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Nergens in Japan regent het meer dan op 
Yakushima. Een zegen voor de ongerepte 

natuur, torenhoge bomen, imposante 
watervallen en onverstoorbare dieren die 

het eiland zo uniek maken

Hoge 
bomen
vangen 

veel 
regen
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V
ier uur lang zoeven we door het landschap. 
Niet veel, als je bedenkt dat deze 
comfortabele hogesnelheidstrein in die tijd 
maar liefst 900 kilometer overbrugt. We 
rijden door eindeloos veel lange tunnels, 
door miljoenensteden die aaneengeregen 
lijken, met naast elk station steevast een 
reuzenrad en een hotel van de Toyoko 
Inn-keten. Soms schiet er een klein 
rijstveldje of een beboste heuvel voorbij, 

dan weer vangen we een glimp op van de zee, altijd vergezeld 
van havens en industrie. 

De trein gaat van Kyoto, grofweg in het midden van Japan, 
naar Kagoshima, op het eiland Kyūshū. Op een kaart lijkt deze 
stad zich op het meest zuidelijke puntje van het land te 
bevinden, maar in werkelijkheid volgt na Kyūshū een lange rits 
eilandjes, de Riukiu-eilanden, helemaal tot aan Taiwan. Ons 
doel is Yakushima, een uniek, weelderig begroeid subtropisch 
eiland in de Oost-Chinese Zee, niet ver uit de kust van 
Kagoshima. Hoewel het onder westerse reizigers niet erg 
bekend is, horen we Japanners tijdens onze reis erheen vaak 
verzuchten: ‘Oh, I do hope to go there too one day!’

Als we in Kagoshima de koele trein uitstappen valt de warme, 
vochtige lucht als een deken over ons heen. Een enorm verschil 
met de droge lucht in Kyoto, alsof we een vlucht naar een heel 
ander land hebben genomen. Kagoshima is een fijne stad voor 
een tussenstop: groot maar overzichtelijk. Opvallend is vooral 
de “huisvulkaan” Sakurajima, aan de overkant van het water. 
Het is een van de actiefste vulkanen van het land; er hangt 
vrijwel doorlopend een dichte aswolk rond de top en regelmatig 
dwarrelt er vulkanisch as neer in de omgeving. De straten  
van Kagoshima liggen bezaaid met asdeeltjes. Vandaag  
blaast de wind gelukkig zuidwaarts, dus de paraplu’s kunnen 
gesloten blijven.

Vroeg de volgende ochtend vaart vanaf hier de Yakushima 2 
uit, voor de vier uur durende overtocht naar het gelijknamige 
eiland. Als vastgenageld staan we aan bakboord om geen 
moment te missen van die imposante blik op het silhouet van 
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Links: De kleine Suzuki-camper is een 
veelgezien voertuig op het eiland. 
Onder: Een kraampje bij Nagata. 
Tegenover: Yakushima kenmerkt zich 
door de rijke begroeiing. Vorige 
pagina’s: De indrukwekkende 
Oko-no-taki-waterval

de Sakurajima tegen een felle zon, getopt met een dikke 
rookpluim. Uit alles blijkt dat de ferry zijn beste tijd heeft gehad: 
er zijn nauwelijks medepassagiers en ook het restaurant blijft 
gesloten. Dan snelt er een Toppy voorbij, een moderne 
draagvleugelboot die half zo lang over de vaart doet en daarom 
een stuk populairder is. Maar dan zit je wel binnen, met de 
riemen vast, terwijl je op de Yakushima 2 kunt uitwaaien aan 
dek en genieten van het uitzicht. Op de perfect conische 
vulkaan Kaimon-dake bijvoorbeeld, die aan het einde van de 
Baai van Kagoshima als een kleine Mount Fuji langzaam aan 
stuurboord verschijnt, voordat we de open zee op varen. 

E
en lokaal gezegde stelt dat het in Yakushima 35 
dagen per maand regent. Dat het eiland 
inderdaad het allernatste plekje van Japan is, 
merken we direct als we in de veerhaven van 
Miyanoura van de boot stappen. Het regent 
pijpenstelen als we in dit noordelijke plaatsje 
onze huurauto ophalen: een piepkleine Suzuki 
met amper plek om te zitten, die op ingenieuze 
wijze kan worden omgetoverd tot een heuse 
minicamper. Meer dan 60 kilometer per uur 

gaat hij niet, en dat is absoluut niet erg, want harder dan 40 of 50 
is op het eiland toch niet toegestaan. 

Het is het perfecte vervoersmiddel voor een tocht om het 
eiland; Yakushima is zo rond als een bal en de hoofdweg, met 
een lengte van zo’n 100 kilometer, volgt de kust nauwgezet. Het 
groene binnenland is nagenoeg ondoordringbaar door alle 
steile bergtoppen met hoogtes van bijna 2.000 meter. Toppen 
omhuld door wolken of mist, waarlangs watervallen een weg 
naar zee zoeken. Er zijn maar twee kronkelende weggetjes die 
het weelderige centrum proberen te bedwingen, maar die lopen 
allebei al snel dood. 
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Non-stop duurt de rondrit slechts zo’n twee à drie uur, dus we 
nemen de tijd. Onze eerste stop is bij de Ōko-no-taki-waterval, 
met 88 meter de hoogste van het eiland en een van de ‘100 
watervallen van Japan’, een lijst die door de Japanse overheid in 
1990 is samengesteld. We parkeren ons busje en gaan te voet 
verder, klauterend over rotsen tot we de poel bereiken waar het 
water langs groen uitgeslagen en dichtbegroeide rotsen naar 
beneden klettert. Een frisse nevel dwarrelt op ons neer. 

Ook de 60 meter hoge Senpiro-no-taki-waterval, een stukje 
verderop langs de rondweg, is een bijzonder gezicht, ook al is dat 
van een flink afstandje. Vanaf een uitkijkpunt zien we het 
overvloedige water neerstorten langs een gladde granieten 
rotswand. Daarna wordt de weg langs de westkust steeds ruiger 
en bochtiger; maar waar de eilandbus moet omkeren, kunnen 
wij met onze kleine Suzuki verder. Dit is het mooiste gedeelte 
van de rondweg. We rijden stapvoets, hopend op een glimp van 
de makaken en herten van Yakushima. Maar al snel blijkt dat we 
daar niet lang voor hoeven te zoeken: ze zijn er gewoon. Terwijl 
we naar ze kijken, kijken ze onverstoorbaar terug: dit is hun rijk 
en ze lijken geen angst voor mensen te kennen. De makaken zijn 
makkelijk te spotten, hun roze gezichten steken af tegen het 
groen van de begroeiing. Waar apen in andere delen van Azië 
meteen op je afkomen om te bedelen om voedsel, blijven ze hier 
rustig op hun plek. Het voederen van de dieren is op Yakushima 
verboden, en dat lijken ze maar al te goed te weten.

De Nagata-vuurtoren in het noordwesten van het eiland 
markeert het einde van het smalle gedeelte van de rondweg en 
we houden even halt om de natuur in ons op te nemen. De meer 
dan 100 jaar oude, spierwitte toren contrasteert met de beboste 
hellingen erachter; het is het enige gebouw te midden van het 
eindeloze groen en de donkergrijze, granieten rotsen die tot aan 
de zee reiken. Vervolgens rijden we verder naar Nagata Inaka-
hama, een uitgestrekt geelwit zandstrand. Het strand lijkt  
haast misplaatst op dit natte eiland, maar het is een perfecte 
plek voor een duik in het heldere zeewater. Nu is het strand 
vrijwel verlaten, maar vanaf de maand juni leggen de onechte 
karetschildpad en de groene zeeschildpad hier ‘s nachts  
hun eieren. 

J
apanners gaan naar Yakushima om door de 
cederbossen te wandelen. Je vindt de bomen 
overal op het eiland, dat vooral bekendstaat om 
zijn enorme Yakusugi – een samenstelling van 
Yakushima en sugi, het Japanse woord voor 
ceder. Knoerten van bomen zijn het, en vele zijn 
meer dan 1.000 jaar oud. Het gebied met de 
oudste bomen werd in 1993 door UNESCO tot 
Werelderfgoed benoemd, vanwege zijn unieke 
(en lange) geschiedenis; normaal gesproken 

worden ceders “maar” zo’n 500 jaar oud. De weinig voedzame 
grond en vochtige lucht op het eiland zorgen er respectievelijk 
voor dat de bomen zeer langzaam groeien maar beter bestand 
zijn tegen rot, waardoor ze zonder veel problemen hun hoge 
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De nieuwsgierige makaken  
op Yakushima blijven je 
rustig vanaf hun plek 
gadeslaan. Boven: besmoste 
rotsen en een sterke stroom 
bij Oko-no-taki. Tegenover: 
op het strand van Nagata 
lijkt het eiland haast tropisch



monique van gaal reisde met haar 
partner en zoon naar Yakushima. Ze zou 
graag nog een keer naar Japan reizen om 
het noorden van het land te ontdekken.
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leeftijd bereiken. Het meest legendarische exemplaar is de 25 
meter hoge Jōmon Sugi, die zich in het midden van het eiland 
bevindt en tussen de 2.000 en 7.000 jaar oud zou zijn.

De bijzondere bomen zijn ook te vinden in het natuurgebied 
rondom het Shiratani-Unsuikyō-ravijn, een half uurtje rijden 
vanaf het havenstadje Miyanoura. In de informatiefolder die we 
bij het startpunt meekrijgen valt te lezen dat voor de langste van 
de drie wandelroutes in het natuurpark – slechts zes kilometer – 
maar liefst vier uur gerekend mag worden. Het is dan ook een 
fikse klim van 600 naar 1.050 meter hoogte. 

Net voorbij de Shirotae-no-taki-waterval, die sierlijk langs 
granieten rotsen naar beneden stroomt, begint het echte werk. 
Het natuurgebied is een wondere wereld vol glibberige stenen en 
blootliggende boomwortels. Regelmatig springen we over 
onschuldig ogende stroompjes, waarvan we weten dat die  
na een flinke regenbui aan kunnen zwellen tot onneembare 
hindernissen. Stoppen we even om op adem te komen,  
dan verschijnen er al gauw hertjes die ongestoord aan het  
groen knabbelen.

In het haast magische moswoud krijgt het woord groen 
nieuwe betekenis; bijna elk oppervlak is bedekt met sponzige 
mossen. Het is goed te zien dat filmregisseur Hayao Miyazaki 
hier inspiratie opdeed voor zijn film Prinses Mononoke, de 

naar de Taiko-iwa-rots. Voor deze laatste 60 meter zijn er touwen 
om jezelf aan omhoog te hijsen; voetje voor voetje beklimmen 
we het nagenoeg loodrechte, spekgladde rotspad. Eenmaal 
boven is het euforische gevoel groot. Want ondanks dat het 
zicht vanaf de kale granieten rots minimaal is – mist en 
wolken ontnemen ons de blik in de onmetelijke diepte – voelen 
wij ons on top of the world. Zittend op die gladde rots zien we 
zo nu en dan stukken groen, wanneer een mistflard heel even 
opzij drijft. Voor ons bevinden zich de allerhoogste toppen van 
Yakushima, en alleen dat besef al is genieten.

De volgende dag staan we alweer vroeg op de uitkijk in de 
haven. Het naderende stipje aan de horizon zal de Yakushima 2 
zijn. Nog even kijken we achterom. Naar de groene bergtoppen, 
onverminderd gehuld in wolken. Naar de verspreid liggende 
huizen in het grootste maar toch zo onbeduidende dorp, 
Miyanoura. Japanse stedelingen met hart voor de natuur 
hopen vurig het eiland eens te kunnen bezoeken. En geef ze 
eens ongelijk.  

Witte rotsen langs de kust contrasteren 
met het helderblauw van de Oost-

Chinese Zee. Onder: De witte 
vuurtoren van Nagata. Tegenover: 

Ook de herten op Yakushima laten zich 
rustig fotograferen
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befaamde anime van Studio Ghibli; op mossige takken zou elk 
moment een mysterieus wit wezentje kunnen verschijnen, met 
een vragend, klikkend hoofd.

Mist omhult de hoogste takken. De lucht is buitengewoon 
vochtig en we verwachten dat het elk moment kan gaan regenen. 
Daar moeten we niet rouwig om zijn, want het is precies die 
regen die deze idyllische natuur heeft gecreëerd. De kolossale 
ceders die we passeren hebben niet alleen een eigen naam, maar 
ook elk een andere vorm. Zo kun je bijvoorbeeld onder de 
torenhoge boomwortels van de Kuguri Sugi door lopen. De naam 
zegt het al: kuguri betekent zoiets als ‘erdoorheen gaan’. Ook zijn 
daar de dikke boomstronken, overblijfsels van gekapte bomen. 
Want ooit – gelukkig alweer een paar eeuwen geleden – werd ook 
hier naar hartenlust hout gehaald. Tegenwoordig wordt op het 
eiland alleen nog maar aan natuurbehoud gedaan, om de 
eeuwen-, soms millennia-oude bomen en hun omgeving te 
beschermen. Iedereen draagt daaraan zijn steentje bij, en dat 
gaat op z’n Japans: werkelijk nergens vind je afval. 
Prullenbakken zijn er niet, men neemt afval gewoon mee terug 
naar huis. 

Als we flink afgemat van al het klimmen aangekomen zijn bij 
de Tsuji-Toge-pas, op een hoogte van 990 meter, ligt het laatste, 
maar zwaarste deel van de klim nog voor ons: de klauterpartij 
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VERBLIJF
Overnachten op Yakushima 
kan best duur zijn. Daarbij 
komt dat de weinige 
accommodaties in het 
hoogseizoen snel volraken en 
het dus absoluut noodzakelijk 
is om vooraf iets te reserveren. 
Een bijzondere optie is de 
Yakushima Deaf Farm, 
gelegen in Hirauchi, aan de 
zuidkust van het eiland. De 
accommodaties bevinden 
zich op een biologische 
boerderij en zijn speciaal 
aangepast aan doven en 
slechthorenden. De 
behulpzame eigenaar, zelf 
ook doof, spreekt overigens 
vloeiend Engels (vanaf €85; 
booking.com).
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M A K E  I T  H A P P E N

YAKUSHIMA
HOE ER TE KOMEN
KLM vliegt rechtstreeks naar Osaka vanaf 
Schiphol (vanaf €850; klm.com). Ook 
reizigers uit België kunnen het beste via 
Amsterdam reizen. Vanaf Osaka kun je met 
Japan Airlines verder vliegen naar de 
kleine luchthaven van Yakushima, die zich 
aan de noordoostkust bevindt, tussen 
Miyanoura en Anbo-  (vanaf €400; jal.com). 
Een andere optie is om de Shinkansen 
(hogesnelheidstrein) te nemen van Osaka 
naar Kagoshima (vanaf €200; shinkansen-
ticket.com). Vanaf daar neem je vervolgens 
de veerboot naar Yakushima. Er zijn drie 
opties; snelle draagvleugelboten doen er 
2,5 uur over, de oudere Yakushima 2 vier 
uur, en er is nog een overtocht mogelijk per 
vrachtferry, de Hibiscus, die ’s avonds 
vertrekt en ’s ochtends vroeg in Miyanoura 
aankomt.

VERVOER TER PLAATSE
De beste optie is het huren van een auto bij 
aankomst in de haven van Miyanoura of bij 
de luchthaven. Vergeet niet een 
internationaal rijbewijs mee te nemen. De 
eilandbussen, die eens per uur of twee uur 
vertrekken, volgen de kustweg, maar keren 
bij het voor de bus ontoegankelijke stukje 

weg in het westen weer om. Er rijden ook 
onregelmatige bussen naar het Shiratani-
Unsuikyo- -ravijn.

WANNEER GAAN
Op het subtropische Yakushima is er het 
hele jaar door regen. De zomer is het heetst 
en natst, en ook de kans op een tyfoon 
neemt dan toe. Het is een goed idee om de 
website van het Japan Meteorological 
Agency in de gaten te houden; in geval van 
een tyfoon zullen de ferries niet uitvaren 
(jma.go.jp). In de winter wordt het nooit 
echt koud op Yakushima, maar kan het in de 
bergen toch ook aardig sneeuwen.

MEER INFORMATIE
Bij het toeristenbureau van Miyanoura is 
een ruime hoeveelheid aan informatie 
beschikbaar. Hier kun je ook een auto 
huren. In Anbo- , aan de oostkust, bevindt 
zich een kleiner toeristenbureau. Op de 
website van de Yakushima Tourism 
Association lees je meer over wat je op het 
eiland kunt doen (yakushimatourism.com) 
en ook de website van de plaatselijke 
reisorganisatie Yes! Yakushima kan je meer 
informatie geven – je kunt er gelijk een tour 
boeken (yesyakushima.com).
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De schuine, gladden rotsen bij de Senpiro-no-
taki-waterval. Tegenover: een imposante 
yakusugi in natuurpark Shiratani-Unsuikyo

ACHTER DE SCHERMEN
‘Om onze vermoeide voeten 
verlichting te geven, gingen we 
na onze lange wandeling op 
zoek naar de Hirauchi 
Kaichu-  Onsen, een natuurlijke 
onsen (hete bron) die je in de 
rotskust van zuidelijk 
Yakushima vindt. Daar 
aangekomen blijkt dat we toch 
enige rekening met de getijden 
hadden moeten houden: de 
baden zijn nergens te 
bekennen in het hoge water. 
Een sterke zwavellucht hangt 
er nog wel. Het 
informatiebordje geeft de 
tijden aan; bij laagtij komen de 
hete baden slechts een paar 
uurtjes bloot te liggen, pas 
rond middernacht is het weer 
zover. Hoe dan ook, de 
schoenen gaan uit, en met al 
het doorzettingsvermogen dat 
wij in ons hadden, zochten we 
met onze voeten naar de 
randen van de baden. Nee, 
geen spatje heet water. 
Jammer? Niet echt, want wie 
wil er nou badderen in een 
warmwaterbron bij een 
buitentemperatuur van 38 
graden?’ Monique van Gaal


