
Roos en Denis, februari/maart 2018 
 
Onvergetelijke reis van 3 weken West Sumatera. 
Op 23 februari landen we op Minangkabau Airport Padang waar Nijar al gereed stond voor 
ons. 
Eerst naar ons hotel gereden voor een verfrissende douche. In de vroege avond met Nijar 
afgesproken voor ons 1e avondeten, gewoon bij the locals en heerlijk genoten van een 
traditionele martabak. Nog een kopi hitam pahit en daarna lekker slapen voordat de reis 
begint. 
 
Van Padang naar Painan 
Mooie Minangkabau Moskee. Padang is een leuke stad, geen hectische drukte en ’s-avonds 
aan het strand gezelligheid met de locale bevolking om de mooiste zonsondergang te zien 
onder het genot van kelapa muda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wortelbrug 

 



 

 

Van Painan naar Sungai Penuh (Kerinci) 

Onderweg genieten we van prachtige landschappen. We stoppen even bij een bruiloft waar we 

gastvrij worden ontvangen. Even verderop maken kinderen zich gereed om een voorstelling op te 

voeren. Lokale marktjes en veel lieve en nieuwsgierige mensen die allemaal met ons op de foto 

willen. 

Jammer dat de hotspring Gao Semurup zo weinig aandacht krijgt. Het ligt er verlaten en slecht 

onderhouden bij. 

 

 

 

 

 



We verlaten Kerinci met het mooie Kerinci meer en maken een lange toch naar onze volgende 

bestemming. Er wordt veel kaneel verbouwd , er is veel visserij en het is hard werken op het land. 

West Sumatera is ongelooflijk groen en heeft ook veel  koffie en theeplantages. 

 

 

 

 

 

 

  



Van Kerinci naar Minangkabau, we zien de prachtigste Minangkabau huizen. Elk puntdak staat voor 

een kamer. Hier spreken zij  een dialect die voor ons, al spreken wij een beetje bahasa indonesia, niet 

te begrijpen is. Alhoewel, we hebben wel van onze reisgids Nijar geleerd hoe we tot 10 moeten 

tellen. Op een kleiner meer gaan we op zoek naar de roodvacht makaken. De eigenaar van het bootje 

is een ontzettend vriendelijke man. Hij woont zelf aan het meer en is van plan om een Homestay te 

bouwen. Het is een heerlijk plek om even bij te komen. 

 

 

 

Onze lunch is een aantal keren gewoon onderweg gekocht en Nijar zorgt wel voor een fijn plekje om 

te kunnen lunchen. Hij heeft zelf kommen/bestek en een thermoskan met heet water want hij weet 

dat wij koffiedrinkers zijn. Bakkie doen, zoals hij dit zegt . Onze snacks zoals krupuk en lekkere 

koekjes kopen we ook onderweg. De grote ronde krupuk (Opak) is heerlijk. 

 

 



We hebben de kolenmijn en het treinmuseum bezocht in Sawah Lunto en het prachtige paleis in  

Pagaruyung. De tour in de kolenmijn met bijbehorend museum is werkelijk de moeite waard. 

 

 

 
 

Het paleis is een must om te bekijken. Zeker van binnen is het prachtig en enorm groot. 

 

 



In de buurt van Bukittinggi gaan we naar de Sianok Vallei, het lijkt veel op de chinese muur. Je kunt 

kiezen om boven of beneden te beginnen. Wij kozen om naar beneden te gaan. Onderweg kwamen 

we jongelui tegen die de uitdaging aandurfden om de hele klim naar boven te doen, petje af voor 

hun. Het is een behoorlijke klim en ook nog erg warm. Eenmaal beneden begon het te regenen, We 

zijn hier op voorbereid want het is tenslotte nog regentijd. 

 

 

 

We gaan de Japanse tunnels in waar tijdens de Tweede Wereldoorlog Japanse soldaten zich konden 

verschuilen. Het netwerk van ondergrondse gangen van zo'n anderhalve kilometer lang is uiteindelijk 

nooit in gebruik genomen. 

 



 

Iets verderop is een pasar waar kunstenaars hun werk laten zien, verder veel souveniers en kleding. 

Natuurlijk kopen wij schilderijtjes met minangkabau huisjes erop. Het zijn vooral de kleuren die het 

hem doen. Afdingen is echt niet nodig want het is al erg goedkoop. 

 

 

Bukittinggi is een gezellige stad met erg grote pasar, je hebt een boven en beneden pasar. Een grote 

bezienswaardigheid  is de Bukittinggi Clock Tower oftewel de Big Ben. En als je de nasi padang even 

beu bent kun je in de stad b,v, een heerlijke pizza eten. Wij hadden hier 2 overnachtingen in het erg 

leuke Treeli Boutique Hotel. 

We brengen een bezoek aan het geboortehuis van Bung Hatta, je kunt hier naar binnen en alle 

bekijken. Het is een erg mooi en groot huis. 

Het 2e paleis Rumah Godang Sungai Baringin is ook werkelijk prachtig. De tuin alleen al is de moeite 

waard voor een bezoek. 

 



En dan….de prachtige Harau Vallei met overnachtingen bij Abdi Homestay. Wat hebben we hier een 

fantastische tijd gehad. De huisjes zijn geweldig,  de verzorging is top, het eten is heerlijk en wat een 

lief gezin. Ook de gidsen die hier verblijven met hun gasten zijn allemaal erg behulpzaam. Ons huisje 

is nieuw en groot. Naast ons is een hoge waterval (geen last hiervan). De bedden zijn prima, grote 

badkamer met keurig toilet en een mandi-bak, er is geen warm water. 

We hebben een prachtige wandeling gemaakt met Iwal en geluncht bij zijn opa en oma. Uiteraard 

hebben zelf ook diverse wandelingen gemaakt maar een gids is onmisbaar, hij kent alle mooie plekjes 

en weet het nodige ervan te vertellen. Ontzettend leuk waren de zwarte gibbons die in de bomen 

zaten. Zij maken een heel hard geluid, het leek er even op dat ze ons uitlachen. We zagen erg mooie 

sawah’s en adembenemende vergezichten. Na de lunch hoeven we niet meer te lopen, we gaan met 

een becak terug. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Een andere mooie tocht was naar de Rafflesia bloem. Nijar werd op de hoogte gehouden wanneer 

deze bloem in bloei zou zijn. Het had de vorige dag geregend waardoor de klim naar boven best lastig 

was. Maar ja, als je dan de bloem in het echt kan zien vergeet je alle modder aan je kleren. Het is de 

grootste bloem ter wereld en is een geslacht van parasitaire bloemplanten.  Geweldig dat wij deze 

bloem in het wild konden bewonderen. 

 

 

We verlaten de Harau Vallei en rijden via het Maninjau meer terug naar Padang. Eerst 44 bochten en 

dan komt het meer in zicht, het is een erg groot meer. Ook hier wordt erg veel aan visserij gedaan 

waardoor het, in ieder geval voor ons, niet meer aantrekkelijk om te overnachten. Neemt niet weg 

dat het een prachtig meer is, vooral de tocht er naar toe is erg mooi. Onderweg stappen we 

regelmatig uit voor een panorama uitzicht onder het genot van een bakkie koffie natuurlijk. 

 

 

 

 



Ons bezoek aan de schildpaddenopvang Konservasi Penyu was ook bijzonder leuk. Het is dankbaar 

werk wat zij daar doen, goed onderhouden en ligt meteen aan het strand. Als je geluk hebt mag je de 

schildpadjes van 6 weken jong loslaten in zee. We zagen veel soorten schildpadden van klein tot erg 

groot. 

 

 

In Padang hebben het Adityawarman Museum bezocht, zeer de moeite waard .Vanuit Padang 

hebben we nog een trips gemaakt naar een mooie waterval, een perfecte plek om te genieten van 

het uitzicht (Panorama Madeh) en het oude en unieke dorpje Nagari Tuo Pariangan met bovenaan de 

Puncak Kawa. 

 

  



 

 

 

 

 



Wij blijven de laatste 2 dagen nog genieten in Padang, ons hotel heeft een rooftopzwembad dus even 

lekker genieten en uitrusten voor een lange vlucht naar huis. 

17 dagen hebben we opgetrokken met Nijar. Hij heeft ons erg veel laten zien en ook proeven. Niets 

was hem teveel. Zelfs toen we verkouden werden wist Nijar precies wat we nodig hadden om snel 

weer op te knappen. 

Fijne vent, het afscheid was ook erg moeilijk. Maar we zeggen niet vaarwel… maar tot een volgende 

keer. Wie weet. We houden mooie herinneringen over aan deze prachtige reis. 

Dankjewel Nijar, sampai bertemu lagi. 

 


