
Forum Community Nieuws & Artikelen Column Royan: Bloemen in de oceaan

Zoeken
actieve topics

STEL EEN VRAAG

Snel leren duiken?
Haal je PADI voor je vakantie. Duikscholen door heel Nederland!

Nieuws & Artikelen
wereldwijzer.nl/reisnieuws

4,7K @wereldwijzer volgen 1.406 volgers

WERELDWIJZER REISREDACTIE COÖRDINATOREN

Columns: Thierry | Reviews: Henriëtte | Interviews: Cor en Wilna

Reizigers Nieuwtjes Menu: Alle Nieuwtjes - Peilingen - Verlotingen - 10 vragen aan

Column Royan: Bloemen in de oceaan 

InstellingenPersoonlijk ProfielBerichtenRoyan

BLOGS REISGENOTEN REISMARKT REISCAFÉ

Nieuws Landen Thema's Student Op Reis Vrijwilligerswerk

REISTIPS 

Wees de eerste van je vrienden 

die dit leuk vindt.
Vind ik leukVind ik leuk

+ Reageren + Nieuw onderwerp

Onderwerpopties Administrative Onderwerp doorzoeken Stem op dit onderwerp:

15-01-16, 18:26 

 Column Royan: Bloemen in de oceaan 

Martinique is een 70 kilometer lang tropisch eiland dat op de grens ligt tussen de Atlantische 
Oceaan en de Caribische Zee. Toen het eiland in 1502 ontdekt werd kreeg het de naam 

Madinina, hetgeen bloemeneiland betekent. Door de eeuwen heen veranderde de naam 
geleidelijk in Martinique en tegenwoordig maakt het onderdeel uit van Frankrijk.

Waarom dit stuk land in de warme oceaan wordt betiteld als bloemeneiland zie je al snel 
wanneer je daar bent. In het wild groeien er maar liefst 200 soorten varens, 1.700 inheemse 

en oorspronkelijke plantensoorten en daarnaast zijn er in die eeuwen ook nog eens 1.000 
nieuwe soorten geïntroduceerd. Het eiland leent zich er dan ook voor. In het noorden gedijt 
een vochtig tropisch regenwoud, in het midden van Martinique tref je mangrovebossen en het 
zuiden is wat droger met een savanne. De bodem is vruchtbaar voor alles wat maar van 

warmte houdt. Dankzij het klimaat en de veelzijdigheid in de landschappen, groeit dat wat je 
in Nederland bij de bloemenwinkels ziet staan, daar gewoon langs de kant van de weg.

Foto links en rechts: Jardin de Balata

Bloemen tref je overal, in de bermen, in struiken en in bomen, vaak ook als bloesem voordat 
er exotische vruchten verschijnen. Op een paar plekken op het eiland zijn vele soorten bij 

elkaar gebracht in botanische tuinen die je de kans geven om ook wat meer te leren over de 
vegetatie in het gebied. De bekendste verzameling wordt gevormd door de Jardin de Balata, 
een wat vochtige oase vlak bij het regenwoud, niet ver van de hoofdstad Fort-de-France 
verwijderd. Deze tuinen werden in 1982 vanuit zijn ouderlijke huis gecreëerd door Jean-

Philippe Thoze die uit de hele wereld zaden en stekjes meenam om ze hier, bij het oerwoud, 
een prachtige plaats te geven om verder te groeien.

Foto links: Heliconia - Foto midden: Vliegende kolibrie - Foto rechts: Heliconia

De tuinen herbergen meer dan 3.000 soorten tropische planten en de circa twee uur durende 
wandeling voert je langs kleine meertjes, Japanse tuinen, koningspalmen en een bloemenzee 
waarvan het parfum je van verre al tegemoet treedt. Het is er opvallend rustig met af en toe 
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het geluid van wat vogels. Op sommige plaatsen druipt het vocht van de vegetatie af, en 

daarnaast ook van jezelf, hetgeen je doet beseffen dat je maar 1.000 nautische mijlen van de 
evenaar verwijderd bent. Bij sommige bloemen zie je hele zwermen kolibries in de lucht, erg 
lichte vogeltjes met een zeldzaam snelle vleugelslag en een lange snavel. Ze kunnen zonder 
moeite stil blijven hangen voor een geopende bloem om zich met die lange snavel tegoed te 

doen aan de nectar. Ze zijn daarbij vooral gek op rode bloemen en kunnen als enige vogel 
ook achteruit vliegen.

Foto links: Heliconia - Foto midden: Kolibrie op bloem gemberplant - Foto rechts: Hibiscus

Gelukkig geldt voor bloemen en planten hetzelfde als voor kunst: je hoeft er geen verstand 

van te hebben om het mooi te vinden. De heliconia’s haal je er in ieder geval al snel uit 
omdat iedereen deze eigenlijk wel kent zonder per se de naam te weten. Maar ook 
lotusbloemen, hibiscussen en verschillende soorten oleanders komen bekend voor terwijl je 
door de paradijselijke jardins flaneert.

Martinique is een Hof van Eden voor watersporters, zonaanbidders, liefhebbers van Creools 
eten, wandelaars en mountainbikers, maar zeker ook voor hen die van planten en bloemen 
houden. Het is niet voor niets dat je bij vertrek op het vliegveld hele bloempakketten samen 
kunt stellen die speciaal worden verpakt zodat ze je ook op de plaats van bestemming nog 

lange tijd kunnen herinneren aan je verblijf op het kleurige en fleurige eiland.

Meer lezen?
Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Zuid-Amerika Forum.

Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast schrijver van boeken en 
verhalen waaronder het boek ‘Reizen door landen in opspraak’. Voor Wereldwijzer schrijft hij 
maandelijkse columns over interessante bestemmingen die hij heeft bezocht

Laatst aangepast door TScheers : 19-01-16 om 14:30 

Reageren Reactie met quote

19-01-16, 14:33 

 Re: Column Royan: Bloemen in de oceaan 

Ik kan de geuren van al de bloemen al ruiken door doodeenvoudig het artikel te lezen. Weeral heel mooi beschreven Royan. Meteen heb ik 
weeral een bestemming bij op mijn bucket list. 
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Ik zag op de Vakantiebeurs dat er nu ook Nederlandse reisorganisaties zijn die reizen naar 

Martinique aanbieden! 
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Column Royan: Het Tibetaanse Levenswiel
Royan in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 11-01-16, 19:18 

Column Royan: Boekarest highlights
Royan in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 20-10-15, 22:07 

Column Royan: Boekarest highlights
Royan in forum Wachtkamer Laatste: 15-10-15, 20:42 

Column Royan: Normandië 70 jaar na D-Day
Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 09-05-14, 10:00 

Column Royan: Normandië 70 jaar na D-Day
Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 09-05-14, 07:00 

Soortgelijke onderwerpen
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