
WILDKAMPEREN OP IBIZA MEI 2017 

 

Daar staan we dan in ons ondergoed voor het vliegveld van Ibiza. De fietsverhuurder heeft ons net 

twee mtb’s gegeven en onze koffer met warme kleding in bewaring mee genomen. Rondom ons liggen 

de spullen waar we het de komende tien dagen mee moeten doen. Zal het ons lukken? 

 

Behulpzame mensen 

Natuurlijk lukte het ons! Beter nog: het was een fantastische ervaring die 

haast niet te beschrijven is. In een aangenaam zonnetje en bijbehorende 

warmte fietsen we maar een kant op want we waren nog nooit op Ibiza 

geweest en wildkamperen met de fiets hadden we ook nog nooit gedaan. 

Ons eerste doel was een supermarkt en we vroegen een fietsende man waar 

we er één konden vinden. Hij bleek bijzonder behulpzaam ook als sprak hij 

enkel Spaans en bracht ons naar de supermarkt waarna hij zelf de kroeg 

ernaast in stapte. Dat was het eerste wat ons opviel op Ibiza: iedereen is 

bijzonder behulpzaam. Zo hielp een agent ons de weg te vinden en riep over 

zijn portofoon zelfs de hulp van de centrale in. In een winkel legden twee 

medewerkers een kwartier hun werk neer om ons een plattegrond op een 

kartonnen doos te tekenen. Een andere man wees ons op de onveilige 

situatie die we creëerden door een eenrichtingsweg in te fietsen. In temperamentvol Spaans en met wilde 

handgebaren uit zijn autoraam wees hij ons naar het trottoir. Het klonk niet vriendelijk maar behulpzaam was 

het wel. Onderweg konden we rekenen op complimenten van de lokale bevolking. Een duim omhoog of ze 

riepen ons iets aardigs toe als we weer eens een flinke helling moesten nemen. 

Landschap 

En die hellingen waren er genoeg. Dat was af en toe 

best pittig omdat we beiden ook nog ongeveer 15 

kilo in onze rugzak droegen. Dan vroeg ik me wel 

eens af waarom ik dit eigenlijk wilde. Maar als we 

boven waren en werden beloond met een prachtig 

uitzicht was ik de weg erheen alweer vergeten. En 

wat omhoog gaat, gaat daarna weer naar beneden. 

We fietsten de eerste dagen langs de kust dus 

zagen we vooral azuurblauw water omzoomd door 

ruwe rotspartijen en prachtige dennenbomen. Een 

paar kilometer verder had je weer zicht op een 

strandje of zeilboten. Als je het binnenland in 

fietste merkte je de warmte en droogte. Velden vol 

wilde bloemen, mooie tuinen, dennenbossen en 

boomgaarden. Vooral in het midden op het eiland 

waren er boomgaarden. We konden de verleiding 

niet weerstaan en hebben een keer sinaasappels 

geraapt en onze dorst ermee gelest. Dat deden we ook ooit in Turkije maar daar legden we wat geld bij 

het schuurtje dat erbij stond. Hier was helaas geen gelegenheid om onze waardering voor het fruit te 

laten blijken dus fietsten we met een licht schuldgevoel verder. Het landschap was bijzonder 

fotogeniek en we stopten dan ook regelmatig om foto’s te maken. Zo ook bij een ravijn met uitzicht op 



helder blauw water. Mijn mtb moest daar ook op de foto vond ik maar hij viel en gleed bijna het ravijn 

in. Ik kon hem nog net bij het voorwiel grijpen en een flinke beschadiging op het frame was het gevolg. 

Daar was de verhuurder niet zo blij mee dus daar ging de borg. Dat was een baalmomentje want we 

reisden low budget. 

 

 

 

 

 

 

 

Low budget 

 Met zo weinig mogelijk middelen leven daar 

hoorde ook zo weinig mogelijk geld uitgeven bij 

vonden we. We ontdekten al snel dat de 

winkeltjes dicht bij het strand of drukke plaats erg 

duur waren. Dus deden we tijdens het fietsen 

boodschappen als we een winkeltje tegen 

kwamen. In elk geval 5 liter water per dag, 

stokbroden, smeerkaasjes, sla en melk of 

yoghurt. Ik moet eerlijk bekennen dat we maar 

twee keer warm hebben gegeten en dat was ook 

nog eens een ongezonde goedkope pizza. Maar 

na de ontberingen op de fiets smaakten de 

stokbroden en de zelfgemaakte koffie of instant 

soep zo goed dat we de warme maaltijden niet 

misten. In de grotere supermarkten stonden 

testers van parfum waardoor er ook weer een fris 

geurtje om je heen hing. We fietsten op een 

ochtend per ongeluk een filmset op en werden onmiddellijk de stoep op gedirigeerd. Het bleek te gaan 

om een promotiefilm van de Lexus LC500. Niet echt een auto die binnen ons budget past maar we 

besloten te blijven kijken naar het spektakel en 

dronken koffie bij het restaurant op hetzelfde plein. 

Van dat restaurant maakte de crew ook gebruik en 

voor hen stond een koffietafel klaar. Wij hebben 

toen ook maar van hun broodjes geproefd, heel fout 

maar wel low budget. De telefoon laadden we op als 

we ergens gingen koffie drinken of eten. We 

probeerden ook elke dag te zwemmen in zee. 

Meestal was er ook wel een hippe beach club bij 

waar je onder de douche kon stappen om het 

zeewater af te spoelen. Dat was dan weer een gratis 

wasbeurt. Het voordeel van een rugtas met je hele 

hebben en houden erin is dat je geen souvenirs gaat 



kopen. Je wilt niet nog meer kilo’s erbij. Oké, ik geef het toe, ik heb een kussenovertrek met een 

afbeelding van bloemen, vogels en de tekst IBIZA gekocht. Maar die merkte je niet tijdens het fietsen. 

Fietsen 

We waren wel blij met de 24 versnellingen die onze fietsen rijk waren. Die hadden we ook wel nodig, 

net als een goede conditie. Meestal fietsten we over de verharde wegen. Fietspaden zijn er nauwelijks 

maar de automobilisten gaven je alle ruimte. De gedetailleerde kaart van het eiland gaf ook een paar 

fietsroutes aan die echt niet te doen waren. Ze lagen vol dikke keien of waren zo smal dat je er alleen 

langs kon met de fiets op je rug. Maar omdat daar al een zware rugtas zat was dat geen optie. Zo 

hebben we vaak een keer dezelfde weg terug moeten fietsen om een andere route te moeten nemen. 

Gelukkig hadden we alle tijd van de wereld en zagen we zo nog meer van het eiland. 

 

 

 

Dieren 

Wat we onderweg onder andere zagen waren duizenden 

hagedisjes die snel weg schoten als je langs fietste of te dicht bij 

kwam. Soms zagen we ze tikkertje of verstoppertje spelen en 

namen we de tijd om dat schouwspel te bekijken. En slakken 

waren er ook. Zo enorm veel witte en grote slakken dat je je soms 

afvroeg of het eiland niet kaal gevreten zou worden. Bij het 

invallen van de nacht kon je vleermuizen zien bij de rotsen en 

overdag zag je vissen zwemmen in het heldere zeewater. Of 

kwallen, van die mooie rode. Daar moet je niet tegenaan botsen 

want dat doet flink pijn ontdekte ik. Het eiland was ook een waar 

vogelparadijs. Niet dat we bijzondere exemplaren hebben gezien 

maar wel heel veel vogels in de ongerepte natuur. In de nacht 

hoorden we vaak roofvogels en hadden we konijnen en muizen 

rond of zelfs in de tent, gezien de konijnenkeuteltjes die we er 

vonden. 

 



 

Spannend 

Tijdens één van de nachten hadden we 

twee honden rond te tent. Ze bleven 

gelukkig wel op gepaste afstand en aan het 

blaffen te horen waren het één grote en 

één kleine hond. Waarschijnlijk hadden we 

de tent te dicht bij hun terrein gezet. Na 

een paar minuten flink blaffen floot de baas 

hen terug. Wij waren inmiddels klaar 

wakker van de schrik. Omdat wildkamperen 

verboden is op Ibiza moesten we de tent 

verdekt opzetten. Dat illegaal bezig zijn gaf 

een aangename spanning, een soort van 

verstoppertje spelen. We zijn niet één keer 

ontdekt. Zelfs niet toen vlakbij onze tent 

twee auto’s stopten en er mensen 

uitstapten die om half drie ’s nachts een 

flinke Spaanse discussie met elkaar 

aangingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wildkamperen 

Het kamperen zelf was een fantastische ervaring. We werden vaak rond half acht gewekt door de zon 

en de vogels. Dan zetten we koffie. Daarvoor hadden we een grote platte steen en wat klein steentjes 

die we daar in een rondje op legden. In het midden van de steentjes een aanmaakblokje en erop een 

pannetje water. Dat brandde precies lang genoeg om twee kopjes oploskoffie mee te kunnen maken. 

Omdat het erg droog was deden we heel voorzichtig met het vuur. De voorraadfles water stond er 

altijd naast en als het aanmaakblokje was uitgegaan blusten we het voor de zekerheid nog na. Stoelen 

waren ook stenen met daarop onze fleecedekens die we als slaapzak mee hadden. De tafel was ook 

weer een steen. Tijdens het ontbijt pakten we de kaart erbij en overlegden welke route we zouden 

nemen en waar we ongeveer zouden overnachten. Na het eten was de tent droog en konden we onze 

luchtbedden oprollen en de tent inpakken. 

 



De paar kledingstukken die mee waren rolden we op en de rest van de spullen kwam daarop. Wat we 

overdag nodig zouden kunnen hebben ging in de zijvakken, zoals zonnebrand en het zakmes. Meestal 

fietsten we zo’n twee uurtjes en gingen dan ergens koffie drinken of zwemmen. In de loop van de 

middag fietsten we weer verder en deden boodschappen onderweg. Begin van de avond zochten we 

een slaapplaats en ons meubilair weer bij elkaar. We hebben prachtige plaatsen gehad. In een veld 

met bloemen, onder een struik of helemaal verstopt onder een vijgenboom. Maar de mooiste was 

boven op een klif met uitzicht op twee rotsen in zee. Het was belangrijk een vlakke ondergrond te 

zoeken met niet teveel stenen en takken. Luchtbedden vinden dat niet prettig ontdekten we na twee 

dagen. Gelukkig hadden we plakspullen mee genomen. Het avondeten was altijd stokbrood met 

smeerkaas of tonijn, heel veel sla en koffie. Als de omgeving het toe liet maakten we nog een 

wandeling. De eerste avond kwamen we een prachtige cactus tegen waar ik nogal innig contact mee 

maakte. Daarna volgde een avondvullend programma met het verwijderen van stekels. In een droog 

riviertje vonden we tot onze verrassing een fossiel. Af en toe hadden we een bonte avond en snoepten 

we van een flesje sterke drank die we hadden gekocht. Maar altijd lagen we om half tien in de tent. 

Dan werd het kouder of werden de muggen vervelend. 

We kregen dus voldoende nachtrust. Na onze bivak 

zorgden we er altijd voor dat er, op het platte gras na, 

geen sporen van ons te zien waren. Ook de afval die we 

tegen kwamen namen we mee en we bedankten de plek 

hardop voor de veilige nacht en het mooie uitzicht. 

 

Bijzonder 

Het was bijzonder om te ervaren dat je maar zo weinig 

nodig hebt. Een tent, slaapzak, minikussen, toilettas, 

beetje kleding, pan, zakmes, eten en je mobiel om foto’s 

te maken en het thuisfront te laten weten dat je nog 

leeft. Doordat je erg met de basisdingen bezig bent, 

zoals je slaapplaats en het eten, heb je weinig tijd om 

over andere dingen na te denken. Thuis, je werk, het 

leek allemaal zo ver weg. Het was alleen het hier en nu 



en elkaar. We hadden dan ook echt tijd voor elkaar en werden niet afgeleid door andere dingen. Het 

leek soms of je karaktereigenschappen werden vergroot. Albert is iemand die het huis op orde wil 

maken en wil zorgen dat een ander het naar zijn zin heeft. Zodra hij de fietsen netjes had geparkeerd 

op onze bivakplek ging hij met de inrichting ervan beginnen. Ik gooide vaak mijn tas en spullen neer en 

pakte eerst het schrijfboekje om leuke invallen op te schrijven.  Er kwam ook een soort oermens in ons 

los. Krassen op je benen, zand tussen je tenen, teennagels knippen met je zakmes en daarna het brood 

ermee snijden, ruiken aan elkaars schoenen, drie dagen dezelfde onderbroek, het maakte niet uit. Ik 

heb als vegetariër zelfs kippensoep gegeten bij gebrek aan wat anders en liet na een paar dagen zelfs 

de make-up achterwege. 

Hoogtepunten 

Naast de letterlijke hoogtepunten van de bergen was de Hippie Markt ook een hoogtepunt. Wat een 

creativiteit en kleur en mooie mensen. Hier had ik wel een hele dag willen rondlopen maar het was erg 

druk en met de rugtassen slingerden we tegen de mensen aan. De vijfde dag fietsten we naar een 

camping. Even douchen met shampoo en een handwasje doen leek mij wel fijn. Maar het was te vroeg 

in het seizoen en de camping was gesloten. Even verderop was een hotel en het moment dat ik daar 

een kamer boekte gaf zo’n euforisch gevoel. Een 

douche en een middag zonder rugtas in Sant 

Antonio lopen. Daarna een bommetje in het 

zwembad en ’s morgens een uitgebreid ontbijt met 

alle dingen die we de afgelopen dagen niet hadden 

gegeten. Onbeschrijfelijk! Na die dag was het 

fietsen samen en rustige plekken opzoeken weer 

een hoogtepunt. De plaatsen Sant Gertrude en Sant 

Josef vonden we ook erg leuk. De prachtige kerkjes, 

mooie terrasjes en levendigheid zonder stadse 

drukte.  

 

 



Waarschijnlijk schieten me nog meer mooie herinneringen te binnen maar hier moeten jullie het mee 

doen. Ik wil mijn allerliefste man bedanken dat hij dit avontuur met me aan wilde gaan. Ik had al een 

tijd deze wens en omdat hij graag op Discovery naar Bear Grylls kijkt vond ik dat hij ook maar eens zijn 

survivalskills moest laten zien. So we did it!!! 

 


