
Juwelen in de Indische Oceaan (2)

De Galapagos van 
Australië

Echte karetschildpad (Eretmochelys imbricata).

Eenmaal onderwater hebben we niet 
lang nodig om ons te realiseren dat 
het bovenwaterlandschap onder de 
waterspiegel voortschrijdt, alleen dan 
begroeid. En hoe! Velden vol met 
waaierkoralen in diverse kleurschake-
ringen en structuren wuiven ons toe. 
De naam van de duikstek, Perpen-
dicular Wall (loodrechte muur, red.), 
doet zichzelf eer aan. Boven ons hoofd 
torent een vertikale wand; beneden 
is de bodem niet zichtbaar omdat 
die duizenden meters diep ligt.  Niet 
bij nadenken maar genieten! Daar is 
niet veel voor nodig. Harde en zachte 
koralen groeien in velerlei soorten 
en strijden onderling om één van de 

schaarse plekjes die nog beschikbaar 
zijn om een bestaan op te bouwen. Dat 
de Indische Oceaan ernstig te lijden 
heeft gehad onder El Niño was bekend, 
maar ogenschijnlijk is Christmas Island 
gespaard gebleven. Wat een kleuren-
pracht! We wisten niet dat het in de 
Indische Oceaan nog bestaat. 
We laten ons bij een zicht van twintig 
meter meestromen tot we in een 
rustiger gebied komen. In de vertikale 
wand passeren we geregeld uitspa-
ringen die zich gemakkelijk laten 
betreden. De binnenkant is zowel aan 
de onder- als de bovenkant volledig 
met gorgonen begroeid. Dit is het 
onderwaterlandschap waar een 

verwende duiker vaak van droomt 
maar dat hij zelden ervaart. We 
vervolgen de wand en komen bij een 
volgende uitsparing aan. Alleen blijkt 
deze bezet: er ligt een grote karet-
schildpad te slapen. Versuft door zijn 
slaap laat hij zich prima benaderen 
voor een foto. Gelukkig is de foto gauw 
geschoten, want flitslicht op je 
slapende kop is ook niet alles. We zijn 
inmiddels alweer ruim veertig minuten 
verder en de nultijd nadert met rasse 
schreden. Linny de duikgids verzoekt 
ons met haar mee op te stijgen. 
Bovenop het rif kunnen we tussen de 
acht en tien meter onze duik prima 
afmaken. Ook bovenop is weinig 
onbegroeid, alleen hier domineren de 
harde over de zachte koralen. Voor 
veersterren lijkt dat niets uit te maken. 
Die zitten werkelijk overal. Na ruim 
een uur onderwater komen we boven 
en rest alleen nog een brede grijns op 
ons gezicht: ‘Wanneer gaan we weer?’

Geïsoleerd en bijzonder
We zijn op vakantie op Christmas 
Island, een door vulkanische activiteit 
gevormd eiland dat ongeveer 350 kilo-
meter ten zuiden van Java in de Indische 
Oceaan ligt. Het eiland heeft zijn naam 
gekregen op 25 december 1643 door 
Kapitein William Mynors van de Britse 
Oost-Indië Companie. Doordat het 

Perpendicular Wall ofwel de Loodrechte Muur 
kenmerkt zich door een rijk begroeide vertikale 
wand. De bodem ligt duizenden meters diep. 

We varen langs steile vulkanische rotsen en worden vergezeld door spinnerdofijnen en onbevreesde fregatvogels. We zijn op 

weg om onze eerste duik op Christmas Island te gaan maken. Daar, waar het eiland op lijkt te houden, wordt de boot stilge-

legd en kijken we tegen de enorme wand van het eiland aan. Het vulkanisch gesteente hangt op vele plaatsen over en vormt 

natuurlijke overkappingen. Hier zullen we zometeen het water betreden en gaan beleven wat Christmas Island onderwater te 

bieden heeft. Als dit profiel onderwater zich op deze wijze voortzet, kunnen we iets moois verwachten. 

Tekst: Arine Maat • Foto’s: Udo van Dongen

Christmas Island is vooral bekend door de grote 
rode krabbentrek. Miljoenen felrode krabben 
ondernemen jaarlijks een hachelijke tocht naar 
zee om zich daar voort te planten.  
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eiland zo moeilijk toegankelijk was, 
heeft het tot 1688 geduurd voor er voor 
het eerst officieel voet aan land werd 
gezet door ene William Dampier en zijn 
bemanning. Zij waren door noodweer 
richting Christmas Island gedreven. Het 
heeft echter nog tot halverwege de 
negentiende eeuw geduurd voordat er 
een eerste vestiging kwam.
Doordat het eiland zo lang geisoleerd 
bleef van de rest van de wereld is er 
grotendeels een eigen flora en fauna 
ontwikkeld waardoor Chistmas Island 
een zeer bijzondere ecotoeristische 
(duik)bestemming is geworden. Zo is 
er heden ten dage nog een grote 
hoeveelheid bijzondere vogelsoorten te 
vinden, waarvan tien endemisch. Plus 
een enorme diversiteit aan land-
krabben, waarvan de twee opvallendste 
waarschijnlijk wel de rode krab en de 

robbenkrab zijn. Deze laatste is de 
grootste op land levende krabbensoort 
ter wereld en familie van de heremiet-
krab. Ze schijnen met hun scharen zo 
sterk te zijn dat ze een kokosnoot 
kunnen kraken. De robbenkrab kwam 
oorspronkelijk op bijna alle eilanden in 
de Indische Oceaan voor, maar doordat 
ze zich zo gemakkelijk laten vangen 
zijn ze door overbejaging voor 
consumptie bijna overal uitgestorven. 
Gelukkig heeft Christmas Island lang 
weinig te vrezen gehad van de mens 
waardoor robbenkrabben er nog in 
groten getale voorkomen.

Rode krabbentrek
De meeste mensen die weleens van 
Christmas Island hebben gehoord, 
zullen het niet direct met duiktoerisme 
in verband brengen omdat het een 

andere grote toeristentrekker heeft in 
de vorm van een groot natuurlijk spek-
takel waarvan behoorlijk wat natuur-
documentaires zijn gemaakt: de grote 
rode krabbentrek.
Elk jaar, na de eerste buien in het 
begin van het regenseizoen, rond volle 
maan in november, trekken miljoenen 
vuurrode landkrabben vanuit het 
regenwoud gezamenlijk naar de ruige 
rotskust van Christmas Island. In zee 
ontmoeten de mannetjes en de vrouw-
tjeskrabben elkaar en daar worden de 
eitjes bevrucht. Enige weken later 
komen de eitjes uit en kruipen nog 
meer jonge rode landkrabben terug het 
eiland op, waarvan het grootste deel 
het eerste jaar niet zal overleven. 
Tegelijkertijd met de rode krabbentrek 
vertroebelt het water door de enorme 
hoeveelheid larven, wat op zijn beurt De grootste landkrab ter wereld, de robbenkrab, werd elders met 

uitsterven bedreigd maar is nog volop op Christmas Island te vinden. 

Bovenop het rif groeien hardkoralen 
tot bijna aan het oppervlak, zoals 

hier bij Boatcave. 
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Combinatie van speleologie en duiken
De laatste duik van onze trip worden we verrast met een bezoek aan een duikplaats met de naam Thundercliff (foto). Nadat we vanaf de 
boot in het water liggen, zwemmen we direct een ruime grot in op zo’n drie meter diepte. Niet lang daarna stijgen we alweer op en komen 
we boven in een aardedonkere, uit lavasteen gevormde, natuurlijke kathedraal waar we doorheen zwemmen. Hamma, de duikgids leidt 
ons op onze rug zwemmend door de grot tot we na circa tien minuten bij een plaats komen waar we het water uit kunnen. Hamma 
verzoekt ons vriendelijk om onze duikspullen uit te trekken en mee te gaan voor een wandeling door de grot. We zijn nu dus op een plaats 
waar je als niet-duiker niet gemakkelijk kan komen. Om de schoonheid van de grot te kunnen bewonderen, zijn we aangewezen op onze 
duiklampen en overal waar we kijken zien we prachtige formaties eeuwenoude stalactieten en stalagmieten. Sommigen zijn al aan elkaar 
gegroeid, andere zijn nog gestaag op weg om naar elkaar toe te groeien. We wandelen zonder onze duikspullen nog een stuk verder tot 
we aan het eind van grot komen. Op deze plaats zouden we, als we volleerde grotduikers waren geweest, weer verder kunnen duiken maar 
we worden verzocht met onze voeten in het water te gaan zitten en alle lichten te doven waardoor in we ons totale duisternis bevinden. 
Of toch niet? Het lijkt wel of dat we, naarmate we langer in het water kijken, daglicht in de diepte kunnen ontwaren. Zou er aan de 
andere kant dan een uitgang zijn? Naarmate onze ogen zich verder aanpassen aan de donkere omstandigheden lijkt het licht dichterbij te 
komen. Dit kan toch niet? Is dit gezichtsbedrog? Hamma verklapt dat we helemaal niet optisch bedrogen worden. Het zijn namelijk 
lantaarnvisjes, die in absolute duisternis leven. Onder hun oogleden hebben deze visjes een speciaal orgaantje waarin zich lichtgevende 
bacteriën bevinden. We hadden nooit gedacht dit soort vissen ooit in het echt te kunnen zien, omdat we ze tot nu toe alleen kenden uit 
natuurdocumentaires over de diepzee, maar kennelijk leven ze dus ook in zoutwatergrotten. We doen onze lichten weer aan en Hamma 
vraagt ons om één van onze schoenen uit te trekken en een blote voet in het water te steken en te wachten. Niet veel later, voel ik jeuk aan 
mijn voet. Ik had ze toch gewassen? Wat blijkt: volgens een mooie rode endemische poetsgarnaalsoort is mijn voet niet schoon genoeg en 
dus wordt hij gepoetst. De garnaaltjes voelen zich aangetrokken door het licht en al snel worden het er meer. We besluiten dat onze 
voeten nu wel schoon genoeg zijn en vertrekken weer terug naar de duikspullen die we nodig hebben om hier weer weg te komen. 

Een enorme school nieuwsgierige 
langvin vleermuisvissen (Platax 
teira) bewaakt de ingang van de 
grot bij duikstek Thunderdome.  

Een nog niet 
beschreven rode poets-
garnaalsoort doet zich 
te goed aan een voet.

We trekken onze duikspullen 
weer aan om de grot te 
verlaten.
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Zeldzame parelmurene (Gymnothorax meleagris). 

Veersterren lijken zich, met hun bewoners overal te handhaven.

eilandoppervlak inmiddels de status 
van Nationaal Park. In de toekomst zal 
de bevolking van Christmas Island zijn 
geld uit het ecotoerisme moeten 
verdienen en een enigszins omstreden, 
recentelijk gebouwd, detentiecentrum 
voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
Christmas Island heeft een oppervlakte 
van circa 135 vierkante kilometer en 
een gemêleerde bevolking van circa 
vijftienhonderd inwoners waarvan het 
grootste deel, circa tachtig procent, van 
oorsprong Chinees is. De rest van de 
bevolking is grotendeels Maleisisch en 
Australisch/Europees. Er is een drietal 
woonwijken op het eiland met elk zijn 
eigen etnische achtergrond. De 
Chinezen wonen voornamelijk in Poon 
Saan, de Australiërs wonen in The 
Settlement en de Maleisiërs wonen bij 
de Flying Fish Cove. Op deze laatste 
plaats ligt één van de weinige kant-
duikstekken van het eiland. Het is 
tevens het vertrekpunt voor boot-
duiken rond Christmas Island.
Er zijn slechts twee duikcentra 
waarmee je kunt duiken rond 
Christmas Island. Massaal duiktoe-
risme is dus niet aan de orde. Beide 
duikcentra varen vanuit de Flying Fish 
Cove naar de diverse duikstekken, 
waarbij afgesproken is dat de twee 
centra nooit tegelijkertijd op dezelfde 
duikstek duiken. Doorgaans maak je ’s 
ochtends twee duiken vanaf de boot 
zodat je de middag vrij hebt om de rest 
van het eiland te bewonderen of een 
middag- en/of nachtduik vanuit de 
Flying Fish Cove te maken.

Conclusie
Christmas Island is één van de mooiste 
tropische duikbestemmingen. De 
combinatie van intacte koraalriffen en 
grotten maken van Christmas Island 
een zeer bijzondere bestemming voor 
duikers. Het eiland is voor alle natuur-
liefhebbers een must, vanwege de 
enorme biodiversiteit die er zich zowel 
boven als onder de waterspiegel 
bevindt. Dat het bijzonder is, blijkt ook 
wel aan de benaming die de Australiërs 
het eiland graag zelf geven: Australians 
own Galapagos. •

Niet in de laatste plaats heeft het 
eiland flinke schade geleden van 
fosfaatmijnbouw. Gedurende ruim 
honderd jaar zijn vele hectaren regen-
woud ontbost. Gelukkig is de fosfaat 
nu bijna verdwenen en zijn de open 
mijnbouwaktiviteiten grotendeels afge-
bouwd. Zoals het zich nu aan laat zien, 
zal er over enkele jaren helemaal geen 
mijnbouw meer plaatsvinden.
De Australische regering ziet nu in dat 
Christmas Island een bijzondere 
natuurwaarde heeft die voor het nage-
slacht behouden moet blijven en 
daarom heeft circa tweederde van het 

weer voedsel levert voor ’s werelds 
grootste vis, de walvishaai. Helaas 
waren we een maand te vroeg voor dit 
grootse natuurspektakel, maar voor 
een volgende reis naar Christmas 
Island is de rode krabbentrek zeker iets 
om rekening mee te houden.

Menselijke activiteit
Helaas heeft de mens in de relatief 
korte tijd dat Christmas Island is 
bewoond behoorlijk wat schade aan 
het land toegebracht. Een aantal ende-
mische zoogdiersoorten is als gevolg 
van meegebrachte ziekten uitgestorven. 

Commensale 
veerstergarnaal 
(Periclimenes 
amboinensis). 

Haarster zuigvis 
(Discotrema criniphila). 

Halsband anemoonvis (Amphiprion periderain).

Gebaarde schorpioenvis (Scorpaenopsis oxycephalus). 
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Onbekend krabbetje. 

Gewone koraalduivels (Pterois volitans). 



Flying Fish Cove.

Activiteiten op Christmas 
Island
• Duiken
Teruki Hamanaka (Hama) en zijn 
vrouw Lin Gaff runnen de duikschool 
Wet ’n Dry Adventures. Info: www.
divingchristmas.com.cx. Christmas 
Island Divers: www.christmasislanddi-
vers.com
• Wandelen
Er zijn talloze verschillende wande-
lingen mogelijk door het regenwoud 
waarbij een wandeling door Dales met 
de Hugh’s Waterfall niet mag 
ontbreken.
• Vogelspotten
Christmas Island is een zeer geliefde 
plaats voor vogelaars.
• Vissen
• Strandbezoek
Er is een aantal kleine kiezelstranden 
waarvan sommige sommige eenvoudig 
te bereiken zijn.
• Golf
Beter niet tijdens de rode krabbentrek.
• Speleologie
Er is een aantal grotten: voor speleo-
logen zeer de moeite waard.
• Blowholes
Aan de ruwe kant van Christmas Island 
worden zeewatergolven door nauwe 
gaten in de lavesteen geperst waardoor 
soms erg hoge fonteinen ontstaan.

Praktische informatie
• Reizen
Vanuit Perth vliegt National Jet Systems 
tweemaal per week de driehoek Perth-
Christmas Islands-Cocos (Keeling) 
Islands. Info: www.nationaljet.com.au. 
Tickets zijn online te boeken. Vraag 
overgewicht in verband met duikspullen 
tijdig aan. Een andere mogelijkheid is 
om met Austasia Airlines vanuit 
Singapore naar Christmas Island te 
vliegen. Eventueel kan vanuit Christmas 
Island met National Jet Systems naar de 
Cocos (Keeling) Islands worden 
gevlogen. 
• Visa
Christmas Island is Australisch territo-
rium. Daarom moet je voor een verblijf 
een elektronisch visum aanvragen via de 
website www.eta-visas.co.uk.

• Vaccinaties
Niet nodig.
• Verblijf
Er zijn velerlei mogelijkheden om een 
appartement of studio met keuken te 
boeken. Wij verbleven bij The Sunset. 
Info: www.christmas.net.au/sunset. 
Voor een compleet overzicht van alle te 
boeken accommodaties: kijk op de 
website van het verkeersbureau van 
Christmas Island.
• Vervoer
Op Christmas Island kun je jezelf het 
beste per auto verplaatsen. Omdat vele 
wegen slecht begaanbaar of onverhard 
zijn, is het raadzaam en leuk om een 
4WD te huren zodat je de mooiste 
uithoeken kunt zien. 
• Eten
Er zijn diverse restaurants. In The 

Settlement voornamelijk westers, in 
Poon Saan kun je terecht voor de 
Chinese keuken. 
• Valuta
Er is een geldautomaat maar die 
hebben wij niet gevonden. Vrijwel alle 
geldtransacties gaan via creditcards of 
cash.
• Electriciteit
De netspanning is 240 volt. Om er 
gebruik van te maken heb je een 
verloopstekker nodig.
• Tijdverschil
Met Perth één uur (vroeger) en met 
Nederland zeven uur (later).
• Informatie
Algemeen: Christmas Island Tourist 
Association (CITA). Info: www.
christmas.net.au. Tekst en foto’s: 
www.udovandongen.com

Juveniele bruine gent (Sula leucogaster).
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