De witte neushoorn is
duidelijk te herkennen
aan zijn brede lip die
hij gebruikt om te
grazen.
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HOOPVOLLE BERICHTEN UIT DE WILDERNIS

Neushoorns
- stropers: 1-0
Alle witte neushoorns in de hele wereld komen
oorspronkelijk uit het oudste natuurreservaat van Afrika,
diep in Zululand, Zuid-Afrika. Terwijl andere parken zwaar
te lijden hebben onder stroperij groeit de populatie daar
aan. Eos trok drie dagen door de wildernis op zoek naar
het beste reddingsplan voor de neushoorn.
Tekst en foto’s: Toon Verlinden
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‘

e loopt nooit weg van een dier. Ik herhaal: nooit.
Maar als ik dan toch zeg dat je moet rennen, dan
ren je alsof je leven ervan afhangt.’ Zephian Alberts, ranger in hart en nieren, kijkt serieus en ik kijk serieus terug.
Zephian is een typische Afrikaner: groot, breed, goedlachs
en altijd gekleed in een korte broek. Zijn survivalskills en
.458 kalibergeweer zijn het enige wat ons in de Wilderness Area van het natuurreservaat Hluhluwe-Imfolozi
(spreek deze tongtwister uit als sjloesjloewee-Imfolozi) zal
beschermen tegen jagende leeuwen, op hol geslagen olifanten, eenzame buffels en opdringerige neushoorns. Je
zou voor minder serieus kijken als hij iets zegt.
Het is nochtans een klein mirakel dat je hier nog beschermd moet worden tegen de neushoorn, want dit
machtige dier dat al 14 miljoen jaar bestaat, stierf honderd jaar geleden bijna volledig uit en heeft het anno
2014 opnieuw moeilijk. In 2007 werden in Zuid-Afrika
dertien neushoorns gestroopt, in 2013 waren dat er al
meer dan duizend. ‘Als het tegen dit tempo doorgaat,
bereiken we in 2019 het punt waarop de groei van de
neushoornpopulatie de negatieve effecten van de stroperij niet meer kan tegengaan’, vertelt Patrick Sibeko, conservation manager van Imfolozi, me later. ‘En dan wordt
het moeilijk.’
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Wederopstanding
Het is droogseizoen, dertig graden en de zon brandt terwijl we door de wildernis wandelen. Deze Wilderness
Area is een gebied dat al meer dan honderd jaar geen
menselijke activiteit heeft gekend. Kleine, bruine grasplekken worden afgewisseld door doornige struiken, uitgedroogde poeltjes en verwrongen bomen. De mens is
hier maar een vreemde bezoeker.
‘En toch is het een wonder dat er nog dieren in het park
rondlopen’, vertelt Zephian. ‘Toen de Boers (de originele

De verkoop van een neushoorn
aan parken of dierentuinen brengt tot
42.000 euro op

▼ Bomen en
boomwortels
zijn in deze
droge omgeving
essentieel
om erosie te
voorkomen.
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Nederlandse kolonisten van Zuid-Afrika) in dit gebied
aankwamen, slachtten ze zo’n honderdduizend wilde
dieren af in een poging de tseetseevlieg uit te roeien.
De wilde dieren voorzagen immers het bloed waarop de
tseetseevlieg kon overleven.’
Deze slachtpartij stopte toen in 1945 DDT als bestrijdingsmiddel werd geïntroduceerd. ‘Langzaamaan zijn de
wilde dieren dan weer geïntroduceerd,’ zegt Zephian. ‘En
we moeten zeggen dat we sindsdien erg succesvol zijn
geweest in onze conservatie-inspanningen.’
‘Hluhluwe-Imfolozi is de bakermat voor de wederopstanding van de witte neushoorn’, beaamt Lars Versteege

later. Hij is Europees coördinator van het fokprogramma
voor de witte neushoorn in de dierentuinen. ‘Een dikke
honderd jaar geleden waren er nog tachtig dieren over.
Tachtig. En ze leefden allemaal in dit park.’ In 1960 had
de witte neushoorn in het park zijn maximumcapaciteit
bereikt en moesten er dieren worden verplaatst.

Genetische variatie
Operation Rhino, zo heet de bijna legendarische actie uit
de jaren 1960 en ‘70 waarbij mannen op paarden neushoorns door de bush achternazaten om hen te verdoven,
vast te binden en in een transportwagen te takelen. In
de periode 1962-2000 werden er vanuit het park maar
liefst 4.598 witte neushoorns naar andere plaatsen in de
wereld getransporteerd.
‘Om de neushoornpopulatie op een gezonde manier te
laten groeien, moeten we zorgvuldig uitgekozen groepen
naar andere parken verplaatsen’, zegt Patrick Sibeko.
‘Genetische variatie is daarbij het sleutelwoord’, verduidelijkt Lars Versteege. ‘Je wil zoveel mogelijk genetische
achtergronden met elkaar kruisen om genetische mutaties en afwijkingen tegen te gaan. Dat is niet makkelijk,
want uiteindelijk komen alle bloedlijnen ter wereld van
de tachtig dieren die zich honderd jaar geleden nog konden voortplanten. Dat is niet veel en zelfs in Zuid-Afrika,
waar toch 95 procent van alle witte neushoorns leeft,
moeten ze daar rekening mee houden. Het land bestaat
immers uit een lappendeken van nationale en private
parken en om inteelt tegen te gaan, moeten ze ook dieren uitwisselen.’

In Hluhluwe-Imfolozi worden dus nog steeds neushoorns gevangen om geveild te worden aan andere parken. 29 stuks staan er nu klaar om op 25 mei 2014 te
worden verkocht. Verkocht, want de dieren worden niet
zomaar weggegeven. Een neushoorn brengt, afhankelijk van zijn geslacht, grootte en leeftijd 200.000 tot
600.000 Zuid-Afrikaanse rand op (ongeveer 13.700 tot
42.000 euro). De dieren worden tegenwoordig voornamelijk door private natuurparken opgekocht die neushoorns een welkome aanvulling vinden op hun dierenbestand. Het geld dat Hluhluwe-Imfolozi met de
verkoop verdient, gaat opnieuw naar de strijd voor het
behoud van de neushoorn.
Ook het Nederlandse safaripark de Beekse Bergen, waar
Lars Versteege werkt, is zijn populatie dertig jaar geleden gestart met witte neushoorns uit Hluhluwe-Imfolozi. ‘We hebben toen vijf dieren van Hluhluwe-Imfolozi
naar de Beekse Bergen overgebracht en drie daarvan
hebben in totaal 21 jongen voortgebracht.’ Nu hebben
de Beekse Bergen met tien dieren de grootste groep witte
neushoorns van Europa.

werpselen op de grond. ‘De witte neushoorn is een grazer’, fluistert hij, ‘en zijn uitwerpselen zijn grassig. Dit
is van een witte neushoorn.’ Hij kijkt rond over de open
grasvlakte. ‘En dit is perfect terrein voor hem.’
Zephians blik gaat onmiddellijk naar de grond. ‘Die kan
niet ver weg zijn’, wijst hij naar een spoor. ‘Zie je de kleine gaatjes die op het spoor in de grond zijn geboord? Die
worden gegraven door de kleine schorpioenen die hier
in het park leven. Ze doen er ongeveer twintig à veertig
minuten over om hun gaatje volledig opnieuw te boren
nadat er een dier op ging staan. Als de schorpioen nog
bezig is met een nieuw gaatje, weet je dat de neushoorn
hier maximum veertig minuten geleden gepasseerd is.’
Toch gaat de dag voorbij zonder een neushoorn in zicht.
Uitgeteld komen we aan in een kamp dat bestaat uit vijf
tenten en een kampvuurplaats. De zon zakt verbazingwekkend snel.
‘Overdag is de mens een topjager’, vertelt Zephian als
we ons rond het kampvuur nestelen. ‘Overdag is hij het
hoogste punt in de voedselpiramide. Maar ’s nachts ...
‘s nachts verliezen we met ons gezicht één van onze be-

▲ Ook in het
kamp hebben
de rangers altijd
hun wapen bij.
▲ Ranger
Zephian Alberts
kijkt uit over
HluhluweImfolozi.

Zoektocht naar een neushoorn
Om neushoorns te kunnen kopen of verkopen, moet je
ze natuurlijk eerst vangen en om ze te vangen, moet je
ze kunnen vinden. Onze tocht door de wildernis heeft
al veel dieren opgeleverd, maar nog steeds geen neushoorn.
De kans dat we hier neushoorns vinden, is nochtans
groot want stropers komen hier niet zo vaak. Het nationale park is 96.000 hectare groot en 30.000 hectare
daarvan is de ontoegankelijke Wilderness Area. ‘Stropers zijn ook maar mensen’, legt Patrick Sibeko uit. ‘Ze
worden moe. De wildernis is moeilijk toegankelijk en je
gaat maar traag vooruit. En dat terwijl tijd en snelheid
essentieel zijn voor een stroper. In 2013 is er in de Wilderness Area dan ook maar één neushoorn gestroopt.’
Zephian klikt met zijn tong, het teken dat hij iets heeft
gezien. Met de loop van zijn geweer wijst hij naar uit-

Een witte neushoorn is niet wit
Er bestaan vijf soorten neushoorns, waarvan er twee in Zuid-Afrika leven: de
witte en de zwarte neushoorn. Het is een vreemde benaming, want de dieren
zijn niet wit of zwart. Hoogstwaarschijnlijk kregen de dieren hun naam doordat talen verbasterd werden. Oorspronkelijk werd het dier in het Afrikaans –
de Zuid-Afrikaanse taal, verwant met het Nederlands – een ‘wijd neushoorn’
genoemd, vanwege zijn brede lip. De zwarte neushoorn heeft een puntigere
lip. De Engelse kolonisators vertaalden dat fonetisch naar ‘white rhino’. Dat
werd in het Nederlands dan weer letterlijk vertaald naar ‘witte neushoorn’.
De andere soort werd automatisch de ‘zwarte neushoorn’. Beide Afrikaanse
neushoorns verschillen sterk van elkaar qua uiterlijk, gedrag en leefwijze,
maar ze hebben nagenoeg dezelfde kleur.
De andere drie nog levende neushoornsoorten leven in Azië. Het zijn de Javaanse, de Indische en de Sumatraanse neushoorn.
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▲ Deze
neushoorns
staan klaar
om geveild te
worden aan een
ander park.

langrijkste zintuigen. Leeuwen zijn daarentegen in het
donker oppermachtig en dat weten ze. Overdag kan je ze
afschrikken door je groot te maken en ernaar te roepen.
Maar ‘s nachts zijn ze nergens bang voor.’
Ik reageer eerst wat lacherig, maar dan hoor ik dat er in
de Wilderness Area toch echt mensen gestorven zijn.
Zowel rangers als wandelaars. Ik kijk in de richting van
het wc-gebied: een open plek die nu volledig in het donker ligt. Rondom ons horen we de leeuwen, hyena’s en

‘Als de neushoorns in het wild
uitsterven, zijn er nog 260 stuks over in
dierentuinen: een mooie back-up’
olifanten en ik stel voor dat we van het toiletbezoek toch
maar een groepsgebeuren maken. Zephian waarschuwt:
‘Ga ‘s nachts niet naar het toilet. Punt.’

Drones
Ondanks alle gevaren die verbonden zijn aan een gebied
waarin zowel wilde dieren als rangers op je jagen, wordt
stroperij nog altijd beschouwd als een activiteit met een
laag risico en een hoge beloning. De vraag naar hoorn

7 6 Eos

voor gebruik in allerlei farmaceutische middeltjes blijft
vooral in de Aziatische landen erg groot en er worden
grote bedragen voor neergeteld (zie ook het artikel Rijke
Aziaten, arme beesten in Eos nr. 3, 2013).
Alle inspanningen ten spijt komt het punt waarop de
stroperij de groei van de witte neushoornpopulatie inhaalt dan ook langzaam dichterbij. ‘Momenteel heeft
ons park de stroperij vrij goed onder controle’, legt Patrick Sibeko uit. ‘Maar dat gebeurt niet zomaar. Om de
neushoorn te beschermen strijden we continu op verschillende fronten. De drie belangrijkste? Rangers, luchtpatrouilles en informanten.’
Rangers patrouilleren dag en nacht en leven vaak twee
weken lang in de bush. Aan de hand van geweerschoten
in het park proberen ze stropers te lokaliseren. ‘Maar
stropers zetten tegenwoordig meer en meer geluidsdempers in’, vertelt Patrick. ‘Een probleem, want een schot
door een geluidsdemper klinkt ongeveer hetzelfde als
een olifant die een tak afbreekt. Om onze rangers te trainen, is de politie onlangs in het park schoten met geluidsdempers komen lossen.’
Luchtpatrouilles vullen de rangers aan. Zowel een vliegtuig, helikopters als drones worden ingezet. ‘Ondersteuning vanuit de lucht dient vooral om stropers bang
te maken. Stropers houden niet van toestellen die met
camera’s en zoeklichten boven hen vliegen en zullen niet
stropen als ze in de buurt zijn.’

En dan is er nog een netwerk van informanten. ‘We werken met een systeem van verklikkers in de dorpen aan
de rand van het park. Die zien immers de écht verdachte
bewegingen. Ze kunnen stropers spotten nog voordat ze
het park betreden. Als we informatie krijgen die leidt tot
een veroordeling, krijgt de informant een beloning. Zo
ben ik nu bezig met een overschrijving van 20.000 rand
(1.370 euro).’ Patrick haalt zijn schouders op. ‘Maar het
is niet makkelijk, want stropers betalen mensen in diezelfde arme gemeenschappen om hen een vrije doorgang
te garanderen.’
De grootte van de neushoornpopulatie maakt het moeilijk om alles goed in het oog te houden. ‘Technieken zoals het vergiftigen van de hoorn, het preventief onthoornen van de dieren of het plaatsen van een zender in de
hoorn, komen vaak in de media, maar zijn bij ons niet
bruikbaar’, legt Patrick uit. ‘Onze populatie van tweeduizend witte neushoorns is niet geschikt voor zulke
individuele technieken. De dieren slijpen hun hoorn bij
of breken hem tijdens een gevecht. Voordat je nummer
tweeduizend met een individuele techniek hebt geholpen, heeft de eerste zijn hoorn al lang gewisseld.’ Zo’n
hoorn groeit immers aan, zoals een vingernagel. Elke
neushoorn raakt z’n hoorn wel eens kwijt – is het niet
door stropers, dan door een gevecht of door hem zelf af
te vijlen.
Nu doet Hluhluwe-Imfolozi het dus goed, maar onderliggend hoor ik bij mijn gesprekspartners toch een zekere angst voor de toekomst. Het Krugerpark is dankzij zijn
gemeenschappelijke grens met Mozambique traditioneel
het natuurpark met de meeste stroperij en het land zet
sinds kort het leger in om zijn neushoorns te beschermen. Als Kruger zijn grenzen finaal weet te sluiten, zullen stropers snel hun blik werpen op Hluhluwe-Imfolozi.
‘Maar zolang ik een neushoorn zie in het park, zie ik
hoop’, zegt Patrick Sibeko vastberaden. ‘Het geeft me
moed. Zonder die hoop zou ik het niet volhouden.’
En als het dan toch helemaal zou mislopen, is er nog de
dierentuinpopulatie in Europa. ‘Er zijn momenteel 260
witte neushoorns in Europa, verspreid over 63 dierentuinen’, zegt Lars Versteege. ‘Onze dieren kunnen in principe in het wild uitgezet worden en als je bedenkt dat er
honderd jaar geleden maar 80 dieren over waren, is 260
stuks een mooie back-up-populatie. We zullen de witte
neushoorn dus nooit volledig kwijtraken.’

plek om zijn territorium af te bakenen. Die mesthopen
zijn enorm vruchtbare gebieden en een broeihaard van
activiteit voor kevers, vliegjes en alle kleine beestjes die
je jezelf maar kan voorstellen.’
‘Het is daarnaast een icoon van Afrika en belangrijk voor
het toerisme én voor de volgende generaties’, zegt Patrick Sibeko vastberaden. ‘Ik wil de generatie niet zijn
die tegen zijn kinderen moet zeggen dat ze de neushoorn
enkel nog in de dierentuin kunnen bekijken.’

Signaal van hoop
Een nieuwe dag breekt aan in de wildernis en we zoeken
verder naar sporen. De zon blijft ongenadig branden, ons
water is al lang opgewarmd naar 35 graden Celsius en de
rugzakken wegen door. We zakken puffend in de schaduw van een herdersboom. Zephian lacht. ‘Dit is Afrika:
hard en lekka’, zegt hij in zijn sappige Afrikaans.
En dan, uiteindelijk, vinden we hem: de witte neushoorn. We springen blij op, maar zijn op hetzelfde moment ongerust. Als een neushoorn je aankijkt, weet je
dat je als mens in de minderheid bent. Je bent je plots
pijnlijk bewust van het feit dat je helemaal niet in de
Wilderness Area thuishoort en er geen hek staat tussen
jou en het dier.
De kolos kijkt met evenveel verwondering en argwaan
terug. ‘Neushoorns kunnen slecht zien, maar hun reukzin is geweldig’, fluistert Zephian. ‘Doordat de wind in
ons voordeel staat, kan hij onze geur niet oppikken. Hij
kan ons wel zien, maar hij weet niet wat we zijn.’
Na wat een eeuwigheid lijkt, begint het dier te snuiven
en met zijn hoorn gevaarlijk in onze richting te slaan. ‘Ik
denk dat we wat te lang zijn gebleven, tijd om door te
gaan’, zegt Zephian. We trekken terug de wildernis in,
terwijl de gepantserde reus zich omdraait en weer in de
doornstruiken verdwijnt. ■

▼ In het
droogseizoen
lopen alle dieren
van het park
in de richting
van de White
Imfolozi om
te drinken van
de rivier. De
sporen in het
zand geven
een mooie
weergave van
de dagelijkse
drukte.

Het redden waard?
Maar waarom zouden we de witte neushoorn in de
eerste plaats moeten redden? ‘Ze zijn een deel van het
ecosysteem’, legt Patrick Sibeko uit. ‘De neushoorn is
de grasmaaier van het park. Buffels trekken de bovenste stukken van het gras af en de witte neushoorn graast
met zijn brede lip alles plat. Dat geeft op zijn beurt de
kans aan antilopen om te eten van alle verse sprietjes die
daarna teruggroeien.’
‘En ben je al eens langs een plek gelopen waar een neushoorn zijn behoefte doet?’, vraagt ranger Zephian Alberts. ‘Het dominante mannetje gaat altijd naar dezelfde
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