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Vogelreis 

(ook leuk voor de niet-vogelaar) 

 

Deze 20-daagse reis hebben we samengesteld voor een stel dat op zoek was 

naar een reis met de nadruk op vogels maar waarbij er ook rekening werd 

gehouden met de niet-vogelaar.  

Dit schreven onze gasten over deze reis :  

We hebben gedurende drie weken genoten van Suriname en 

naast het vogelen ook andere dingen gedaan. We hadden 

nergens een professionele vogelgids ingehuurd, maar zijn 

met de lokale gidsen die de belangrijkste vogels natuurlijk 

wel kennen en onze eigen kennis en ervaring tot een aantal 

van 150 vogelsoorten gekomen. Het zelf uitvinden welke 

vogelsoort het is vergt extra tijd, je mist af en toe een soort, 

maar het geeft ook een extra kick als je zelf de soort hebt kunnen bepalen. Wij 

hebben relatief veel grotere vogels gezien zoals de roofvogels, toekans, ara’s 

en papegaaien, steltlopers, reigersoorten en vogels die in een open biotoop 

voorkomen zoals ijsvogels, zwaluwen, etc. Voor het ‘kleinere werk’ en vogels 

die zich veelal tussen de struiken en bomen op houden is het raadzamer met 

een ervaren vogelgids te gaan die veelal op geluid de vogels al kan 

determineren en dan is het zoeken geblazen.   

Wij voorzien een mooie toekomst voor Suriname om vogelaars een fraaie 

vakantie te bieden met veel vogels. Het leuke is dat je niet uitsluitend de hele 

dag vogels aan het kijken bent. Een prima bestemming om met je partner naar 

toe te gaan als de één wat fanatieker is om vogels te kijken dan de andere. 

Travel Suriname biedt voor beiden wat wils. 

Rob en José 

(mocht je persoonlijk contact willen dan kan dat,  via 

Travelsuriname) 

 

 

Dag 1 : Aankomst in Suriname :  

Bij aankomst op de luchthaven van Suriname, de Johan 

Adolf Pengel International Airport, staat Erwin onze 

chauffeur klaar om ons naar de accommodatie in 

Paramaribo te brengen. Erwin kun je onderweg van alles 

vragen, hij vertelt graag.  Mocht je nog langs een afhaal 

Chinees willen gaan of wat geld willen pinnen, dat kan 

allemaal.   

Brown pelican 

Green aracari 
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Dag 2 : Paramaribo : Stadstour 

In de tuinen van Torarica en vooral Royal Torarica kun je ‘s 

morgens vroeg een wandeling over het resort maken om 

verschillende vogels te spotten. Bij Royal Torarice kun je de 

yellow-chinned spinetail en pied-watertyrant zien. Je kunt ook 

de korte pier op lopen aan de Suriname rivier en daar zie je de 

nodige reigers en strandlopers. Boven de stad cirkelen diverse 

soorten gieren zoals de turkey vulture en de greater yellow-

headed vulture.  

Na de lunch komt onze gids je ophalen voor een lekker 

fietstochtje door de stad. (kan ook per auto) 

Deze citytour brengt je langs de prachtige 

historische locaties van de  stad waarbij je 

langs de grootste volledig uit hout bestaande Kathedraal komt, 

maar ook langs het onafhankelijkheidsplein en de Synagoge gaat. 

Onderweg krijg je uitleg van onze vakkundige gids over de 

historie van Paramaribo, het slavernijverleden en de verschillende 

geloven en culturen. 

 

Dag 3 : Vogelspotten bij Plantage Peperpot 

We ontmoeten onze gids Sharaf ’s ochtends heel vroeg bij 

de fietsverhuur en fietsen een klein stukje door de stad 

naar de Suriname Rivier, deze steken we over, we varen 

met een tentboot/korjaal naar Meerzorg vanaf de 

Waterkant. Hier begint de fietstocht die deels over 

zandwegen gaat. Het eerste stuk gaat over de nieuwe weg 

die aangelegd is door de komst van de Wijdenboschbrug 

over de Suriname Rivier. We fietsen richting de brug en slaan enkele meters voor de 

brug een zandweg in richting plantage Peperpot. Onderweg passeren we 

woonhuizen van voornamelijk Javanen en Hindoestanen. Dichter bij de plantage zijn 

oude koffie- en cacaobomen te zien. Bij plantage Peperpot aangekomen horen we 

verschillende vogelsoorten :  Een van de mooiste en karakteristieke geluiden is de 

klaaglijke tweetoon van de grauwe tinamoe (crypturellus cynereus), een vogel die 

leeft op de bosvloer, maar die zijn zang tot ver in de 

boomtoppen laat klinken. Vlinderachtige kolibries vliegen 

af en aan, een schitterende roodborstheremietkolibrie 

(glaucus hirsutus) blijft een tijdje vlak voor ons hangen. Er 

zijn veel spechten, zoals de bloedrugspecht (veniliornis 

sanguineus). Het beestje is endemisch voor Suriname en 

kan dus in geen enkel ander land worden waargenomen. 

Verder bezichtigen we het terrein van de oude fabriek en krijgen we uitleg over deze 

oude koffieplantage. Peperpot is een prachtig natuurgebied waar veel vogels te 

spotten zijn maar waar ook apen leven, die zien we dan ook boven ons hoofd 

Black collared  hawk 

Great black hawk 

Vogelspin 
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springen terwijl we fietsen. Op de terugweg fietsen we weer door woongebied naar 

onze lunch in Meerzorg, roti : heerlijk !!  Na de lunch fietsen we naar de boot voor de 

oversteek terug naar Paramaribo. Een fietstocht naar plantage Peperpot is een 

prachtige mix van historie en natuur en een aangename gastvrije ontmoeting met de 

Javaanse en Hindoestaanse bewoners. 

 

Dag 4, 5 : Vogelreservaat : Nickerie, prachtige vogels en een modderbad 

We verlaten Paramaribo en rijden naar het westen, naar de 

tweede stad van Suriname : Nieuw Nickerie. Onderweg 

naar Bigi Pan rijd je langs de uitgestrekte  rijstpolders en via 

het cocos-district Coronie met wuivende palmen langs de 

weg, kom je aan in Nickerie : een overwegend 

Hindoestaans stadje met ongeveer 8000 inwoners. Er is 

onderweg vanuit de auto al het nodige te zien doordat je het laatste stuk vlak bij de 

moerassen en de kust rijdt : wattled jacana, anhinga, diverse reigersoorten en 

roofvogels zoals de snail kite, roadside hawk , collared hawk. Verder hebben we nog 

een fraai exemplaar van de red breasted meadowlark en crested oropendola gespot. 

We gaan vogelspotten in het natuurreservaat : Bigi 

Pan : dit is een gebied met kreken en een meer vlakbij 

zee. Doelsoort hier is voor velen de rode ibis, die kun 

je hier dan ook goed zien. Wij overnachten in een 

vissershut op het meer. Vooral bij zonsopgang is het 

mooi om de rode ibissen en veel van de reigersoorten 

te zien vertrekken van hun slaapplaatsen om te 

foerageren. Roseate spoonbill, woodstork, black 

skimmer, brown pelicans, large billed en gull billed 

tern, en diverse steltlopers waren hier ook aanwezig. 

Bigi Pan is een must voor vogelliefhebbers.  

 

Naast vogels worden hier ook regelmatig kleine 

kaaimannen gespot. Ook varen we het meer op en gaan 

we voor een heus modderbad, heel goed voor de huid.   

Hier zul je wakker worden zoals je nergens wakker wordt, 

op het water, met veel vogels en natuur om je heen ! 

 

 

 

 

 

Scarlet ibis 

Great white egrets 
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Dag 6,7,8 : Naar Groningen ! 

De volgende dag staan we vroeg op genieten 

van de stilte, de natuur en de vogels. We maken 

nog een korten vaartocht op het meer en na de 

lunch vertrekken we naar het kleinschalige 

sympathieke appartementencomplex 

“Bloemendaal”, vlakbij Groningen. Hier wacht de 

zorgzame gastvrouw Anoeska je op met een 

heerlijke maaltijd. Je verblijft hier 2 nachten in één van de 8 houten appartementen 

op palen. Alle ingrediënten voor het ontbijt heeft Anoeska al 

voor je klaargelegd in de koelkast. Hier kun je heerlijk 

bijkomen in het zwembad. De invulling van je verblijf kun je 

ter plekke bepalen, mogelijkheden zat : je kunt een 

“picknick-vaartochtje” maken met de Pikin Gudu, de boot 

van schipper Harry, je kunt gaan fietsen in Groningen of 

naar het  luiaardopvangcentrum dat nabij gelegen is.  

Het vogelen beperkte zich tot een korte boottocht over de 

Saramacca rivier en al slenterend door de tuin lopen bij ons 

appartement. Leuk hier zijn de fraaie tanagers (silver beaked, 

palm/ blue-gray en een white-lined tanager). Tanagers, e.a. 

vogels komen door wat fruit neer te leggen ook de balkons op. 

We zagen hier verder enkele fraaie spechten: cream colored en 

blood colored woodpecker, lineated woodpecker en tijdens onze 

boottocht o.a. yellow-billed tern, boat-billed tern en enkele 

zwaluwsoorten.  

Na dit heerlijke verblijf staat de chauffeur voor je klaar om je 

terug te brengen naar de accommodatie Paramaribo. 

 

Dag 9,10 : Brulapen en watervallen bij Brownsberg! 

Vandaag gaan we weer de natuur in : we gaan Brownsberg 

natuurreservaat bezoeken. Dit ligt op ongeveer drie uur 

rijden van Paramaribo. Dit natuurreservaat maakt deel uit 

van het Amazonegebied waar niet gejaagd wordt, er is ook 

geen bewoning op de Brownsberg waardoor het een 

bijzonder gebied gebleven is. In de vrije natuur zien we 

behalve verschillende vogelsoorten ook tal van bijzondere 

bomen en planten. 

White-throated toucan 

Solitary sandpiper 

Blue-gray tanager 

Black nunbird 
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De Brownsberg is eigenlijk een flinke heuvel. De weg naar boven 

met een 4-wiel auto duurt best lang en kan lastig zijn zeker als het 

heeft geregend. Op de berg word je vaak ontvangen door een 

groep gray-winged trumpeters die over de weg lopen. Op de berg 

heb je twee mooie uitzichtspunten waar je over de bomen en het 

Brokopondo meer kijkt. Een mooie plek om eventueel de 

telescoop te gebruiken, maar deze hadden wij niet mee deze 

vakantie. De berg leent zich goed voor diverse toekansoorten. Wij 

hebben er voornamelijk roofvogels gezien zoals king vulture en 

swallow-tailed kite. Als “kleintjes” konden we long-tailed hermit en purple 

honeycreeper aan onze lijst toevoegen. Een heerlijke 

vogelplek om langer te verblijven, maar dan moet je er 

overnachten. Wij hebben uitsluitend midden op de dag 

naar vogels gespeurd.  

De gids vertelt onderweg het verhaal van energie- en 

bauxietwinning en het verhaal van de transmigratiedorpen 

die je passeert. Na een wandeling de berg af, wacht een 

verkoelende waterval op je, een heerlijke natuurlijke douche. Vervolgens loop je weer 

omhoog.  

Na een leuke, actieve dag op Brownsberg kun je 

overnachten in een lodge bij Stone Island. Hier kun je 

gaan zwemmen, mooie wandelingen maken of lekker 

relaxen in een hangmat.  

Je kunt ook overnachten bij het luxere Berg en Dal, een 

heerlijke plek met op het terrein veel vogels. 

 

 

Dag 11,12,13,14 : Raleighvallen  

Dag 11 

We worden ‘s ochtends opgehaald voor vertrek met de 

auto naar Witagron. Daar aangekomen lunchen we en 

laden we de boten in voor de boottour naar de 

Raleighvallen en Voltzberg. Dat laatste betekent wel weer 

constant vogels zoeken tijdens het varen met het oerwoud 

aan weerskanten. Bij aankomst maken we kennis met de 

beheerder en kunnen we onze accommodatie opzoeken 

voor de intrek. De lodge ligt op een hele mooie plek vlak bij de watervallen. De 

accommodatie is simpel, maar de prachtige omgeving maakt dat allemaal meer dan 

goed. In de middag wandelen we en verkennen we het eiland. Hier zie je veel ara’s 

met hun verdragende gekrijs. Blue-and-yellow macaw en scarlet macaws. Ook de 

toekans laten zich hier niet onbetuigd. Heerlijk om s’avonds langs de landingsstrook 

Gray winged trumpeter 

Black vulture 
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(zelden nog gebruikt) van gras voor de kleine vliegtuigjes 

te lopen en o.a. de ara’s en diverse papegaaien naar hun 

slaapplaatsen te zien vliegen.  

Desgewenst kun je natuurlijk ook een duik nemen in de 

rivier. 

 

 

Dag 12 

De tweede dag van de Raleighvallen en Voltzberg tour start met een ontbijt waarbij je 

je klaar maakt voor de tocht door het bos naar de 

Voltzberg. Deze tocht is indrukwekkend en boeiend. Je 

kunt vogels zien maar ook andere dieren zoals wilde 

zwijnen, vlinders en apen. Het hoogtepunt van de dag 

wordt bereikt wanneer je naar de top (240 m) bent 

geklommen en geniet van het prachtige uitzicht over het 

tropisch regenwoud. In de middag gaan we terug naar de 

lodge waarna wij na het avondeten gezellig samen zijn. 

 

Dag 13 

De derde dag van de Raleighvallen en Voltzberg tour start met 

een ontbijt waarna wij met de boot vertrekken naar de 

adembenemende moedervallen. Om 13:00 uur gaan wij 

lunchen en in de middag maken wij een tocht naar de 

Anjoemara vallen. Hier sta je midden in het oerwoud onder een 

waterval en geniet je van het koele water. Op de terugweg 

maken wij een stop op het Copie eiland. Hier kun je 

bijvoorbeeld voetballen met de locals. Onder begeleiding van 

gidsen kun je met zwemvesten afdrijven naar het basiskamp (Fungu eiland). Na het 

avondeten zijn we gezellig samen en kun je genieten van een culturele show met 

zang en dans van de plaatselijke bevolking. Er is een optie om een 

programmaonderdeel te vervangen door een tour met een lokale vogelgids om op 

zoek te gaan naar specifieke soorten (bijv. het rotshaantje -

Rupicola rupicola- wordt hier veel gespot). 

 Dag 14 

De laatste dag van de Raleighvallen en Voltzberg tour 

vertrekken we omstreeks 10:00 uur met de boot naar 

Witagron om vervolgens afgezet te worden bij Berg en Dal.  

 

 

Scarlet macaw 

Brulaap 
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Dag 15,16 : Berg en Dal 

Hier worden we wakker in een luxe 2-persoons lodge. De 

komende 2 dagen zijn we bij Berg-en-Dal. Het resort Berg-

en-Dal bevindt zich in de natuurlijke omgeving van het 

tropisch regenwoud en biedt een prachtig rivieruitzicht 

waardoor je volop kunt genieten van de rust en de 

vreedzame sfeer. We hadden hier een fraaie lodge aan de 

rivier en om ons heen het terrein van de lodge was veel 

oerwoud. Het was hier heerlijk vogelen en we hebben hier dan ook veel gezien: 

green Aracari, white throated toucan, pied buffbird, black nunbird, swallow-winged 

puffbird, guianan trogon, blue headed parrot, bat falcon 

en diverse kingfishers tijdens een boottocht. Naast 

vogelen kun je lekker een duik nemen in het zwembad 

of juist een wandeling maken door een lokaal dorp, 

kanovaren of met een zipline de rivier over zweven. In 

alle rust kun je bijkomen van de trip naar het 

binnenland. Er staat niks op het programma, je kunt dit 

zelf ter plekke helemaal invullen.  

 

Dag 17,18,19 Kabalebo 

Diep in het compleet onbewoonde deel van het 

Amazoneregenwoud en dus alleen te bereiken per vliegtuig, ligt 

Kabalebo. Kabalebo Nature Resort biedt een uitzonderlijk hoog 

niveau van comfort, het is de meest luxe jungle-accommodatie van 

Suriname. Zelfs voor degenen met al heel veel reiservaring is dit 

een zeer bijzondere bestemming.  Dit was voor 

ons de kers op de taart voor wat de 

natuurbeleving betrof. Je zit midden in het 

oerwoud, op 250 km van Paramaribo aan de 

rivier de Kabalebo. Hier kun je ’s morgens,‘s middags en ’s avonds 

excursies doen met ervaren gidsen. De avondexcursie is bijzonder. 

Naast de vogels hebben we hier tapir, ocelot, capibara, agoeti, 

kaaiman, diverse slangen, vogelspinnen, pijlgifkikkers, etc. gezien.  

De vogels die we hier nieuw hebben 

gezien waren gray-lined hawk, black-bellied cuckoo, Blue-

throated Piping Guan, Black curassow, Spix’s Guan, 

tawny-bellied screech owl, common pauraque, laughing 

falcon, green-backed trogon, vijf kolibri soorten, channel 

billed toucan en de andere ara’s en toekans die we al 

eerder hadden gezien.  

 

Amazon kingfisher 

Blue-yellow macaw 

Pijlgifkikker 

Ocelot 
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Dag 20 : Retour Amsterdam 

Vandaag brengt onze chauffeur ons terug naar Zanderij, 

het internationale vliegveld. We vliegen ’s avonds, dus in 

de ochtend is er nog tijd voor de laatste inkopen en dan 

moeten we toch echt gaan … 

 

 

Mocht je ook zo’n reis willen maken dan kun je contact opnemen met 

Travelsuriname, wij kunnen je in contact brengen met de reizigers : Rob en José.  

Rob en José zijn begin 60, hebben veel gereisd. Rob is de vogelaar en José geniet 

meer in algemene zin van de natuur. Foto’s zijn gedurende deze reis gemaakt.,  
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