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Langs de
Pan-American
Highway
HET IMAGO VAN MIDDEN-AMERIKA IS GETEKEND DOOR
BURGEROORLOGEN, VULKAANUITBARSTINGEN EN
AARDBEVINGEN EN MOORDENDE BENDES. MAAR HOE IS
HET WERKELIJK? REIZEND LANGS DE PAN-AMERICAN
HIGHWAY ERVAAR JE EEN HEEL ANDER MIDDEN-AMERIKA.
HET IS EEN PARADIJS VOOR NATUURLIEFHEBBERS,
EEN SCHATKAMER VOOR CULTUUR- EN KOFFIEMINNAARS
EN EEN ONTDEKKINGSTOCHT VOOR AVONTURIERS.

Belmopan

BELIZE
GUATEMALA
Guatemala

HONDURAS
Foto: Stefano Ember/Shutterstock.com

San Salvador

EL SALVADOR

Tegucigalpa

Chickenbus

NICARAGUA
Managua

COSTA RICA
San Jose

Panama

PANAMA

De Pan-American Highway – de 48.000 kilometer lange
weg die door heel Noord-, Midden- en Zuid-Amerika
loopt – doorkruist ook Guatemala en El Salvador.
De grotendeels vierbaansweg is prima berijdbaar,
het verkeer is voor onze begrippen bijzonder. Grote
Amerikaanse trucks, verroeste pick-ups, oude schoolbussen, fietsers, moeders met kinderen op de rug die
ananassen en pompoenen verkopen, boeren die hun
koeien langs de weg hoeden: je kunt er van alles tegenkomen. Van verkeersstress en getoeter is echter geen
sprake. Iedereen houdt rekening met elkaar. „Als er
ongelukken gebeuren, is dat vooral bij volle maan”, zegt
gids José lachend. Het wegennetwerk in Guatemala en
El Salvador is belangrijk, want treinen rijden er niet.
Tijdens de burgeroorlogen in de zeventiger jaren is veel
vernield, waaronder het spoor. Het openbaar vervoer
bestaat uit oude, ‘opgeknapte’ schoolbussen: je kunt
met zo’n zogeheten chickenbus voor heel weinig geld
het land doorreizen. Bagage, kippen, fruit: alles wordt
in of op de bus meegenomen. Om een bushalte hoef je

niet te zoeken, want die zijn er niet. De bus stopt als jij
een teken geeft. José: „Een rit met de chickenbus is een
avontuur op zich, maar niet helemaal zonder risico.
Je gezonde verstand gebruiken en je spullen in de gaten
houden, blijft het devies.” Wie veilig wil rondreizen
door Midden-Amerika, doet er verstandig aan met een
gids én een goedgekeurd busje op pad te gaan. En aan
José hebben we een hele goede.

Mens van maïs

We verlaten de Pan-American Highway en rijden door
het bergachtige gebied ten westen van Guatemala Stad.
Hier wonen de meeste Maya’s. Guatemala wordt gezien
als het hart van de Mayawereld, El Corazón del Mundo
Maya. Het gebied is bergachtig, de weg kronkelt omhoog en omlaag. Om ons heen is het groen, heel groen
met af en toe fraaie uitzichten. Maïs, suikerriet, bananen, koffie, groente en fruit zijn belangrijke gewassen
in Guatemala. Maïs is bijna heilig: Maya’s geloven dat
de mens uit maïs is gecreëerd. Net als de mens doet
maïs er negen maanden over om te volgroeien. ››

Midden-Amerika is een reisbestemming
waarbij je prima meerdere landen kunt
bezoeken. Een rondreis door diverse landen
zoals Guatemala, El Salvador en ook Belize,
Honduras en Nicaragua is zeer de moeite
waard.
Meer informatie:
www.visitcentroamerica.com

