
‘Ik ben een wereldburger die zich op 
meerdere plekken ter wereld thuis voelt’ 
Vijf vragen aan … Antonette Spaan 

Antonette, waarom Nieuw-Zeeland? 

 
Nieuw-Zeeland heeft een enorme diversiteit aan 
natuur. Ik noem het vaak Europa in het klein: je 
vindt er fjorden, vulkanen, goudgele zand-
stranden en gletsjers. Je rijdt letterlijk elke dag 
door een compleet ander landschap. Daarnaast 
vind ik de Nieuw-Zeelanders ontzettend aardig 
en relaxt.  

  

Welke drie hoogtepunten zou je me aanraden 
als ik naar Nieuw-Zeeland zou gaan? 

 
De vulkanen van Tongariro National Park op het 
Noordereiland en twee nationale parken op het 
Zuidereiland: Abel Tasman National Park en 
Aoraki / Mount Cook National Park. Deze drie zijn 
compleet verschillend van elkaar, maar geven 
wel een goed beeld van het natuurschoon van 
het land.  

  

Wat is een reiservaring in Nieuw-Zeeland die 
je voor altijd zal bijblijven? 

 
Mijn allereerste reis in 2002. Ik maakte toen 
kennis met de prachtige natuur en raakte direct 
in de ban van dit prachtige land. Het zou nog 
negen jaar duren voor ik terug kon gaan, maar 
sinds 2017 kom ik er, met uitzondering van de 
periode van de pandemie, elk jaar.  

  

Abel Tasman National Park



Je maakt voor uitgeverij Elmar ook het 
Reishandboek Zweden. Hoe combineer je die 
twee uitersten? Is er een land dat wint: 
Zweden of Nieuw-Zeeland ? 

 
Ik breng mijn zomers in Zweden door en de 
winters in Nieuw-Zeeland, dan is het hier zomer. 
Ik zie mijzelf als een wereldburger die zich op 
meerdere plekken ter wereld thuis voelt. Helaas 
mag je als buitenlander geen huis kopen in 
Nieuw-Zeeland, dus ik breng mijn tijd hier vaak 
wandelend of rondreizend door, soms vanuit een 
Airbnb. In Zweden hoop ik komend jaar een 
eigen zomerhuis te gaan kopen.  

  

Waar gaat de volgende reis heen? 

 
Op dit moment wandel ik 3.000 kilometer over Te 
Araroa, de bekendste lange afstandswan-deling 
van Nieuw-Zeeland. Ik verwacht in april 2023 
klaar te zijn en dan vlieg ik terug naar Nederland. 
Vanaf mei of juni ga ik dan mijn zomer weer in 
Zweden doorbrengen. 
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