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 fly-drive Marokko

tot zandkorrel

van waterdruppel

DWARS DOOR MAROKKO, VAN DE ATLANTISCHE OCEAAN TOT IN DE SAHARA. 

855 KILOMETER DIE STRAND, KASHBA’S, DUIZEND-EN-EEN-NACHT RIADS,  

DE HOGE ATLAS, OASES, WOESTIJNZAND, FILMSTAD OUARZAZATE EN 44 KOPJES 

MUNTTHEE MET ELKAAR VERBINDEN.
Tekst: Jacques van der Linden | Fotografie: Emile Luider
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AGADIR - TAROUDANT: 
94 KM 
KLEIN MARRAKECH ‘Waar  
komen al die fraaie bogen en vormen  
boven de deuren en ramen vandaan?  
En wie heeft de Arabische lamp bedacht 
die ’s avonds zo’n geheimzinnig licht  
verspreidt?’ 
‘Monsieur, wij zijn een nomadenvolk.  
De woestijn was ons thuis. Van voorbij de 
Atlas trokken wij veertienhonderd jaar ge-
leden op onze kamelen naar de Afrikaanse 
westkust. Met ’s nachts enkel de maan en 
de sterren als gids. Dat zie je terug in de 
huizen, de inrichting.’
‘Choukran’ (dank u wel), zeg ik tegen de 
receptionist van Hotel Palais Salam, een 
sprookjesachtig onderkomen in Taroudant. 
Wij gaan dezelfde route afleggen, maar dan 
in omgekeerde volgorde en op vier wielen.    

Gisteren nog zaten we op de boulevard 
van Agadir. Met een biertje binnen 
handbereik keken we naar de voetbal-
lende jeugd op het strand. Vóór ons de 
kaart van Marokko. De route was snel 
uitgestippeld: van de oceaan via de 
Hoge Atlas tot in de Sahara, met 
Taroudant, Ouarzazate en Zagora als 
pleisterplaatsen. Daarna liepen we over 
de promenade, langs sterrenhotels  
die tot in de hemel reiken. Vervolgens 
sloegen we in de Grote Soek flessen
water, bananen en kaakjes in. De airco  

van onze huurauto ging aan en weg  
waren we, dampend van verwachting. 

Via Aït-Melloul (ja, daar hebben we 
grappen over gemaakt, want je spreekt 
het echt zo uit als je denkt) reden we 
naar Taroudant, dat ‘Klein Marrakech’ 
als bijnaam heeft. Voor we dit gaan  
ontdekken, eerst dit. Begin 16de eeuw 
maakten Saädiers – vergeet die naam 
gerust, het is een van de vele nomaden-
volken die hier ooit de dienst uitmaakten 
– Taroudant tot hoofdstad. Enkele jaren 
later trokken ze op naar Marrakech,  
dat met de eer is gaan strijken. De rest 
van de geschiedenis is bekend. Waar 
Marrakech vliegtuigen vol vakantie-
gangers trekt, is Taroudant een stad  
in de luwte gebleven. 
Maar wat een stad. Geheel omsloten 
door een okerkleurige, vijf kilometer  
lange muur. We stappen in een calèche, 
een kleine paardenkoets, en laten ons 
naar de leerlooiersoek brengen, die net 
buiten de stadsmuur ligt. Een ritje van 
niks. Binnen vijf minuten staan we voor 
de toegangspoort. 
‘Hoeveel krijgt u van mij?’
‘Wat u er voor over heeft, mijnheer.  
Inshallah!’
Ik geef de koetsier een biljet van 50  
dirham, omgerekend zo’n € 4,50. Hij 
buigt twee keer, keert om en geeft zijn 
paard de sporen.
Op naar de leerlooiersbaden, waar een 

FRANS, FRANS EN NOG EENS FRANS
Een stukje geschiedenis. De Franse rol in Noord-Afrika is er  
altijd een geweest van verdeel en heers. De Fransen, die  
vanaf 1844 samen met de Spanjaarden en de Duitsers een  
flinke vinger in de pap hadden in Marokko, kieperden onze 
oosterburen in 1912 voorgoed het land uit. Marokko werd een 
Frans protectoraat, met Franse wetten, een Frans wegenstel-
sel en Franse taalles op de scholen. In 1953 was die kolonia-
le rol uitgespeeld. Marokko kreeg zijn onafhankelijkheid 
onder koning Mohammed V, de grootvader van de huidige 
koning Mohammed VI.

mix van urine en 
duivenpoep ons de 
adem beneemt. We 
hebben het er graag 
voor over. Alleen…  
er is niets te zien dan verlaten 
aarden baden. Of we wat willen kopen, 
komt een man aan ons vragen. 
‘Néé. We willen zien hoe leerlooiers  
huiden wassen, ze verven en drogen.’
‘Het is drie uur monsieur. Te heet om  
te werken.’
Daar staan we dan, zonder koets, zonder 
water (dat ligt in de auto) en met een 
tong van leer. Kom op, wie reist moet 
flexibel zijn. Per slot van rekening kan 
het hoofdplein nooit ver zijn.  
Even later lopen we Place Assarag op, 
een mini-uitvoering van Djemaa el Fna, 
het beroemde kijk-kook-&-eetplein in 
Marrakech. Ook hier komen – net als  
in Marrakech –  slangenbezweerders  
tegen het eind van de middag met fluit, 
mand en cobra hun kunsten vertonen. 
We wurmen ons tussen een uitdijende 
groep kijkers naar voren, waar een  
bezweerder zijn cobra schel toefluit. 
Het serpent draait lijf en kop naar man 
en fluit, maar laat niet het achterste  
van zijn gespleten tong zien. Wanneer 
er naar de zin van onze snakeman te 
weinig dirham op straat rollen, is het 
einde show. Mokkend smijt hij de cobra 
terug in z’n mand.  

Hoge Atlas: uitzicht vanaf de Tizni n’Tika-pas op 2260 meter hoogte.

Hotel Palais Salam in Taroudant.

In Taroudant staat de tijd...

...hier en daar stil. 

‘MONSIEUR, WIJ ZIJN EEN 
NOMADENVOLK. VAN VER 

VOORBIJ DE ATLAS TROKKEN 
WIJ OP KAMELEN NAAR DE 

AFRIKAANSE WESTKUST.’
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TAROUDANT - HOGE ATLAS: 
237 KM
WHISKY BERBÈRE ‘Vergeet niet 
te tanken. De eerstvolgende benzine-
pomp is pas aan de andere kant van  
de Hoge Atlas, in Asni.’  
‘Merci monsieur’, bedank ik de hotel- 
receptionist. 
06.30 uur ging mijn wekker af. Vandaag 
willen wij die bergrug over. Na een ont-
bijtje van mangosap, thee & croissantje, 
onder een palmboom in de tuin van  
Palais Salam, zijn we en route. 
Het eerste uur rijden we door een zee 
van groen in het Sousdal. Alsof je door 
de Marokkaanse Betuwe toert: bloeiende 
appelbomen, abrikozenstruiken en  
wijngaarden alom.  
Maar waar is de Atlas? 
Recht voor ons. Met het rijzen van de zon 
worden de contouren zichtbaar. Na Olad 
Berhil – wat huizen rond een moskee – 
gaat het meteen steil omhoog. De weg 
verandert in een karrenpad. Wie dacht 
dat Marokko uit een grote zandbak  
bestaat, moet de Hoge Atlas over.  
Het is eind april, lente. De bermen  
juichen. Tussen geel koolzaad en paarse 
kruipbloemen slalommen we opwaarts. 
Af en toe klettert er water uit de rotsen. 
De Tizi n’Test-pas meldt zich, 2100 meter 
hoog. Hier pauzeren we bij uitspanning 
La Belle Vue met Nescafé en gratis  
koekjes. Helaas is het uitzicht op dit 
vroege uur heiig, wat de spot echter wel 
mysterieus aantrekkelijk maakt. Wat Tizi 
n’Test betekent leren we van de barista 
ter plekke: ‘Zet je schrap en maak je 
riem goed vast’. Het heeft alles te maken 

met het vroegere puinpad dat Taroudant 
met Asni verbond. Hier begon je, mits 
goed voorbereid, aan een hachelijke 
tocht door het ruige hooggebergte. Pas in 
de jaren ’30 van de vorige eeuw hebben 
Franse troepen de weg verbreed en er 
een echte route van gemaakt. 
De wereld verandert. Afdalen is opletten 
geblazen. Om de haverklap moeten we 
in de remmen voor overstekende scha-
pen en geiten. Na Ijoukak krijgt het dal 
kloofaspiraties. We volgen de rivier, de 
meanderende Ouled Nfiss. Het wordt 
toeren met de handrem erop, meer  
stoppen dan rijden. Bijbelse (pardon… 
Koranische) taferelen glijden voorbij, 
bocht na bocht. Ergens, middenin de  
rivier, staat een man op een bank. Hij 
schept grint op bergjes. Ezels waden 
door het water. Okerkleurige dorpen  
lijken vergroeid met de berghellingen. 
Na vier uur sturen bereiken we Asni 
waar we in de rij aansluiten voor tank-
station Afriquia. Alles en iedereen heeft 
brandstof nodig. Aan de overkant van  
de straat staan tajines te dampen.  
Eén uur, etenstijd. Bij het eerste het  
beste eetstalletje zoeken we een vrije  
tafel. Er valt te kiezen uit tajine met 
aardappel-groente-rundvlees of tajine 
aardappel-groente-ei. We krijgen er plat 
brood bij, zonder bestek. Hoe te werk te 
gaan, kijken we af van de Marokkanen. 
Je scheurt het brood en doopt dat in de 
warme schotel. 
‘Whisky berbère erbij?’, vraagt de ober.
‘Whisky?’
‘Oui whisky’, en hij wijst naar mannen 
om een tafeltje die theeglaasjes vulen. 
‘Ah muntthee.’
Uiteindelijk rekenen we 50 dirham  
af (€ 4,50) voor een lunch die ronduit  
verrukkelijk heeft gesmaakt. Waarbij ik 
me afvraag of ik de koetsier in Taroudant 
gisteren nu teveel heb gegeven of dat  
de horeca in Asni in een prijzenoorlog  
is verwikkeld. 
        

HOGE ATLAS - ÂÏT-BENHADDOU:
152 KM
GEODE & BIJENKORF ‘Wist  
je dat ze hier ’s winters met sneeuw- 
kettingen rondrijden?’
‘Ja hoor!’, zegt co-equipier/fotograaf 
Emile.
‘Geloof me. Zie je die chalets met over-
hangende daken? In januari ligt er een 
pak sneeuw van heb ik jou daar.’
Dachten we na Asni de bergen uit te  

‘ÂÏT-BENHADDOU  
HEEFT VEEL WEG VAN 

EEN ESCHERTEKENING, 
EEN PATROON VAN 

EINDELOOS 
VERSPRINGENDE 

ROODLEMEN DAKEN.’

rijden, de groene streep op Michelin-
kaart Maroc no. 742 dicteert anders.  
Hoger, hoger en nog hoger sturen we,  
tot 2260 meter: de Tizni n’Tika-pas, een 
panoramapunt om van te watertanden. 
Als we uitstappen merk ik dat het kwik 
flink is gekelderd. Het deert de twee  
verkopers van geoden niet. Hoopvol 
klampen ze mij aan. Terwijl Emile de 
bergkammen met haarspeldbochten  
fotografeert, heeft een der handelaren  
al lang in de gaten dat ik mijn ogen niet 
van de glinsterkristallen kan afhouden. 
Geoden zijn versteende gasbellen die 
miljoenen jaren geleden na stolling van 
lava zijn ontstaan. De grootste knollen 
hebben een diameter van wel dertig  
centimeter. Eenmaal opengemaakt  
schitteren de kwartskristallen als een  
parel in een oester. Wie de vindplekken 
weet, heeft ze hier voor het oprapen. 
‘Vijftien euro monsieur.’ 
Deal. 
Nu alleen nog afdalen. Gedreven door 
een oriëntaals verlangen koersen we 
oostwaarts, door een maanlandschap 
met knalrode rotsblokken. Voort maar. 
Het is inmiddels 16.00 uur. Al-Maghreb, 
‘het eiland van de ondergaande zon’  
zoals Marokko wordt genoemd, maakt 
zich op voor de avond: geheimzinnig  
en verlangend. Mooier dan bij Âït- 
Benhaddou kun je het niet krijgen. 
Zacht namiddaglicht beroert de kashba, 
een bouwwerk van gestapelde terracotta 
huizen. 
Te voet steken we de rivierbedding over, 
net als de vrouwen die op huis aan gaan 
en bundels gras op hun hoofd torsen. Het 
vee moet eten. En de mannen? Die zijn 
met gewichtiger zaken in de weer:  
discussiëren en theeleuten. 
Bij de toegangspoort tot de kashba 
vraagt een man met een tulband tien  
dirham entree per persoon. Ach wat, een 
museumdorp dat onderhouden moet 
worden, denk ik en doe er tien dirham 
extra bij. 
Maar dat is gezien. ‘Ici monsieur’, ‘Me 
guide, show you the kashba’, ‘Holland 
hup.’ Uit alle hoeken en gaten komen 
inwoners tevoorschijn om zich als gids  
te verkopen. Dat gaat me iets te ver.  
Negeren, snel doorlopen langs de trits 
winkels vol armbanden, geoden en  
kleden. Recht op het doel af stekker ik 
naar het hoogste punt van de kashba. 

HOLLYWOOD VAN MAROKKO 
Een stukje filmgeschiedenis. In 1930 ontdekte regisseur Joseph 
von Sternberg Ouarzazate. Hij filmde er Morocco een liefdes-
drama met Gary Cooper en Marlene Dietrich in de hoofdrollen. 
Na de Tweede Wereldoorlog volgden talloze regisseurs het 
spoor van Sternberg naar Ourzazate dat, gek genoeg, ‘zonder 
geluid’ betekent in het Berbers. 

Âït-Benhaddou. 

Geoden (kwartskristallen) langs de weg.

Panoramapunt Tizi n’Test.
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‘VUUR IN DE KASHBA 
VAN ZAGORA.HOE HET 

ZILVER TOT SIERADEN TE 
SMEDEN, LEERDEN 

HANDWERKLIEDEN VAN 
DE JODEN.’
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Het waait er. Woestijnzand prikt in  
mijn ogen. Maar het panorama is om  
in te lijsten. Van boven naar beneden 
heeft Âït-Benhaddou veel weg van een 
Escher-tekening, een patroon van einde-
loos verspringende roodlemen daken  
en torens, tot aan de rivierbedding toe 
waar palmbomen wuiven in de warme 
namiddagwind.
‘s Avonds  in het hotel in Ouarzazate  
vertellen we een tafelgenoot over de 
klim in Âït-Benhaddou, 
‘Jullie hebben toch geen entree betaald?’
‘Euh… ja, ik heb zelfs een fooi gegeven.’
‘Zeker geen bonnetje gehad?’
‘Euh… nee.’ 
‘De kashba is gratis toegankelijk. Maar 
troost je. Jouw geld gaat rechtstreeks 
naar de familie van de man die zich als 
bewaker voordeed.’

ÂÏT BENHADDOU - OUARZAZATE: 
49 KM
NET ALS IN DE FILM Niets is wat 
het lijkt in Ouarzazate. Na de monsterrit 
door de Hoge Atlas leunen we tegen een 
leeuwenbeeld voor de tempel van Luxor.  
Ja, Luxor de stad aan de Nijl.
‘Kijk, daar ligt Jeruzalem’, roept een  
toerist en wijst in de verte. Alleen de 
leeuw is hol, van bordkarton gemaakt  
en Jeruzalem, daarginds, is nagebouwd.  
Ouarzazate is een filmstad, het Holly-
wood van Marokko. De perfectie locatie 
voor spektakelfilms. Ruimte genoeg, 365 
dagen per jaar zonneschijn en figuranten 
te over.  
‘Deze Luxor Tempel is gemaakt voor  
Asterix & Obelix: Mission Cleopatra’, 
vertelt Youssaa. Youssaa is gids bij  
ATLAS Corporation Filmstudio’s en leidt 
ons rond over het uitgestrekte filmterrein 
aan de rand van een zanderige grint-
woestijn. ‘Het oude Jeruzalem hebben 
we op schaal nagebouwd. Acht maanden 
werk voor tien minuten film.’ 
We wandelen door soeks, passeren een 

triomfboog, beklimmen de trappen van 
een Romeinse tempel, kijken naar koepels 
en stappen door een grot. Allemaal nep. 
‘Wij Ouarzazi zijn meesterdecorbouwers. 
Er is zelfs een decorbouwerschool’, ratelt 
Youssaa door. Wat Ouarzazate verder te 
bieden heeft, vind je langs Avenue  
Mohamed V. Een brede asfaltweg met 
vijfsterrenhotels, banken, winkels,  
restaurants en een soek. Halverwege 
staat de kashba Taourirt. Rood, mooi en 
door Unesco op de werelderfgoedlijst  
gezet. Lang hoeven we er niet op een 
‘gids’ te wachten. Een rijzige Marokkaan 
geeft me zijn visitekaartje: ‘Président de  
Syndicat des Figurants de Ouarzazate’. 
Leuk, denk je, zo’n figurantenbondje. 
Maar Naceur is geen nobody.  
‘Monsieur, kent u Lawrence of Arabia?  
In die film speelde ik mijn eerst rol, een 
soldaat.’ 
Naceur loopt met ons de kashba in, 
opent een poortje en klimt een dak op.  
Ik hoef niets te vragen. Naceur kent z’n 
tekst. ‘Ik heb in meer dan honderd films 
gespeeld. Met Russell Crowe stond ik zij 
aan zij in Gladiator. Voor Bijbelse films 
vragen ze mij vaak als priester.’ Er valt 
geen speld tussen te krijgen. Over de 
kashba is hij kort: ‘Ik woon hier en  
repareer m’n huis zelf met leem uit de 
rivier.’

OUARZAZATE - VALLÉE DU DRÂA: 
186 KM 
LIEFDESDAAD? ’Marokko regeren 
is water beheren’, luidt een oude wijsheid. 
Een waarheid als een kameel. Hoe ooste-
lijker we komen, hoe kaler het landschap. 
Voorbij Âït-Saoun flankeren de ruige en 
dorre bergen van Jbel Sarhro de route. Dat 
klinkt niet alleen als Sahara, het is er ook 
een serieuze voorbode van. Maar eerst is 
daar de Vallée du Drâa, een groenstrook 
van dadelpalmen – bijna 100 kilometer 
lang en soms honderden meters breed 
tussen Agdz en Zagora. Van boven-af,  

in Agdz, kijken we letterlijk op een vallei 
van wuivende palmen.  
‘Daar wil ik naartoe, foto’s maken van 
dadelplukkende mannen’, geeft Emile te 
kennen. Ik weet genoeg, stap in onze 
voiture en stuif de heuvel van af.  
Het tijdstip van ons bezoek – 13.00 uur 
– blijkt echter niet zo gelukkig. Geen 
mens te bekennen in het palmenwoud. 
Een tegenvaller die snel tot het verleden  
behoort wanneer een Franssprekende 
jongen uit het niets opduikt. Hij leidt ons 
over een stelsel van kanaaltjes naar de 
plantage van Abdelkarim. We krijgen 
een kleiachtige hand van Abdel, die 
laarzen aanheeft! Bijen zoemen, vlinders 
fladderen van struik naar struik en  
vogels schieten weg wanneer we een 
aardbeiboom naderen. De woestijn 
bloeit. 
‘Zzwwwatssssj!’ Niet uitkijkend waar ik 
loop, glij ik uit op een zompig stuk gras-
land. ‘Dit gras laat Abdel groeien voor 
zijn schapen’, vertaalt onze French guy. 
Fijn, maar ik wil het dadelverhaal, hoe 
ze groeien en wanneer Abdel oogst.  
Abdel voelt waar we heen willen. Hij 
plukt een tak met witte bloempjes uit 
een palm. Vervolgens klautert hij behen-
dig in een dadelpalm en steekt de tak 
met bloemzaad er voorzichtig in.  
‘Dat is een vrouwtjesdadelpalm’, weet  
de French guy.  
Een liefdesdaad? Niet echt. ‘Mon ami, 
het werkt zo ‘, vertelt onze vertaalhulp.  
‘Er zijn mannelijke en vrouwelijke  
dadelpalmen. Vogels en insecten komen 
op de bloemengeur af. Het zaad van de 
meeldraden blijft aan hun vleugels plak-
ken. Ze nemen het mee en bevruchten 
zo de damespalmen.’
We laten deze harem voor wat het is.  
Op zoek naar koelte slaan we bij  
Tamnougalt de N9 af. Simpele hand- 
geschreven bordjes leiden ons naar  
Auberge Yacob. Daarachter gaat een  

KASHBA 
Tamnougalt is een van de tientallen kashba’s in de Vallée du 
Drâa. Een kashba is van origine een aarden huis of vesting die 
mensen bescherming bood tegen zandstormen en aanvallen 
van roverbendes. Vaak liggen kashba’s  te midden van palm- 
oases. Alle huizen zijn gemaakt van pisé, een mengsel van 
leem (vaak rode klei), bamboe met af en toe wat palmhout als 
dwarslegger. In Taourirt wonen nog 24 families in de oude 
kashba.  

‘KENT U LAWRENCE OF ARABIA?  
IN DIE FILM SPEELDE IK MIJN  
EERSTE ROL, EEN SOLDAAT.’

Abdul in de kashba van Tamnougalt.

Auberge Yacob.

De leeuw van Luxor in filmstad Ouarzazate

‘Oui, je suis Messi!’



Reageren? 
jvanderlinden@anwb.nl 
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wereld van patio’s, vloerkleden en nissen 
schuil. Yacob zelf schikt de kussens en 
vraagt of we trek hebben in een tajine 
met courgette, tomaat en komijn? Even 
later staat de Oriënt op tafel. En dan 
moeten we de kashba nog in. Want  
Yacob kent Abdul en Abdul kent alle ge-
heimen van de kashba van Tamnougalt.

VALLÉE DU DRÂA - SAHARA: 
137 KM
OPERATIE DESERT STORM 
‘Tombouctou 52 jours’ lezen we op  
een muurschildering tegen de gevel  
van een huis (de reistijd per kameel, 
welteverstaan). Welkom in Zagora, de 
laatste grote pleisterplaats voor je de  
Sahara intrekt. 
Het is inmiddels 19.30 uur, maar nog  
altijd 32° Celsius. Gestoomd rollen  
we Riad Dar Sofian binnen. Dat er een 
zwembad is, had ik al in de brochure  
gezien. Maar zo’n sprookjesbad, hemel-
tjelief. Snel de koffer op de kamer en 
naar de pool. Languit dobber ik op  
m’n rug. Terwijl de eerste sterren in de 
indigoblauwe avondlucht verschijnen en 
de Aladinlampen rondom het bad aan-
floepen, drijf ik weg, naar de grot van  
Ali Baba en zijn veertig rovers… 
De volgende morgen trekt onze kara-
vaan verder. 52 jours min 4 dagmarsen 
per kameel is pak hem beet 6 uur auto-

OUD & NIEUW  IN MAROKKO?
Ze lopen over van enthousiasme: Astrid 
Emmers (geboren in Den Bosch) en  
Mohamed Lemnaour (geboren in Marok-
ko). Nadat Astrid de kunstacademie in 
Antwerpen had afgemaakt, ging ze op 
reis gegaan door Afrika. Timboektoe 
vond ze te gek, maar eenmaal in Marok-
ko was ze verkocht. Ze viel voor het land, 
de gastvrije mensen en voor Momo.  
Kerst 2011 zijn ze getrouwd.
Astrid: ‘Het bruiloftsfeest was een 
sprookje van drie dagen. Ik had zeven 
verschillende japonnen. Er waren twee-

honderd Nederlandse gasten en acht-
honderd Marokaanse feestgangers. 
Iedereen sliep in het hotel van mijn 
schoonvader in Tizzaouine.’
Nu hebben ze hun eigen reisbureau en 
organiseren van alles tussen Marrak-
ech en de Sahara. Astrid: ‘Al eens oud & 
nieuw gevierd in een kashba? Na het 
bezoek aan een traditionele hammam 
ben je er wel klaar voor. Opzwepende 
Afrikaanse djembe’s zorgen voor de 
juiste sfeer, dan gaan de beentjes los!’ 
Info: www.dades-travel.nl.

ARABISCH MOZAÏEK
Ronduit betoverend is al het tegelwerk op vloeren, aan muren 
en in koepelgewelven op patio’s, in moskeeën, riads en in  
hotels. Een mozaïek van veelal stervormige, zeshoekige en  
vliegervormige motieven. Het woord mozaïek is afgeleid van  
het Arabische mozaic, wat ‘meerkleurig’ betekent.

rijden en dan staan we met onze voeten 
in het woestijnzand. Over kamelen ge-
sproken, ze zijn te koop op de markt in 
Tamgroute waar je ook een ezel (à 150 
euro per viervoeter – en vergeet niet om 
een proefritje te maken) kunt uitzoeken.  
Wij houden het bij een meloen en gaan 
chouf-chouf snel de weg weer op en  
de laatste pas over: Tizi-Beni-Selmane, 
een kale puntmuts van 747 meter hoog.  
Onze huurvoiture hebben we inmiddels 
ingeruild voor een fourwheeldrive mét 
gids Arab. Hij is innemend, opgewekt, 
woestijnkenner en organiseert als  
zodanig trekking excursies in de Sahara. 
Ergens tussen Zagora en het Grote Niets 
stoppen we in een stofdorp. Helemaal 
niks te beleven op een kluitje jochies na, 
trappend tegen een lekke bal. Dondert 
niet. ‘Le foot’, zoals ze roepen, is alles 
voor ze. Ik zie een Messi-shirt en een 
Zlatan-fan. Wie weet, ooit… 
Als de jochies ons in de gaten krijgen, 
bestormen ze de 4x4. ‘Monsieur,  
monsieur, stylo, stylo?’, bedelen ze om 
een balpen. Mijn voorraadje BIC’s gaat 
er aan, terwijl Arab flesjes water uitdeelt. 
Of we daar goed aan doen? Ach, zou u 
doorrijden? 
Mijn mobiele telefoon heeft nog twee 
streepjes bereik. Lang kan het niet meer 
duren. Mhamid, het allerlaatste dorp. 
Woestijnzand blaast door de straat, de 
Téléboutique en de kruidenier hebben 
hun gekleurde luiken gesloten, de Drâa 
is verzand. Aan het eind van de straat 

houdt het asfalt op. Operatie Desert 
Storm kan beginnen.  
In het spoor van een voorganger crossen 
we over zandduinen. Midden op een 
zandbaan haalt een man een emmer  
water uit een put. Moeder vult bidons, 
dochterlief doet de was. Arab: ‘Het water 
zit hier nooit diep. Je moet alleen weten 
waar. Zie je die kamelen in de verte?  
Dat is hun levende have. Ze verhuren de 
beesten voor toeristenritjes.’
17.00 uur. Na anderhalf uur hotsebotsen 
zijn we waar we wezen willen. Dunes de 
Ch’Gaga. Tien stormtenten staan in een 
cirkel aan de voet van hoge zandduinen. 
‘Ici is de Sahara messieurs’, klinkt het  
uit Arabs mond. ‘Vanaf hier tot aan  
Timboektoe rest enkel zand.’ 
We ploegen een duin op, blikken in de 
verte. ‘Ch’Gaga betekent “de aarde 
opent zich”, vertelt Arab, die inmiddels 
een tulband heeft omgedaan.  
‘Soms laten voorjaarsregens de woestijn 
bloeien. Een maand geleden zag je hier 
beneden een veld vol witte bloemen.’ 
Kordaat stapt Arab omhoog, de uiteinden 
van zijn tulband wapperen in de droge 
wind. Hij draait zich om, kijkt ons aan  
en zegt: ‘Als Allah het wil, regent het 
WBOOBDIU�TUFSSFO����t

In Mhamid, het laatste dorp voor je de Sahara, lijkt alles gesloten.
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fly-drive Marokko

Marokko

10 DAGEN 
MAROKKO
Voor REIZEN Magazine selecteerde FOX Vakanties van 
ANWB een individuele rondreis door Marokko met een  
bijzondere combinatie van stad, woestijn & strand. Alleen 
voor de REIZ&-lezers: een gratis excursie per 4WD naar de 
Hoge Atlas en het eeuwenoude vestingstadje Telouat.

Stad, bergen, woestijn & strand
Je begint in Marrakech: ontdek het Djemaa El Fna plein, de 
paleizen en de Menara-tuinen. Via een adembenemende 
route door de Hoge Atlas en de eeuwenoude kashba van 
Nkob kom je in Zagora. En dan: de grootste woestijn ter 
wereld, de Sahara. Je overnacht in een bedoeïenenkamp 
tussen hoge zandheuvels, met als verlichting de maan,  
de sterren en kaarsen. Per 4WD maak je een droomtocht 
vanuit Erfoud, waarna je overnacht in een hotel dat uit het 
duizend-en-een-nacht-sprookje lijkt te komen. Uiteindelijk 
reis je via Ouarzazate naar de kust, om nog een paar  
dagen te genieten van zon & strand in Agadir. Voor het 
complete dag-tot-dagprogramma, zie www.reizen.nl.

Prijs en periode  
Vanaf € 1.239 per persoon o.b.v. verblijf in een 2-pk.  
Dagelijks vertrek mogelijk tot 31 oktober 2014.

Inclusief
t�"NTUFSEBN�.BSSBLFDI�FO�"HBEJS�"NTUFSEBN�NFU�3PZBM�
Air Maroc, incl. luchthavenbelasting, brandstofheffing en 
WFJMJHIFJETUPFTMBH�t�USBOTGFS�WBO���OBBS�MVDIUIBWFO�t�
8 overnachtingen in middenklasse hotels o.b.v. halfpen- 
TJPO�t���PWFSOBDIUJOH�JO�CFEPFÕFOFOLBNQ�JO�EF�4BIBSB�t�
5 dagen autohuur (dag 3 t/m 7), cat. A, incl. onbeperkt aan-
UBM�LN�T�FO�4VQFS�$%8�	WSBBH�OBBS�EF�WPPSXBBSEFO
�t� 
CF[PFL�BBO�EF�LBTICB�WBO�/LPC�0VBS[B[BUF�"HBEJS�t� 
per jeep van Erfoud naar Merzouga, per kameel naar ten-
UFOLBNQ��8%�UPDIU�EPPS�EF�4BIBSB�t��8%�UPDIU�OBBS�EF�
Hoge Atlas. Niet inbegrepen: evt. excursies, overige maal-
tijden en bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking.

Boeking & informatie
Zie www.reizen.nl of bel met FOX: 0252 - 660066.

LEZERSREIS
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Agadir/Ouarzazate

Hoe kom je er?

Vliegen op Agadir kan vanuit Amsterdam met Royal Air Maroc  
(+ 1 overstap in Casablanca) v.a. € 182. Nog goedkoper is Transavia: 
v.a. € 110. Voor de terugreis is een ticket Ouarzazate - Amsterdam 
het best en goedkoopst bij Royal Air Maroc, v.a. € 255. Alle ticket-
prijzen pp en all-in, april 2014. Een auto huren kan goedkoop via 
Sunny Cars. Prijsvoorbeeld: 9 dagen een Peugeot 206 met airco  
v.a. € 368. Bovendien krijgen REIZ& Magazine-lezers bij Sunny Cars 
10% korting op de huurprijs. Ga hiervoor naar www.reizen.nl en 
kijk onder ‘Magazine’. 

Dwars door Marokko

Het wegennet van de Atlantische Oceaan tot aan de Hoge Atlas is, 
naar oriëntaalse begrippen, goed. Wegen zijn geasfalteerd en vaak 
breed, maar soms ook plotsklaps niet meer dan een smalle asfalt-
strook. Schrik niet van ezelkarren en ’s avonds niet van onverlichte 
brommers en pick-ups. Over het algemeen gaat het er vriendelijk 
glimlachend aan toe op de weg. Let wel: claxonneren hoort er bij.  
En parkeer je de auto aan de kant van de weg om een foto te maken 
dan zal menig Marokkaan spontaan afremmen met de hulpvraag: 
‘Panne, monsieur?’ Brandstofprijs: voor de prijs van een liter sans 
plomb (loodvrije) benzine (10 dirham) hoef je niet om een kilometer 
meer of minder te kijken.

Geld & prijspeil

10 dirham = € 0,90 (koers december 2013). Eten en drinken zijn in 
Marokko nog steeds niet duur. Een biertje (in een hotel) merk Stork  
of Flag kost circa 23 dirham (€ 2), thee of koffie niet meer dan € 0,90 
een tajine heb je al voor 40 dirham (€ 3,60).  

Woestijnexcursie

Ga niet zonder gids de woestijn in. Na Mhamid kun je je, zelfs met 
detailkaart, moeilijk oriënteren. Beter is het een excursie te boeken 
bij een van de vele bureautjes in Ouarzazate of Zagora. Wij gingen 
met Chez Mahjoub, van Arab, de Sahara in. Een 2-daagse trip  
voor 2 personen, inclusief overnachting en avondmaaltijd in het  
woestijnzand van Dunes de Ch’Gaga, boek je voor € 250.  
Info: www.caravane-tidri.com.

3x Slapen

Overnachten kost je de kop niet. Slapen in een riad,  
een sprookjesachtig privé-onderkomen, is een ervaring 
op zich. Vind je die niet, stap dan gerust een viersterren- 
hotel binnen. Prijzen variëren van € 40 tot € 85 per kamer. 
Wij sliepen prima in: 
t��Hotel Palais Salam in Taroudant. Logeren in de voor-

malige woning van de pasja. Veel kamers hebben een 
aparte ruimte met dikke kussens om te ‘theeloungen’. 
De tuin is een Hof van Eden, met een zwembad  
omzoomd door palmen. Duur zo’n 1001-nachtje?  
Valt mee. Vanaf 800 dirham (€ 71).  
www.hotel-palais-salam-taroudant.com.  

t��Hôtel le Berbère Palace in Ouarzazate is gebouwd als 
een ruim opgezette kashba met veel groen tussen de 
241 airco-hotelkamerappartementen. In de lobby staan 
diverse decorstukken uit films die in Ourzazate zijn  
opgenomen. Zwembad en restaurants ontbreken niet. 
Overnachting in 2-pk vanaf 1900 dirham (€ 169), met  
ontbijt. www.hotel-berberepalace.com. 

t��Riad Dar Sofian, Route de Nakhla in Zagora. 10 droom-
kamers in een oud pand, door palmen omzoomd en 
met een betoverend zwembad. Het kan niet mooier: 
eten onder de sterrenhemel. Luxury you can afford: 
soep 30 dirham, tajine 80 dirham. 1-pk € 60, 2-pk € 80, 
beide inclusief ontbijt. www.riaddarsofian.com.

Eten & drinken

t��La Kashba des Sables in Ouarzazate (nabij kashba Taourirt). 
Uitstekend eten in een gerenoveerde riad met feeëriek  
verlichte waterpartijen. Tajines en couscous met vlees of vis  
à 150 dirham (€ 13) pp. Ook in Ouarzazate (Av. Mohamed V): 
Jardin des Arômes, een adresje voor smulpapen. 

t��Auberge Chez Yacob in de kashba van Tamnougalt. Eten  
in oriëntaalse sferen (zie foto pag. 20). Yacob verhuurt ook  
eenvoudige kamers. Half pension à 300 dirham (€ 27) pp. 

t��Hotel Kasbah Caravane in Ouled Driss is gevestigd in een 
ksar (versterkt dorp) omringd door palmen. Kip, salade en  
frites, vlakbij de woestijn. Je kunt er slapen à 600 dirham (€ 53) 
voor 2 personen, www.hotelkasbahcaravane.com.

Reisgidsen & kaart

Wij gebruikten Trotter Marokko (€ 18,75): Nederlandstalig, 
vlot en met humor geschreven en boordevol bruikbare tips. 
De ANWB Wereldreisgids Marokko (€ 23,95) is een kloek  
boekwerk waarmee je eveneens prima uit de voeten kunt. 
Ook in het Nederlands en uitblinkend qua tips m.b.t. eten  
en accommodatie is de Rough Guide Marokko (€ 15). Deze  
gidsen zijn alle drie te bestellen via webwinkel.anwb.nl.  
Onontbeerlijk is een goede wegenkaart, zoals Michelin  
Maroc nr 742  (€ 9,50/schaal: 1:1.000.000). 

Georganiseerde reizen

Tal van touroperators bieden  
fly-drives, individueel of als 
groepsreis: van Kras tot Arke. 
Twee originele trips: Djoser.nl  
biedt een 8-daagse Sahara  
Safari vanaf € 1195 pp vanuit  
Marrakech. Daarna ga je via 
Ouarzazate en Zagora op jeep-
safari naar Dunes de Ch’Gaga. 
Prijs incl. vlucht, overnachtingen 
en maaltijden. En Fox.nl biedt 
diverse reizen aan in Zuid- 
Marokko. Zoals bijvoorbeeld  
het reisaanbod hiernaast: van 
Marrakech door de Hoge Atlas 
naar Erfoud en Ouarzazate,  
eindigend in Agadir.

Informatie

Het Marokkaans  
Verkeersbureau zetelt  
in Brussel. Op de site 
www.visitmorocco.com 
vind je naast praktische 
reisinformatie een  
opsomming van steden, 
stranden en natuur.

Nu op reizen.nl
Extra: een Onderweg-Top-10-Zuid-Marokko en 
een filmpje over ‘Filmstad Ouarzazate’ vind je 
deze maand op www.reizen.nl.
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