
Reisverhaal  Thailand Koh Lanta 

Klein eiland, grootse wereldwonderen 

Koh Lanta is beslist één van Thailand’s best bewaarde geheimen. Deze paradijselijke 

parel in de Andaman zee trekt nog geen massatoerisme aan zoals op Phuket. Local gids 

Musa vertelt fascinerend over zijn eiland, waar de authentieke en primitieve sfeer van de 

Sea Gypsies goed te proeven is. De ongerepte natuur nodigt uit voor avontuur in de 

jungle en een boottocht door het Mu Koh Lanta Marine National park, waar een tal van 

onaangeraakte eilandjes mooi liggen te zijn.  

Tekst en fotografie Lilian Haarmans (31/08/2009) 

Zwarte dag 
Gids Musa, naar eigen zeggen ‘a real born Lanta’, neemt ons per jeep op sleeptour over zijn eiland. Koh 

Lanta maakt deel uit van de provincie Krabi. De twee delen, Lanta Yai (zuiden) en Lanta Noi (noorden) 

worden slechts geschieden door een smalle zeestraat. Lanta Yai is 26 kilometer lang en 5 kilometer breed. 

‘Koh Lanta trekt elk jaar meer toeristen’, vertelt Musa. ‘Er staan huizen te koop voor drie ton bath’, hij 

wijst vanuit de auto naar de bungalows op palen die langs de kustweg in opbouw zijn. De jeep hobbelt 

over de onverharde weg vol kuilen op weg naar de eerste stop. ‘Twintig jaar geleden reden hier nog geen 

auto’s. Alles was off road en de wegen waren vooral heel smal’, legt Musa uit terwijl hij de jeep bij het view 

point parkeert. Na het beklimmen van een flinke trap worden we beloond met panorama uitzicht op 

eilanden aan de oostkant van Lanta. Een schattig mini eiland trekt de aandacht, Bubu Island (Doen! 1). 

‘Er staat één bungalow. Er woont dan ook maar één familie, ze leven alsof ze op een camping wonen. 

Hun boot heette Bububoat, dat is de reden dat het eiland zo genoemd wordt’, vertelt Musa. Terwijl we 

weer verder rijden over het eiland dat zo’n 20.000 bewoners telt, vertelt Musa een sterk verhaal over één 

van die inwoners. ‘Mijn grootvader is 120 jaar, hij is de oudste man van de provincie Krabi en hij heeft wel 

zeventien vrouwen.’ We geloven het graag. Koh Lanta telt veertien dorpjes, elk dorpje heeft een school en 

een moskee. Negentig procent van de bevolking moslim, daarom zijn er ook geen honden op het eiland te 

bekennen. Op gezette tijden hoor je de imam over het eiland schellen. Een andere grappige 

gewaarwording zijn de vrouwen die in zwart gewaad op scooters het eiland over scheuren. De overige tien 

procent zijn boeddhisten, vertegenwoordigd door de Chinese bevolking die hun religie voeren in een van 

de twee kleine tempels op dit eiland. We arriveren een boeddhistische tempel, uit respect voor het gebed 

dat net gaande is, rijden we een rondje om door Lanta Old Town. Een stadje met een speciaal karakter. 

Chinese mensen gekleed in zwart en wit rouwen voor de groentewinkel om iemands dood. Verderop in de 

straat lopen we langs het enige postkantoor van het eiland. ‘Het politiebureau is verhuisd naar het noorden 

van het eiland, naar de hoofdstad Saladan’, vertelt Musa. De rotonde schuin tegenover het postkantoor 

wordt gesierd door een kleine tempel. Aan het water bij de pier bij de kleine rode vuurtoren staat een 

afbeelding van de koningin in volle glorie. De authentieke huizen zijn beplakt met verkiezingsposters. Het 

is verkiezingstijd en dat is te merken als er een reclameauto met megafoon langsrijdt.  

 

 

 

 

       Rotonde Lanta Old Town  



Aan het einde van het stadje doet de oude pier zich aan. ‘De Lanta pier is beschadigd door de tsunami. 

Twee inwoners van Lanta hebben het niet overleefd’, zegt Musa. De sporen in de stenen bankjes laten die 

zwarte dag goed zien. ‘Na de tsunami zijn ze nog steeds bezig huizen te repareren. 120 mensen hebben nu 

nog steeds geen dak boven hun hoofd’, vertelt Musa. Even later rijden we naar het Lions King Village. Dit 

dorp is door de LCIF voor mensen die door de tsunami dakloos zijn geworden gebouwd. ‘Ze wonen met 

twee families in één huis’, zegt de gids. Na deze indrukwekkende ervaring voert de jeep ons langs het 

thaiboxstadion. ‘In het hoogseizoen zijn er hier in de Lanta Gym drie keer per week boxwedstrijden’, 

vertelt Musa, zelf een vervent boxer, enthousiast. We rijden richting het noorden van het eiland, de 

reisleider brengt ons naar de Mangrove (Doen! 5). Op deze weg staan veel palmtrees waar olie wordt 

opgevangen. ‘Good for money’ wijst Musa als de jeep even later langs een rubberplantage rijdt. ‘Maar het 

is zeven jaar wachten tot er rubber van kan worden gemaakt.’ Hoe dichter Saladan nadert hoe beter de 

weg wordt. ‘Deze weg is een jaar geleden compleet vernieuwd’, vertelt Musa. Vanuit Saladan is met de 

ferry de oversteek naar Koh Lanta Noi snel gemaakt. ‘Twee keer per jaar ga ik met deze carferry naar het 

vaste land (Ban Hua Hin).’ Na wat struinen op de markt van Saladan, waar tientallen fruitsoorten het 

water in de mond laat lopen, zakken we langs de pier van Saladan zuidwaarts. Bij een verlaten 

garnalenkwekerij zet de gids de jeep stil. ‘Everything is lost’, zegt hij met een bedrukte blik. Een eerste 

zichtbare teken het toerisme steeds meer een eerste inkomstenbron is. ‘Ook boeren waren hier eerst 

volop, maar nu hebben ze hun varkens, koeien en buffels verkocht.’ Zonde! Alleen de visserij is nog volop 

in bedrijf. ‘Elke ochtend vertrekken er honderd longtailboten met fisherman de zee op’, vertelt Musa. ’S 

Avonds en ’s nachts zijn dat honderd piepkleine lichtjes op de Andaman zee. Als dit authentieke 

schouwspel maar voor eeuwig blijft.  

 

 

 

 

 

 

 

Door het Lion Kings Village hebben de tsunami daklozen een nieuw thuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boeddhistische tempel, uit het respect voor het gebed rijden we een rondje om. Moskee langs de hoofdweg naar Saladan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hutjes van de Seagypsies en vangnetten 

 

 

 

        

              Vissersboot 

 

Sea Gypsies 
Op de vraag aan wie dit eiland haar naam aan heeft te danken moeten we diep graven in de tijd. 

Lang geleden bekend stond Lanta bekend als ‘Pulau Satak’, wat Long Beach Island betekend. Deze 

naam komt uit de gesproken taal van de Urak Lawoi, de grootste zeezigeuner stam. Waarschijnlijk 

heeft Lanta haar naam ook te danken aan deze Seay Gypsies, die hier meer dan vijfhonderd jaar 

geleden als eerste beschaving voet aan wal zetten. De vis grilden ze op een ‘Lantan’, vandaar de 

naam Koh Lantas. In 1917 veranderde dat in Koh Lanta. ‘Het verhaal van deze mensen is een lang 

en ingewikkeld’, legt Musa uit als hij ons rondleid in vissersdorpje ‘Sang Ka U Village’ aan de 

oostkant van het eiland. De ‘Chao Ley’ (Sea Gysies) zijn van oorsprong van Indo-Maleis afkomst 

en hadden een nomadenbestaan op de boot. Ze leven heel simpel in een hutje, maar zijn daarbij 

gelukkig. Ze hebben hun eigen taal, spirituele geloof en nauwe banden met de zee.’ Vroeger 

bouwden de zeezigeuners hun huis aan de westkust, waar nu de resorts de dienst uitmaken. De Sea 

Gypsies gaan ze steeds meer op in de diverse locale gemeenschap. Sommigen hebben zich bekeerd 

tot het Moslim geloof. Vandaag de dag hebben de Sea Gypsies ook moeite om onder invloed van 

de westerse cultuur en de groeiende toerisme hun traditionele cultuur in stand te houden. De 

bewoners stellen het dan ook zeer op prijs dat ze door toeristen in het dagelijks leven met rust 

worden gelaten. In het Sea Gyspsy House, een mini museum vlakbij Lanta Old Town zijn de 

traditionele muziekinstrumenten en zelfgemaakte sierraden te bezichtigen en wordt er educatie over 

hun leefwijze gegeven. Jaarlijks tijdens het Laanta Laanta Festival (Doen! 7) komen de tradities 

van de zeezigeuners tot leven en worden de toeristen wel met open armen ontvangen. De nauwe 

band die de Cao Ley met de boot hebben, wordt gevierd tijdens het Rua (drijvende boot) Loy 

Festival. Dit wordt op de zesde en elfde kalendermaand tijdens volle maan drie dagen en drie 

nachten lang gevierd. Tijdens de ‘floating boat ceremony’ tonen de Sea Gysies respect aan hun 

voorouders en geesten. Met een ceremoniële boot wordt symbolisch het ongeluk uit zee verdreven.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mysterieus wereldwonder 
Een dagje Island sightseeing. De schipper vaart om half elf uit, van de oude pier in Saladan. De 

boot vaart zuidwaarts door het Koh Lanta National Marine park dat uit vijftien eilandjes bestaat. 

Het landschap van Lanta raakt steeds veder uit zicht. De boomtoppen op de heuvels vertonen 

door de zon en de wolken diverse kleurschakeringen groen. Door het jaargetijde is de zeestroming 

sterk, maar over de hoge golven vaart het schip stug door. Ik neem plaats op het overdekte dek in 

een zonnebedje en voel de wind langs mijn huid strelen. Na enige tijd voert het schip langs het 

eerste eiland Koh Ngai. Een gelukzalig wow gevoel komt naar boven. Geelwit strand, diverse 

palmbomen en andere ongerepte vegetatie sieren het eiland. Rieten dakhutjes van één van de vijf 

resorts glimmen op het witte zandstrand. De kleine nabijgelegen eilandjes vormen een mystieke 

sfeer in de mist en de kraakblauwe Andaman zee. De boot meert aan bij Koh Ma, ready to snorkle 

(Doen! 6). Honderden tijgervisjes krioelen om ons heen. Na het zwemmen genieten we van de 

barbecue. Een medetoerist uit Bangkok, voert de visjes met saté. Nadat ons buikje rond is gegeten, 

vaart de boot uit naar de westkust van Koh Muk. De schipper duikt in het water en legt een lijn 

richting de Emerald Cave. Met zwemvest aan plonst iedereen een voor een in de zee. In een treintje 

zwemmen we via de lijn door de tachtig meter lange grot, die alleen bij eb bereikt kan worden. 

Eenmaal op de helft zie je geen hand voor ogen, alleen een klein streepje van de zaklamp van de 

gids. We bereiken de ingang, eindelijk licht in de duisternis! Het zonlicht kleurt het water groen, 

emerald en turkoois. Op het witte strand waan je in het decor van de Pirates of the Cariben, 

adembenemend. Iedereen kijkt vol bewondering met de ogen en mond wijd open om zich heen en 

naar boven. Door de zonnestralen lijkt deze vallei wel een fatamorgana, maar dit is echt een 

mysterieus wereldwonder. Deze Morakot (Emerald) Cave of ‘Tam Nam’, behorend tot het Had 

Chao Mai National Marine park, wordt ook niet voor niets één van de zeven Thaise schoonheden 

genoemd. ‘Ik leid hier dagelijks toeristen rond, voor mij is dit uitzicht heel normaal’, vertelt de gids 

nuchter als we hem op het kleine strandje aanspreken. ‘Vroeger bewaarden de piraten hier 

schatten’, meent hij. Nadat iedereen weer op de boot is, vaar het schip over open zee terug, hopend 

een dolfijn te spotten. Helaas, deze dag was al bijna te mooi om waar te zijn. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Elephant Trekking oogt nogal primitief. 

 

 

Avontuur in de jungle 
Zin in avontuur? Maak dan een wandeling (Doen! 2) door het maagdelijke regenwoud van het 

Koh Lanta National park. Dit park ligt op het zuidelijke deel van Lanta en is gesticht in 1990 als 

het 62e nationale park van Thailand. En hoe kun je deze ruige jungle nou beter verkennen dan met 

een typisch Thais vervoermiddel, de olifant. De Elephant trekking, dat zich aan de rand van het 

park aan doet, oogt nogal primitief. Maar na een blik op de conditie van de olifanten en het voeren 

van een paar bananen zijn we dat snel vergeten. De rit voert eerst door grasland, hoe zuidelijker we 

gaan des te exotischer het wordt. Na een half uur arriveren we bij een afstaplaats, waar de gids ons 

al op staat te wachten. Op deze afgelegen plaats woont hij met zijn moslimgezin en verdient hij zijn 

brood met het maken van dagelijkse rondwandelingen met toeristen door het National park. En 

deze wandeling door het maagdelijke regenwoud richting de waterval is behoorlijk pittig. We 

klauteren opwaarts door de dichte begroeiing van varens en andere tropische planten, waarna de 

weg overgaat in een beek met grote glibberige stenen. De hoge temperaturen en luchtvochtigheid 

maken het er niet makkelijker op. Halverwege stopt de gids. ‘Look monkey’! Hoog in de 

boomtoppen houd een Macaque zich verlegen schuil, maar pas op voor deze brutale aap die erg 

agressief kan zijn. De Dusky Langur, te herkennen aan de witte ring rond de ogen, is een 

vriendelijker een verlegen aapsoort die op Lanta te spotten is. Ook kun je hier slangen, honderden 

soorten vogels, gekko’s en leguanen tegenkomen. Eindelijk komen we aan bij de Tiger Cave 

waarop een grote boom groeit. Volgens de gids heeft deze grot zijn naam aan de vroegere 

bewoners (tijgers) te danken. De gids richt zijn zaklamp op de honderden vleermuizen die zich hier 

schuil houden. Een plek waar vleermuizen zich ook thuis voelen is de Tham Khao Mai Kaew 

grotten, gelegen in het midden van het eiland. We lopen verder over de beekjes opwaarts naar de 

Klong Jark Waterfall, waar we na 45 minuten wandelen even uitpuffen en een slok van het heldere 

water nemen voordat de olifant ons weer naar het beginpunt brengt. 



7x DOEN! 

1 Bu Bu Island 

  

Bu Bu is een klein eilandje ten oosten van Koh Lanta Yai. Bijna om te knuffelen, zo schattig is dit privé 

eilandje vanaf het View Point op Koh Lanta te zien is. Om hier te komen neem je voor ongeveer 300 bath 

per persoon een taxiboot vanaf de oude pier. Naast een dagtrip is het nog specialer om te blijven slapen 

op het Bu Bu Island Resort. Dit enige resort van het eiland is van oktober tot mei geopend en heeft 

veertien lodges (15 kamers). Een bungalow kost 600 bath. Naast wandelen en zwemmen kun je ook 

rondom het eiland kanoen.|Info Bu Bu Island Resort bel 0 7561 8066, 08 1894 5732. 

2 Wandeling Ta Nod Cape 

 

 

 

 

      Foto: kohlanta.us 

Zin in een echte uitdaging? Waan je dan buiten de begaande paden in het National Park om via een bijna 

onbegaanbare weg de ‘Laem Ta Nod’ of ook wel Ta Nod Cape te bereiken. Op dit uiterste puntje staat het 

symbool van Koh Lanta, de vuurtoren. Klim op de vuurtoren om in de verte Koh Ngai te zien of geniet 

van een unieke zonsondergang. Het omliggende Ta Nod Beach is beslist een van de mooiste stranden van 

Lanta. Via de Klong Jark Waterfall wandel je drie kilometer langs de stroom op bij het strand van Klong 

Jak Bay uit te komen. 

3 Dagtrip Koh Phi Phi 

 foto: reizenazië.nl 
 

Koh Lanta ligt op steenworp afstand van de Phi Phi Islands. Vanaf de haven in Ban Saladan vaart de boot 

(dagelijks om 8.00 uur en 13.00 uur) in ongeveer twee uur in westelijke richting over de Amandan zee naar 

dit paradijs. De archipel Mu Koh Phi Phi bestaat uit zes eilanden, waarvan het toeristische Phi Phi Don en 

het intiemere Phi Phi Ley met haar befaamde Viking Cave de belangrijkste zijn. 

 



4 Thai cooking school 

 
‘Not so spicy please’ of wel ‘chawp mai phet’, dat vragen buitenlanders dikwijls in een Thais restaurant. 

Liefhebbers van de Thaise keuken kunnen op Koh Lanta bij Time for Lime kookles volgen. Onder 

begeleiding van een topchef leer je in een les alles over de Thaise groentes en de bereidingswijze van 

gerechten. Na afloop ontvang je een diploma en mag je je zelfgemaakte tom yung kung en chicken curry 

opeten.|Info: http://www.timeforlime.net/ 

5 Mangrove Tour 

 
Verken het Tung Yee Peng mangrovebos tussen Lanta Yai en Lanta Noi per longtail boot. Kom tijdens 

deze Mangrove Tour erachter waarom dit ecosysteem zo belangrijk voor de oceaanwereld is.  

6 Ontdek onderwaterwereld 

 
Het is beslist een unieke evaring op met snorkel of duikfles de levendige onderwaterwereld van de 

Andaman zee te ontdekken. Bekijk het prachtige koraal bij Koh Rok door de duikbril of ga diepzeeduiken 

bij populaire spots als Koh Ha, Shark Point, King Cruiser Wreck, Anemone Reef, Hin Bida en Koh Bida. 

7 Laanta Laanta Festival 

 
Elk jaar in maart komt Lanta Old Town tot leven, wanneer dit stadje een week lang gastheer is van het 

Laanta Laanta Festival. Dan wordt er gevierd dat de verschillende etnische groepen met hun eigen cultuur 

en traditie al honderd jaar vredevol en in harmonie op dit ongerepte tropische eiland samenleven. Dat 

wordt ook wel als ‘the Koh Lanta charm’ beschouwd. Tijdens het festival mag de inzegende Floating boot 

ceremonie en de Rhong-Ngan, de traditionele muziek en dans van de oude zeezigeuners, niet ontbreken.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info Koh Lanta 
 

  
 
Beste reistijd 
Van november tot en met april zijn de beste maanden om Koh Lanta te bezoeken, dan is het 
hoogseizoen. April en mei zijn de heetste maanden. Gedurende het jaar schommelen de 
temperaturen tussen de 20 en 36 graden. In september en oktober kan het regenen, maar mei is 
de natste maand, dan begint de moesson. Van mei tot oktober kan het hard waaien en zijn de 
golven hoog. Geld besparen? Ga dan in het laagseizoen. Met geluk regent het eens in de tien 
dagen. 
 
Hoe kom je er?  
Vliegen met bijvoorbeeld KLM Amsterdam – Bangkok (E1316 p.p). Daarna vliegen met 
bijvoorbeeld Thai Airways Bangkok – Krabi. Vanuit Krabi gaat er een ferry naar Koh Lanta. 
Een enkeltje kost 300 bath (E5,40), verkrijgbaar bij hotels of reisbureautjes op de kade. Luxe 
hotels hebben een eigen ferryservice.  
 
Slapen in luxe 
Pimalai Resort & Spa is met haar vijf sterren en panorama zwembad wel de meest exclusieve 
plek om bij zinnen te komen. Niet voor niets werd Pimalai bekroond tot de winnaar van de 
World Luxery hotel awards 2009. Dit resort is op de serene omgeving aangepast, doordat het 
op verschillende niveaus in de heuvels van de jungle is gebouwd. Om een bijdrage te leveren 
aan het behoud van het milieu, heeft het resort een eigen waterreservoir. |www.pimalai.com  
 


