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Edith’s droomreis naar Peru: 25 juli – 15 augustus 2018 

Het land van oorsprong van de aardappel 

 
Paul en ik vlogen eerst naar Lima voor onze lang geplande reis van drie weken door Peru. Veel 

collega’s, familie en vrienden hadden financieel bijgedragen aan deze reis als afscheidscadeau wat 

het extra speciaal maakte, wetende dat het je zo gegund is; en daar ben ik erg dankbaar voor! 

Peru ligt op 10 graden zuiderbreedte en is dus 

tropisch. Maar in deze tijd is het winter; dus 

niet te warm afhankelijk van hoe hoog je zit 

(tussen de min 3 en plus 20). Het land is 

grofweg te verdelen in drie verticale stroken, 

zie kaartje: 

 

1)Langs de kust zie je kale zandwoestijn-

heuvels en rotspartijen (max. 30 mm regen 

per jaar), hier en daar landbouw met 

irrigatiewater uit ondergrondse bekkens; 2) 

Het woeste Andesgebergte met landbouw op 

zijn Altiplano’s en vele terrassen, variërend 

van 2300 – 6000 m hoogte (foto rechtsboven), 

en 3) Het regenwoud (foto rechtsonder). Van 

dat laatste hebben we slechts iets meege-

kregen in de laatste dagen bij Machu Picchu 

nabij Cusco dat net op de grens van Andes en 

regenwoud ligt.  
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We hebben heel wat kilometers gemaakt in de 

zuidelijke helft van Peru per bus, per trein en 

soms per vliegtuig. Na een paar dagen in het 

lawaaiige, drukke Lima verbleven te hebben 

om stad, musea en archeologische 

opgravingen te bekijken en te genieten van de 

Peruaanse cuisine, trokken we met de bus 

langs de kust naar Paracas, bij Ica, om de 

Ballestas eilanden te zien (ook wel ‘kleine 

Galapagos eilanden’ genoemd) met zijn 

miljoenen vogels, pinguïns en zeeleeuwen. 

Maar natuurlijk ook de beroemde Nasca 

lijnen, de reusachtige, mysterieuze lijnen en 

figuren in het land uit de pre-Inca tijd rond 

450-600 jaar voor Chr., die je alleen vanuit een 

vliegtuigje kan overzien. Terug naar Lima om 

vandaaruit te vliegen naar het prachtige stadje 

Arequipa dat in de Andes ligt op zo’n 2300 m 

hoogte en zo’n 1000 km van Lima vandaan. 

Daar begon onze aanpassing aan de ijle lucht 

op grote hoogtes! We volgden de aanwijzin-

gen in de reisgidsen en laafden ons aan coca-

thee en kauwden op bittere cocabladeren om 

meer zuurstof in ons bloed te krijgen en 

ernstige hoofdpijn te vermijden (hoogte-

ziekte)….! En dat was soms erg nodig om je 

staande te houden, zoals op onze excursies 

waar we een pas op 4900 m in de vrieskou 

passeerden om de lama’s, vicuna’s en alpaca’s 

op de Altiplano’s te zien, in het wild of in de 

stadjes voor de toeristen, zie foto’s hieronder. 

 

 

In de Colca Valley met haar 4000 m diepe 

canyons moesten we vroeg op staan om in de 

vrieskou de onwaarschijnlijk grote en 

majesteuze condors te zien vliegen op de 

termieken van de snel stijgende en 

opwarmende ochtendzon, zie foto. 

 

Nadat we hier in de omgeving vele Inca 

opgravingen gezien hebben en de 

verwoestende invloeden van de Spaanse 

kolonisten, reisden we verder per bus naar 

Puno, voor een volgend hoogtepunt: de 

drijvende rieteilanden in het immens grote 

Titicaca meer op 3800 m hoogte (zie foto’s). 
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Maar waar zijn de aardappelen, zullen jullie 

denken….?! 

We hadden al diverse keren de enorme 

diversiteit aan aardappelrassen en soorten op 

de groentemarkten (en op ons bord!) 

bewonderd!  

 

Maar onze reis voerden ons vervolgens via 

een 10 uur lange bustocht van Puno naar 

Cusco waar ook de Sacred Valley ligt. Daar had 

Stichting Zaadgoed voor mij een dagexcursie 

geregeld in het Potato Park (Parque de la 

Papa). Met 10 man stond men ons op te 

wachten met een gids voor de vertaling om 

ons de hele dag rond te leiden langs diverse 

communities die wilde aardappelsoorten en 

700 inheemse rassen in stand houden!  

 

Het project bestaat al 20 jaar en beslaat 9000 

ha met zes communities. Ze werken vanuit de 

overtuiging dat spiritualiteit (hun Inca geloof), 

landschap/aarde en het sociale element 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  

Zij doen ook onderzoek en veredelen rassen 

door deze met wilde soorten terug te kruisen 

om ze aan te passen aan de klimaatsveran-

dering. Ook in Peru heeft men daar last van: 

ze moeten de aardappel op steeds hogere 

delen van de bergen telen met steeds meer 

ziekten. 

De aardappel teelt men boven de 2000 m en 

de maïs in de lagere delen. Er is veel aandacht 

voor participatie door de boeren en sociale 

structuren voor mede-zeggenschap. Van alle 

bedrijvigheid gaat 10% in een gemeenschap-

pelijke pot; een afvaardiging van de zes 

communities beslist waarin geïnvesteerd moet 

worden (school, wegen, etc). Een fraai project 

met integrale aanpak! 

 

De volgende dag bezochten we nog diverse 

opgravingen en overblijfselen van heilige 

plaatsen van de (pre-)Inca cultuur.            

 
Basalten beeld uit 1600 voor Chr., 

Museum in Pukara (3800 m 

hoogte) 
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Maar het mooiste moest nog komen: Machu 

Picchu (zie foto’s rechts)! En inderdaad, 

onwaarschijnlijk mooi en groot…! Gebouwd in 

de 15e eeuw. Ondanks de vele toeristen (8000 

per dag) hadden we op deze zonovergoten 

dag een prachtige rondleiding van een privé-

gids. Dankzij het feit dat het in een onherberg-

zaam gebied van de Andes ligt (waar ook nu 

geen reguliere wegen zijn), is het destijds niet 

door de Spaanse conquestadors gevonden en 

niet verwoest. Alleen de tijd en het weer 

hebben er huisgehouden; het is in 1912, 

geheel overgroeid, ontdekt en hersteld. Het 

ligt op 2600 m hoogte en het is er opmerkijk 

groen omdat het al deels in het regenwoud 

ligt. Men vermoedt dat het een pelgrimsoord 

moet zijn geweest waar de Inca koning 

eenmaal per jaar de Zonnegod kon aanbieden 

in de Zonnetempel (zie foto rechtsonder).   

 

 

De laatste dag hebben we nog een lange wandeling door het kleurrijke regenwoud gemaakt!  

Geheel verzadigd met onvergetelijke indrukken en vol inspiratie door dit fascinerende land vlogen wij 

op 15 augustus vanuit Cusco via Lima terug naar Amsterdam! 

Op diverse plekken zie je de drie heilige dieren 

van de Inca’s uitgebeeld: de condor (vrijheid), 

de poema (kracht) en de slang (wijsheid). 


