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Reisverslag 
Vogel-natuurvakantie naar Suriname 
2 ~ 23 februari 2016 
 
 

 
 
Met: Will van Sprang, Ben Akkermans, Leo van Zeeland, Jan van Laarhoven, Peter van den Dries 
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Dinsdag 2 februari  
Om  06.00 uur loopt de wekker af. 
Jan en Peter verschijnen als eerste bij mij, daarna Toos en Leo.  
Keurig om 09.00 uur komen we in Düsseldorf aan, waar we de auto op de parkeerplaats achterlaten 
en met een busje naar het vliegveld gebracht worden. Op het busje moesten we overigens 15 min 
wachten.  
We zijn ruim op tijd op het vliegveld waar we de eerste kop koffie van onze reis nemen.   
Ik ben pas gelukkig en “ontstresst” als ik Ben op Schiphol zie. Het is mijn 14e reis naar Suriname en ik 
ben nog nooit via Düsseldorf gevlogen.  
We worden door de KLM goed verzorgd. De vermoeidheid van de lange vlucht slaat pas toe als we in 
de rij staan voor de paspoorten controle. De taxi brengt ons naar het Guesthouse Un Pied-a-Terre, 
waar we in totaal 9 nachten zullen verblijven met de nodige tussenpozen. Alvorens we het bed 
induiken nemen we nog een Parbo op de goede afloop van onze reis. 
Will  
 

 
Dinsdag 2 februari 
Na alle voorbereidingen is 
het dan zover.  
Annie brengt mij naar Den 
Bosch waar ik de trein 
neem naar Schiphol. 
Zonder problemen sta ik 
om 11.45 uur bij gate 24E 
te wachten op mijn 
medereizigers: Leo, Will, 
Jan en Peter.  
Zij zijn via Düsseldorf 
gereisd. De Boeing  474-
400 staat al gereed voor de 
gate. 

Na ingestapt te zijn vertrekt de kist om 14.00 uur richting Paramaribo, een kleine 7600 km verderop.  
Op gepaste hoogte van 12.000 meter en een snelheid van 900 km/u  landen we na 9 uur vliegtijd op 
het vliegveld Zanderij van Suriname, 19.20 uur lokale 
tijd.  
Na een uurtje douane en visa controle staan we om 
20.30 uur buiten,  onze bestelde taxi staat al te 
wachten.  
Als het 22.00 uur is zitten we aan de ontbijttafel van 
ons gasthuis, Pied-a-Terre, aan een djogo. 
 
Ben 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gasthuis Un Pied-a-Terre 
Costerstraat Paramaribo 
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Woensdag 3 februari  
Paramaribo,   
Tijdens de  nacht ben ik een paar keer wakker geworden door zoemende muskieten. Gelukkig is de 
klamboe dicht en heb ik er verder geen last van gehad. De dag begint grijs met lichte regen.  
De “nationale vogel van Suriname” de Griki bee  laat zich volop horen. Tijdens het ontbijt op de 
veranda worden de eerste vogelsoorten genoteerd zoals : Huiswinterkoning, Fluweeltangare, 
Tropische spotlijster en Vaalborstlijster. 
Na de briefing met That’s it tours voor de tocht morgen, naar de Voltzberg lopen we naar Stinasu 
ongeveer 1 km. Het schiet het niet erg op, er worden steeds nieuwe vogelsoorten gezien en 
verwarringen gemeld.  
Bij Stinasu worden we ontvangen door Marchal Lingaard, een aardige vriendelijke behulpzame man 
die ons de beste vogelgebieden in het Savannegebied aanwijst. Terloops meldt hij ons dat hij twee 
weken geleden genoten had van de Velduilen die hij had gezien tijdens een trip naar Zundert; zijn 
vrouw woont daar. 
Daarna lopen we naar Cardy’s fietsverhuur om afspraken te maken over de fietshuur voor de 
komende dagen. Het is erg benauwd en warm, daarom besluiten we koffie te gaan drinken in het Vat 
onder de luifel. Gelukkig is deze 
waterdicht, de regen komt een 
half uur lang met bakken uit de 
hemel. Wanneer het weer droog 
wordt lopen we naar het fort 
Zeelandia, het 
onafhankelijkheidsplein en de 
kathedraal  richting centrum.  
In een Chinese winkel, in een 
zijstraat, eten we een broodje kip 
met kouseband en een broodje 
bakkeljauw. Daarna gaan we terug 
naar ons gasthuis.  Will heeft er 
een afspraak met zijn dochter die 
al meer dan 20 jaar in Paramaribo 
woont.           Presidentieel paleis  
Om 15.00 uur begint het weer hevig te regenen. We zitten op de veranda en laten het gelaten over 
ons heen gaan.  Als we gaan eten in het Greenhart hotel  tegenover ons pension regent het nog 
steeds. We hebben er lekker gegeten, rotti, en tegen een schappelijke prijs. Nog een djogo en dan 
vroeg naar bed. 
Ben 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amerikaanse kleine  zilverreiger 
Egretta thula 
In een sloot in Paramaribo 
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Donderdag 4 februari  
Van Paramaribo naar Witagron 
We staan vandaag om 05.45 uur op want om 07.15 uur worden we opgehaald met een busje voor 
onze tocht naar het binnenland. We gaan op reis naar de Voltzberg. We willen daar de Oranje 
rotshaan gaan zien. Eerst ontbijten we op de veranda met de kijker in de aanslag voor alle vogels die 
in de buurt zitten en rondvliegen. 
Als we in het busje van All Suriname Tours stappen zit dat al aardig volgestouwd met 
levensmiddelen, gekoelde drank en andere benodigdheden; we komen pas zondagavond weer terug 
in Paramaribo. Onze chauffeur/gids heet Brian. Bij het Eco-resort, naast het kantoor van Stinasu, 
halen we een medepassagier op die ook voor deze excursie heeft ingeschreven.  

Het is Cherida Hassel, een 
Nederlandse van Surinaamse 
afkomst, die voor het eerst in 
Suriname is. Het is een 
goedlachse dame die zich hier 
helemaal thuis voelt en allerlei 
nobele plannen heeft voor de 
toekomst. Door het drukke 
ochtendverkeer, met op veel 
kruispunten politieagenten die 
het verkeer regelen, verlaten 
we de stad. Via de Jfk-Highway 
komen we in Lelydorp waar we 
koffie drinken in een van de 
stalletjes. In een supermarkt 
kopen we wat versnaperingen 

en drank.  
Terug bij het busje meldt Brian dat er een probleempje is: hij wacht op iemand die benzine moet 
brengen.  
We maken van de nood een 
deugd en gaan vogels 
spotten: o.a. Grote kiskadie, 
Vaalborstpurperzwaluw, 
Steenduif, Fluweeltangare 
en Bonte watertiran kunnen 
genoteerd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook laat een prachtige vlinder zich goed fotograferen. 
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Na een uur rijden we verder zonder de gewenste benzine. Een tijd later stoppen we in Zanderij.  
We drinken wat en Brian gaat aan het bellen met de mededeling dat het wel even kan duren.  
Ook hier maken we van de gelegenheid gebruik om in de omgeving naar vogels te kijken. We zien 
o.a. Kleine ani, Koereiger, Bisschopstangare, Geelkopgier, Witbuikzwaluw en Soldatenspreeuw.  
Na een uur is er nog geen benzine en we rijden om 10.15 uur weer verder. De asfaltweg gaat over in 
een brede rode stofweg door het oerwoud. Sporadisch zien we een kleine nederzetting en ook een 
grote afgerasterde vlakte waar de bomen zijn gerooid. Regelmatig komen ons zware vrachtwagens 
tegemoet beladen met grote boomstammen. We rijden in westelijke richting en passeren de 
Saramaccarivier. Brian vertelt nu dat de bootsman die ons naar Fungu-eiland moet varen vandaag 
niet beschikbaar is omdat hij naar de begrafenis van een familielid moet. Na bijna 3 uur bereiken we 
Witagron, een dorp aan de Coppenamerivier, vanwaar de boot vertrekt naar Fungu-eiland. De zon 
staat brandend aan de hemel.  

We zoeken een plekje in de schaduw 
van een Mangoboom en eten de door 
Brian verstrekte lunch die wordt 
aangevuld met afgevallen vruchten.  
Op de aanlegsteiger staat een 
reisgezelschap van Djoser, dat al eerder 
hier was te wachten, maar er is geen 
boot te bekennen.  
Het is al 14.00 uur geweest als er een 
prauw de rivier af komt varen met 
toeristen die terugkeren van de 
Raleighvallen. Zij stappen uit en de 
groep van Djoser vertrekt met dezelfde 
boot. Bij Witagron ligt ook een brug 

over de rivier. Vanaf deze brug zien Ben en ik een Reuzenotter zwemmen. Om 15.45 uur komt Brian 
met het bericht dat we vandaag niet meer naar Fungu-eiland kunnen. We zullen overnachten in een 
nabijgelegen “vakantieverblijf”, een open overdekte ruimte met wat lange tafels en banken. We 
brengen onze bagage, het gekoelde water en de hangmatten er naartoe. Terwijl de anderen op pad 
gaan om het dorp te verkennen ga ik verder met aantekeningen maken in mijn vogelboek. Brian 
hangt ondertussen de hangmatten met klamboe op. De beheerder Manuel rookt sigaret na sigaret 
en sjanst wat met Cheryda. Hij vraagt haar om de potten en pannen in de keuken schoon te maken. 
Daar is ze half mopperend een hele 
poos mee bezig. Daarna kan er 
gekookt worden. Het is inmiddels al 
donker geworden. Om 20.45 uur staat 
het eten op tafel en bij het licht van 
een enkel lampje eten we rijst met 
paksoi en kip. 
Daarna zoeken we onze hangmat op. 
Als we elkaar goed en wel goedenacht 
gewenst hebben klinkt er een doffe 
bons. Ben ligt kreunend van de pijn op 
de betonnen vloer. Een van de lussen 
waaraan zijn hangmat was bevestigd 
heeft het begeven. Gelukkig is hij niet 
op zijn hoofd gevallen, maar de 
komende dagen zal hij veel pijn in zijn rug hebben. Voor de zekerheid worden alle hangmatten 
gecontroleerd. Het einde van een enerverende dag die anders verliep dan we hadden verwacht. 
Leo 
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Vrijdag 5 februari  
Witagron 
De eerste nacht in een hangmat met klamboe was erg wennen, wat niet voor iedereen een prettige 
nachtrust heeft gegeven . Witagron heet op de kaart Bitagron, district Spiraliwini. We hebben hier 
moeten overnachten omdat gisteren de boot naar de Ralleigh watervallen niet meer ging.  Alle 
bootsmannen waren halsoverkop vetrokken naar een begrafenis, althans dat was een van de 
verhalen. 's Morgensvroeg worden we gewekt door het orkest van de vogels en apen en van de 
muggen die om ons heen zoemen. 
Na verschillende pogingen om aan de weet te komen wanneer de boot wel zou vertrekken wordt 
duidelijk dat hier geen goed tijdstip voor gegeven kan worden. 

 

We beginnen de dag 
met het 
inventariseren van 
de vogels op de brug 
van de Coppewijne 
rivier.  
Hier zien we 
verschillende 
zwaluwensoorten en 
ook Palmtangaras 
die op de railing van 
de brug landen. In de 
bomen vinden we 

een Geelkop caracara. 
 In de omgeving van de brug lopen jongelui met hun Piccoletjes in kooitjes. Aan deze kooitjes zijn 
vangkooitjes bevestigd om te trachten soortgenoten te vangen. Er schijnt een levendige handel te 
zijn in zang vogeltjes als Roti's , Twa twa”s en Piccoletjes. 
Het dorpje Witagron bestaat uit een aantal redelijk uit elkaar liggende huisjes langs de kant van de 
weg en iets meer tussen  de bomen in. Er wonen 58 mensen, er is een schooltje en verschillende 
overheidsgebouwtjes. 

 
Verder veel begroeiing 
van kokospalmen 
maar ook heel veel 
andere bomen die 
soms zijn  
gekoloniseerd door 
termieten.  Heel 
eenvoudige hutjes, 
sommige, nog met de 
oude dakbedekking 
gemaakt van 
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palmbladeren en andere met dakbedekking van metalen golfplaten.  
Overdag zijn de Dansmeesters  actief, een klein, vinkachtig zwart vogeltje, dat een baltsvluchtje 
maakt vanaf hoge grassprieten. We zien er Geelrug oropendulas en hun hangnesten in een grote 
boom. Bij enkele huisjes groeien de Cashewnoten aan de struiken 
Bij de watertonnen zien we allerlei soorten vogels zitten zoals: Huiswinterkoning, Witvleugel-, 
Bisschops-, Fluweel-, en Palmtangaras .  
Uiteindelijk krijgen we te horen dat we rond de middag tussen 13.00 en 14.00 uur zullen vertrekken 
met de boot. 

 

Tegen 14.00 uur komt 
er een boot terug van 
de Raleigh vallen. 
Nadat deze is 
uitgeladen kunnen wij 
eindelijk aan boord. 
Vol goede moed 
vertrekken we, om na 
5 minuten weer terug 
te keren omdat er niet 
genoeg benzine is 
ingeslagen. 
 

Onderweg tijdens de boottocht, van bijna 4 uur zittend op een hard smal plankje, zien we langs de 
kant van het oerwoud veel vogels die heen en weer vliegen of overvliegen.  
Veel reigers, papegaaien en ook gieren en roofvogels worden door ons een blik gegund. Voorbij 
flitsende ijsvogels en andere soorten kunnen meestal achteraf toch worden gedetermineerd.   
De stroomversnellingen zorgen voor flink wat vertraging, eigenlijk is de rivier op de meeste plaatsen 
niet dieper dan tussen de 20 en 50 cm, de kulaman, de bootsman op de voorkant van de prauw, wijst 
aan waar de stuurman  moet varen. Regelmatig moeten we uit de boot om te helpen de boot weer 
vlot trekken.   
 

Aangekomen op het 
eiland worden we 
“verwelkomd ”  door 
Zwarte gieren, 
waarna we vervolgens 
ons onderkomen 
bekijken, een groot 
houten gebouw dat 
aan alle kanten open 
is. 
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Op de bovenverdieping 
is de zaal waar we de 
hangmatten kunnen 
ophangen. 
Alvorens dit te doen 
moet wel eerst de dikke 
laag uitwerpselen van 
de vleermuizen van de 
vloer worden geveegd. 
 

Daarna gaan we nog 
even naar de air-strip 
van het  vliegveldje  dat 

zich op het eiland bevindt en zien daar hele mooie soorten zoals twee verschillende soorten toekans, 
twee verschillende soorten papegaaien waaronder  mooie Blauwvleugelara's en ook nog andere 
kleinere soorten die we vanaf de rand van het oerwoud goed kunnen zien.  
Na het invallen van de duisternis heeft de kok een voortreffelijke maaltijd bereid.  
Er is licht van door zonnepanelen opgewekte electriciteit, dat tot 3 uur ’s nachts de lampen laat 
branden. Recht onder een lamp  doe ik een tweede poging om in een hangmat te kunnen slapen. 
Jan 

Zaterdag 6 februari    
Foengo-eiland - Voltzberg  
Vandaag staat onze tocht door het regenwoud naar de Voltzberg  op het programma, met als 
bijzondere doelsoort de Oranje rotshaan. 
’s Morgens vroeg vertrokken vanaf de accommodatie op het Fungu-eiland met de boot over de rivier 
naar het beginpunt van onze wandelroute. Ik heb zo’n 3 liter water meegenomen. Behalve ons 5-en 
zijn mee:  Cherida, Brian, Guillermo (een van de bootsmannen, die als een “tarzan”  zich volledig 
thuis voelt in het oerwoud) en een gids. Deze gids, een ex-militair die van zijn rust geniet, cq Stinasu 
vertegenwoordigt en belangrijk doet op het Fungu-eiland bij de Raleighvallen, heeft duidelijk niet 
zo’n zin om, naast de beklimming van de Voltzberg, ook nog op zoek te gaan naar de rotshaantjes.  

Hij waarschuwt ons 
voor een zeer zware 
tocht door 
ontoegankelijk gebied 
en misschien zijn er 
wel geen rotshaantjes 
meer (hij zelf was dit 
jaar nog niet naar de 
“vaste” balts-
/verblijfplaats/lek 
geweest).  
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Wij dringen stevig aan op een zoektocht naar deze  doelsoort van onze Surinamereis en vertrekken 
vervolgens in een zeer stevig tempo door het woud met onze gids met machete voorop. Onze eerste 
tussenstop/lunchpauze na zo’n 3 uur flink doorwandelen is bij het al enige jaren verlaten Voltzberg-
researchstation, nu een soort Villa Volta met hellende vloeren en alles in verval. 
Op de weg ernaar toe door het laagland-regenwoud , met dichte begroeiing, hoge bomen, lianen 
(o.a. de Knoflookliaan), zwammen, vlinders, beekloopjes, horen we voortdurend de zeer 
karakteristieke, schelle roep van de Schreeuwpiha, ook wel “bospolitie” genoemd; deze politie is 
daadwerkelijk ‘under cover’, want ze laten zich niet zien. Nog wat opvallende waarnemingen (je krijgt 
in het woud overigens  nauwelijks vogels te zien) betreffen holen van gordeldieren, tapirsporen  
langs een vochtige beekoever, agouti’s (afgeknaagde noten), een landschildpad (tarzan was er als de 
kippen bij om de schildpad te pakken) en een groepje scharrelende Zwarte hokko’s. Kort voor het 
researchstation gunt een uitgestrekt, kaal granietplateau (het lijkt wel een golvende asfaltvlakte) ons 
een goede blik op de Voltzberg. 

Na de lunch bij het 
researchstation, met 
o.a.  rondfladderende 
schitterende Blauwe 
morpho’s, een tweede 
etappe, op zoek naar 
de rotshaantjes. Om de 
ontoegankelijkheid van 
het oerwoud te 
benadrukken moet 
tarzan twee 
boomstammen 
omhakken om een 
bruggetje over een 
beekje te kunnen 
leggen (we hadden er 

ook goed zonder deze stamen over kunnen steken), maar dan volgt tot onze verbazing een  goed 
begaanbaar bospad, gemarkeerd met roze lintjes, dat na  1 uur in wederom straf tempo ons bij de 
rotshaantjes brengt.  
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 Rode rots haan Rupicola rupicola. Foto Leo 

De vochtige hitte is zo overweldigend dat cameralenzen beslaan en alleen onze koele kikker Leo in 
staat is om echt scherpe foto’s van de knaloranje rotshaantjes te maken. Enigszins bizar is dat we 
midden in de rimboe, geposteerd achter 5 meter touwafzetting, de Oranje rotshanen (ca. 15 stuks) 
op hun baltsplaats/lek,  laag in de bomen,  kunnen observeren. 
Na 1,5 uur zijn we uiteindelijk weer terug bij het researchstation, al waar Cherida, Brian, de gids en ik 
besluiten om toch ook de Voltzberg nog te gaan beklimmen. De anderen houden het wel voor gezien 
(Ben heeft nog erg veel last van zijn val) en keren dezelfde weg terug naar het beginpunt van deze 
oerwoudtocht aan de rivieroever. 
De beklimming van de Voltzberg is erg zwaar, mede door het warme, klamme weer en we zijn 1 
uurtje onderweg om deze  kale, steile, 240 m hoge asfalt-granietberg (hellingen tot 30%) te 
beklimmen. Bovenop  met een heerlijk verkoelend windje een fraai , wat heiig uitzicht over het 
uitgestrekte regenwoud met enkele daaruit oprijzende granietheuvels (o.a. Van Stockumberg). 
Enkele gedenkstenen van hoogwaardigheidsbekleders die in het verleden ook de klim  hebben 
gemaakt. Er zijn veel donker gekleurde hagedissen die op onze broodkruimels afkomen. We bouwen 
boven een feestje met muziek, Cherida gaat dansend uit haar dak bij het uitzicht over haar 
voorouderlijk land, we roken een stickie en drinken water, maar na een halfuurtje gaan we weer naar 
beneden. Op de kale top en flanken van de berg staan her en der “meloencactussen”, van een 
endemische soort (Melocactus schulzianus (cf. neriy)) die  alleen van de Voltzberg bekend is. Ook 
enkele fraaie orchideeen vallen op. Ik spot nog 2 Roetnachtzwaluwen.  
De lange tocht terug door het oerwoud verloopt in een roes. Mijn water is op de Voltzberg al op, ik 
biets nog wat bij Brian. Onze gids, de ex-commando, blijft meer en meer achter; het was inderdaad 
te zwaar (voor hem). Brulapen hoog in de bomen.  
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Op een gegeven moment komt tarzan ons rennend  tegemoet en draaft vrolijk verder terug met een 
onduidelijk doel. Achteraf begrepen dat hij waarschijnlijk 2 landschildpadden is gaan halen die de 
andere groep op de terugweg heeft gezien. Ze zullen wel smaken. 

Uiteindelijk  bereiken we de rivieroever, ik ben redelijk uitgeput en drink nog gauw 2 flessen water 
leeg die gelukkig in de korjaal liggen. Terug in het kamp was een koude douche nog nooit zo fijn.  

Inclusief Voltzberg zo’n 25 km in 10 uur afgelegd onder tropische omstandigheden. Nog nooit zoveel 
vocht gedronken op 1 dag en me toch zo uitgedroogd gevoeld. 
 ’s-Avonds heerlijke kip van de barbecue met veel djogo en op tijd en moe, maar voldaan naar bed/in 
de hangmat. 
Peter 
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Zondag  7 februari 
Foengoe eiland   
Zonder wekker kruip ik om 07.00 uur uit mijn hangmat op ons verblijf nabij de Raleighvallen. 
Nog voor het ontbijt gaan we naar de landingsbaan, het blijkt een ideale plek om vogels te spotten, 
o.a. zien we de Donkergrijze wouw met prooi. 
Het ontbijt is weer overvloedig. De slaapzaal met de hangmatten wordt ontruimd.  
De vleermuizen die aan het dak boven ons hoofd hangen zorgen voor veel overlast, ik veeg meerdere 
malen hun ontlasting van de vloer. De ontlasting van deze beesten ruikt niet prettig en plakt aan 
onze voeten. 
De boot met de deskundige bemanning  vertrekt om 10.30 uur richting Witagron, ook Kenny onze 

geweldige kok is 
ingestapt. Vanuit de 
boot zien we op de 
oever nog een 
Zwampotter lopen. 
Eerder zagen we op de 
brug nabij Witagron 
een Reuzenotter 
zwemmen, we konden 
hem zeer goed zien. 
Hij dook vaak onder  
waarschijnlijk om te 
vissen. In Witagron 
stappen we over in 

onze vertrouwde bus met de bekende chauffeur. 
Tijdens de rit naar de stad zien we nog een Zwarte hokko en een Gordeldier. 
 
Op Zanderij stoppen 
we voor een korte 
pauze. Tijdens de 
busreis naar de stad 
ontspon een 
onaangename 
discussie tussen Peter 
en Sheryda over de 
toekomst van 
Suriname met haar 
bewoners. 
Bij het Eco resort in de 
stad zetten we Sheryda 
af en rijden we naar 
ons  guesthouse, waar 
we om 18.30 uur aankomen. Het aanbevolen restaurant is helaas gesloten en we worden 
genoodzaakt om te gaan eten bij Nas Kip, een Surinaamse  variant van Kentucky Fried Chicken. We 
waren te moe om nog verder te gaan zoeken. Wie had dat ooit gedacht. 
Will  
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Maandag 8 februari 
Paramaribo  
Mijn klamboe is niet geheel dicht geweest vannacht  denk ik, want ik ben hevig gestoken door de 
muggen de afgelopen nacht. Toch zit er iets vreemds aan, alle beten zitten onder  mijn navel, tussen 
mijn  billen en liezen tot aan de knieholtes. Het moeten vlooien of bedwantsen zijn geweest. Ook Will 
heeft zijn portie gehad. Het jeukt hevig. We vragen later, telefonisch, aan de beheerster van het 
gasthuis om de bedden te ontsmetten. 
 

 
Na het ontbijt maken 
we een wandeling naar 
de waterkant. De 
aanlegsteiger van de 
voormalige veerpont 
ziet er erbarmelijk uit. 
Alles is vervallen en het 
geheel wordt 
opgevrolijkt door de 
bergen afval die er 
rondslingeren en het 
stinkt er hevig naar pis. 
Een dronkenlap komt 
ons een bijdrage 
vragen voor het 
schoonmaakwerk dat 

hij hier verricht. Lachen dus. Bij het hoogwater van afgelopen nacht heeft het water tot op de rijbaan 
gestaan. Wij vragen ons af wat er hier gebeurd als het eens een keer, door storm, of door de 
zeespiegel rijzing echt hoog water wordt.  
We slenteren langs het onafhankelijkheidsplein en door de palmentuin naar restaurant Zus en Zo 
voor een uitsmijter. Daarna gaan we terug naar ons pension waar we afgehaald zullen worden door 
Linde van Linde’s lust waar we de volgende dagen zullen verblijven. 
Het is een oude bekende van Will en er is genoeg gesprekstof tussen hun beiden totdat  we na 
anderhalf uur rijden bij ons nieuwe onderkomen in Sidaredjo  arriveren. 
 
Lindes lust is een groot 
nieuw neokoloniaal 
gebouw van drie 
verdiepingen. Wij 
trekken in op de 
bovenste verdieping. 
Na gesetteld te zijn 
worden we 
uitgenodigd voor de  
lunch. Rijst, kip uit 
eigen kweek en 
groenten.  Na de 
maaltijd worden we 
door Linde rondgeleid 
door haar citrustuin. Er 
staan kleine 
citroentjes, 
sinaasappel en 
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pompelmoes, voor de verkoop.  Surinaamse kersen, en papaja voor eigen, sap en confituur, gebruik. 
In enkele citroenbomen groeit een soort maretak, hier Fowru doti  genoemd, letterlijk vogel vuil.  
Een Surinaams gezegde luidt:  “waar de vogel schijt groeit de fowru doti mijt”. 
Tijdens het snoeien van de bomen moeten ze worden verwijderd.  
Verder nog een ruime keuze aan tropische gewassen zoals: kouseband, tomaten, avocado, een soort 
spinazie, dagoeblad en pomtayer  een soort wortel die gebruikt wordt in het Surinaams nationaal 
gerecht “Pom”. 
De tuin is omgeven door kokospalmen en bananenplanten, hier bakoven  genoemd. 
Bij de ingang staat een grote mango boom.  
Aan de achterzijde van het huis loopt een riviertje, tijgerkreek,  we wandelen erlangs maar de ijsvogel 
waarop we gehoopt hadden laat zich niet zien.  
De tijd voor het avondeten wordt benut om de vogellijst aan te vullen. Na het avondmaal nog wat 
nakletsen en vroeg naar bed. Zelf ga ik in een hangmat op de veranda, hier waait een lekker fris 
briesje. 
Ben  
 
Dinsdag 9 februari       
Linde’s Lust  Tijgerkreek Saramacca 
Vannacht hebben we weer in een bed geslapen, behalve Ben, die zich vanwege de temperatuur, in 
een hangmat op de galerij heeft genesteld. We staan om 07.00 uur op.  
Het is wisselend bewolkt na stevige regenbuien. Het plan is om vandaag de vogels te inventariseren 
op plantage Linde’s Lust. Het is een langgerekt terrein van ongeveer 50 meter breed en ruim 400 
meter lang. Zo’n 2 hectare. Het ligt in noord-zuid richting. Op het noordelijk gedeelte staat het grote 
houten huis dat drie jaar geleden is 
gebouwd door Linde Braber en 
Waldie Breeveld. Dit deel wordt 
aan de noordkant begrensd door 
de Tijgerkreek, die twee kilometer 
naar het noorden uitmondt in de 
Saramaccarivier.  Het zuidelijke 
deel - aan de overkant van de 
openbare weg - bestaat uit een 
citrusplantage en een moestuin. 
Hier staat ook een 
arbeiderswoning. Er is een 
werkplaats en er lopen wat kippen 
en geiten rond. Het hele terrein 
wordt bewaakt door een aantal 
honden. 
Vanaf de galerij op de eerste 
verdieping hebben we een mooi uitzicht op het terrein.  Met verrekijker en vogelboek in de aanslag 

noteren we alles wat veren heeft. 
Om 08.45 uur zitten we aan het ontbijt 
waar we genieten van allerlei door 
Linde zelf bereide heerlijkheden. Ze kan 
er ook met smaak en passie over 
vertellen. 
 
Vlak boven ons hoofd zit een nest met 
jongen van de Vaalborstlijster.  
De ouders vliegen af en aan met vette 
wormen. 
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Na het ontbijt nemen we onze post op de galerij weer in. Er trekken opnieuw een aantal regenbuien 
voorbij. Tegen de middag lijkt het wat droger te worden. Gewapend met poncho en paraplu lopen 
we via de Sidoredjoweg naar de grote Oost-west-verbindingsweg.  
Onderweg komt Linde ons met de auto tegemoet. Ze is met Waldie naar het ziekenhuis geweest. Hij 
moet worden opgenomen vanwege veel te hoge bloedsuikerwaarden.  
Nabij de T-splitsing bij de grote weg staat een enorme 
Kankantrieboom. Het is voor de Surinamers een heilige 
boom. De kruin zit vol met bromelia’s.  
In een groentetuintje ontdekt Ben tussen de pindaplanten 
een prachtig groen hagedisje. 
 Het laat zich gewillig fotograferen.  
In de supermarkt even verderop doen we wat inkopen, 
onder andere een zonnehoed met nekflap voor mij. Hij is 
effectief tegen de zon, maar ook de muggen hebben 
minder kans om te steken. Terwijl we afrekenen begint het 
buiten weer te plenzen. Binnen korte tijd staat de weg 
blank. Na een minuut of vijf is het over en lopen we terug 
naar Linde’s Lust. Onderweg zien we o.a. een Zwarte gier, 
een Mangrovereiger en een Kuiforopendola. 
Om 14.00 uur heeft Linde een voortreffelijke lunch 
klaargemaakt met rijst en saus van een vrucht die lijkt op 
tomaat maar wat bitter smaakt.  
Na de lunch posteren we ons weer op de galerij om de 
vogellijst aan te vullen. Ondertussen worden ook de 
gemaakte foto’s geschift en duikt er iemand voor een tijdje 
in een hangmat. Marianne, een vriendin van Linde, die hier 
op maandag en dinsdag helpt vertrekt naar huis. Ze woont in Uitkijk een dorp zo’n 40 km 
stroomopwaarts aan de Saramaccarivier. 
Tegen 15.30 uur  trekt er een onweersbui over. Rond dezelfde tijd worden Will en Jan gemasseerd 
door een masseuse uit het dorp. Ze hebben allebei last van hun spieren na de nachten in de hangmat 

en de lange boottochten op de 
Coppenamerivier. Ben en Peter 
lopen naar de zuidkant van de 
plantage om te vogellijst nog 
wat aan te kunnen vullen. Tegen 
de schemering vliegen er steeds 
groepen en groepjes Koereigers 
laag over de bomen in 
noordoostelijke richting. 
Waarschijnlijk gaan ze naar een 
gemeenschappelijke slaapplaats 
ergens aan de rivier of aan de 
kust. 
Om 20.30 uur wordt het 
avondeten geserveerd. Het 
tafelgesprek gaat o.a. over de 

tijd dat Linde nog in het katholieke Tilburg woonde, over doktoren en over de binnenlandse oorlog in 
Suriname. 
Na nog een koele Parbo zoeken we onze kamer op. 
Onze telling heeft vandaag 33 soorten opgeleverd. 
Leo  
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Woensdag 10 februari 
Vannacht hebben we allemaal goed geslapen minder last van de jeuk van alle prikken.  
Het verblijf bij Linde's lust is aangenaam, onder de veranda spotten we allerlei vogels en we kennen 
ze inmiddels redelijk goed . Zoals gewoonlijk  rond 09.00 uur een heerlijk ontbijt. Halverwege de 
middag een warme maaltijd en 's avonds weer een heerlijke warme maaltijd veelal klaargemaakt met 
recepten en ingrediënten uit eigen tuin. We gaan vandaag tweemaal een tocht in de omgeving 
maken en lopen flinke einden.  Een slang met een grote teek op zijn kop laat zich goed benaderen.   
Allerlei vogels passeren de revue, de meeste hebben we al 
eerder gezien maar er zijn ook weer enkele nieuwe soorten bij. 

’s Morgens onder 
de veranda zitten 
we lekker droog 
terwijl het buiten 
flink regent. Tegen 
de middag kunnen 
we wel naar buiten 
met af en toe beschermende regenkleding te gebruiken 
(want eigenlijk is het vaak veel te warm hiervoor). We  

maken een mooie wandeltocht, zien allerlei vogels voorbijkomen; een mooie Leljacana met  jongen, 
de Palmtangara en vele andere soorten. We ontdekken het 
eerste kolibrienest, prachtig bekleed met korstmos. 

 

Als we thuiskomen worden we steeds verwelkomd door de 
honden. Twee ervan zitten steeds vast, drie andere lopen 
rond.Twee nog  jonge pups blaffen snel. Ben had vannacht een 
beetje last van een hond die lag te piepen. Linde Braber doet 
ontzettend haar best het ons naar de zin te maken en dat 
terwijl haar man momenteel plotseling naar het ziekenhuis 
moest.  Zij is een zeer levendige vrouw,  heel actief en altijd in de weer, vriendelijk in contact en ruim 

in het denken.   
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De meeste vogels die we waarnemen kunnen we goed op 
naam brengen. Maar soms gaat het zelfs met onze 
duidelijke boeken, ondersteunende foto's en visuele 
impressies, lukt het niet altijd om de vogels de juiste 
naam te geven en blijft er ook, gelukkig maar, nog een 
hoop ongewis. Vandaag was qua temperatuur redelijk. 
Door de regen en niet teveel zon was de warmte goed te 
hebben en niet zo zweterig dan eerdere dagen. Vandaag 
heeft Linde op haar terrein de Oropendula gezien, een 
vogel die ze heel graag zou willen hebben met een nest 

op haar terrein.  
Ook heb ik geprobeerd om een suikerwater voeder voor de kolibries te maken maar of het gelukt is is 
nog niet duidelijk. Fruit dat we hadden neergelegd voor de vogels bleek later op de dag weg te zijn 
maar we weten niet zeker of de honden daar ook debet aan waren. 
Door het luxe verblijf alhier kun je op een heel rustig tempo de vogels bekijken, lekker even  chillen 
en zijn we van alle gemakken voorzien qua eten en drinken, dat gaat allemaal heel soepel en 
gemoedelijk.  
 Zoals alle dagen zie je 's morgens de Koereigers, Oranjevleugel papegaaien en ook de 
Slakkenwouwen voorbij trekken. 's Avonds het omgekeerde  ritueel waarbij je echt honderden 
reigers, meestal tegen de 100 Slakkenwouwen en in  kleine groepjes telkens weer papegaaien die de 
andere kant weer opvliegen, mooi om te zien! 
's Middags en 's avonds eten we onder de veranda ons eten op waarbij we in de gaten gehouden 
worden door de Vaalborstlijster met drie jongen vanuit hun nest wat recht boven de tafel is. 
Jan 

Donderdag 11 februari    
Naar Nickerie 
Om 07.00 uur opgestaan, om 08.00 uur ontbijt (met lekkere, door Linde gemaakte, jam) en om 09.00 
uur vertrekken Ben en Jan met Linde naar Paramaribo om een huurauto voor de komende 5 dagen 
op te halen. Nog anderhalf uur de tijd om rustig spullen te pakken en nog een laatste ronde te doen 
over Lindes Lust.  
Ons reisdoel voor de komende dagen is de omgeving van Nieuw-Nickerie, de districtshoofdplaats van 
Nickerie in de noordwestpunt van Suriname. Om 11.30 uur  vertrekken we; Jan en ik  voor en de nog 
oudere heren gedrieen op de achterbank in de Toyota-OPA. Het is bewolkt, maar het regent niet en 
we rijden over de lange kustweg (Oost-West Verbinding) westwaards door de kustvlakte. 
Over de zeer brede (nabij de monding ) Coppenamerivier ligt een lange brug die de verbinding vormt 
tussen de districten  Saramacca  en Coronie; we stoppen hier even en zien onder meer veel Grijze 
strandlopers langs de slikkige rivieroever. 
In Coronie langs de weg voornamelijk extensieve bebouwing en enkele grotere dorpen 
(distictshoofdplaats Totness), veel kleine akkertjes/kostgrondjes en weilandjes afgewisseld met 
bossen, moerassige laagten, waterpartijen en ruigte.  
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Af en toe een stop, o.a. om oude houten kerkjes en huizen te bekijken.  

 
Onder een waaierpalmblad hangen fraaie “gemetselde” bijen-/wespennesten. 
 

In het district Nickerie aangekomen vallen de uitgestrekte 
rijstvelden en weilanden op.  
Hier is door voornamelijk hindoestanen alles grootschalig in 
cultuur gebracht.  We zien in de velden veel reigers (o.a. Grote 
zilverreiger) en Jacana’s en ook de dichtheid aan Slakkenwouwen 
is opvallend.  
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Ook spotten we onze eerste Moerasbuizerd en Gele troepiaal. 
Na zo’n 200 km autorijden komen we uiteindelijk aan bij ons 
onderkomen voor de komende 4 nachten, de benedenverdieping 
van een villa, enkele kilometers ten zuiden van Nieuw-Nickerie 
gelegen, aan een rustige weg en met uitzicht op rijstvelden.  We 
hebben  de beschikking over 4 slaapkamers (met airco) en een 
grote woonkamer (60 m² met 3 bankstellen) met keuken, 
badkamer e.d.; werkelijk riant en dat voor een onwaarschijnlijk 
lage huurprijs.   
 

 

Moeras buizerd (Buzarelles nigricollis) 
Foto Ben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de avond naar Nieuw-Nickerie gereden, de tweede Surinaamse stad in grootte. Wat 
rondgewandeld langs het noord-zuid lopend stadskanaal, grotendeels dichtgegroeid met 
lotusbloemen. Javaans gegeten en 2 liter djogo gedronken in het voor Will en Ben al bekende 
restaurant Concordia aan de Wilhelminastraat. Hier ook het vervoer voor morgen geregeld: de 
excursie naar Bigi-Pan.  
Daarna weer terug naar onze villa, waar ook muggen zich goed thuis voelen, voor een bepaalde mate 
van nachtrust. 
Peter 
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Vrijdag 12 februari  
Nickerie,  
Ik word wakker in Villa Miguel, waar ik om 06.30 uur onder de douche sta. 
Keurig om 08.00 uur staan we zoals afgesproken bij hotel Concorde waar we opgehaald zouden 
worden voor onze excursie naar Bigi Pan.  
Om 08.35 uur verschijnt de dochter van onze gids.  
Aan de steiger om 09.00 uur begint het wachten op de boot. We vertrekken om 09.15 uur.  
Het is mijn 3e bezoek aan Bigi Pan, dus ik weet dat we de boot over de dijk moeten sjouwen en varen 
via het kanaal door het Mangrove bos naar het open water. 

 
 
 
 
 
 
 
Tijdens onze vaartocht 
door het kanaal wordt 
er veelvuldig gestopt 
om de diverse vogels 
te kunnen 
bewonderen. 
 
 
 
 

 
Dit keer niet zoveel rode Ibissen maar wel duizenden flamingo’s.  
Een imposant gezicht. 
. 

 
 
Om 13.00 uur is er op een bouwsel in het water een zeer uitgebreid buffet en vertrekken we weer 
richting Nickerie 
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Geelkruinkwak 
(Nyctanassa violacea) 
Foto Peter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In de stad Nickerie blijkt de benzine op te zijn, hadden we maar bij het vertrek in Paramaribo een 
volle tank geëist van het verhuurbedrijf. 
We besluiten in ons appartement te eten. Ben heeft eieren, tomaten en uien ingeslagen,  bij de 
Chinees halen we brood en boter. 
 
Voor het eten gaan Ben en ik een stukje wandelen en zien en albino winterkoning, helaas hebben we 
geen fototoestel bij ons. Dus gaan we de volgende ochtend met de anderen en toestellen terug naar 
de plek waar we hem zagen, gelukkig liet hij zich weer zien; en konden we diverse foto’s maken. Hij 
liet zich zelf zingend fotograferen. Een unieke gebeurtenis.       
 
Na het eten moest er afgewassen worden, omdat we geen afwasmiddel hadden werd mijn douche 
middel als zodanig gebruikt. 
Mijn slaapkamer raam kon niet geopend worden dus het ik een deel van de nacht de airco aangezet. 
Will  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Huiswinterkoning ( Troglodydes aedon ) (albino vorm) Foto Leo   
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Zaterdag 13 februari  
Nickerie, 
Het is al 08.00 uur als ik wakker word, heerlijk geslapen de afgelopen nacht.  
Leo heeft het ontbijt al gereed staan. Als ik buiten de deur kom komt er een kolibrie onder het afdak 
gevlogen om te schuilen voor de regen. Over het rijstveld achter onze villa landen twee Grote 
zilverreigers en een Slakkenwouw pikt een slak op langs de rand van het veld. Aan de overkant van 
de straat is een Hindoestaanse man bloemen aan het plukken. Als ik hem ga helpen vertelt hij mij dat 
ze gebruikt gaan worden voor een offer in de tempel. Er moeten  108 bloemhoofdjes op een schaal 
met melk gelegd worden en dan in de tempel worden aangeboden.  
Na nog een heftige regenbui gaan we naar de stad om te tanken, dat was gisteren niet mogelijk 
wegens een kleine benzinecrisis. Bij de  pomp was het aansluiten in de rij. Dit keer was het geluk met 
ons en binnen een half uur konden we op weg met een gevulde tank. Dat geeft een goed gevoel; een 
auto met een gevulde tank. 
We nemen de weg langs de zeedijk. Bij de eerste stop zien we drie slangen die over de 
granietblokken kruipen. Ze hebben in het geheel geen angst van onze camera’s.  

 
Bij een rijstkafstortplaats is de volgende stop. We zien er een geelkop caracara. Bij een volgende stop 
zien we een savannebuizerd die een rat vangt;  hij vliegt ermee naar een klein boompje waar hij aan 
de rat begint te trekken. 
We zien hier een man die met zijn handen tussen de waterplanten vissen zit te lokken. Als er een 
nieuwsgierige vis naderbij komt wordt deze vakkundig met een schepnetje door hem uit het water 

geschept.  Een kijkje over de 
dijk toont een enorme 
moddervlakte met 
honderden strandlopers en 
enkele bontbekplevieren. 
Moeilijk,door het slechte 
licht, te determineren.  In 
een Hindoestaans winkeltje 
kopen we brood en beleg 
voor de pick-nick die we 
houden in een leeg 
winkelstalletje langs de weg.  



24 

 

Vanaf deze plaats  krijgen we prachtig in de zon, twee mooie Roodkopkardinalen te zien. In het 
meertje achter het stalletje zien we: Mangrove- Blauwe- en Witbuikreigers. We vervolgen, 
ondertussen een zandweg, onze weg naar het zuiden.  Bij een vijver in een weiland zien we hoe een 
Geelkop caracara een grote vis uit het water  haalt. Ondertussen merken we weer een nieuwe 
vogelsoort op, de Grijze tyran. Als we over een brug lopen verstoren we een kaaiman die lag te 
zonnen, na enkele foto’s verdwijnt hij in het water. Onder de brug hangen rijen vleermuizen.  
We vervolgen onze rit over de zandpaden richting Nieuw Nickerie.  

 

 

Over het zandpad 
zien we regelmatig 
50-80 cm grote 
Sapakara’s 
oversteken. 
 

 

 

 

Om 16.30 uur zijn we weer  teug op de Jokhoeweg. Na wat  gerust te hebben maken Will en ik nog 
een wandeling naar het 
einde van deze weg.  

 

Aan beide zijden van de 
weg staan de woningen 
van de kleine 
rijstboeren. Het zijn 
vriendelijke mensen die 
graag een praatje met 
ons maken.  

 

De wandeling levert 
ons nog een paar 
mooie vogels op nl. de 

grote Amazone ijsvogel, Slakkenwouw en een albino Huiswinterkoning die volop zit te zingen. 
We sluiten de dag af met een Chinese maaltijd in restaurant Hong-kong in de stad. 

Ben  
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Zondag 14 februari    
Nieuw-Nickerie - Wageningen - Nieuw Nickerie 
Tijdens het douchen heb ik gezelschap van een kikkertje dat tegen de tegels omhoog is geklauterd 
met z’n zuignappootjes. 
Om 08.00 uur zitten we aan het ontbijt met een heerlijk door Ben gebakken eitje. Het tafelgesprek 
gaat over allergieën, vitamine B12 en geheugen. Typische onderwerpen voor mensen van onze 
leeftijd. 
Buiten valt wat lichte regen.  
Tegen 10.00 uur vertrekken we om, via de 
rijstpolders, naar het dorp Wageningen te gaan. 
Eerst stoppen we een paar honderd meter 
verderop op de Jokhoeweg om naar een albino 
Huiswinterkoning te kijken die Ben en Will 
vanmorgen tijdens hun ochtendwandeling 
hebben ontdekt. Hij laat zich uitstekend horen 
en zien. Uiteraard worden er talloze foto’s 
geschoten.  
Als we de stad (derde van het land met ± 13.000 
inwoners) verlaten hebben, stoppen we bij een 
afwateringskanaal. Langs de oever staat iets 
verderop een imposante boom; een rechte stam 
met daarboven een wijdvertakte kruin. Hij heeft wat weg van een baobab. In de omgeving zien we 
o.a. Slakkenwouw, Boerenzwaluw, Muspapegaai, Bonte watertiran en Bisschopstangara.  

We vervolgen onze tocht over de Oost-
west-verbindingsweg. Bij de brug over 
de Nickerierivier bij de Groot-
Henarpolder maken we een stop om 
wat rond te struinen in de omgeving. 
We zien wat apen tussen het 
gebladerte maar ze zijn te snel om er 
een naamkaartje op te plakken. De 
brug is een Baileybrug met in het 
midden een hefgedeelte. Hij is 1985 
opgeleverd, maar is niet berekend op 
het zware verkeer dat er gebruik van 
maakt. 
 Het oorspronkelijke rijgedeelte van 
planken met een laag asfalt is 

vervangen door roosters, maar ook die kunnen het denderende verkeer niet aan. Alleen voertuigen 
met rubberbanden zijn toegestaan. Het hefgedeelte is buiten werking en de elektrische bedrading 
ervan hangt er los bij. In de bomen langs de oever zit een grote groep Koereigers. 
Aan de voet van de brug staan een paar hutjes. In de tuin staat een vrouw met een bamboehengel te 
vissen in een slootje en haar kinderen spelen met de gevangen vissen die in een emmer zitten. 
We vervolgen onze tocht en rijden nu tussen de uitgestrekte rijstvelden. Er is weinig verkeer op deze 
weg. Plotseling vraagt Ben om een stop. Hij heeft een nieuwe soort gezien die hij hier al verwachtte: 
de Koerlan. Het is een  donkere waadvogel met lange poten en licht gebogen snavel. Hij is een stuk 
kleiner dan de Grote zilverreiger die er in de buurt loopt. 
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Rond 13.00 uur stoppen we langs de 
kant van de weg op te picknicken. 
Over een paar smalle planken komen 
we bij een afdak met banken waar we 
in de schaduw kunnen zitten. Als we 
goed en wel aan het eten zijn zien we 
een Gele troepiaal bij de 
buitenspiegel van de auto. Hij voert 
een fanatiek gevecht met zijn 
spiegelbeeld dat wel een paar 
minuten duurt. Niet verwonderlijk, 
want zijn nest hangt een paar meter 
verderop onder het bruggetje waar 
we net over heen zijn gelopen. Even 
later cirkelt er een Roodkopgier 

boven onze hoofden en scharrelt er een Grote kiskadie rond het afdak. 
Een uur later bereiken we Wageningen. Bij de toegangsweg naar het dorp staat een Krishnatempel in 
pastelkleuren. Als we het dorp binnenrijden valt meteen het grote vervallen en roestige 
fabriekscomplex op. Het is de voormalige rijstpellerij van de staatsonderneming S(tichting) 
M(achinale) L(andbouw). Volgens informatie moet er in het dorp (± 6000 inwoners) een hotel zijn. 
We willen er wat gaan drinken. We rijden het hele dorp rond maar zien niets wat op een hotel of 
restaurant lijkt. Dan eten we maar een ijsje bij de plaatselijke supermarkt, met uitzicht op de vergane 
glorie. 
We rijden nog een stukje naar het noorden en maken daar een wandeling door de Kaaimanpolder. 
Kaaimannen zien we niet maar wel een kleine slang die de weg oversteekt. 
Op de terugweg naar Nieuw-Nickerie stoppen we na ongeveer 10 km bij een plantage. Het ziet er 
allemaal goedverzorgd uit en de gebouwen ogen vrij nieuw. De toegangspoort staat open  en aan de 
bewaker  die op de oprit staat in zijn terreinwagen wordt toestemming gevraagd om wat rond te 
mogen kijken. Op het prikkeldraad zitten jongen van de Vorkstaart koningstiran. Ze hebben erg lange 
staartpennen. Het is een ondersoort (monachus) die hier het hele jaar aanwezig is.  
Rond 17.00 uur zijn we terug in onze luxe villa. Na wat opfrissen, administratie en rusten rijden we 

naar de stad om te gaan eten. We 
willen naar het restaurant waar we 
enkele dagen geleden ook geweest 
zijn. Dat is dicht. We worden 
doorverwezen naar een ander 
restaurant. Als we er binnenkomen zit 
er al een groot gezelschap. We menen 
enkele mensen te herkennen van de 
Djoser-groep die we in Witagron 
gezien hebben. Ze hebben nog geen 
eten. Dat wordt dus lang wachten, 
maar daar hebben we geen zin in. Na 
enig overleg van Jan met het 
personeel wordt rap onze bestelling 
opgenomen en zitten we binnen een 
kwartier aan onze avondmaaltijd, 
uiteraard met de nodige Parbo. 
Vandaag hebben we 44 vogelsoorten 

gezien, waarvan 6 nieuwe voor deze reis.  
Leo  
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Maandag 15 februari 
Vertrek vanuit Nieuw Nickieri terug naar Paramaribo.  
We  hebben behoorlijk wat regenbuien gehad onderweg maar telkens uit de auto was het 
toch droog. We zijn onderweg verschillende keren gestopt om de vogels te bekijken. 
Onderweg  werden we nog staande gehouden door een politie post. Iedereen moet stoppen 
en zijn identiteitsbewijs laten zien. Drie van ons bleken een paspoort niet paraat te hebben 
waardoor de politieagent zei dat hij reden had om ons in bewaring te stellen. Na wat heen 
en weer gepraat mochten we toch verder rijden omdat hij wel besefte dat wij geen illegalen 
waren uit Brits Guyana.   
 

 

 

Op de terugweg zijn we gestopt op een plek vlak bij zee waar heel veel dode bomen stonden   
warempel vier soorten spechten zagen en een Wegbuizerd.  

Al met al hadden we vandaag toch weer acht nieuwe soorten bij elkaar. Ook aan de kust op 
“de weg naar zee” een zeldzame  Brown booby. 
Ook kwamen we op  weg naar zee een  Hindoe 
tempel tegen. Deze werd bedreigd door de zee, er 
waren al verschillende overstromingen geweest en 
ze probeerden nu provisorisch de dijk te dichten. 
In de tempel 
heel veel 
prachtige 
Hindoestaanse 

beelden en allerlei afbeeldingen. Heel naïef geschilderde 
beelden in allerlei vormen kleuren en maten. Daarna zijn 
we ook nog bij de plek geweest waar de lichamen van de 
Hindoe gecremeerd worden. Bij het verbranden van de 
overledene moet de rook naar zee drijven volgens het 
geloof van de Hindoestaan.   
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Tegen de avond zagen we ontelbare veel witte reigers, op het strand blauwe reigers en 
verschillende soorten strandlopers. Eenmaal terug in Paramaribo hebben we daar lekker 
gegeten in hotel Sanirah, waarna we terug gingen naar Pied-à-Terre voor onze  (inmiddels) 
traditionele djogo. 
Jan  
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Dinsdag 16 februari     
Paramaribo 
Jan en Ben staan om 07.00 uur op om de huurauto terug te brengen; de andere 3 kunnen uitslapen 
en gezamenlijk ontbijten we om 09.00 uur  als vanouds in onze thuisbasis in Paramaribo: Pied à 
Terre.  
Jan en Ben hebben op hun terugweg  o.a. Visarenden en een Amerikaanse schaarbek gezien. 
Het weer is wisselend bewolkt met zonnige perioden en af en toe een buitje en zoals gewoonlijk 
vochtig warm met ruim 30° C. We wandelen de hele dag door de stad en zien vooral de voor ons 
inmiddels vertrouwde “stadsvogels” , maar steeds in een variëteit en aantal die je in Europese steden 
niet gauw tegenkomt; Paramaribo heeft meer een dorpse sfeer en opbouw met veel vrijstaande en 
lage bebouwing, ruime erven, veel tuinen, verwilderd groen, watergangen, parken en de rivier. 
We halen euro’s bij de Republic Bank met  “tellers”/kassiers en de nodige bureaucratische 
rompslomp maar wel in een airconditioned ruimte .  

We bezoeken de 
schitterend (met europese 
subsidie) gerestaureerde 
Sint Petrus en 
Pauluskathedraal. Het is 
het grootste houten 
gebouw in het Caribisch 
gebied en we zien van 
binnen  behalve al het 
fraaie hout(snij)werk 
(ongeschilderd Cederhout) 
ook de grafsteen van 
Peerke Donders (in 1887 
gestorven). 

 

Even verderop zien we de godshuizen van moslim’s en joden broederlijk naast elkaar staan. Ook deze 
moskee en synagoge zien er prachtig en goed onderhouden uit. 

In de boekhandel VACO zijn allerlei (natuur)boeken 
en landkaarten te koop; o.a. Haverschmidt’s Birds of Suriname (345 surinaamse dollars).         
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We drinken wat op de derde verdieping van 
Krasnapolsky op een terras aan het zwembad . 
Will schaft maar weer eens de Ware Tijd aan (om 
12.00uur)  en we ontvangen nog een 
welkomstdrankje als we al op het punt staan te 
vertrekken.   We gebruiken de lunch bij Souposo 
met sappen (o.a. gezoet kokoswater) en een 
heerlijke kom Indian dalsoep. 
Terwijl Leo en Will terug gaan naar Pied à Terre, 
gaan Ben, Jan en ik nog voor een flinke wandeling 
naar de cultuurtuin, in de omgeving van de 
dierentuin. Er is nog maar weinig te zien van de 
vroeger aangeplante cultuurgewassen/-bomen. 
Alles is flink uitgegroeid en verwilderd (o.a. 
cacaoboom), maar het is er aangenaam wandelen 
en vogelen langs de randen van dit verwilderde 
park.  

We zien ook nog een tiental capucijnaapjes. 

 
Daarna gezamenlijk fietsen halen (voor de komende 5 dagen). Fietsen uitzoeken bij een 
fietsenverhuur, ook een die (bijna) groot genoeg is voor Jan; fietstassen erbij, ook nog  250 Sd borg 
betaald en vervolgens onder aanvoering van “hopman” Will terug naar ons onderkomen; links rijden 
is even wennen. 
 

 

 

’s-Avonds creools gegeten, uiteraard met een 
djogo. 
Peter 
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Woensdag 17 februari  
Paramaribo 
Ben vindt al snel voor het ontbijt de heerlijke jam van Linde Braber, hij lag in een andere koelkast. Ik 
had al gereclameerd bij de leiding van het Guesthouse. 
We vertrekken om 08.30 uur met de fiets richting Meerzorg, we hebben gisteren de fietsen al 
opgehaald bij de mij bekende Cardy fietsen verhuur. 

 
Aan de Waterkant vinden we een bootsman die ons vijven met de fietsen overzet, midden op de 
Suriname rivier  wordt de prijs vanwege onze fietsen voor onze oversteek van 35 SRD verhoogd naar 
60, Ben biedt 55 en de bootsman gaat er mee akkoord.  
We gaan op weg naar Nieuw Amsterdam via de Oost Westverbinding. 
Bij de benzinepomp krijgt Jan de eerste lekke band. De binnenband blijkt niet te repareren en we 
leggen er de nieuwe op, die we van Cardy mee gekregen hebben.  
Vlak voor Nieuw Amsterdam, krijgt Jan weer problemen met zijn fiets er verschijnt op zijn 
buitenband een grote bult. De Chineesche winkel  heeft gelukkig een nieuwe buitenband voor ons.  
We bezoeken Nieuw 
Amsterdam en 
gebruiken er een kleine 
lunch, nasi kip, aan een 
stalletje langs de weg, 
nabij het Openlucht 
Museum. 
Nieuw Amsterdam heeft 
een historisch verleden. 
Ook komen er de twee 
grote rivieren de 
Commewijne en de 
Suriname rivier samen.  
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We fietsen richting Mariënburg waar we opgewacht worden door Albert Hagemeyer en varen 
richting Fredriksdorp. De familie Hagemeyer heeft hier een prachtig gerestaureerd koloniaal 
plantagehuis dat nu een hotel functie heeft. 
We worden ontvangen door de broer van Albert, Marcel en kunnen onmiddellijk aanschuiven voor 
een heerlijke lunch. Er zijn nog 10 andere gasten en men heeft gewacht op ons met het eten. 
Om 15.00 uur worden we verwacht aan de steiger en vertrekken we per boot naar Braamspunt. 
Braamspunt  is geen strand meer waar de schildpadden hun eieren kunnen leggen. Het zand van het 
strand is weggeslagen; de schildpadden leggen nu hun eieren een stuk verder weg op het Matapica 
strand. We komen na een wandeltocht over het strand bij onze slaapplek, waar de hangmatten voor 
de nacht worden opgehangen. We krijgen een lichte maaltijd van loempia’s en gebakken bananen. Er 
komt nog een groep aan met een eigen gids bestaande uit twee vrouwen en een man ook uit 
Nederland. Een van de dames is in Suriname i.v.m. het Zika virus. Zij heeft met een paar 

andereNederlanders in 
Paramaribo enkele doktoren 
adviezen gegeven voor het 
snel diagnosticeren van de 
ziekte.  

Om 21.00 uur als het donker 
is gaan we naar de plek, waar 
de schildpadden aan land 
komen.  
We hebben er in totaal 3 
gezien. Een keerde terug 
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richting zee omdat zij geen goede plek voor haar eieren kon vinden. Een schildpad legde haar eieren 
tegen de vloedlijn waardoor het broedsel weinig kans zal hebben en een schildpad hebben we de 80 
a 120 eieren zien leggen. Het was een indrukwekkend schouwspel.  

 

  
Krapé  (Chelonia mydas)   Foto Peter  
Om 01.30 uur zoek ik mijn hangmat op en slaap voortreffelijk. 
Will 

Donderdag 18 februari 
Braamspunt  
Er gaat ergens een wekker af die maar niet wordt afgezet, het is 06.00 uur. Het duurt even voordat ik 
begrijp wat het is na deze korte nachtrust, om 02.00 uur vannacht gingen we de hangmat in na een 
onvergetelijke tocht naar het schildpaddenstrand van de afgelopen nacht.   
Het gepiep van de wekker wordt maar niet gestopt. Dan maar uit de hangmat en proberen in het 
donker de locatie van de wekker te vinden. Het blijkt van boven te komen waar de gidsen en de 
bootsman slapen, met een stuk hout sla ik tegen het plafond totdat er stevig gevloekt wordt wat wij 
in godshemelsnaam aan het doen zijn. Ondertussen is iedereen wakker geworden. Het wordt 
langzaam licht en een van de gidsen gaat op een houtvuurtje water koken voor de thee. De eigenaar 
van de wekker verontschuldigt zich met een lulverhaaltje dat hij zijn dochter moest bellen op dit 
tijdstip, volgens mij moet deze man al aardig doof zijn. 
Na de hangmatten opgerold te hebben lopen we terug naar de boot die door de lage waterstand op 
het strand ligt. Met veel moeite krijgen we de boot in het water waarna we instappen voor de tocht 
terug over de monding van de Surinamerivier. 

 Na een kwartier varen zien we de eerste Visarend en nog een en nog  eens 6 op de palen. In totaal 
zien we 40 Visarenden rusten op de palen waaraan de visnetten bevestigd zijn. 
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Er komen Koningssterns en Fregatvogels overgevlogen. Waar de Commewijnerivier in de Suriname 
rivier mondt, liggen vissersbootjes die garnalennetten ophalen. De bijvangst wordt weer overboord 
gegooid. Grote groepen meeuwen, sterns en fregatvogels proberen hiervan wat te bemachtigen. 
Zelfs de Kleine zilverreigers proberen de garnalen uit de voorraadnetten te halen.  

 Er komt ook een dolfijn kijken en even later komen er nog 4 bij, al buitelend hangen ze tegen de 
stroom in achter de boot.  
Iets verderop vliegt een groep van 10 Rode ibissen over de rivier. 
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Wij genieten er met volle teugen van en de schipper heeft alle tijd voor ons. 

We varen de Commewijnerivier op. De oevers zijn begroeid met Parwa mangroven met hierin 
honderden Kleine zilverreigers.  

 

 

Om 09.00 uur staan we weer op de steiger van Frediksdorp. De tapijtslang die we bij het vertrek 
zagen zit nog steeds boven in de nok van het afdak.  
Na onze bagage in de slaapkamers gezet te hebben vallen we aan, aan het ontbijt. Daarna wat 
relaxen in de hangmat  en rondkijken in de tuin.  
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Fredriksdorp is een voormalige plantage waar in de koloniale tijd koffie en cacao verbouwd werd.  
In de 19e eeuw is het ingericht als politie post. De gebouwen zijn geheel gerenoveerd in de oude stijl 
en heeft nu de functie als hotel. Wij zullen er een nacht verblijven. 

 

Als het 15.00 uur is gaan we met 2 kleine korjalen een tocht maken door het zwamp achter het hotel. 
Het gebied was vroeger een rijstpolder maar staat nu geheel onder water. Het ziet er een beetje 
“Weerribbenachtig”  uit maar veel uitgestrekter dan de Weerribben. De gehele oppervlakte is 
begroeid met waterlelies die nog net niet in bloei staan. Het gebied is een paradijs voor Jacanas; 
groepen van 20 tot 40 vogels vliegen  op, een prachtig schouwspel met hun gele ondervleugels als ze 
opvliegen.  Een troep Geelkoptroepialen laat zich mooi bekijken. 
Na ongeveer anderhalf uur gevaren te hebben keren we weer terug. Onderweg zien we de eerste, en 
wat later blijkt de enige, Purperkoet die we te zien krijgen in Suriname. Een andere vreemde vogel 
blijkt later met behulp van de vogelgids een  Azuurkoet te zijn. 
Om 18.30 uur schuiven we aan voor het diner, bami met kouseband, garnalen en botervis.  
Daarna de slaap inhalen van de afgelopen nacht. 
Ben  

 
Geelkop troepiaal 
Chrysomus 
isterocephalus. 
Foto Peter 
 
 
 
 
 
 



37 

 

 
Vrijdag 19 februari 2016          
Frederiksdorp - Rust en werk - Paramaribo 
Na de korte nacht van gisteren op het strand vannacht weer in een bed met klamboe geslapen met 
grote ventilator ernaast. Om half negen zitten we aan het ontbijt, geserveerd door de eigenaar zelf, 
Marcel Hagemeijer. Er is echte boter en een gebakken eitje. We zingen voor onze oudste reisgenoot, 
die vandaag jarig is.  

 
De eigenaar vertelt dat er in een boom 
tussen de gebouwen regelmatig een 
Reuzennachtzwaluw slaapt. Hij laat er een 
foto van zien. Jan, de fanatiekste vogelaar 
van ons gezelschap gaat na het ontbijt op 
zoek. En hij vindt hem! We gaan mee kijken, 
maar het kost Jan heel wat moeite om ons 
duidelijk te maken waar hij zit. Het is precies 
zoals in het vogelboek beschreven: een 
afgebroken stompe tak. Het is een flink 
beest; een stuk groter dan een velduil. 
Great Potoo (Nyctibius grandis) Foto Peter 
 

Om 09.30 uur vertrekken we met de fiets naar de plantage Rust en Werk, waar de schoonzoon van 
Will bedrijfsleider is van de garnalenkwekerij. We rijden over een smal weggetje dat evenwijdig loopt 
aan de Commewijnerivier.  
 
We zien de rivier alleen als er een sluisje is 
waar overtollig water wordt geloosd. Bij 
deze sluisjes  zien we jonge chinese mannen 
uit een pick-up springen en zoeken naar 
oesters in het uitstromende water. Na een 
uurtje fietsen bereiken we de plantage Rust 
en Werk. Het is een langgerekt dorpje langs 
een kanaal met aan het einde de gebouwen 
van het bedrijf. Langs de weg liggen 
garnalen op platte stellages te drogen in de 
zon. Een man heeft zijn Twatwa in een 
kooitje aan de waterkant gezet. Bij de 
plantage zien we de Belgische bedrijfsleider van het veeteeltbedrijf. Hij ziet er bijna uit als een echte 

cowboy. Na het ontsmetten van onze 
schoenen in een bak, betreden we het 
terrein van de garnalenkwekerij. We worden 
begroet door Roy, de bedrijfsleider, die ons 
meeneemt naar zijn kantoor op de bovenste 
verdieping van het verwerkingsgebouw. Van 
hieruit heb je een goed overzicht over het 
terrein met zijn tientallen ronde bassins. Hij 
vertelt uitgebreid over het wel en wee van 
het bedrijf, dat vroeger een tilapiakwekerij 
was. 
Hij is van Chinees-Javaanse afkomst en zijn 
ouders wonen in Nederland evenals zijn 
oudste dochter die daar studeert.  
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Hij is niet bijster enthousiast over zijn personeel. Ze laten als het kan de lastige klusjes over aan 
degene die na hen komt. De opbrengst van de kwekerij is sterk gedaald omdat de prijs die voor 
garnalen wordt betaald momenteel laag is. Vanuit het kantoor zien we een Visarend vliegen. Het lukt 
redelijk om hem met de fotocamera te filmen. We gaan naar beneden om enkele bassins van dichtbij 
te bekijken. In de loop der jaren heeft Roy een aantal verbeteringen aangebracht. Een ervan is het 
plaatsen van stenen langs de bassinrand om te voorkomen dat reigers de garnalen uit het water 
vissen. Hij haalt een garnaal naar boven. Het is een fors beest van ruim 10 cm lang. 
Rond half een nemen we afscheid van hem. Will laat ons achter, want hij vertrekt met de boot naar 
Leonsberg. Hij wil samen met zijn dochter en kleindochter zijn verjaardag vieren in Paramaribo. Wij 
fietsen een stuk terug door het dorp naar het eethuisje van Erna bij de sluis. Ze kan ons geen 
uitgebreide maaltijd voorzetten, maar de broodjes gebakken ei en kaas smaken ook goed. We zitten 
beschut onder een afdak en overzien het pad waar al het verkeer over moet. Jongeren op brommers 
komen voorbij en keurig geklede schoolkinderen met hippe rugtassen. Ook een paar Nederlandse 
toeristen die een boekje laten zien en vragen of iemand van ons dat misschien verloren is. Het blijkt 
het notitieboekje van Ben te zijn waarin hij alle dagwaarnemingen noteert. 

 
Terwijl we daar zo rustig zitten laat een 
prachtige heldergroene hagedis zich goed zien. 
Hij scharrelt wat rond tussen de stenen en 
begroeiing. Bij nazoeken blijkt het een 
wenkpootje (Cnemidophorus lemniscatus) te zijn 
in paringskleuren. Buiten de paartijd is hij 
meestal bruin en licht gestreept. Het is een van 
de snelste reptielen ter wereld. Hij kan wel 30 
km per uur halen als hij op zijn achterpoten 
loopt. Na de lunch fietsen we terug naar de 
plantage en slaan een weg in die haaks op de 
rivier staat. Als je de kokospalmen wegdenkt zou 

je je in het Hollands polderland wanen. Dit is het gebied van het veebedrijf. Het beslaat 3500 hectare 
en er lopen 5600 koeien, 550 schapen en geiten, 40 buffels en 20 paarden. Het is in 1979 opgezet 
door de familie Van Alen nadat het voorheen een cacaoplantage was van de gebroeders Jamin. Het 
pad lijkt eindeloos en de zon staat hoog aan de hemel. Jan haakt af en gaat terug naar de bewoonde 
wereld.  
 
 
 
Na 5 km komt er een einde aan de graslanden en 
begint het oerwoud. Verder fietsen kan niet. Op 
deze overgang van open land naar waterrijk bos 
kunnen we een aantal vogels noteren, 
waaronder enkele nieuwe als de kleine 
Eekhoornkoekoek en de Witkopwatertiran. 
Helaas treedt ook hier, ver van de bewoonde 
wereld, vervuiling op, net als in heel Suriname. 
Achter een boom liggen enkele lege colaflessen 
en in het gras een leeg Heinekenblikje. We 
fietsen de lange weg terug en spotten een Geelkeelstekelstaart, een Amerikaanse bosruiter en een 
Caribische troepiaal. Vlak bij het dorp slaan we nog even een paadje in dat bijna dichtgegroeid is met 
bomen waaraan vreemde knobbelige vruchten hangen. Het is de Noni, die erg bitter smaakt en 
vreselijk stinkt, maar waaraan een geneeskrachtige werking wordt toegeschreven. We horen allerlei 
vogelgeluiden, maar door het dichte bladerdek krijgen we ze niet te zien. Naast het pad ligt een klein 
kerkhofje waar plantagebezitters uit de 18e eeuw begraven liggen. 
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Om half vijf staan we bij de sluis van de plantage om met een bootje de Commewijne- en 
Surinamerivier over te steken naar Leonsberg, ten noordoosten van Paramaribo. Ook Roy en een 
aantal werknemers maken de (dagelijkse) oversteek. Eerst worden in Nieuw-Amsterdam wat mensen 
afgezet en om 17.10 uur zijn we in Leonsberg. Roy neemt zijn auto, gaat naar huis en wij fietsen over 
de Anton Dragtenweg naar de stad. Het is een drukke weg, maar de zijkanten zijn goed, dus veilig te 
fietsen. Om 17.45 uur zijn we bij Pied à Terre. We frissen ons op en werken onder het genot van een 
koele Parbo de vogellijst bij. Vandaag hebben we 59 soorten waargenomen, waarvan 5 nieuwe. 
Met vieren eten we bij Souposo, op een steenworp afstand van ons pension. 
Leo  
 

20 februari 
Peperpot 

Vanuit ons verblijf vetrekken we die dag op de fiets naar de Suriname rivier om overgezet te worden 
naar de andere kant waar wij een bezoek gaan brengen aan het Peperpot natuurpark.  

De bootsman die ons overzette 
had  zijn vogeltje mee op de 
overtocht, (een Picoletje).   

Het is een warme dag, zonnig, 
minder wind.  

 

 

 

 

Aan de overkant nemen we eerste 
instantie de verkeerde afslag en  komen we bij de grote brug  over de Surinamerivier die we goed op 

de foto zetten.   

 

 

 

 

 

 

 

 Onderweg naar Peperpot zien we een mooie Groene dwergijsvogel voor ons weer een nieuwe soort. 
Het is laag water en de inlagen naar de Surinamerivier staan helemaal leeg . Het hoogteverschil 
tussen eb en vloed is zeker 2 meter.  
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Na het binnenland in gefietst te hebben vinden we nog wat 
duifjes en ook een nieuwe soort de Cinnamon atilla.   

 

 

 

 

 

 

We zien er ook een koppeltje erg mooie 
Groenrug drogons. 
Na een middagpauze met veel drinken 
komen we terug bij de ingang van het Peperpot Park.  

 

 

We worden in de gaten gehouden door 
een paar Doodshoofdaapjes. 

 

Dit natuurpark  was  een oude koffie- en 
cacaoplantage waarbij ze nu allemaal 
nieuwe wegen aan het aanleggen zijn 
om in te kunnen lopen. Dit gebeurt 
redelijk chaotisch en ze werken niets af.  
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We fietsen in eerste instantie over een drieënhalf kilometer lange weg door het nieuwe 
natuurgebied en zien verschillende vogels, apen en ook leguanen .  
Op het laatste stuk wordt er ook nog 
een Aguti (soort boskonijn, familie van 
de capibara) gezien.  
Daarna gaan we even naar een winkel 
om extra drinken bij te halen en gaan 
weer terug naar het natuurpark om 
nog een laatste wandeling te maken.   
We passeren dan het nog niet 
voltooide gebouw naast de ingang wat 
een nieuw educatief natuurcentum 
wordt. 
Tijdens de wandeling zien we weinig 
vogels, wel enkele Bruine 
capucijnerapen Cebus apella, sporen van de dieren die er leven, en een schildpad skelet.  
Grote gedeelten van de bosbodem zijn begroeid met de “nationale bloem” van Suriname de Rode 
palulu Heliconia bihai. 
Na deze mooie warme dag fietsen we terug naar de Surinamerivier , naar de bootsman die 
ons weer overzet naar Paramaribo. 

's Avonds lekker gegeten na alweer een mooie dag in Suriname 

Jan 
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Zondag 21 februari      
Paramaribo/ zangvogeltjes 
We staan vroeg op, want we willen naar de zangvogelwedstijd die elke zondagmorgen gehouden 
wordt op het Onafhankelijkheidsplein/Vrijheidsplein(een groot grasveld). Het is vooral een mannen-
aangelegenheid  en je ziet in heel Suriname overdag wel mannen lopen met hun gekooide 
zangvogeltjes; ze gaan zelfs mee naar het werk en worden zeer zorgzaam behandeld. Er kunnen in de 
wedstijden 3 zangvogelsoorten worden ingezet: De Zwartkopzaadkraker (Pikolet, veel aanwezig), de 
Dikbekzaadkraker (Twatwa) en het Roodbuikdikbekje (Rowti, nauwelijks aanwezig).  
De wedstrijd wordt gespeeld tussen rivaliserende zangverenigingen die (van elke soort) hun 3 beste 
vogels kunnen inzetten.  
2 Kooitjes (met in elke kooi 1 vogel) worden aan  stokken opgehangen  op 50 cm van elkaar en er 
wordt dan 1 kwartier lang door  2 juryleden  op een schoolbordje gescoord hoe vaak met vogelzang 
in elk  kooitje wordt begonnen (vergelijkbaar met vinkenslag tellen). Uitslag bijvoorbeeld: Kahani 68 , 
Echo 21 ; Kahani  door naar een volgende ronde (volgende week).  Alles gaat er uiterst serieus aan 
toe.  

 

 

Toeschouwers moeten op enige afstand van de vogels en de tellers blijven. Voor aanvang worden de 
mannetjes gestimuleerd door een kooitje met een vrouwtje er tegenover te hangen of 2 kooitjes met 
mannetjes tegen elkaar te plaatsen. 
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De bomen aan de rand 
van het Vrijheidsplein 
fungeren als slaapplaats 
voor duizenden 
glanskoevogels (putters); 
er ligt uiteraard veel 
vogelstront daaronder. 
Na de wedstijd bezocht 
te hebben fietsen we 
terug naar ons Pied-à-
Terre voor het ontbijt 
(tot 11.00 uur) en we 
regelen wat zaken: 
vogellijsten bijwerken, 
auto regelen voor 
morgen, e.d.  Er zijn 
flinke regenbuien. Ik spot 
vanuit ons onderkomen 
een in de top van een hoge boom gezeten grijze buizerd en enkele meters lager een imposante 
boomleguaan (Anolis spec.).                                                                                                                                  
We houden nog een evaluatie van onze 4-daagse tour naar en van het natuurreservaat de 
Raleighvallen/Voltzberg, waarbij Erna, Lars (onze contactpersonen voor deze tour) en de door hen 
ingeschakelde tourorganisator aanwezig zijn. Deze biedt ons uiteindelijk, als compensatie voor de 
dag korter in het natuurreservaat en voor wat er verder misging, een  dag de beschikking over een 
auto met chauffeur, drinken en eten, voor onze voor morgen geplande  tocht naar het 
Savannegebied. Wij zijn daar tevreden mee en kunnen de al geregelde huurauto weer afzeggen.  
Ondanks het regenachtige weer trekken we er op onze fietsen op uit.  
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Onderweg tijdens hevige regenbui een uurtje geschuild bij een eettentje langs de straat; daar “lunch” 
met roze cocosmelk en nasi met kip en gebakken banaan.                                                                                                                  
Na de regenbuien nog een uurtje gefietst in omgeving cultuurtuin en nog wat vogels gespot, o.a. 
zwarte tangare, Geelbuikschoffelsnavel en Zwartkop-donacobius (toch weer een nieuwe soort voor 
ons!). 
 

Aan het eind van de middag brengen we onze fietsen terug naar de verhuur. En dit dagje Paramaribo 
krijgt het gebruikelijke vervolg met warm eten, djogo drinken en  redelijk op tijd naar bed onder de 
klamboe. 
Peter  

 
Reclame affiches geschilderd op de huizen 
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Maandag 22 februari 
Als eerste sta ik om 06.30 uur onder de douche. 
Het ontbijt is weer erg goed met vers fruit, dit keer is er helaas geen papaja. De grapefruit smaakt 
ook voortreffelijk. Er zijn veel andere gasten. Voor ons is het de laatste dag dat we iets kunnen 
ondernemen. 
 

We hebben een busje met chauffeur gekregen die 
ons op verzoek, eerst naar Lelydorp brengt en 
daarna  via Hannover naar Zanderij.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We hebben goede keuzes gemaakt want  we zien veel vogels. Voorbij Zanderij gaan we naar 
Hollandse kamp. 
 
Surinaams spoorwegen 
bij Lelydorp 
 
 
 
 
 
Ook Berlijn is een geweldige plek, helaas 
regent het waardoor we vaak gedwongen 
worden om te schuilen.  
 
 
Via de Highway gaan we terug naar Paramaribo. De Suralco fabrieken bij Paranam liggen er verlaten 

bij, er wordt geen bauxiet en aluinaarde meer gewonnen voor 
de productie van aluminium.  
Billeton nam de winning van de mijnbouw voor zijn rekening 
en Suralco, het Surinaamse dochterbedrijf van de 
Amerikaanse  aluminiumproducent Alcoa verzorgde de 
raffinage van erts tot aluinaarde.    
Ooit was Suriname goed voor 20% van de mondiale bauxiet 
productie en zorgde in Suriname voor 10% van de totale 
werkgelegenheid in het land. In de beste jaren was bauxiet 
goed voor ruim driekwart van de deviezen inkomsten. 
Nu er geen aluinaarde meer gesmolten wordt gaat de gehele 
stroomopbrengst van de waterkrachtcentrale van de stuwdam 
aan het Brokopondomeer richting Paramaribo en omstreken.  
Als we in de stad aankomen is het droog en gaan wij bij de 
Chinees in de buurt eten. 
Will 
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Maandag 23 februari 
Paramaribo 
Het is pas 03.00 uur als ik wakker word, de regen kletst op het dak, omdraaien en verder slapen. 
Als we om 07.30 uur  opstaan, regent het nog  steeds. Rustig ontbijten en maar wachten tot de regen 
stopt. We zitten de gehele morgen 
op de veranda te wachten tot de 
regen ophoudt. De Costastaat staat 
al geheel vol met water.  

 

 

 

 

 

 

 We gaan lunchen in een kleine Warung  een paar honderd meter verderop. 

Broodjes met soep staan op het 
menu, lekker gegeten. Het water in 
de straat staat nu zo hoog dat we 
niet meer met droge voeten thuis 
komen. Rond 14.00 uur wordt het 
wat minder met de regen. 
Op blote voeten en de broekspijpen 
opgerold loop ik de straat uit om 
onze ansichtkaarten te gaan 
posten. Ik loop nog even verder 
door naar het centrum. Het begint 
weer heviger te regenen  en ik kom 
drijfnat terug in Pied-à-Terre. 
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Gelukkig komt onze taxi wat vroeger dan afgesproken.  Om 16.30 uur vertrekken we naar Zanderij.   
Na het inchecken, 18.00 uur, 
wandelen we naar het kruispunt bij 
Zanderij. De regen is nu gelukkig 
gestopt.  Als de duisternis invalt 
zoeken zo’n 120 
Vaalborstzwaluwen   een 
slaapplaats op een televisie mast. 
Eerst dacht ik dat er grote 
vleermuizen rondvlogen maar bij 
nader inzien blijken het 10 tot 15 
Kleinste nachtzwaluwen te zijn.  
 

 

Wanneer het donker wordt gaan we naar de vertrekhal en wachten op onze vlucht terug naar huis. 
Prompt op tijd, 21.40 uur, vertrekt de Boeing 474 van de KLM naar Amsterdam.  
Na het eten een wijntje en een cognac val ik in een diepe slaap en wordt pas om 04.00 uur wakker.  
Nog een paar uur en we zijn weer thuis. 
Ben  
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Dagoverzicht Suriname reis 

Dinsdag 2 februari .Vertrek Dusseldorf/Schiphol 
Aankomst Zanderij 19.00 uur. Aankomst Pension, Pied-a-Terre, 21.15 uur 

Woensdag 3 februari. 10.00 Briefing met That’s it tours voor reis naar Voltsberg. 
11.00 uur wandeling door Paramaribo, langs verbindingssloot naar pompgemaal aan de Suriname 
rivier. Bezoek aan Stinasu.  

Donderdag 4 februari. Vertrek met busje naar Witagron ± 180 km. Eerste stop, 1,5 uur, in Lelydorp  
Tweede stop,1 uur, bij Zanderij. Daarna over de zandweg naar Witagron. Aankomst 13.15 uur. 
Omdat er vandaag geen boot meer zou komen rondgewandeld in het dorp Witagron en over de brug 
van de Coppename rivier. 
Geslapen in hangmatten onder een afdak 

Vrijdag 5 februari. Wachten op de boot, rondgewandeld in Witagron en over de brug van de 
Coppename rivier. 
11.30 uur Vertrek met de boot naar het Fungoe eiland. Aankomst 16.00 uur. 
Na het avondeten gewandeld over het vliegveld tot het donker werd. Een plaats met mooi uitzicht 
om naar vogels te kijken. Geslapen in hangmatten in het Stinasu gebouw. 

Zaterdag 6 februari. Na het ontbijt 8.30, uur met gids richting Voltzberg . Bij het voormalige 
onderzoekcentrum linksaf geslagen om naar de baltsplaats te gaan van de rotshaantjes. Afstand v.v. 
± 10 km over klimmend en dalend terrein 
Na bezoek aan de rotshaantjes baltsplaats is Peter nog doorgewandeld naar de Voltsberg ± 3 km 
extra zwaar stijgend. Geslapen in hangmatten in het Stinasu gebouw. 
 
Zondag 7 februari. Na het ontbijt een wandeling gemaakt over het vliegveld. 
!0.30 uur vertrek met de boot naar Witagron Aankomst 13.30 uur. 
Na  de lunch met de bus naar Paramaribo. Aankomst ± 18.00 uur 
Overnachting in Pied-a-Terre. 
 
Maandag 8 februari. Rondwandeling door Palmentuin en langs de Waterkant. 
13.00 uur vertrek naar Landgoed Lindes Lust. Aankomst 14.00 uur. 
Rondwandeling door de tuin en citrusboomgaard . 
Overnachting in LLL. 
 
Dinsdag 9 februari. Vogelinventarisatie. Namiddag wandeling over de Sidaredjoweg naar de 
hoofdweg.  
Overnachting in LLL. 

Woensdag 10 februari Vogelinventarisatie. Namiddag wandeling door landbouwgebied. 
Overnachting in LLL. 

Donderdag 11 februari Huurauto opgehaald in Paramaribo.13.30 uur vertrek naar Nickerie . 
Onderweg bezoek Totness. Door rijstvelden naar Nickerie. Aankomst 17.30 uur. 
Avondeten in een Javaans hotel restaurant. Afspraak gemaakt met Albatros tours voor een boottocht 
naar Bigi-pan. Overnachting in Villa Miquel. 
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Vrijdag 12 februari. 8.20 uur opgehaald  voor de boottocht. Vertrek per boot 9.15 uur. 
13.00 uur terug van de boottocht. Wandeling langs kanaal in Nickerie. 
Overnachting in Villa Miquel. 
 
Zaterdag 13 februari. Autotocht vanaf Nickerie langs de zeedijk richting het zuiden. Aansluitend een 
stuk langs de Corantijn rivier gereden.  16,00 uur terug in   Villa Miquel. 
Avondeten in een chinees restaurant Hong-kong in Nickerie. 

Zondag 14 februari. Autotocht door de rijstvelden naar Wageningen. Een stuk richting Hertenrits 
gereden. 16,30 uur terug in   Villa Miquel. Avondeten in een javaans restaurant. 
 
Maandag 15 februari. 9.00 uur Vertrek uit Nickerie . 
Lunch bij Lindes Lust in Sidaredjo. 
16.30-18.00 uur bezoek Weg naar zee. 
Overnachting Pied-a-Terre 

Dinsdag 16 februari. Huurauto terug gebracht Terug gelopen ± 3 km. Bezoek aan het centrum van 
Paramaribo. Namiddag 14.30 uur wandeling naar de Cultuurtuin. Fietsen opgehaald bij Cardy 
fietsverhuur. 
Overnachting Pied-a-Terre 

Woensdag 17 februari. 8.30 uur Overgevaren over de Suriname rivier  
Van hieruit per fietsdoor het Commewijnegebied naar Fredriksoord.  
13.00 uur overgevaren over de Comewijne  rivier. Lunch in Fredriksoord. 
!5.30 vertrek per boot over de Comewijne rivier naar Braamspunt Aankomst 17.00 uur.  
Tot 1.30 uur wandeling over het schildpaddenstrand.  
Overnachting in een hangmatten hut op het strand van Braamspunt. 

Donderdag 18 februari. 7.30 uur Vertrek per boot vanaf Braamspunt. 
Aankomst Fredsriksoord 10.00 uur.  Rondwandeling rond Fredriksoord. 
15.00-17.30 uur Boottocht over de moerassen achter Fredriksoord. 
Will en ik fietsen richting Kroonenburg Met het invallen van de duisternis zijn we terug. 
Overnachting in Fredriksoord. 

Vrijdag 19 februari. Na het ontbijt per fiets naar garnalenkwekerij Rust en Werk. 
Will vertrekt richting stad om zijn verjaardag te vieren. Na de lunch gaan wij per fiets door de 
“palmenpolder” naar het moeras achter Rust en Werk ± 10 km vv. 
Om 16.30 inschepen voor de tocht terug naar Paramaribo. 
17.30 uur terug bij Pied-a-Terre Overnachting hier. 
 

Zaterdag 20 februari 9.00 overtocht over de Suriname rivier en per fiets naar plantage Koffiepot. 
18.00 uur terug in Pied-aTewrre Overnachting hier. 
 
Zondag 21 februari  7.00 uur naar het vrijheidsplein voor de vogelwedstrijden. 
10.00 uur evaluatie met reisorganisatie That’s it. 
We krijgen,voor morgen, een busje aangeboden als compensatie voor de trubbels die we gehad 
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hebben tijdens de tocht naar de Voltzberg. 
Namiddag met veel regen. Als het droog wordt nog een kort bezoek aan de Cultuurtuin. 
17.00 uur fietsen inleveren bij Cardy. Overnachting Pied-a-Terre. 

Maandag  22 februari Vertrek per busje naar Lelydorp.  Daarna richting Zanderij. 
Bij Hannover links af over een zandweg naar de achterzijde van het vliegveld. 
Daarna via het kruispunt Zanderij naar Hollandse kamp. Daarna richting Highway 
Op de eerste brug bij Berlijn een prachtig vogelgebied. Jammer van de hevige hoosbuien die niet 
meer ophouden voordat we terug zijn in de stad. 

Dinsdag 23 februari Het heeft de gehele nacht al geregend en het houdt niet op. 
Tot 12.30 op de veranda gezeten van Pied-a-Terre. Na de lunch in een café vlakbij, ga ik nog even 
naar het postkantoor en kom doorweekt terug. Om 16.30 vertrek richting vliegveld Zanderij. 
Na het inchecken wordt het zo goed als droog.  
21.40 uur vertrek naar Nederland 
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14 Bahama Pijlstaart White -cheeked Pintail anas bahamensis x 1

22 Kleine Chachalaca Variable chachalaca ortalis motmot x x 2

23 Zwarte  Hokko Black Curassow crax alector x x 2

28 Rode Flamingo American Flamingo phoenicopterus ruber x 1

41 Kaalkopooievaar Woodstork mycteria americana x 1

42 Amerikaanse Fregatvogel Magnificent Frigatebird fregata magnificens x x x x 4

45 Bruine Gent Brown Booby sula leucogaster x 1

46 Bigua-aalscholver Neotropic Comorant phalacrocorax brasilianus x x x x x x 6

56 Gestreepte Woudaap Stripe-backed Bittern ixobrychus involucris x 1

57 Kwak Black-crowned Night-Heron nycticorax nycticorax x x 2

58 Geelkruinkwak Yellow-crowned Night-heron nyctanassa violacea x 1

60 Mangrovereiger Straited Heron butorides striata x x x x x x x x x x x x x x x 15

61 Koereiger Cattle Egret bulbulcus ibis x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19

62 Sokoreiger Cocoi Heron ardea cocoi x x x x 4

63 Grote Zilverreiger Great Egret ardea alba x x x x x x x x x x x 11

64 Kapreiger Capped Heron pilherodius pileatus x 1

65 Witbuikreiger Tricolored Heron egretta tricolor x x x x x x x x x x 10

67 Amerikaanse Kleine ZilverreigerSnowy Egret egretta thula x x x x x x x x x x x x x x x 15

68 Kleine Blauwe reiger Little Blue Heron egretta caerulea x x x x x x x x x x x x 12

70 Rode Ibis Scarlet Ibis eudocimus ruber x x x x 4

71 Groene Ibis Green Ibis mesembrinibis cayennensis x 1

73 Roodkop Gier Turkey Vulture cathartes aura x x x x x x x x x x x x x x x x 16

74 Kleine Geelkopgier Lesser Yellow Headed Vulture cathartes burrovianus x x x 3

75 Grote Geelkopgier Greater Yellow-headed Vulture cathartes melambrotus x x x 3

76 Zwarte Gier Black Vulture coragyps atratus x x x x x x x x x x x x x x x x x 17

78 Visarend Osprey pandion haliaetus x x x x x x x x x 9

80 Parelwouw Pearl Kite gampsonyx swainsonii x 1

82 Grijskopwouw Gray-headed Kite leptodon cayanensis x 1
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83 Zwaluwstaartwouw Swallow-tailed Kite elanoides forficatus x 1

89 Moerasbuizerd Black-collared Hawk busarellus nigricollis x x x x x x 6

90 Slakkenwouw Snail Kite rostrhamus sociabilis x x x x x x x x x x x x 12

94 Donkergrijze Wouw Plumbeous Kite ictinia plumbea x x 2

95 Buffon kiekendief Long-winged Harrier circus buffoni x x 2

96 Zuid-Amerikaanse Havik Gray -bellied Hawk accipiter poliogaster x 1

101 Krabbenbuizerd Rufous Crab Hawk buteogallus aequinoctialis x x x x 4

102 Savannebuizerd Savanna Hawk buteogallus meridionalis x x x 3

103 Zwarte Arendbuizerd Great Black  Hawk buteogallus urubitinga x x x x x x x x 8

104 Wegbuizerd Roadside Hawk rupornis magnirostris x 1

106 Grote Bonte Buizerd White Hawk pseudastur albicollis x x 2

108 Grijze Buizerd Gray Lined Hawk buteo nitidus x x x x x 5

112 Koerlan Limpkin aramus guarauna x x 2

113 Trompetvogel Gray-winged Trumpeter psophia crepitans x

127 Amerikaanse Purperhoen Purper Gallinule porphyrio martinicus x 1

128 Azuurpurperhoen Azure Gallinule porphyrio flavirostris x 1

130 Zonneral Sunbittern eurypyga helias x 1

132 Zilverplevier Black-bellied Plover pluvialis squatarola x

135 Amerikaanse  BontbekplevierSemipalmated plover charadrius semipalmatus x x x x x 5

137 Kraagplevier Collared plover charadrius collaris x 1

146 Amerikaanse oeverloper Spotted Sandpiper actitis macularius x x x x x x x x x x x x x x 14

147 Grote geelpootruiter Greater Yellowlegs tringa melanoleuca x x x 3

148 Kleine geelpootruiter Lesser Yellowlegs tringa flavipes x x x x 4

149 Amerikaanse bosruiter Solitary Sandpiper tringa solitaria x 1

150 Willet Willet tringa semipalmata x x 2

151 Steenloper Ruddy Turnstone arenaria interpres x x 2

153 Drieteenstrandloper Sanderling calidris alba x

154 Grijze Strandloper Semipalmated Sandpiper calidris pusilla x x x x x x 6
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156 Kleinste Strandloper Least Sandpiper calidris minutilla x x x x x 5

163 Leljancana Wattled Jacana jacana jacana x x x x x x x x x x x x 12

171 Lachmeeuw Laughing Gull leucophaeus atricilla x x x x x x x x x x x 11

178 Amazonestern Yellow-billed Tern sternula superciliaris x 1

180 Lachstern Gull-billed Tern gelochelidon nilotica x x x 3

182 Visdief Common Tern sterna hirundo x x 2

185 Koningsstern Royal Tern thalasseus maximus x x 2

186 Amerikaanse Schaarbek Black Skimmer rynchops niger x x

187 Geschubde Duif Scaled Pigeon patagioenas speciosa x x 2

190 Purperduif Ruddy Pigeon patagioenas subvinacea x 1

193 Verraux' Duif White-tipped Dove leptotila verreauxi x 1

197 Musduif Common Ground Dove columbina passerina x x x x x 5

199 Steenduif Ruddy Ground Dove columbina talpacoti x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19

202 Eekhoornkoekoek Little Cuckoo coccycua minuta x 1

209 Grote Ani Greater Ani crotophaga major x x x x 4

210 Kleine Ani Smouth billed Ani crotophaga ani x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18

213 Kerkuil Barn Owl tyto alba x 1

229 Vale Reuzennachtzwaluw Great Potoo nyctibius grandis x 1

235 Texasnachtzwaluw Lesser Nighthawk chordeiles acutipennis x 1

237 Roetnachtzwaluw Blackish Nightjar nyctipolus nigrescens x 1

249 Kortstaartgierzwaluw Short-tailed Swift chaetura brachyura x x x x x x x x x x 10

252 Braziliaanse PalmgierzwaluwFork-tailed Palm-Swift tachornis squamata x x x x x x 6

271 Groenkeelmango Green-throated Mango anthracothorax viridigula x 1

272 Zwartkeelmango Black-throated Mango anthracothorax nigricollis

283 Gmelins Amazilia Plain bellied Emerald amazilia leucogaster x x x 3

285 Franjeamazilia Glitttering-troated Emerald amazilla frimbriata x x x x x x 6

290 Groenrugtrogon Green-troated Trogon trogon viridis x x 2

291 Violette Trogon Guianan Trogon trogon violaceus x 1
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294 Amerikaanse ReuzenijsvogelRinged Kingfisher megaceryle torquata x x x x x x x x 8

295 Bandijsvogel Belted Kingfisher megaceryle alcyon x x 2

296 Amazoneijsvogel Amazon Kingfisher chloroceryle amazona x x x x x x 6

297 Groene Ijsvogel Green Kingfisher chloroceryle americana x x x x x x 6

299 Groene Dwergijsvogel American Pygmy Kingfisher chloroceryle aenea x x x x 4

303 Groenstaartglansvogel Green-tailed Jacamar galbula galbula x 1

308 Bonte Baardkoekoek Pied Puffbird notharchus tectus x x 2

314 Zwaluwbaardkoekoek Swallow-winged Puffbird chelidoptera tenebrosa x x x 3

315 Zwarte Baardvogel Black-spotted  Barbet capito niger x 1

317 Roodsnaveltoekan White-throated Toucan ramphastos tucanus x x x x 4

318 Groefsnaveltoekan Channel-billed Toucan ramphastos vitellinus x 1

321 Groene Arassari Green Aracari pteroglossus viridis x 1

322 Zwartenekarassari Black-necked Aracari pteroglossus aracari x x 2

324 Guyanadwergspecht Arrowhead Piculet picumnus minutissimus x x 2

329 Bloedrugspecht Blood-colored Woodpecker veniliornis sanguineus x 1

333 Vlekborstgrondspecht Spot-breasted Woodpecker colaptes punctigula x x x 3

336 Vaalkuifspecht Chestnut Woodpecker celeus elegance x 1

339 Gestreepte Helmspecht Lineated Woodpecker dryocopus lineatus x x x 3

341 Zwartkeelspecht Crimson-crested Woodpecker campephilus melanoleucos x x 2

342 Lachvalk Laughing Falcon herpetotheres cachinnans x 1

348 Roodkeelcaracara Red-throated Caracara ibycter americanus x 1

349 Zwarte Caracara Black Caracara daptrius ater x 1

350 Geelkopcaracara Yellow headed Caracara milvago chimachima x x x x x x x x x x x x x x 14

356 Slechtvalk Peregrine Falcon falco peregrinus x 1

368 Oranjevleugelamazone Orange-winged Parrot amazona amazonica x x x x x x x x x x x x x x 14

369 Groene  Muspapagaai Green-rumped Parrotled forpus passerinus x x x x x x x x x x x 11

372 Kraagpapagaai Red-fan Parrot deroptyus accipitrinus x 1
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377 Roodbuikara Red-bellied Macaw orthopsittaca manilatus 0

378 Blauw-gele Ara Blue-and-yellow Macaw ara ararauna x 1

380 Groenvleugelara Red-and-green Macaw ara chloropterus x x 2

381 Dwergara Chestnut-fronted Macaw ara severus x

389 Zwartkuifmierklauwier Black crested Antshrike sakesphorus canadensis x x x x x x 6

390 Gebandeerde Mierklauwier Barred Antshrike thamnophilus doliatus x x 2

452 Geelkeelmuisspecht Buff troated Woodcreeper xiphorhynchus guttatus x 1

459 Palmkruiper Point-tailed Palmcreeper berlepschia rikeri x 1

469 Geelkeelstekelstaart Yellow-chinned Spinetail certhiaxis cinnamomeus x x x x x x x 7

480 Geelbuikelenia Yellow -bellied Elaenia elaenia flavogaster x x x x x x x x x x 10

488 Wenkbauwvliegenpikker Mouse-collored Tyrannulet phaeomyias murina x 1

495 Okerbuikpipratiran Ochre-bellied Flycatcher mionectes oleagineus x 1

510 Gevlekte schoffelsnavel Spotted Tody-Flycacther todirostrum maculatum x x x x x x x x 8

511 Geelbuikschoffelsnavel Common-tody Flycatcher todirostrum cinereum x x 2

523 Geelstuittiran Sulphur-rumped Flycatcher myiobius barbatus x 1

536 Bonte Watertiran Pied Water-Tyrant fluvicola pica x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20

537 Witkopwatertiran White-headed Marsh Tyrant arundinicola leucophala x x x 3

540 Roestvleugeltiran Rusty-margined Flycatcher myiozetetes cayanensis x x x 3

542 Grote Kiskadie Great Kiskadee pitangus sulphuratus x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21

543 Kleine Kiskadie Lesser Kiskadee pitangus lictor x x x x x 5

548 Bonte Tiran Variegated Flycatcher empidonomus varies x 1

550 Tropische Koningstiran Tropical Kingbird tyrannus melancholicus x x x x x x x x x x x x x x 14

551 Vorkstaartkoningstiran Fork-tailed Flycatcher tyrannus savana x 1

552 Koningstiran Easteren Kingbird tyrannus tyrannus x x x x 4

553 Grijze Koningstiran Gray Kingbird tyrannus dominicensis x x 2

563 Kaneelattila Cinnamon Attila attila cinnamomeus x 1

567 Oranje Rotshaan Guiana Cock-of-the-rock rupicola rupicola x 1
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573 Schreeuwpiha Screaming Piha lipaugus vociferans x x

583 Witkruinmanakin White-crowned Manakin dixiphia pipra x 1

594 Grijze Bekarde Cinereous Becard pachyramphus rufus x x x 3

609 Cayennegaai Cayenne Jay cyanocorax cayanus x 1

612 Witbandzwaluw White-banded Swallow atticora fasciata x x 2

613 Witflankzwaluw White -thighed Swallow atticora tibialis x x 2

614
Zuid Amerikaanse  
Ruwvleugelzwaluw Southern rough-winged Swallow stelgidopteryx ruficollis x 1

618 Grijsborstpurperzwaluw Gray-breasted Martin progne chalybea x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19

620 Witbuikzwaluw White-winged Swallow tachycineta albiventer x x x x x x x x x x x x x x x x 16

622 Boerenzwaluw Barn Swallow hirundo rustica x x x x x x 6

625 Huiswinterkoning House Wren troglodytes aedon x x x x x x x x x x x x x x x 15

634 Zwartkopdonacobius Black-capped Donacobius donacobius artricapilla x 1

638 Vaalborstlijster Pale-breasted Thrush turdus leucomelas x x x x x x x x x x x x x x x x 16

640 Naaktooglijster Spectacled Trush turdus nudigenis x 1

644 Tropische Spotlijster Tropical Mockingbird mimus gilvus x x x x x x x x x x x x x x x x x 17

647 Zwartkeelkardinaal Red-capped Cardinal paroaria gularis x 1

648 Sluiertangare Black-faced Tanager schistochlamys melanopis x 1

658 Zwarte Tangare White-lined Tanager tachyphonus rufus x x x x x 5

661 Fluweeltangare Silver-beaked Tanager ramphocelus carbo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19

663 Bisschopstangare Blue-gray Tanager cyanicterus cyanicterus x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18

664 Palmtangare Palm Tanager thraupis palmarum x x x x x x x x x x x x x x x x x 17

665 Sabeltangare Burnish-buff Tanager tangara cayana x 1

669 Turkooistangare Turquoise Tanager tangara mexicana x x 2

674 Zwartmaskerpitpit Black-faced Dacnis dacnis lineata x 1

683 Tweekleurige spitssnavel Bicolored Conebill Coniros bicolor x x

688 Jacarinagors Blue-back Grassquit volatinia jacarina x x x x x x x x x x x 11

691 Bont Dikbekje Wing-barred Seedeater sporophila americana x x x x x x x x x x x x 12
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702 Sukerdiefje Bananaquit coereba flaveola x x 2

705 Grijze Saltator Grayish Saltator saltator coerulescens x x 2

722 Gele Zanger Yellow Warbler setophaga petechia x x 2

723 Zwartkopzanger Blackpoll Warbler setophaga striata x 1

725 Groene Oropendola Green Oropendola psarocolius viridis x x 2

726 Kuiforopendola Crested Oropendola psarocolius decumanus x x x x x x x x x x 10

727 Geelstuitbuidelspreeuw Yellow-rumped Cacique cacicus cela x x x x x x x x 8

728 Roodstuitbuidelspreeuw Red-rumped Cacique cacicus haemorrhous x 1

730 Gele Troepiaal Yellow Oriole icterius nigrogularis x x x x x 5

731 Geelkaptroepiaal Yellow -hooded Blackbird chrysomus icterocephalus x 1

732 Grote Koevogel Giant Cowbird molothrus oryzivorus x x 2

733 Glanskoevogel Shiny Cowbird molothrus bonariensis x x x x x x x x x x 10

734 Caribische Troepiaal Carib Grackle quiscalus lugubris x x 2

735 Zwartkopsoldatenspreeuw Red-breasted Meadowlark sturnella militaris x x x 3

741 Violette Organist Violaceous Euphonia euphonia violacea x x x 3

746 Huismus House Sparrow passer domesticus x x 2

Aantal soorten 187 37 40 45 22 41 33 39 45 41 59 59 50 62 36 54 80 64 48 38 61 17
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