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DE REIS INDELEN, beknopte kennismaking met Colombia, zodat je je reis op 
je eigen wensen en interessegebieden kunt afstemmen. 

ERVAAR unieke belevenissen, waaronder een bezoek aan een smaragdmijn en 
een tocht per zeilboot van Colombia naar Panama.

INSIDER TIPS  van de schrijvers en fotografen van National Geographic, 
maar ook van plaatselijke deskundigen, over hun favoriete plekjes, 
praktische zaken en veel meer. 

WANDELINGEN EN AUTOTOCHTEN, voorzien van duidelijke kaartjes, 
waaronder een bergtrekking in het Parque El Cocuy, wandelingen door 
de wijk La Candelaria in Bogotá en het Cartagena van Gabriel García 
Márquez, en een autoroute over het eiland San Andrés.

EXCURSIES BUITEN DE GEBAANDE PADEN, zoals door de Zona Cafetera, 
de regio Darién Chocó, het regenwoud van Nariño en het Amazonebekken.

PRACHTIGE KLEURENFOTO’S EN HANDIGE KAARTEN  maken het eenvoudig 
te kiezen, je reis uit te stippelen en overal het mooiste te zien. 

COLOMBIA
NATIONAL GEOGRAPHIC REISGIDS

WereldWijd nemen experts van national GeoGraphic 
een kijkje achter de schermen en drinGen door tot de 
kern van de cultuur, de Geschiedenis en het volk van 
een land. dankzij national GeoGraphic reisGidsen 

kan hun ervarinG de jouWe Worden. 

A Kaartverwijzing
B Adres
C Telefoonnummer
D  Sluitingstijden / reistijden
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G  Openbaar vervoer
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(minder dan €2) tot €€€€€ 
(meer dan €12)
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E Restaurant
V Aantal zitplaatsen restaurant
P Parkeerplaats
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W Airconditioning
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U Fitness
Z Wifi
Q Gangbare creditcards 
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P. 2-3: een rijtuigje in het historische hart van Cartagena. 
Hiernaast: Colombia staat bekend om zijn levenslust, vooral tijdens carnaval.
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bewust reizen

Verstandige reizigers gaan doelgericht op pad om alles uit hun reis te halen.  
Door bewust te reizen draagt u bij aan het behoud van de natuur, historie en 
culturele rijkdom van de plaatsen die u bezoekt. Daarmee verrijkt u ook uw  
eigen reiservaring.

Hoe reist u bewust?

•  Bedenk dat uw aanwezigheid van invloed is op de plaatsen die u bezoekt.

•  Besteed uw tijd en geld zodanig dat u iets bijdraagt aan de couleur locale 
(dat maakt uw verblijf ook interessanter).

•  Respecteer het natuurlijke en culturele erfgoed van uw bestemming.

•  Respecteer de lokale gebruiken en tradities.

•  Toon de lokale bevolking uw waardering voor de interessante of unieke 
aspecten van hun streek, zoals het landschap, de historische dorpjes en 
gebouwen, de muziek of het eten.

•  Trek af en toe uw portemonnee en steun kleine ondernemers die zich 
inspannen om de bijzondere eigenschappen van een plaats te behouden. 
Zoek naar lokale winkeltjes, restaurants, pensions en reisorganisaties die 
trots en hart voor hun omgeving uitstralen. Mijd bedrijven die afbreuk 
doen aan het karakter van een plek.

•  Zorg ervoor dat u mooie herinneringen en verhalen mee naar huis neemt, 
in de wetenschap dat u iets hebt bijgedragen aan het voortbestaan en de 
ontwikkeling van uw bestemming.

Deze manier van reizen wordt geotoerisme genoemd en valt te omschrijven  
als ‘toerisme dat het geografische karakter van een plek – omgeving, cultuur,  
uitstraling en erfgoed – en het welzijn van de inwoners ondersteunt of  
versterkt’. Meer informatie over geotoerisme is te vinden op de website  
nationalgeographic.com/maps/geotourism.

Colombia_boek_NL.indb   6 03-07-19   11:42
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over De aUteUr eN FotoGraaF

Na zijn studie aardrijkskunde aan de University of London en Latijns-Ameri-
kaanse studies (met een scriptie over Colombia) aan de University of Liver-
pool ging Christopher P. Baker wonen in Californië. Sindsdien werkt hij als 
auteur van reisboeken, fotograaf en reisleider, en geeft hij lezingen. Behalve 
deze National Geographic Reisgids Colombia schreef hij (en fotografeerde hij 
voor) de reisgidsen voor Costa Rica, Cuba, de Dominicaanse Republiek en 
Panama in de serie reisgidsen van National Geographic, plus nog ruim 25 
reisgidsen voor andere uitgeverijen. Tevens schreef hij voor National Geo-
graphic Adventure Press de koffietafelboeken Cuba Classics: A Celebration of 
Vintage American Automobiles en Enchanting Costa Rica, plus het bekroonde 
Mi Moto Fidel: Motorcycling Through Castro’s Cuba. Baker ontving in 2008 
de Lowell Thomas Travel Journalist of the Year Award. Hij is een van de 
grootste autoriteiten op het gebied van Costa Rica en Cuba. Naast zijn werk 
voor National Geographic Traveler werkte hij als schrijver en fotograaf mee 
aan meer dan tweehonderd uitgaven, waaronder Newsweek. Hij verzorgde 
lezingen op het hoofdbureau van National Geographic, de National Press 
Club, de World Affairs Council en andere prestigieuze organisaties. Hij ver-
scheen op USA Today en CNN, National Geographic Channel, NPR en nog 
tientallen andere radio- en televisiezenders. Hij verzorgt de rondleidingen 
Discovering Colombia, Costa Rica and the Panama Canal, en Cuba: Discove-
ring Its People and Culture voor National Geographic Expeditions. Meer 
informatie vindt u op zijn website christopherpbaker.com.

r e i s g i d s
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De reis indelen
In Colombia geniet u van mooie architectuur en imposante natuur, zoals het 

Amazoneregenwoud en het Andesgebergte. Het land heeft een rijke cultuur en 

adembenemend mooie landschappen met een schitterende flora en fauna. Niet 

minder fraai zijn steden als Bogotá, Cali, Medellín en Cartagena. En sinds de mis-

daad vanaf begin 2000 hard is aangepakt, is het land veel veiliger geworden.

Vervoersmogelijkheden
Met een oppervlak van 1,14 miljoen km2 is Colombia ruim tweemaal zo groot als Frankrijk. 
De grote steden en locaties in het Amazonegebied zijn via een luchtverkeersnet verbon-
den. Vijf grote luchtvaartmaatschappijen (Reiswijzer p. 262) vullen elkaar aan en verzorgen 
samen de vluchten in het hele land. Vliegen is niet goedkoop. 

Veel reisorganisaties bieden veilige groepsreizen aan. Comfortabele bussen bieden 
regelmatig vervoer tussen de meeste steden (Reiswijzer p. 263). Enkele afgelegen plaatsen 
zijn bereikbaar met colectivos (gedeelde busjes of pick-ups) en chivas (kleurige trucks, 
omgebouwd tot open busjes). U reist dan niet erg comfortabel maar wel avontuurlijk, in 
het gezelschap van kippen en varkens. In grote steden vindt u makkelijk uw weg dankzij 

fijnmazige busnetwerken en taxi’s. De 
metro en MetroCable van Medellín 
staan bekend als uitstekend. 

Als u het aandurft kunt u een auto 
huren (Reiswijzer p. 263) om nog meer 
van Colombia te zien. Hoewel veel 

grote autowegen tot tien jaar geleden als 
zeer onveilig golden, ziet het Colombiaanse 
leger er nu op toe dat de hoofdwegen veilig 

zijn. Snelwegen en autopistas (grote 
wegen) zijn goed geasfalteerd 
maar in de bergen zijn de 
wegen kronkelig en is er 
lawine gevaar. Op de grote 
wegen wordt tol geheven. 

Er lopen drie grote auto-
wegen van het noorden naar 

het zuiden. De eerste verbindt 
Cartagena met Medellín en Cali en 

loopt daarna als de Pan-American Highway 
zuidwaarts richting Ecuador. Vanuit Bogotá 

voert een weg door de Valle del Río Magda-
lena tussen Santa Marta in het noorden en San Agustín 

Bronzen ruiterstandbeeld van de Spaanse 
conquistador Sebastián de 

Belalcázar.
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in het zuiden. Een rustiekere route voert door de 
hoge Cordillera Oriental. Voor Los Llanos en andere 
gebieden buiten de gebaande paden van Colombia is 
een terreinwagen onmisbaar. Dwaal niet te ver af van 
de weg, anders komt u in de gebieden van bendes en 
narcoterroristen. Check ook altijd van tevoren of de 
weg niet opgebroken is. Veel mensen bezichtigen het 
land per motorfiets.

Als u een week hebt
Gezien de grote afstanden zult u tijdens een kort 
verblijf niet veel verschillende streken van Colombia 
kunnen bezoeken. Hebt u een week de tijd, dan is het 
een goed idee in de buurt van Bogotá of Cartagena 
te blijven. Beide steden zijn bereikbaar met directe 
vluchten vanuit Noord-Amerika en Europa. 

Voor een week in en om Bogotá kunt u op 
dag 1 de Plaza Bolívar en La Candelaria verkennen. 
Op dag 2 wandelt u verder door La Candelaria en 
bezoekt u het Museo Botero, met werk van de bekendste Colombiaanse kunstenaar, en 
Parque Santander, en het museum met ’s werelds grootste collectie precolumbiaanse 
gouden voorwerpen. Op dag 3 kunt u bijvoorbeeld per kabelbaan een ritje naar Cerro de 
Monserrate maken, vanwaar u een schitterend uitzicht over de stad hebt. Beneden staat 
het koloniale huis Quinta de Bolívar, dat een bezoek meer dan waard is. ’s Middags wandelt 
u door het Parque de la Independencia en bezoekt u het Museo de Arte Moderno en het 
Museo Nacional. Neem op vrijdagavond of in het weekeinde de lift naar de top van de 
Torre Colpatria voor een fantastisch uitzicht over de stad. 

Huur een auto (of neem deel aan een excursie per bus) voor een paar dagen in de 
omgeving van Cundinamarca en Boyacá. Breng op dag 4 een bezoek aan de zoutkathe-
draal van Zipaquirá (50 km noordwaarts). Vervolg de kronkelige bergweg naar Chiquin-
quirá en Villa de Leyva, op 2-3 uur rijden. Breng dag 5 door in dit dorp met zijn geplaveide 
straten. Keer op dag 6 terug naar Bogotá via Tunja en Laguna del Cacique Guatavita, op 
zoek naar het mythische El Dorado. Dag 7 kunt u doorbrengen in het Parque Metropoli-
tano Simón Bolívar.

NIET MISSEN:
Het Museo del Oro in 

Bogotá  71

Wildwatervaren bij San Gil  

111-112

Wandelen door de koloniale wijk 
van Cartagena 127-133

Carnaval in Barranquilla 144

Ontspannen op het strand van 
Tayrona 151

Popayán met zijn idyllische 
sfeer 203-204

Scubaduiken bij Isla de San 
Andrés  238

Ara’s in Amazonas  258-259

Bezoekersinformatie 
ProColombia, het officiële toeristen-
bureau, heeft een informatieve website  
(colombia.travel) en een vestiging in 
Engeland:
• 2 Conduit St., Londen W1S 2XB, tel. 
020/7491-3535

Het Toeristenbureau van Bogotá  
(Cra. 24, 40-66, Chapinero, tel. 

57-1/217-0711, bogotaturismo.gov.co) heeft 
overal in de stad kiosken waar informa-
tie is te krijgen, en eveneens bureaus in 
andere alcaldías (gemeenten). 

Het bureau van de Nationale Parken 
(Cra. 10, 20-30, Bogotá, tel. 1/353-2400 
of gratis 0-1800-012-9722, parquesna-
cionales.gov.co) heeft een uitstekende 
website.
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Brengt u een week door in en om Cartagena, begin dan met een ritje per koets 
door de oude stad. Breng dag 1 en dag 2 verder door met wandelen over de pleinen 
en museumbezoek. Trek tijd uit voor een taxirit of busexcursie naar Castillo de San 
Felipe de Barajas en Cerro de la Popa. Dineer op de Plaza de San Diego en stap daarna 
in een chiva rumbera (partybus) om de stad bij nacht te verkennen. Stap op dag 3 aan 
boord van een boot in de stadshaven voor een excursie naar de eilanden Islas del 
Rosario. Neem op dag 4 een bus of taxi naar Volcán de Lodo El Totumo voor een 
warm modderbad. Rijd verder langs de kust via Barranquilla, zodat u bijtijds aankomt in 
Parque Nacional Natural Tayrona voor een spectaculaire zonsondergang. Breng dag 5 
op het strand door, en dag 6 in het natuurpark, onder andere met een klim naar het 
precolumbiaanse El Pueblito. Reis op dag 7 terug (5 uur) naar Cartagena.

Beste reistijd
Colombia ligt bij de evenaar en de seizoe-
nen zijn dan ook nauwelijks van invloed op 
de temperatuur. Temperatuurwisselingen 
hebben vooral te maken met verschil in 
hoogte, die varieert van zeeniveau tot 
5775 m. Colombianen onderscheiden 
vier warmtezones: tot 914 m is de warme 
zone (tierra caliente), tussen 914 en 1981 m 
ligt de gematigde zone (tierra templada), 
tussen 1918 en 3505 m ligt de koude zone 
(tierra fría), en daarboven ligt de ijskoude 
zone (tierra helada). Kustgebieden en 
Leticia hebben gemiddelde temperaturen 
van 23º-32ºC. In Bogotá daarentegen is de 
temperatuur het hele jaar door gemiddeld 
(6,7º-20ºC). 

Colombia kent twee seizoenen: het droge 
zomerseizoen verano (tijdens de winter 
op het noordelijk halfrond) en het natte 
winterseizoen invierno (tijdens de zomer 
op het noordelijk halfrond), met variaties 
elders in het land. Het Andesgebied kent 
meestal een droog seizoen van december 
tot maart en een korte droge periode 
in juli en augustus. Het Amazonegebied 
heeft een gelijkmatig klimaat, met het 
hele jaar door regen. 

Van december tot maart is het top-
seizoen in de kustplaatsen. De hotelprij-
zen stijgen dan, evenals in de Semana 
Santa (de week voor Pasen), en in juni 
en juli. Veel festivals worden in de droge 
perioden gehouden.

Veiligheid
Houd u tijdens uw reis door Colombia strikt 
aan de veiligheidsregels.  
• Ga niet wandelen in arbeiderswijken en 
zeker niet in tugurios (sloppenwijken). 
• Draag bedekkende kleding en laat siera-
den en horloges thuis. 
• Draag uw portefeuille en andere waarde-
volle zaken in een veilige geldgordel. 
• Berg uw camera op als u hem niet 
gebruikt. 
• Maak alleen gebruik van geregistreerde 
en telefonisch bereikbare taxi’s. 
• Gebruik alleen geldautomaten bij banken.

• Accepteer nooit drankjes van onbeken-
den, er kan burundanga inzitten, een stof die 
de slachtoffers versuft.
• De meeste wegen zijn nu veilig begaan-
baar. Hoewel paramilitaire groepen en 
gewapende rebellen zich hebben terugge-
trokken in afgelegen gebieden, zijn in de 
steden criminelen actief. Guerrillagroepen 
zijn vooral actief in de grensgebieden bij 
Ecuador, Venezuela en Panama. 
• Laat uw gegevens achter bij de ambas-
sade in Bogotá.
• Check de site met reisadvies van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
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Als u meer tijd hebt
In één week kunt u enkel wat indrukken opdoen. Als u twee weken in Colombia 
bent, kunt u van Bogotá naar Cartagena vliegen (1,5 uur) en beide schema’s volgen.

Tijdens een derde week, of bij een volgend bezoek, kunt u de bergsteden in het 
departement Santander bezoeken, waar van alles te beleven is in San Gil en in Par-
que Nacional Natural El Cocuy. Medellín is de perfecte uitvalsbasis om de westelijke 
Cordillera Occidental te verkennen. Belangwekkend 
is bijvoorbeeld de Zona Cafetera met zijn koffie-
haciëndas (plantages) In het gebied Quibdó in het 
zuidoosten zijn veel koloniale steden, en eveneens in 
Antioquia. Rijd 560 km zuidwaarts en trek zeker drie 
dagen uit voor Valle de Cauca, het mooie, koloniale 
Popayán en het nabijgelegen Silvia. De terugtocht 
naar Bogotá (10 uur) via San Agustín voert langs 
precolumbiaanse stenen beelden en de woestijn van 
Tatacoma. 

Hebt u nog meer dagen tot uw beschikking, 
vlieg dan bijvoorbeeld in 2 uur naar het eiland San 
Andrés met zijn Afro-Caribische cultuur en duiker-
sparadijs. Bent u minstens een maand in Colombia, 
breng dan een bezoek van minstens drie dagen aan 
het Amazonegebied. Neem bijvoorbeeld een nacht-
vlucht naar Leticia voor een optimale aansluiting op 
een rivierboot die u naar Parque Nacional Natural 
Amacayacu brengt; hier ziet u vogels en andere wilde 
dieren, en maakt u kennis met de inheemse cultuur. 

Geld
De munteenheid is de peso; het 
officiële symbool is $, soms met de 
aanduiding COP. Er zijn voldoende 
geldwisselkantoren. Wissel geen 
geld op straat. De koers schommelt; 
check deze voor uw vertrek. 

De meeste banken beschikken 
over geldautomaten die Europese 
en Amerikaanse bankpassen 
accepteren. Traveler’s checks zijn 
moeilijk om te wisselen omdat ze 
fraudegevoelig zijn. Op veel plaatsen 
kunt u met creditcard betalen.

Stop ook kleine pesobiljetten in 
uw portemonnee voor fooien en 
kleine aankopen; grote biljetten zijn 
soms moeilijk te wisselen.

Parque Nacional Natural Tayrona heeft een paar van de mooiste stranden van Colombia.
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G E S C H I E D E N I S  E N  C u L T u u r14 

Het huidige Colombia 
Colombia is een Zuid-Amerikaanse reus die langzaam ontwaakt. Naast 

veel tropisch natuurschoon heeft dit stervormige land sfeervolle dorpen 

en levendige steden. Toerisme neemt een enorme vlucht en van conflicten 

met guerrilla’s is nauwelijks meer sprake. 

Opeens staat Colombia volop in de belangstelling (alleen al in 2014 steeg het aantal 
toeristen met 14 procent). De cruiseschepen zijn weer terug in het bruisende Cartagena 
met zijn oude burchten, waarin nog de echo van wapengekletter en kanongebulder 
weerklinkt. Colombia pronkt met kathedralen, kloosters en oude bouwwerken, in de 
zachte tinten van tropisch fruit: guavegroen, papajageel en sinaasappeloranje, de heldere 
kleuren van een pittoresk verleden en een stralende toekomst. De geplaveide plazas van 

Feestbeesten in een van de Colombiaanse partybussen ofwel chivas rumberas.
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15 H E T  H u I D I G E  C O L O M B I A 

Villa de Leyva, Popayán en de hoofdstad Bogotá herinneren nog steeds aan de Spaanse 
conquistadores met hun dreunende laarzen. In de kleine koloniale dorpen langs de Colombi-
aanse snelwegen waant u zich in een historisch filmdecor. Fol-
kloristische gebruiken bepalen nog steeds het dagelijks leven: 
vrouwen naaien kantachtige polleras (rokken) en mannen 
dragen sombreros aguadeños en vueltiao (strohoeden, respectie-
velijk uit Aguado en het lagere Valle del Río Magdalena). Cali, 
Medellín en Bogotá zijn daarentegen moderne metropolen 
met wolkenkrabbers, luxehotels en trendy nachtclubs waar 
zwoele salsa klinkt van middernacht tot het ochtendgloren. 

Colombia stond lang bekend om het rebellengeweld 
maar met een krachtdadige aanpak is in tien jaar een vredes-
akkoord bereikt. Wel gaapt er nog een diepe kloof tussen 
de rijkdom in de steden en de schrijnende armoede op het 
platteland. De drugshandel en de guerrillastrijd behoren ook 

nog niet helemaal tot het verleden. Wees dus voorzichtig in 
steden en in afgelegen gebieden. Toch zult u hoogstwaarschijn-
lijk weinig drugshandelaars zien en juist wél de vriendelijke 
bevolking van dit land, dat een van de mooiste en veelzijdigste 
landen van Latijns-Amerika is.

Een land van contrasten 
Geografisch gezien is Colombia een drieluik van kustvlakten, 
hoge bergen en weelderige regenwouden. Rivieren stromen 
van de Andes naar het Amazonebekken en langs de kust 
van Chocó liggen uitgestrekte regenwouden, het leefgebied 
van jaguars, apen, gifpijlkikkers en allerlei andere gestreepte, 
gevlekte of gevederde dieren. Langs de centrale hooglanden 
van Antioquia liggen glanzend groen geribde koffieplantages, 
die het bekende beeld oproepen van de glimlachende planter 
Juan Valdéz en zijn burro (ezel), beladen met koffiebonen (zie 
p. 187). Op het schiereiland La Guajira, in het noorden langs de 
Caribische kust, maakt het groene tapijt plaats voor een stoffig 
cactussenlandschap en een flamingoreservaat; hier wordt u 
verwelkomd door de Wayúu, de inheemse bevolking. De 
eilanden van de Caribische archipel San Andrés y Providencia 
zijn omlijst met stranden, koraalriffen en turquoise water; mede 
vanwege de Engelstalige Afro-Caribische cultuur trekken ze 
veel toeristen. 

Het precolumbiaanse erfgoed is net zo divers als elders in 
Latijns-Amerika. In de jungle staan her en der stenen beelden 
en oude steden. De glanzende schatten in het Museo del Oro 
in Bogotá zijn van topniveau. De indianencultuur leeft voort 
bij de nomadische Nukak, diep in het Amazonegebied, en de 
Guambianovolken in de Andes; de vrouwen hier zijn net zo 
kleurrijk getooid als exotische rode ara’s. 

De geplaveide plazas van 
Villa de Leyva, Popayán 
en de hoofdstad 
Bogotá herinneren nog 
steeds aan de Spaanse 
conquistadores met hun 
dreunende laarzen.
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Voor natuurliefhebbers valt hier veel te genieten. Vogelaars kunnen hier 
meer vogelsoorten zien dan in enig ander land ter wereld. Serieuze bergwan-
delaars zijn enthousiast over de besneeuwde bergen in het Parque Nacional 
Natural El Cocuy en Parque Nacional Natural Los Nevados. Scubaduiken kan 
op vele plaatsen langs de Caribische Zee en in de Grote Oceaan. Hetzelfde 
geldt voor andere spannende sporten, zoals paragliden en wildwatervaren. 
Nergens in Zuid-Amerika is zoveel te beleven op het gebied van wildwater-
varen en andere extreme sporten als in San Gil in Santander. Suesca, vlakbij 
Bogotá, en El Cocuy trekken bergbeklimmers van heinde en verre. In het hele 
land zijn er mogelijkheden te over voor ruiters, met name bij de ranchresorts 
van Los Llanos. En alsof dat allemaal nog niet avontuurlijk genoeg is, kunt 

u ook walvissen spotten bij Bahía 
Solano en Isla Gorgona. Ook elders 
zijn er veel wilde dieren te bewon-
deren, bijvoorbeeld in het Parque 
Nacional Natural van Tayrona 
tot Amazonas, waar het zien van 
zoetwaterdolfijnen gegarandeerd 
het hoogtepunt is. 

Colombia heeft een verrassend 
goede en betaalbare toeristische 
infrastructuur voor toeristen uit 
eigen land en het buitenland. Het land is recht-
streeks te bereiken vanuit Europa en met een 
vliegreis van slechts 3,5 uur ook vanuit Miami. 
Cartagena is fraai opgeknapt en beschikt 
over stijlvolle hotels en chique restaurants in 
eeuwenoude gebouwen. Alleen al vanwege de 
ambiance van de restaurants is Colombia een 
bezoek waard. En dan hebben we het nog niet 
eens over de aanlokkelijke muziek en dansmo-
gelijkheden. Na een siësta ’s middags hebt u 
weer genoeg energie om u in het opwindende 
Colombiaanse nachtleven te storten, met zijn 

razendsnelle salsa’s en vallenato-ritmes, zo rap als de hartslag van het Colombiaanse leven. 
Het hele jaar door zijn er kleurrijke festivals, zowel nieuwe als traditionele, met als hoog-
tepunten het bruisende carnaval van Barranquilla en het Concurso Nacional de Belleza; 
het hele land neemt vrijaf voor de verkiezing van Miss Colombia in Cartagena. 

Geen wonder dat steeds meer reizigers naar Colombia komen en terugkeren met 
opgewonden verhalen over dit land met zijn vriendelijke bevolking, levendige Latijnse 
levensstijl – een land dat een ongelooflijke transformatie heeft ondergaan.

Bevolkingssamenstelling
Colombia heeft ruim 46 miljoen inwoners (in Latijns-Amerika hebben alleen Brazilië en 
Mexico meer inwoners) en een gemêleerde samenleving met alle mogelijke natio-
naliteiten. De Colombianen vormen een sancocho (‘ratjetoe’) van rijkelijk uitgedoste 

Colombia in cijfers
Oppervlak: 1.138.914 km2

Inwoners: 46,7 miljoen (in 2015) 
Geletterdheid: 94,7 procent 
Levensverwachting: 75 jaar
regeringsvorm: Democratische republiek
Onafhankelijk: sinds 20 juli 1810 
Hoofdstad: Bogotá 
Hoogste punt: Pico Cristóbal Colón 

(5775 m) 
Munteenheid: Colombiaanse peso 

(COP$) 
Koopkrachtpariteit (KKP): € 564 miljard 

(in 2014) 
Koopkracht per hoofd van de bevol-

king: € 11.800
Bevolkingsdeel onder armoedegrens: 

32,7 procent (in 2012) 
Taal: Spaans, plus 64 inheemse talen 
religie: 90 procent rooms-katholiek
Tijd: uTC-5
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Guambiano-indianen, vrijwel naakte Emberá-Wounaan-indianen, in het wit geklede 
Arhuaco, Afro-Cariben en een nog zuiver Spaanse, cocktail drinkende, elite. 

De Spaanse veroveraars, belust op goud, troffen hier indertijd zo’n 2 miljoen 
indianen aan, en een welvarende en rijkgeschakeerde cultuur. Veel volken vielen weldra 
ten prooi aan Europese ziekten en het wrede optreden van de 16e-eeuwse con-
quistadores. Toch bestaan er vandaag de dag nog steeds tachtig verschillende inheemse 
volken. 58 procent van de bevolking wordt tot de mestiezen gerekend en heeft zowel 
indiaanse als Spaanse voorouders. Van de 16e tot de 18e eeuw werden veel Afrikaanse 
slaven naar Colombia gebracht, ook zij droegen bij aan de vorming van de smeltkroes. 
18 procent van de huidige Colombiaanse bevolking is zwart. 

In de 19e eeuw verschenen er Europeanen van allerlei nationaliteiten; de meeste 
vestigden zich in het Caribische gebied, naast Libanezen (de Colombiaanse popdiva 
Shakira, geboren in Barranquilla, is van Libanese origine). Syriërs, Joden, Roma en zelfs 
een paar Koreanen en Japanners volgden. Duitsers vestigden zich in Santander. Chinese 
contractarbeiders legden eerst de spoorweg naar Panama aan en daarna de spoorwe-
gen en wegen tussen Cali en Buenaventura en tussen Bogotá en de Cariben. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog verschenen er Litouwers, Kroaten, 
Polen en Britten, die allen het hunne bijdroegen aan de rijke Colombiaanse cultuur. De 
afgelopen paar jaar zochten steeds meer Noord-Amerikaanse en Europese pensio-
nado’s hier een plekje in de zon. Anders dan de meeste Andeslanden is Colombia sterk 
verstedelijkt. Circa 77 procent van de bevolking woont in de steden. Cali en Medellín 
hebben een inwonertal van respectievelijk 2,5 en 3,9 miljoen; in Bogotá wonen 9,8 mil-
joen mensen.

Op het platteland van Colombia worden nog steeds ossen gebruikt als trek- en lastdieren.
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DE REIS INDELEN, beknopte kennismaking met Colombia, zodat je je reis op 
je eigen wensen en interessegebieden kunt afstemmen. 

ERVAAR unieke belevenissen, waaronder een bezoek aan een smaragdmijn en 
een tocht per zeilboot van Colombia naar Panama.

INSIDER TIPS  van de schrijvers en fotografen van National Geographic, 
maar ook van plaatselijke deskundigen, over hun favoriete plekjes, 
praktische zaken en veel meer. 

WANDELINGEN EN AUTOTOCHTEN, voorzien van duidelijke kaartjes, 
waaronder een bergtrekking in het Parque El Cocuy, wandelingen door 
de wijk La Candelaria in Bogotá en het Cartagena van Gabriel García 
Márquez, en een autoroute over het eiland San Andrés.

EXCURSIES BUITEN DE GEBAANDE PADEN, zoals door de Zona Cafetera, 
de regio Darién Chocó, het regenwoud van Nariño en het Amazonebekken.

PRACHTIGE KLEURENFOTO’S EN HANDIGE KAARTEN  maken het eenvoudig 
te kiezen, je reis uit te stippelen en overal het mooiste te zien. 

COLOMBIA
NATIONAL GEOGRAPHIC REISGIDS

WereldWijd nemen experts van national GeoGraphic 
een kijkje achter de schermen en drinGen door tot de 
kern van de cultuur, de Geschiedenis en het volk van 
een land. dankzij national GeoGraphic reisGidsen 

kan hun ervarinG de jouWe Worden. 
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