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Beesd – Buren

Aan de wandel in de Betuwe

D e Notendijk in de Mariën-
waard is een boerenlaan tus-
sen krasse walnotenbomen.

Enerzijds is er uitzicht over boeren-
land, anderzijds ketst het zicht af op
wilde wilgen met lange tenen tussen
ouwelijk riet. De notenbomen zijn
kaal, de wilgen ook. Hun takken
knarsen in de wind onder speedda-
tende wolkslierten.

De wind wordt kribbig. Merels
maken daar gebruik van en scheren
op hoge snelheid laag over het pad en
het gras. Een reiger landt met trillen-
de vleugels aan de oever van een plas,
waar eenden onverstoorbaar aan het
foerageren zijn, met hun staarten in
de lucht.

Daar is de Linge. Deze prinses der
rivieren defileert door het land van
de fruitbomen. Hier wuift ze naar de,
naar men zegt wereldberoemde, Ap-
peldijk. In de lente wordt die druk
bewandeld, want je ziet er de appel-
bloesem op zijn allermooist: niet mo-
dern gekneveld tot een soort appel-
stok, maar aan bejaarde appelbomen
met klassieke kruinen.

Maar het is herfst. Er is geen bloei
en er is geen mens, op de bestuurders
van enkele auto’s na en die hebben
haast.

De wind windt zich op tot storm-
kracht. Regen zweept het water. De
Linge wordt troebel als erwtensoep.
De appelbomen stellen zich teweer
met reumatische heksenvingers
waaraan sporadisch een bruin appel-
tje voorziet in een wintervoorraad
voor de vogels.
„Nee, ze zijn derwisjen”, zegt man.
„Wa a r o m ? ”
„Omdat ze met hun takken tegelijk
naar de hemel wijzen en vooruit,
naar de juiste weg.”
„O. ”

Op de Lingedijk wijzen de kale pe-
renbomen met hun takken naar de
grond. Wat de kersenbomen doen is
onduidelijk, zonder blad herken ik
die niet.

Intussen zet de regen door, die
heeft zich voorgenomen nooit meer
op te houden. Het asfalt van de dijk-
wegen is nat. Het glimt, het kaatst de
inslaande druppels terug en reflec-
teert de rode flikkerlichten van een
spoorwegovergang .

Achter Buurmalsen vermijdt de
route het asfalt. Een ruw veldpad
voert kilometers ver door weilanden
en bosjes. En het regent en het regent
en het regent. En, o ja, het waait.

Mijn schoenen soppen. Blubber
spat op, wandelen wordt zompen. Al-
les lekt, uiteindelijk gaat altijd alles
lekken. Waarom doe ik dit, ik lijk wel
gek. Zelfs man protesteert: „Het idee
regen is nu wel voldoende uitge-
beeld.”

Maar dan kijk ik over het land. Sui-
zende eiken en wilgen, twee ganzen
zijn luid klagend aan de wandel, hun
koppen in de wind. Ik zie boerderijen
met ouderwetse hooibergen, ik zie
die stormhemel met dat boze licht, ik
voel de ruimte. Wandelen moet, juist
vandaag .

17 km. Kaart 3-6 uit: Lingepad. Uitg.
Wandelplatform-LAW, Amersfoort 2002.
Tel. Regiotaxi Gelderland/Rivierenland
0900 0276.

Re i ze n

Chicago is een wereldstad

die makkelijk te befietsen

is. Neem de bovengrondse

metro voor een blik op de

beruchte South Side.

Dimitri Tokmetzis

De eerste wolkenkrabber werd in 1885 gebouwd

Waarom gaan?
Zeg het nooit tegen een Chicagoan, maar The Se-
cond City (in 1990 qua omvang voorbij gespurt
door Los Angeles) lijkt op het eerste gezicht een
kleinere versie van zijn grote broer New York:
imposante skyline, oorverdovend haastig ver-
keer, brede avenues met chique winkels.

Maar deze miljoenenstad blijkt een geheel
originele ziel te hebben, Amerikaanser nog dan
die van kosmopolitisch New York. De Chica-
goans weten dat allang en zijn de eeuwige ver-
gelijking zat.

Chicago is de stad van zweterige blues en vet-
te hotdogs, van honkbalploeg The Cubs (die de
World Series maar niet kunnen winnen) en van
basketbalteam The Chicago Bulls (die na Mi-
chael Jordan ook maar wat zielig in de NBA
bungelen). Chicago is de stad van barbecue op
het strand en gratis opera in het Millennium
Park, van grootstedelijke ambities, maar ook
van achteroverleunend provincialisme. In Chi-
cago gaat alles een tandje langzamer dan in New
York en dat maakt het de perfecte plek voor een
warming up of een cooling down. Voor een klein
beetje extra kun je op beide steden vliegen.

Wat te zien?
Onontkoombaar is de stijve nek na twee dagen
omhoog koekeloeren. De eerste wolkenkrabber
werd in 1885 in Chicago gebouwd en nog steeds
is de stad vermaard om zijn architectuur. Zo
heeft de grote architect Frank Lloyd Wright die-
pe sporen nagelaten in de stad. Een wandeling
door het centrum is een oogstrelende tocht door

48 uur in Chicago

Kleine broer
van NY

120 jaar architectuurgeschiedenis, met als –
voorlopig – hoogtepunt de 110 verdiepingen
tellende Sears Tower. De stad heeft een uitge-
breid aanbod aan thematische rondleidingen
(www.architecture.org), maar je kunt ook zelf
rondstruinen: het centrum is groot, maar over-
z i ch t e l ij k .

Stap wel op de goedkope El (Elevated Train)
om de verschillende etnische wijken te bezoe-
ken: Ukranian Village, Greektown, China
Town, Little Italy of Pilsen. De vele barretjes en
hippe restaurantjes maken deze buurtjes tot
ontspannende enclaves in de hectische stad.

En wie echt wil ontspannen kan in het fon-
kelnieuwe Millennium Park terecht. Hier wor-
den om de haverklap (gratis) concerten, festivals
en toneeluitvoeringen gegeven. De omvangrij-
ke tuinen worden aan de ene kant geflankeerd
door de skyline en aan de andere door de jacht-
havens van Lake Michigan.

Het is de stad van zweterige

blues en vette hot dogs

Nachtwacht onder water
Center Parcs bij Eindhoven

biedt sinds kort een

subtropisch zwembad met

onderwater wereld. „We

kunnen het koraal niet

aanraken.”

Arjen Schreuder

Bent u bij een bruiloft in het Georgische Tbilisi? Neemt u een duik in de wateren rond Bo-
naire? Of ziet u de paarden rennen tijdens de Palio in Siena? Zet uw indrukken op een an-
sichtkaart (max. 100 woorden) en stuur die naar: NRC Handelsblad, redactie Zaterdag
&cetera, Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam. De mooiste bijdragen drukken we af in deze
rubriek.

Groeten uit G e o rg i ë

H
et ideaal was om bezoekers van het
Brabantse vakantiepark De Kem-
pervennen de kans te bieden tussen
tropische vissen te zwemmen.
„Maar dat is niet haalbaar wegens

de eisen die aan zwemwater worden gesteld”,
zegt huisbioloog Jean Henkens van Center
Parcs. En dus drijven we hygiënisch verant-
woord in een bassin, dat onder water rondom is
begrensd door aquaria met honderden tropi-
sche vissen. Voorzien van duikbril en snorkel
duwen wij schone zwemmers onze handen te-

gen het glas met daarachter een „tropisch atol-
letje” dat het afgelopen half jaar met authentiek
materiaal is opgebouwd. Weer eens wat anders
dan een wildwaterbaan of nagebootste golven
in het reguliere zwemparadijs.

Het tropische zwembad is een initiatief van
het Wereld Natuur Fonds en Center Parcs. Doel
is mensen bewust te maken van het mooie,
kwetsbare leven onder water. „Duiken biedt de
sensatie van een geheel nieuwe wereld, waarin
ontmoetingen plaatsvinden die je je hele leven
bijblijven. Iets van zo’n ontmoeting kunnen
mensen hier beleven”, zegt Carel Drijver, oce-
aandeskundige van het Wereld Natuur Fonds.
Center Parcs wil laten zien dat het duurzaam en
natuurvriendelijk werkt. Het Wereld Natuur
Fonds heeft een podium om gewone Nederlan-
ders op speelse wijze te herinneren aan de drei-
gende ondergang der oceanen. De economische
waarde van alle koraalrif op aarde wordt ge-
schat op dertig miljard dollar, maar dertig pro-
cent al is vernietigd en nog eens dertig procent
wordt bedreigd. Desastreus voor met name Azië
waar zich volgens het Wereld Natuur Fonds het
„epicentrum van de biodiversiteit” onder water
bevindt, de „kraamkamer van de zee”, die 0,25
procent van alle zeeoppervlak beslaat maar 25
procent van alle vissoorten huisvest.

Er zit veel werk in het beheer van de „fragiele

biotoop” in het bungalowpark onder Eindho-
ven. Tachtigduizend liter aquariumwater
wordt aanhoudend gefilterd. Zonodig wordt
zout water aangevoerd vanuit de Oosterschelde.
Twee duikers maken de aquaria dagelijks
schoon. In veertig meter aquarium zwemmen
vijftig soorten vissen, die vrijwel allemaal duur-
zaam zijn gekweekt. Het koraal en de schelpen
zijn deels afkomstig uit het Amsterdamse depot
van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit dat vol zit met in beslag geno-
men ‘foute’ souvenirs. Tussen het fraais liggen
flessen met de boodschap dat ook wij, eenvoudi-
ge zwemmers, een bijdrage kunnen leveren aan
het behoud van het leven onderwater. Bijvoor-
beeld door alleen verantwoord gevangen vis te
eten.

We zwemmen niet tussen de witvinhaaien en
kogelvissen door. We kunnen het koraal niet
aanraken. En misschien is dat maar beter zo,
zegt bioloog Jean Henkens van Center Parcs.
Want voor je het weet gaat de schoonheid van de
natuur aan onze bewondering ten onder. „Zoals
je de Nachtwacht kunt vernietigen door hem op
de grond te leggen en er overheen te lopen om
alles goed te bekijken, zo kunnen we ook het ko-
raal vernietigen. In dit zwembad komen we
dicht bij wat we mooi vinden. Zonder schade toe
te brengen aan de natuur.”

Een leuke manier om de sfeer van de stad te
proeven is door er te fietsen. Chicago heeft een
flink netwerk aan fietspaden en het verkeer lijkt
zich daar redelijk aan aan te passen. Een tocht
langs het meer levert fraaie vergezichten op,
maar brengt je ook langs vele parken waar je
kunt barbecuen (wat iedereen ook doet) en
langs stranden waar je daadwerkelijk kunt
zwemmen. Zeker in de hete zomers wordt daar
massaal gebruik van gemaakt. Langs de meeroe-
ver liggen ook de belangrijkste musea.

Wat te kopen?
Alles is te koop langs The Magnificient Mile. Op
dit stuk Michigan Avenue, beginnend bij het
imposante gebouw van de kwaliteitskrant The
Chicago Tribune, zijn alle grote modehuizen,
malls en ketens vertegenwoordigd. Hier wordt
vooral afgerekend met platina creditcards. The
Maginificent Mile loopt dood in de Gold Coast,

Weer eens wat anders dan een wildwaterbaan of nagebootste golven in het reguliere zwemparadijs Foto Center Parcs

de chique buurt voor de rich and famous. In de
straten eromheen vind je de kleinere winkels
voor de gewone sterveling.

Waar te slapen?
Het is altijd hoogseizoen in Chicago. Daarnaast
is de stad populair voor congressen. Het kan
best lastig zijn een betaalbare kamer te vinden.
Als je met meerdere mensen gaat, kun je een ap-
partement huren voor een paar dagen in het
centrum. In dat geval moet je wel oordopjes
meenemen tegen de herrie van de El, de boven-
grondse metro. Je kunt ook een kamer buiten
het centrum nemen. Chicago is een erg schone
en over het algemeen veilige stad met goed en
goedkoop openbaar vervoer. In de studenten-
wijk Hyde Park is het bijvoorbeeld prima ver-
blijven (en je zit ook nog eens vlak bij Lake Mi-
ch i g a n ) .

Waar uit te gaan?
Chicago is de stad van de muziek. Vooral van
blues en house. Beide muziekstijlen zijn hier
tot volwassenheid gekomen, wat terug te zien is
in het aanbod. Wie het op veilig wil spelen kan
terecht in het House of Blues (www.hob.com),
dat niet alleen muzikaal een tempel is, maar ook
in de aankleding zo oogt.

Op muziekgebied herbergt Chicago alles.
Door de grote zwarte en Latino populatie is er
een levendige hiphopscene. Chicago is de poort
naar het mid-Westen, waardoor de country-,
folk- en bluegrassliefhebber ook aan zijn trek-
ken komt. En wie zondagochtend vroeg zijn
bed uit kan komen, kan genieten van oer-Ame-
rikaanse gospel in één van de vele vele kerken
die Chicago rijk is. Er is zoveel te doen op cultu-
reel gebied dat je het beste een Time Out kunt
kopen. In deze dikke, wekelijks ververste gids,
staan altijd de laatste places to be.

Waar te eten?
Chicago wordt wel eens snerend (door intellec-
tuelen van de Oostkust) of liefkozend (door
mid-Westerners) Hogtown genoemd, Varkens-
stad, vanwege de omvangrijke vleesverwerken-
de industrie van vroeger tijden. Van die indu-
strie is weinig meer over, maar de liefde voor
vlees is gebleven. Dat uit zich in de porties en
het aanbod. Wie de laatste keuken wil proberen,
kan terecht in Wicker Park, een buurtje dat
sterk in opkomst is en wemelt van de restau-
r a n t j e s.

Extra tip
Als je niet alleen de rijkdom van de stad wilt
zien, moet je eens met de El naar Hyde Park
gaan. Het spoor loopt door de beruchte South
Side, zeg maar de Bijlmer van Chicago. Vanaf
een veilige afstand kun je ongegeneerd het ar-
me Amerika beneden je gadeslaan: een armoede
die grondig uit het centrum wordt gepoetst.
Ironisch genoeg heb je vanuit die positie ook de
beste blik op de rijke skyline van downtown
Chicago. Die is niet zo mooi als die van The Big
Apple, maar zoals bijna alles in Chicago: het
komt wel heel dicht in de buurt.

Zwemmen in Lake Michigan met uitzicht op de Sky Line van de Chicago Fo t o ’s Nienke van Atteveldt
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