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Nepal ligt gekneld tussen het Indische subcontinent en het 

Tibetaanse hoogplateau. Deze twee tektonische platen drukken al 

miljoenen jaren tegen elkaar en hebben zo het hoogste gebergte ter 

wereld gevormd: de Himalaya.

De Himalaya is meer dan 5000 kilome-

ter lang en reikt van Pakistan tot in het 

zuid-westen van China. Nepal ligt mid-

denin dit gebergte en heeft de hoogste 

bergtoppen. Door het spectaculaire 

landschap en de grote reliefverschil-

len is de biodiversiteit erg groot. Een 

geliefd land bij natuurliefhebbers. Met 

wat geluk zie je: de indische neushoren, 

bengaalse tijgers, sneeuwluipaarden, 

blauwe gemzen, steenbokken... 

Nepal telt meer dan 800 soorten vogels, 

dat is meer dan in héél Noord-Amerika. 

De diversiteit aan planten is groot met 

ontelbare soorten in de tropische en 

subtropische zones tot hoog in de ber-

gen waar uitgestrekte rhododendron-

bossen, immense magnolia’s, sedums, 

geraniums en tal van de rozensoorten 

te vinden zijn. In Nepal groeien naar 

schatting 600 soorten orchideeën, 

vooral in het oosten van het land. De 

condities waarin deze soorten groeien 

zijn zeer verschillend. We kennen 4 zo-

nes: De tropische zone, subtropische 

zone, de gematigde- en subgematigde 

zone en de alpine en subalpine zone. 

Het Terai gebied, in bijzonder het oos-

telijke deel, is een tropische zone waar 

je dicht begroeide en vochtige tropi-

sche jungles vind. Valleien met rivieren 

hebben het ideale biotoop voor heel 

wat orchidee soorten. We vinden hier 

onder andere: Acanthephippium stri-

atum, Aerides odorata, Ascocentrum 

ampullaceum, Bulbophyllum puti-

dum, Gastrochilus dasypogon, 

Papilionanthe teres en Phalaenopsis 

decumbens. Tijdens de zomer heerst 

het moesson seizoen en regent het he-

vig tot soms 5000 mm! Temperaturen 

halen vlot de kaap van 30° met soms 

pieken tot 43°C. De luchtvochtigheid 

varieert tussen 90 en 100%. Tijdens de 

winter wordt het koeler met tempera-

turen tussen 20 en 25°C. Het landschap 

oogt dan dor en droog, enkel bij rivie-

ren blijft het vochtig. 

Kathmandu is de hoofdstad van Nepal 

en telt meer dan 2 miljoen inwoners. 

Bij aankomst op de luchthaven wordt 

je direct geconfronteerd met de druk-

te die zo typisch is voor een ontwikke-

lingsland. Horden mensen roepen en 

duwen bij de aankomsthal. Puffende 

taxi’s, bussen en andere vervoermid-

delen claxoneren onophoudelijk tot ze 

bulbophyllum putidumascocentrum ampullaceum



weer enkele meters opschuiven in het 

verkeer. Kathmandu ligt op 1300 meter 

hoogte op een plateau van 20 bij 25 

kilometer en is omringd door bergen. 

Door de politieke onrust van afgelo-

pen jaren zijn veel mensen in deze 

vallei komen wonen waardoor de po-

pulatie geëxplodeerd is. De vervuiling 

is gigantisch. Over de stad hangt een 

mist van uitlaadgassen. Vele mensen 

dragen monddoekjes of houden een 

sjaal voor hun mond. De omliggende 

bergen houden de vervuilde lucht ge-

vangen; de rivieren en beekjes van de 

stad liggen vol afval en de oevers zijn 

vuilnisbelten. Armoede is troef. Vele 

Nepalesen proberen deze situatie te 

ontvluchten en zoeken werk in India of 

het Midden Oosten.

Mijn gids baant zich een weg door de 

drukte van de stad om uiteindelijk 

aan te komen in Thamel, de toeristi-

sche stadswijk. Hier vind je typische 

westerse restaurants, veel winkels en 

hotels. Na het inchecken in een hotel-

letje verken ik de stad. Wandelend in 

de richting van de oude stad passeer je 

honderden soevenierwinkeltjes waar 

alles te koop is. Vroeger vond je er 

winkeltjes met houtsnijwerk en alles 

waar “free Tibet” op stond, nu wordt er 

vooral bergsportkledij en klimmateri-

aal verkocht. Alles is er spotgoedkoop, 

ten minste als je gaat onderhandelen 

over de prijs. De meeste kleding is na-

maak, CD’s zijn gecopieerd en regelma-

tig vraagt iemand op straat of je geen 

marhiuana wil kopen. Als je verbaast 

om kijkt krijg je onmiddellijk het voor-

gekauwde antwoord “sir,...is legal here” 

gevolgd door “I’ll show you my farm”. 

Centraal gelegen in de binnenstad 

ligt het Durbar plein (Durbar = nepa-

lees voor paleis) die volgebouwd staat 

met tempels en het oude koninklijke 

paleis. De site oogt middeleeuws maar 

verkeerd in uitstekende staat. Er hangt 

ook een gezellige drukte van toeristen, 

verkopers, spelende kinderen, passan-

ten en mensen die staren naar andere 

mensen. In de Kathmandu vallei moet 

je ook de koningssteden Bhaktapur en 

Patan gaan bezoeken. Bhaktapur heeft 

prachtige houten gevels terwijl Patan 

bekend is voor zijn Newari architec-

tuur. Een bezoek aan het Patan muse-

um is een must. Het wordt als één van 

de mooiste musea van Azië beschouwd.

Eénmaal buiten de stad wordt je 

overvallen door de pracht van de na-

tuur. De meeste orchideeën vindt 

je in de valleien. We zijn hier in de 

subtropische zone (850 - 1850 m). Hier 

vind je: Bulbophyllum, Coelogyne en 

Cryptochilus soorten. Cymbidium 

eburneum met zijn sneeuwwitte bloe-

men en heel wat Dendrobium species: 

D. aureum, D. crepidatum, D. moscha-

tum en D. primulinum. 

In november bloeit de naar jasmijn 

geurende Eria coronaria. Meer in het 

oosten van Nepal vindt je onder andere 

Otochilus fuscus, Phaius flavus, Pleione 

maculata en Rhynchostylis retusa.

bodnath-tempel in de kathmandu-vallei dendrobium nobile

phaius maculatus

Tussen Kathmandu en Pokhara 

reisde ik door de vallei van de Trisuli 

rivier. langs haar oevers vond ik  

Dendrobium farmeri op een boom 

hangend over een zandbank. Deze 

plant bloeit in april en mei met trossen 

goudgele bloemen. De bloembladen 

zijn wit en geven de bloemen een sterk 

contrast met de lip. Tegen de avond 

kampeerde ik op de oever en terwijl de 

gids mijn eten klaar maakte liep ik nog 

even in de omgeving. 

Op mijn verkenningstocht passeerde 

ik een dorpje waar kinderen nieuw-

schierig naar mij toe kwamen. Ze durf-

den nog net niet te bedelen. Achter 

het dorp liep ik een helling op. In een 

open grasvlakte met rotspartijen vond 

ik tussen de rotsen een Dendrobium 

fimbriatum. Deze orchidee bloeit 

in de lente met eigele bloemen met 

een schitterende uitgerafelde lip. 

Dendrobium fimbriatum var. occula-

tum heeft een zwarte markering in de 

lip en komt voor in het oosten van de 

Himalaya tot in Maleisië. Dendrobium 

fimbriatum zou uitsluitend in Nepal 

voorkomen. De bloemen geven een 

heerlijke musk parfum. Deze orchidee 

soorten worden maar door een hand-

vol liefhebbers verzameld en daarom 

worden ze maar af en toe gekweekt. 

Helaas zijn ze gegeerd waardoor hun 

aantal in de natuur zien der ogen 

achteruit gaan. De volgende dag ging 

het per raftboot verder over de Trisuli 

rivier.  De stroomsversnellingen zijn 

in oktober en november minder hevig 



dendrobium deundans

(categorie 2 & 3) dan in de lente wan-

neer de rivieren aanzwellen door het 

smeltwater. Het wildwateravontuur 

duurde tot in de namiddag. Daarna 

ging het per bus naar Besisahar.

Besisahar is een bergdorp waar au-

towegen eindigen en de mens enkel 

te voet verder kan. Van hieruit wan-

del je naar twee grote massieven: 

Annapurna en Gurka. Ik koos voor 

het Annapurnacircuit dat rond het 

massief gaat. De tocht begint door 

valleien met flinke reliefverschil-

len, over paden met grote rotsblok-

ken, hangbruggetjes over kolkende 

bergbeken in een schitterend land-

schap. De benen worden op de proef 

gesteld. Wandelend tussen de 800 en 

1600 meter hoogte loop je in een sub-

tropisch klimaat met een grote vari-

atie aan planten. Geregeld verlaat ik 

het pad om “bijzondere” planten van 

dichtbij te zien. In een klein bos vind 

ik Dendrobium denudans. Een kleine 

epifiet die zo’n 15 cm groot is en in 

september en oktober bloeit met 10 

à 15 ivoorwitte bloemen. De bloemen 

geven een lichte jasmijngeur. Het land-

schap veranderd, de bergen worden 

groter. Ik loop door rijst-, soya- en ma-

rijuanavelden en even later gaat het 

langs hoge rotswanden over ravijnen 

met snelstromende riviertjes diep in 

de afgrond. Op een minder steile flank 

vind Ik Dendrobium nobile. Deze orchi-

dee staat bekend voor zijn uitbundige 

bloeiwijze: bloemen verschijnen in de 

lente tegen de pseudobulben en kun-

nen zoet geuren. Er bestaan heel wat 

kleurvormen en die hebben allemaal 

een naam: alboluteum, cooksonianum, 

formosanum, nobilius, pallidiflorum, 

schroederianum en de volledig witte 

virginalis. Dendrobium nobile groeit in 

de Himalaya maar ook in de bergen van 

Myanmar, Laos, Vietnam en Thailand. 

Ze wordt intensief gekweekt en er be-

staan al tientallen hybriden die goed 

houdbaar zijn in de huiskamer. 

Na twee dagen veranderd het land-

schap spectaculair. De eerste acht-

duizender komt te voorschijn. Ten 

oosten van het Annapurnacircuit ligt 

het Gurkamassief die gedomineerd 

wordt door de Manaslu (8163 m). Deze 

kolos is op 7 na de hoogste berg ter 

wereld en werd voor het eerst be-

klommen door een Japanner in 1956. 

De trektocht gaat naar Tal en Chame. 

Het wandelpad gaat tussen ravijnen 

die honderden meters hoog zijn met 

indrukwekkende watervallen. Je wan-

delt hier in de gematigde zone. Ik loop 

gebukt door een tunnel van rotsblok-

ken en aan de andere zijde merk ik dat 

de stapel zo groot is als een huis. Mijn 

oog valt op één van de rotsblokken 

die begroeit is met Coelogyne cristata. 

Een geliefde orchidee bij verzamelaars 

die bekend staat voor zijn compacte 

groei en uitbundige bloei. De bloemen 

verschijnen in de late winter en zijn 

sneeuwwit met een gele, harige kam 

gidsen en trekkers



op de lip. Deze planten ondergaan 

extreme seizoenen: In de winter zak-

ken temperaturen tot net boven het 

vriespunt; in de zomer moeten ze veel 

neerslag verdragen en in de herfst een 

kurkdroge, maar zonnige periode.

In de volgende dagen ging de trek-

tocht naar het westen en wandelde 

ik boven de 3000 meter. De vegetatie 

gaat van dennebomen en rhododen-

dronstruiken over in lage begroeiing. 

Orchideeën zijn op deze hoogtes een 

zeldzaamheid. De vallei wordt breder 

en het uitzicht op de bergen des te 

mooier. Ter hoogte van Manang krijg 

je prachtige zichten op de Annapurna 

pieken (vier stuks); allemaal tus-

sen de zeven- en achtduizend meter.  

Annapurna I is de hoogste en meet 

8091 meter. Ze werd pas voor het eerst 

succesvol beklommen door Maurice 

Herzog in 1950. Het hoogtepunt van 

het Annapurnacircuit  is letterlijk en 

figuurlijk de Thorung La pas. Deze pas 

gaat over een bergkam van 5431 meter 

en is een fysiek zware beproeving voor 

de mens. Op zo’n hoogte adem je on-

regelmatig, stijgt de hartslag en loop 

je veel kans om hoogteziek te worden. 

De eerste symptonen zijn duizeligheid, 

hoofdpijn en braken. Symptomen die 

bij sommige beklimmers duidelijk op-

kwamen, als remedie dalen zij het best 

zo vlug mogelijk.

Eénmaal de Thorung La pas over ver-

anderd het landschap. De vallei is wijd 

met sterk geërodeerde rotsformaties 

en spectaculaire vergezichten. Door 

de invloed van de Tibetaanse hoog-

vlakte en de strakke winden die hier 

voorkomen is het er droog en dor. Er 

groeien veel minder planten. De trek-

tocht gaat verder tot in Kagbeni, een 

dorpje met een fraaie Tibetaanse 

tempel. Het is gelegen in de Mustang 

vallei op 2800 meter hoogte. Deze val-

lei heeft een natuurlijke doorgang van 

Tibet naar het laagland in India en is 

in de geschiedenis altijd een belang-

rijke handelsroute geweest. De Kali 

Gandaki rivier stroomt door deze val-

lei. Er blijft op sommige plaatsen enkel 

een uitgedroogde bedding over. De 

Mustang vallei wordt geflankeerd in 

het oosten door het Annapurnamassief 

en in het westen rijst de majestueuze 

Daulaghiri. ‘s Werelds zesde hoog-

ste berg (8172 m). De voet van deze 

berg begint in de bedding van de Kali 

Gandaki en gaat meer dan 5000 me-

ter stijl omhoog. Dit moet de hoogste 

“muur” ter wereld zijn! 

op weg naar de mustang vallei. we kijken op de oostwand van de daulaghiri.

coelogyne cristata



Te voet gaat het verder door de vallei 

van los zand en stenen. In de bedding 

van de Kali Gandaki worden nog regel-

matig fossielen gevonden van schel-

pen en haaientanden. Een bewijs dat 

hier ooit de zee was en India en Tibet 

ver van elkaar lagen. Veel kansen om 

schelpjes te rapen had ik niet want na 

11 uur komt hier elke dag een wind op-

zetten die wel 120 km/h kan halen. De 

vallei veranderd in een zandstorm en 

ingepakt met hoofddoek en afsluiten-

de bril loop ik onder een hoek van 45° 

naar het dorpje Jomsom.

De volgende dag nam ik het vlieg-

tuig naar Pokhara. Het vliegveld van 

Jomsom bestaat uit een korte on-

verharde strip met een schans aan 

het einde van de baan. Vanaf da-

geraad komen en gaan tweemoto-

rige schroefvliegtuigen aan een hels 

tempo. Doordat de wind om 11 uur 

weer opkomt kan er maar gevlogen 

worden tot dan. Ik stap in een Dornier 

van Cosmic Air voor één van ‘s werelds 

meest spectaculaire vluchten. Het 

toestel rijdt naar het uiteinde van de 

baan waar het zich warmdraait. De 

turboprop schud hevig door elkaar en 

maakt een hels lawaai. De remmen 

gaan los en het toestel begint te bol-

len,...nog enkele meters en hop...het 

toestel wordt de lucht in “geschoten” 

via de schans. Daar hangen we ineens 

boven de vallei omringd door machti-

ge bergen. Annapurna, Machapuchare, 

Daulaghiri en vele andere pieken glij-

den langzaam voorbij mijn venstertje. 

Een adembenemend zicht al was het 

maar omdat het vliegtuig nooit boven 

de bergtoppen uitkomt en je geïnti-

mideerd wordt door het landschap. Je 

voelt je er héél erg klein. Eénmaal in 

Pokhara nam ik een rustdag aan het 

prachtige Phewa Tal meer, de volgende 

dag keerde ik terug naar Kathmandu. 

Na enkele dagen in Kathmandu nam 

ik terug het vliegtuig, dit keer naar 

Lukla. Ook dit vliegveld behoort tot 

de meest angstaanjagende van de 

wereld. De landingsbaan ligt schuin 

op een bergflank met op het einde 

een rotswand! Een Twinotter van de 

luchtvaartmaatschappij Yeti Airlines 

moet deze klus klaren. Het toestel 

vliegt als een marionet die aan touw-

tjes hangt en op en neer danst. Mede 

door de vele bergkammen ontstaan 

luchtzakken die sommige passagiers 

doen graaien naar kotszakjes. Veertig 

minuten later zien we de landingstrip 

diep onder ons. De piloot, gekleed als 

Indiana Jones, begint aan een kamika-

ze duik. De vrouwen aan boord gillen 

het uit. Onder ons zien we alleen maar 

een diepe afgrond, even scheren we de 

boomtoppen op een bergkam en dan 

gaat het opnieuw honderden meters 

naar beneden. Net als je denkt “dit 

wordt een crash” verschijnt het asfalt. 

de vlucht van jomson naar pokhara. nevelslierten  vullen de dalen in de khumbu-vallei

Een tiende van een seconde later pie-

pen de banden en begint het toestel 

hevig te remmen. Best, de rotswand 

nadert snel. Nog nooit ben ik zo opge-

lucht uit een vliegtuig gestapt. Een uur 

later  pompte de adrenaline nog door 

m’n lijf. De trektocht kon beginnen.

Lukla is een dorp gelegen aan de voet 

van de Khumbu vallei. Deze vallei 

wordt bewoond door de Sherpa stam. 

Zij zijn beroemd geworden door de 

expedities naar de hoogste bergen ter 

wereld. Hun extreem uithoudingsver-

mogen, behulpzaamheid en gastvrien-

delijkheid zijn legendarisch. Ik laat mij 

leiden door een gids en drager uit deze 

regio. Deze trektocht gaat door de 

Khumbu vallei via Namche Bazaar naar 

het Mount Everest Base Camp en terug. 

Mijn doel ligt op 5364 meter hoogte aan 

de voet van ‘s werelds hoogste berg. 

Onze trektocht begint in de gematigde 

zone op een hoogte van 2800 meter. 

Het is november, we hebben helder 

weer, een koele bries uit het noorden 

en de temperatuur bedraagt 16°C.

Ik wandel door de gematigde en sub-

gematigde zone (1850 - 3500 m). In de 

winter zakt de temperatuur hier tot 3 

à 5°C. In de lente en zomer valt er veel 

neerslag terwijl het tijdens de herfst zo 

goed als droog blijft. De luchtvochtig-

heid bedraagt dan 75%, in de zomer tij-

dens de moesson loopt dit op tot 100%.

Op onze eerste dag vind ik al verschil-

lende orchidee soorten: Cymbidium 

devonianum met zijn afhangende 

bloemtakken. Bloemen van deze soort 

zijn purper/bruin met een donker 

purper/bruine lip. Door zijn rijke en 

compacte bloeiwijze is hij geliefd bij 

kwekers en werden er heel wat hy-

briden van gemaakt. Ook Cymbidium 

hookerianum is populair maar wordt 

groot en heeft bloemtakken tot 1,20 

meter. Bloemen worden tot 10 cm 

groot en zijn groen gekleurd. De lip 

heeft haartjes en is wit met gele en 

paarse stippen. Het bloeiseizoen is op 

het einde van de winter en de bloemen 

geven een sterke parfum. Cymbidium 

hookerianum komt ook voor in Bhutan 

en in het oosten van India. Gefrituurde 

bloemknoppen van deze planten wor-

den als delicatessen beschouwd door 

de Bhutanesen, ze worden “oleochoto” 

genoemd. Op 2650 meter hoogte vind 

ik tussen korstmossen een Coelogyne 

corymbosa met zaaddozen. Coelogyne 

corymbosa bloeit met witte bloemen 

en een geel hart. Deze soort is popu-

lair bij verzamelaars voor zijn indrin-

gende parfum. De zaaddozen zijn meer 

dan rijp en klaar om open te scheu-

ren. Wanneer dat gebeurt worden de 

zaden door de wind verspreidt. Zaden 

van orchideeën hebben een schim-

mel nodig waarmee ze in symbiose 

leven, enkel de schimmel geeft hen 

een kans om van een zaadje een plant 



mount everest is te zien achter de bergkammen van nuptse (l) en lhotse (r)



te worden. Het duurt vele maanden, 

bij sommigen zelfs een jaar, voor ze 

van het zaadje het protocorm stadium 

bereiken (protocorm = foetus van een 

plant). Tel daar nog eens een half jaar 

tot een jaar bij en de orchidee bereikt 

het stadium van een jonge plant die 

dan 3 tot 6 jaar moet groeien voor ze 

voor de eerste keer kan bloeien. In 

dit biotoop komen ook Pleione’s voor. 

Deze terrestrische orchideeën bloeien 

vooral in de lente met bloemen tussen 

4 en 6 cm groot. In deze regio groeien 

Pleione hookeriana, Pleione humilis en 

Pleione praecox.

Het pad daalt even tot we langs een 

rivier lopen. Een halve dag later gaat 

het pad plots stijl omhoog langs een 

bergwand. Halfweg moeten we de ri-

vier oversteken via een 85 meter hoge 

hangbrug. Alle expedities in deze val-

lei, trekkers, bevoorraders, volgepakte 

ossen, ezels en jaks komen en gaan 

over dit pad en de hangbrug! De stalen 

brug is trouwens te smal om te krui-

sen. Waggelend op en neer wagen we 

ons aan de oversteek. Aan de overzijde 

klimmen we verder tot we aankomen 

in Namche Bazaar. Dit is de “hoofd-

stad” van de Sherpa’s en voor de mees-

te trekkers en klimmers de laatste 

kans voor een degelijke hotel, inkopen 

of te aklimatiseren. 

Tijdens mijn rustdag trek ik naar en-

kele dorpen in de omgeving en wandel 

door rhododendronbossen afgewis-

seld met berkenbossen met een opval-

lend oranje gebladerde schors. Rond 

de dorpen worden aardappelen ge-

teelt. In een open grasvlakte vind ik de 

restanten van Cypripedium tibeticum. 

Rond deze tijd zijn het uitgedroogde 

bloemaren met verdroogde bladeren. 

Het is een “venusschoen” die voor-

komt tot op 3500 meter hoogte en 

meestal bloeit tussen juli en septem-

ber. De bloemen verschijnen op sten-

gels die 15 à 20 cm hoog en wijnrood 

gekleurd zijn. Een andere terrestrische 

orchidee die hier voorkomt is Satyrium 

nepalense. Deze bloeit in de zomer 

met aren tot 40 cm hoog waarop roze 

bloemen verschijnen.

De volgende dagen wandelde ik in de 

alpine en subalpine zone (3500 t/m 

5000 m). Op deze hoogtes komen wei-

nig planten voor: hier groeien geen 

bomen, vinden we klein struikgewas, 

rotsplanten, grasachtigen en enkele 

terrestrische orchidee soorten. Hier 

valt 6 à 9 maanden per jaar sneeuw. De 

combinatie van hoge lichtintensiteit, 

sneeuw en vriestemperaturen leiden 

tot een korte groei cyclus bij planten 

en zorgt ervoor dat ze klein blijven. 

Halfweg de Khumbu vallei bezocht ik 

het Tengboche klooster op 3860 me-

ter. Vele expedities, solo klimmers en 

wandelaars hebben hier hun laatste 

zeges gekregen om veilig verder te 

coelogyne corymbosa edmund hillary step stupa

cymbidium devonianum gentiane psolate



de lhotse bij valavond, een machtig lichtschouwspel



gaan. Rondom het klooster staan ge-

denkstenen van omgekomen klimmers 

die je doen beseffen dat het leven hier 

vaak aan een zijden draadje hangt. 

Er leven zo’n 60 monniken die van ‘s 

morgens tot in de late middag gebeden 

voordragen. Dit gaat gepaard met veel 

horen geschalk, trom geroffel en cim-

balen geklangel. Een indrukwekkend 

schouwspel dat je moet gezien hebben. 

Mijn tocht gaat verder via Dingboche, 

over de Thokla pas naar de Khumbu 

gletsjer. De Khumbu gletsjer is ont-

staan uit het ijs en steenpuin van de 

Lhotse en Everest en ligt op een hoogte 

van 5000 meter. Het hele gebied oogt 

desolaat en mensonvriendelijk. Het 

weer kan hier zeer guur zijn. In Lobuche 

werden we wakker onder een dik pak 

sneeuw en het bleef sneeuwen tot in 

de namiddag. We onderhandelden 

over het verder verloop van de tocht. 

Normaal zouden we de Kala Patthar 

(5550 m) beklimmen, vanwaar we een 

mooi zicht zouden hebben op Mt. 

Everest. Maar door de sneeuw zou dit 

een haggelijke onderneming worden en 

besloot ik met enkele solo trekkers mee 

te gaan naar wat rest van het Mount 

Everest Base Camp. Het kamp is rond 

deze tijd opgebroken en in de sneeuw 

was er ook niet veel meer van te zien. 

Vooral in april en mei is er hier veel 

activiteit en onderneemt de ene expe-

ditie na de andere een poging om ie-

mand op de top te krijgen van de hoog-

ste berg ter wereld. Dit jaar slaagde 

een jongen van 13 erin, het zoveelste 

nieuwe record. 

In de namiddag keerden we terug en 

werd het weer terug wat beter. Pas 

tegen de avond zag ik voor het eerst 

Mount Everest. De avondzon deed de 

top van de 8850 meter hoge berg rood 

opgloeien. De noord-westen wind, die 

uit Tibet komt, liet duidelijk blijken dat 

de winter op komst was. Rond de top 

blies de wind met straalstroomsnel-

heid. Dit zorgde voor sneeuwwolken 

bestaande uit ijskristallen die kilo-

meters ver werden weggeblazen. Het 

zorgde voor een spectaculaire aanblik.

De tocht terug ging stukken mak-

kelijker en met veel beter weer dan 

de heentocht was het ook aange-

namer. De meeste bergen waren nu 

wolkenloos. Ama Dablam, Kangtega, 

Thamserku, Makalu en Island Peak zijn 

maar enkele van de legendarische ber-

gen die je hier ziet. Op mijn voorlaat-

ste dag in de Khumbu vallei waren de 

sneeuwwolken rond Mount Everest 

verdwenen. Langzaam maar zeker 

daalde ik af tot in Lukla. Vanuit Lukla 

vloog ik dan terug naar Kathmandu. 

Op mijn terugweg bezocht ik nog een 

schooltje dat opgericht is door de Sir 

Edmund Hillary Foundation. Ooit op-

gericht door de eerste beklimmer van 

de Everest is het 32 jaar later een inter-

nationale organisatie met veel steun 

van overheden, multinationals en 

andere organisaties. Deze organisatie 

helpt de Sherpa’s aan een beter leven 

door scholen en hospitalen te bouwen. 

Ze helpen ook aan de heraanplanting 

van bossen en doen aan natuurbeheer. 

De levenskwaliteit van de Sherpa’s is 

in de laatste 30 jaar fel verbeterd en 

vandaag behoren zij tot de meest wel-

varende etnische groep van Nepal. Een 

beter beheer van de natuur betekent 

ook dat de orchideeën van Nepal een 

betere kans krijgen.

Referenties:

- Nepal - Lonely Planet - Hugh Finlay, 

Richard Everist, Tony Wheeler

- 100 Beautiful Himalayan Orchids and 

How To Grow Them - Udai C. Pradhan, 

Satyam C. Pradhan

school van de hillary foundation

op de terugweg van everest base camp
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