
	  
 

-  REISVOORBEELD  - 

	  
	  
	  

De	  Zeven	  Provinciën	  1,	  2253	  XT	  Voorschoten	  	  |	  	  071	  –	  576	  45	  32	  	  |	  	  www.droomreizen.nl	  	  |	  	  info@droomreizen.nl	  
KvK	  DenHaag	  28109307	  	  |	  	  BTW	  052559567BO16240	  	  |	  	  IBAN:	  NL43INGB0001401866	  	  |	  	  BIC:	  INGBNL2A	  

	  
 

8 WERELDWONDEREN IN SRI LANKA  
 

In Sri Lanka zijn acht locaties (sites) terug te vinden die op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO 
staan. Bijzondere locaties die worden beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele 
wereld en van groot belang zijn om te behouden.  Zes van deze sites Anuradhapura, Polonnaruwa, 
Dambulla, Sigiriya, Kandy en Galle vertegenwoordigen circa 2500 jaar geschiedenis en behoren tot 
het culturele erfgoed. 
Het 7e erfgoed Sinharaja Regenwoud en het 8e erfgoed Centraal Bergland behoort tot het natuur 
erfgoed.  
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1) Anuradhapura: De heilige stad Anuradhapura, gesticht in 5e eeuw voor Chr. wordt vereerd als 
hoofdstad van het Boeddhisme. De heilige Bo-boom gegroeid uit een scheut van de boom waaronder 
Boeddha de verlichting bereikte, is de oudst bekende levende boom uit de geschiedenis. In de 
nabijheid bevinden zich de resten van het bronzen paleis, de torenhoge Ruvanvelisaya Dagoba, 
zittende Boeddha, tempels, paleizen en parken die allen getuigen van een trots en creatief volk. 
Anuradhapura is een paradijs voor mensen die in archeologie zijn geïnteresseerd. Meer dan 1.000 
jaar was het de hoofdstad van het gelijknamige koninkrijk.    
 

 
 
2) Polonnaruwa: Deze stad was de middeleeuwse hoofdstad van Sri Lanka. Op het hoogtepunt van 
de bloei werd de stad beschermd door verdedigingswallen met een totale lengte van 6 kilometer. In 
Polonnaruwa bevindt zich de Vatadage, die bekend staat als een hoogtepunt van de Singalese 
scheppende kunst uit de Polonnaruwa periode. Het is een rond tempelgebouw. Op vier plaatsen 
leiden trappen u naar de tempelruimte, waar vier Boeddhabeelden in meditatiehouding staan. In het 
midden staat een kleine dagoba. Schitterend bewerkte wachters en maanstenen staan aan het begin 
van elke trap. 
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3) Dambulla: Gelegen op de kruising 
van enkele belangrijke wegen in het 
centrum van de regio, is het meest 
bezochte klooster. Het is de 
indrukwekkendste rotstempel van Sri 
Lanka, met vijf grotten onder een enorm 
overhangende rots met een uitgehouwen 
richel om druipend water af te voeren, 
zodat het interieur van de grotten droog 
blijft. De plafonds zijn beschilderd met 
fijnzinnige patronen van religieuze 
afbeeldingen, die de contouren van de 
rotsen volgen. Er zijn afbeeldingen van 
Boeddha, van de Boddhisattva’s en van 
goden en godinnen.  
In de grotten zijn in totaal ongeveer 150 
Boeddhabeelden te zien. 
 
 
4) Sigiriya: Eén van de hoogtepunten van een reis naar Sri Lanka is een bezoek aan de rotsvesting 
van Sigiriya. De rotsvesting is al van veraf zichtbaar, want hij steekt ongeveer 200 meter boven het 
omliggende oerwoud uit. De uit de 5e eeuw daterende vesting is gebouwd naar aanleiding van een 
koninklijk familiedrama, waarvoor William Shakespeare geen beter plot had kunnen verzinnen. Na een 
steile beklimming van ontelbare traptreden komt men bij een smalle wenteltrap die u naar de 
beroemde Wolkenmeisjes brengt. Vroeger waren het er meer dan honderd en bedekten zij de gehele 
westzijde van de rots. De fresco’s die nu resteren zijn niet verweerd, doordat zij zich bevinden in de 
beschutting van een overhangende rotswand. 
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5) Kandy: Het koninklijke Kandy wist het langst tegenstand 
te bieden aan de opdringende Europese kolonisten. Pas in 
1815 werd Kandy door de Engelsen veroverd, die de laatste 
koning Sri Vikrama Rajasinghe, naar Zuid India 
deporteerden. Voor zijn verbanning had hij de 
zogenaamde ‘Kandyan Conventie’ moeten ondertekenen, 
waardoor Ceylon een Britse kroonkolonie werd. De 
schitterende ligging in de bergen, aan een kunstmatig meer, 
was al in de Engelse tijd een goede reden om Kandy te 
bezoeken. Tegenwoordig is Kandy het religieuze centrum 
van Sri Lanka. Centraal in Kandy niet ver van het meer, 
staat de ‘Dalada Maligawa’ (Tempel van de Tand ), die door 
zijn bontgekleurde lichtjes al van ver opvalt. Het is een van 
de belangrijkste Boeddhistische monumenten in de gehele 
Aziatische wereld. Volgens overlevering bevindt zich in een 
met zilverbeslag  versierde schrijn een tand van Boeddha, die als relikwie wordt bewaard. Elk jaar 
bezoeken duizenden pelgrims het tien dagen durende spektakel van de ‘Kandy Perahera’. Tijdens dit 
festival wordt de tand van Boeddha door de stad gedragen, vergezeld door duizenden dansers en 
meer dan 100 olifanten. 
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6) Galle: De belangrijkste stad aan de zuidkust. Het oudste oriëntatiepunt is het massieve Portugese 
en Neder-landse Fort dat de binnenstad omvat. Binnen de muren staan verschillende belangrijke 
kerken, waaronder de Groote Kerk, de oudste protestante kerk van Sri Lanka. De oorspronkelijke kerk 
werd na de Nederlandse verovering van Galle in 1640 gebouwd op de plaats van een Portugees 
Kapucijner klooster. De tegenwoordige kerk is van 1755. Schuin tegenover de kerk ligt het oude 
kaneelpakhuis van de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie). De ligging van Galle aan de 
wereldscheepvaartroutes maakte dat het eeuwenlang een belangrijke aanloophaven was voor 
schepen die de verbinding tussen het Midden-Oosten en het Verre Oosten onderhielden. 
 
 

 
 
 
 
7) Sinharaja Regenwoud: Het laatste regenwoud ligt ten zuiden van Ratnapura. Er staan 
indrukwekkende bomen tot 40 m hoog, er lopen verschillende ‘trekking paden’ die geschikt zijn voor 
een wandeling. In de 11.000 hectare grote wildernis leven enkele olifanten, apen (purple monkeys) 
sambaherten en 142 vogelsoorten. Ook komen er orchideeën en andere planten met fraaie bloemen 
voor, vleesetende planten, reusachtig grote spinnen en vlinders. 
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8) Centraal Bergland: Het bergland is gelegen in zuid centrale deel  van het eiland. Het bestaat uit 
beschermd hoogland gebied , de Hortong Plains en de Knuckles Range Forest. Deze bergbossen 
2500 meter boven zeeniveau zijn het thuisgebied van bijzondere flora en fauna, inclusief vele 
bijzondere vogels en purple colour face monkeys en slanke lori's en srilankaanse luipaard. De regio 
bevat een verscheidenheid aan biotopen. 
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Het Kandy Perahera Festival 
Esala Perahera, verering van de Tand van Boeddha is een indrukwekkend schouwspel en voor de 
boeddhisti-sche Srilankaanse bevolking een belangrijk feest. Het tijdstip van Esala Perahera wordt 
bepaald door de maan-stand. De laatste avond van Randoli Perahera is het volle maan. Het festival 
vindt jaarlijks in juli/aug plaats. 
 
De Tand van de Boeddha 
Dit festival duurt liefst 10 dagen. Tijdens dit feest wordt 
in een bonte processie een kopie van de Tand van 
Boeddha in een pagodevormig kistje bovenop een 
kleurrijk uitgedoste olifant aan het volk getoond. De 
originele tand wordt veilig bewaard in Dalada Miligawa, 
Tempel van de Tand.  
Veel Srilankanen komen naar Kandy voor het 
‘Perahera’ festival. De straten van Kandy lopen vol met 
mensen op zoek naar een zitplek. Voor een paar roepie 
tikken ze een gekleurde plastic zak op de kop om op te 
zitten waarna het mooiste festival van  Sri Lanka kan beginnen. 
 
Olifanten uit de wijde omtrek 
De Esala Perahera bestaat uit diverse onderdelen. De eerste 6 avonden vindt de Kumbal Perahera 
plaats.  
Dit onderdeel is leuk, maar minder indrukwekkend dan Randoli Perahera. Dit is een waar hoogtepunt 
en vindt plaats op de tiende avond van het festival. Olifanten uit de wijde omtrek lopen mee met deze 
optocht, 
net als veel groepen dansers, acrobaten en muzikanten.  
Als afsluiting vindt er een kleine plechtigheid overdag plaats: de water cutting ceremony of Day 
Perahera. 
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Kanonsschot als startsignaal 
Een plotselinge stilte na veel gezang en gebeden. Een kanonschot vanuit de Tempel van de Tand 
kondigt het begin van de voorbereidingen van de beheerder van de tand aan. Maar liefst drie kwartier 
heeft hij nodig om zich in 40 meter lange zijden te hijsen. Bij het tweede kanonschot komt de stoet in 
beweging.  
Omdat het donker is verlichten vuurdragers de optocht. Het gaat nu écht beginnen! 
 
Met sieraden behangen blote bovenlijven  
Het is een indrukwekkend gezicht, acrobaten die met vuur om hun hoofd, nek en overige ledematen 
lopen, begeleidt door groepen trommelaars. De muzikanten dragen witte rokken met een rode sjerp en 
hun blote bovenlijf is behangen met sieraden, een magisch beeld.  
Verschillende groepen dansers trekken voorbij, ieder met een eigen betekenis. 
 

     
 
Het einde van de sprookjesachtige optocht 
Als laatste volgt de groep van Dalada Maligawa. Omringd door muzikanten en dansers is daar 
eindelijk  
de prachtig aangeklede tempelolifant die op zijn rug de kopie draagt van de Tand van de Boeddha.  
Twee rijk uitgedoste olifanten flankeren de tempelolifant. Opnieuw volgt er een lange stoet van 
acrobaten, dansers, zwaardvechters en gelovigen. Het einde van het festival komt in zicht. 
 

  
 
  
 
 
 


