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CARARA NATIONAL PARK
Het Carara National Park is één van de 
natuurgebieden met de hoogste biodiversiteit 
in Midden-Amerika. Het is het leefgebied 
van de jaguar, toekans en gekleurde ara's. In 
de mangrovebossen bij de kust vind je grote 
krokodillen. De hogere delen van het gebied, 
ook wel het Turrubares-gebergte genoemd, zijn 
bedekt met tropische nevelwouden.

ONTBOSSING
Vroeger bestond er een directe verbinding 
tussen de nevelwouden, het regenwoud 
van Carara en de mangroves. Tussen 1950 
en 1970 stimuleerde de overheid echter 
kolonisatie van dit gebied, grote delen 
werden ontbost om plaats te maken voor 
landbouw en veeteelt. Maar liefst 90 
procent van het oorspronkelijke regenwoud 
verdween en daarmee ook veel plant- en 
diersoorten. Ook droogden de waterbronnen 
op, een direct negatief gevolg voor de lokale 
bevolking. Wat overbleef was versnipperd 
bosgebied, verwilderde weidegronden en 
gedegradeerde landbouwgronden.

Maar liefst 90 procent 
van het oorspronkelijke 
regenwoud is verdwenen

EEN PLAN VOOR HERSTEL 
In 1999 sloegen het International Tree Fund 
en de lokale natuurbeschermingsorganisatie 
Arbofilia de handen ineen voor herbebossing 
van het gebied. Het doel was het creëren van 
de ‘Carara Ecological Corridor’ (CEC) om zo 
het regenwoud van Carara, de nevelwouden 
en de mangrove bossen weer met elkaar te 
verbinden. Stap één was het verzamelen 
van zaden in het oorspronkelijke bos en 
het opkweken van jonge bomen om deze 
vervolgens te kunnen planten. 

Door bosherstel zijn de 
jaguar en kapucijnapen 

weer teruggekeerd

RESULTATEN TOT NU TOE 
Inmiddels is 65 hectare bos hersteld 
en er zijn verschillende diersoorten 
teruggekeerd, waaronder de ara’s, jaguar 
en kapucijnapen.  De bomen die 20 jaar 
geleden zijn geplant, zijn nu 10 meter of 
hoger. Ook de waterhuishouding in het 
gebied is hersteld. Daar waar vroeger 
in het droge seizoen de bronnen 
droogvielen, is er nu het hele jaar door 
weer vers water beschikbaar.

• Beschermen bestaand bos
• Herstel ecosystemen door ecologische 
• verantwoorde herbebossing
• Verbeteren leefomstandigheden lokale
• bevolking door duurzame landbouw 
• en beschikbaar maken drinkwater
• Vergroten bewustzijn lokale bevolking 
• over duurzaam bosbeheer

DOELSTELLINGEN



Hoe kan ik bijdragen?

Trees for All 
Oude Kraan 72 
6811 LL Arnhem 
026 845 08 94 
info@treesforall.nl
treesforall.nl

'We moeten de verbinding 
tussen de mensen en het 

landschap herstellen, door een 
levenswijze te ontwikkelen die 

bij het landschap past. Dat is de 
uitdaging waar we voor staan!'

HET PROJECT
Trees for All is partner geworden van ITF 
en Arbofilia omdat er nog veel meer grond 
herbebost moet worden. De komende 
jaren herstellen we samen minimaal 105 
hectare bos. Er worden maar liefst 300 
verschillende inheemse boomsoorten 
geplant, waarbij onder meer rekening 
wordt gehouden met de zeldzaamheid 
en ecologische waarde. In sommige 
bestaande bosgebieden worden ook 
bomen geplant die de lokale bevolking 
helpen in hun levensonderhoud zoals 
fruitbomen. In totaal worden er 105.000 
bomen geplant.FAMILIEBOOMKWEKERIJEN

Het opzetten van familieboomkwekerijen 
is succesvol en praktisch gebleken. De 
families oogsten zaailingen uit het bos 
en kweken de bomen op. Ze krijgen 
advies en de benodigde materialen en 
verkopen de bomen aan het project 
waardoor ze extra inkomsten genereren. 
Zo een boomkwekerij zorgt voor lokale 
betrokkenheid bij het project en een 
groeiend bewustzijn over het belang 
van bomen en bos. De bomen groeien 
dichtbij het plantgebied in de eigen 
natuurlijke omgeving.

ECONOMISCHE EN SOCIALE IMPACT
Het project is van groot belang voor 
de lokale werkgelegenheid. De lokale 
bevolking heeft inkomsten door het 
opkweken, planten en onderhouden van 
het bos. Ook profiteren de mensen die in 
de corridor wonen van de opbrengsten 
van ecotoerisme nu het gebied weer rijker 
is geworden aan flora en fauna. Lokale 
boeren krijgen tevens training en advies 
om op een duurzame manier hun land te 
verbouwen.

Miguel de Soto Cruz, oprichter Arbofilia

Het project in Costa Rica draagt bij 
aan het realiseren van meerdere 
Sustainable Development Goals
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