
KINABATANGAN ORANG OETAN PROJECT 

Kinabatangan 
Dwars door Sabah, op het Maleisische deel van Borneo, slingert de Kinabatangan 
rivier over een afstand van 560 kilometer. De bossen langs deze rivier vormen het 
laatste toevluchtsoord voor een groot aantal dieren, waaronder olifanten, neushoorns, gibbons en 
orang oetans. In de afgelopen jaren is het grootste deel van het regenwoud op Sabah gekapt, voor 
hout en voor oliepalmplantages. Het leefgebied van veel dieren, zoals de orang oetan, is hierdoor 
grotendeels verdwenen. Omdat hun leefgebied verdwijnt, gaan de olifanten en orang oetans 
regelmatig naar de dorpen en plantages, om eten te vinden. Dat levert grote conflicten op met de 
lokale bevolking. 
 
Het orang oetan project 
Via het APCT ondersteunen we een project voor het behoud van 
wilde orang oetans. De populatie orang oetans wordt bijna 
dagelijks geobserveerd, waardoor er een schat aan informatie 
verzameld kan worden over het leven van orang oetans. Om de 
lokale bevolking meer voordeel te laten hebben als zij het 
regenwoud helpen beschermen, worden er verschillende 
activiteiten ontwikkeld. Veel mensen zijn direct werkzaam voor het 
project of zij kweken bomen, die voor herbebossing gebruikt 
worden. En ecotoerisme zorgt ook voor veel werk. Zo levert de 
bescherming van het gebied de lokale bevolking steeds meer op. 
Daardoor verloopt de samenwerking ook steeds beter. 
 
Apenheul helpt 
We hebben een belangrijke rol als financier van het project. Daarbij bezitten we ook over veel kennis 
over orang oetans en onderzoek. Waar nodig en waar mogelijk, delen we de kennis met de 
medewerkers van het project. Daarbij bieden we ook de mogelijkheid om onderzoekers te trainen of 
op te leiden in Apenheul. En sinds 2005 promoten we ecotoerisme naar dit project.  
 
Hoe verder 
Het onderzoek naar het gedrag van orang oetans zal ook in de toekomst worden voortgezet. Gekeken 
zal worden hoe de mens-dier conflicten nog verder voorkomen kunnen worden. En de grote ervaring 
op het gebied van onderzoek en educatie van de medewerkers van het Kinabatangan project kan ook 
voor andere projecten nuttig zijn.  
 
 

 
 
 
Apenheul Primate Conservation Trust - Postbus 97 - 7300 AB - Apeldoorn - 
Rabobank 394060660, ten name van ‘Apenheul Natuurbehoudfonds’ 
 
 


