. 

We zien 

weer veel 

kleurige 

vissen 

tussen 

kleurig en 

veelvormig 

koraal. 

Het Great 

Barrier 

Reef is 

schitteren

d! Tegen 

17:15 uur 

zijn we 

weer terug 

in onze cabin.  

Vandaag was het niet overdreven heet, zelfs af en toe een wolk. De 
airco werkt prima, niet alleen om alles koel te houden, maar ook 
wordt de lucht enigszins gedroogd. De luchtvochtigheid is namelijk 
flink hoog in de tropen. Goed te merken aan de kauwgom die al 
plakt in het pakje, slecht drogende zwemkleding en je kleding voelt 
klam aan in de ochtend.  

 

Dag 11 

Daintree 

Environ 

mental 

Centre  

Port 
Douglas  

toeren 

Vandaag terug naar Cairns. Eerste stop bij het Daintree 

Environmental Centre. Boardwalk en een toren beklommen welke 

fraai uitzicht geeft over het regenwoud. 

Vervolgens naar Port Douglas waar we The Rainforest Habitat 

bezoeken. Grote vliegkooien met vele vogels, die nu goed te 

fotograferen zijn, maar ook zijn er krokodillen, kangaroes, koala's. De 

vogels zijn soms zelfs zo brutaal dat ze op je schouder en hoofd 

komen zitten. Een aan te bevelen uitstapje! 

Om 16:00 uur terug in het hotel Bay Village, na een fraaie tocht over 

de Cook Highway. Vooral tussen Port Douglas en Cairns is dit een 

fraaie kustweg met mooie uitzichten. 

Wanneer we de auto weer inleveren hebben we ruim 500 kilometer 

gereden. Na een plons in het zwembad op zoek naar eten om de dag 

mee af te sluiten. Bij Kanis vinden we prima spaghetti marinara. 

Morgen vertrekken we naar Darwin. 

 

 

http://www.kanis.com.au/
http://www.pjslim.box.nl/australi/darwin.htm
http://www.pjslim.box.nl/australi/pics/undine.jpg


Dag 12 

Darwin  

vliegen 

Rustige laatste ochtend in Cairns: wat internetten, 

wat boodschappen en lunchen. Om 13:00 naar het 

vliegveld, waar het vliegtuig om 14:40 vertrekt. Om 

16:30, na 2 uur vliegen (tijd 1/2 uur terug) landen 

we in Darwin. Ook hier weer een Esplanade waar 

we een fraaie zonsondergang zien. We eten prima 

steak bij Hoags Breath Cafe. Verder is Darwin niet 

zo gezellig als Cairns. Bovendien is het vies warm 

buiten en koel (haast koud) binnen met de airco op 

20 

Er dwalen wel veel Aboriginals over de straten en 

pleinen. Deze bevolkingsgroep heeft het in hun 

eigen land duidelijk slechter als de overige 

Australiers. 

Darwin  

Dag 13 

krokodillen  

toeren  

Wetland 
Visitor 
Centre 

Vandaag eerst de auto ophalen op het vliegveld. We krijgen bij Herz een fraaie 

rode Nissan Pulsar mee en kunnen op weg naar Kakadu. Het Wetland Visitor 

Centre is de eerste stop. Onderweg rijden we over een prima asvaltweg met veel 

Eucalyptus daarlangs. Ook zien we veel termietenheuvels en fraaie lichtgroene 

Tree Ferns in het afgebrande bos. Na het Visitor Centre gaan we naar de Jumping 

Crocodilles ($20) en inderdaad zien we onze eerste krokodillen. Ze springen niet 

echt enthousiast naar het vlees maar toch leuk. Ook leuk zijn de vele 'kites' (black 

en whistling) welke de boot, als meeuwen de veerboot, volgen. 

Vervolgens naar Kakadu (entree $15 p.p., 14 dagen geldig). Na 270 km zijn we 

rond 16:00 uur bij ons hotel. Voor het eten (en voor het donker is) nog even een 

wandelingetje naar de nabij gelegen billabong. Veel Pink Lotus en witte waterlelies, 

watervogels (o.a. de Jacana (ook wel 'Jezusbird'; hij loopt nl. met zijn grote poten 

over de bladen van de waterlelies en lotussen...) 

Vandaag ook Black Cockatoos, Little Corella's, veel wouwen (kites) langs de weg, 

en wallabies nabij de billabong. Ook opvallend waren de gigantische 

termietenheuvels, naast vele kleinere, die we langs de weg hebben gezien.  

Vogels  

Dieren  

http://www.lonelyplanet.com/dest/aust/darwin.htm
http://www.pjslim.box.nl/australi/ausibird.htm
http://www.pjslim.box.nl/australi/ausidier.htm
http://www.pjslim.box.nl/australi/pics/darwinss.jpg


Dag 14 

Yellow 

Water  

Nourlangie 
Rock  

Mamukala  

Wandelen 

Vroeg op, want om 9:00 uur vertrekt de boot voor een excursie op Yellow Water 

en dat is een uur rijden vanaf het hotel. We zijn er op tijd en de cruise is 

schitterend! Prachtig landschap met Paperbark en Pandanus Palms, waterlelies, 

Pink Lotos en Water Snowflake. Natuurlijk ook vele (water)vogels o.a. Jaribu, 

Magpie Gees, Sea Eagles, Plumed Whistling Ducks, Rufous Night Heron etc. etc. 

Ook weer krokodillen, wallabys en een guana. 

Om 11:00 uur zijn we weer terug en vervolgen, 

na de koffie in Coinda, ons dagje Kakadu met 

een bezoek aan Nourlangie Rock. Hier zijn vele 

rotstekeningen van de Aboriginals te zien. 

Na een korte stop bij Anbangbang Billabong (o.a. 

Australische pelikanen) hebben we een late 

lunch in het Bowali Visitor Centre. We besluiten 

de dag met een wandeling bij Mamukala. Een 

fraaie look-out en hide waar we weer vele vogels 

en wallabies zien. De Magpie Geese komen hier 

al samen. 

De vegetatie in Kakadu bestaat veelal uit 

Eucalyptus en Pandanus en Windmill Palms. 

Veel afgebrand, maar elders grassen als 

ondergroei met vele termietenheuvels ertussen.  

We besluiten deze warme dag (38 graden, 
lang leve de airco...) met een plons in het zwembad en een prima 5 
gangen diner in het hotel (waar anders, er is niets anders in de buurt...). 
Overigens: de taxichauffeur in Darwin (en ook anderen) waarschuwde voor 
de vele insecten in Kakadu. Afgezien van wat lastige vliegen valt dat 
echter reuze mee. We hebben geluk...??? De juiste tijd in het jaar???  

Vogels  

Dieren  

Kakadu  

Dag 15 

Katherine 

Gorge  

Boottrip 

Weer vroeg op. De toeroperator heeft 2 plaatsen geboekt op de boottrip in de 

Katherine Gorge. Dat is echter ongeveer 400 km verderop! Om 7:30 vertrek en 1 

1/2 uur later verlaten we Kakadu met een vaartje van zo'n 120 km/uur. Rond 11:30 

in Katherine voor de lunch en dan naar de boot. Hopelijk is het daar koeler want het 

is vandaag weer tegen de 40 graden (op het wandelpad zelfs 45, die wandeling 

doen we dus maar niet) 

De boottocht gaat tussen fraaie hoge wanden. Korte wandeling tussen twee 

'gorges' waar we Aboriginal paintings zien. Echt afkoelen doen we pas aan het eind 

van de boottocht in het visitorcentre met ijskoffie. Om 16:00 uur zijn we in ons hotel 

en nemen nog een verfrissende duik in het zwembad. 

Opvallend is dat veel Australiers hier op blote voeten lopen, de Aboriginals hangen 

maar wat (dronken) rond en overal kan je gekoeld water krijgen en wordt je 

aangemoedigd veel te drinken. Bij deze temperatuur moet je ook wel...  

Katherine  

http://www.pjslim.box.nl/australi/ausibird.htm
http://www.pjslim.box.nl/australi/ausidier.htm
http://www.walkabout.fairfax.com.au/fairfax/locations/NTKakaduNationalPark.shtml
http://www.walkabout.fairfax.com.au/fairfax/locations/NTKatherine.shtml
http://www.pjslim.box.nl/australi/pics/aboart.jpg


Dag 16 

Tennant 

Creek  

Toeren 

Voor de derde dag op rij vroeg op. Een dag autoweg, want Tennant Creek ligt 695 

km verderop! Het landschap verandert geleidelijk. De open Eucalyptus bossen 

worden steeds opener en droger. Vervolgens wordt de vegetatie steeds lager en 

zijn er nu en dan veel rotsen. uiteindelijk voornamelijk struiken. Langs de weg veel 

kites en in de bomen veel mistletoe. De ondergroei wordt steeds meer grassen en 

de termietenheuvels veranderen van kleur, ze worden meer rood/bruin net als de 

rest van de bodem. We gaan steeds verder richting The Red Centre. Plaatselijk zie 

je meer termietenheuvels dan boomstammen. 

Vlak voor TC even een kijkje bij The Pebbles, maar dat is weinig interessant. We 

hebben dan al verscheidene keren gestopt voor koffie, lunch, of een 

chauffeurswissel. Tegen 16:30 in het hotel in TC. Een hele frisse duik in het 

zwembad en dan eten in het hotel. 

Overigens: onderweg komen we regelmatig auto's tegen, maar het is nooit echt 

druk. We zien militaire transporten op weg naar Darwin (en Oost-Timor) en vele 

roadtrains. Dat zijn hele grote vrachtwagen combinaties: niet met 1, niet met 2, 

maar met wel drie opleggers/tanks/containers getrokken door 1 truck.  

Tennant 

Creek  

http://www.walkabout.fairfax.com.au/fairfax/locations/NTTennantCreek.shtml
http://www.walkabout.fairfax.com.au/fairfax/locations/NTTennantCreek.shtml


Dag 17 

Alice 

Springs  

Toeren  

Vogel 
nr.100 

Het wordt eentonig, maar we zijn weer vroeg op. Om 8:00 uur op pad. Een uur later 

zijn we bij de Devils Marbles, ook wel The Eggs of the Rainbow Serpent. Zeer 

fotogenieke rotsformaties (graniet) welke zeker een stop waard zijn. 

 

Onderweg, net als gisteren, veel dode kangaroes. Levende zien we niet, maar wel 

de aaseters: kites (black en whistling), kraaien, ook steeds vaker de Blackbreasted 

Buzzard en zelfs een dingo (!). 

Het is een lekker dagje vandaag met 21 graden in de schaduw en maximaal 26 in 

de zon. 's-avonds koelt het lekker af en trekken we zelfs een trui aan. 

Rond 14:00 uur zijn we, 545 km verderop, bij Alice Springs aangekomen. We 

maken een uitstapje naar Simpson Gap voor een korte wandeling in die buurt. Fraai 

aride landschap met best nog veel grassen, struiken en zelfs een enkele boom, 

maar dus wel erg droog. 

Inchecken in ons hotel rond 16:30 en even 'the Alice' verkennen. Wandelingetje 

door de stad, de droge rivierbedding van Todd River (hier zien we veel Galah's), 

even internetten. De avondmaaltijd bestaat uit buffel, kangaroe en wallaby. Voor de 

niet vegetarier prima te eten.  

Vogels  

Alice 
Springs  

http://www.pjslim.box.nl/australi/ausibird.htm
http://www.walkabout.fairfax.com.au/fairfax/locations/NTAliceSprings.shtml
http://www.walkabout.fairfax.com.au/fairfax/locations/NTAliceSprings.shtml
http://www.pjslim.box.nl/australi/pics/devmarb.jpg


Dag 18 

Ayers Rock  

Toeren  

Zons 
ondergang 

Het vroege opstaan bevalt toch wel. Vandaag gaan we om 8:45 op weg naar 

Ayers Rock (Uluru). Geen interessante stops onderweg. Alleen wat tanken en 

koffie. Het landschap varieert van open struikgewas met grassen, tot duinachtig 

landschap met wat bomen bij de rivierbeddingen (die staan overigens allemaal 

droog), tot kale vlakten met bruin/rood zand met wat grassen en struiken. Dit 

laatste is meer wat ik me bij woestijn voorstelde. Een warme dag met zo'n 30 

graden. 

Om 14:30 uur in het hotel, doen de was en aan het eind van de middag naar 

Ayers Rock. Toegang Ayers Rock en de Olga's is $15 p.p. en is 5 dagen geldig.  

 

We rijden rond de rots en tegen 17:45 uur zoeken we een parkeerplaats met 

uitzicht op de rots om die bij zonsondergang te bewonderen. Er zijn speciale 

parkeerplaatsen aangelegd voor alle zonsondergang bezoekers en hoewel de zon 

pas om 18:40 onder gaat is het nu al druk! We zien de kleur wat veranderen en 

verder is het een hele grote rots (3,6 km breed, bij 348 m hoog). Leuk. 

Overigens: overal waar je uit de auto stapt zitten er nu vliegen. Er zoemen er altijd 

wel een paar om je hoofd of ze zitten in je oor, op je neus, op je wang. Soms wel 

irritant. 

Verder is het hier erg droog. Handdoeken zijn snel droog, maar je krijgt ook 

schrale lippen, statische electriciteit etc. (net als bij hard vriezen in Nederland)  
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Dag 19 

The Olga's  

Wandelen 

Koele start van de dag (lange broek aan!) maar het wordt weer warm (30 graden), strak blauwe 

lucht, klein zuchtje wind, luchtvochtigheid 10% (hoezo anders warm als in Nederland? 30 graden 

blijft verrekte heet...!) 

We gaan naar de Olga's. Niet 1 maar een hele stapel grote rode stenen. We doen de grote 

rondwandeling in de Valley of the Winds. Twee-en-een-half-uur over een rotsig pad met fraaie 

uitzichten en leuke planten. We zien gele, paarse, blauwe, witte bloemen en vele, mooi aan de 

droogte aangepaste, planten (dunnen bladen, behaarde, ingevouwen etc.) Om nog wat namen te 

noemen: veel spinifex (soort gras als bij ons helm), desert oak (lijkt op een den) en mulga (soort 

acacia; dit geslacht komt hier veel voor met vele verschillende soorten). De meeste kleur komt 

van de Pinkflowered Parakeeyla.  

 

Daarna nog het korte heen-en-weertje bij Olga Canyon (niets bijzonders) en weer terug naar het 

hotel. Heerlijk afkoelen in het zwembad. Voor het eten toch nog even de zonsondergang op Ayers 

Rock bekijken. Nu vanaf de look-out nabij ons hotel waarvandaan je ook de Olga's ziet. 

Met prima pizza in Gekko's Cafe en nog wat TV kijken sluiten we de dag af.  

Morgen vertrekken we naar Melbourne.  

Dag 20 

Melbourne  

vliegen 

Half acht op. Nog even langs het 'winkelcentrum' voor koffie en het visitorcentrum. 

Rond 11:30 de auto inleveren op het vliegveld. We zijn mooi op tijd voor de vlucht 

van 13:05 . Meer dan ruim op tijd, want het vliegtuig blijkt pas om 14:04 binnen te 

komen en vertrekt hopelijk om 14:30 (!) We krijgen een lunchbon en installeren 

ons voor een 3 uur zit..... 

Uiteindelijk vertrekken we om 14:45, zijn een half uur in Sydney en landen om 

20:06 in Melbourne. We worden opgehaald, maar moeten eerst nog een 

ontbrekende koffer melden. Deze wordt gelukkig dezelfde avond rond 23:00 uur 

nog nabezorgd. Om 22:00 uur staat er een maaltijd te wachten. Dat wordt 

proppen, want in het vliegtuig ook al twee keer gegeten. Om 24:00 uur is het 

einde van deze lange dag.  

Melbourne  
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Dag 21 

Melbourne  

wandelen 

Vandaag een dagje Melbourne en de voorbereidingen voor het weekeindje uit 

langs de Great Ocean Road. 

We gaan met de trein naar het centrum en bekijken de stad. 

De Victoria Markets zijn leuk om te zien. 

Daarna ziek naar huis. 

De rest van de familie komt later met de huurauto.  

 

Dag 22 

Great Ocean 

Road  

toeren  

Warrnambool 

Op pad met een oude, stinkende, automaat (Ford Falcon). Nog steeds ziek 

en de kronkelweg langs de Ocean Road maakt het niet beter. Wel fraaie 

uitzichten. Bij de 12 Apostles houdt de auto er mee op. 

 

Met behulp van wat techneuten krijgen we de auto weer aan de praat. Even 

verderop in een dorp zit de RACV (wegenwacht) die de boel nog eens goed 

nakijkt. Slecht onderhoud en wat losse schroeven blijken de oorzaak. 

Gelukkig het verdere weekeind geen last meer gehad. 

We rijden verder naar Warrnambool. Een leuke cottage ligt daar op ons te 

wachten. We eten in de stad en gaan rond 23:00 uur slapen.  

 

 

Dag 23 

Southern 

Right 

Whale  

toeren 

Rustige start met lekker ontbijt. We gaan bij deze bekende walvisplaats op 

zoek naar de walvissen. Naar de kust en we hebben geluk (!). Er zijn 

walvissen. We zien duidelijk een moeder en haar kalf vande Southern Right 

Whale.  

Vervolgens langs de kust terug. Opnieuw fraaie utzichten op zandsteen 

kusten met veel bloeiende planten. Fraai. 

Na de lunch via het binnenland terug naar Melbourne. Ook dit is een fraaie 

weg door het boerenland met schapen en koeien (en gelukkig rechte 

wegen)  
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Dag 24 

Wilsons 

Promontory 

National 

Park  

toeren  

wandelen 

De familie gaat weer aan het werk en wij gaan drie dagen op stap. Ons reisdoel is 

het nationale park Wilsons Prom. Via internet een overnachting gevonden en 

geregeld bij Waratah Park Country House. 

Rond 14:00 uur zijn we in de buurt en maken eerst nog een wandeling in Liptrap 

Coastal Reserve. Mooi bos met veel bloeiende planten en vogels. 

Om 16:00 uur checken we in. Het blijkt een prima keus te zijn geweest. 

Schitterend uitzicht over zee met Wilsons Prom aan de horizon en een prima 

kamer (met bubbelbad) 

We treffen het met het wer: 24 graden en zonnig. Voor het eten nog even op 

"jacht". We zien drie wallaby's en heel veel wildpaadjes vanuit het bos en dichte 

struikgewas naar het open veld. Terwijl we het keuze menu bekijken komt er over 

het grasveld, waar de eetzaal over uitkijkt, een wombat langs gewandeld(!). Prima 

steak vanavond.  

Dieren  

Waratah 
Park  

Dag 25 

Lilly Pilly 

Gully  

Picnic 
Beach  

wandelen 

Na een prima ontbijt op pad naar "The Prom", het zuidelijkste puntje van het 

Australische mainland. Entree $8 per auto. We rijden door een fraai duinlandschap 

met hoog opgaande struiken (coast 

wattle en sweet bursaria). 

We bekijken het visitorcentrum in 

Tidal River. Daarna wandelen we 

naar en verder de Lilly Pilly Gully 

rondwandeling. Erg veel planten en 

bloemen onderweg: heides, 

orchideeen, bomen en struiken in 

bloei in rood, geel, blauw, roze, wit, 

oranje. Een prachtige wandeling 

waar ook veel vogels zitten. Het is 

knap warm met veel zon en 26 

graden. 

Op weg terug stoppen we nog een 

paar keer: Picnic Beach, emu's en 

een kangaroo langs de weg, een 

overstekende wombat. Rond 17:00 

uur terug voor thee met koekjes en 

het bubblebad. 

 

 

De koala van bijgaand plaatje zien 

we pas bij Hanging Rock (zie dag 

28)  

Dieren  

Vogels  
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Dag 26 

Bald Hills 

Wetland 

Reserve  

Cape 
Peterson  

wandelen  

toeren 

Vandaag de terugweg naar Melbourne. Met 21 graden en zon begint de dag goed. 

Tegen de tijd dat we thuis komen regent het echter. We volgen de kustweg en 

bezoeken Bald Hills Wetland Reserve (nabij Tarwin Lower) De wandeling naar de 

birdhide is leuker dan de hide zelf. We zien wel vogels, maar het is erg droog in het 

"wetland". Opvallend zijn de vele veenmossen. 

Vervolgens naar Inverloch voor koffie en een lichte lunch. De daarop volgende stop 

is Bunurong Marine Reserve, waar erg veel bomen/struiken/planten in bloei staan 

(veel Banksia) en leuke uitzichten in een mooi duinlandschap. Na Cape Peterson 

nog een benzinestop en daarna alleen bij de vele stoplichten op de Gippsland en 

Princess Highway. 

Opvallend: Victoria doet erg Engels aan met de groene heuvels, schapen en 

koeien, heggen, tea-rooms, B&B's , de nature reserves met de nette borden met 

uitleg en de public toilets. Zelfs het weer past zich aan: het is koel en het 

regent.....;-)  

 

Dag 27 

Melbourne  

Southgate  

shoppen 

Een dagje Melbourne voor de 'broodnodige' souvenirs. Met een dagkaart (1 zone, 

$4.40) komen we overal. Eerst Flindersstreet station. We lopen naar Southgate. 

Chique winkels en prima eten met enorme keus (chinees, sandwiches, Thai, 

Italiaan, suchi, fish-and-chips etc. Langs de Yana River naar Crown Entertainment 

complex met o.a. het Casino. Een werkelijk enorme complex met pokies (meer 

dan 2500(!)), poker-, black-jack-, roulettetafels etc. (meer dan 150 tafels), wheels-

of-fortune. Terug naar het centrum: Royal Arcade, trams, Melbourne Central (met 

een gebouw in een gebouw). Om 17:15 terug met alle souvenirs. Rustig avondje 

waar we de route voor morgen plannen. 

 

Melbourne  
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Dag 28 

Organ 

Pipes  

Hanging 
Rock  

koala  

wandelen  

toeren 

Vandaag toeren door de countryside noord-west van Melbourne. Onze 

eerste stop is Organ Pipes National Park. Leuke basaltzuilen. Verder over de 

bosrijke Mt Macedon naar Hanging Rock. We maken een leuke wandeling 

met fraai uitzicht en we zien zelfs een koala(!). Hier houden we ook lunch 

met de meegebrachte sandwiches. 

 

We gaan verder richting Woodend en dan richting Daylesford met een stop 

bij de Trenham Falls. Koffie in Daylesford en wijn proeven bij de St.Anns 

winery. Geen geweldige wijn, maar wel leuk. 

We hebben ons diner in Williamstown waarmee we ons verblijf in Australie 

afsluiten. Een laatste dag met onbewolkt weer, zon en 18 graden - Voorjaar!  

 

Dag 29 

reizen 

Het laatste ontbijt is een uitgebreid cooked breakfast in de tuin. Pakken is zo 

gebeurd en we nemen rond 13:00 uur afscheid van de familie. We worden naar het 

vliegveld gebracht, waar we om 14:00 uur inchecken. Vertrek 16:00 uur. Singapore 

23:30 uur. Even de benen strekken en om 01:30 de lucht in naar London. We 

landen weer om 14:30 en dat is half zes zondag ochtend in London na 13 uur 

vliegen. 

Vervolgens 3 uur wachten op de aansluiting naar Schiphol op een langzaam 

ontwakend Heathrow, terminal 4. We vertrtekken op tijd en landen zelfs iets eerder 

als gepland. Om half negen Austrealische tijd (dat is half 1 in Nederland) zijn we 

weer thuis, na 31 1/2 uur reizen.  
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Vogels Australie 4/9 - 3/10 - 1999 

(naamgeving volgens "Birds of Australia" van Simpson en Day ) 

(deze pagina best bekeken met resolutie 800x600)  

Soortnaam "Familienaam" Lokatie 

Rainbow Bee-eater Bee-eater CL 

Blackbird Blackbird MLB 

Great Bowerbird Bowerbird SH 

Brolga Brolga AT 

Australian Bush Turkey Bush Turkey MW 

 

Black Butcherbird Butcherbird MW 

Black-breasted Buzzard Buzzard SH 

Red-tailed Black Cockatoo Cockatoo KD 

Sulpher-crested Cockatoo Cockatoo SH 

Yellow-tailed Black Cockatoo Cockatoo WP 

Little Corella Corella KD 

Great (Black) Cormorant Cormorant KD 

Little Black Cormorant Cormorant CL 

Little Pied Cormorant Cormorant K 

Pied Cormorant Cormorant D 

 Little Crow Crow SH 

 Torresian Crow Crow KD 

 Black-faced Cuckoo Shrike Cuckoo Shrike SH 

 Eastern Curlew Curlew C 

 Pied Currawong Currawong HR 

 Darter Darter KD 

 Bar-shouldered Dove Dove FI 

 Emerald Ground Dove Dove D 
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Peaceful Dove Dove C 

 Spotted Turtle Dove Dove C 

 Pacific Black Duck Duck CL 

 Plumed Whistling Duck Duck KD 

 Wandering Whistling Duck Duck KD 

 Wedge-tailed Eagle Eagle SH 

 Cattle Egret Egret FI 

 Great Egret Egret C 

 Intermediate Egret Egret KD 

 Little Egret Egret C 

 Eastern Reef Egret (grey morf) Egret FI 

 Emu Emu WP 

 Red-backed Fairy Wren Fairy Wren AT 

 Splendid Fairy Wren Fairy Wren SH 

 Superb Fairy Wren Fairy Wren WP 

 

Figbird Figbird C 

European Goldfinch Finch GOR 

Long-tailed Finch Finch SH 

Masked Finch Finch SH 

Zebra Finch Finch SH 

Red-browed Firetail Firetail WP 

Helmeted Friarbird Friarbird D 

 Wompoo Fruitdove Fruitdove AT 

 Galah Galah SH 

 Bar-tailed Godwit Godwit C 

 Green Pygmy Goose Goose KD 
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Magpie Goose Goose KD 

 White Goshawk Goshawk MW 

 Silver Gull Gull C 

 

Pacific Gull Gull WP 

Marsh Harrier Harrier GOR 

Pacific Baza (Crested Hawk) Hawk D 

Pied Heron Heron KD 

Striated Heron Heron C 

White-faced Heron Heron C 

Blue-faced Honeyeater Honeyeater SH 

 Dusky Honeyeater Honeyeater SH 

 New Holland (Yellow-winged) 

Honeyeater Honeyeater GOR 

 White-plumed Honeyeater Honeyeater SH 

 Yellow-spotted Honeyeater Honeyeater CL 

 Australian White Ibis Ibis C 

 Glossy Ibis Ibis KD 

 Straw-necked Ibis Ibis C 

 Comb-crested Jacana Jacana KD 

 Australian Kestrel Kestrel GOR 

 Collared Kingfisher Kingfisher FI 

 Forest Kingfisher Kingfisher D 

 Sacred Kingfisher Kingfisher KD 

 Black Kite Kite AT 

 Brahminy Kite Kite MW 

 Whistling Kite Kite D 

 

http://www.pjslim.box.nl/australi/pics/silvrgul.jpg
http://www.pjslim.box.nl/australi/pics/silvrgul.jpg


Common Koel Koel KD 

 Blue-winged Kookaburra Kookaburra KD 

 Laughing Kookaburra Kookaburra C 

 Masked Lapwing  Lapwing C 

 

Australian Magpie Lark Lark C 

Rainbow Lorikeet Lorikeet C 

Australian Magpie Magpie CL 

Chestnut-breasted Mannikin Mannikin K 

Fairy Martin Martin SH 

Tree Martin Martin K 

Yellow-throated Miner Miner SH 

Dusky Moorhen Moorhen CL 

Common Mynah Mynah C 

Rufous Nightheron Nightheron KD 

Yellow Oriole Oriole KD 

Osprey Osprey FI 

 Ring-neck (Port Lincoln) Parrot Parrot SH 

 

Australian Patrincole Patrincole KD 

Australian Pelican Pelican C 

 

Crested Pigeon Pigeon SH 

Feral Pigeon Pigeon C 

Partridge Pigeon Pigeon KD 

Torresian Imperial Pigeon Pigeon C 

Noisy Pitta Pitta MW 

Forest Raven Raven WP 

Eastern Yellow Robin Robin WP 
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Red-capped Robin Robin SH 

Crimson Rosella Rosella WP 

Orange-footed Scrubfowl Scrubfowl MW 

White-browed Scrubwren Scrubwren AT 

White-bellied Sea Eagle Sea Eagle FI 

Black-faced Shag Shag GOR 

Australian Shellduck Shellduck GOR 

 Radjah Shellduck Shellduck KD 

 Skylark Skylark GOR 

 House Sparrow Sparrow C 

 

Royal Spoonbill Spoonbill C 

Starling Starling MLB 

Black-winged Stilt Stilt C 

Black-necked Stork (Jabiru) Stork KD 

Yellow-bellied Sunbird Sunbird D 

Welcome Swallow Swallow C 

Purple Swamphen Swamphen KD 

Black Swan Swan GOR 

Chestnut Teal Teal WP 

Crested Tern Tern C 

Whiskered Tern Tern KD 

White-troated Treecreeper Treecreeper HR 

Bassian (Ground) Trush Trush WP 

Willy Wagtail Wagtail C 

 Brush Wattlebird Wattlebird WP 

 Red Wattlebird Wattlebird WP 
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Golden Whistler Whistler CL 

 Olive Whistler Whistler WP 

 

Totaal 128 vogels welke wij op naam konden brengen  
(De lokatie wil zeggen dit was de eerste keer dat we deze vogel zagen, maar dus niet de enige plek 
waar we die zagen. Sommige vogels komen zelfs overal voor.)  

Verklaring lokatiekode 

  

 

Atherton Tablelands 

 

AT 

Cairns 

 

C 

Crater Lakes 

 

CL 

Daintree 

 

D 

Frankland Islands 

 

FI 

Great Ocean Road 

 

GOR 

Hanging Rock 

 

HR 

Kuranda 

 

K  

Kakadu 

 

KD 

Melbourne 

 

MLB 

Mount Whitfield 

 

MW 

Stuart Highway 

 

SH 

Wilsons Promontory 

 

WP 
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Overig Wildlife en Planten Australie 

(4/9 - 3/10 - 1999) 

"Wildlife" 

 

Lokatie 

Sprinkhaan 

 

AT 

 

Termitemounts 

 

AT 

Waterdragon 

 

AT 

Modderkruipers 

 

C 

Vleermuis (Fruitbat) 

 

C 

Hercules Moth 

 

D 

Musky Ratkangaroo 

 

D 

Northern Leavetailed Gecko 

 

D 

Ullysus (blauwe vlinder) 

 

D 

Vlinders (vele kleuren en maten) 

 

D 

Waterschildpad 

 

D 

White Lipped Treefrog 

 

D 

Ratten 

 

FI 

Zeekomkommer 

 

FI 

Southern Right Whale 

 

GOR 

 Koala 

 

HR 

 Green Ants 

 

KD 

 Krokodil (zoutwater) 

 

KD 

 Wallaby 

 

KD 

 Konijn 

 

MLB 

 

Guana (leguaan) 

 

MW+KD 

Skinks (hagedissen) 

 

OVERAL 

Dingo 

 

SH 
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Quoll 

 

SH 

Grey Kangaroo 

 

WP 

Hog Deer 

 

WP 

Wombat 

 

WP 

 

We hebben niet speciaal op planten gelet, maar hieronder een rijtje opvallende, karakteristieke, of 
gewoon leuke planten welke we tegen zijn gekomen.  

Planten 

 

Lokatie 

Alexandra Palm 

 

D 

Birdsnest Fern 

 

D 

 

Electric Fern 

 

D 

Fan Palm 

 

D 

Hertshoornvaren 

 

D 

Native Gardenea 

 

D 

Orchideeen 

 

D 

Strangler Fig 

 

D 

Thick-leaved Raphidophora 

 

D 

Wait-a-while 

 

D 

Mangroves 

 

FI 

Screw Palm 

 

FI 

Eucalyptus 

 

OVERAL 

Korstmossen 

 

OVERAL 
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Mistletoe 

 

OVERAL 
 

Mossen 

 

OVERAL 

 Bottle Brush 

 

SH 

 Desert Oak 

 

SH 

 

Mulga 

 

SH 

Pandanus Palms 

 

SH 

Pink-flowered Parakeeyla 

 

SH 

Spinifex 

 

SH 

Tree Fern 

 

SH 

Butterfly Flag 

 

WP 

Coast Wattle 

 

WP 

Common Heath 

 

WP 

Grastree 

 

WP 

Love Creeper 

 

WP 

Showy Parrot Pea 

 

WP 

Sweet Bursaria 

 

WP 

Wallflower Orchid 

 

WP 

Wax-lip orchid 

 

WP 
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Verklaring lokatiekode 

  Atherton Tablelands 

 

AT 

 

Cairns 

 

C 

Daintree 

 

D 

Frankland Islands 

 

FI 

Great Ocean Road 

 

GOR 

Hanging Rock 

 

HR 

Kakadu 

 

KD 

Melbourne 

 

MLB 

Mount Whitfield 

 

MW 

Stuart Highway  

 

SH 

Wilsons Promontory 

 

WP 
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Reisschema 

nr dag datum lokatie aktiviteit vervoer overnachting 

1 zaterdag 4-9-99 Schiphol vertrek vliegtuig vliegtuig 

2 zondag 5-9-99 vliegtuig vliegen vliegtuig vliegtuig/Bay Village T.R. 

3 maandag 6-9-99 Cairns aankomst te voet Bay Village Tropical Retreat 

4 dinsdag 7-9-99 Cairns wandelen te voet Bay Village Tropical Retreat 

5 woensdag 8-9-99 Cairns Franklands snorkelen boot Bay Village Tropical Retreat 

6 donderdag 9-9-99 Cairns Kuranda trein Bay Village Tropical Retreat 

7 vrijdag 10-9-99 Atherton Tablelands toeren auto Mossman 

8 zaterdag 11-9-99 Daintree aankomst auto Cape Tribulation 

9 zondag 12-9-99 Daintree Bloomfieldtrack auto Cape Tribulation 

10 maandag 13-9-99 Daintree snorkelen op het rif auto Cape Tribulation 

11 dinsdag 14-9-99 Daintree/Cairns retourrit auto Bay Village Tropical Retreat 

12 woensdag 15-9-99 Darwin vliegen vliegtuig Mirambeena Tourist Resort 

13 donderdag 16-9-99 Darwin/Kakadu toeren auto Kakadu 

14 vrijdag 17-9-99 Kakadu rondkijken auto Kakadu 

15 zaterdag 18-9-99 Katherine boottocht auto Katherine 

16 zondag 19-9-99 naar Tennant Creek toeren auto Tennant Creek 

17 maandag 20-9-99 naar Alice Springs toeren auto Alice Springs 

18 dinsdag 21-9-99 naar Ayers Rock Ayers Rock auto Ayers Rock 

19 woensdag 22-9-99 Uluru Olga's auto Ayers Rock 

20 donderdag 23-9-99 naar Melbourne vliegen vliegtuig Hans + Kate 

21 vrijdag 24-9-99 Melbourne rondkijken te voet Hans + Kate 

22 zaterdag 25-9-99 Great Ocean Road toeren auto Warrnambool 

23 zondag 26-9-99 Great Ocean Road toeren auto Hans+Kate 

24 maandag 27-9-99 Wilsons Promontory heenrit auto Waratah Park Country House 

25 dinsdag 28-9-99 Wilsons Promontory wandelen auto Waratah Park Country House 

26 woensdag 29-9-99 Wilsons Promontory retourrit auto Hans + Kate 

27 donderdag 30-9-99 Melbourne rondkijken te voet Hans + Kate 

28 vrijdag 1-10-99 NW Melbourne toeren auto Hans+Kate 

29 zaterdag 2-10-99 Melbourne vertrek vliegtuig vliegtuig 

30 zondag 3-10-99 Thuis aankomst vliegtuig thuis 

 


