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OVER DE ROUTE

Voor deze wandeling kun je zeker een hele dag uittrekken. Je wandelt door prachtige natuur,
langs adembenemende uitzichten en unieke historische tempels. En in het dorp geniet je van
fijne restaurants en winkeltjes.

DE WIJKEN

Na een klein uurtje met de trein laat je de drukte van Tokio achter je en kom je in het prachtige
Kamakura. Dit is de wereld van samoerai, ninja's en shogun. Maar ook van de spirituele kant
van Japan, door de vele tempels die er te vinden zijn in dit gebied, en je bent er omringd door
wonderschone natuur en ultieme uitzichten. Met aan drie kanten bergen en aan de vierde kant
de zee ligt Kamakura besloten. Dat was de voornaamste reden voor de eerste shogun van
Japan om hier de militaire regering van Japan te organiseren. Om het gebied bereikbaar te
maken voor de samoerai van de shogun en hun troepen moesten er bergpassen gemaakt
worden. Men heeft er - voor zover bekend - zeven gemaakt. De bergpassen worden 'kiridoshi'
genoemd. Een deel ervan is nog steeds in de min of meer oorspronkelijke staat en te
bezoeken.
In de bossen rondom Kamakura zijn diverse wandelroutes te vinden die je langs bergpassen
en oude heiligdommen leiden. Als je van hiken houdt is dit gebied absoluut aan te bevelen.
Verder vind je in en rond Kamakura maar liefst 65 boeddhistische tempels en 19
shintoheiligdommen. Elke tempel en elk heiligdom heeft unieke elementen. Van vlammende
herfstkleuren tot prachtige uitzichten op Mount Fuji. Van bijzondere tuinen gevuld met
kersenbloesem, hortensia's of blauwe druif tot lange rijen rode tori gates geflankeerd door
beeldjes van vossen.
Het boeddhisme is vanuit China via Kamakura Japan binnengebracht. In het boeddhisme
wordt één god aanbeden, en dit was iets wat de samoerai aansprak. Het was namelijk een
concept dat ze kenden: het gehoorzamen aan één persoon. Het shintoisme - de
oorspronkelijke religie van Japan - bleef bestaan, en beide religies werden lange tijd
harmonieus naast elkaar beoefend. Dat zie je ook terug in sommige tempels. En hoewel er in
1923 een wet werd aangenomen dat alle boeddhistische kenmerken in tempels verwijderd
moesten worden, is dat gelukkig niet overal gebeurd.
Vandaag de dag is Kamakura een vriendelijk stadje, veel bezocht door toeristen die komen
voor die prachtige tempels met hun bloeiende tuinen, de overweldigende natuur en de

historische uitstraling.
Ook gaat men graag naar het strand bij het naburige Zushi. Grappig weetje is dat het officiele
strandseizoen hier zes weken duurt. Het strand is dan bomvol, maar daarvoor en daarna
nagenoeg uitgestorven. En dat terwijl je door het warmere klimaat in Japan tot diep in oktober
in zee kunt zwemmen.

WEINIG TIJD

Meigetsuin Tempel + Grote Boeddha + Zeniairai Benzaiten Shrine + Itsuke Garden +
Sasuke-Inari-shrine

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 9.60 km)
Neem op station Kita Kamakura de east exit. Sla rechts af. Bezoek een traditioneel Japans
huis 1 en eet en drink iets 2

3 . Volg de weg langs het spoor. Eerste straat links en je

komt al snel een museum tegen 4 . Aan het einde van de straat vind je de tempel 5 . Keer
terug langs dezelfde weg. Ga aan het einde links en meteen rechts het spoor over. Ga links
vind de bron 6 bij de ingang naar de volgende tempel 7 . Loop de weg langs het complex
omhoog. De weg houdt op, neem de trap omhoog. Hier start de onverharde trail 8 . Let goed
op de borden; het heiligdom 9 staat aangegeven. Volg de trap naar beneden, links van de
torii gate zie je de steen 10 . Loop richting parkeerplaats, houd bij de V-splitsing rechts aan. Ga
onderaan links en meteen de eerste rechts, volg de borden met Daibetsu trail. Neem de trap
naar de shrine 11 . Ga onder alle torii gates door en pauzeer voor een kop koffie 12 . Volg de
trap naar beneden, neem de volgende trap links, houd rechts aan. Eerste links. Gij de Tsplitsing rechts en naar de shrine 13 . Loop onder de gates door en ga links omhoog. Boven op
de heuvel volg je het pad naar links, tot de bordjes. Ga rechtsaf richting Kotoku-in. Midden op
de pas zie je een bordje ‘cafe’, volg dit 14 . Keer erna terug naar het pad. Ga richting Kotoku-in.
Aan het einde van het pad kom je op een doorgaande weg, ga linksaf. Aan je linkerkant vind je
de ingang naar de Grote Boeddha 15 . Loop rechtdoor. Vind bijzondere souvenirs 16 . Ga links
en weer links of juist rechtdoor voor de lunch 17 18 . Bij het stoplicht ga je rechtsaf voor meer
cultuur 19 20 . Terug en rechts bij het stoplicht kun je shoppen en koffiedrinken 21 22 . Wil je
afsnijden, stap dan op de oude trein 23 . Of loop door en ga bij het stoplicht linksaf. Volg de
weg langs de oceaan, en pauzeer of neem een duik 24 25 26 . Ga bij het stoplicht voor de
rivier linksaf. Na ongeveer een kwartier zie je de Kamakura Shrine Gate 27 . Volg deze
eeuwenoude weg omhoog. Op links geniet je van een Japanse lekkernij 28 en op rechts vind
je geschiedenis 29 . Aan het einde bereik je de tempel 30 . Loop terug en ga rechts voor
houtsnijwerk 31 . Ga de eerste links voor een winkelwalhalla 32 . In deze straat kan je
natuurlijk ook lekker eten 33 34 . Aan het einde vind je een take off 35 , waar je terecht kunt
voor hippe kleren, schoenen en accessoires.
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1 KITAKAMAKURA OLD PRIVATE HOUSE MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Kitakamakura Old Private House Museum is een museum gehuisvest in een
traditioneel Japans huis van meer dan honderd jaar oud. Het is gebouwd in een ander deel van
het land en hier opnieuw opgebouwd. Het wordt gebruikt als expositieruimte van traditionele
kunstvormen als aardewerk en handwerken. Sla zeker de tweede verdieping niet over: daar
zijn diverse objecten tentoongesteld uit de tijd dat het huis nog bewoond was. En neem een
kijkje in de uitgebreide souvenirwinkel.
392-1 yamanouchi, kamakura, kominka-museum.com, +81(0)467-255641, dagelijks
10.00-17.00, entree ¥300, treinstation kitakamakura

vanwege de knallende herfstkleuren van de bomen, zijn ze geopend. Maar met de bijzondere
zenkamer en graven uitgehouwen uit een grot is het altijd een goed idee om Meigetsu-in te
bezoeken.
189 kamakura, +81(0)467-243437, ma-vr 9.00-17.00, entree ¥300, treinstation kitakamakura
6 KANRANOI WELL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Kanranoi Well is niet alleen een prachtige bron, maar hij maakt ook deel uit van de rijke
geschiedenis van Kamakura. Het is een van de tien beroemde bronnen van Kamakura, de
Jussei. Deze waren ruim 800 jaar geleden erg belangrijk omdat drinkbaar water schaars was.

2 CAFE HANALEI - ETEN & DRINKEN

Cafe Hanalei is een typisch Japans cafeetje langs de spoorlijn van Kamakura. Ze serveren
traditionele Japanse zoetigheden zoals dango, zoete Japanse dumpling gemaakt van kleefrijst.
Meestal krijg je vijf bolletjes op een stokje, geserveerd met een zoete, kleverige saus. Of je
neemt Japanse pannenkoekjes met azukibonen. En erbij natuurlijk een potje groene
matchathee.
395 yamanouchi, kamakura, +81(0)467-249737, ma-zo 10.30-16.30, ¥700, treinstation
kitakamakura

Kanranoi betekent zoveel als zoete dauw: het water uit deze bron was van de beste kwaliteit
en alleen goden mochten het drinken. Tegenwoordig is het niet meer drinkbaar. Het water
van sommige andere bronnen overigens nog wel.
1401 yamanouchi, kamakura, treinstation kitakamakura
7 JOCHI-JI TEMPEL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Jochi-ji Tempel is één van de belangrijke vijf zentempels, gebouwd naar Chinees voorbeeld,
in en rond Kamakura. Deze tempel is uit 1283, toen het boeddhisme uit China naar Japan
kwam. Op het hoogtepunt van de macht in Kamakura bevatte deze tempel elf gebouwen en
woonden er meer dan 500 mensen. Bijzonder zijn de yakura, uitgegraven grotten die graven

3 ART SPACE CAFE SENRO - ETEN & DRINKEN

Leuk artistiek café met westers georiënteerd eten vlak bij het station. Art Space Cafe Senro
is een heerlijke plek om even een kopje koffie te drinken en bij te komen van de vele tempels
die je gezien hebt. Of nog gaat zien. Als extraatje vind je hier regelmatig tentoonstellingen van
lokale kunstenaars.
390-3 yamanouchi, kamakura, +81(0)467-385179, vr-wo 11.00-16.30, ¥850, treinstation
kitakamakura

bevatten van samoerai en andere personen die in hoog aanzien stonden.
1402 yamanouchi, kamakura, jochiji.com, +81(0)467-223943, ma-vr 9.00-16.30, entree ¥200,
treinstation kitakamakura
8 DAIBUTSU HIKING TRAIL - LEUK OM TE DOEN

Een gedeelte van deze wandeling loopt over de Daibutsu Hiking Trail. Het is een van de
makkelijkere hikes in de omgeving, maar dat betekent niet dat je hem kan lopen op slippers of

4 YOH SHOMEI ART MUSEUM - LEUK OM TE DOEN

Het Yoh Shomei Art Museum op de weg naar de Meigetsuin tempel is een lust voor het
oog. Het is geheel gewijd aan de prenten van de wereldberoemde illustrator Yoh Shomei. Zijn
werk is vele malen wereldwijd bekroond geweest vanwege zijn fantasierijke illustraties in met

sandalen. Het is behoorlijk klimmen en klauteren. Een aanrader als je de hoogtepunten van
Kamakura op een andere manier wilt beleven. Er zijn een paar prachtige uitzichten op de
route. En mocht je de smaak echt te pakken hebben, dan zijn er diverse andere
inspirerende trails in de omgeving te vinden.
1418 yamanouchi kamakura, startpunt van deze trail, treinstation kitakamakura

name kinderboeken. In het museum vind je een collectie van zijn werk: van olieverfschilderijen
tot handgeschreven berichten.
318-4 yamanouchi, kamakura, yohshomei.com, +81(0)467-244860, ma-vr 10.00-17.00, entree
¥700, treinstation kitakamakura
5 MEIGETSU-IN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Als je maar één tempel kunt bezoeken in deze route vol tempels, kies dan voor Meigetsu-in.
Een prachtige tempel met tuinen vol hortensia's. De binnentuinen zijn bijna het hele jaar
gesloten voor publiek. Alleen in juni, als de irissen in volle bloei staan en in november
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9 KUZUHARAOKA SHRINE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Kuzuharaoka Shrine ligt midden in Genyijama Park. Het is een plek waar men offers
brengt voor de liefde of de wens uitspreekt om de liefde van het leven tegen het lijf te lopen.
Rondom de shrine is een geliefde picknickplek van Japanners, vooral tijdens het
kersenbloesemseizoen. Natuurlijk met hun geliefde. Vergeet niet naar rechts te kijken als je
naar beneden loopt, want daar heb je uitzicht op de magnifieke Mount Fuji.
5-9-1 kajiwara, kamakura, www.kuzuharaoka.jp, +81(0)467-459002, ma-vr 10.00-16.30,
treinstation kitakamakura
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NAME

KATJA VAN DIJK

Tokio is voor Katja luilekkerland met op elke hoek van de
straat verborgen schatten. Niet alleen op eetgebied (wel
heeeel belangrijk), maar ook wat betreft cultuur en
bijzondere mensen. Tokio is vol tegenstrijdigheden en dat
maakt de stad onvoorspelbaar en altijd interessant. De beste
tijd heeft ze, als ze op haar Hollandse omafiets, mét camera,
op ontdekkingstocht is door de straten van Tokio. Ze voelt
zich dan ook bevoorrecht dat ze hier mag wonen en
sommige van de leukste plekken en lekkerste restaurantjes
met jullie kan delen.
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