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Karimunjawa, de Caraïben van Indonesië...

Voor de liefhebber van snorkelen of scubaduiken zijn er op 
Java niet zoveel mogelijkheden. De zuidkust is over de hele lin-
ie genomen te gevaarlijk door de heftige golfslag en de sterke 
onderstromingen die de Indische Oceaan nu eenmaal kent. Bij 
Pangandaran zijn wat mogelijkheden om te snorkelen, maar echt 
indrukwekkend is het niet. Aan de Westkust van Java leent het 
natuurpark Ujung Kulon zich wel goed voor snorkelen, vooral bij 
het eilandje Peucang, maar hier is de bereikbaarheid een prob-
leem plus dat een ‘permit’ nodig is. Bij de eilanden groep Pulau 
Seribu, ten noorden van Jakarta, zijn redelijke snorkel en duikmo-
gelijkheden maar druk en duur door de vele Jakartanen en expats 
die er hun vrije dagen slijten. Het water is er niet overal schoon.
Snorkelen zou nog kunnen bij het mini-badplaatsje Pasir Putih, 
aan de noordkust voorbij Surabaya, maar hier is de accommoda-
tie weer erg matig.

    Snorkelen

     Deze prachtige eilandengroep van 27 eilandjes, waarvan    
  slechts 5 bewoond, is gelegen in de Java Zee en begint nu 
eindelijk populair te worden. Niet alleen bij buitenlanders, en dan 
vooral backpackers, maar ook bij de Javanen zelf. Zij zijn het 
die tijdens vakantie en feestdagen de eilanden massaal innemen. 
Volstrekt begrijpelijk want de eilandengroep heeft veel te bieden, 
vooral prachtige snorkelplekjes, heldere zee, vele soorten vis-
sen en zeeschildpadden, witte stranden, goedkope homestays en 
goedkoop transport over water door de vele vissers die graag wat 
willen bijverdienen. Een trip van 4 uur naar 3 eilandjes kost zo’n 
30 euro voor de boot waar dan 10 personen gemakkelijk meekun-
nen. Snorkelen is dus tijdverdrijf nummer 1 te Karimunjawa. 
Topattractie nummer 2 is het verorberen van vis en andere gedi-
erte uit de Java Zee. Dit vindt plaats op de alun-alun (hoofdplein) 
van de ‘hoofdstad’ van het hoofdeiland, daar waar je aankomt 
met de boot. Een stuk of 10 vrouwen staan hier verse vissen te 
barbecueën die jij hebt uitgezocht. Tezamen met rijst en sambal 
wordt het naar je plekje op de grond gebracht en het feest-eten 
kan beginnen. De keuze aan vis is groot, de ene vis is nog schit-
terender van kleur dan de ander, het is bijna te pijnlijk om aan 
te wijzen om de vis vervolgens een kwartiertje later, bruin/zwart 
geblakerd terug te krijgen. Geen stoelen, geen tafels, geen men-
ulijsten, geen tafelkleedjes maar het eten is uitstekend en betaal-
baar. Inktvis en lobsters zitten ook in het assortiment.
Andere attracties kunnen zijn een trekking door de mangrove-
bossen of een trekking naar Batu Lawang danwel naar Jokotua, 
een uitzichtpunt. Voor dit laatste object kan je ook een brommertje 
huren, 5 euro per dag, helm en rijbewijs niet nodig. Veel verkeer 
kom je ook niet tegen, misschien zijn er op het hele hoofdeiland 
zo’n 200 auto’s. Het totale inwoners tal van alle bewoonde eilan-
djes te KJ bedraagt een kleine 9000 en het hoofdeiland Karimun 
is ietsje kleiner dan Terschelling.
Verder is er op het eiland Menjangan Kecil een mogelijkheid om 
te zwemmen met witpuntrifhaaien.
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Voor de zonsondergang

Vertrek van de ferry naar Jepara

Strand bij Ary’s Lagoon
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Er zijn wel een aantal nadelen op te sommen voor een vakantie 
te Karimunjawa. Ten eerste de accommodatie. Die is er praktisch 
alleen op het hoofdeiland te vinden en dan vooral in de hoofd-
stad, hoofddorp is een betere benaming, er is 1 huis van drie 
verdiepingen, de rest is kleiner. Het betreft dan overnachtingen in 
zogenaamde homestays. Simpele plekjes in wat grotere huizen 
al of niet met Airconditioning. De wat betere hotels annex resorts 
(bv Ary’s Lagoon, Nirwana, Omah Alchi) liggen meteen wat geï-
soleerder en dat betekent afgezien van zee en strand, dat er niet 
veel anders te beleven is.
Een ander nadeel is de elektriciteitsvoorziening. Een forse die-
sel aggregaat verzorgt elektriciteit voor het gehele eiland echter 
slechts van het begin van de avond tot in de vroege morgen. 
Overdag dus zweten in je kamer en geen ijsjes te koop. Je zou 
veel meer zonnecollectoren verwachten, maar die zijn er niet. 
En dat terwijl de brandstof hier twee maal duurder is dan op het 
vasteland. Alleen de lantaarnpalen in het hoofddorp werken op 
zonne-energie.
Verder is er het nadeel van het transport heen en terug naar deze 
prachtige bestemming. Het is al veel beter dan het ooit geweest 
is, er varen nu immers fastboats en grote ferry’s, maar door de 
weersomstandigheden weet je nooit zeker of je kan aankomen of 
weggaan op de datum die je dacht te gaan. Dit geldt zeker voor 
de regenmaanden en dan met name daarin de maanden decem-
ber, januari en februari.

Nadelen

1) Karimunjawa is een Nationaal Park en daarom is een spe-
ciale entrance-fee vereist, die bedraagt 10 euro en wordt 
geïnd bij aankomst in de haven te Karimun.
2) Er is slechts 1 ATM automaat en die lijkt alleen geschikt 
voor Rabo-bankpas houders
3) De overtocht kost, al naar gelang de klasse en de boot-
soort, tussen de 5 en 10 euro.
4) Wil je echt top zitten: dan is een verblijf te Kurakura Resort 
een optie, het luxe resort bevindt zich op het eiland Men-
yawakan. Duikschool aanwezig. Vanaf 150 € pppd, inclusief 
maaltijden.
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