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KROKODILLEN
IN NATIONAAL PARK CAT TIEN
Green Hope Lodge blijkt exact wat we ervan gehoopt hadden: mooie in oude stijl gebouwde
houten bungalows in een groene tuin, elk met een eigen overdekt terras met hangmatten
aan de oever van de gestaag stromende Dong Nai rivier. Als we even stil staan, scheren
ineens een paar neushoornvogels vlak over het water voorbij. Aan de overkant van de rivier
bevindt zich het nationaal park Cat Tien. En daar zijn wij voor gekomen.
Tekst en beeld - Monique van Gaal
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et was maar drie uurtjes rijden van Dalat in
de bergen naar het lager gelegen Madagui,
ergens halverwege Ho Chi Minh City en
Dalat aan highway nummer 0. De laatste 4
kilometer vanaf Madagui hebben we per taxi afgelegd.
Het is al middag, maar er is nog net wat tijd voor een
kort eerste bezoekje aan het natuurpark. In tien minuten
lopen we – vergezeld van een kakofonie van vogel- en
krekelgeluiden – naar de ferry, die simpelweg vertrekt
wanneer er zich iemand aandient. Weldra staan we bij
de receptie van het park en krijgen we een mooi kaartje
mee waarop alle fiets- en wandelpaden staan aangegeven.
anwege het late tijdstip besluiten we niet verder te lopen
dan het luxe resort orest loor odge. De lodge lijkt
verlaten en zonder iemand tegen te komen beklimmen
wij het mooie uitzichtpunt dat hoog boven de rivier is
opgezet. Het is het regenseizoen en de rivier is erg vol;
bruine stroomversnellingen – de Ben Cu rapids genaamd
– schieten aan ons voorbij. Het waterniveau van de rivier
kan in het regenseizoen tot wel zes meter hoger zijn dan
in het droge seizoen. Als je maar lang en stil genoeg blijft
zitten, merk je op dat de omringende bomen onderdak
bieden aan talloze eekhoorns en vogels. We krijgen er geen
genoeg van, en lopen pas terug naar de ferry wanneer het
al is gaan schemeren; in het donker is een overtocht niet
meer mogelijk. Oorverdovende junglegeluiden sussen ons
in slaap.

Een hachelijk fietstochtje
De volgende ochtend staan we al weer vroeg paraat bij de
Park Head uarters. andaag willen we een fiets huren,
voor het astronomische bedrag van 1 0.000 Dong per fiets
terwijl fietshuur overal elders in ietnam slechts 0.000
Dong kost . En we worden gewaarschuwd: vind eerst maar
eens drie goede fietsen en kom dan nog maar eens terug
Inderdaad, het blijkt een hels karwei tussen die tientallen
fietsen een enigszins acceptabel exemplaar te vinden.
Lekke banden, niet werkende remmen, ontbrekende
zadels, aanlopende wielen, noem maar op. elfs een prima
ogend exemplaar blijkt na een paar meter fietsen ook een
barrel te zijn. e nemen de drie minst aftandse fietsen mee
en plaatsen meteen even de klacht dat het wel erg veel geld
is voor zulke abominabel slechte fietsen. nze klacht wordt
luchtig weggewuifd, en voorzichtig gaan we op weg.
Eigenlijk willen we vandaag naar Crocodile ake, dat is
negen kilometer fietsen en vijf kilometer lopen, en weer
terug. Het is heet, zoals het een tropische zomer betaamt.
Als na een kilometertje of twee en een doorwading
vanwege het hoge water, het mooie effen pad overgaat in
een modder c.q. keienpad met diepe gaten, wordt het zaak
om immer je blik op de grond te richten om geen sliding
te maken. Dit is geen fietspad, maar een mountainbikepad.
We doen maar liefst anderhalf uur over die luttele negen
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kilometer, en aangekomen bij de start van het wandelpad
besluiten we wat uit te rusten en de wandeling even voor
gezien te houden. We bewonderen de vele vlinders die zich
op het fietspad tegoed doen aan.. ja aan wat Cat Tien zou
de helft van alle Vietnamese vlindersoorten herbergen.
Ook ligt er een joekel van een schorpioen op het pad, dood,
maar nog helemaal intact.
Een pick-up met toeristen komt aangereden, zij gaan
de wandeling maken. Hun Vietnamese gids vertelt ons
glimlachend van de gaur, een enorm rund dat hier in het
wild voorkomt. Je kunt je gelukkig prijzen als je dit unieke
beest tegenkomt, zegt hij, ware het niet dat ze het vooral op
fietsen hebben gemunt. Nu en dan valt een gaur pardoes
een fietser aan
Enigszins op onze hoede niet alleen moeten we het flink
gehavende pad in de gaten houden, maar nu is het ook de
gaur die we op tijd moeten zien te signaleren fietsen we
terug. Onderweg stoppen we om wat eeuwenoude bomen
te bewonderen, er is er een bij die maar liefst 700 jaar
oud is Cat Tien heeft helaas flink te lijden gehad van de
ontbladeringsmiddelen die in de Vietnamoorlog gebruikt
zijn door de Amerikanen, maar wonderwel hebben deze
reuzen het overleefd.
Uiteindelijk kan het onvermijdelijke niet uitblijven: twee
van de drie fietsen halen de eindstreep niet. Een lekke
band en een ketting die er niet meer op wil. De laatste drie
kilometer lopen wij met de fietsen aan de hand terug naar
de Park Headquarters.

Koekeloerende aapjes
Met een stel inmiddels opgedane natuurvrienden besluiten
we de volgende dag transport naar het startpunt van
de wandeling naar Crocodile Lake te regelen. Het vijf
kilometer lange pad is heel mooi aangelegd en verdwalen
is uitgesloten. Ook wanneer het water hoog staat is het
pad goed te doen. Zo stilletjes mogelijk slenteren we
door het weelderige bos, en bij het minste of geringste
geritsel houden we halt. Een enkele keer zien we aapjes
wegschieten. Een jong aapje koekeloert nieuwsgierig naar
ons en gaat er dan ook vliegensvlug vandoor. Gibbons,
vermoeden we; we zijn zonder gids aan de wandel, en
kunnen er dan ook alleen maar naar gissen.
We zien een enorme spin, een duizendpoot, een kleine
slang, duizenden mieren, wat eekhoorns, heel veel slakken
en een soort hoen. Het kleine grut zeg maar. Hartstikke
leuk, daar niet van, maar de kans om grote dieren tegen
te komen is erg klein. Eigenlijk staat het park bekend
om de Javaanse neushoorn die nog voor zou komen in
de noordelijke delen van het park. Maar erop hopen er
eentje tegen te komen is wishful thinking, het is vrijwel
zeker dat ze allemaal uitgestorven zijn. Ook de kans om
een olifant, tijger of luipaard tegen te komen is reeds lang
vervlogen, het is al erg lang geleden dat iemand een van
deze wilde dieren heeft gezien. Hetzelfde geldt voor alle
andere grote diersoorten, zoals de banteng en de kouprey
(twee rundsoorten), allen worden ernstig bedreigd of
zijn al jarenlang niet meer gespot. Op een eiland in de
rivier worden apen gerehabiliteerd, en ook de Aziatische
zwarte beer heeft zijn eigen opvangcentrum in het park.
Bloedzuigers, ja die zouden er wel in grote getale zijn, met
name in het regenseizoen. Vreemd genoeg zien wij er geen
en hoor je ons klagen maar als we de dik, met tot over
de knieën reikende beenbeschermers ingepakte groepjes
wandelaars serieus mogen nemen, dan zouden ze toch
heel dicht in de buurt moeten zijn...

Op zoek naar bolle krokodillenoogjes
Onderweg valt nog een veertig meter hoge, 400 jaar
oude boom te bewonderen, en dan is daar ineens het
overweldigende, weidse uitzicht op Crocodile Lake (Bau
Sau), het kloppende hart van het nationaalpark. Via houten
walkways komen we aan bij het eenvoudige restaurantje
dat hoog boven het water op palen is gebouwd. De hier
voor algemeen gebruik aanwezige verrekijker gaat van

64

Winter 2015

hand tot hand, maar hoe eindeloos lang we ook turen naar
het rimpelloze water, bolle krokodillenoogjes die net boven
het water uitsteken vinden we niet. ‘s Nachts heeft men
meer kans om krokodillen te zien, en er zijn enkele kamers
beschikbaar als je hier wilt overnachten. Maar ik ben al dik
tevreden. Dit is een wondermooie plek, krokodil of geen
krokodil.
Het meer is thans op zijn volst, in het droge seizoen zou er
maar liefst twintig keer minder water over zijn. Vroeger
kwamen er in Bau Sau evenveel krokodillen voor als
muggen, zo luidt het ietwat ongeloofwaardige gerucht.
Vervolgens brak er een moment aan waarop gevreesd moest
worden voor het voortbestaan van deze Siamese zoetwater
krokodil, en dat alles door toedoen van de mens. Siamese
krokodillen van elders werden met goed resultaat in Cat
Tien uitgezet en Crocodile Lake is nu een beschermde
broedplek voor een handjevol krokodillen. De Siamese
krokodil is een van de meest bedreigde krokodillensoorten
en is in andere regio’s al geheel uit het wild verdwenen.
Bizar genoeg doen ze het in gevangenschap nog wel erg
goed.
Terug in onze lodge maken we kennis met ons nieuwe
huisdier: een gekko! Hij zit in de douche en maakt
ontzettend veel lawaai. Aan de ene kant van het houten
schot komt zijn kleurige kop tevoorschijn en aan de andere
kant zijn lange staart. Een klein rekensommetje vertelt ons
dat dit exemplaar wel een centimeter of veertig lang moet
zijn! Zijn paringsroep is oorverdovend, die roep kenden we
al van de gekko’s in het bos. Maar zo in je eigen badkamer is
het net een tikkie harder. Slapen wordt moeilijk, maar een
gekko in huis schijnt geluk te brengen, dus nemen we dat
ongemak maar even voor lief. n
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Ligging
Cat Tien National Park ligt halverwege Dalat en
Ho Chi Minh City aan highway nummer 20; de afstand
tot HCMC is ongeveer 150 kilometer. Het natuurpark, een
van de grootste in Vietnam, heeft een oppervlakte van
ca. 750 km² en is in 2001 toegevoegd aan de lijst van
biosfeerreservaten van UNESCO. Er rijden talloze bussen
tussen HCMC en Dalat; vanaf Madagui aan de hoofdweg
is het nog maar een kilometer of 25 per taxi of brommer
naar de ingang van het nationaalpark. Entree kost
40.000 Dong per dag (inclusief de overtocht per ferry),
20.000 Dong voor kinderen. Extra entreegeld voor
Crocodile Lake: 140.000 Dong per persoon.
(€ 1 = ca. 25.000 Dong)
www.cattiennationalpark.vn
www.namcattien.org

Accommodatie
Kamers en bungalows in het nationaal park (ook kamers bij
Crocodile Lake) kunnen worden geboekt bij de receptie
van het park, en ook de luxueuze Forest Floor Lodge is
gelegen in het park zelf. Wij kozen echter voor een verblijf
in de gemoedelijke Green Hope Lodge net buiten de
parkgrenzen.
www.greenhopelodge.com
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