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Dag 1 en 2 – 7 en 8 december Amsterdam – Bangkok - Yangon
We komen na een prima vlucht via Bangkok in de middag aan in Yangon en worden daar opgehaald
door onze lokale gids. Alle formaliteiten op het vliegveld verlopen soepel en we komen net voor
donker aan bij ons hotel. Net genoeg tijd voor een wandeling met Taigavliegenvanger en Bladkoning
en als hoogtepunt een vrouwtje Blue-throated Flycatcher. Tijdens het diner spreken we de dag van
morgen door en gaan we vroeg slapen.
Dag 3 – 9 december
Hlawga Park - Bagan
Na een vroeg ontbijt vertrekken we naar het Hlawga Park, aan de rand van de stad. Puff-throated
Babblers laten zich horen, maar helaas niet zien terwijl een Ashy-headed Green Pigeon overvliegt.
De recent gesplitste Ayeyawaddy Bulbul (van Streak-eared Bulbul) laat zich wel even zien, net als
Chestnut-headed Bee-eater en één van de specialiteiten van het gebied, Racket-tailed Treepie. Een
andere soort die we hier moeten zien kost wat meer tijd maar laat zich uiteindelijk kort zien: Davison’s
Bulbul (split van Stripe-throated Bulbul). Al vogelend komen we nog enkele leuke soorten tegen zoals
Forest Wagtail, Ashy Woodswallow, Noordse Boszanger, Grauwe Fitis en Swinhoe’s Boszanger.

Black-crested Bulbul en Swinhoe’s Boszanger, Hlawga Park, Yangon
Dan wordt het tijd om naar de luchthaven te gaan voor een korte vlucht naar Bagan. Hier wacht een
andere gids ons op bij de luchthaven en na een kwartier zijn we bij ons prachtig gelegen hotel aan de
Ayeyarwaddy rivier. De eerste stop is bij een grote tempel naast ons hotel waar regelmatig Laggar
Falcon te zien is, maar deze geeft helaas niet thuis. We zien wel als snel de endemische Whitethroated Babbler op het terrein, net als een paartje Spotted Owlets en een Amoerkwikstaart (leucopsis
(onder)soort van Witte Kwikstaart). Het is een beetje miezerig, een beetje ongebruikelijk voor deze tijd
van het jaar, maar de middag wordt goed besteed in het uitgestrekte gebied van de tempels, wat een
bijzondere setting! Meer dan 2200 tempels – van groot tot klein en ongeveer 1000 jaar oud - staan
verspreid over een gigantisch gebied. In het half open landschap zien we achtereenvolgens Burmese
Bushlark en Burmese Bush-shrike, en stoten we enkele Rain Quails op, net als een Chinese
Francolin.

Spotted Owlet en Jerdon’s Minivet, Bagan
Dan vliegt er in de verte een kleine zwart-witte vogel in een boom die vervolgens gelukkig snel onze
kant op vliegt: Jerdon’s Minivet! Wat een prachtige vogel is dit zeg! Het is een paartje dat zich
uitgebreid laat bekijken. We hebben de meeste soorten dan inmiddels gezien en keren terug naar het
hotel voor een heerlijk diner.
Dag 4 – 10 december
Bagan en Ayeyarwaddy River
In de ochtend vogelen we opnieuw rondom Bagan maar niet voordat we de tempel hebben
gecontroleerd voor Laggar Falcon. We zien vrijwel onmiddellijk twee vogels zitten in de top van de
tempel, in de telescoop waanzinnig te zien, een mooie start van de dag! De volgende doelsoort is
Hooded Treepie, de endeem die we ook bij Bagan moeten zien. We speuren het halfopen landschap
af totdat onze gids er één hoort roepen en die zich vervolgens snel laat zien, geweldig! Alle
doelsoorten zijn binnen, maar de ochtend is nog niet voorbij. We zien vervolgens nog Yellow-eyed
Babbler, Vinous-breasted Myna, Brown Prinia, Yellow-streaked Warbler, Siberian Rubythroat, Citrine
Wagtail en Plain-backed Sparrow. In de middag maken we een boottocht over de Ayeyarwaddy rivier
waar we een eiland bezoeken voor enkele specialiteiten. Langs de rivieroever fourageren enkele
Temmincks Strandlopers en Strandplevieren en zitten twee Arendbuizerds. Bij de landing zien we al
snel een White-tailed Stonechat en Red Avadavat. In het hoge riet zien we een mooi groepje Striated
Babblers. We lopen verder over een kleine akker en vinden een aardige groep piepers bestaande uit
Grote Piepers, Roodkeelpiepers en enkele Paddyfield Pipits. We sluiten het boottochtje af met een
10-tail Sand Larks die zich goed laten zien op een uitgestrekte zandbank. Tegen donker keren we

terug en hebben opnieuw een heerlijk diner, ditmaal buiten op het terras aan de rand van de river.

Jerdon’s Bushlark en Hooded Treepie, Bagan
Dag 5 – maandag 11/12
Mount Victoria
Vandaag is vooral een reisdag. We rijden in de ochtend naar de andere kant van de Ayeyarwaddy
rivier richting Mount Victoria. De eerste stop is voor White-rumped Falcon en het duurt niet lang
voordat we een schitterend paartje zien van deze bijzondere soort. Een volgende stop levert Greyheaded en Alexandrine Parakeets op, naast een fraaie vliegende Greater Flameback. Aan het eind
van de middag komen we aan in onze accommodatie aan de rand van Kanpalat, op een hoogte van
1830m. Het uitzicht is vanuit de accommodatie is adembenemend en we kijken uit naar de komende
dagen als we Mount Victoria gaan verkennen.
Dag 6 – dinsdag 12/12
Mount Victoria
We hebben een vroeg ontbijt maar zijn niet allemaal even fit, Puc en Jan blijven achter. We rijden
vervolgens omhoog en ervaren een prachtige zonsopkomst als de zon boven de wolken in de dal
verschijnt. De eerste stop levert meteen een leuke soort op: 3 Yellow-billed Blue Magpies laten zich
even goed zien. Bij de eerste stop op hoogte hoort onze gids al meteen Mount Victoria Babax en
Assam Laughingthrush zingen, en even later zien we beide soorten, mooie start! Maar de activiteit
begint nog maar net en binnen het half uur zien we Grey Sibia, White-browed Fulvetta, Spot-breasted
Parrotbill en Burmese Bushtit.

Uitzicht vanaf Mt Victoria bij zonsopkomst
De volgende stop is goed voor White-browed Nuthatch, een van de endemen. De vogel is erg actief
en beweegt onophoudelijk tussen de bemoste takken, maar we kunnen de vogel fraai bekijken. We
wandelen langzaam omlaag over het brede onverharde pad en zien Black-bibbed Tit, Chestnut-vented
Nuthatch, Green Shrike-babbler en – met de nodige moeite - Brown-capped Laughingthrush. Later in
de middag sluiten Puc en Jan zich aan die zich gelukkig weer wat beter voelen. Wat lager op de berg
sluiten we de dag af met onze eerste Crested Finchbills en een gehoorde Chin Hills Wren-babbler.

Iedereen is moe na deze eerste dag en na het diner is het voor iedereen vroeg slapen.

Bergbossen op Mt Victoria
Dag 7 – woensdag 13/12
Mount Victoria
In de ochtend rijden we opnieuw de bergen in, iedereen is weer fit gelukkig, en we gaan dit keer nog
wat verder omhoog, tot ongeveer 2500m hoogte. We passeren het bergstation vanwaar de trekkings
worden gedaan naar de top die iets boven de 3000m ligt hier. Een Maroon Oriole zit fraai bovenin de
boom. Omdat deze kant van de berg nog in de schaduw ligt en de temperatuur en activiteit te wensen
overlaat besluiten we om eerst aan de andere (zonnige) kant te vogelen. We zien opnieuw Whitebrowed Nuthatches, ditmaal nog wat beter dan gisteren. Wat later op de ochtend rijden we toch naar
de andere kant die nu wel in de zon ligt.

De endemische White-browed Nuthatch en Streak-throated Barwing, Mt Victoria
De activiteit is wat wisselend maar we zien achtereenvolgens Streak-throated Barwing, Darjeeling en
Strip-breasted Woodpecker en Stripe-throated Yuhina. Onze veldlunch wordt opgevrolijkt door een
tamme Scaly-breated Wren-Babbler en een groepje Siberische Boompiepers (van de ondersoort
Hodsgoni). Vervolgens rijden we terug om langs de andere kant te vogelen. Hier zien we meteen een
andere reeks aan soorten met onder meer Yellow Fantail, Yellow-bellied Flowerpecker en Mrs Goulds
Sunbird. Dan stoppen we op een plek waar we veel lijsters zien vliegen. Het is dan al het einde van de
dag, blijkbaar de tijd dat de vogels aan het voor verzamelen zijn. We zien vele Vale Lijsters en Greysided Thrushes die zich door de telescoop prachtig laten zien. Enkele Grey Treepies vliegen over. Een
Chestnut-bellied Rock Thrush zit mooi open. Dat geldt niet voor een Slaty-backed Flycatcher die door
de schemer lastig te zien is in het bos. We doen aan het begin van de avond een poging voor
Hodsgons Frogmouth, maar het bos is muisstil.

Mt Victoria Babax en Brown-capped Laughingthrush, Mt Victoria

Grey Sibia en Grey-sided Thrush, Mt Victoria

Black-headed Shrike-Babbler en Fire-tailed Sunbird, Mt Victoria
Dag 8 – donderdag 14/12
Mount Victoria
Bij de accommodatie kunnen we eerst genieten van een tamme Siberische Boompieper, mooie start!
Vervolgens rijden we maar een klein stukje om op circa 1800 m wat andere soorten te zoeken.
Doelsoort is Striped Laughingthrush die we al snel actief zingend goed kunnen bekijken, In het half
open cultuurlandschap zien we verder Slender-billed Oriole, veel Vale Lijsters en Grey-sided
Thrushes, maar ook Roodmussen, Bladkoningen, Swinhoes en Bruine Boszangers en een
Langstaartklauwier. Iets hoger komen zien we Rufous-gorgetted en Little Pied Flycatcher,net als Bluewinged Minla en Whiskered Yuhina. We nemen een ontspannen break tussen de middag en gaan in
de namiddag voor zeldzame Black-headed Shrike-Babbler. Als we het busje parkeren zit er al een
vogel te roepen en binnen 5 minuten zit de vogel recht boven ons hoofd, geweldig!
We doen aan het begin van de avond opnieuw een poging voor Hodsgons Frogmouth, maar opnieuw
geen vogel. Misschien heeft de cycloon die enkele dagen eerder voor ongebruikelijke regenval heeft
gezorgd de vogel doen verplaatsen…..

Dag 9 – vrijdag 15/12
Mount Victoria
Op deze laatste dag op Mount Victoria rijden we voorbij het bergstation, maar onderweg zien we in het
eerste licht Mount Victoria Babax en Brown-capped Laughingthrush – op de bekende plek - maar
ditmaal langdurig open een bloot. Drie Yellow-billed Blue Magpies zitten net achter het bergstation

Veldlunch op Mt Victoria
maar kunnen goed bekeken en zelfs gefotografeerd worden. Dan rijden we verder naar de andere
kant van de berg, we hebben nog één target die we alleen gehoord hebben, de Himalayan Cutia. We
maken flink wat meters en zien van alles, maar helaas geen Cutia. Nieuw voor de lijst waren onder
meer Fulvous-breasted Woodpecker, Yellow-browed Tit, Rusty-capped Fulvetta, Pygmy Flycatcher en
Blue-fronted Redstart. Daarbij waren betere waarnemingen van Hume’s en Bar-tailed Treecreeper,
Streak-breasted Scimitar-Babbler, Buff-throated en Ash-throated Warbler en Red-tailed Minla. Een
geweldig en waardig afscheid van Mount Victoria!

Yellow-billed Blue Magpie en Himalayan Bluetail, Mt Victoria
Dag 10 – zaterdag 16/12
Mount Victoria – Bagan
Na het ontbijt rijden we de bergen weer uit, terug naar Bagan. We maken enkele stops en zien nog
een heel aantal leuke soorten onderweg: Greater Yellownape, Grey-headed Woodpecker, Himalayan
en Greater Flameback, Grey-crowned Pygmy Woodpecker, Blossom-headed Parakeet, Red-billed
Blue Magpie, Rosy Minivet, Velvet-fronted Nuthatch, een geweldig mooie groep Greater Necklaced
Laughingthrushes en Cinereous Tit, die we verder deze reis niet meer tegen zullen komen. We
arriveren aan het eind van de middag in Bagan waar we genieten van het warme weer en een
geweldige zonsondergang. En de Spotted Owlets zijn inmiddels met zijn 3-en.

Uitzicht vanuit de accommodatie in Bagan over de Ayeyarwaddy rivier
Dag 11 – zondag 17/12
Bagan – Inle Lake
We hebbe nog een klein uur voordat de vlucht vertrekt naar Heho en die besteden we in de buurt. We
kijken of de Laggar Falcons weer aanwezig op de tempel naast onze accommodatie en dat blijkt het
geval. We hebben dubbel geluk want om ongeveer dezelfde tijd als een week terug vliegen de vogels
weg, maar nu recht over ons heen en met geweldig licht! Uitgelaten rijden we naar het vliegveld voor
de korte vlucht naar Heho.

Laggar Falcon op de tempel naast onze accommodatie in Bagan
We nemen afscheid van onze gids en bedanken hem voor de geweldige dagen in Bagan en Mt
Victoria. Na aankomst in Heho worden we opgewacht door onze nieuwe gids en chauffeur en rijden
we nog een dik uur voordat we aankomen bij onze accommodatie aan de rand van Lake Inle. Wat een
geweldige plek! En wat een ligging! In de tuin zien we meteen Taigavliegenvanger en Bruine
Boszanger. Na een dik half uur doen we een eerste boottocht over het meer, in twee boten. De
buitenboordmotoren zijn flink luidruchtig en met een zoevende vaart varen we naar de andere zijde
van het meer. Op het meer zelf zit opmerkelijk weinig, geen eenden bijvoorbeeld. Alleen wat Little
Cormorants, Bruinkopmeeuwen en Witwangsterns. Als we de kreken invaren wordt het vogelleven
gevarieerder. Een Striated Grassbird zit op een paal, we zien een Grijze Wouw, Stejnegers
Stonechats en enkele Langstaartklauwieren. We meren af bij een restaurant met een schitterend
uitzicht over het meer en genieten van een heerlijke lunch. Vervolgens gaan we op zoek naar de
eerste doelsoort die we al snel zien: een Collared Myna zit op het dak van een vissershut uitbundig te
zingen. Wat een prachtige vogel! Dan varen we naar een kolonie Asian Openbills om vervolgens
smallere kreken te verkennen voor de twee andere doelsoorten: Jerdon’s Bushchat en Chinese
Grassbird. Die eerste zien we vrij snel. We leggen aan langs een dijkje en gaan het gebied te voet
verder verkennen.

Een goede keuze want we kunnen nu langdurig genieten van Jerdon’s Bushchat, maar ook
Blauwborst, Bruine Boszanger en Yellow-bellied Prinia. De Chinese Grassbird wil nog niet zo goed
meewerken en uiteindelijk houden we die tegoed voor morgenochtend. In een klein half uur varen zijn
we terug in het hotel voor een heerlijk diner.

Lake Inle
Dag 12 – maandag 18/12
Inle Lake - Kalaw
We varen meteen terug naar de plek waar we gisteren zijn geëindigd in de hoop de Chinese Grassbird
te zien te krijgen. Onderweg zit er een fraaie Collared Myna op een paal en ook een Draaihals laat
zich even fraai zien een fotograferen.

Collared Myna en Jerdons Bushchat, Lake Inle, LS
Bij aankomst horen we gelukkig snel een grassbird zingen maar meer dan enkele korte glimpsen
krijgen we niet van de vogel te zien, ondanks uitvoerig proberen. Een andere leuke soort vanmorgen
is Maskergors waar we er twee van zien in het riet langs het pad. Een Black-browed Reed Warbler
laat zich vervolgens nog even zien. Dan varen we terug, pakken onze spullen en rijden we in
ongeveer 1,5 uur naar Kalaw, een bergdorpje met omliggende bergbossen die weer een heel andere

avifauna herbergen. Eentje die meer lijkt op die van NW-Thailand. We rijden in de middag eerst
omhoog naar een plek waar zwaluwen zich verzamelen voordat ze gaan slapen. En sinds kort naar
verluidt ook een plek waar Dark-rumped Swift soms wordt gezien, een soort die verder alleen bekend
is van enkele plekken in India. Onderweg maken we kennis met White-browed en Rusty-cheeked
Scimitar Babblers, een andere ondersoort van Red-vented Bulbul en Orange-bellied Leafbirds. Dan
zien we de eerste gierzwaluwen vliegen, we maken snel foto’s en zien dat het gaat om Cook’s Swift,
recent gesplitst van Pacific Swift. We zien uiteindelijk wel een 20-tal gierzwaluwen, sommigen zijn te
ver, maar alle vogels die we hebben gefotografeerd zijn uiteindelijk Cook’s Swift. Het lichte stuitje is zo
klein dat die met de verrekijker in het veld eigenlijk niet opvalt (anders dan bij Pacific Swift
bijvoorbeeld). Dus gelukkig dat we de vogels konden fotograferen, maar helaas dus geen Darkrumped Swift. Wel vliegen er steeds enkele Asian House Martins.

Roodkeelnachtegaal en Dark-backed Sibia, Kalaw
Dag 13 – dinsdag 19/12
Kalaw
We vertrekken op tijd om het bergbos van Kalaw te verkennen. Onderweg zien we een prachtige
Roodkeelnachtegaal maar ook Oosterse Tortel, Gaai, Rusty-cheeked en White-browed Scimitar
Babbler, maar ook Yellow-eyed Babbler, Grey-backed Shrike en Burmese Nuthatch.

Silver-breasted Broadbill en Birmese Yuhina, Kalaw
Het cultuurlandschap gaat langzaam over in een prachtig bos, doorsneden door een aangenaam
breed vanwaar je prima kunt vogelen! Onderweg komen we al enkele leuke soorten tegen zoals
White-crowned Forktail en Silver-breasted Broadbill. Maar dan komen we enkele flocks tegen en
weten we niet waar we moeten kijken, wat een vogels en wat een diversiteit! De grootste uitdaging zijn
de phylloscopus zangers. We zien veel Bladkoningen, Swinhoe’s Boszangers maar ook – voor het
eerst deze reis, Kroonboszangers! Sommige laten zich geweldig zien, op ooghoogte in de bomen. In
de ondergroei veroorzaken Grey-throated en Golden Babbler veel beweging in de varens, maar
slechts af en toe laat een vogel zich wat langer zien. Andere soorten zijn Martens’s en Whitespectacled Warbler, Blue-winged Minla en Dark-backed Sibia en Burmese Yuhina, beide doelsoorten
dus! We lunchen op een heerlijke plek aan de rand van een meer en zien Tickels Blue Flycatcher
maar ook Dark-backed Sibia en Burmese Yuhina die zich nu ook mooi laten fotograferen. Een grote
groep Chestnut-flanked White-eyes speurt het gebladerte af naar kleine insecten terwijl Mountain,
Ashy Bulbul en een groepje Black-throated Bushtits zich fraai laten zien. Een geweldige dag vogelen
met een heerlijk diner als afsluiting in het Pine Hill Resort.

Dag 14 – woensdag 20/12
Kalaw - Yangon
Na ontbijt rijden we naar de luchthaven en nemen we afscheid van onze gids die ons deze dagen
geweldig heeft begeleid. Aangekomen in Yangon rijden we in zuidelijke richting naar Kyaikhto waar
we overnachten. We hebben nog enkele uren licht en naast het hotel is het goed vogels kijken met
enkele nieuwe soorten voor de reis zoals Dollarbird, Lesser Whistling Duck, Thick-billed Warbler en
Stripe-throated Bulbul maar ook fraaie Lineated en Coppersmith Barbets.
Dag 15 – donderdag 21/12
Moattama
We vertrekken vroeg om met het juiste tij aan te komen bij het dorpje vanwaar we met enkele boten
de delta gaan verkennen op zoek naar de Lepelbekstrandloper. Als we aankomen komt net de zon op,
en we zien al snel Witwangsterns, Mongoolse en Woestijnplevieren, Kleine Goudplevieren en flink wat
Grote en Veldpiepers (Paddyfield Pipit). Het lijkt echter alsof het nog helemaal geen hoogwater is, De
boten liggen nog stevig in de modder. De gids geeft aan dat het water nog zal stijgen maar wij zijn
allemaal wat sceptisch. Een uur later lukt het weliswaar om de boot in beweging te krijgen maar meer
dan 100 meter varen we niet, de kreken bevatten te weinig water en ze moeten ca 8 kilometer varen
om bij de delta te komen. We overleggen en besluiten dan maar naar het wad te gaan lopen, we
hebben voldoende hulp van de bootmannen en de temperatuur is prima, niet te warm en niet te koud.
Maar het is wel flink wat kilometers waden door modderige kreken en lopen over schier eindeloze
vlakten. Het helpt dat enkele dagen geleden in ieder geval nog Lepelbekken gezien zijn, dus vol
goede moed beginnen we met onze tocht.

Onderweg naar het wad voor de Lepelbekstrandloper
Het wordt een geweldige wandeling, met schitterende vergezichten in een bijzonder deel van het land.
Eastern Marsh Harriers scheren voorbij en de eerste stukken wad worden zichtbaar. We scannen het
af en zien de eerste Roodkeel- en Krombekstrandlopers. Na enkele uren komen we aan bij de rand
van het wad, hier moet het gebeuren. Maar het is erg laag water en de steltlopers staan verspreid.
Maar we kunnen wel enkele groepjes afspeuren met ook leuke soorten als Terekruiter en
Breedbekstrandloper. Helaas echter geen glimp van onze doelsoort en na enkele uren lopen we weer
langzaam terug. Onderweg zien we nog Painted Stork en Lachstern en met zonsondergang komen
we terug waar we in de vroege ochtend gestart zijn, zonder Lepelbek, maar met een geweldige
ervaring rijker. We rijden terug naar ons hotel en genieten van een heerlijk biertje en het vooruitzicht
van een ontspannen ochtend de volgende dag.
Dag 16 – vrijdag 22/12
Moattama - Moeyingyi
Na een rustige ochtend rijden we Moeyingyi waar we rond de lunch aankomen. Een werkelijk
schitterende wetland met dito accommodatie: vanuit de veranda kijk je uit over het moeras,
fantastisch! In de middag maken we de eerste boottocht over het meer en maken we een wandeling
over de dijkjes. Heel leuk want er zitten ontzettend veel vogels overal! Het begint al met een Black-

capped Kingfisher en groepjes Chestnut-tailed Starlings. Het boottochtje is meteen een heel leuke met
prachtige fotokansen en veel gave soorten zoals Oriental Reed Warbler, Siberian Stonechat, Brown
Shrike en Plaintive Cuckoo. Een fraai mannetje Pied Harrier kwam overvliegen op weg naar zijn
slaapplaats.

De accommodatie bij Moeyingyi

Vogels kijken in het uitgestrekte moerasgebied van Moeyingyi
Dag 17/18 – zaterdag 23/zondag 24/12
Moeyingyi – Yangon - Amsterdam
Na het ontbijt stappen we opnieuw op de boot en maken we weer een schitterende tocht door het
uitgestrekte wetland. Dit keer met nog enkele leuke nieuwe soorten zoals Cotton Pygmy Goose,
Chestnut-eared Bunting, Grey-headed Lapwing, Oriental Darter, Yellow Bittern, Lesser Whistling Duck
en Pheasant-tailed Jacana. We genieten op de dijkjes van de bijzondere cultuur en levenswijze van
de mensen hier in het besef dat we hierna de terugreis moeten aanvaarden. Na de lunch rijden we
terug naar Yangon voor een laatste overnachting. De volgende ochtend rijden we naar de luchthaven
voor onze vlucht terug naar Amsterdam en komt er een einde aan deze bijzondere reis.

