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G
ustavo Gutierrez krabt
nog eens door zijn drijf-
natte krullenbos.
,,Eeeuh… dit is geen ri-
vier, chicos,’’ verontschul-
digt de bioloog en jungle-
gids, terwijl de toeristen

in zijn kielzog verbouwereerd aan-
zien hoe het water tot boven de
sokken stijgt. ,,Dit is het wandel-
pad.’’
Vanuit het bladerdak laat een ara

zijn sarcastische schaterlach neer-
dalen. Ook de brulapen brullen het
uit om dat stelletje doorweekte
exoten onder hun felgekleurde Bar-
bapapaponcho’s. 1-0 voor het re-
genwoud.
De reisgidsen hadden nog zo ge-

waarschuwd. Bezoek Costa Rica’s
meest ondoordringbare wildernis
bij voorkeur niet tussen mei en no-
vember, of je mag de weergoden bij
elke stap in de zompige modder op
je blote knietjes danken dat je
schoen überhaupt weer wordt uit-
gespuwd. Niet dat je buiten dit re-
genseizoen zonder meer veilig bent

voor hun grillen, trouwens. Als de
Inuit er 22 woorden op nahouden
voor sneeuw, hebben ze in Costa
Rica recht op minstens 67 verwij-
zingen naar de talloze hemelse
sprinklerstandjes.
Vervelend vinden de locals al dat

plenzen, gieten en miezeren aller-
minst, bewijst Gutierrez. Terwijl
het kliekje buitenlanders bij elke
plotselinge hoosbui nog een stukje
dieper wegduikt onder de pon-
cho’s, sjokt de trotse Tico (het na-
tionale koosnaampje van de Costa
Ricaan) met een brede glimlach
door tot de regen weer even abrupt
plaatsmaakt voor een zonnetje.
Pura vida, je weet toch?
Het is de mentaliteit om de nat-

tigheid te vergeten en je blik te
richten op het adembenemende
landschap waartoe al dat gedrup in
de loop der eeuwen heeft geleid.
Nevelbos, mangrove, zoetwater-
moeras, regenwoud. Het pacifisti-
sche staatje (een leger is sinds 1949
wettelijk verboden) heeft op de
landengte tussen Noord- en Zuid-

Amerika een hoogpolig tropen-
tapijt uitgerold dat bijkans elke uit-
hoek bedekt onder een magistrale
laag groen.
’s Lands allermooiste stukje rim-

boe is Corcovado: de 425 vierkante
kilometer tellende wildernis op het
zuidwestelijke Osa-schiereiland dat
door National Geographic is be-
stempeld als the most biologically
intense place on earth. Een afgele-
gen jungle waar bomen als flat-
gebouwen zich met zee-egelschors
beschermen tegen het grijpgrage
wild (en de dito toeristen die de an-
derhalf uur durende boottocht heb-
ben aangedurfd). Een dichtbe-
groeid land dat het ‘oer’ heeft te-
ruggezet in het woord oerwoud.

Gutierrez ruikt. ,,Termieten geven
een geurtje af als ze in gevaar zijn,
dus er is hier een miereneter.’’ Gu-
tierrez grapt. ,,Jullie zetten een
ficus neer in je huis, maar hier wor-
den ze zo gigantisch dat je het huis
in de ficus kan bouwen.’’ Gutierrez
imiteert feilloos het dierengelui-

denspel van het bos. ,,Oe-oe-aah-
aah-aaaaaah!’’ En Gutierrez her-
kent om de haverklap weer een
ander dier verscholen in een
schijnbaar nietszeggend stuk
groen. Kapucijnaapjes, kaaiman-
nen en neusbeertjes, wurgslangen,
wilde zwijnen en miereneters, toe-
kans, tapirs, poema’s en pijlgifkik-
kers. Alsof de Ark van Noach zo-
juist voor de kust op de klippen is
gelopen.
,,Kijk, dit is het beest waarvan

Darwin koppijn zou krijgen,’’ ver-
zucht hij als zijn adelaarsogen bo-
venin het oerwoudplafond voor de
zoveelste keer een pluizig bolletje
ontwaren. ,,De meeste diersoorten
hebben zich in miljoenen jaren
evolutie aangepast door zich steeds
iets slimmer te gedragen. Deze
door he-le-maal niets te doen!’’

In het Costa Ricaanse regenwoud kan een
behoorlijk buitje vallen. Het resultaat: eenmagis-
traal rimboetapijt vol knettergekke boomklevers.
Verslag uit de verzopen tropen.

Tekst:Matthijs Meeuwsen Foto’s:Dreamstime, Matthijs Meeuwsen

Natuurmens:Gustavo Gutierrez
is helemaal thuis in de jungle.
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Door de verrekijker is een drie-
vingerige luiaard zichtbaar: een
bungelende algenbaal die nog het
meeste wegheeft van Starwars’
Chewbacca met twee dikke zwarte
strepen onder de ogen, alsof zijn
mascara is uitgelopen in een tropi-
sche regenbuitje.
,,Hun hele lichaam is ontworpen

om zo lang mogelijk op z’n kop te
kunnen hangen,’’ doceert Gutierrez.
,,Slechts één keer per week komen
ze uit hun boom om te poepen en
zo halen ze een topsnelheid van zes
kilometer. Per dag? Nee man, per
maand!’’

Wie de drievingerige luiaard – of
zijn tweevingerige blonde broertje
– liever van wat dichterbij aan-
schouwt, tuft zo’n 120 kilometer
omhoog aan de westkust, richting
Manuel Antonio; Costa Rica’s
meest toegankelijke natuurpark
waar de bomen iets minder ver tot
in de hemel groeien. Naast het

grote aantal luiaards, is het park
beroemd om een handvol Bounty-
strandjes waar stroopbendes van
gehaaide kapucijnaapjes en was-
beertjes de aangrenzende jungle
verlaten om proviand weg te gris-
sen van nietsvermoedende badgas-
ten. Een hilarische openluchtvoor-
stelling.
Corcovado, Manuel Antonio en

Costa Rica’s overige 159 nationale
parken en natuurreservaten kleu-
ren samen meer dan een kwart van
de landkaart groen, maar het heeft
lang geduurd eer de Tico’s deze er-
fenis op waarde schatten.
,,Twintig jaar terug werden hier

nog aan de lopende band bomen
gekapt,’’ herinnert de Nederlander
Edsart Besier, die Wageningen na
zijn studie verliet om in de baker-
mat van het ecotoerisme een lodge
op te zetten. ,,En hoewel illegale
kap nog steeds een probleem is,
heb ik de mentaliteit van de men-
sen richting de natuur behoorlijk
zien veranderen. We willen in 2020
het eerste land ter wereld zijn dat
volledig CO2-neutraal is.’’
Maar het beste jongetje van de

internationale ecoklas is met jaar-
lijks meer dan een miljoen buiten-
landse toeristen ook een testcase
naar de gevolgen, zowel positief als
negatief, van (ecologisch) massa-
toerisme op een van ’s werelds laat-

ste tropische wildernissen. Boven-
dien wemelt het in Costa Rica
helaas ook van resorts, hotelletjes
en touroperators die goedkoop pro-
beren mee te surfen op de groene
golf en ten onrechte een milieu-
vriendelijk karakter claimen.
,,Iedereen zegt natuurlijk dat ze

eco zijn,’’ weet Besier. ,,En eerlijk is
eerlijk: dat deed ik in het begin

GEÏRRITEERD TREKT DE
SPIN DE DEUR DICHT

ook. Maar de beste indicatie voor
een daadwerkelijk groen karakter
van een hotel is het CST-keurmerk
van het ministerie voor Toerisme.
De eisen hiervoor zijn heel zwaar
en omvangrijk. Van biologisch af-
breekbaar afwasmiddel tot zonne-
panelen en van afvalcompost tot de
verplichting uitsluitend samen te
werken met leveranciers uit de
regio.’’
Besiers Tree House Lodge nabij

het Caribische Puerto Viejo is een
van de voorbeelden die bewijzen
dat geitenwollen sokken ook prima
slipperen in ongekende luxe. In zijn
kolossale jungletuin inclusief privé-
strand heeft de Nederlander vier
waanzinnige, stijlvolle ecohuizen
uit de grond gestampt, met als
pronkjuweel de boomhut die al
door menig reismagazine werd uit-
geroepen tot een van de meest ro-
mantische plekjes op aarde. Het
water voor je buitenbadkuip wordt
opgepompt uit een natuurlijke
bron en verwarmd met een sfeervol
vuurtje van afvalhout. De boekings-
kosten vloeien door naar Besiers
stichting voor het behoud van de
groene leguaan. En bezoekers wor-
den ’s ochtends vrolijk gewekt door
het open kampioenschap jungle-
grunten van een groepje brulapen
in de tuin.

Maar hoewel de grote zoogdieren
door heel het land de show stelen,
uit Costa Rica’s onvoorstelbare bio-
diversiteit zich ook op een wat
meer microscopisch niveau. Terug
naar het Osa-schiereiland, waar er-
varen entomoloog (insectenkenner) !

1 boommiereneter2 kapucijnaapje3 brulaap
(door verrekijker)4 roodoogboomkikker5 geel-
vleugelara’s6 zwarte stekelstaartleguaan
7 drievingerige luiaard8 prieelvleermuizen
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! VLUCHT
Costa Rica ligt op twaalf uur vliegen
van Nederland, maar de vele maat-
schappijen die vanaf Schiphol vliegen
op San José, hebbenminimaal één
tussenstop nodig. Iberia is met een
retourvlucht vanaf!900 (via Madrid)
het voordeligst.

! BESTE REISTIJD
December t/m april. Hoewel het kli-
maat per regio verschilt en het ook
buiten het regenseizoen flink kan
plenzen, moet je tussen april en no-
vember – door de VVV eufemistisch
‘het groene seizoen’ gedoopt – reke-
nen opminimaal één hoosbui per
dag.

!OPENBAAR VERVOER
Costa Rica heeft een uitgebreid net-
werk van spotgoedkope openbare
bussen, maar vanwege de onregel-
matige vertrektijden en talloze tus-
senstops kiezen veel reizigers liever
voor de veel duurdere, maar snelle
toeristenshuttles. Zie voor meer info
bijvoorbeeld interbusonline.com.

! CORCOVADONATIONAL PARK
De beste uitvalsbasis voor een be-
zoek aan Corcovado is het kustdorpje
Drake Bay, op een uur met demotor-
boot van de bewoonde wereld. Hier-
vandaan is het wederom anderhalf
uur golven beuken tot de kust van het
park of – voor de luxepaardjes – een
korte vlucht met een propellervlieg-
tuigje tot een van de vier ranger sta-
tions. Begeleide tours door Corco-

vado of een nachtelijk uitstapje met
The Bug Lady zijn te boeken via vrij-
wel alle hotels in Drake.
costarica-nationalparks.com
thenighttour.com

!OVERNACHTEN
De Paloma Lodge is een stijlvol eco-
paradijs van elf luxe landhuisjes om-
geven door oerwoud (en dus apen die
je ontbijt proberen te gappen!) op het
meest sprookjesachtige plekje van
Drake Bay. Prijzen vanaf!800 p.p.
voor drie nachten, inclusief vlucht
vanaf San José, twee begeleide tours
(o.a. naar Corcovado) en alle maaltij-
den.
lapalomalodge.com
Edsart Besiers Tree House Lodge ligt
bij Punta Uva aan de weg tussen
Puerto Viejo en Manzanillo. Prijzen
vanaf!900 voor twee personen en
drie nachten, inclusief transfer.
costaricatreehouse.com

Voor meer info over het Certification
for Sustainable Tourism (CTS) zie:
turismo-sostenible.co.cr
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uit & thuisTracie Stice in het eindeloze
zwart van de nacht – nat, hoe kan
het anders – met een lange saté-
prikker voor een moddermuur
neerhurkt. ,,Moet je zien,’’ glundert
ze. ,,Zo zie je helemaal niks. Maar
zo…’’
Ze prikt met het stokje in de

wand, waarna er in het schijnsel
van haar hoofdlamp als uit het
niets een klepje opent onder de
modder en een spin naar buiten
springt. ,,Mooi hè?’’, lacht ze. ,,Dit is
een valdeurspin. Hij maakt een
perfect gecamoufleerd deurtje van
spinrag die hij in driehonderdste
van een seconde opent als hij een
prooi voelt lopen.’’ Met ogenschijn-
lijke irritatie trekt het beestje zijn
voordeur weer achter zich dicht.
Al zeventien jaar lang organi-

seert Stice – tot ver buiten Corco-
vado beter bekend als ‘The Bug
Lady’ – twee keer per nacht mis-
schien wel de tofste tour van het
westelijk halfrond langs al het fas-
cinerende gekrioel op de oerwoud-
bodem. Langs glaskikkers met een
doorzichtige huid, botten en inge-
wanden zo delicaat dat ze wel eens
fataal worden getroffen door een

Memorabel: Kapucijneraapjes in de ogen kijken (hier inManuel Antonio) enovernachten in de Tree House Lodge zijn twee hoogtepunten van een rondreis in Costa Rica.

regendruppel. Langs Braziliaanse
zwerfspinnen met het pijnlijkste gif
ter wereld, maar tegelijkertijd een
van de centrale bestanddelen van
een nieuwe generatie viagra’s. En
langs de cordyceps, een krankzin-
nige schimmel die zich bij insecten
een weg naar binnen eet, letterlijk
hun hersenen overneemt en door
Chinese sporters inmiddels tot
prestatiebevorderend middeltje
wordt vermorzeld.
,,Ik doe dit nu al zeventien jaar

en bijna elke week zien ik wel een
beestje dat ik nog niet ken,’’ lacht
Stice. ,,Het vreemdste schepsel dat
ik ooit ben tegengekomen was een
doodgewone rups die zich, toen hij
ons opmerkte, begon op te blazen
en exact het lichaam, de kleur, de
kop en zelfs de ogen van een slang
kreeg. Bovendien begon hij ook nog
eens als een ware gifslang naar ons
uit te halen. Echt hoor, de onder-
linge competitie om voedsel en
licht haalt in Costa Rica het meest
onwaarschijnlijke in plant- en dier-
soorten naar boven. Geloof me, in
de jungle kan echt alles. Hier in het
regenwoud is het elke nacht Hal-
loween!’’ !
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3-/4-/5-daagse autovakantie Duitsland inclusief verblijf in 4-sterren hotel en ontbijtbuffet

Ontdek de wereldstad BERLIJN!

ABACUSTIERPARK HOTEL****

Dit 4-sterren hotel ligt direct tegenover het Tierpark, de

grootste landschapsdierentuin van Europa en wordt op

zoover.nl beoordeeld met een 8,3! Het centrum van Berlijn is

gemakkelijk te bereiken met de auto of openbaar vervoer in

ca. 20 minuten. Het hotel beschikt o.a. over een receptie, lift,

restaurant, wintertuin, bistro met bar, fitness (gratis), Wi-Fi

(tegen betaling), parkeergelegenheid (gratis)

en wellnessfaciliteiten zoals een sauna en

solarium (beide tegen betaling). Uw ruime

kamer biedt u veel comfort en is voorzien

van een televisie,

telefoon, minibar,

Wi-Fi (tegenbetaling),

bad en/of douche en

toilet.

Reis nu naar de metropool Berlijn… Een stad

waar u geweest moet zijn! Deze veelzijdige

wereldstad biedt u volop bezienswaardigheden,

musea, winkelmogelijkheden, restaurants en

gezellige cafés, waar u heerlijk kunt vertoeven. U

verblijft in een goed 4-sterren hotel op een prima

locatie, inclusief ontbijt! En als u vóór 26 maart deze

reis boekt, ontvangt u een korting van !1 0,- p.p.

Ontdek Berlijn en boek nu!

Lezersre is
Speciale aanbieding voor lezers van het AD!

Aankomst dagelijks van 1 maart t/m 31 oktober 2012.
Normale prijs Lezersprijs

3 dagen vanaf ! 79 nú vanaf ! 69,-
4 dagen vanaf ! 119 nú vanaf ! 109,-
5 dagen vanaf ! 149 nú vanaf ! 139,-
Prijzen zijn per persoon o.b.v. 2 personen.

Inclusief: 3/4/5 dagen (2/3/4 nachten) verblijf in Abacus Tierpark****
o.b.v. ontbijtbuffet en eventueel gratis dinerbuffet indien u 3 nachten,
inclusief zondagnacht, verblijft.
Exclusief: vervoer, niet genoemde maaltijden, reis- en annuleringsver-
zekering, reserveringskosten à !1 9,50 en bijdrage Calamiteitenfonds
! 2,50 per boeking (beide verplicht).

Ga voor alle informatie naar www.kras.nl/LR26086

Boeken via internet: Typ in de adresbalk www.kras.nl/LR26086. Kies uw
aankomstdatum, bekijk de prijsberekening, en klik op de button BOEK
NU. Klik in het volgende scherm op ‘de actiecode invoeren’en typ hier
AD19007 Nu wordt uw korting van ! 10 p.p. geactiveerd.
Telefonisch boeken? Bel 0900-9697 (15 cpm) o.v.v. reisnummer
LR26086 en actiecodeAD19007 en u ontvangt uw korting van ! 10 p.p.
Boeken met deze actiecode is mogelijk t/m 25 maart 2012.

MEER INFORMATIE & BOEKINGEN

AANKOMSTDATA EN PRIJZEN

69
p.p.

nú vanaf

3 dagen
Nú ! 20 kortingbij 2 personen
t/m 25 maart!

4-sterren hotel!

Abacus Tierpark Hotel


