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ECOTOERISME STERK IN OPKOMST IN GABON
Walvissen

■ Geheid dat je op een bushwandeling onder leiding van een gids tal
van wilde dieren tegenkomt…

■ In Gabon wordt het mogelijk om gorilla’s in natuurlijke omstandigheden te zien.

Het WCS-onderzoek naar bultruggen
voor de kust van Petit Loango heeft de
afgelopen maanden de wereldpers gehaald met de ontdekking dat een van deze walvissen helemaal van Madagascar
naar Gabon is gezwommen. Zoals Tim
al vermoedde houden dus niet alle bultruggen zich aan de vaste migratieroutes.
Normaal gesproken zwemmen bultruggen uit de Indische of Atlatische Oceaan
in de zomer naar de Noord- of Zuidpool
om zich tegoed te doen aan de overvloed aan plankton die daar dan zwemt.
Na de zomer keren ze dan weer terug
naar hun ’eigen’ oceaan. Althans, dat
dacht men tot voor kort.
■ Met Tim bultruggen spotten…

Olifanten op het strand!
■ Olifanten op
het strand? In
Gabon zijn ze er
te vinden!
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Loango Lodge van
Rombout Swanborn
voorbeeld voor stelsel
van nieuwe parken
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Surfende nijlpaarden in de branding, olifanten op
het strand en bultruggen voor de kust. Noem ook de
chimpansees en de gorilla’s en het kan maar over één ■ Loango Lodge ligt aan de lagune Iguéla, vlak bij de Atlantische Oceaan.
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Als Loango Lodge de standaard wordt voor Gabon,
dan ziet het er goed uit voor
het land. Het hoofdkwartier
van Operation Loango (zie kader) ligt weliswaar urenver verwijderd van het dichtstbijzijnde
dorp van betekenis, maar biedt
toch alle luxe die een verwende
ecotoerist zich zou kunnen wensen. ,,Het is verreweg de beste
accommodatie in heel CentraalAfrika”, zegt Swanborn stellig maar hij is dan ook de eigenaar.
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LOANGO NATIONAAL PARK

Loango Lodge

zee op. Swanborn heeft eigen
vliegtuigen waarmee hij toeristen
kan vervoeren vanuit de hoofdstad
Libreville en de havenstad Port
Gentil. Loango Lodge heeft een eigen vliegveldje.

Ondertussen rijdt onze chauffeur zich vast in het asfijne zandpad dat dwars over de savanne
loopt. Iedereen stapt uit om dood
hout te zoeken. Daarmee hebben
we de Landcruiser zo weer aan
de rol. Maar even verderop zitten we weer vast. En dan weer.
Waarom niet op de moeilijkste
stukken even van het pad af en
over de harde savanne, vragen
wij ons af. Het antwoord staat op
de informatiekaart die we later
in onze bungalow aantreffen: ’De
regels laten niet toe dat onze
voertuigen de paden verlaten’.
Natuurlijk, dit is ecotoerisme.
De schade voor de natuur moet
zoveel mogelijk beperkt blijven.
Een dag later, tijdens het vissen,
betekent dat: alles boven de tien
kilo moet terug. Sterke, grote
vissen houden de populatie na- gels voor chauffeurs en sportvismelijk gezond, wordt ons uitge- sers. De Amerikaanse natuurbelegd. Alles beneden de 10 kilo schermingsorganisatie World
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■ Hoe heet deze beroemde sporthal en
waar staat hij?
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ala in Kameroen enkele honderden euro’s schelen. Vanuit Douala gaan er regelmatig vluchten met Air Service naar
Libreville.
Voor meer informatie:
www.operation-loango.com.
■ Het ecotoerisme is
in het prachtig groene
Gabon in opkomst.

Nationaal Park
Rombout Swanborn is een gedreven, succesvolle ondernemer
uit Nederland, met een passie
voor Gabon, het land waar hij opgroeide. Nu hij wat terug kan
doen voor dat land wordt zijn gift
in dank aanvaard. President Bongo van Gabon heeft Petit Loango
inmiddels tot voorbeeld aangewezen voor het stelsel van twaalf
nationale parken dat nu in oprichting is. Gezamenlijk bestrijken die
parken ongeveer driekwart van
Nederland, en een tiende van Gabon. Het idee voor het stelsel van
nationale parken komt eveneens
van Swanborn. Samen met natuurbeschermers van WCS en
WWF stelde hij het plan een paar
jaar geleden voor aan Bongo. Tot
hun grote verbazing vroeg Bongo
hen niet alleen te beginnen met
een voorbeeld maar meteen te
komen met een plan voor alle
parken. Dat wordt nu uitgevoerd.

Gabon maakt deel uit
van het Congo-bekken
en heeft als buurlanden
Kameroen, Equitoriaal
Guinee en Congo Brazzaville. Het is een van
de rijkste landen in Afrika, vanwege de olie die
er wordt gewonnen.
Ook is het politiek stabiel. De evenaar loopt
dwars door het land,
dus is het er altijd warm
en vochtig. De voertaal
is Frans. Er wonen 1,4
miljoen mensen. Gabon
is over land slecht te
bereizen. In totaal ligt er
iets meer dan 800 kilometer verharde weg.
Het land telt wel 56
luchthavens.

■ Marian en Frans Keizer verzorgen op het eilandje Petit Evengue
zes gorilla’s, waarvan de kleine Essoque er een is…
tussen juli en oktober voor de
kust van Gabon paren, en neemt
nu en dan gasten van Operation
Loango mee op de Sea Leopard,
‘zijn’ onderzoeksschip.
Op de linkeroever hangen
apen in de boom, even verderop
volgt een nijlpaardenpaartje ons
met nieuwsgierige blikken, aan
de overkant ‘skimmen’ sternachtige vogels over het water, African skimmers. Tim zet de vaart
er in en we stuiteren door de
branding de zee op. ,,Vijf minuten”, schreeuwt hij opgewonden.
Inderdaad, na vijf minuten
zien we de eerste fontein, en niet
veel later in de verte de eerste
walvis. Er volgen er nog velen.
Het is paringsseizoen en dan laten de mannetjes zien wat ze in
huis hebben. Ze duiken onder,
richten zich op uit het water en
laten zich zijwaarts weer vallen.
Tim laat een lange kabel in zee

zakken, met daaraan een soort
babyfoon. Bijna goed - het is een
hydrofoon. Als hij de speakers in
de stuurhut aanzet, galmt gekerm en gepiep over het water.
Dat is het lied van de mannetjeswalvissen. Het blijkt dezelfde
opeenvolging van thema’s te zijn
als de walvissen in Brazilië laten
horen. Hoe dat zo komt, is Tim
nog een raadsel. Hij weet wel dat
het lied in Oman, waar hij de rest
van het jaar werkt, anders

klinkt. Interessant, maar wij zijn menwerkingsverband met Keizers
vooral onder de indruk van de werkgever, de Apenheul. Er staat
bultruggen zelf, die ons op enke- een kleine lodge, twee bungalows
le meters afstand recht in de en drie luxe tenten, waar vakantiegangers terecht kunnen.
ogen lijken te kijken.
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echtpaar Marian
wordt verzonken in
en Frans Keizer.
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mensapen niet oververschuilt
zich
heen kunnen. Het geaanvankelijk achbied moet dan ook een
ter Marian, maar
stuk van de nabijgelede nieuwsgierig- ■ De metalen kerk van
gen savanne beslaan,
heid wint het al missiedorpje Saint Cathe- zodat de gorilla’s daar
snel van de angst. rine, waar Albert Schwei- van een afstand goed te
Even later zitten zer nog heeft gewerkt…
bekijken zijn. ,,Dan
we te spelen met
wordt dit de enige plek
een gorilla.
in Gabon waar je met zekerheid goEssoque is een van de zes goril- rilla’s in natuurlijke omstandighela’s die Marian en Frans Keizer den kunt zien”, zegt Frans.
op Petit Evengue verzorgen. Het
eiland maakt deel uit Operation
Petit Evengue heeft de gorilla’s
Loango. De -opvang is een sa- niet eens nodig om een bijzondere
plek te zijn. Van heinde en verre
komen ook vogelaars naar Afrika
■ Vanuit
om bijvoorbeeld de bijzondere
het saAfrican finfoot te zien, of Harttellietlaubs eend. De excentrieke Engelkamp
se schrijver/avonturier Redmond
Akaka
O’Hanlon schrijft in zijn reisverzijn kaslag over Congo vol ontzag over denotochze mysterieuze eend waarvan nog
ten te
maar heel weinig bekend is. Hier,
maken.
rond Evengue, is het een algemene
verschijning. Zoals zo veel bijzonders dat elders zeldzaam is…

Win een
skireis naar
het Noorse
Trysil
De meeste Nederlandse wintersporters
kiezen nog steeds voor de Oostenrijkse, of
Franse pistes. Daarom is het wellicht extra
leuk dat er deze maand in De Reiskrant een
7-daagse sneeuwvakantie voor maximaal
vier personen naar het minder bekende,
maar prachtige Noorse wintersportoord Trysil te winnen valt. Raad waar de bovenstaande foto genomen werd en maak kans op deze
fraaie prijs.
Vorige maand lieten wij een foto zien van de
Minster of York. Veel lezers wisten deze majestueuze Engelse kathedraal wel te herkennen. Meer dan 2.000 lezers stuurden een briefkaart, of mailde ons de oplossing. We hadden
drie citycruises naar Hull te verloten. De gelukkige prijswinnaars zijn geworden: Kiki
Friede-Korsten uit Huissen, Myriam Bonte
uit Zaandam en Michiel Mostert uit Ede. Gefeliciteerd!
Deze maand valt er een 7-daagse skireis voor
maximaal vier personen naar het Noorse Trysil te winnen. U reist met uw eigen auto. Een
retourovertocht Kiel-Oslo en de overnachtingen in een zeer kleinschalig appartementencomplex zitten bij de prijs inbegrepen.
Om in aanmerking te komen voor deze
fraaie prijs willen we van u weten welke wereldberoemde Noorse sporthal op de bovenstaande foto staat. Geef ons de naam van de
sporthal en de bijbehorende plaatsnaam.
Daarnaast vragen wij u om in maximaal 30
woorden aan te geven waarom u de door Innovation Norway beschikbare prijs verdient.
Insturen kan tot zaterdag 26 november. Reacties kunnen ingestuurd worden via onze
website www.reiskrant.nl. Een briefkaartje
sturen kan ook. Stuur dat o.v.v. Reisfoto naar
Dagblad De Telegraaf, redactie Reiskrant,
Postbus 376, 1000 EB Amsterdam. Vermeld op
de briefkaart naast het antwoord, uw volledige naam, adres en telefoonnummer, e-mailadres en leeftijd.
De uitslag en de volgende Reisfotoprijsvraag staan zaterdag 3 december in dit katern.
Over de prijsvraag en de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.

