
ongehaast, 
ongerept
De verborgen schat van de caribbean 



Reis mee terug naar de 17e en 18e eeuw...
St. Eustatius is een klein, maar zeer welvarend eiland. Elke dag 

leggen tientallen koopvaardijschepen uit Europa, Afrika en Amerika 

aan in de haven. Het is er een drukte van belang. Honderden 

pakhuizen langs de kust zijn tot de nok gevuld met handelswaar. 

De bijna 20.000 inwoners zijn afkomstig uit alle windstreken.  

Ze noemen St. Eustatius ‘The Golden Rock’. 
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Vandaag de dag telt ‘Statia’ ~ zoals het eiland in de 

volksmond heet ~ bijna 4.000 inwoners. De toerist vindt 

hier geen massatoerisme, geen uitgestrekte zandstranden 

omgeven door grote resorts. Wel een roemrijke geschiedenis 

die je voelt en ziet. En rust. 

Rust om te genieten van het bijzonder aangename Caraïbische 
klimaat en de onvoorstelbare diversiteit aan ongerepte natuur.  
De gedoofde vulkaan ‘The Quill’ steekt met kop en schouders boven 
het eiland uit. Een wandeling naar de 600 meter hoge vulkaan is een 
must. In de krater ligt een spectaculair tropisch regenwoud verscholen. 

Honderden scheepswrakken voor de kust maken van Statia een waar 
duikersparadijs. Bewonder de goed bewaard gebleven patch riffen 
en de uitbundige staketsels van zeldzaam zwart koraal. Onder het 
oppervlak van de glasheldere zee ligt het leefgebied van kleurrijke 
vissoorten, kreeften en zeeschildpadden. 

St. Eustatius heet u welkom!

The Golden Rock



Wonderbaarlijke 
natuur
Statia meet maar net iets meer dan twintig vierkante kilometer. 

Toch herbergt het eiland een ongekende schat aan natuurschoon 

boven en onder de zeespiegel. 

St. Eustatius is een vulkanisch eiland met drie verschillende landschappen.  
Het noordwesten en zuidoosten zijn vulkanische landschappen.  
Deze twee landschappen worden onderscheiden door een in noordelijke 
richting afhellende vlakte. In het noorden is het landschap heuvelachtig. 
Daar liggen de inmiddels sterk geërodeerde restanten van vijf gedoofde 
kraters. In het midden is het eiland grotendeels vlak. Het zuidoosten 
van het eiland wordt gedomineerd door de slapende vulkaan ‘The Quill’. 
De kust van St. Eustatius bestaat voornamelijk uit steile kliffen met een 
aantal baaien, waar je smalle zandstrandjes vindt. 

Het verwonderlijke aan de natuur op St. Eustatius is dat de koraal-
riffen voor de kust op loopafstand van het tropisch regenwoud liggen. 
Het bewaren en beschermen van het ecosysteem van Statia geniet de 
hoogste prioriteit van de inwoners. St. Eustatius National Parks 
Foundation (STENAPA) ziet toe op het beheer van de flora en fauna  
op het eiland. 

Voor meer informatie kijk op
www.statiapark.org



Statia Morning Glory
Van alle bloemen en planten die St. Eustatius 

kleur geven, is de Statia Morning Glory de 

allermooiste. Deze uiterst zeldzame plant 

groeit nergens anders op de wereld. Lange tijd 

werd gedacht dat de ‘Ipomoea Sphenophylla 

Urban’ was uitgestorven. Sinds de 

herontdekking geldt de Morning Glory als 

symbool voor het eiland. 
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Kolossale kapok
De meest in het oog springende 

boomsoort op Statia is de kapok.  

De tientallen meters hoge 

tropische boom ~ met een soms 

metersdikke stam ~ rust op een 

indrukwekkend stelsel aan wortels. 

Voor een deel steken die boven 

de grond uit. 
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Het absolute hoogtepunt van St. Eustatius is ‘The Quill’.  

Deze slapende vulkaan stamt uit een later tijdperk dan de andere 

vulkanen en is daardoor veel minder aangetast door erosie. 

The Quill ~ een Engelse verbastering van het Nederlandse kuil ~ is 
rondom perfect symmetrisch. De zacht glooiende hellingen verheffen 
zich majestueus uit het landschap tot een hoogte van 600 meter boven 
de zeespiegel. Daar openbaart zich een mysterieuze krater die volledig 
begroeid is met een tropisch regenwoud in pocketformaat. In het hart 
hiervan vechten lianen, orchideeën en zoet geurende bromelia’s alle 
seizoenen van het jaar om een streepje zonlicht. De bodem is bedekt  
met varens, de boomstammen met zijdezachte mossen. 

The Quill,  
tropisch regenwoud 
in pocketformaat 
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Een bezoek aan Statia is pas volmaakt na het voltooien van 

de wandelroutes op het eiland. Voor de avontuurlijke paden 

geldt één overeenkomst: een ongekende diversiteit van de 

begroeiing. Op de lager gelegen delen overheersen cactussen 

en struikgewassen. Hoe verder naar boven, hoe groener de 

planten en bloemen. 

Het beklimmen van The Quill is de absolute must do bij een bezoek 
aan Statia. Op het hoogste punt is het uitzicht op de naastgelegen 
eilanden fenomenaal. Daarna volgt de afdaling in de krater.  
Hier groeien reusachtige bomen en kleurrijke bloemen in een  
wereld op zich. 

Wandelen kan zonder beschermende kleding. Het is wel raadzaam 
om stevige wandelschoenen te dragen. Vooral in de krater kan 
het slippery & wet zijn. Neem altijd voldoende drinkwater mee. 
The Quill is goed te ‘bedwingen’ door jong en oud zonder gids. 
Maar voor een optimale beleving is het raadzaam om voor een 
guided tour te kiezen.

Hemels ‘hiken’ 
op Statia
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De gidsen van STENAPA staan alle dagen van het jaar klaar voor 
bezoekers. Onder begeleiding van kenners mist niemand iets van het 
natuurschoon dat zich openbaart in de krater. Het is raadzaam om 
liefst drie dagen vooraf een gids te reserveren. Dit kan al vanuit huis 
via www.statiapark.org of info@statiapark.org. 

STENAPA heeft 7 wandelroutes uitgestippeld met een 
variabele moeilijkheidsgraad: 
• Quill trail 
• Couchar trail 
• Rond het bergpad 
• Panorama Point trail
• Mazinga trail 
• Botanische tuin parcours
• Krater trail
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St. Eustatius koestert het natuurschoon van het eiland. Anders dan 

op de meeste andere toeristische bestemmingen, geldt de natuur als 

èchte rijkdom van Statia. Vandaar de inspanningen om de omgeving 

te sparen door massatoerisme links te laten liggen. 

Economisch gewin legt het op Statia af tegen ecologisch gewin. Statia voelt 
meer voor ecotoerisme. Een vorm van toerisme waarin bezoekers geen enkele 
ecologische trace achterlaten. STENAPA draagt zorg voor het milieu. De aandacht 
gaat uit naar het beschermen van de onderwaterwereld én de natuur op het 
eiland. STENAPA waakt ook over bedreigde dier- en plantensoorten. 

STENAPA beheert de drie nationale parken op Statia:
•  Marine Park. Dit onderwaterpark heeft een oppervlakte van maar liefst  

27,5 km2 en beschermt het ongerepte onderwaterleven. 
•  National Park. Dit park van 5,4 km2 bestaat uit twee delen: de slapende  

 vulkaan ‘The Quill’ en ‘White Wall’. Dit is de kalksteen formatie aan de 
zuidkant van de vulkaan inclusief het ‘Boven’ gebied; vijf heuvels in het 
noorden van St. Eustatius.

•  Botanical Garden. De Miriam Schmidt Botanical Garden grenst aan het 
National Park en strekt zich uit over 5,3 hectare. 

Deze brochure is gedrukt op milieuvriendelijk papier met 

het FSC keurmerk. Zo weten we zeker dat het gebruikte 

papier afkomstig is uit duurzaam beheerd bos.

Ecotoerisme,  
‘Leave No Trace’ 
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ligging
Caribische bestemming: St. Eustatius is een eilandgebied 
en het op één na kleinste eiland van de Dutch Caribbean. 
Het behoort met Saba en St. Maarten tot de Bovenwindse 
Eilanden. Statia is omsloten door de Caribische Zee en de 
Atlantische Oceaan. De buurlanden zijn St. Kitts-Nevis, 
Saba en St. Maarten. St. Eustatius is het meest zuidelijk 
gelegen eiland van de Bovenwindse eilanden. St. Eustatius 
is ongeveer 4,5 km breed en 9 km lang. Het eiland heeft 
een totale oppervlakte van 24 km².

De historische hoofdstad: In het midden van 
St. Eustatius ligt de hoofdstad Oranjestad. De stad ligt aan 
de westkant aan de Oranjebaai. Vroeger was Oranjestad 
een belangrijk handelscentrum, maar vanaf het begin van 
de 19e eeuw namen de handelsactiviteiten sterk af.

De vlag van St. Eustatius: De vlag is verdeeld in vier 
vijfzijdige blauwe vlakken met een rode rand. In het 
midden zit een witte ruit met daarin in het groen de 
contouren van het eiland en een gele ster.
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historische blauwe glazen kralen
Een opmerkelijk verhaal is dat van de blauwe kralen (Blue Beads), Statia’s 

lokale betaalmiddel in de 17e eeuw. De roemruchte Nederlandse West-

Indische Compagnie gebruikte deze kralen bij de handel in tabak, katoen, 

rum en slaven. Tot op de dag van vandaag komen de kralen tevoorschijn 

zodra een stevige storm de bodem op en rond het eiland loswoelt. 
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De enige stad op het eiland is Oranjestad. Een ruige klif splijt de 

bebouwing in een boven- en benedenstad. De twee stadsdelen zijn 

met elkaar verbonden via de steile Bay Road. De historische kern van de 

bovenstad is na een grondige restauratie de culturele schatkamer voor 

het hele Caraïbische gebied. 

Tussen de hogere en lagere stadsdelen ligt het volledig gerestaureerde Fort Oranje 
uit 1636. De kanonnen en bastions lijken nog steeds te waken over het eiland. 
Het meest opvallende kenmerk van de oorspronkelijke bebouwing is de oud-
Hollandse architectuur met duidelijke lokale kleurrijke invloeden. 

De benedenstad is de smalle kuststrook waaraan oorspronkelijk de haven van 
het eiland lag. In totaal bevinden zich op het eiland nog altijd zestien forten. 
Enkele daarvan zijn gerestaureerd. Vanuit deze vestingen is het uitzicht op de 
buureilanden fenomenaal. Vooral vanuit Fort de Windt, daar is het zicht op 
St. Kitts werkelijk adembenemend.

Oranjestad ‘Smallest 
capital in the world’
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Statia is geen strandbestemming in de klassieke betekenis van 

het woord. Maar ook zonder uitgestrekte parelwitte zandstranden 

en loungebars zijn de kleine baaien aantrekkelijk genoeg. 

Het strandleven op Statia is authentiek. Puur. 

Smoke Alley Beach grenst direct aan Lower Town. Dit vulkanische strand 
leent zich voor een verfrissende duik in het kristalheldere water. Het 
strand is heerlijk rustig. Pas laat op de middag komen de Statianen zelf 
even langs voor een duik. 

Zuidelijk van Oranjestad ligt Crooks Castle Beach. Deze baai trekt vooral 
snorkelaars omdat de zee hier verrassend veel leven herbergt. 
Lynch Beach is het derde aantrekkelijke zandstrand. Vanwege een 
gevaarlijke onderstroom in de branding is zwemmen hier niet toegestaan. 

De vierde optie voor zonaanbidders is Zeelandia Beach. De bijna drie 
kilometer lange baai met gitzwart vulkanisch zand nodigt uit om te 
genieten van het heerlijke klimaat. Ook hier is zwemmen niet 
toegestaan, de onderstroom is te sterk.  

Door het ontbreken van massa-toerisme geldt één uitzonderlijke 
garantie voor de baaien van Statia: wie het rijk voor zich alleen zoekt, 
vindt het hier. 

Het rijk alleen 
aan het strand
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Ervaren duikers erkennen het. De natuurlijke rijkdom en diversiteit 

van de onderwaterwereld maken Statia tot een duiklocatie die op 

ieders persoonlijke bucket list hoort.

Door de aangename temperatuur is een duik rond Statia het hele jaar 
door bijzonder aangenaam. Elke locatie heeft eigen specifieke 
kenmerken. Op de ene spot zijn dat koralen en sponzen. Op een andere 
plek zie je steile wanden en ‘canyons’ die zijn gevormd door oude 
lavastromen. Daarnaast geldt dat op verschillende duiklocaties grote 
verschillen bestaan in bewoners van de onderwaterwereld. 

De ene locatie krijgt bezoek van grijze rifhaaien, de andere van 
sensationele adelaarsroggen. Soms zijn er grote concentraties 
zeeschildpadden te zien, dan weer een verpleegsterhaai. Uit elke 
spleet of grot schiet weer een ander nieuwsgierig visje tevoorschijn. 
De duikspots met riffen van 40 feet (12 meter) tot 120 feet 
(40 meter) zijn toegankelijk voor geoefende duikers. 

Voor wrakduikers is Statia het paradijs. Op dieptes van 60 feet tot 70 
feet liggen tal van scheepswrakken over de bodem verspreid. Daartoe 
behoort ook de Charles Brown, met 100 meter één van de langste 
wrakken in de regio. Rond de scheepsresten zijn onvoorstelbaar veel 
vissen te bewonderen. 

Amazing Diving 
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Statia heeft speciaal voor de onderwaterwereld het St. Eustatius 
Marine Park in het leven geroepen. Voor de veiligheid van de duikers 
en het beschermen van kwetsbare ecologische zones, is rond het 
eiland een aantal vrij toegankelijke duiklocaties gemarkeerd.  
Het reglement is duidelijk. Ankeren is verboden en maximaal 
één boot per spot. Voor duikers is het prettig dat de rust bewaard 
blijft onder de zeespiegel. Wilt u liever snorkelen? Diverse duiksites 
kunt u ook snorkelend ontdekken. 

Gratis duikbrochure 
Speciaal voor duikers heeft St. Eustatius een speciale 
duikbrochure. Deze kunt u bestellen via 
www.statia-tourism.com.
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St. Eustatius is tijdens de grote ontdekkingsreis van 1493 ‘ontdekt’ door Christopher Columbus. 

Tijdens het koloniale tijdperk hing maar liefst 22 keer een andere vlag in top. Na afloop  

van de Tachtigjarige oorlog tussen Spanje en Nederland, werd het eiland in 1816 definitief 

Nederlands grondgebied. 

Aan het eind van de 18e eeuw schreef Statia geschiedenis. Tijdens de opstand in de Britse koloniën in 
Noord-Amerika, werd het gezag van de Britten ernstig ondermijnd vanaf Statia. In de haven vond een 
levendige handel plaats met de opstandelingen. De verkoop van wapens leverde goud op. Alle zeevarende 
naties bemoeiden zich met het conflict. Door van twee walletjes te snoepen ~ vriend en vijand bevoorraden ~ 
steeg de welvaart tot ongekende hoogte. 

Op 16 november 1776 naderde een ‘onafhankelijk’ Amerikaans schip de haven bij Oranjestad. Vanaf de 
‘Andrew Doria’ klonken 13 saluutschoten als eerbetoon aan de autoriteiten op Statia. Fort Oranje antwoordde 
met elf kanonslagen en bevestigde daarmee de onafhankelijkheid van Amerika. Onder verantwoording van 
gouverneur Johannes de Graaff, was Statia de eerste natie die het splinternieuwe Verenigde Staten van 
Amerika officieel erkende. 

De oude wereld reageerde onthutst. Maar Statia kreeg het vriendschappelijke gebaar uitbetaald in nòg meer 
handel en rijkdom. Voor de rede van Oranjestad was het een drukte van belang. Op de kade lagen de 
magazijnen tot de nok vol. De omvang van de legale handel was maar net iets groter dan de illegale handel. 
Na afloop van de Amerikaanse Revolutie bereikt de welvaart op Statia het absolute hoogtepunt in 1795. 

Tegenwoordig is St. Eustatius een groot openluchtmuseum. Statia ademt boven én onder water historie. 
Vind je tijdens je bezoek een ‘blauwe kraal’? Dan kom je zeker ooit weer terug naar Statia!

Roemruchte geschiedenis
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ONTDEK 
ST. EUSTATIUS
Tropisch klimaat: Het hele jaar door schommelt de temperatuur 
overdag rond een aangename 27° Celsius. De nachten zijn met 
24° Celsius iets koeler. De eeuwig waaiende wind zorgt voor verkoeling. 
Het tropische klimaat zorgt ervoor dat Statia het hele jaar door 
groen is.

Hoe kom je er? Per vliegtuig vanaf St. Maarten. Winair onderhoudt  
vijf keer per dag een verbinding met Statia. Je bent er binnen  
20 minuten. (www.fly-winair.com)

Eten, drinken, slapen: St. Eustatius heeft een aantal sfeervolle 
accommodaties, zoals The Old Ginhouse, The Country Inn, Golden Era 
Hotel en Kings Well Resort. Eten kun je in een van de vele restaurantjes 
en eettentjes. 

Tijdsverschil: Tijdens onze zomertijd is het in Statia 6 uur vroeger dan 
in Nederland. Gedurende onze wintertijd is het 5 uur vroeger.

Munt: De valuta op St. Eustatius is de US Dollar. 

Taal: Nederlands is de officiële taal. Maar de bevolking van Statia is 
sterk internationaal georiënteerd. Alle bewoners zijn van huis uit 
meertalig opgevoed en spreken vloeiend Engels, Papiaments en Spaans.



Fort Oranje
Oranjestad
St. Eustatius 
Dutch Caribbean

Tel./Fax +599 318-2433
info@statia-tourism.com
www.statia-tourism.com
    Bezoek ons op St. Eustatius Tourism

St. Eustatius Tourism Development Foundation
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