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Overal in de schaduw van… 

TARANAKI, MEER 
DAN DÉ BERGTOP 

In een land waar de hoogtepunten zich opstapelen is er in Nieuw-Zeeland één die in 

meerdere opzichten met kop en schouders boven de rest uitsteekt: Mount Taranaki. De 

slapende vulkaan domineert de gelijknamige regio in het westen van het Noordereiland, 

dat trouwens veel meer te bieden heeft dan Nieuw-Zeelands vaakst beklommen én 

meest gefotografeerde en op sociale media gedeelde bergtop.
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Paradijs voor bergwandelaars: Mount Taranaki
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op een zogeheten lahar, een vulkanische modderstroom als 
gevolg van een aardbeving, niet ondenkbeeldig. Nog meer 
‘risicomanagement’: de laatste uitbarsting van Mount Taranaki 
was aan het eind van de zeventiende eeuw en volgens 
vulkanologen zou de eerstvolgende ergens in de komende 
vijftig jaar moeten plaatsvinden…

Echte kuitenbijter
Laat je echter niet afschrikken door de vulkanologen 
en statistieken. Als je in de buurt bent, sla dan hier je 
kamp op (of boek een hotel in het bezienswaardige New 
Plymouth, waarover later meer) en ga lekker hiken. Een 
goede voorbereiding is essentieel: bij het Department of 
Conservation (een soort van Nieuw-Zeelandse variant op 
Staatsbosbeheer) ontvangen ze je met open armen om je 
optimaal voorbereid de paden op, de lanen in te sturen. 
Wandelroutes en allerhande documentatie zijn gratis of 
tegen geringe vergoeding verkrijgbaar, dus daar hoef je ze 
niet voor te laten liggen. De meeste wandelroutes vertrekken 
vanaf North Egmont en de keuze is reuze: van de ultrakorte 
wandeling naar de Stratford Plateau Lookout (tien minuten) 
en de half uur durende Potaema Track (ook voor rolstoelers 
toegankelijk) tot de Around-the-Mountain Circuit, een drie 
dagen durende kuitenbijter van 55 kilometer die rondom de 
berg gaat – vanzelfsprekend voor de getrainde loper.

One-trick-pony
Waar je ook bent in deze hoek van Nieuw-Zeeland, 
de majestueuze Mount Taranaki waakt over je. Een 
geruststellende gedachte, tijdens een lange tocht. Maar 
tegelijkertijd maakt het van Taranaki een beetje een one-trick-
pony: de streek ligt voor veel reizigers een beetje uit de route 
en met een berg die enorm ‘instagrammable’ is, is diezelfde 
stenen puist voor velen ook de enige reden voor een omweg. 
Terwijl er genoeg redenen zijn om lekker in de schaduw van 
Mount Taranaki te blijven hangen. In Inglewood vind je, naast 
noodzakelijkheden als een supermarkt en eettentjes, Fun Ho! 
National Toy Museum (je zal ons op een druilerige dag nog 
dankbaar zijn voor deze tip). Als we dan toch bezig zijn met 
slecht-weer-uitjes: rijd je vanuit Inglewood over de Highway 3 
naar het zuiden, dan eindig je in het kustplaatsje Hawera. Dat 
zal nooit de titel ‘Nieuw-Zeelands schilderachtigste plaats’ in 

de wacht slepen, maar biedt wel vertier voor de dagen waarop 
een wandeltocht door Egmont National Park misschien niet de 
allerbeste keuze is. 

Elvis in Nieuw-Zeeland
We beginnen met Nigel Ogle’s Tawhiti Museum: dit behoort 
tot de beste particuliere musea in het land en is de uit de 
hand gelopen hobby van de naamgever van het museum. 
In de voormalige kaasfabriek tref je levensgrote poppen 
en indrukwekkende diorama’s waarmee de regionale 
geschiedenis met gevoel voor detail wordt belicht. De thema’s 
zijn Maori, walvisvaarders, handelaren en de rijke agrarische 
geschiedenis (het is hier zuivel wat de klok slaat) van Hawera. 
Beklim voor het beste uitzicht op de kust en de Mount 
Taranaki de bijna 55 meter hoge watertoren. Schitterend, 
maar dé topattractie van het stadje is het Elvis Museum. 
Duizenden kilometers ten westen van Memphis, Tennessee 
heeft de lokale schilder- en behangkoning Kevin D. Wasley 
een museum aan The King of Rock ’n Roll gewijd. Verwacht 
geen Graceland-achtige villa: de garage van Wasley is tot aan 
de nok toe gevuld met elpees (duizenden) en allerlei Elvis-
memorabilia. Topstuk zijn twee ingelijste toegangskaarten 
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De bekende watertoren van HaweraHet Tawhiti Museum: een van de beste particuliere musea in het land De zogeheten Poets Bridge in het lommerrijke 

Pukekura Park

Het Elvis Presley Museum in Hawera is een garage die van plint tot 
plafond is gevuld met Elvis-platen, -parafernalia en -prullaria

 > Een imposante kegel die  

als een feniks uit een verder vlak 

landschap oprijst en  daarom van 

 veraf al te zien is <

70    Z o m e r  2 0 2 0

D
aar kunnen we in dit magazine ook een verhaal 
aan wijden: de Top 10 van de meest op Instagram 
geposte Nieuw-Zeelandse iconen. Mount Taranaki zit 
daar geheid in en strijdt met de skyline van Auckland 

en de Mitre Peak (Milford Sound) om het goud. Nu is het ook wel 
een trekker van jewelste: een imposante kegel die als een feniks 
uit een verder vlak landschap oprijst en daardoor van veraf al 
te zien is. Het panorama kan nog spectaculairder: als je vanuit 
Auckland een binnenlandse vlucht neemt naar Wellington of 
Christchurch en over Mount Taranaki vliegt, leg dan je inflight 
magazine even weg en kijk naar buiten, want wat je dan te zien 
krijgt, is onvergetelijk. 

Stukje Japan
Kennelijk was de locatiescout van filmmaatschappij Warner 
Bros ook onder de indruk, toen hij voor de Hollywoodkraker The 
Last Samurai (2003) een berg zocht die sprekend op de Japanse 
Mount Fuji leek. De vulkanische kegel in het westen van het 
Noordereiland doorstond het vergelijkend warenonderzoek met 
glans, zodat een complete productiekaravaan in Nieuw-Zeeland 
neerstreek. In de omgeving van de Fuji-body double waren ook 
tal van dorpjes die zo konden doorgaan voor een oude Japanse 
nederzetting, dus met de juiste acteurs en passende rekwisieten 
ontvouwde zich op het zuidelijk halfrond opeens een stukje 
Japan. Naar verluidt hervond hoofdrolspeler Tom Cruise in deze 
streek zijn oude liefde voor paardrijden en surfen.

Hollandse link
Twee attracties waar je hier makkelijk je tijd mee doorkomt, 
maar bezoekers komen natuurlijk vooral voor het 2.815 
meter hoge fotomodel. Het mag geen verrassing zijn dat 
de Maori ook voor deze geweldenaar van gestold lava een 
mooie naam verzonnen: ‘Schijnende Bergtop’ – vanwege de 
poedersuikerspits. De berg staat overigens ook bekend onder de 
naam Mount Egmont. Ontdekkingsreiziger James Cook noemde 
de berg naar zijn geldschieter John Perceval, de Tweede Graaf 
van Egmont. Aardig weetje: de Britse adellijke familie beweerde 
af te stammen van het oeroude Hollandse geslacht ‘Van 
Egmond’, waarmee de Nieuw-Zeelandse berg misschien wel een 
verre link met Nederland heeft.

Volgende uitbarsting
Wat wel honderd procent zeker is, is dat de slapende vulkaan de 
meest beklommen berg van Nieuw-Zeeland is. Misschien is het 
de markante vorm die zoveel alpinisten trekt, of is het de veel 
hogere Mount Cook (3.724 meter) die de durfallen afschrikt? 
Mocht je ambities hebben om het Noordereiland vanaf het topje 
van de Mount Taranaki te bewonderen, vergis je niet: ook hier 
is het zeer veranderlijke weer iets om rekening mee te houden 
(waar niet in Nieuw-Zeeland…). Een mooie zomerdag kan in 
een oogwenk veranderen in de meteorologische hel op aarde. 
En dan is er in Nieuw-Zeeland ook nog zoiets als ‘seismische 
activiteit’ – we zijn tenslotte op de Shaky Isles. Zo is het risico 

Jaap van Splunter

Elvis Presley Museum
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verbeelding bij de Nieuw-Zeelandgangers. Nu ligt de stad 
redelijk ‘weg van de snelweg’, maar is zeker een bezoek 
waard. Pukekura Park bijvoorbeeld wordt geroemd om zijn 
varenkas, meren, beekjes, inheemse en exotische bomen – met 
Mount Taranaki op de achtergrond dat het New Plymouth-
plaatje compleet maakt. Dat geldt ook voor alle andere 
bezienswaardigheden in deze bijna zestigduizend zielen 
tellende stad: de slapende vulkaan domineert de skyline. 

Tuinen kijken
We noemden Pukekura Park al, maar het is slechts een 
partje uit een enorme ‘tuin-taart’, want deze havenstad staat 
bekend om zijn vele lommerrijke parken. Het is alsof hier 
een Algemene Plaatselijke Verordening voorschrijft dat er 
zoveel mogelijk groen moet zijn in de stad. Misschien bieden 
de groene zones een tegenwicht tegen de alom aanwezige 
industrie. Hoe het ook zij, doe er je voordeel mee als je in de 
stad bent. De plaatselijke parken zijn heerlijke plekken om 
te ontspannen. Tel daar ook nog eens het jaarlijkse Taranaki 
Rhododenderon Festival bij op, waarbij inwoners hun tuinen 
opengooien voor het publiek. Zorg wel dat je eind oktober, 
begin november in de buurt bent.   
Naast de bomen, planten, bloemen en gemillimeterde 
gazonnetjes is er nog meer fraais te zien, zoals de St. Mary’s 
Anglican Church (Vivian Street). Het in 1848 gewijde godshuis 
is de oudste stenen kerk van Nieuw-Zeeland en valt op door 
zijn prachtige gebrandschilderde ramen. Uit dezelfde periode 
stamt het – tevens te bezoeken – Richmond Cottage, ooit de 
residentie van een aantal voorname families. 

Spiegelwanden
Dé onbetwiste trekpleister van New Plymouth is Govett-
Brewster Art Gallery. Het museum, dat dit jaar zijn vijftigste 
verjaardag viert, herbergt een belangrijke collectie 
hedendaagse kunst. Toen de lokale mecenas (en mede-
naamgeefster) Monica Brewster het initiatief nam voor deze 
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Praktische informatie

Ligging en bereikbaarheid 

De regio Taranaki ligt in het westen 

van het Noordereiland. Vliegen 

vanuit Nederland of België gaat op 

de internationale luchthavens van 

Auckland, Christchurch en Welling-

ton. De meest voor de hand liggende 

manier om in New Plymouth te ko-

men, is met de auto of camper vanaf 

Auckland (366 kilometer, iets meer 

dan 4,5 uur rijden) of het net zo ver 

gelegen Wellington. New Plymouth 

beschikt over een luchthaven, met 

verbindingen naar bovengenoemde 

steden (met Air New Zealand). 

Eten, drinken, slapen

Van een basis backpacker-bed tot 

een luxe vakantiehuis met uitzicht op 

zee (en alles wat er tussenin zit): het 

is er allemaal. Als je ’s ochtends wak-

ker wil worden met uitzicht op Mount 

Taranaki, dan zoek je natuurlijk een 

accommodatie in de buurt. Op de 

bekende hotelwebsites is voldoende 

te vinden, maar als je het jezelf 

makkelijk(er) wilt maken, bezoek dat 

de website Venture Taranaki (web-

adres: zie onder), want daar hebben 

ze het zoekwerk naar de beste 

overnachtingsplekken al grotendeels 

voor je gedaan. Geldt ook de cafés, 

restaurants en attracties in de regio. 

Meer informatie

Nieuw-Zeeland algemeen: 

www.newzealand.com

Department of Conservation: 

www.doc.govt.nz

Regio Taranaki: 

http://visit.taranaki.info/ 

iSITE New Plymouth: 

www.visitnewplymouth.nz

Elvis Museum Hawera: 

www.elvismuseum.co.nz

New Plymouth & Taranaki,  
Noordereiland, Nieuw-Zeeland

De Maori hebben veel respect voor Mount Taranaki, die zij 
liefkozend ‘Schijnende Bergtop’ noemen

voor een Elvis-concert, waarvoor de museumeigenaar (tot 
zijn grote spijt) wegens geldgebrek niet naartoe kon. “Ik had 
een hypotheek en een vrouw. Jammer dat het niet doorging, 
maar ik kan in ieder geval zeggen dat ik mijn vrouw nog heb”, 
aldus zonder twijfel Nieuw-Zeelands grootste Elvis-adept. Het 
museum bezoeken kan alleen op afspraak. 

Surfparadijs
Na een stevig potje Jailhouse Rock en mijmeren bij Love Me 
Tender wordt het weer tijd om achter het stuur te kruipen. 
Hawera ligt op het kruispunt van de eerder genoemde Highway 
3 en Highway 45, beter bekend als Surf Highway 45. Deze 
schilderachtige kustroute krult als een jonge zilvervaren 
om Mount Taranaki naar de grootste stad in de regio: New 
Plymouth. Een van de aantrekkelijke kanten van deze weg is 
dat het massatoerisme zoals je dat in Auckland, Queenstown en 
Rotorua aantreft, mijlenver weg is. Heerlijk. Deze scenic kustweg 
leent zich voor een super-relaxte rijstijl door het easy-going 
surfparadijs, met volop fotomomenten onderweg. Bij mooi weer 

spreid je natuurlijk je badhanddoek uit op het strand of volg je in 
het pittoreske en bezienswaardige Oakura een surf-clinic (of ga 
paardrijden). Langs de South Taranaki Bight rijd je vervolgens 
verder naar Cape Egmont, het meest westelijke punt van 
Taranaki. Voor een mooi uitzicht wacht hier de Cape Egmont-
vuurtoren om beklommen te worden. Het aanpalende museum 
vertelt je onder meer over de geschiedenis van de olie-industrie, 
waar deze regio rijk mee is geworden. 

Weg van de snelweg
Via de surfhoofdstad van Taranaki, Opunake, gaat het door naar 
New Plymouth. Dat dit hét centrum is van de regio is niet zo 
vreemd, want dit is de enige plaats in het westen van Nieuw-
Zeeland met een diepe haven. Petrochemische industrie, olie, 
gas, scheepvaartindustrie, zuivelfabrieken: het is er allemaal, 
maar natuurlijk niet dé reden om hier je anker uit te gooien. In 
tegenstelling tot art-deco hoofdstad Napier, adventure capital 
of the world Queenstown of Nieuw-Zeelands geothermische 
hotspot Rotorua, spreekt New Plymouth wat minder tot de 

toonzaal, was dit de eerste in zijn soort in Nieuw-Zeeland. 
Het gebouw, met zijn oogverblindende spiegelwanden, 
alleen al is een blikvanger en dan ben je nog niet eens 
binnen. Combineer Govett-Brewster met het nabijgelegen 
Puke Ariki, het museum/bezoekerscentrum/bibliotheek 
dat zo’n zesduizend voorwerpen uit de Maori-cultuur 
(waaronder een aantal Maori-schatten) in de collectie 
heeft. Twee dagen vertier mag hier, en dan hebben we alle 
gezellige eettentjes nog niet eens genoemd, geen probleem 
zijn. 
Misschien heeft The Last Samurai-hoofdrolspeler Tom Cruise 
hier aan een espressootje genipt, na een rondje paardrijden 
of uitwaaien bij Opunake. Hopelijk smaakte de koffie net zo 
goed als zijn verblijf in Taranaki. Wie verder kijkt dan deze 
beeldbepalende berg, ontdekt dat deze relatief onbekende 
(en daardoor niet door toeristen overspoelde) regio geen 
one-trick-pony is, om in hippische sferen te blijven. Er is 
zoveel te doen hier: de stranden, de sfeervolle kustplaatjes, 
de fraaie musea, New Plymouth. Taranaki is een kudde 
paarden die over al je zintuigen heen galoppeert. Hier ga je 
in draf naartoe! n
 

 > Deze schilderachtige  

kustroute krult als een jonge  
zilvervaren om Mount Taranaki < 
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Bovenstaande pose is niet iets om aan te raden, maar feit  
is dat Mount Taranaki enorm ‘instagrammable’ is 


