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le tv met nieuws. Net zo goedkoop
als de MRT, de metro. Schoon, ef-
ficiënt, veilig.

Inwoners van Singapore, graag
het ‘Manhattan van Azië’ ge-
noemd, klagen misschien hele-

tips
■ SINGAPORE

tips
■ KUALA LUMPUR

IN DE STOP-OVERSTEDEN SINGAPORE EN KUALA LUMPUR STAAN DE MEGAMALLS TE GLIMMEN.
ERIC VAN DEN BERG GAAT ONDERGRONDS. PAAR UURTJES OVER?

Bij onweer stilstaan

W
ie Singapore kent, zal
Kuala Lumpur maar
onhandig vinden. Al-
leen de ligging van het

vliegveld al: op 75 kilometer van
de stad. En wie de exprestrein
neemt en wil overstappen op de
monorail, moet met zijn koffer het
station uit, een trap naar beneden,
een markt doorkruisen, een druk-
ke straat oversteken en weer met
een roltrap naar boven.

Dat is Kuala Lumpur. Zeg maar
KL, graag ‘het hart van Zuid-Oost
Azië’ genoemd. Een stad die mis-
schien te snel groot is geworden; in
de afgelopen tien jaar groeide het
aantal inwoners explosief naar 4,1
miljoen. Stad waar je de ochtend-
en avondspits moet vermijden.
Maar ook een stad die stilstaat als
wederom een heftig tropisch on-
weer zich over de stad uitstort.

Nooit meer te laat
O

ude auto’s bestaan niet.
Oude auto’s zijn dood.
Althans voor Singapore.
Als ze 10 zijn, worden ze

van de weg gehaald, opgelapt en
aan het buitenland verkocht. Wie
een nieuwe auto wil, dat kan, maar
die zal alleen al zo’n 25 duizend
Singapore dollar moeten betalen
voor het kentekenbewijs. Zo
wordt het nooit écht druk.

Dat is Singapore. Stad dus met
allemaal glimmende auto’s. Van
mensen met een behoorlijk salaris,
dat is zeker. Maar de minder gefor-
tuneerden klagen niet: elke vijf mi-
nuten een bus, met airco en digita-

Paraplu’s bieden in de donder-
buien nauwelijks soelaas, dus de
KL’ers wachten en zien hoe het
verkeer vastloopt, gaan op een air-
co-terras aan de Bukit Bintang zit-
ten, of duiken een van de vele
malls in. Dat is wat ze trouwens
ook doen als het níet regent.

De shoppingcentra zijn de plek-
ken om boodschappen te doen,
maar nog meer de plek om (gewel-
dig en goedkoop) te eten, bij de
‘hawkers’, de mannen en vrouwen
die vroeger op straat hun eten ver-
kochten. Ze staan nog steeds op
straat, bijvoorbeeld in Jalan Alor,
maar de meesten zitten in een ‘ba-
sement’ of juist de bovenste verdie-
ping van een van de malls.

Het aantal winkelcentra is
enorm, vooral in de Golden Trian-
gle, het gebied rond de hipste
straat, de Bukit Bintang, het gebied

waar ook het merendeel van de
toeristenhotels zit. Lot 10, Sungei
Wang, BB Plaza, Starhill Gallery,
en een van de allergrootste: Times
Square. Duizend winkels over tien
verdiepingen, maar daar lijkt het
niet echt om te gaan. Er is een
IMAX-theater, karaoke bij Neway,
de 10th Avenue Food Mall, en
waarom ook niet, pretpark Cos-
mo’s World van etage 5 tot en met
10. Met achthonderd meter lange
achtbaan. Paar uurtjes over?

Moe van de drukte: naar het Ti-
tiwangsa-meer. Ongekend rust-
punt in de stad. Wel even een taxi
nodig, maar die rijden af en aan.
Ook mogelijk: taxi naar de Batu
Caves, net buiten de stad. Hoogge-
legen grotten, (her)ontdekt in
1881, nu hindoetempel. Weet wel,
het is 272 treden omhoog. En we
moeten nog vliegen. ■

■ S TO P - OV E R
– Vier uur de tijd
Jammer. De stad is te
ver. Maar Kuala Lumpur
International Airport,
pas in 1998 geopend, is
een prima vliegveld.
Geen Changi (Singapo-
re), maar compact en
transparant. Kamer in
het Transit Hotel? Liever
rondhangen, een mas-

sage, of heen en weer
met de aerotrein naar
het ‘satelliet’-gebouw.
– Acht uur de tijd
We gaan shoppen (en
eten). Met de KLIA Ex-
press (vraag een platte-
grond!) naar de stad,
overstappen op de mo-
norail, uitstappen bij Bu-
kit Bintang. Vanaf die
halte is alles te belopen.

Lot 10 voor de internati-
onale en lokale merken
(Levi’s, Anna Sui), Sun-
gei Wang voor mobiel-
tjes, en de Starhill Gal-
lery voor toplabels als
Bulgari en Louis Vuitton
en een chique food
court. De goedkopere
stalletjes op de Alor-
straat zijn geweldig.
– Dag of langer
Eigen tour, per monorail
en metro. Halte Bukit
Bintang vergeten we
even, verrassender is
uitstappen bij Chow Kit,
en daar naar de markt;
met grote ‘natte’ sectie,
kippen worden ter plek-
ke geslacht. Daarna een
frisse neus halen bij het
nabijgelegen Kampung
Bahru, de oude neder-
zettingen van de Malei-
ers (nu zo’n 45 procent
van de KL-bevolking).
De halte Masjid Jamek
is ideaal: ligt pal naast

het vrijheidsplein Mer-
deka Square en de
mooiste moskee van de
stad (Masjid Jamek), en
ook precies tussen Little
India en Chinatown. De
overdekte Petaling-
straat niet overslaan:
nep-merkkleding en -
horloges. Liefst in de
chaos van de avond.

■ V E R VO E R Vanaf het
vliegveld: van KLIA naar
KL is het 75 kilometer,
en dat kan tijdens de
spits anderhalf uur kos-
ten. Nieuw is de KLIA
Ekspres, een recht-
streekse trein naar sta-
tion Sentral – 28 minu-
ten, 35 ringgit (8 euro).
In de stad: monorail
plus drie metrolijnen.
Geen grote reikwijdte,
maar toch goedkoop en
handig (al moet je soms
bij een overstap een
straat oversteken). Los-

se kaartjes kopen, voor
nooit meer dan 3 ringgit
(65 eurocent). Buiten de
spits: taxi. Wie boven de
tien ringgit komt, is ver-
dwaald.

■ TO U R Voor wie geor-
ganiseerd wil: Tour 51
Malaysia, stadstour van
3,5 uur. Pick-up bij hotel
of bij Malaysia Tourism
Centre, op Jalan Am-
pang 109, vlakbij Petro-
nas Towers. Vertrek
9.30 en 13.30 uur.

■ UITZICHT
Alles ineens: naar de
Menara Kuala Lumpur,
de op drie na hoogste
tv-toren ter wereld (421
meter). Met de lift naar
276 meter hoog. Mooier
zijn de Petronas Towers,
de ‘Twin Towers’ (88
verdiepingen, 452 me-
ter). Naar boven gaan
hoeft niet per se: je

komt maar tot de ‘brug’
op de 41ste verdieping
(170 meter), en het uit-
zicht is beperkt.

■ MET KINDEREN Naar
megamall Times Square
(halte Imbi). Voor de
kleinsten Kidz Town,
voor tieners pretpark
Cosmo’s World.

■ SHOP Net als in
Singapore onontkoom-
baar: de malls. Hét
shoppinggebied – airco
in, airco uit – is de Gol-
den Triangle, begrensd
door de straten Bukit
Bintang, Imbi en Sultan
Ismail. Doe de ‘Bintang
Walk’, is de slogan. Daar
zitten de megamalls,
gelardeerd met coffee-
shops en terrasjes. Iets
verder, onder de Twin
Towers, de Suria mall.
Op level 2 het westerse
food court Signature,

met McDonald’s en de
Sausage Express.

■ ETEN Wederom: waar
niet? Kuala Lumpur zet
zich af tegen Singapore:
hier is het eten bij de
hawkers véél beter. En
misschien hebben de
KL’ers gelijk. Alle keu-
kens uit Azië en omstre-
ken, voor luttele euro’s.
Veelal in malls, maar
ook op straat. Probeer
zeker ook het Maleisi-
sche nagerecht cendol,
met bonen (!), siroop en
kokosmelk. Voor wie
‘echt’ aan tafel wil:
Shook! in de Feast Villa-
ge van de Starhill Gal-
lery. Fusion. Met menu-
kaart van 60 pagina’s.

■ UITGAAN Flaneren en
wat drinken: Bukit Bin-
tang of de straten Tela-
wi 1 tot en met 5 in de
wijk Bangsar (kwartier

met de taxi). Voor later
op de avond het com-
plex Twelve@SI (aan
Sultan Ismail), met de
clubs Atmosphere en
Bliss (zondag gay). Of
daar om de hoek, bar
na bar op Jalan P. Ram-
lee. Club van het mo-
ment: Zouk, vlakbij de
Petronas Towers.

■ M A S S AG E Vo e t r e -
flexologie wordt overal
aangeboden, vooral op
Bukit Bintang. Kwaliteit
is moeilijk in te schat-
ten. Goed is Asianel, op
de ‘pamper floor’ van
de Starhill Gallery.

■ VERBLIJF Guesthouse
Eight, modern bud-
gethotel, centraal gele-
gen aan Tengkan Tong
Shin 8. Leuke straat. Ka-
mers met airco vanaf
19 euro, bed in dorm 7
(numbereight.com.my).

De meeste luxe hotels
zitten in de Golden Tri-
a n g l e.

■ I N F O R M AT I E
k u a l a l u m p u r. g o v. m y

■ GIDS Meenemen: Th e
Best of Kuala Lumpur
van Globetrotter, be-
knopt maar bruikbaar.
Voor eten en uitgaan
het blad KL Lifestyle.

■ REIS KL wil groeien
als knooppunt in Zuid-
Oost Azië en trekt
steeds meer airlines
aan. Malaysia Airlines
( m a l a y s i a a i r l i n e s. c o m ) ,
is de belangrijkste en
vliegt door naar onder
meer Australië, Indone-
sië en Japan. Retourtje
KL 760 euro (incl. tax).

■ GELD
1 Malaysia ringgit (RM)
= € 0,23.

■ S TO P - OV E R
– Vier uur de tijd
Pas over vier uur de vol-
gende vlucht? Deze
stop-overplek is een ze-
gening. Vergeet Singa-
pore, focus op het vlieg-
veld zelf. Changi Airport
is een van de beste
luchthavens ter wereld,
met honderden winkels
en hotels die ook ka-
mers voor drie uur aan-
bieden (30 euro). Ook
een zwembad (7 euro),
fitnessruimten, gratis in-
ternet, een 24-uurs food
court, een Skytrain, en
natuurlijk Harry’s Bar in
de cactustuin op Termi-
nal 1 (ook voor rokers).
– Acht uur de tijd
Vlucht van 12 uur ach-
ter de rug, maar hup,
mee in de vaart van
Singapore. De stad in.
Kan met de Free

Singapore Tour vanaf
het vliegveld. Bustour
van krap twee uur, uit
en thuis. Melden bij het
Singapore Visitors Cen-
tre). Tour door het Colo-
nial District om 9, 11 en
15 uur, culturele tour
(Little India, Kampong
Glam) om 13, 16 en 17
uur. Onderweg geleerd:
63 eilanden, 4,2 miljoen
mensen, 78 procent
Chinees, 14 procent
Maleiers, 7 procent Indi-
aas, gebouw hier, ge-
bouw daar. Terug naar
het vliegveld: nog vier
uur over! Eigenlijk levert
zelf de stad ingaan, met
trein of taxi, meer op.
– Dag of langer
Het warme, klamme
weer begint te wennen.
Eten! Taxi naar de wijk
Katong. Waar de Pera-
nakan wonen, afstam-

melingen van Chinezen
die met Maleiers trouw-
den. Neem een taxi
naar Rumah Bebe (‘Huis
van Bebe’) aan East
Coast Road 113, een
traditioneel Peranakan
huis omgebouwd tot
winkel. Bij Kim Chou, de
buren, doen vrouwen
voor hoe ze dumplings
maken, met kruiden die
ze zelf pletten. Ander
stadje binnen de stad:
Kampong Glam, de ou-
de wijk van de moslim-
gemeenschap. Lopend,
tijd genoeg. Stoffen ko-
pen in Arab Street.
Daarna kruiden in Little
India, spirituele boeken
in Chinatown.

■ V E R VO E R Vanaf het
vliegveld: taxi kan, voor
zo’n S$ 16 (8 euro),
maar de metro gaat nog

sneller. Kaartje uit auto-
maat: 2,70 (1,35 euro),
maar dat is inclusief
1 dollar statiegeld. In de
stad: de metro (MRT) is
geweldig. Dáár is de
Noord-Zuidlijn al, plus
Noord-Oost en Oost-
West. Tickets kosten
niet meer dan 2,10 dol-
lar. Taxi’s: wie boven de
10 dollar komt, zit niet
meer in het centrum.

■ TO U R Doen: The Origi-
nal Singapore Walks:
wandelingen door het
Colonial District of Kam-
pong Glam, maar ook
een avondtocht door de
rosse buurt van China-
town. Niet reserveren,
gewoon op tijd komen
opdagen. Check
w w w. s i n g a p o r e -
walks.com voor tijd en
plaats (S$ 18).

■ UITZICHT Ga eten in
het Swissôtel The Stam-
ford. Bij Equinox op de
69ste t/m 72ste verdie-
ping (!) voor wes-
ters/Aziatisch. Of bij
JAAN (Frans) op de
70ste. Je kunt Indonesië
en Maleisië zien liggen.

■ KINDEREN Kabelbaan
naar het strand van re-
creatie-eiland Sentosa.
’s Avonds de Night Safa-
ri (nightsafari.com.sg).

■ SHOP Natuurlijk: Or-
chard Road. Alléén
maar malls. Het pom-
peuze Ngee Ann City
voor megawarenhuis
Takashimaya. Het iets
gewonere Shaw Centre
voor een bioscoop. Pa-
ragon voor Gucci, Prada
en Valentino, maar ook
het prettige Projectshop

Cafe (kleding en koffie)
en het zeer uitgebreide
spa & wellness centrum
Andana op de zesde.

■ ETEN Waar niet?
Overal zitten food
courts en hawker cen-
ters: genoemd naar de
straatverkopers. De eet-
kraampjes zijn nu mini-
winkels in winkelcentra
of onder flatgebouwen.
Bij twijfel gewoon aan-
sluiten bij een lange rij.
De meeste malls op Or-
chard Road hebben een
food court (toeristisch,
maar nog steeds goed
en goedkoop). Voor iets
speciaals naar Imperial
Herbal in het Metropole
Hotel. Er is een dokter
in de zaal! De kruiden-
dokter Li Lian Xing advi-
seert wat je het beste
kunt eten. Consult 10
dollar, kippensoep met
cordyceps en ginseng
20 dollar. Reserveren:
3370491.

■ UITGAAN Terras na
terras aan Clarke Quay
en Boat Quay. Upmar-
ket: One Fullerton aan
Marina Bay: iets koeler.
Zicht op het nieuwe the-
atergebouw Esplanade.
Liever Chinatown: Ke-
ong Saik Road voor Bar
37, restaurant Ember,
en het spirituele Whate-
ver Café (met boekhan-
del). Clubs: Zouk en,
24/7 open, Ministry of
Sound.

■ VERBLIJF The Fuller-
ton Hotel. Gebouwd in
1928 als postkantoor,
sinds 2001 vijfsterren-
hotel met 400 kamers.
Spannender dan de

‘Grand dame’ onder de
hotels, het klassiek-chi-
que, maar wat truttige
Raffles. Prijzen bij het
Fullerton (fullertonho-
tel.com) beginnen bij
200 euro. De champag-
nebrunch op zondag ís
fameus – zoveel Moët &
Chandon als je op kunt
voor 118 dollar. Minder
dure hotels, in Chinato-
wn: Hotel 1929 of The
Royal Peacock.

■ I N F O R M AT I E Het toe-
ristenbureau, met
shops op het vliegveld
en op Orchard, is goed.
Plattegronden en tips
( v i s i t s i n g a p o r e. c o m ) .

■ GIDS Aboluut aan-
schaffen: de ‘Luxe City
Guide’ van Singapore,
een vouwboekje. Spits-
vondig. Voor agenda
gratis blad I-S Magazine.
Vooraf de Singapore Ci-
ty Guide van Lonely Pla-
net. Goed op de hoogte.

■ REIS Dit is de thuisba-
sis van Singapore Airli-
nes (singaporeair.com).
Tussenstop voor be-
stemmingen als Austra-
lië, Nieuw-Zeeland, In-
donesië en Japan. Re-
ken voor retourtje
Singapore op 730 euro
(incl. tax).

■ GELD 1 Singapore
dollar (S$) = € 0,52.

■ DUO Beide steden
aandoen: niet logisch,
maar wie een rondreis
Maleisië doet, kan ook
Singapore aandoen. Bij
Johor Bahru de grens
over. Vanaf ‘KL’ is het
vier uur over de weg.De monorail in Kuala Lumpur. Op de achtergrond de Petronas Towers. FOTO JIRI BULLER/HOLLANDSE HOOGTE

maal niet. Kunnen ook redelijk le-
ven in een éénpartijstaat, wat
Singapore de facto is: de People’s
Action Party is sinds de onafhan-
kelijkheid in 1965 aan het bewind
en duldt weinig tegenspraak. De
bevolking laat het maar zo. Want
het gaat goed met Singapore.

Vrijheid is, zeggen de Singapora-
nen, dat we ’s nachts om twee uur
gewoon over straat kunnen zonder
bang te zijn. Dan neem je een strak
regime op de koop toe. Kauwgom,
iedereen weet het, gooi je niet op
straat; voor fietsen in een looptun-
nel krijg je een boete van 1000 dol-
lar.

Een stad waar niemand een re-
den heeft om te laat te zijn. Waar
rijen voor een etenskraam zich net
zo makkelijk vormen als voor de
deur van de volle metro. Waar de
aankomst op vliegveld Changi al
een voorbode is: binnen tien minu-
ten sta je bij de bagageband, en je
koffer ligt er al op. Dit is een stad
waar je in een stop-over van acht
uur, onderweg naar Indonesië, Ja-
pan, of Australië, heel veel kan
doen. Niet dat je ervan uitrust.

Shoppen, shoppen, shoppen,
airco in, airco uit. En als we moe
zij, drinken we een afternoon tea
in het Fullerton Hotel, een

Singapore Sling (met gin en ver-
mouth) aan de Long Bar in het
Raffles Hotel, en dan duiken we
nog één keer de grond in, want
daar zit de nieuwste mall: de City-
Link. Geheel ondergronds. Met
een paar roltrappen, loopbruggen
en nog wat roltrappen verbonden
aan de nóg grotere mall, SunTec.

Het leukste daar, ergens onder
aan weer een roltrap: de Fountain
of Wealth, een megafontein. Doe
wat de Singaporanen doen: raak
met je hand het water aan, doe een
wens, en loop drie keer om de fon-
tein heen. Suggestie: ik wens snel
de juiste uitgang te vinden. ■
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