
TOURS & TIPS

CURACAO

HERTEN EN  
GEITEN,  
CACTUSSEN EN 
BRAZILHOUT -  
HET CHRISTOFFEL-
PARK

HET CHRISTOFFELPARK 
Het park ligt aan weerskanten van de weg  
naar Westpunt. Grote delen van voormalige 
plantages zijn samengevoegd tot één groot 
geheel. Als u de bergroute rijdt, komt u nog 
langs de resten van landhuis Zorgvlied. Daar 
staat ook nog een oude slavenpaal, waaraan  
de slaven voor straf werden vastgebonden  
en bewerkt met de bullepees. Om een goede 
indruk te krijgen van de natuur is een 
wandeltocht het meest aan te raden.  
 

Er zijn acht tochten uitgezet die variëren van 
een half tot anderhalfuur. De tocht naar de top 
van de Christoffelberg neemt, afhankelijk van 
waar u start, twee tot drie uur. Het is aan te 
raden de tocht in de vroege ochtend te 
beginnen; u kunt op zondag al om 6 uur 
terecht. Uw moeite wordt beloond met een 
prachtig uitzicht en misschien een mooie 
zonsopgang. Neem een flinke fles water mee! 

Rond het hoogste punt van Curaçao, de 374 meter hoge Christoffelberg, is een  
nationaal park opgezet. Daar kan men prachtige wandelingen maken, een interessant 
museum bezoeken, een afwisselende natuur bewonderen en de biná, een hert dat 
alleen op Curaçao voorkomt, aantreffen. 

De wandelroute naar de noordkant is veel 
eenvoudiger; u loopt door een zeer gevarieerde 
natuur langs verrassende plekjes. 

U kunt ook met een auto het park in. 
Normaliter gaat dat met elke auto, maar 
regenweer kan voor problemen zorgen. Dan is 
een pick-up of jeep veiliger. De weg is hier en 
daar erg steil, de route voert u langs mooie 
plekken en afwisselende flora en fauna.

OVER HERTEN, LEGUANEN EN CACTUSSEN 
In het Christoffelpark komt het endemische 
witstaarthert (biná) voor. Er zijn nog zo’n 
driehonderd exemplaren. U zult ze alleen zien 
in de ochtend- of avondschemer. Ze kwamen 
15.000 jaar geleden al op het eiland voor.  
Er bestonden in die tijd nog geen boten, dus  
ze kunnen niet door indianen hiernaartoe zijn 
gehaald. Misschien zijn ze meegekomen op 
zogenaamde drijvende eilanden. 

Op uw vakantie komt u zeker leguanen tegen. 
In sommige hotels zijn ze een attractie. Het  
zijn prachtige beesten en ze kunnen heel tam 
worden. Toch is enige voorzichtigheid geboden, 
de beesten kunnen flink bijten en een zwiep 
met de staart komt hard aan. Leguanen zijn niet 
beschermd, ze vormen soms zelfs een plaag, 
omdat ze een voorkeur hebben voor jonge 
bloemblaadjes en tuinen kaal vreten. Een enkel 
restaurant heeft sòpi yuana (leguanensoep) op 
het menu staan. Er wordt potentieverhogende 
kracht aan toegeschreven, omdat het mannetje 
twee penissen heeft. 

Geiten zijn een groot probleem voor de natuur 
op het eiland en dus ook voor het park. De 
kuddes worden ’s ochtends losgelaten, lopen  
de hele dag vrij rond om hun eigen voedsel  
te zoeken en keren ’s avonds terug naar hun 
geitenkraal. De beesten houden van jong groen 
en geven struiken en bomen geen kans op 
gezonde groei. Toen het park beschermd gebied 
werd, mochten de geiten er niet meer in,  
maar de eigenaren en de geiten zelf vonden 
gemakkelijk gaten in de omheining. Het probleem 
is nu goeddeels verholpen en in het park is een 
gevarieerde natuur ontstaan. 

De brasia (brazil- of verfboom) met een grillig 
gevormde stam kwam heel veel voor op het 
eiland. In de 17e eeuw werden de meeste 
bomen gekapt en geëxporteerd. In de 
gevangenis (het rasphuis) in Amsterdam werd 
het hout geraspt, wat een verfstof opleverde. 
Een andere nuttige boom was de wayaka 
(pokhout); van de vruchtjes werd lijm gemaakt, 
het hout is zelfoliënd en daardoor heel geschikt 
voor bijvoorbeeld katrollen. U treft overal 
cactussen aan.

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-
extra/anwb-extra-reisgids-curacao-aruba-en-

bonaire.html voor meer informatie en de  
mogelijkheden om deze gids te kopen.


