
Beste  lezer/lezeres,

Graag willen wij (Jan en Margie van der Heijden) jullie meenemen op onze tocht door West Maleisië die we 
in maart 2016 hebben gemaakt. Een land dat we in 2012 ook al hadden bezocht maar waarvan we het gevoel 
hadden dat er nog zoveel gebieden en vooral bewoners waren die we nog niet hadden mogen ontdekken, dat 
we de reis graag nogmaals wilden maken maar dan ook naar een paar andere gebieden.

Vanuit Nederland hadden we geregeld dat we op onze tweede dag in Kuala Lumpur een bezoek mochten 
brengen aan een im- en exporteur van zowel zoetwater- als zeevissen. We werden uitgebreid ontvangen en 
rondgeleid en mochten gelukkig ook foto’s maken. 
Daarna ging onze reis pas echt beginnen. Op weg naar het oudste bosgebied ter wereld Taman Negara. Omdat 
in 2012 het water in de rivieren, dankzij zware regenvallen, hoog stond en heel troebel was, wilden we zien 
of we deze keer wel de onderwaterwereld konden bekijken. Gelukkig stond dit jaar het water heel laag en was 
het zo helder dat we de vele vissen, waaronder prachtige botia’s, goed konden bewonderen. Daarna reizen we 
door naar het hoger gelegen Cameron Highlands, bekend om zijn thee en aardbeien maar ook om zijn Mossy 
Forest. Een tussenstop om even af te koelen, hier lag de temperatuur zo rond de 30 graden wat een aangenaam 
verschil was met de 45 graden die we tot nu toe hadden. Maar ook een tussenstop die nodig was om vervolgens 
door te kunnen reizen naar het Royal Belum Forest, waar we na de pauze naar toegaan. Een schitterend natuur-
gebied in het uiterste noorden van het schiereiland Maleisië dat nog vrij onbekend is bij de toeristen waardoor 
je er geheel onverstoord kan rondstruinen. Lopend door vele kleine watertjes laten we jullie genieten van alles 
wat we daar zagen zwemmen, lopen en vliegen.
En dan wordt het tijd voor de zeewater liefhebbers. Want we eindigen onze reis op het tropische Perhentian 
Island met zijn mooie koralen en vooral heel veel prachtige vissen die we met onze camera’s hebben mogen 
volgen. 
Kortom een “reis” voor alle natuurliefhebbers want naast vissen, komen natuurlijk ook de reptielen en amfi-
bieën, maar ook allerlei andere, bijzondere dieren, vogels, insecten, planten en bloemen, ruimschoots aan bod.


