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IBIZA
Feestende toeristen, harde technobeats, hippiemarkten: typisch Ibiza?
Reis je echter inhet laagseizoenenbegeef je jebuitendegebaande
paden, dan laathet eiland jeeenheel ander gezicht zien: pijnbossen,
zoutpannen,witte kerkjes enpiratentorensdoen jeversteld staanvan

deeeuwige schoonheidvanhet eiland.
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Verwegvan
hetwildenachtleven

«Net eenveldvol boerenkool!», roep ikuit bovenopde393meter

hogePuigd’enSerraop Ibiza.Maar liefst veertig procentvandit

heuvelachtige eiland is bedektmetdonkergroenepijnbossen.De

Griekenhaddenhetookal opgemerkt; zij gavendeeilanden Ibiza

enFormenteradanookdenaamPitiusa,wat ‘dennenbos’ betekent.

Hier, verwegvanhet bruisendenachtleven, heerst de complete rust.

Eenongeasfalteerde, slingerendeweg
brengtons steedshogerdegroeneheuvels
op.Voordezekerheidnogmaareensnavra-
genbij dewegwerkers.Wezijnopzoeknaar
eenheel kleinkapelletje: SaCapelleta, of-
wel SaCapellad’enSerra.Aanheteindevan
dewegparkerenwedeautovoordat eneaf-
gelegenhuis endanvolgt er eensteil pad
omhoog. Eerstwat stenen traptreden,daar-
naeenpadoveraardeenboomwortels.Het
is eenkortewandelingenweldra isdaardat
magnifiekeuitzichtoverdeonsomringen-
de ‘boerenkoolvelden’,met indevertede
zoutpannenvanzuidelijk Ibiza.
Eenverdordeomgevallenboomverspertde
ingang tothetminusculekapelletje.We
gluren langsdeboomheennaarbinnen.
Eenmerkwaardigevoorstellingvan Jezus,
meteensoort vanboerinnenrokaan, aan
eenkruis;helemaalmetdehandgemaakt
vanklei dooreneVicenteSerra.Hij bouwde
in1919op74-jarige leeftijddezekapel.Het
verhaal gaatdat toenSerranaarAlgerije
werdgestuurdomtevechten indeoorlog,

hij plechtigbeloofdehieropPuigd’enSerra
eenkapel tebouwenmochthij levend te-
rugkeren. Enzogeschiedde.Bewonderens-
waardigdat eenmanvandie leeftijd eigen-
handigalhetbenodigdebouwmateriaal
naarbovenheeftweten te slepen, inclusief
het zware Jezusbeeld.HelaasmochtSerra
degeplande inwijdingvanzijn creatie, op
eenavond inmei1919,nietmeermeema-
ken.Vijf dageneerderwashij aaneenhart-
aanvaloverleden.

Moeternogzoutzijn?
Je kunthet eensportnoemen: zoekennaar
eenstrandmet slechts éénhorecagelegen-
heid.Dat staatdoorgaansgarantvoor rust
ennatuurschoon.Vanavondkiezenwij voor
het restaurantvanSaCaleta, verscholen te
middenvanrode rotswanden (www.restau-
rantesacaleta.com). Buitenaaneen tafeltje
hebbenweeenprachtigdoorkijkjenaarde
blauwezee.Hoogbovenopde rotsen liggen
achterhogehekkende restantenvaneen

oudePhoenicischenederzetting.
HetwarendezoutpannendiedePhoeni-
ciërsnaardezeplek lokten.Handel in zout,
rondhet jaar650voorChristus,wasdeeer-
ste commerciële activiteit dieopheteiland
plaatsvond. Simpele stenenhuizenverre-
zen ronddenatuurlijkehaven.VoorSaCale-
taduurdehet feest echterniet lang; slechts
eenvijftigtal jaar laterontdektendePhoe-
niciërs eennóggeschiktereplekvoorhun
bedrijvigheden:deplaatswaar later Ibiza
Staduit groeide.

Piratentoren
Het isnumoeilijk voor te stellen,maarooit
werd Ibizabelaagddoorpiraten.Vooral van
de16de totde18deeeuwwashet zaakom
heteilandgoed tebewaken.OmIbizaStad
heenverreeseendikkemuur,maarook
werdenkerkenversterkt enontstondener
langsdekust verschillendeuitkijktorens.
Werdereenvijandelijk schipgesignaleerd,
danvluchttendemensennaardebossenof
deversterktekerken. Eenvandie torens is
deTorredesSavinar, demeestdramatisch
gelegenendusookdemeest gefotografeer-
de torenvan Ibiza.Niet inde laatsteplaats
doorde liggingopongeveer tweehonderd
meterbovendezeeenmethet spectaculai-
reuitzichtopdeeilandenEsVedráenEsVe-
dranell, diebijnavierhonderdmeterhoog
bovendezeeuitrijzen.
EsVedrá figureert in tal van fantastische
mythes. Zozouheteilandomgevenzijn
dooreenmagnetischvelddatkompassen
op tilt doet slaanenpostduivenhunoriën-
teringsgevoel afneemt. Schepenrakener
plotsklapsuit koers, enbuitenaardsewe-
zensenufo’s schijnenhier graaggeziene
gasten te zijn.Hoe jehetookwendtof keert,
het eilandheeft ietsmystieksenvormteen
inspiratie voorvelen, vanschrijvers totmu-

zikanten, vanverliefden tot spirituele types.
Waarbeter etendanaandeschitterende
baai vanCalaComte?Hetondiepe, kristal-
heldere zeewater is zwembadblauw, ideaal
vooreen frisseduik.Voordekust liggenwat
kleineeilandjes; eenzeilbootvaart kalm-
pjesvoorbij. Bovenopde rots ligthet restau-
rant, dat zijnnaamvooral tegenheteinde
vandedageeraandoet: SunsetAshram
(www.sunsetashram.com).

Wittekerkjes
Elkdorpop Ibizaheeft zijneigenwittekerk-
je.Net alsdepiratentorens, haddenookde
kerkenvooral eenverdedigingsfunctie;
sommigezijn zelfsuitgerustmetverdedi-
gingstorens.Vandaarookdatdemeeste
kerkenopeenheuvel staan. Langs lieflijke
huizenmetbebloemdebalkonnetjes lopen
weomhoog.De14de-eeuwsekerkvanSan
Miguel is vaneenweldadigeeenvoud.Bin-
nenbewonderenwedemooiemuurschil-
deringenvan landschappelijke taferelen, en
genietenwij vanhetweidseuitzichtopde
onsomringendeheuvels.
OokhetkleinedorpSantaAgnès—eigenlijk
nietmeerdaneenkruispuntvan tweewe-
gen—herbergt zo’nwitkerkje. Behalvede
kerkhebbenook tweeaantrekkelijke res-
taurantjes zichpal aandekruisinggeves-
tigd. Een lunchaldaar,metblikopdekerk, is
danookniet teversmaden.Vangroter for-

Sant Agustí, één van de meest authen-
tieke dorpjes van Ibiza. Foto’s Monique Van Gaal

Dezoutpannen van
het beschermde
natuurgebied
SesSalinas.

De schitterende baai vanCalaComte.Het ondiepe zeewater is ideaal voor een frisse duik.

Ophetterrasvanhet
restaurant hebbenwe
eendoorkijkjenaarde
zwembadblauwezee
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Praktisch

ERHEEN:Ryanair vliegt direct op Ibiza
vanaf luchthaven Charleroi.Vanaf
€ 53 voor een retourticket.Jetairfly,
Vueling enThomas Cook Airlines bie-
den 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 vluch-
ten 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.hacienda-
naxamena-ibiza.com.

• Agroturismo Atzaró:landelijk hotel in
een sinaasappelboomgaard op het plat-
teland van Ibiza.www.atzaro.com.
•The Giri Residence:opgeknapte 150
jaar oude finca gelegen op het platte-
land 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 Formente-
ra.Kosmos.€ 9,95.
BESTETIJD:Houd je van rust,ga dan in
het voor- of najaar.De temperatuur is
dan bovendien buitengewoon aange-
naam.Ga je echter voor de feesten en
gezelligheid,dan is het drukke en war-
me hoogseizoen jouw favoriet.
MEER INFO:Een leuke site om up to
date te blijven met het dagelijks leven
op Ibiza is www.ibizavandaag.nl

Ibiza Stad

SanMiguel

Sa Caleta

Platja de
ses Salines

Es Vedrá en
Es Vedranell
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Santa Agnès

FORMENTERA

I B IZA

IBIZASpan j e

Midd e l l a n d s e
Z e e

75
weekend21en22mei2016

maat isdekerkvanSan Josep;dewittekolos
metde inhetoog springendeklokkentoren
vormthethart vanditdromerigedorp.
SantAgustí ismet zijnkleinekerkende tra-
ditionelehuizendie zich rondomeencen-
traalpleintjebevinden, eenvandemeest
authentiekedorpjesvan Ibiza.Maar zó
kleindat jewerkelijk evendemoeitemoet
nemenhet tevinden.Dedorpskerkkent
eenopmerkelijkegeschiedenis: dooreen
ruzie tussen tweeboerenfamilies, diebeide
wildendatdekerkophún landkwamte
staan, staathetbouwselnugerichtnaarhet
westen, terwijl dekerkenop Ibizanaarhet
zuiden toegedraaid staan.
Voorhet avondeten rijdenwenaardebaai
vanCalaSalada, opkorteafstandvanSanta
Agnès.Vanaf deparkeerplaats, hoogboven-
opdeheuvel en temiddenvanuitgestrekte
pijnbossen, dalenwede trappenaf naarhet
strand.Hetuitzicht is fenomenaal, inde
verteontwarenwijdepiepkleineCala Sala-
deta. Samenvormendeze tweebaaieneen
brede inham,dieomzoomdwordtdoor

dichtbebostekliffen. Eenpadoverde rot-
sen,waarinzichboothuizenbevinden, ver-
bindt zemetelkaar.Overal liggenmensen
tezonnebaden, eenenkeledurfal springt
vandehoge rotsenaf, deazuurblauwezee
in.OokhetwatervanCalaSaladeta is glas-
helder, debodembestaatuit fijn spierwit
zand. Zwemmenwasnognooit zoheerlijk.
Commerciëlebootjeswordenopafstand
gehouden,wantdebaaimaaktdeeluit van
eenbeschermdnatuurgebied.Maardat
houdtde toeristenstroomniet tegen, ook
nu inhet laagseizoenzithet strandnokvol.
Vrolijke reggae schalt overhet strand.On-
dertussendoetMr.Mojitogoedezakenmet
zijn cocktails, diehij je vanonder zijnkleuri-
geparasol toereikt.Omeenhapje teeten
wandelenweterugnaarCala Salada,waar
zich indeuiterste linkerhoekvanhet strand
deenigegelegenheid, simpelwegRestau-
rantCala Salada, vandebaaibevindt. Bij de
lokalebevolkingzeer in trek;hierworden
vooral traditionelegerechtengeserveerd.

Flamingo’s spotten
Eenvandemooiste strandenvan Ibiza, Plat-
jadeSesSalines, verdient een tweedebe-
zoek.Hartje zomerzouheteronaange-
naamdrukzijn,maarnu, zoaanheteinde

vandedag,hebbenwij eenaanzienlijk stuk
strandhelemaal vooronsalleen.Hetkilo-
meterslangewitte strandwordtgeflan-
keerddoor— ja, daar zijn zeweer—onaf-
zienbarepijnbossen. Inhet schone, ondiepe
waterga ikopzoeknaarvisjes, kwalletjes,
krabjes.Het is alsof jedoorglaskijkt, zo
scherpkun jealhet levenopdezeebodem
ontwaren.Dit strandmaaktdeeluit vanhet
beschermdenatuurgebiedSesSalines, dat
behalvehet zuidenvan Ibiza, ookhetnoor-
denvanFormenteraenhet tussendeeilan-
dengelegenzeekanaalbeslaat.
Ruimtweehonderd soortenvogels,waar-
onder flamingo’s, overwinterenhier.De
zoutpannenzijnhun favorietehangout. Ze
zijnhier al eerderaanbodgekomen:het
warendePhoeniciërsdiehierdeeerste
zoutpannenaanlegden.MaarookdeRo-
meinen toonden interessevoorhet zout
van Ibiza, omdat zij ermeehunvoedsel lan-
gerhoudbaarkondenmaken.
Ineen file rijdenwij overdeongeasfalteer-
dewegdwarsdoordezoutpannennaar
PointdeBaix.Watbrengt aldiemensen
hier?Het restaurant is geslotenen toch
staatdehelekust vol auto’s enmensendie
allemaal éénkantopkijken.Het antwoord is
even latermeteenduidelijk:dezonsonder-
gang ishier vaneenongekendeschoonheid.

Het kapelletje Sa Capeletta bovenop de
bijna 400meter hoge Puig d’en Serra.

Lunch in één van de
twee restaurants
vanSantaAgnes.

Vanop de Piratentoren heb je een prachtig zicht op de eilandjes Es Vedrá en Es Vedranell.

De zonsondergang
is in PointBaix van
een ongekende
schoonheid


