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In 2017 was ik weer op zoek naar 
een mooie en avontuurlijke vakantie 
bestemming. Nadat diverse andere 
opties om uiteenlopende redenen waren 
afgevallen besloot ik voor het eerst naar 
Indonesië te gaan en in dit geval naar 
Sumatra met Redfern Natural history. 

Ik was tot nu toe 
al enkele malen 
dicht in de 
buurt geweest, 
namelijk het 
Maleise deel van 
Borneo maar 
Indonesië zelf 
had ik nog niet 
eerder bezocht. 
Eerlijk gezegd 
stond Sumatra 
niet helemaal 
bovenaan de 
lijst van eilanden die ik graag zou willen 
bezoeken. Ik zat eerder te denken aan 
Nieuw Guinea of Sulawesi vanwege hun 
unieke natuur, maar het liep allemaal 
toch net iets anders dan ik van te voren 
had gedacht.

Om niet de hele vakantie gefocust te 
zijn op (vleesetende) planten heb ik voor 
de start van de expeditie een trektocht 
van enkele dagen door het Gungung 
Leuser Nationaal park gemaakt. Tijdens 
deze trekking heb ik kunnen genieten 
van diverse apensoorten zoals Orang-

oetans, makaken, 
thomas langoeren, 
gibbons. Ook andere 
grote zoogdieren zoals 
olifanten en tijgers 
komen hier voor maar 
laten zich zelden 
zien.Verder zag ik 
ook nog de nodige 
neushoornvogels, 
slangen, diverse 
hagedissen waaronder 
vliegende hagedissen 
(Draco sumatranus), 
prachtige vlinders 

en nog veel meer bijzondere en soms 
vreemde dieren. Een erg leuke tocht, 
maar het valt buiten de scope van dit 
blad om hier nog verder over uit te 
weiden, dus verder met de Nepenthes 
tour!

Sumatra
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Eerst even een paar algemene wetens-
waardigheden betreffende het eiland: 
Sumatra is het op vijf na grootste eiland 
ter wereld. Het eiland ligt in het uiterste 
Noordwesten  van  de  Indonesische 
archipel, deels naast het vaste land van 
Maleisië en is ruim elf maal groter dan 
Nederland en telt ongeveer 51 miljoen 
inwoners.

Op het eiland leven diverse zeldzame 
grote zoogdieren zoals Orang oetans 
(sinds kort is bekend dat er twee 
verschillende soorten op het eiland 
leven), olifanten, tijgers en neushoorns. 
Maar ook liefst 38 soorten Nepenthes, 
11 soorten blaasjeskruid (Utricularia) 
(waarvan één endemisch) maar geen 
zonnedauw (Drosera) soorten is het 
eiland ook rijk aan vleesetende planten. 
Sumatra één van de meest soortenrijke 
plaatsen voor wat betreft Nepenthes. 
Veel van de Sumatraanse Nepenthes 
soorten zijn endemisch, sommige zijn 
zelf “micro endemisch”, ze komen maar 
in een zeer klein verspreidingsgebied 
voor (vaak slechts 1 of 2 bergtoppen). 
Parallel aan de westkust van Sumatra 

ligt een 1700 kilometer lange, 
vulkanische bergrug (Bukit Barisan) 
waar een groot aantal van de 
Sumatraanse Nepenthes soorten 
kunnen worden gevonden. Tijdens de 
reis zouden we dan ook vooral door 
dit gebergte reizen. De duur van deze 
avontuurlijke reis is 16 dagen/ 15 dagen, 
waarbij er vier nachten in de jungle werd 
gekampeerd, verder sliepen we in hotels 
van verschillende grootte en kwaliteit

Zondag 25 Juni 

Gisteren ben ik na een auto rit van zo’n 
7 uur vanuit Ketambe (in het Gunung 
Leuser NP) aangekomen in het hotel 
te Medan, waar de groep zich heeft 
verzameld voor de trip. Om vijf uur
’s ochtends (hoezo vakantie?) stappen 
we in de taxi richting het vliegveld. 
Bij de balie van het hotel pikken we ons 
ontbijt op (typisch Indonesisch: zoete 
broodjes en een brownie). Als gevolg 
van het noodweer van gisterenavond 
staan er op de weg diepe plassen, 
gelukkig kunnen de taxi’s er net 
doorheen.



7Jaargang 32 November 2018)

Vervolgens stappen we in het vliegtuig 
voor onze vlucht naar Padang (ruim een 
uur vliegen). 

Hier maken we kennis Mohammed A. 
Suska ofwel gewoon Suska, die ons 
de rest van de reis als gids zal bijstaan. 
Na lang wachten op onze bagage 
stappen we in de bus voor een lange 
rit naar ons volgende hotel. In Padang 
maken we een stop bij Daniel. Daar 
bewonderen we zijn fraaie collectie met 
vooral Nepenthes en enkele tropische 
zonnedauw soorten (Drosera serpens, 
D. burmannii) maar verrassend genoeg 
ook een aantal Sarracenia’s (op het dak 
van zijn huis). Dit betekent dus dat 
Sarracenia’s toch niet per se een koude 
periode nodig hebben in de winter, de 
temperatuur komt in Padang (dat aan zee 
ligt) niet onder de 20°C. 

Na een lange rit door de bergen bereiken 
we begin van de avond ons hotel, niet 
ver van de Gunung Kerinci (3805 m), de 
hoogste berg van Sumatra.

Maandag 26 juni 

Het Nepenthes avontuur gaat nu echt 
beginnen! Na een vroeg ontbijt gaan 
we naar een iets verderop gelegen 
dorpje. Na eerst toestemming te hebben 
gekregen van het dorpshoofd gaan we 
bij de gids langs. We worden vriendelijk 
ontvangen met thee en hapjes terwijl er 
onderhandeld wordt over de prijs. Het 
plan is om eerst een stuk achter op de 
motor de berg op te gaan en daarvan 
verder te lopen. Het is echter een 
feestdag vandaag, dus de mannen met de 
motoren zitten eerst nog in de moskee en 

vervolgens moet er nog een tijd worden 
onderhandeld over de prijs, de feestdag 
is immers een goed excuus om meer 
geld te vragen dan van te voren was 
afgesproken. 
Enkele uren verder gaan we dan toch 
op weg, eerst nog een klein stukje met 
de bus over een smal en onverhard 
weggetje tot aan een slagboom. Hier 
springen we achterop de motor voor 
een ritje van ca 15 minuten over een 
brede maar onverharde weg tot aan een 
wachthuisje. De witte gevels van het 
wachthuisje, bij de in aanbouw zijnde 
warmtekrachtkoppeling centrale zijn 
bedekt met duizenden nachtvlinders en 
ook nog enkele neushoornkevers. 

Hiervandaan gaan we het bos in en 
beginnen we aan de klim. Op de top van 
de klim (op ruim 2000 meter hoogte) 
stuiten we op de eerste N. inermis 
planten. Nepenthes inermis heeft best 
vreemde bekers: klein (10x5 cm), 
compleet geel, geen peristoom en een 
klein smal recht opstaand dekseltje. 
De zeldzame laaghangende bekers zijn 
half zo groot en lijken wat meer op een 
“normale” Nepenthes beker, alleen het 
deksel is aan de smalle kant en staat min 
of meer rechtop.

Vervolgens dalen we langs een touw 
een metertje of 20 recht omlaag af naar 
een soort plateau met o.a. een soort 
spaghnum moeras, het leek mij een 
perfect habitat voor zonnedauw, maar 
helaas blijkt het toch niet het geval. 
Hier veel N. inermis planten en nog een 
aantal exemplaren van N. singelana. 
Allebei de soorten zijn endemisch voor 
Sumatra. 
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Nepenthes inermis met zeer visceuze vloeistof.
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In tegenstelling tot N. inermis is N. 
singelana veel meer een klassieke 
bekerplant met een “normaal” deksel en 
een peristoom, zowel de laaghangende 
als de hooghangende bekers zijn van een 
zeer respectabel formaat (25 en 30 cm 
hoog respectievelijk). 

Op aanwijzing van de gids ben ik nog 
door het bos naar de caldera gelopen 
met een fraai uitzicht. Onderweg kom ik 
nog langs een flinke kolonie Nepenthes 
gymnamphora, deze soort kan ook op 
Java worden gevonden en groeit op 
een enigszins vergelijkbare manier als 
N. ampullaria met vooral bekers op 
de grond, maar dan wel met een echt 
deksel. Naast de drie verschillende 
Nepenthes soorten groeiden hier 
ook nog enkele hybrides (N. inermis 
x gymnaphora en N. singelana x 
gymnamphora). Hier groeiden ook 
diverse orchideeën en 2 soorten 
Rhododendron waarvan één met fraaie 
grote gele bloemen. Na een tijdje het 
plateau te hebben verkend was het weer 
tijd om terug te gaan. 

Nu weer langs het touw omhoog, 
waar we ook kleine bloemetjes van 
een terrestische blaasjeskruid vinden. 
Alastair identificeerde ze als Utricularia 
striatula, een wijdverspreid soortje 
(van Noord Afrika tot aan Nieuw 
Guinea). Echter terwijl ik dit verhaal 
aan het schrijven ben, controleer ik de 
foto’s nog een laatste keer en blijkt het 
toch om een ander, verwant, soort te 
gaan: Utricularia furcellata. Tot niet 
zo heel lang geleden was deze soort 
alleen bekend uit India. In 2005 is er 
ook een populatie in Noord Thailand 

gevonden en in 2007 op het vaste land 
van Maleisië, maar op Sumatra was 
deze soort niet eerder aangetroffen. Nu 
is dit soort dusdanig klein (de bloemen 
zijn slechts 3-6 mm in diameter) dat 
het makkelijk over het hoofd  kan 
worden gezien. Onderweg naar beneden 
worden we getrakteerd op een mooie 
zonsondergang, na een korte fotosessie 
springen we weer achter op de motor, 
terug naar de bewoonde wereld.

Dinsdag 27 juni 

Op tijd vertrokken richting de tweede 
berg van de reis: Gunung Tujuh (de 
“zeven toppen berg”). Na een foto stop 
bij de op één na grootste theeplantage 
ter wereld met gunung Kerinci op de 
achtergrond pikken we de dragers op. 
Heike, die na allerlei tegenspoed met 
vliegtuigen (aansluiting gemist, geen 
bagage) dan eindelijk bij de groep aan 
kan sluiten.

Tevens krijgen we gezelschap van 
Daniel en fotograaf Jeremy Holden (naar 
wie de Nepenthes holdenii is vernoemd). 
Laatste stuk over onverharde weg in het 
Kerinci Seblat NP. We bevinden ons hier 
midden in tijger habitat, Jeremy Holden 
heeft ooit, niet ver van het kamp een 
tijger gefotografeerd en Vincent meent 
er een gehoord te hebben. De klim naar 
het meer is vrij makkelijk over een breed 
pad. Phillip wordt meerdere malen door 
wespen gestoken en zijn bril is daarbij 
gesneuveld. Net voor de afdaling vinden 
we een eerste Nepenthes (waarschijnlijk 
N. gymnamphora). Vervolgens 100 
meter tamelijk steile afdaling tot aan het 
op 2000 meter hoogte gelegen meer.
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Linksboven: N. singalana  Rechtsboven: N. aristolochoides  Onder: N. gymnamphora
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Daar nuttigen we onze lunch terwijl 
we op de boten wachten.  In ongeveer 
2 uur roeien het meer over om bij de 
kampeerplaats te komen. Aan de oever 
van het meer zetten we onze tenten op 
(de mensen met hangmatten hebben zich 
iets verderop in het bos geïnstalleerd). 
Het meer is een populaire toeristische 
bestemming, maar de kampeerplek is 
niet of nauwelijks te bereiken voor de 
toeristen.

Woensdag 28 juni
Na het ontbijt beginnen we aan de klim 
naar de top van Gunung Tujuh, een 
(slapende) vulkaan met de top op ruim 
2700 meter hoogte.Onderweg naar de 
top groeien enkele N. gymnamphora 
planten. Vlak voor de top stuitten we 
op de eerste N. aristolochoides planten, 
ze groeien als epifyt in een mossig 
bos met uitzicht op de krater van de 
vulkaan. Nepenthes aristolochoides is 
één van de zeldzaamste bekerplanten, er 
zijn maar twee of drie locaties bekend 
van deze opvallende bekerplant. Deze 
soort wijkt nogal af van de meeste 
andere Nepenthes soorten doordat het 
deksel aan de voorkant in plaats van de 
bovenkant zit, verder zitten er allemaal 
vensters aan de bovenkant van de beker, 
wat dat betreft lijkt het wel een beetje op 
een Darlingtonia maar dan zonder tong.
De bekers zijn niet heel erg groot, 
maximaal zo’n 15 cm hoog. Net als 
op de vorige berg is ook hier weer N. 
singalana te vinden.  In de buurt van 
de top staan diverse soorten orchideeën 
in bloei, waarvan één soort in grote 
aantallen over ongeveer de hele klim: 
van vlakbij het kamp tot aan de top. 
In de afdaling, niet ver van het kamp 
komen we ook nog langs verschillende 

N. gymnamphora planten: één met 
bleekgroene bekers en verderop één met 
bijna compleet rode bekers. Vrij snel 
nadat we in het begin van de middag 
terug zijn in het kamp begint het te 
regenen, en het koelt snel af, maar het 
vuur biedt soelaas. Als gevolg van de 
regen zitten er nu iets meer bloedzuigers 
dan de dag ervoor, maar gelukkig 
geen grote aantallen. Bloedzuigers 
zijn overigens zeker niet het meest 
vervelende hier in het regenwoud, dat is 
de rotan palm: de dunne ranken zitten 
vol met vlijmscherpe, gekromde, doorns 
die in je huid haken en er voorzichtig 
weer uit moeten worden gehaald. Diner 
is rijst met de verse visjes uit het meer.

Donderdag 29 juni

Vandaag vroeg opstaan, kamp afbreken 
en het meer opnieuw overvaren. 
Vervolgens verder afdalen naar de voet 
verdere afdaling van Gunung Tujuh. 
We komen veel Indonesische toeristen 
tegen die onderweg zijn naar het meer, 
behoorlijk veel van hun willen graag 
met ons op de foto. Eenmaal beneden is 
het nog even wachten voordat de dragers 
met de bagage ook beneden zijn. Ca 
12:00 stappen we weer in de bus om snel 
een lunch op te pikken. Daarna komen 
we bij het eerste de beste dorpje vast te 
staan in de file, het levert zeker een uur 
vertraging op. Onderweg dineren we in 
een wegrestaurant en nemen afscheid 
van Daniel. Vervolgens nog enkele uren 
rijden door de nacht tot aan het hotel 
in de stad Bukittingi waar we pas na 
middernacht aankomen. Voordat ik in 
mij bed duik moet ik eerst nog mijn tent 
te drogen leggen. 
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Vrijdag 30 juni

Vanuit Bukittingi een klein stukje rijden 
naar locatie met Rafflesia arnoldii, 
de grootste bloem ter wereld met een 
doorsnede van ca 1 meter
De Rafflesia heeft geen bladeren en 
parasiteert op lianen. Eerst wandelen we 
een stukje door de rijstvelden en daarna 
een vrij steil paadje het bosin. Daar op 
de helling bloeit één Rafflesia arnoldii 
met nog een handvol kleine knoppen 
(het kan 16 maanden duren voordat 
klein knopje uitgegroeid is tot bloem). 
De bloem staat bekent als een enorme 
stinkbloem maar daar is weinig van te 
merken. 

Bij een waterval iets verderop staan 
nog 2 wat grotere knoppen en iets 
verder op een steile helling een grote 
knop. Amorphophallus titanum, de 
“penisplant”, met de grootste bloeiwijze 
ter wereld staat helaas niet meer in bloei. 
Op de weg terug een slangetje gespot: 
Pope’s groefkopadder (Trimeresurus 
popeiorum). Een ca 50cm grote groene 
gifslang, die rustig poseert voor de 
fotografen. Verderop vinden we de 
Nepenthes reinwardtiana, een algemene 
soort die ook op Borneo voorkomt 
en waarvan we later veel mooiere 
exemplaren zouden zien. 

Bij het plaatselijk cafeetje is speciale 
koffie (kopi luwak) te koop. Deze koffie 
wordt gemaakt van koffiebonen die door 
de Maleise civetkat zijn uitgepoept. 
Deze koffie zou bijzonder heilzaam zijn 
bij allerlei kwalen en aandoeningen (je 
kan het drinken maar ook als smeersel 
op de huid gebruiken). 

Voor de lunch keren we weer terug 
in Bukittingi en gaan vervolgens 
richting het volgende hotel. Onderweg 
stoppen we nog bij een locatie met N. 
reinwardtiana en zijn aan het begin van 
de avond in  het hotel.

Boven: Rafflesia arnoldii
Onder: Nepenthes reinwardtiana
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Zaterdag 1 juli

Na een vroeg ontbijt ( 6 uur) een klein 
stukje met de bus naar een nabij gelegen 
dorpje. Daar begint de klim.
Eerst door een rubber plantage en 
vervolgens via een stijl en glibberig 
paadje omhoog. Aan het begin 
van de klim staan enkele flinke 
Amorphophallus planten (zeker 2 meter 
hoog) maar geen bloemen. Verderop, 
op een behoorlijke afstand, zien we een 
groepje zwartkuiflangoeren (Presbytis 
melalophos), helaas lukt het me niet om 
een goede foto van deze apen maken. 
Onderweg komen we ook nog twee 
stropers tegen, opzoek naar vogels. 
Langs de weg en in de dorpen zien we 
regelmatig kleine kooitjes met wilde 
vogels. Vandaag horen we enkele 
malen Siamang gibbons (Symphalangus 
syndactylus) zingen maar deze laten zich 
helaas niet zien.

Vlak voor de top van de berg zien we de 
eerste N. jaquelinae: rood/groene bekers 
met een bijzonder breed peristoom en 
een klein opstaand dekseltje (enkele 
bekers zijn redelijk groot, ruim 10cm 
hoog en breed), op de top (een bemost 
bos) groeien meer planten, inclusief 
exemplaren met geheel rode bergen. 
Verder groeit hier ook N. izumiae, een 
soort die voor zover bekend op slechts 
twee bergtoppen voorkomt. Nepenthes 
izumiae is nauw verwant en lijkt dan 
ook vrij sterk op N. singalana, maar 
dan met een (onopvallende) appendix 
onder aan het deksel. Zowel de laag 
als de hoog hangende bekers zijn rood 
gekleurd en zijn ongeveer 20 – 30 cm 
hoog.Eenmaal boven treffen we in het 

mos op de bomen een nieuwe populatie 
van Utricularia furcellata aan (de 
meesten hebben de normale lila kleur, 
maar ook er staan ook enkele compleet 
witte bloemetjes tussen). De afdaling is 
door het gladde en steile pad lastig, we 
zien nog een volledig groen gekleurde 
N. jaquelinae. 

B: Nepenthes izumiae   O: N. jaquelinae
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Linksboven: N. jamban Rechtsboven: Corybas carinatus Onder: N. dubia
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Uiteindelijk zijn we rond 5 uur beneden 
in het dorp waar een bruiloftsfeest aan 
de gang is. Vlak voordat we in de bus 
stappen begint het te regenen, ik ben blij 
dat we de regen niet tijdens de afdaling 
hebben gehad! Weer de bus in om enkele 
uren te rijden naar het volgende hotel 
waar we rond  een uur of 10 aankomen.

Zondag 2 juli

Vandaag tamelijk vroeg (7 uur) een goed 
ontbijt gescoord. Daarna is het weer 
eens wachten, dit keer op de 4x4 komt 
die een uur later komt dan gepland, 
uiteindelijk is het een uur of tien dat we 
in de achterbak van de auto stappen. 
Vervolgens een uurtje achterin de bak 
via een steile helling tot aan een dorpje 
waar we door vele kinderen worden 
opgewacht. Vervolgens weer een uur 
wachten op de brommers die ons verder 
brengen over een (erg) smal en soms 
steil paadje. Zo hier en daar is het paadje 
dusdanig steil dat er een stukje met 
worden gelopen. 
Door alle vertraging is het dusdanig 
laat geworden en is de geplande 
kampeerplaats niet haalbaar is vandaag. 
Er wordt dan ook besloten om het kamp 
beduidend eerder op te slaan (op ca 
1000 m). Heike is niet fit en ze is samen 
met Suska afgehaakt. We blijven nu 
2 nachten op de berg ipv 1 nacht. De 
eventuele beklimming van de berg met 
N. flava zoals wel in het programma 
stond is nu van de baan.  

Maandag 3 juli

Even voor 6 uur opgestaan, het ontbijt 
laat even op zich wachten omdat er nog 

geen water is. Uiteindelijk vertrekken 
we net na 7 uur. Onderweg zien we 
diverse orchideeën in bloei en andere 
tropische bloemen zoals Arisaemae 
en wilde gember achtigen. Daarnaast 
vinden we en ook hier weer enkele N. 
gymnamphora planten. Vlak onder de 
top van de Dolok malea komen we bij 
de belangrijkste beziens-waardigheden 
van deze berg N. jamban (jamban is 
een Indonesisch woord voor toilet, het 
is niet heel moeilijk om te zien waar 
die naam vandaan komt). Of de bekers 
van N. jamban inderdaad als toilet 
dienen zoals bijvoorbeeld de bekers 
van N. lowii is onduidelijk, maar ik heb 
geen uitwerpselen in de bekers kunnen 
ontdekken, wel muggenlarven. 
De grote bekers hier zijn van N. 
lingulata, de bekers van deze soort 
lijken sterk op N. singalana, maar 
heeft een lang aanhangsel aan het 
deksel hangen. Verderop groeien 
diverse Corybas carinatus in het mos, 
je loopt deze bloemetjes makkelijk 
voorbij aangezien ze amper groter dan 
een duimnagel zijn. Hier groeit ook 
Nepenthes ‘taminii’, een Nepenthes die 
al wel in cultuur is maar al enkele jaren 
wacht op een officiële beschrijving. 
Op de top van de berg groeit N. dubia, 
een soort met kleine “open” geel 
gekleurde bekertjes, enigszins als 
Nepenthes inermis. 

Ondanks (of dankzij?) het kleine 
formaat van de vallen is het opvallend 
hoeveel insecten ze gevangen hebben. 
Wat verder opvalt is dat er alleen 
mannelijke planten lijken te staan en 
volgens Jeremy staan er ook minder 
planten dan voorheen.
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Net als bij een aantal andere Nepenthes 
soorten zonder deksel van betekenis 
(bijvoorbeeld N. inermis, N. jamban 
en N. jaquelinae) zijn ook N. dubia 
bekers gevuld met visieuze (kleverige) 
vloeistof. 

De dragers/gidsen hebben ondanks 
herhaalde verzoeken van o.a. Alastair 
en Jeremy een plastic zak gevuld met 
afgesneden Nepenthes bekers, om 
ze vervolgens in het dorp te kunnen 
verkopen. Uiteindelijk zijn de bekers op 
de berg achtergelaten.
Tijdens de afdaling naar het kamp begint 
het te regenen, waardoor het pad hier 
en daar behoorlijk glad is geworden. 
Eenmaal terug in het kamp veel ‘sweat 
bees’, de naam zegt het al, die worden 
aangetrokken het zweet, douchen was 
er immers niet bij. Uiteindelijk wordt 
ik dan ook door één zo’n bij gestoken 
(gelukkig zijn dit maar vrij kleine bijtjes, 
kleiner dan een huisvlieg)een beetje 
pijnlijk, maar zonder gevolgen.

Dinsdag 4 juli

Nadat we de tenten hebben opgebroken, 
vertrekken we om een uur of 8 uit het 
kamp. Bij de rivier na 1.5 uur lopen 
wachten Heike en Suska ons op, ze 
hebben hier gekampeerd. Hier kunnen 
we nog even lekker zwemmen in de 
rivier. Uiteindelijk nog een uurtje lopen 
naar het dorpje, achter op de brommer 
stappen was toch niet echt een prettig 
vooruitzicht. Korte tijd later stappen we 
weer in de achterbak  van de 4x4 terug 
naar het hotel. We blijven wat langer 
in het dorp hangen dan gepland omdat 
de was van Mike en Steve deels was 

zoekgeraakt. Na een heerlijke lunch 
stappen we weer in de bus. Op weg naar 
het hotel in de buurt van het plaatsje 
Sipirok.

Woensdag 5 juli 

Deze ochtend wordt ik tamelijk vroeg 
wakker en om een uur of 6 hoor ik 2 
luide brullen van een zoogdier (vrijwel 
zeker een Sumatraanse tijger! Voordat 
we vertrekken zie ik nog een eekhoorn 
op het terrein rondscharrellen (wsl 
een paardenstaart eekhoorn) en even 
verderop zie ik nog één van de grootste 
wespen ter wereld, de Megascolia 
procer heeft een spanwijdte van 
11.5 cm! Ook een aantal bijen hier 
op het eiland zijn flink aan de maat. 
Uiteindelijk vertrekken we richting het 
kuststadje Sibolga. Onderweg stoppen 
we vlakbij de grote weg om naar 
bekerplanten te zoeken. De belangrijkste 
attractie van de eerste echte laagland 
locatie is N. sumatrana. We vinden wel 
enkele planten maar helaas alleen maar 
met laag hangende bekers aanwezig. De 
bekers zijn groot en kleurig, maar wel 
vaak vervormd. Als gevolg van El Nino 
is het hier erg droog geweest, dit heeft 
de planten duidelijk geen goed gedaan. 
Op deze site zijn ook nog de twee meest 
wijdverspreide Nepenthes soorten te 
vinden N. gracilis en N. mirabilis, de 
laatst genoemde soort komt voor van 
Hongkong tot in Noord Australië en 
bijna alle gebieden er tussen. In enkele 
ondiepe plasjes vinden we de kleine 
gele bloemetjes van Utricularia bifida, 
deze blaasjeskruid soort heeft een vrij 
groot verspreidingsgebied: van India tot 
Australie.
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LB: N. sumatrana upperpitcher  RB: N. sumatrana lower pitcher
LO: N. mirabilis    RO: N. gracilis
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Na een lunch in Sibolga waar we gelijk 
inchecken bij het hotel gaan we naar 
de volgende locatie net buiten de stad. 
Onderweg zien we hoog boven de weg 
de nodige N. eustachya planten, maar 
deze soort zullen we later ook nog 
tegenkomen. Uiteindelijk rijden we 
een onverharde weg op en na een paar 
honderd meter komen we, na wat later 
blijkt, de rijkste site van de reis (qua 
soorten én qua aantallen). De wanden 
langs de weg staan vol met vooral N. 
eustachya (een aantrekkelijke soort, 
ook weer een endemische soort, met 
zowel rode als witte bekers en van alles 
er tussen in), verder ook veel planten 
van N. ampullaria (de vegetarische 
bekerplant), de indrukwekkende N. 
sumatrana (hier wel met hooghangende 
bekers) en enkele hybrides. Daarnaast 
ook nog een enkele N. rafflesiana (een 
soort die ook veel op Borneo voorkomt) 
en N. aff. beccariana. Nepenthes 
beccariana werd eind 19e eeuw ontdekt 
op het eiland Nias, vlak voor de kust van 
Sumatra. Echter de originele populatie 
van N. beccariana is sinds die tijd niet 
meer terug gevonden, op Sumatra zijn 
in de tussen tijd wel enkele populaties 
gevonden van Nepenthes planten die 
lijken op de originele beschrijving 
van N. beccariana, maar of dit ook de 
“echte” N. beccariana is??

Donderdag 6 juli

Na het ontbijt gaan we weer terug naar 
de locatie van gistermiddag, Philip 
was gisteren ziek en heeft de planten 
dus niet kunnen zien, daarnaast valt er 
nog van alles te zien (met name nog 
meer N. sumatrana planten en ook nog 

een N. rafflesiana). Ook hier horen 
we gibbons zingen, die zich wederom 
niet laten zien. Daarna via Sibolga 
richting het Toba meer. Onderweg 
stoppen we voor een goede lunch en ‘s 
middags stoppen we bij een locatie met 
rode N. reinwardtiana, N. tobaica, N. 
ampullaria, N. gracillis en één plant van 
N. albomarginata. De laatste soort komt 
ook voor op Borneo en is makkelijk 
te herkennen aan de witte rand. N. 
albomarginata is gespecialiseerd in het 
eten van termieten.
Later, niet ver van het Toba meer 
stoppen we bij een rots langs de weg met 
rode/zwarte tobaica’s en reinwardtiana’s. 
In en om de rijstvelden hier weet ik 
3 verschillende soorten blaasjeskruid 
te vinden: de al eerder gespotte U. 
bifida, de kleine blauwe bloempjes van 
U. uliginosa en in een onder gelopen 
grasveldje vindt ik een U. gibba in bloei 
(een aquatische soort die alleen bloeit 
bij een laag water peil). Daarna weer 
de bus in op weg naar het hotel aan het 
Tobameer waar we om 22:00 arriveren.. 

Vrijdag 7 juli

We rijden langs het Tobameer naar het 
noorden. Langs de weg zien we een 
troep Java apen (Macaca fascicularis) 
lopen, een zeer brutale, algemene en 
wijdverspreide apensoort.
Na een snelle lunch stoppen we ergens 
langs de weg om een bijna loodrechte 
rotswand te beklimmen (Dolok 
siosar). Hier groeit N. spectabilis, op 
de helling, goed verborgen tussen de 
varens en hogerop in het bos. Nepenthes 
spectabilis komt voor in het noordelijk 
deel van Sumatra en heeft aantrekkelijk
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LB: N. eustachya        RB: N. aff. beccariana
O: N. ampularia
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gekleurde bekers in twee kleur vormen: 
meestal zwart-groen gestreept maar 
soms ook zwart-rood. De bekers van N. 
spectabilis is een plant met vrij grote 
bekers: de hooghangende bekers kunnen 
zo’n 25 cm groot worden. Behalve N. 
spectabilis groeien hier ook enkele N. 
rigidifolia x spectabilis planten. Deze 
locatie is namelijk de type locatie 
(tevens de enig bekende locatie) van 
Nepenthes rigidifolia. We hebben helaas 
geen Nepenthes rigidifolia gevonden, 
ondanks ons uitgebreide speurwerk. Dat 
betekent dat de stropers alle planten (een 
stuk of 20) hebben weggehaald. Houdt 
dat in dat deze soort uitgestorven is in 
het wild? 
Ik heb reden om te geloven dat dit 
niet het geval is, bovendien zou het 
niet de eerste Nepenthes soort zijn die 
herontdekt zou worden op een locatie 
die ver verwijderd is van de typelocatie. 
Volgens Suska stonden ook ooit enkele 
N. ovata planten maar deze epifytische 
soort is nu niet meer te vinden. Later in 
de middag, na op en neer gereden en te 
hebben speurend naar N. ovata nog een 
keer omhoog geklommen maar niets 
kunnen vinden (in ieder geval geen 
ovata en geen rigidifolia).. Tijdens de 
eerste verkenning een beetje motregen, 
tijdelijk de tweede begint het harder te 
regenen, dus keren we wat eerder terug 
naar de bus dan gepland. Omstreeks 
20:00 aankomst in het hotel te Berestagi.

Zaterdag 8 juli

Vandaag gaan we opnieuw op zoek 
naar N. rigidifolia. Een bewoner van 
een tamelijk afgelegen gehucht heeft op 
een berg niet ver van Berestagi enkele 

Nepenthes planten gevonden. In een 
boek wees hij resoluut een foto van N. 
rigidifolia aan als zijnde de soort die hij 
daar had gezien. Onderweg rijden we 
langs de Sinabung vulkaan, waar we een 
paar foto’s van maken. 
Als we verder tijden verschijnt er ineens 
een grote rookpluim boven de Sinabung! 
We zijn tot twee maal toe getuige van 
een (relatief kleine) uitbarsting van de 
Sinabung vulkaan, momenteel verreweg 
de meest actieve van de 34 vulkanen op 
het eiland. We rijden naar een dorpje 
dat is gebouwd als vervanging van 
een dorpje dat is getroffen door een 
uitbarsting. Hier gaan we op zoek naar 
de lokale gids, maar helaas is hij niet 
thuis. Zijn buurman is er wel en hij weet 
de waterval met de Nepenthes ook te 
vinden. Na enkele uren door het woud 
het hebben getrokken zijn we nog steeds 
niet bij de waterval en  vleesetende 
planten hebben we al helemaal niet 
gezien. 
Onze gids moet toegeven dat hij 
verdwaald is. Puur op de GPS struinen 
we dwars door het woud terug naar 
het dorpje. Uiteindelijk om een uur 
of 6 dineren in het zelfde restaurant 
als gisteren. In de avond bezoeken we 
een lokaal “cafeetje” . Hier schenken 
en verkopen ze de lokaal verbouwde 
koffie (met steun van de VN). Het 
cafeetje is gelegen aan de rand van de 
geëvacueerde zone. Hiervandaan is er 
goed zicht op de Sinabung vulkaan, 
doordat het (bijna) volle maan is hebben 
we toch goed zich op de vulkaan 
ondanks dat het avond is. Na lang 
wachten verschijnt er een rookwolk 
boven de vulkaan die steeds verder 
groeit.
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N. spectabilis
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N. tobaica
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Daarna zien we ook wat roodgloeiende 
lava uit de krater tevoorschijn komen 
(note: eind februari 2018 is er een zware 
uitbarsting geweest waarbij een deel van 
de top van de vulkaan is weggeblazen).   

Zondag 9 juli 

Vandaag gaan we naar de fumarolen 
van Mt Sibayak (fumarolen zijn een 
soort gaten in de grond waar “stoom” 
uit komt). Een dik half uur rijden en 
vervolgens 40 minuten lopen. Een 
aantal van de fumarolen zijn behoorlijk 
krachtig en duidelijk hoorbaar. Als je 
de fumarolen van dicht bij bekijkt dan 
kun je de gele zwavelkristallen duidelijk 
zien.

 Vervolgens gaan we naar de top waar 
we groepsfoto maken. In het begin 
hebben we nog even goed zicht op de 
Sinabung maar al snel wordt de vulkaan 
door de wolken opgeslokt. Tijdens de 
afdaling horen en zien we Siamang 
gibbons. We gaan terug naar de stad 
voor de lunch en we bezoeken daarna de 
fruitmarkt.

Behalve veel, vooral exotisch, fruit en 
groente zijn er ook enkele bloemen 
kramen met o.a. Amaryllis bollen en 
een zelfs enkele  Nepenthes planten 
(N. albomarginata, N. tobaica en een 
hybride), helaas zijn de planten er niet 
al te best aan toe. Dit zijn duidelijk geen 
planten die bij een kweker vandaan 
komen! Daarna terug naar het hotel 
voor wat sight seeing om daarna van 
het eerste biertje sinds het begin van de 
Nepenthes trip te genieten. 

Maandag 10 juli

Om 8:00 gaan we weer terug naar 
Medan waar we om 11:00 aankomen. 
Onderweg nog een lampong aap langs 
de weg (deze apen worden ook in 
gevangenschap gehouden, ze worden 
dan gebruikt om kokosnoten te oogsten). 
Aldaar lunchen we nog een maal samen 
en maken we nog een groepsfoto. 
Daarna valt het gezelschap weer uiteen, 
de één heeft een vroege vlucht terwijl 
anderen nog even langer op Sumatra 
blijven. Met zijn vijven nog snel even 
wat gegeten in een restaurantje naast het 
hotel en vervolgens met de trein naar het 
vliegveld

De vlucht naar Kuala Lumpur heeft 40 
minuten vertraging dus is het haasten 
om mijn vlucht naar Frankfurt te halen 
(ik had een uur om over te stappen), 
gelukkig lukt het mij om op tijd in het 
vliegtuig te geraken. Mike heeft dat 
geluk niet en moet een stuk om reizen 
om op zijn thuis bestemming te komen 

Al met al is het een mooie reis geweest 
met 22 soorten Nepenthes, waarvan 
sommige zeer algemeen maar ook 
enkele zeer zeldzame soorten (met één 
soort op een nog niet eerder bekende 
locatie), een groot aantal hybrides. 
Verder vier soorten blaasjeskruid 
(waarvan één nog niet bekend was 
van Sumatra) en nog veel meer mooie 
dingen zoals Orang oetans en een 
uitbarstende vulkaan.

John van der Werf


