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Van het koele en moderne zuiden gaat de reis 
door het dunbevolkte, vaak zelfs lege en 
woestijnachtige binnenland naar de relaxte 
tropische streek van Darwin. De Highway Stuart 
heet de ‘Rode Route’ – naar de kleur van de 
aarde – en voert over 1.000 kilometer in het 
binnenland naar de beide wereldwonderen van 
Australië, de rode monoliet Ayers Rock en de 
hallucinerende rotsformaties van de Olga’s. 

Zolang je op de hoofdweg blijft, heb je voldoende 
aan een stevige, niet te kleine personenauto. 
Voor zijwegen zoals die naar Ayers Rock is een 
extra stevige jeep een betere keuze. Wie af en 
toe echt de woestijn in wil rijden, heeft een 4WD 
nodig. De hoofdweg is goed en je kunt er op één 
dag grote afstanden afleggen. Als buitenlander is 
het wel even wennen aan racende vracht wagens, 
overstekende kangoeroes en urenlang vrijwel 
leeg land aan weerszijden, wat tot slaperigheid 
kan leiden. Centraal-Australië is heet en stoffig. 
In Noord-Australië kan het tijdens het regen - 
seizoen (oktober – maart) zeer nat zijn.

DE ROUTE  
(3.500 - 3.800 KM)

  Vanuit Adelaide omhoog over de ‘1’ die later 
de ‘87’ wordt. Eerst lange tijd landbouw, dan 
bossen, daarna een hoogvlakte. Dit is een 
‘geciviliseerd’ deel van het continent. 
Glendambo als eerste overnachtingsplaats is 
een goede keuze om de volgende dag ruim 
op tijd in het gekke Coober Pedy te zijn.

  Via Marla naar Eridunda, uitvalsbasis voor  
de reis westwaarts, van de route af dus, naar 
Ayers Rock en de Olga’s (Kata Tjuta, 30 km 
westelijker). Die kost ruim 500 kilometer op 
en neer. Eridunda-Alice Springs is dan een 
dagreisje om in het oaseachtige ‘hart van 
Australië’ even bij te komen.

  Na Alice Springs verschiet de Rode Route van 
kleur, want het tropische noorden nadert en 
daarmee de regens die groen brengen. Het 
goudmijnstadje Tennant Creek is een logische 
stopplaats. Daarna naar Katherine of een van 
de andere plaatsjes met uitvalswegen naar 
het Nitmiluk National Park. Op een halve dag 
rijden van Darwin kan Pine Creek een laatste 
of voorlaatste halteplaats zijn voor wie Kakadu 
National Park wil zien en eventueel met een 
omweg binnendoor via Jabiru Darwin wil 
bereiken.

REISDUUR

  Twee tot drie weken.

GAAN ZIEN

  De traag opeenvolgende maar uiteindelijk 
grote verschillen in landschappen vormen 
een van de grote attracties van deze route. 
Daarnaast boezemen de inspanningen van de 

Dwars door Australië loopt over enorme afstanden een autoweg die de koele kust van het 
zuiden met de tropische stranden van het noorden verbindt. Deze route werd anderhalve 
eeuw geleden voor het eerst afgelegd door ene John Stuart, die uit Adelaide vertrok en daar 
ook terugkwam om te vertellen dat de havenstad Darwin ook over land bereikbaar bleek.

mens om de natuur de baas te worden ontzag 
in, zoals het 2.000 kilometer lange hek dat de 
dingo’s, de wilde honden, bij de schapen weg 
moet houden.

  Spraakmakende ontmoetingen te over. Zoals 
met de geharde mijnwerkersbevolking die 
opaal delft in het hete, ten dele ondergronds 
gebouwde stadje Coober Pedy, 800 km ten 
noorden van Adelaide.

  Ayers Rock en de Olga’s behoren tot de grote 
natuurwonderen. Heel wat reizigers voelen 
iets van de toverkracht van dit enorme uit de 
hemel gevallen brok ruimtemateriaal en raken 
niet uitgekeken op de door de wind gebeitelde 
rotsformaties van de Olga’s. De aboriginals, 
de eerste mensen van Australië, komen hier 
regelmatig in beeld. Neem de tijd in Alice 
Springs om hun geschiedenis te leren kennen 
in het Strehlow Center. Later liggen langs de 
route de adembenemende rotsformaties 
Devils Marbles en Devils Pebbles.

  Twee Nationale Parken op het einde van de 
lange route horen bij de inventaris van de 
reis: Nitmiluk NP met kloven, watervallen, 
rotstekeningen en aboriginal-nederzettingen 
is de eerste bezienswaardigheid. Daarna 
Kakadu NP met tropische (moeras)
landschappen en veel vogels. Een laatste 
route die in alles verschilt van wat men tot 
dusver in Australië zag, is de kleine ‘Arnhem 
Highway’ van Jabiru naar Darwin.

EXTRA

  Ten noorden van Darwin liggen Bathurst en 
Melville Island, ook wel de Tiwi Islands 
genoemd. Op deze afgelegen eilanden wonen 
de Tiwi Aboriginals, die nog steeds op zeer 
oorspronke lijke wijze leven. Vanuit Darwin 
vliegt Tiwi Airlines op deze eilanden, waar 
geen verharde wegen zijn. Er is één resort 
met tenten, en hier overnachten is een 
unieke ervaring.

LINKS
  www.australia.com
  http://australie.startpagina.nl
  www.landenweb.com
  www.alicesprings.nt.gov.au


