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We hebben het niet over een nieuw soort paddo's maar over malariapillen.

Boven op het rif

Heron Island vanuit de lucht. Foto Eric van den Berg

Australië Great Barrier Reef

Doen & Laten
n Heron Island
Heron Island ligt 72 kilometer ten noordoos-
ten van Gladstone. Het is te bereiken per fer-
ry, die er vanaf het vliegveld ongeveer twee
uur over doet. Prijs voor een enkeltje: 116
Australische dollar, zo’n 60 euro. De helikop-
ter heeft maar een half uur nodig, bij norma-
le weersgesteldheden. Die is wel grofweg
drie keer zo duur: 340 dollar enkel (180
euro), en 580 dollar retour (300 euro). Een
combinatie is te overwegen: het panorama
vanuit de helikopter is spectaculair.

n Slapen
Het Heron Island Resort heeft 109 ka-
mers/suites/bungalows. Gewoon comforta-
bel. Prijzen variëren globaal van 100 euro per
persoon per nacht, tot 245 in een suite. Tel
daar nog 35 euro voor lunch en diner(buffet)
bij. Een aantal activiteiten op het eiland is in-
begrepen, maar de belangrijkste (duik- en/of
snorkeltrips) niet. Snorkellessen zijn gratis.
Zie www.heronisland.com.

n Onderzoeksstation
Op het eiland zit een onderzoeksstation van
het Center for Marine Studies van de Univer-
siteit van Queensland. Onderzoekers en stu-
denten bestuderen hier de flora en fauna van
dit deel van het Great Barrier Reef. De mede-
werkers zijn graag bereid uitleg te geven.

n Beste periode
Slecht weer is uitzonderlijk. Heron Island is
een bestemming voor het hele jaar. Het
hoogseizoen (zomervakantie) valt in decem-
ber, januari.

n Duiken
Verreweg de meeste toeristen die het Great
Barrier Reef bezoeken (om te duiken of te
snorkelen) gaat naar de regio rond Cairns, in
het noordoosten van Queensland. Daar zijn
de toerboten het grootst, en zitten de duik-
plekken relatief dicht bij de kust. De zuidelij-
ker gelegen Whitsundays-eilanden staan op
de tweede plek. Zie voor meer info:
www.tropicalaustralia.com.au en
w w w. w h i t s u n d a y t o u r i s m . c o m .
Minder druk is het (nu nog) in Townsville, in
het tropische noorden, tot voor kort niet veel
meer dan een industriestad met haven. To e-
risme is er voorzichtig in opkomst. Cruisebo-
ten moeten er verder varen om bij duikplek-
ken te komen; een meerdaagse boottocht is
een optie. Ga kijken in de Breakwater Termi-
nal, het vertrekpunt.

Voor meer tips: volkskrantreizen.nl/australie

H
et is een bijzonder ei-

land, en dat is het. Het
is maar 800 bij 300 me-
ter met toch een eigen
tijdzone, en op hoogtij-

dagen pak ’m beet 150 duizend pa-
rende vogels. In de hotelkamers
liggen oordopjes klaar: de
wigstaartpijlstormvogels maken
een hels kabaal. Alsof er naast je
bed een geest wordt gekweld of zo-
iets.

De vogels zijn reden genoeg om
af te reizen naar Heron Island,
even ten noordoosten van Brisba-
ne, Australië. Maar er is meer. He-
ron Island Resort ligt op een coral
cay, een eilandje van zand dat door
wind en golven is ontstaan op het
koraalrif. Boven op het Great Barri-
er Reef in dit geval, het grootste ko-
raalrif ter wereld.

Op Heron Island verwacht je
geen 109 kamers en suites, en 26
duikplekken, maar ze zijn er wel.
Dat klinkt natuurlijk niet best: een
hotel op een stuk koraalrif in tij-
den dat zowel wetenschappers als
politici waarschuwen voor de ge-
volgen van onverantwoord toeris-
me en vooral klimaatverandering:
het koraal zal verbleken en afster-
ven, vissoorten zullen verdwijnen.

De veerboot vanuit het stadje
Gladstone naar Heron Island vaart
vandaag niet vanwege de windsto-
ten en slagregens, en de helikopter
doet nog maar één vlucht van-

Weet jij veel?
Muggen houden zich niet aan grenzen

H evige nachtmerries, psycho-
ses en trips die de duurste
xtc-pillen nog niet weten te

bewerkstelligen. We hebben het niet
over een nieuw soort paddo die in
rap tempo de grootstedelijke drug-
scene aan het veroveren is, maar
over pillen tegen malaria. Tenminste,
als we de wilde verhalen moeten ge-
loven. Vooral het middel Lariam is
berucht

Op Volkskrantreizen.nl waar-
schuwt Grace hiervoor. 'Van dit mid-
del kun je hevige psychotische ver-

Weet jij veel?
beantwoordt elke
week een reisvraag
van een lezer.
Volgende week:
In hoeverre is de
kredietcrisis van
invloed op de
reiswereld? Moeten
we nu alvast boeken
voor komende zomer,
of juist even
wachten?
Ook een reisvraag?
reizen@volkskrant.nl

Illustratie Wouter van Reek

schijnselen krijgen. Al heb je dan
meestal wel een bepaalde aanleg
voor dit soort klachten.'

Grace, verpleegkundige, heeft het
verschijnsel meermalen gezien bij
reizigers: 'Het is schrikken als je reis-
genoot - die je al lang kent - ineens
raar gaat doen.'

Ook Eveline is niet enthousiast. Ze
is zwanger en reageert naar eigen
zeggen op verdovingsmiddelen alsof
het cocaïne is, maar kreeg toch Lari-
am voorgeschreven. 'Bijwerkingen:
mogelijk psychose veroorzakend!',
meldt ze verontwaardigd.

Eveline vraagt voortaan liever aan
de lokale bevolking wat ze moet ge-
bruiken; in de Nederlandse genees-
kunde heeft ze geen vertrouwen
meer. Die is 'erg bang uitgevallen',
schrijft ze, ' terwijl iedereen weet

dat angst een slechte raadgever is.'
Remko Mewe, die bij Travel Alert

werkt, een onafhankelijk kenniscen-
trum dat reizigers en artsen van de
juiste informatie over medische za-
ken wil voorzien, nuanceert de ver-
halen.

'Lariam heeft inderdaad vrij speci-
fieke bijwerkingen, van rare dromen
tot stemmingswisselingen', stelt hij.
'Maar juist omdat deze bijwerkingen
zo opvallen, zijn sterke verhalen zo
geboren. Heftig dromen wordt dan al
snel hallucineren.'

Zijn advies: 'neem een paar weken
voor vertrek drie pillen in. Krijg je
dan last van de bijwerkingen, dan
heb je nog voldoende tijd een ander
middel aan te schaffen.'

Bijvoorbeeld Malarone of midde-
len met doxycycline. Mewe bena-

drukt dat al deze middelen in effecti-
viteit weinig voor elkaar onderdoen
en in principe veilig zijn. Bijwerkin-
gen komen voor, maar dat geldt voor
alle medicijnen.

Omdat malaria zo'n gevaarlijke
ziekte is, is het van groot belang niet
op verhalen van familie, vrienden en
kennissen af te gaan. 'Hoewel ze on-
getwijfeld goed bedoeld zijn, missen
ze vaak een gedegen onderbou-
w i n g. '

Ga daarom voor een malaria-ad-
vies altijd naar een professionele rei-
zigersadviseur die is aangesloten bij
de Stichting TravelAlert of het LCR,
de twee uitgevers van de Nederland-
se malariarichtlijnen die door de In-
spectie voor de Gezondheiszorg
worden erkend.

'Het advies is niet alleen afhanke-

lijk van de bestemming, maar ook
van de verblijfsduur, de medische
voorgeschiedenis van de reiziger,
eerdere ervaringen.

En ook op basis van kosten, ge-
bruiksgemak en eventuele medi-
sche contra-indicaties wordt uitein-
delijk de keuze gemaakt. Het kan
voorkomen dat binnen hetzelfde rei-
zigersgezelschap verschillende mid-
delen worden gebruikt, maar dat be-
tekent niet automatisch dat iemand
een verkeerd advies heeft gekre-
gen.'

Rest nog de vraag in welke stre-
ken we nu alert moeten zijn op ma-
laria. Daar zitten een paar bekende
vakantiegebieden bij, waarschuwt
Mewe. 'Gambia is tegenwoordig
zo'n beetje het nieuwe Turkije. Het is
vier tot vijf uur vliegen, en er zijn

daag. Piloot Nathan speurt onder-
weg naar bultrugwalvissen die hij
hier vorige week nog heeft zien
langskomen. Onder ons ontvouwt
zich het Great Barrier Reef, althans
dat deel bij de steenbokskeer-
kring, want het gehele rif is 2300
kilometer lang en heeft de om-
vang van Groot-Brittannië en Ier-
land bij elkaar. Vanuit de lucht zie
je de lijnen van het rif, het meeste
onder water. Daaromheen, zelfs in
dit noodweer, een laken van alle
kleuren blauw en groen.

Links Masthead Island, wijst
Nathan, waar groene schildpad-
den nestelen. Maar er mag ook
worden gekampeerd. Op North
West Island, in de verte, zijn ecotoi -
letten. En daar is Heron Island, in -
derdaad boven op een rif.

Iemand met een groenwitte pa-
raplu staat te wachten bij het heli-
kopterplatform. Paraplu’s overal.
Iedereen praat onder zijn paraplu
over het weer. Immers, bijna alle
activiteiten die in de Heron Times
staan, een geel gekopieerd A4’tje,
zijn geannuleerd. De duikboot
vaart niet, de rifwandeling is te ge-
vaarlijk, de snorkelles in het
zwembad is onmogelijk, en voor
wie zich nu aan het bedenken is: er
is geen boot of helikopter terug.
Vermoedelijk morgen en overmor-
gen ook niet.

Wie wel gewoon hun gang kun-
nen gaan zijn de wetenschappers.

Ze komen langs bij het onder-
zoeksstation van The Center for
Marine Studies van de Universiteit
van Queensland dat het piepkleine
eiland deelt met het hotel. Op het
instituut kan iedereen uitleggen
wat écht het grote probleem is –
voor dit eiland, voor alle riffen ter
wereld. Dat zijn niet de hotelgas-
ten, dat is de opwarming van de
aarde.

Ove Hoegh-Guldberg (49), on -
derzoeker en expert in de gevol-

gen van het broeikaseffect voor
het rif, is directeur van het insti-
tuut en brengt twee maanden per
jaar door op het eiland. De koraal-
bioloog werd geboren in Sydney
en houdt zich al 20 jaar bezig met
het Great Barrier Reef. Zijn voor-
spelling: ‘Als we zo doorgaan, is er
over minder dan twintig jaar nog
maar de helft over van het koraal.
Misschien is het wel te laat om het
rif te redden.’

Twee miljoen toeristen reizen
jaarlijks naar Australië voor het
Great Barrier Reef, en nog eens
twee miljoen Australiërs zelf re-
creëren er; ze duiken er naar corn-
flakeskoraal, hertshoornkoraal en
paddestoelkoraal, vinden er zee-
komkommers en zwemmen met
‘Nemo’.

Cruciaal is de zooxanthellae-alg -
die in het koraal leeft, het van
voedsel voorziet, en het ook zijn
kleur geeft. Als de watertempera-
tuur stijgt met 1,5 à 2 graden Celsi-
us, en dat zes tot acht weken aan-
houdt, scheiden de algen geen
voedzame suikers meer af maar
schadelijke chemicaliën. Het ko-
raal (een dier) verdrijft uit zelfbe-
scherming de algen, en verliest zo
zijn bestaansbron en kleur. Het
wordt wit, bijna transparant: ko -
raalbleking. Daarna begint het af-
sterven.

Vooral in 1998 en 2002, maar ook
nog in 2006 is wereldwijd het ko-

raalrif verbleekt. Op sommige
plekken voor 90 procent. ‘We heb-
ben hier in zekere zin nog geluk
gehad’, zegt Hoegh-Guldberg. ‘Het
meeste koraal is niet doodgegaan.
De temperatuur ging net op tijd
omlaag. Het rif kán zich herstellen.
Maar het moet wel de tijd krijgen.’

Als de CO2-uitstoot binnen 5 tot
10 jaar niet drastisch omlaag gaat,
zal een natuurgebied met miljoe-
nen soorten in flora en fauna (‘van
de helft weten we de naam niet
eens’) verloren gaan, volgens
Hoegh-Guldberg. Ook de economi-
sche schade zal enorm zijn: 65 dui-
zend Australiërs zijn afhankelijk
van het Great Barrier Reef, een
klein deel in de visserij, het gros in
het toerisme. Bezoekers besteden
er jaarlijks 6 miljard Australische
dollar (ruim 3 miljard euro).

Altijd de moeilijke vraag: moet
ik hier wel zijn? Als toerist.

‘Het massatoerisme is het pro-
bleem niet, zolang je het verant-
woord doet. Compenseer je vlucht,
laat bomen planten. Maak niks ka-
pot, neem niks mee, laat geen vuil
achter’, adviseert de koraalbio-
loog. ‘Overbevissing heeft een veel
grotere impact. We mogen van ge-
luk spreken dat in Australië bijna
alle gidsen en duikers trots zijn op
het rif, ze gedragen zich als de fa-
natiekste beschermers.’

Zo kan hij ook goed leven met
zijn buurman, het hotel. De mede-

werkers tonen eerbied voor de na-
tuur, de gasten mogen over het rif
lopen, maar enkel over speciale
zandpaden, het afval wordt ge-
scheiden, de shampoo is afbreek-
baar. En, zoals de manager zegt, ‘al -
les wat het eiland op komt, gaat er
ook weer af’.

Op doorweekte schoenen slenter
ik van het onderzoeksstation naar
het strand aan de noordkant en
naar de aanlegsteiger in het wes-
ten; de zon laat zich even zien,
maar de volgende stortbui hangt al
boven het eiland . Ik loop door een
bos met pisonia-bomen. Hier
stond, serieus, begin vorige eeuw
nog een schildpaddensoepfabriek.

Later steek ik het pad over naar
het Shearwater-restaurant want ik
heb vanochtend ergens ingevuld
dat ik om 19 uur zou willen eten. Ik
schep op van het visbuffet en weet
inmiddels dat het verantwoord ge-
vangen vis is. Daar let je op als je
naar het Great Barrier Reef gaat. En
dat je natuurlijk niet met je flip-
pers op het rif gaat staan. Nu ja, dit
zit er dit keer niet in vanwege het
weer, duiken evenmin.

Terug naar mijn strandkamer,
waar ik door alle wigstaartpijl-
stormvogels heen zal slapen. Die
mysterieuze wereld is voor mij
vandaag zo dichtbij en toch zo on-
bereikbaar. Morgen kan ik nog één
keer vanuit een wiebelende heli-
kopter het decor aanschouwen.

De wildste verhalen doen de
ronde over malariapillen. Het
middel is erger dan de kwaal,
zo lijkt het. Tijd voor wat nutti-
ge adviezen op een rij.

vele vijfsterrenresorts waar het
heerlijk aan het zwembad liggen is.
Maar het is ook een hoog risicoge-
bied. De meeste muggen zijn be-
smet met een malariavariant waar-
aan je binnen twee dagen kunt over-
lijden.'

Ook verder weg moet je goed op-
passen: Bali is malariavrij, maar een
eiland verder, op Lombok, komt het
wel voor. Singapore is veilig, maar
drie kwartier met de boot en je bent
weer in het risicogebied.'

Sowieso is het soms lastig om pre-
cies te definiëren waar malaria voor-
komt en waar niet. 'Malariagebieden
zijn globaal te beschrijven, maar niet
tot op de kilometer nauwkeurig.
Muggen houden zich niet aan gren-
zen.'

Michiel van der Geest

Van boven naar beneden: een zeeschildpad,
zee-egels en een koraalkrab bij het Great Bar-
rier Reef. Foto's AP (boven) en Reuters.

Miljoenen toeristen bezoeken jaarlijks het Great Barrier Reef, onder meer vanwege de koralen.
Toch zijn zij niet het grootste gevaar voor de riffen, hoort Eric van den Berg op Heron Island.




