SAMENWERKING

Costa Rica: Een paradijs
voor natuurfotografen
Heb je altijd al willen fotograferen in het
regenwoud? Dan is dit je kans! Reis met Unico
Travel en fotograaf Dirk-Jan Steehouwer
naar Costa Rica en ga op fotografische
ontdekkingstocht in de natuur.
In samenwerking met Unico Travel

Felgekleurde pijlgifkikkers, prachtige
kolibries en apen die vlak voor je lens gaan
zitten. In Costa Rica maak je het mee.
“Costa Rica is overweldigend mooi. Soms
weet je gewoon niet waar je moet beginnen met fotograferen”, vertelt Dirk-Jan
Steehouwer enthousiast. Hij won in 2016
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de fotografieprijs ‘Dieren in het wild’ van
National Geographic. Dirk-Jan heeft op de
mooiste plekken ter wereld gefotografeerd - Spitsbergen, Madagaskar en het
gebied de Pantanal in Brazilië .
Costa Rica is één van zijn favoriete bestemmingen. “Het land heeft een biodiversiteit

In 2015 maakte hij zijn eerste fotoreis naar
Costa Rica, georganiseerd door Unico
Travel. Een specialist in unieke reizen op
maat. De eigenaresse Barbara de Groot
heeft in Costa Rica gewoond. Dankzij haar
lokale connecties en ervaring kon ze een
droomreis organiseren voor Dirk-Jan.
Hij ging op pad met gidsen, die ook cameraploegen van BBC Wildlife en National
Geographic begeleiden, bezocht de mooiste plekjes en zat in de beste fotohutten.
Deze fantastische ervaring wil Dirk-Jan
graag met andere fotografen delen.
Vanuit Dirk-Jans passie voor fotografie en

die je nergens ter wereld ziet. In het
mystieke nevelwoud van San Gerardo de
Dota fotografeerde ik de Quetzal en tevens
prachtige landschappen. In het Nationaal
Park Corcovado stond ik oog in oog met
apen, ara’s, tapirs, miereneters en een
tayra. En zelfs het spotten en fotograferen
van een poema behoort to de mogelijkheden. Je loopt er zo vanaf het strand
het regenwoud in. Het is onvoorspelbaar
wat je tegenkomt, het kan om iedere hoek
gebeuren. Het ene moment was ik nog een
groep van wel dertig geelvleugel ara’s aan
het fotograferen, terwijl niet veel later
een familie slingerapen nieuwsgierig een
kijkje kwam nemen. Super mooi om mee te
maken en dat dan ook nog te kunnen fotograferen”, vertelt Dirk-Jan.

Barbara’s passie voor unieke reizen besloten ze samen groepsfotoreizen naar Costa
Rica te organiseren. Unico Travel biedt
sinds 2018 fotografie reizen aan. In 2021
komen daar de bestemmingen Colombia
en de Pantanal bij. Dirk-Jan begeleidt deze
reizen. Voor vertrek is er een kennismakingsbijeenkomst en na afloop een reünie
waarbij de mooiste foto’s worden getoond
en iedereen een film van de reis ontvangt.
Deelnemers overnachten in ecolodges
midden in de natuur en bezoeken samen
met deskundige gidsen unieke fotolocaties. Denk daarbij aan de Caribische
laaglanden, het ongerepte regenwoud van
Corcovado, het sprookjesachtige nevelwoud en de Pacifische kust. Overal zijn
platforms of fotohutten van waaruit je het
natuurschoon rustig kunt aanschouwen
en fotograferen. Zo is er een workshop
waar je vanuit een fotohut de koningsgier
op z’n best kan fotograferen. Individuele
fotografische begeleiding is belangrijk,
daarom bestaat de groep uit maximaal
acht deelnemers. De reis is geschikt voor
zowel beginnende als gevorderde fotografen; ieder krijgt op zijn eigen niveau tips
van Dirk-Jan. “Ik zorg ervoor dat iedereen
thuiskomt met topfoto’s.”

Nieuwsgierig?
→ Op www.unicotravel.nl

staat alle informatie over de
fotoreizen en op het Instagramaccount van Dirk-Jan (dirkjan_steehouwer_photography)
vind je foto’s van de begeleide
fotoreizen uit Costa Rica.
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