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Ik ga naar Mexico!

Jaargang 1, nummer 3, 13 november 2022

Post uit Mexico
Met genoegen zend ik de derde nieuwsbrief uit Mexico! En ik
bedank voor de enthousiaste reacties die ik van verschillende
van jullie kreeg! Het hoofdverhaal van deze keer gaat over
reizen door Mexico en een belangrijk bouwproject dat daar
meet te maken heeft. Het artikel haakt tevens aan bij mijn
woonproject in Mexico. Ik wens je wederom veel leesplezier!
Saludos!  Barbara

Wist je dat...
... dat Mexico in 2021 de grootste bierexporteur ter wereld was? Ik dacht dat

Nederland de meeste biertjes naar het buitenland bracht, maar Mexico blijkt in
het afgelopen jaar ruim twee keer zoveel bier te hebben geëxporteerd dan

Nederland. Het meeste Mexicaanse bier gaat trouwens naar buurland De Verenigde
Staten. Proost!
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Hoe laat vertrekt de trein
van Cancun naar Merida? 
Afgelopen week moest ik van Playa del Carmen, waar ik enige weken vertoefd had, naar
de zuidelijkere gelegen stad Chetumal. Beide plaatsen liggen trouwens in de staat
Quintana Roo en de afstand er tussen is meer dan 300 kilometer. Op het moment dat ik
besloot op reis te gaan maakte ik weer eens kennis met één van de fenomenen waar je als
Nederlander of Belg, die in Mexico verblijft, gewoonweg aan moet wennen. Zo kan je
bijvoorbeeld in Mexico niet ‘even’ met de trein van het ene stad naar de andere reizen. Dit
kan gewoonweg niet omdat er (bijna) geen treinen in Mexico zijn.
Wellicht vraag je je dan direct af hoe mensen dan van de ene plaats naar de andere
komen. Daarvoor zijn gelukkig allerlei oplossingen. Voor grotere afstanden (vanaf 300
kilometer of meer) neemt men in Mexico veelal het vliegtuig. De meeste grote plaatsen in
Mexico hebben moderne vliegvelden en ook de vliegverbindingen tussen alle belangrijke
Mexicaanse steden en de hoofdstad Mexico-City zijn zeer frequent en comfortabel.
Middelange afstanden in Mexico legt men vaak af met de auto en vooral in bergachtige
gebieden moet je daar wel even wat uurtjes de tijd voor nemen. Er is ook nog een andere
mogelijkheid en daar voor koos ik van de week bij mijn reis naar de hoofdstad van de staat
Quintana Roo. Er zijn namelijk organisaties, zoals ADO, die met luxe touringcars steden
en plaatsen in Mexico met elkaar verbinden. Volgens vaste schedules pendelen
de touringcars meerdere keren per dag tussen talrijke Mexicaanse plaatsen. Deze
touringcars zijn eigelijk het perfecte alternatief voor de trein. Je koopt vooraf een kaartje
(dat kan online) en dan reserveer je ook automatisch een stoel zodat je zitplaats dus

gegarandeerd is. In de bus is een toilet en er worden zelfs op televisieschermen speelfilms
getoond. Dit laatste is best wel handig want de films zijn natuurlijk in het Spaans en op die
manier kan je als Nederlander op een makkelijke manier je Spaanse taalvaardigheid
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manier kan je als Nederlander op een makkelijke manier je Spaanse taalvaardigheid
oefenen terwijl je aan het reizen bent. 

De luxe ADO touringcars doorkruizen heel Mexico en brengen je comfortabel en zeer
betaalbare manier van de ene stad naar de andere. 

Tren Maya
Het is ook heerlijk om tijdens de busrit naar buiten te kijken en het landschap aan je voorbij
te zien trekken. En terwijl ik van de week uit het raam van de touringcar keek zag ik met
enige regelmaat grote bouwwerkzaamheden langs de kant van de autoweg. Ik weet
trouwens wat men hier aan het construeren is. Op deze plekken zijn ze, heel toepasselijk
voor mijn verhaal, bezig met een een enorm infrastructureel project. De Mexicaanse
regering heeft namelijk enige jaren geleden besloten om zowaar een modern treintraject
door het hele schiereiland Yucatán aan te leggen met de welluidende naam ‘Tren Maya’.
Meer dan 1500 kilometer spoor zal bekende plaatsen zoals onder meer Tulum, Cancun,
Mérida en Campeche met elkaar gaan verbinden.
De trein zal eveneens stops krijgen bij de bekende toeristische bezienswaardigheden
zoals bij de beroemde Maya tempelcomplexen van Chichén Itzá en Palenque. Ook
verschillende zogenaamde Pueblos Mágicos (‘Magische Dorpen’) zoals Bacalar en Izamal
liggen met een station op het treintracé en zijn zo straks zeer gemakkelijk voor toeristen

bereikbaar. De intercity-trein doorkruist maar liefst vijf staten van Mexico namelijk Chiapas,
Tabasco, Campeche, Yucatán en Quintana Roo, en maakt een enorme lus over het hele
schiereiland Yucatán. 
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Dit is het traject van de toekomstige 'Tren Maya' die momenteel aangelegd wordt. 

Wanneer gaat de Tren Maya rijden?

Afgelopen zomer woonden we enkele maanden in het Pittoreske stadje Izamal en niet ver
buiten het centrum van dit historische Maya-plaatsje zal zogezegd ook een treinstation van
de ‘Tren Maya’ komen. Dagelijks zag ik de werknemers die aan dit enorme bouwproject
meedoen want in Izamal was één van de vele kantoren van de ‘Tren Maya’. De hele
onderneming zorgt er trouwens momenteel voor dat duizenden mensen hiervoor
werkzaam zijn en dus dankzij dit project in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Ondanks dat er ook in Mexico om uiteenlopende redenen tegenstanders van de ‘Tren
Maya’ zijn, zie ik toch veel voordelen als dit project gerealiseerd is. Per trein reizen schijnt
beter voor het milieu te zijn. Deze treinverbinding zal er namelijk waarschijnlijk voor gaan
zorgen dat de genoemde talrijke dieselslurpende touringcars (bijna) niet meer over het
Mexicaanse schiereiland zullen tuffen omdat de vele toeristen na de voltooing de veel
milieuvriendelijkere ‘Tren Maya’ zullen nemen.
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Tja, en dan is er nog de vraag wanneer is het moment dat de trein gaat rijden? Toen men
in 2020 met de bouwwerkzaamheden startte, was het plan dat het project eind 2023
afgerond zou zijn. Afgelopen maanden reed ik regelmatig over de snelweg van mijn
woonplaats Izamal naar de historische stad Valladolid en zag ik met eigen ogen hoe de
bouw vorderde. Ik constateerde dat men op sommige delen van het traject al rails aan het
leggen was, maar eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik twijfel of ze de geplande
voltooiingsdatum zullen halen. Echter, al zou er enige vertraging optreden (wat immers
normaal is bij dit soort grote projecten) is het nog steeds fantastisch als je straks
comfortabel en vlot met de trein door dit deel van Mexico kunt rijden. Ik verheug me er nu
al op! 

Nos vemos en Mexico!
Saludos, Barbara

Advies van Barbara
Je kunt jouw vragen stellen en persoonlijk
advies ontvangen van Barbara tijdens een

telefoongesprek. Zeer raadzaam als je
met twijfels, dilemma's of praktische
vragen over jouw vertrek naar Mexico zit.
Barbara helpt graag!  

Boek een gesprek » 

200 Spaanse woorden
Jijzelf of je kinderen kunnen door middel
van dit leuke boekje snel en makkelijk 200

belangrijke Spaanse woorden leren. Het is
super handig om minimaal een beetje
Spaans te beheers en als je in Mexico
bent. Een must have dus!

Kijk hier »

https://ikganaarmexico.com/advieswinkel/#!/products/persoonlijk-advies
https://ikganaarmexico.com/advieswinkel/mee-op-reis
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Wist je dat...
...Chihuahua één van de staten is in het noorden van Mexico? En dat inderdaad het
bekende kleine hondje is genoemd naar deze plek in Mexico. Het hondje was bij de

Tolteke- en Aztekestammen een heilig dier. Tot in de negentiende eeuw
kwam de chihuahua alleen in Mexico voortkwam maar tegenwoordig is dit hondenras

wereldwijd erg populair.  

Wonen in Mexico
Inmiddels is voor de vaste lezers van mijn Nieuwsbrief bekend dat ik bezig ben met een
woonproject voor Nederlanders in Mexico en wel in de staat Yucatán. Verleden week
benoemde ik een aantal belangrijke uitgangspunten voor dit initiatief waaronder vrijheid,
veiligheid en privacy. Inmiddels kan ik hier nog een belangrijk begrip aan toevoegen en dat
is namelijk bereikbaarheid.
Dit thema is eigenlijk gelieerd aan het hoofdartikel van deze nieuwsbrief. Alhoewel een
deel van de mensen misschien het niet erg vindt om een klein beetje moeite te doen om bij

hun nieuwe (tweede) woning in Mexico te komen, zijn er waarschijnlijk ook
geïnteresseerden die graag willen weten of ze vanuit Nederland (of vanaf een andere plek
op de wereld) vlot bij hun Mexicaanse huis kunnen komen. 

De grond die ik op het oog heb voor de community is nabij de stad Merida en deze plaats
beschikt over een moderne luchthaven waar vliegtuigen vanuit allerlei bestemmingen
arriveren. Als je uit Nederland komt zal je waarschijnlijk eerst naar de hoofdstad van
Mexico vliegen om dan vervolgens over te stappen naar een lijnvlucht naar Merida. Een
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Mexico vliegen om dan vervolgens over te stappen naar een lijnvlucht naar Merida. Een
andere mogelijkheid is om vanuit Nederland met een rechtstreekse vlucht de oversteek
naar de Mexicaanse plaats Cancun te maken. Vervolgens kan je dan via de moderne
snelweg met een (gehuurde of eigen) auto, of met een ADO touringcar, van Cancun naar
Merida rijden, waar nabij dus de woningen staan. Echter zoals je al kon lezen in mijn
hoofdartikel komt hier binnen afzienbare tijd nog de mogelijkheid bij om met de trein vanuit
Cancun snel richting Merida te reizen. Zoals je kunt lezen hou ik er dus tevens rekening
mee dat het bouwproject gelegen is op een goed bereikbare plaats.
Spoedig kom ik weer met meer details terug aangaande de Nederlandse community in
Mexico. 

Forward
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