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IBIZA
maardananders

Feestende toeristen, harde technobeats, hippiemarkten: typisch Ibiza?
Reis je echter in het laagseizoen en begeef je je buiten de gebaande
paden, dan laat het eiland je een heel ander gezicht zien: pijnbossen,
zoutpannen, witte kerkjes en piratentorens doen je versteld staan van
de eeuwige schoonheid van het eiland.
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De zoutpannen van
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«Net een veld vol boerenkool!», roep ik uit boven op de 393 meter
hoge Puig d’en Serra op Ibiza. Maar liefst veertig procent van dit
heuvelachtige eiland is bedekt met donkergroene pijnbossen. De
Grieken hadden het ook al opgemerkt; zij gaven de eilanden Ibiza
en Formentera dan ook de naam Pitiusa, wat ‘dennenbos’ betekent.
Hier, ver weg van het bruisende nachtleven, heerst de complete rust.
Een ongeasfalteerde, slingerende weg
brengt ons steeds hoger de groene heuvels
op. Voor de zekerheid nog maar eens navragen bij de wegwerkers. We zijn op zoek naar
een heel klein kapelletje: Sa Capelleta, ofwel Sa Capella d’en Serra. Aan het einde van
de weg parkeren we de auto voor dat ene afgelegen huis en dan volgt er een steil pad
omhoog. Eerst wat stenen traptreden, daarna een pad over aarde en boomwortels. Het
is een korte wandeling en weldra is daar dat
magnifieke uitzicht over de ons omringende ‘boerenkoolvelden’, met in de verte de
zoutpannen van zuidelijk Ibiza.
Een verdorde omgevallen boom verspert de
ingang tot het minuscule kapelletje. We
gluren langs de boom heen naar binnen.
Een merkwaardige voorstelling van Jezus,
met een soort van boerinnenrok aan, aan
een kruis; helemaal met de hand gemaakt
van klei door ene Vicente Serra. Hij bouwde
in 1919 op 74-jarige leeftijd deze kapel. Het
verhaal gaat dat toen Serra naar Algerije
werd gestuurd om te vechten in de oorlog,

hij plechtig beloofde hier op Puig d’en Serra
een kapel te bouwen mocht hij levend terugkeren. En zo geschiedde. Bewonderenswaardig dat een man van die leeftijd eigenhandig al het benodigde bouwmateriaal
naar boven heeft weten te slepen, inclusief
het zware Jezusbeeld. Helaas mocht Serra
de geplande inwijding van zijn creatie, op
een avond in mei 1919, niet meer meemaken. Vijf dagen eerder was hij aan een hartaanval overleden.

Moet er nog zout zijn?
Je kunt het een sport noemen: zoeken naar
een strand met slechts één horecagelegenheid. Dat staat doorgaans garant voor rust
en natuurschoon. Vanavond kiezen wij voor
het restaurant van Sa Caleta, verscholen te
midden van rode rotswanden (www.restaurantesacaleta.com). Buiten aan een tafeltje
hebben we een prachtig doorkijkje naar de
blauwe zee. Hoog bovenop de rotsen liggen
achter hoge hekken de restanten van een

Sant Agustí, één van de meest authentieke dorpjes van Ibiza. Foto’s Monique Van Gaal
oude Phoenicische nederzetting.
Het waren de zoutpannen die de Phoeniciërs naar deze plek lokten. Handel in zout,
rond het jaar 650 voor Christus, was de eerste commerciële activiteit die op het eiland
plaatsvond. Simpele stenen huizen verrezen rond de natuurlijke haven. Voor Sa Caleta duurde het feest echter niet lang; slechts
een vijftigtal jaar later ontdekten de Phoeniciërs een nóg geschiktere plek voor hun
bedrijvigheden: de plaats waar later Ibiza
Stad uit groeide.

Piratentoren

De schitterende baai van Cala Comte. Het ondiepe zeewater is ideaal voor een frisse duik.

Het is nu moeilijk voor te stellen, maar ooit
werd Ibiza belaagd door piraten. Vooral van
de 16de tot de 18de eeuw was het zaak om
het eiland goed te bewaken. Om Ibiza Stad
heen verrees een dikke muur, maar ook
werden kerken versterkt en ontstonden er
langs de kust verschillende uitkijktorens.
Werd er een vijandelijk schip gesignaleerd,
dan vluchtten de mensen naar de bossen of
de versterkte kerken. Een van die torens is
de Torre des Savinar, de meest dramatisch
gelegen en dus ook de meest gefotografeerde toren van Ibiza. Niet in de laatste plaats
door de ligging op ongeveer tweehonderd
meter boven de zee en met het spectaculaire uitzicht op de eilanden Es Vedrá en Es Vedranell, die bijna vierhonderd meter hoog
boven de zee uitrijzen.
Es Vedrá figureert in tal van fantastische
mythes. Zo zou het eiland omgeven zijn
door een magnetisch veld dat kompassen
op tilt doet slaan en postduiven hun oriënteringsgevoel afneemt. Schepen raken er
plotsklaps uit koers, en buitenaardse wezens en ufo’s schijnen hier graag geziene
gasten te zijn. Hoe je het ook wendt of keert,
het eiland heeft iets mystieks en vormt een
inspiratie voor velen, van schrijvers tot mu-

Ophetterrasvanhet
restaurant hebbenwe
eendoorkijkjenaarde
zwembadblauwezee
zikanten, van verliefden tot spirituele types.
Waar beter eten dan aan de schitterende
baai van Cala Comte? Het ondiepe, kristalheldere zeewater is zwembadblauw, ideaal
voor een frisse duik. Voor de kust liggen wat
kleine eilandjes; een zeilboot vaart kalmpjes voorbij. Bovenop de rots ligt het restaurant, dat zijn naam vooral tegen het einde
van de dag eer aandoet: Sunset Ashram
(www.sunsetashram.com).

Witte kerkjes
Elk dorp op Ibiza heeft zijn eigen witte kerkje. Net als de piratentorens, hadden ook de
kerken vooral een verdedigingsfunctie;
sommige zijn zelfs uitgerust met verdedigingstorens. Vandaar ook dat de meeste
kerken op een heuvel staan. Langs lieflijke
huizen met bebloemde balkonnetjes lopen
we omhoog. De 14de-eeuwse kerk van San
Miguel is van een weldadige eenvoud. Binnen bewonderen we de mooie muurschilderingen van landschappelijke taferelen, en
genieten wij van het weidse uitzicht op de
ons omringende heuvels.
Ook het kleine dorp Santa Agnès — eigenlijk
niet meer dan een kruispunt van twee wegen — herbergt zo’n wit kerkje. Behalve de
kerk hebben ook twee aantrekkelijke restaurantjes zich pal aan de kruising gevestigd. Een lunch aldaar, met blik op de kerk, is
dan ook niet te versmaden. Van groter for-
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Lunch in één van de
twee restaurants
van Santa Agnes.

Praktisch
ERHEEN:Ryanair vliegt direct op Ibiza
vanaf luchthaven Charleroi.Vanaf
€ 53 voor een retourticket.Jetairfly,
Vueling enThomas Cook Airlines bieden directe vluchten vanaf Brussel.
Vanaf € 80 retour.Transavia vliegt
vanaf Amsterdam ook buiten het
hoogseizoen direct naar Ibiza.Het
hele jaar zijn er volop andere vluchten mogelijk met een tussenstop.
LOGEREN:
• Hacienda Na Xamena:schitterend
hotel aan de noordkust van Ibiza met
geweldig uitzicht op zee vanuit de
stijlvolle kamers.www.haciendanaxamena-ibiza.com.
• Agroturismo Atzaró:landelijk hotel in
een sinaasappelboomgaard op het platteland van Ibiza.www.atzaro.com.
•The Giri Residence:opgeknapte 150
jaar oude finca gelegen op het platteland bij San Juan.www.thegiri.com
REISGIDSEN:De compacte ANWB Extra
reisgids Ibiza is vooral om de handige
uitvouwbare en gedetailleerde kaart
van het eiland een aanrader.€ 9,95.
Wat & Hoe Selectgids Ibiza en Formentera.Kosmos.€ 9,95.
BESTETIJD:Houd je van rust,ga dan in
het voor- of najaar.De temperatuur is
dan bovendien buitengewoon aangenaam.Ga je echter voor de feesten en
gezelligheid,dan is het drukke en warme hoogseizoen jouw favoriet.
MEER INFO:Een leuke site om up to
date te blijven met het dagelijks leven
op Ibiza is www.ibizavandaag.nl
Vanop de Piratentoren heb je een prachtig zicht op de eilandjes Es Vedrá en Es Vedranell.

Het kapelletje Sa Capeletta bovenop de
bijna 400 meter hoge Puig d’en Serra.
maat is de kerk van San Josep; de witte kolos
met de in het oog springende klokkentoren
vormt het hart van dit dromerige dorp.
Sant Agustí is met zijn kleine kerk en de traditionele huizen die zich rondom een centraal pleintje bevinden, een van de meest
authentieke dorpjes van Ibiza. Maar zó
klein dat je werkelijk even de moeite moet
nemen het te vinden. De dorpskerk kent
een opmerkelijke geschiedenis: door een
ruzie tussen twee boerenfamilies, die beide
wilden dat de kerk op hún land kwam te
staan, staat het bouwsel nu gericht naar het
westen, terwijl de kerken op Ibiza naar het
zuiden toe gedraaid staan.
Voor het avondeten rijden we naar de baai
van Cala Salada, op korte afstand van Santa
Agnès. Vanaf de parkeerplaats, hoog bovenop de heuvel en te midden van uitgestrekte
pijnbossen, dalen we de trappen af naar het
strand. Het uitzicht is fenomenaal, in de
verte ontwaren wij de piepkleine Cala Saladeta. Samen vormen deze twee baaien een
brede inham, die omzoomd wordt door

dichtbeboste kliffen. Een pad over de rotsen, waarin zich boothuizen bevinden, verbindt ze met elkaar. Overal liggen mensen
te zonnebaden, een enkele durfal springt
van de hoge rotsen af, de azuurblauwe zee
in. Ook het water van Cala Saladeta is glashelder, de bodem bestaat uit fijn spierwit
zand. Zwemmen was nog nooit zo heerlijk.
Commerciële bootjes worden op afstand
gehouden, want de baai maakt deel uit van
een beschermd natuurgebied. Maar dat
houdt de toeristenstroom niet tegen, ook
nu in het laagseizoen zit het strand nokvol.
Vrolijke reggae schalt over het strand. Ondertussen doet Mr. Mojito goede zaken met
zijn cocktails, die hij je vanonder zijn kleurige parasol toereikt. Om een hapje te eten
wandelen we terug naar Cala Salada, waar
zich in de uiterste linkerhoek van het strand
de enige gelegenheid, simpelweg Restaurant Cala Salada, van de baai bevindt. Bij de
lokale bevolking zeer in trek; hier worden
vooral traditionele gerechten geserveerd.

Flamingo’s spotten
Een van de mooiste stranden van Ibiza, Platja de Ses Salines, verdient een tweede bezoek. Hartje zomer zou het er onaangenaam druk zijn, maar nu, zo aan het einde

van de dag, hebben wij een aanzienlijk stuk
strand helemaal voor ons alleen. Het kilometerslange witte strand wordt geflankeerd door — ja, daar zijn ze weer — onafzienbare pijnbossen. In het schone, ondiepe
water ga ik op zoek naar visjes, kwalletjes,
krabjes. Het is alsof je door glas kijkt, zo
scherp kun je al het leven op de zeebodem
ontwaren. Dit strand maakt deel uit van het
beschermde natuurgebied Ses Salines, dat
behalve het zuiden van Ibiza, ook het noorden van Formentera en het tussen de eilanden gelegen zeekanaal beslaat.
Ruim tweehonderd soorten vogels, waaronder flamingo’s, overwinteren hier. De
zoutpannen zijn hun favoriete hangout. Ze
zijn hier al eerder aan bod gekomen: het
waren de Phoeniciërs die hier de eerste
zoutpannen aanlegden. Maar ook de Romeinen toonden interesse voor het zout
van Ibiza, omdat zij ermee hun voedsel langer houdbaar konden maken.
In een file rijden wij over de ongeasfalteerde weg dwars door de zoutpannen naar
Point de Baix. Wat brengt al die mensen
hier? Het restaurant is gesloten en toch
staat de hele kust vol auto’s en mensen die
allemaal één kant opkijken. Het antwoord is
even later meteen duidelijk: de zonsondergang is hier van een ongekende schoonheid.
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