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verslag lezing Borneo              
  van J.v.d. Heijden 

7 oktober nam Jan van der Heijden ons 
mee naar Borneo. Ons avontuur begint 
in de hoofdstad van Sabah; Kota Kina-
balu waar we de enorme vismarkt be-
zoeken en de aquaria’s bewonderen van 
de restaurants. Best zielig om te zien.
Na alle drukte van de stad vertrekken 
we al gauw naar het regenwoud. On-
derweg stoppen we even om in het Oer-
ang Oetan opvangcentrum Sepilok naar 
de jonge dieren te kijken die in beslag 
zijn genomen en hier gereed gemaakt 
worden voor de terugkeer naar de jun-
gle . 

Daarna gaan we met de boot de rivier 
de Kinabatangan op die ons brengt naar 
het plaatsje Sukau. Ook hier is er ont-
zettend veel gekapt  voor de gigantische 
olieplantages,  maar gelukkig worden 
er nu ook stukken goed beschermd, zo-

als het primaire woud en ook stukken 
van het secundaire woud., zoals hier 
bij Sukau waar het gebied 1 kilometer 
landinwaarts langs de gehele rivier als 
beschermde jungle is bestempeld. Het 
is een prachtig gebied met een enorme 
rijkdom aan flora en fauna die Jan ons 
allemaal laat zien. De mooiste vissen die 
leven in de kleine zijriviertjes, de reptie-
len maar natuurlijk ook de andere die-
ren die hier allemaal langs de rivieren 
leven zoals de beroemde neusaap en de 
prachtige ijsvogels en neushoornvogels. 

Daarvandaan gaan we via de Goman-
tong grotten met de duizenden zwalu-
wen en vleermuizen door naar het oud-
ste deel van het woud bij Tabin. Waar 
we allereerst worden verrast door het 
geluid van de Gibbons.
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Ons verblijf  ligt aan de wild stromende 
Lipad rivier, waar we niet alleen vis maar 
ook schildpadden in zien zwemmen. 
Maar vooral in de kleinere bosriviertjes 
zitten de meeste vissen. Ook hier zien we 
natuurlijk weer de prachtigste flora en 
fauna. We zijn hier vooral voor de kik-
kers, dus zoeken maar. ’s Nachts gaan we 
op pad om deze en andere nachtdieren te 
bekijken. Op de eerste nacht zien we al 
een echte Bengaalse Tijgerkat. Maar ook 
zien we een Civetkat slapend op een tak. 
Naast vissen en reptielen is Borneo ook 
een prachtig land voor de vogelliefheb-
bers onder ons, zoals Jan ons laat zien. 
Na een week vliegen we terug naar Kota 
Kinabalu voor onze laatste stop. Haal de 
snorkels maar tevoorschijn. We gaan 

naar het 
Survival ei-
land Pula 
Tiga. Hier 
vinden we 
de mooi-
ste koralen 
die we ooit 
gezien heb-
ben. Maar 
ook slangen 
en varanen. 
En andere 
p r a ch t ig e 
dieren. 

Zoals altijd spreken foto’s nu eenmaal 
meer dan tekst, dus hierbij ook nog wat 
beelden. Op de site kunt u een wat uitge-
breider verslag vinden van deze prachti-
ge reis door de jungle.

Bedankt Jan voor deze mooie ervaring!

copy en foto’s Margie v.d. Heijden


