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de activiteiten van wwF in het 'Parc Marin 
des Mangroves', aan de monding van de 
congorivier en aan de congolese kust, zijn 
een voorbeeld van kleinschalige, alterna-
tieve natuurbescherming die wel dege-
lijk een verschil kan maken. wwF heeft er 
een project opgezet om de streek te her-
bebossen en toegankelijk te maken voor 
toeristen. hiervoor gaat wwF via ACODES, 
een plaatselijke ngo. ACODES zou het pro-
ject vanaf volgend jaar volledig zelfstandig 
moeten kunnen voortzetten.

uniek mangrovegebied
het 'Parc Marin des Mangroves' werd pas 
vijftien jaar geleden erkend als reservaat. 
zijn biotoop is echter uniek: ongeveer 
80.000 hectare mangrovewouden waarin 
uiterst zeldzame dieren leven zoals laman-
tijnen (zeekoeien van meer dan 700 kilo), 
nijlpaarden, krokodillen, zeldzame slangen, 
honderden vogelsoorten en zeeschildpad-
den. deze laatste leggen ieder jaar, tijdens 
het regenseizoen, hun eieren op de plaat-
selijke stranden. maar hun aantal neemt 
ieder jaar af.

voorlopig hebben ook de plaatselijke 
congolese autoriteiten zoals het 'Institut 
Congolais pour la Conservation de la 
Nature' het moeilijk om het park tegen 

meer kwaad te beschermen. de lokale 
bevolking heeft geen toegang tot elektri-
citeit en kapt hout in het mangrovereser-
vaat om te koken, het reservaat wordt 
leeggevist - mangrovegebieden zijn goede 
kweekgebieden voor allerlei vissoorten -, 
er wordt gestroopt en er is totaal geen 
controle op de oceaanschepen die in de 
monding van de congostroom hun oliere-
servoirs ledigen en reinigen.

om de druk op het park te verzachten, 
is wwF samen met de lokale bevolking 
begonnen met brandhout produceren voor 
eigen gebruik, via het planten van acaci-
aboompjes en zelfs mangroveboompjes. 
een unicum.

ecotoerisme  
als natuurbeschermer
omdat de streek overduidelijk een groot 
toeristisch potentieel heeft, zetten wwF 
en ACODES in muanda ook een ecotoeris-
tisch project op. het ecotoerisme richt zich 
zowel op welgestelde congolezen als op 
de expats in kinshasa die graag de broeie-
rige hoofdstad voor enkele dagen verlaten. 
getuigen van een ooit bloeiend toerisme 
in de streek zijn de toenmalige exclusieve 
badsteden vista en banana, waarvan de 
villa’s en historische gebouwen er nu wat 
verlaten en verkommerd bij staan.

het ecotoeristisch initiatief wil de druk op 
het reservaat verlichten. mensen die een 
beetje geld verdienen aan toeristen zullen 
minder vlug geneigd zijn om te stropen en 
illegaal hout te kappen. toeristen blijven 
immers weg als er in het reservaat geen 
nijlpaarden of zeekoeien meer te vinden 
zijn. daarom moeten zowel de bevolking 
als de lokale autoriteiten overtuigd zijn om 
ver genoeg vooruit te kijken en niet voor 
het snelle gewin te kiezen. de inkomsten 
van het project gaan alvast grotendeels 
naar de bevolking, die zich heeft georgani-
seerd in lokale democratische structuren.

het initiatief van wwF heeft er al voor 
gezorgd dat de dieren in het reservaat 
beter worden beschermd. lokale 'ecogar-
des' beschermen de nijlpaarden en volgen 
hun doen en laten. en er worden gidsen 
opgeleid om de bezoekers te begeleiden. 
een website zal bezoekers en geïnteres-
seerden informeren over de mogelijkhe-
den van de streek. voor 2010 mikt het pro-
ject op minstens 300 bezoekers, een mooi 
begin.
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Ecotoerisme

Ecotoerisme moet  
Congolese natuur beschermen

DOssiER

Het Wereldnatuurfonds gaat in DR Congo de strijd aan tegen het leeghalen van  
de regenwouden. WWF ziet daarbij toerisme als een interessante bondgenoot.
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Een zeeschildpad wordt geringd.

Het Zeemangrovepark is het leefgebied van ontelbare bedreigde diersoorten.




