
Twintig jaar geleden had er nog geen enkele duiker iets ge-
hoord over de Viervorsteneilanden en wist niemand waar 
de Bandazee zich ergens bevindt. Daar kwam echter ver-

andering in toen de eerste duikpioniers er hun hoofd onder 
water staken en omvergeblazen werden door de pracht van de 
onderwaterwereld. De diversiteit was enorm en er werd door 
wetenschappers zelfs een recordaantal verschillende soorten 
mariene leven geteld tijdens één duik. Liveaboards begonnen 
hun weg naar dit gebied te vinden, terwijl het aantal resorts met 

De Viervorsteneilanden, in het Indonesisch 
Raja Ampat genoemd, is een eilandengroep 
die behoort tot de Indonesische provincie 
West-Papoea. Onderzoek heeft aangetoond 
dat dit gebied het absolute epicentrum van 
marine biodiversiteit in de wereld is.

Reportage
Reisverhaal

Drie hoogtepunten van Raja 
Ampat en de Bandazee

Hippocampus satomiae (Satomi's dwergzeepaardje), 
het kleinste zeepaardje ter wereld.

Het Misool eco resort.
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mondjesmaat groeide. Ondertussen staat 
deze bestemming op het wensenlijstje van 
heel wat duikers en spreken de vele foto's 
en films tot de verbeelding. Bij het plan-
nen van een reis zijn er drie topplaatsen 
die je absoluut moet gezien hebben.

Dampierstraat

De Dampierstraat ligt tussen eilanden Wai-
geo en Batanta en is vernoemd naar de Brit-
se ontdekkingsreiziger William Dampier. De 
stromingen zorgen voor voedingsstoffen die 
aangevoerd worden vanuit de Grote Oceaan. 
Dit trekt grote roofdieren aan zoals horsma-
krelen, geelvintonijnen, grijze rifhaaien en 
zwart- en witpuntrifhaaien. Regenboogste-
kelmakrelen zwemmen in scholen van en-
kele duizenden boven je hoofd. De enorme 

scholen worden door roofvissen achter-
volgd en naar alle kanten uiteengedreven, 
waarna ze uit alle macht proberen terug 
samen te komen. De snelheid die ze daar-
mee behalen zorgt voor een spektakel waar 
je ogen te kort voor hebt. Voor je het goed en 
wel beseft is het hele circus voorbij en lijkt 
alles weer zijn gewone gangetje te gaan. Dat 
lijkt alleen maar zo, want onder rotsen en 
tafelkoralen ligt er een ander roofdier op 
de loer: de wobbegong of bakerhaai. Deze 
vreemd uitziende, goed gecamoufleerde 
haai ligt roerloos op een prooi te wachten 
om hem in een fractie van een seconde naar 
binnen te zuigen. 

Raja Ampat

In Raja Ampat zijn er zeven beschermde 

zeegebieden. Het Misool eco resort, opge-
richt door Andrew en Marit Miners, is er één 
van. Hun idee om een kleinschalig project 
op te richten, groeide door de jaren heen 
uit tot de Misoolstichting en een duurzaam 
luxueus resort. Samen met de naburige ge-
meenschappen en met steun van de loka-
le overheid werd er een zeegebied van 425 
vierkante kilometer afgebakend, waarin 
geen visvangst is toegestaan. 

Het resort financiert niet alleen de bescher-
ming van het gebied door dagelijks parkran-
gers in te zetten, maar zorgt er ook voor dat 
de lokale bevolking via tewerkstelling en 
onderwijs betrokken is bij het project. Na ja-
ren van volharding en intensieve controles 
zijn de riffen en het visbestand er fenome-

Banda Neira, fort Belgica met zicht op de vulkaan Gunung Api. De Raja Ampat eilanden.

Wobbegonghaai.Prachtige zachte koralen in de Bandazee.
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Reportage
Reisverhaal

naal hersteld. Grote scholen vissen zwem-
men over prachtige koraaltuinen. Enorme 
gorgonen dansen in de stroming, terwijl 
manta's en schildpadden er onverstoord 
rondzwemmen. De ondiepe wateren in de 
baai van het resort zijn een kraamkamer 
voor jonge haaien, terwijl iets verderop in 
dieper water grote exemplaren rondzwem-
men. In het beschermd gebied zwemmen er 
nu 25 keer meer haaien rond dan erbuiten. 
Ook wobbegong- en epaulethaaien zijn hier 
geen uitzondering. 
Duikstekken zoals Fiabacet en Boo window 
zijn inmiddels een begrip geworden in de 

duikwereld. Het project dat Andrew en Marit 
in dit gebied hebben opgestart, kan alleen 
maar respect afdwingen en als voorbeeld 
dienen voor de rest van de wereld.

Banda-eilanden

De Banda-eilanden vormen een groep van 
kleine vulkanische eilanden in de Bandazee 
en behoren tot de Indonesische eilanden-
groep de Molukken. Ze liggen vrij afgezon-
derd en dat maakt ze bijzonder. De koraal-
riffen zijn nog intact en er zijn nauwelijks 
duikers te vinden. Oorspronkelijk was dit 
de enige plek in de wereld waar er noot-

muskaat te vinden was en daar is fel om 
gevochten. Onder het bewind van de Ver-
enigde Oost-Indische Compagnie (VOC) zijn 
er verschillende forten gebouwd. Tegenover 
het fort Belgica op het eiland Banda Neira 
ligt de actieve vulkaan Gunung Api die voor 
het laatst uitbarstte in 1988. Sporen van 
verharde lava zijn tot onder de waterspiegel 
terug te vinden. Iets verderop lopen steile 
wanden de diepte in. De muren zijn begroeid 
met enorme gorgonen, sponzen en koralen. 
Het bruist er van het leven. In het oneindi-
ge blauwe water komen er regelmatig grote 
pelagische vissen voorbij.

Heel veel leven in de Dampierstraat, dankzij de voedingsrijke stromingen.

...en kleuren.Zeenaaktslakken in alle vormen...
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    +32 (0) 472 54 88 16
    info@dive-along.com

Like us on  and  !
www.dive-along.com

DIVE ALONG: Indonesië open voor toerisme!
Check onze promo’s 
voor liveaboard Ilike
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In de wateren van Raja Ampat en de Banda-
zee is er veel te ontdekken, van het aller-
kleinste dwergzeepaardje tot de grootste 
zoogdieren op aarde. Ze hebben er allemaal 
hun habitat gevonden, omringd door een 
kleurenexplosie van koralen.

FILIP STAES

Dive Along organiseert in samenwerking met 
Ilike Indonesia een 13-daagse duiktrip in de re-
gio Raja Ampat – Misool – Banda Sea – Ambon, 
goed voor een 38-tal duiken. Filip Staes gaat 
mee om de fotografen te begeleiden en geeft 
enkele workshops onderwaterfotografie. Perio-
de: 4/10 tot 16/10/2022. Meer info over de trip 
vind je op:
www.o-f-a.be/groepsreis-raja-ampat.html

Regenboogstekelmakrelen zwemmen in scholen van enkele duizenden boven je hoofd. Fo
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