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Sydney

De Oranje-fanzone in Basel is een omgebouwd kazerneterrein.

Met de Lady langs de opera
Niet alleen de beroemde haven van Sydney, maar de hele stad laat zich het beste bekijken vanaf
een van de vele ferry's. Eric van den Berg hopt van boot naar boot. Openbaar vervoer als topattractie.

D
e kaartjescontroleur
kan het weten: je hebt
in Sydney twee soorten
mensen – zij die haast
hebben en zij die geen

haast hebben. De eersten pakken
de snelle boot naar hun werk, de
tweeden de langzame. De een blijft
desnoods dat kwartiertje naar
downtown staan, de ander gaat
zitten en pakt zijn Morning Herald.
Maar die heeft een half uur de tijd.

John, een 65-jarige revenue in-
spector op de ferry en de bus, is er
een van de tweede soort. Krantje,
gewoon wat rondkijken. ‘Want ja
hé, hier moet je van genieten!’, zegt
hij aan de koffie in een foodcourt bij
Circular Quay, het ‘centraal station’
van de ferry’s. ‘Je gaat naar je werk
door Sydney Harbour, de mooiste
haven van de wereld! Ook een fo-
rens kijkt nog op als er een groot
schip langsvaart of als de zon mooi
opkomt bij het Opera House.’

De Sydneysiders zijn gezegend
met een ferry nice lifestyle, schreef
The Sydney Morning Herald laatst.
Het schijnt bewezen te zijn: wie
elke dag ’s ochtend en ’s avonds de
boot neemt, heeft minder last van
stress dan een bus- of treinreiziger.

Ideaal. Dat kan de toerist ook.
Openbaar vervoer als topattractie.

Van Sydney Harbour krijg je
nooit genoeg. Als de zon schijnt,
lichten de schelpen van het Opera
House op. Maar dat was gisteren.
Nu is de lucht grauw en joggen
Sydneysiders er in regenoutfit
voorlangs. Vanaf de ferry is de Har-

bour Bridge (134 meter hoog!) aan
de andere kant maar net te onder-
scheiden.

Voor John Darroch (‘38 jaar in
het vak’) behelst de attractie eerst
de veerboten zelf: de oude, geel-
groene Lady Northcott bijvoor-
beeld, zijn lieveling omdat die de
oudste nog varende is, uit 1974.
Ruim 42 meter, 383 ton, plek voor
811 passagiers – hij lepelt de getal-
len op alsof het de leeftijden van
zijn kinderen zijn. Dertien boten
heeft hij thuis minutieus nage-
bouwd met hout en glasvezel,
sommige langer dan twee meter.

De Sydney Ferry is een icoon, net
als Sydney Harbour zelf (officieel
Port Jackson genaamd), dé an-
sichtkaart van de stad waar alle fer-
r y’s doorheen kruisen. 31 boten,
ruim 14 miljoen passagiers per
jaar, 39 bestemmingen.

De verste, Parramatta, ligt op
19 mijl aan de Parramatta-rivier. Al
in 1789 ging daar de allereerste
veerboot heen, om vlees en groen-
ten te halen voor de Britse kolonis-
ten in Sydney. Die tocht duurde
een week. Nu varen er Rivercats de
route: catamarans die er maar 55
minuten over doen.

Destijds was het een straf – ge -
vangenen moesten het werk aan
boord doen – nu niet: voor een
paar euro vaar je van de toeristi-
sche drukte in Darling Harbour
naar het kabbelende water in de
smalle rivier, waar de ferry maar
7 knopen mag varen. Daar waar de
‘We s t i e s ’ wonen, zeggen de Syd-

5
Neem, net als Sydneysiders die gewoon naar hun werk moe-
ten, de ferry. Alle lijnen beginnen/eindigen op Circular Quay,
aan de rand van het CBD, het Central Business District. De vijf
leukste uitjes per boot.

1. De lichtblauwe lijn, naar Manly: de beroemde strandbestem-
ming aan de noordkant van Sydney. Een klassieker. Kan in de spits
met de jetcat, die er maar een kwartier over doet, maar leuker is
een ‘gewone’ ferry als de Queenscliff, die er een half uur voor
neemt. Vlak langs het Opera House. De tocht kan bumpy zijn, want
de boten komen vlak bij de Sydney Heads, de ingang van de ha-
ven. Aan de andere kant ligt de Stille Oceaan. Voordeel: soms ko-
men bultrugwalvissen hier een kijkje nemen. Voor info over Manly
(hotels, winkels, restaurants) zie www.manlyaustralia.com.au.

2. De groene lijn, naar Watsons Bay. Trip van 17 minuten. Een ty-
pisch weekenduitje voor de Sydneysiders: fish ‘n’ chips eten bij
Doyles, meteen op de kade. Wie er de tijd voor neemt, gaat naar
het restaurant, maar ook de afhaal is prima. Twee stuks vis plus
friet voor 11,80 Australische dollar (7,10 euro). Mag je gewoon
meenemen naar het tafeltje bij de waterkant. Of naar het strand
natuurlijk. Op www.doyles.com.au staat meer info. Plus wat recep-
ten van Alice Doyles. Wie nog puf heeft, kan wandelen naar de
Hornby-vuurtoren op South Head. Sydney links, oceaan rechts.

3. De gele lijn, naar Cockatoo Island. Richting west, de Parramatta
River op, dus we gaan meteen onder de Harbour Bridge door. Het is
18 minuten varen naar een van de bizarste plekken van Sydney:
Cockatoo Island was in de 19de eeuw een gevangenis; veroordeel-
den bouwden er een scheepswerf. Het hele eiland is nu een muse-
um. Het leukst: er is een camping. Voor 45 dollar (27 euro) per plek
kampeer je op een uitzonderlijke locatie. Het hele leven van de ha-
ven trekt aan je tent voorbij. Zie www.cockatooisland.gov.au.

4. De paarse of oranje lijn, naar Balmain East. Want we moeten
ook shoppen, eten en drinken. En dat doen we in Darling Street,
Balmain. Vroeger een arbeidersbuurt, nu een dure locatie, met
prachtige vergezichten en hippe winkels. Vanaf de aanlegsteiger
gewoon omhoog lopen (of de klaar staande bus nemen). Leuke
straat, mooie oude panden. Ga voor een Italiaans broodje naar de
familie Bertoni op Darling Street 281. Sympathieke zaak. En druk.
Maar ook op een kratje op de stoep is de espresso lekker.

5. De donkerblauwe lijn, naar Taronga Zoo. Binnen 12 minuten sta
je aan de overkant, waar een bus of een kabelbaantje je verder
brengt. Vermoedelijk heeft geen enkele (gekooide) giraf een beter
uitzicht dan de giraffen van de Taronga Zoo: Sydney Harbour ligt
aan hun poten. En natuurlijk ook naar de afdeling Wild Australia,
met kangoeroes, wallaby’s en emoes. Kaartje kost wel 39 dollar (24
euro), kinderen 19 dollar (12 euro). Zie www.taronga.org.au. Gokje:
de kids willen hierna ook naar het Luna Park (met geel, oranje of
paars naar Milsons Point) en natuurlijk het Aquarium (geel of paars
naar Darling Harbour). Want ook Nemo woont in Sydney.

Let goed op de vertrektijden. Het is niet zo dat de boten af en aan
gaan. Zie voor dienstregeling www.sydneyferries.info. De infor-
matiestand van de Sydney Ferries Corporation zit op Circular
Quay Wharf 4. Pak de Guide to Sydney (Holiday on the Harbour) m e e,
een uitermate bruikbare brochure/kaart.

Een enkeltje voor een overtocht kost doorgaans 5,20 Australi-
sche dollar, iets meer dan 3 euro. De Manly-ferry rekent 6,40 AUD.
Handig is de Daytripper (16 AUD, zo’n 10 euro). Die is de hele dag
geldig op de ferry’s en in bussen en metro’s/treinen (CityRail). De
Daytripper is níet geldig op de jetcat van en naar Manly. Een en-
keltje voor die (snelle) overtocht komt op 8,20 dollar.

Ferry’s

■ Eten met uitzicht
Er zitten veel restaurants en bars rond Darling Harbour, de
toeristische haven van Sydney. Leuker zijn de terrassen links
en rechts van Circular Quay, het ‘station’ van de ferry’s. Enke-
le bijzondere restaurants met een nauwelijks te overtreffen
view: Quay (in Overseas Passenger Terminal,
www.quay.com.au), Guillaume at Bennelong (in het Sydney
Opera House, www.guillameatbennelong.com.au). Op de
noordoever zeker Aqua Dining proberen (www.aquadi-
ning.com.au): uitzicht op de Harbour Bridge én het Opera
House. Zit in het oude North Sydney Olympic Pool.

■ Zwemmen
Kan, jazeker. De haven heeft stranden. Een goed overzicht
(met kaart) staat in de Time Out-gids van Sydney. Populair zijn
onder meer Shark Beach (bus 325 naar Nielsen Park,Vauclu-
se), Parsley Bay (bus 325), Camp Cove (ferry naar Watsons
Bay). Aan de noordkant: Balmoral Beach (ferry naar Taronga
Zoo en dan bus 238).

■ Cruises
De ferry is niet de enige vervoersoptie in Sydney Harbour en
op de Parramatta-rivier. Er opereren verscheidene watertaxi-
bedrijven. Ze kosten met gemak 100 euro: het loont enkel
met grote groepen. Wie naar attracties als Taronga Zoo of het
Luna Park gaat of een rondvaart wil, kan ook terecht bij C a p-
tain Cook Cruises (www.captaincook.com.au) of Matilda
Cruises (www.matilda.com.au). Te vinden op Circular Quay
en in Darling Harbour.

■ Weg van het water
Sydney Harbour heeft alles, maar we gaan het niet overdrij-
ven. Darling Harbour is toeristisch, het CBD is groot en mas-
saal (al heb je daar veel geweldige en goedkope foodcourts).
Spannender shoppen en eten is het op King Street, die door
Newtown en Enmore loopt: pak de trein naar Newtown. Ben
je zo. Of zoek een restaurantje/bar in de wijken Pa d d i n g t o n
of Darlinghurst.

■ Informatie
Er is een buitengewoon goed uitgerust Visitor Centre op de
hoek van Argyle Street en Playfair Streets in The Rocks. Plus
een vestiging in Darling Harbour (achter het Imax). Ze hebben
er handige wandelroutes en shoppinggidsen. Kijk ook op
w w w. v i s i t n s w. c o m , doorklikken op Sydney.

Doen & Laten

Reisbureau Basel: een led-sterrenhemel aan het plafond

Het Reisbureau van volkskrantreizen.nl verzamelt geheimtips.
Volgende week: Binnenkort maken veel Nederlanders de autoreis naar het
zuiden. Uren opgevouwen zitten in de auto kan er behoorlijk inhakken. Hoe
blijf je fit? Vaak pauzeren, water drinken, rekoefeningen, yoga?
Geef tips op Volkskrantreizen.nl/reisbureau.

Huisdier mee op reis? Arita Immerzeel nam afgelopen mei-
vakantie haar cavia mee naar een strandhuisje in IJmuiden
aan Zee.
Volgende week: Waar was jij ziek, zwak of misselijk op
reis. Stuur je foto naar reizen@volkskrant.nl.

Webfoto van de Week

Australië Sydney

1De stad
Basel heeft twee kanten die beide

een bezoek waard zijn. Groot Basel is
het rijke deel van de stad met dure win-
kels en prachtige restaurants. Klein Ba-
sel is het multiculturele en alternatieve
deel. Hier vind je exotische winkeltjes,
alternatieve kunstplekken en leuke
bars. (Peter) Of duik het doolhof van
straatjes in op de Klosterberg. Ook het
oude deel rond de Münster met zijn
Middeleeuwse gebouwen is zeer sfeer-
vol. (Finn)

2Fanzones en voetbal-kijkplekken
Het uitgaanscentrum van Basel is

bij de Barfüsserplatz, een goeie plek om
het voetbal te kijken. De Oranje-fanzone
is op het Kasernenareal, een o m g e-
bouwd kazerneterrein. Andere fanzo-
nes zijn op het Münsterplatz, Marktplatz
en langs de Rijn: op de brug hebben ze
gigantische schermen opgesteld, te
zien vanaf het terras van de gezellige
Stube ‘Zum Alten Warteck’ (Daniela).

3Slapen
Een van de mooiste hotels in Basel

is Krafft, met een prachtig uitzicht op de
Rijn. Wil je minder geld uitgeven, pal er-
naast zit budgethotel Hecht am Rhein
met hetzelfde uitzicht. L. Vytopil ver-
bleef in het ‘zeer betaalbare’ Hotel Bil-
dungszentrum 21: ‘Een goed bed, grote
kamer, en een led-sterrenhemel aan het
plafond.’ Ger de Keyzer woont vlak bij

Basel: ‘Er ligt een perfecte camping in
Lörrach vlak over de grens in Duitsland.’

4Ve r v o e r
Alom complimenten over het open-

baar vervoer in Basel. Het systeem van
trams en bussen is ‘bijzonder goed en
punctueel’ schrijft Finn. De tram rijdt
overal in en rond de stad, tijdens het EK
zelfs 24 uur per dag. Een dagkaart is het
voordeligst en 24 uur geldig. Kom je met
de auto dan is parkeren ‘bijna onmoge-
lijk en belachelijk duur’. Rondom de
stad zijn goede, maar dure parkeergara-
ges. Parkeer in de stad in de parkeerga-
rages aan de Noordzijde (Peter).

5Eten en drinken
Lekkernijen in Basel zijn de Leckerli,

een soort honingkoekje en het lokale
Ueli-bier (’Unser bier’). Ook lekker drin-
ken: uit alle fonteinen in de stad komt

drinkwater. Voor het echte werk: het
restaurant van hotel Krafft is dit jaar uit-
geroepen tot het beste van Basel.

6De Rijn
De beste plekken om de beroemde

rivier te bewonderen zijn op de Mittlere
Brücke en op de Pfalz, aan de achterzij-
de van het Münster. Maak een over-
tocht met een van de motorloze bootjes
aan de staalkabels (Peter).

7Ku n s t
In Basel is veel kunst te bewonde-

ren. Het Schaulager is een grote ten-
toonstellingsruimte ontworpen door het

Zwitserse architectenduo Herzog & De
Meuron met een bijzonder kunstdepot.
Of bezoek het museum van de Zwitser-
se kunstenaar Jean Tinguely. , (Daniela).

8Drukte ontvluchten
In Riehen, ‘echt een paradijsje’,

hangen in het Beyeler de waterlelies
van Claude Monet. ‘Haaks op dit grote
schilderij kijk je door een even groot
raam naar precies zo’n vijver met le-
lies!’ Rond de stad zijn veel middel-
eeuwse dorpjes. Neem de geel-rode
tram of maak een rit met tram 10, beide
richtingen op is het mooi.

Marian Holthuis

Welke boot
je ook
neemt, de
verhalen
varen met
je mee

Vanavond speelt het Nederlands
elftal in Basel. Bezoekers van
volkskrantreizen.nl geven tips
voor de stad, tijdens én na het EK.
Zie ook de speciale aflevering
v o l k s k ra n t r e i z e n . n l / b a s e l .

neysiders soms een beetje be-
smuikt, niet altijd beseffend dat
Parramatta, inmiddels een van de
drukste zakencentra van het ge-
bied, Sydney heeft gemáákt: hier
was de eerste succesvolle boerde-
rij, de eerste legale brouwerij, de
eerste wijngaard, de eerste leer-
looierij, de eerste paardenrace.

Welke boot je ook neemt, de ver-
halen varen met je mee, of je vaart
er langs. John, de zelfbenoemde
ferry-gek, heeft het na al die jaren
nog steeds: ‘Kijk, dit is de oude
scheepswerf. En daar, bij die bo-
men, daar woont de minister-pre-
sident.’

De regen en mist vandaag deren
niet. Door de ramen van de River-
cat gezien, liggen de barakken van
Cockatoo Island, Sydney’s ‘Alcat -
raz’ uit de 19de eeuw, er trooste-
loos bij. Celblok 1 blijkt nog slechts
een ruïne, het Muster Station Café
is leeg. Het eiland is bewaard als
erfgoed – en camping. Het is er nu
zo rustig dat een beginnende kapi-
tein er met zijn ferry kan oefenen
in het aanmeren.

Over historisch gesproken:
Olympic Park brengt ons terug
naar de Spelen van 2000 (en van
Pieter, Ian en Inge). En de populair-
dere halte Balmain East herinnert
ons aan de havenwerkers. Ander-
halve eeuw geleden konden zij de
Victoriaanse huizen in Balmain
nog betalen, nu is de wijk een even
onbetaalbare als hippe A-locatie.
Het Working Men’s Institute wordt
tegenwoordig bewoond door de

Gourmet Grocer, de Bosh Hair-sa-
lon en restaurant La Bohème.

En natuurlijk halte Taronga Zoo,
de dierentuin die in 1916 verhuisde
van een park in de stad naar de
noordoever. Wat een leuk verhaal
blijft: Jessie de Olifant heeft het
stuk naar Circular Quay gelopen
en is daar op de ferry gestapt.

De echte ferryfan is vooral trots
op het drijvende restaurant South
Steyne, in Darling Harbour. Het is
de laatste traditionele houten fer-
ry – met veel koper, een piano en
een marmeren bar – die tussen
1938 en 1974 meer dan 100 duizend
keer de afstand tussen het CBD
(Central Business District) en Man-
ly heeft afgelegd, de suburb annex
badplaats aan de Stille Oceaan. En
dat, op die route, altijd de drukste
gebleven, is pure heroïek.

‘De Manly Ferry is een begrip.
Het is de beroemdste route’, zegt
Rob Gawthorne, ferry master (kapi -
tein, maar dat mag je niet zeggen)
op de Queenscliff. ‘Het is wat de
Circle Tram is voor Melbourne, de
dubbeldekker voor Londen.’

De passie kan Rob (32) nauwe-
lijks omschrijven. Altijd al juist díe
ferry willen varen, honderden les-
uren gehad op de Manly-dienst, en
ja, zo’n prachtige grote boot uit de
Freshwater-klasse, met één
schroef, 1100 passagiers. ‘Da’s toch
veel mooier dan zo moderne snel-
le jetcat, daar heb ik niet zo veel
mee.’

In zijn pauze neemt hij een kof-
fie aan boord, of maakt hij een

wandeling door de botanische
tuin. Maar dan gelukkig weer de
golven op. ‘Het stuk naar Manly
kan soms ruw zijn, je gaat toch
vlak langs de oceaan. Maar dat is
juist prachtig. Vrijdagmiddag heb
ik nog walvissen gezien. Ik heb het
aan boord omgeroepen, en heb af-
geremd. Kon iedereen even kijken.
Daar krijg ik veel bedankjes voor.’

Het heeft iets magisch, vindt hij.
Rain or shine. Vandaag stuurt Rob
zijn boot de mist in. Downtown
komt in beeld, daar waar de foren-
zenmassa zich een weg zoekt naar
hun kantoren en winkels.

Sydney Harbour is het kloppend
hart van de natie, dat voelt ieder-
een. Met Oud en Nieuw moet je er
zijn voor het spectaculaire vuur-
werk, op Australia Day (26 januari),
zeg maar de trots-op-Australië-dag,
moet je er zijn voor de Ferrython,
een race tussen vier veerboten, die
eindigt onder de Harbour Bridge.

Wie dit allemaal vanaf zijn bal-
kon kan zien, is geen kapitein of
kaartjescontroleur. Maar heeft
geld. Soms heel veel. Een ‘promi -
nente zakenman’ heeft net aan het
water voor 20 miljoen Australi-
sche dollar (ruim 12 miljoen euro)
een penthouse gekocht . Oké, hij
heeft uitzicht op het Opera House,
de Harbour Bridge, het CBD, zo’n
beetje op alles. Het is het duurste
appartement van Australië.

De passagiers van de groene,
lichtblauwe, donkerblauwe en
rode lijn kunnen naar hem zwaai-
en.


