Reisverslag West-Papoea
15 juli t/m 1 augustus 2018

Georganiseerd door:

www.birdingbreaks.nl

Let op: de route is andersom afgelegd dan op bovenstaand kaartje is aangegeven
Dag 1 en 2 - 15 juli en 16 juli
Amsterdam – Jakarta
We verzamelen om 18:00 op luchthaven Schiphol bij de incheckbalie van KLM en vliegen om 20:50
met vlucht KL809 naar Jakarta. In het vliegtuig zitten we naast enkele Fransen die we feliciteren want
ze hebben zojuist de finale van het WK voetbal gewonnen van Kroatie. In Jakarta stappen we over en
vliegen we om 22:45 met vlucht GA656 verder naar Jayapura.
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Zicht op West-Papoea bij aankomst in Jayapura
Dag 3 - 17 juli
Jayapura - Nimbokrang
We arriveren om 6:10 in de ochtend in Jayapura, de hoofdstad van de provincie West-Papoea waar
we al snel onze lokale agent voor de tour ontmoeten. We ontbijten nog even bij de luchthaven en
rijden vervolgens naar Lake Sentani. We zien de eerste soorten zoals Papuan Black Myzomela en
Dollarbird. Na het inchecken in onze accommodatie in Nimbokrang verkennen we een open gebied
voor mannikins en andere soorten. Al snel zien we Pied Bushchat, Willie Wagtail, Crimson Finch,
Sacred Kingfisher, Lesser Black Coucal, Rainbow Bee-eater en Streak-headed en vele Grand
Mannikins. Een bijzondere verschijning is een geheel witte Variable Goshawk, een bijna spookachtige
verschijning. Een Brown Falcon zit boven in een boom en laat zich op afstand goed door de telescoop
zien. Na de lunch lopen we een eerste ronde door het prachtige laaglandregenwoud met onder meer
Rufous-bellied Kookaburra, Black-browed Triller, Shining Flycatcher en ook al de eerste
paradijsvogels! Enkele fraaie mannetjes Lesser Bird-of-Paradise baltsen boven in de boom, maar
blijven vaak goed verscholen. En enkele van ons zien meteen al een goede soort voor dit gebied, een
Pale-billed Sicklebill, ook een paradijsvogelsoort, maar de vogel verdwijnt zo snel als hij is gekomen.
Voldaan maar ook vermoeid vanwege het tijdschil hebben we onze eerste diner en gaan daarna snel
slapen.
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Omgeving van Lake Sentani bij Jayapura
Dag 4 - 6 (18 - 20 juli)
Nimbokrang
In het gebied staan enkele uitkijktorens, speciaal voor paradijsvogels. De balts van paradijsvogels is
vaak ’s morgensvroeg en dus beginnen we de ochtend in een toren die naast de kale staak is
gepositioneerd en die als baltsplaats wordt gebruikt door Twelve-wired Bird-of-Paradise. Het is nog
vrijwel donker als we arriveren en een Hook-billed Kingfisher roept luid naast de toren. In de toren is
het dan wachten op de eerste activiteit en die komt als eerste van een Dollarbird en enkele Metallic
Starlings. Niet veel later horen we de verdragende roep van de Twelve-wired Bird-of-Paradise die
even later bovenop de staak verschijnt, wat een prachtige vogel! We genieten van het aparte
baltsgedrag hoewel de vogel zich nog inhoudt vanwege het ontbreken van een vrouwtje. Daarna
lopen we over de modderige trails naar een volgende baltsplaats, die van de schitterende en vuurrode
King Bird-of-Paradise. Het duurt even maar dan zien we ze regelmatig hoog in de boom roepen,
fantastische en bizarre vogels! Een Black Berrypecker zit even stil op een tak terwijl we genieten van
de paradijsvogels.

Wachten op Lesser Bird-of-Paradise bij Nimbokrang, LS
’s Middags rijden we naar een prachtig uitkijkpunt waar we genieten van het uitzicht over het primaire
regenwoud. Papuan Spinetails vliegen vlak boven onze hoofden en in de verte zien we Pinons
Imperial Pigeons en Sulphur-crested Cockatoo bovenin enkele woudreuzen, net als enkele Goldenfaced Myna’s.
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De volgende ochtend rijden we naar de Jalan Korea, een oude ‘logging road’ met een mooi en
grotendeels intact (secundair) bosgebied. Bij aankomst zien enkele een Eclectus Parrot en Black
Butcherbird overvliegen. Een Tawny-breasted Honey-eater zit even boven in een boom en we horen
de roep van Yellow-billed Kingfisher, zonder de vogel te zien helaas. Dan slaan we af en lopen we
een oude logging trail op. De begroeiing is weelderig en we horen Little Shrike-Thrush van dichtbij
roepen. Een andere roep hoort bij Emperor Fairywren, een prachtige azuurblauwe vogel. Het duurt
niet lang of een paartje laat zich geweldig aan een ieder zien. We vervolgen onze weg en horen een
Papuan (Red-bellied) Pitta roepen maar de vogel blijft verborgen in de dichte ondergroei. Op de
terugweg hebben we meer geluk met een Yellow-billed Kingfisher die zich nu wel goed laat zien, net
als een paartje Shining Flycatchers. Een Zoe Imperial Pigeon vliegt over en een Wompoo Fruit-Dove
wordt alleen gehoord.

Twelve-wired en King Bird-of-Paradise, Nimbokrang, West-Papoea, LS
Bij het regenwoud achter de accommodatie van Alex zien we in de middag Great Cuckoo-Dove en
horen we Hook-billed Kingfisher, maar deze soort is ontzettend moeilijk te zien te krijgen. In de
schemer worden we verrast door roepende Papuan en Marbled Frogmouth, vlakbij de accommodatie
en zien we een Papuan Couscous hoog in de boom.

Lesser Bird-of-Paradise en Yellow-billed Kingfisher, Nimbokrang, West-Papoea, LS
De volgende ochtend staan we vroeg op voor een poging om Marbled en Papuan Frogmouth te zien,
op een andere plek dan gisteravond, maar we horen ze alleen ondanks flink speuren. We horen ook
van dichtbij Red-legged Brush-Turkey roepen, maar ook bij deze soort helaas geen zichtwaarneming.
Op de terugweg komen we langs een ‘fruiting tree’ waar veel activiteit is. Er vliegt een Channel-billed
Cuckoo in de boom, een trekvogel uit Australië. Een geweldig mooie en grote vogel met een enorme
snavel. We blijven even bij de boom en zien nog veel meer: één van de gidsen vind een Marbled
Frogmouth in de boom en we zien Pink-spotted en Orange-bellied Fruit-Doves, maar ook twee
Double-eyed Fig-parrots.
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Regenwoud bij Nimbokrang
Een wandeling na ontbijt levert een snelle ontmoeting op met een Azure Kingfisher maar ook Rufousbellied Kookaburra, Streak-headed Honey-eater, Ochre-collared Monarch en nog een Pale-billed
Sicklebill. Dan is het tijd om de spullen te pakken maar niet voordat we een poging hebben gedaan
voor Blue-and-black Kingfisher. Hoewel de tijd van de dag niet ideaal is, proberen we deze soort toch
op een oude logging trail aan de rand van het dorp, Het is aanvankelijk rustig maar dan begint er een
vogel te roepen en even later nog een. We blijven geduldig speuren en dat wordt uiteindelijk beloond
met enkele korte waarnemingen, maar helaas niet door iedereen. Dan rijden we naar Sentani voor
één overnachting in een heerlijk luxe hotel, heel prettig na een aantal dagen in het eenvoudige
Nimbokrang te hebben overnacht. De volgende ochtend nemen we de korte vlucht naar Manokwari
om door te reizen naar de Arfak bergen.

Marbled Frogmouth en Rufous-bellied Kookaburra, Nimbokrang, West-Papoea, LS
Dag 7 (21 juli)
Jayapura – Arfak
We worden na de korte vlucht in Manokwari opgevangen op de luchthaven en rijden vervolgens in drie
4-wheel drives de bergen in naar de Arfak Lodge. Een werkelijk prachtige rit door schitterend
nevelwoud. Onderweg zien we regelmatig Sulphur-crested Cockatoo’s vliegen, maar veel tijd om te
stoppen is er niet, we kunnen in de middag namelijk meteen al hutten bezoeken voor enkele soorten
paradijsvogels! Zo wordt de hut van Magnificent Bird-of-Paradise meteen aangedaan door enkele
deelnemers. En met succes want niet alleen prachtige waarnemingen van de paradijsvogel maar ook
van Black-eared Catbid, Cinnamon Ground-Dove en Green-backed Robin. Door lokale jongens was er
ook zojuist een Feline Owlet-Nightjar gevonden langs één van de trails dus daar ging een ander deel
van de groep heen. Het was flink klauteren naar beneden maar niet voor niets! Ondanks dat de vogel
op nog geen 5 meter voor ons zat was het nog even goed kijken voordat iedereen de soort zag, wat
een fenomenale schutkleuren! En hoe bijzonder dat deze vogel is gevonden door de lokale jongens!
Ondank de regen genieten we van de soort en het moment. We lopen vervolgens langzaam terug en
zien dan al de eerste mooie soorten langskomen zoals Flame Bowerbird (helaas kort), Vogelkop
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Suberb Bird-of-Paradise, Mountain Mouse-warbler en Fan-tailed Monarch. Vervolgens reden we door
naar de Arfak Lodge - onze accommodatie op een hoogte van 1700 meter met een geweldig uitzicht
over de beboste heuvels. De plek waar we de komende dagen zullen verblijven.

Het vervoer op de Arfak Mountains

Uitzicht vanaf de Arfak Lodge, magisch!
Dag 8 t/m 11 (22 t/m 25 juli)
Arfak gebergte
We hebben deze dagen een aantal fraaie hutten speciaal voor paradijsvogels tot onze beschikking en
die gaan we dan ook afwisselend bezoeken. De hutten zijn niet zo groot (met twee a drie personen is
ie vol) zodat we steeds van plek wisselen en iedereen goede (foto)kansen krijgt voor de verschillende
soorten. Er zijn hutten voor Magnifent Bird-of-Paradise, enkele hutten voor Western Parotia en
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Vogelkop Superb Bird-of-Paradise, hutten voor Vogelkop Bowerbird en een verre hut voor Black
Sicklebill. De vroege ochtenden werden meestal besteed aan een verblijf in de hutten waarna we als
groep één trail in het bos gingen lopen of verderop langs de weg vogels gingen kijken, Het is een
prachtig gebied met nog volledig beboste berghellingen.

Team Arfak
De highlights van deze dagen: de bijzondere baltsdans van de Western Parotia, te zien in 3
verschillende hutten voor deze soort – soms dansend tot op enkele maters afstand! We genieten van
de balts van Magnificent Bird-of-Paradise met nog een ware uitsmijter in de vorm van een waarneming
(met prachtige foto’s) van een Russet-tailed Thrush, een nieuwe soort voor Arfak en Vogelkop volgens
de gidsen! We zien ook de bijzondere balts van Vogelkop Superb Bird-of-Paradise op een kale
omgevallen boomstam.

Feline en Mountain Owlet Nightjar, Arfak Mountains, LS
Op de eerste volle dag zien we ook meteen een Mountain Owlet-Nightjar, gewoon in een vervallen
huis achter de accommodatie, geweldig! De trails zijn spannend en over de 3 dagen zien we daar en
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langs de weg een fraaie lijst aan soorten: Papuan Mountain Pigeon, Mountain Fruit-Dove, White-eared
Bronze Cuckoo, vele fraaie Blyths Hornbills, Papuan Lorikeet, Moluccan King Parrot, Red-breasted
Pygmy-Parrot, Black-eared Catbird, Masked en Vogelkop Bowerbird, Marbled, Arfak, Long-billed en
Forest Honey-eater, Ornate en Vogelkop Melidectes, Black-breasted Boatbill, Mountain Mouse
Warbler, Goldenface, Mid-mountain en Fan-tailed Berrypecker, Mountain Peltops, Vogelkop en Sclater
Whistler, Pygmy Drongo Fantail, Western Parotia, Black-billed Sicklebill (1 keer fraai vanuit een hut),
Black Sicklebill (4), Flame Bowerbird, Vogelkop Suberb Bird-of-Paradise, Magnificent Bird-ofParadise, Lesser Bird-of-Paradise, enkele gehoorde Magnificent Riflebirds en Blue-gray en Greenbacked Robins.

Magnificent Bird-of-Paradise en Western Parotia, Arfak Mountains, LS
We rijden na 3 dagen weer langzaam terug en zien op de terugweg nog een leuke verrassing in de
vorm van een Grizzled Tree Kangaroo. We overnachten in Manokwari in een fraai hotel wat niemand
erg vindt…heerlijk om weer even wat comfort te hebben na de dagen in de eenvoudige Arfak Lodge.
Dag 12 (26 juli)
Manokwari – Sorong – Waigeo
We vertrekken na een ontspannen ontbijt naar de luchthaven van Manokwari voor onze vlucht naar
Sorong waar we ook lunchen. Na de lunch rijden we naar de haven en nemen we de snelle ferry naar
Waigeo, Raja Ampat, één van de meest fraaie (duik)gebieden in de wereld en een prachtige
verzameling tropische eilanden. Hoewel de boot er een aardig tempo in heeft zien we onderweg
aardig wat Lesser Frigatebirds, een Great Frigatebird, Streaked Shearwater en Great Crested Tern.

Onderweg naar Waigeo, paradijs op aarde
In de haven zien we enkele Singing Starlings. We varen met een priveboot nog zo’n 10 minuten
verder en komen aan bij onze prachtige accommodatie gelegen aan een hagelwit strand….na een
ontspannen drankje doen we nog een wandeling in de omgeving voordat het donker is. Een leuke
wandeling want er is veel activiteit met vogels die zich naar de slaapplaatsen begeven. We zien
Claret-breasted Fruit-Dove, een fraaie Grey-headed Goshawk, Pinons Imperial Pigeon, een prachtige
Beach Kingfisher bij de accommodatie, meerdere Sacred Kingfishers en een gehoorde Hook-billed
Kingfisher, veel Eclectus Parrots, Red-cheeked Parrots en Sulphur-crested Cockatoo’s en Yellowfaced Myna. Als we terugkomen bij de accommodatie wacht ons een volgende verrassing: twee
prachtige Papuan Frogmouths zitten in de boom pal boven het restaurant! En alsof het nog niet
genoeg is kroop een Waigeo Couscous (een buideldier) behoedzaam door de bomen naast onze
huisjes…..fantastische start van ons avontuur in Waigeo!
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Grey-headed Goshawk en Waigeo Couscous, Waigeo, LS

Papuan Frogmouth, Waigeo, LS

Dag 13 (27 juli)
Waigeo Island
We staan vroeg en rijden in het donker weg naar de baltsplaats van de Wilson’s Bird-of-Paradise,
misschien wel dé soort van Waigeo. In het schemer lopen we een stukje naar de hut en met het eerste
licht zit iedereen in de ruime schuiltent, te wachten op wat komen gaat. We horen al snel van dichtbij
Hook-billed Kingfisher en Common Paradise Kingfisher roepen, dat is alvast leuk! Enkele Dusky
Scrubfowls scharrelen langs de begroeiing. Het duurt niet lang voordat we een prachtig mannetje
Wilson’s Bird-of-Paradise zien, boven op een staak aan de rand van de baltsplaats. Even later vliegt ie
naar de grond, op nog geen 10 meter afstand en begint ie blaadjes van de baltsplaats te verwijderen.
De volgende twee uren genieten we van de balts en zang van deze schitterende soort en kunnen we
ook geweldige foto’s maken. Als we helemaal voldaan zijn verlaten we de hut en gaan we in de
omgeving nog vogels kijken. En dat pakt meteen goed uit want we zien in heel korte tijd zowel Hookbilled als Common Paradise Kingfisher, te gek! Andere soorten hier zijn Tawny-breasted Honey-eater
en Hooded Butcherbird, We rijden langzaam terug naar onze accommodatie en maken enkele stops
onderweg. Een fraaie vrouwtje Red Bird-of-Paradise laat zich prachtig zien, net als een Golden
Monarch en enkele Spotted Whistling Ducks. Het wordt warm en we hebben een siësta bij onze
accommodatie. Maar veel rust is ons niet gegund….bij de huisjes zien we een prachtige Palm
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Wilsons Bird-of-Paradise, Waigeo, LS

Hook-billed en Common Paradise Kingfisher, Waigeo, LS
Cockatoo, de twee Papuan Frogmouths zitten nog altijd naast het restaurant bij de accommodatie, en
even later zien we een Beach Kingfisher langsvliegen! En dat gewoon vanuit de luie stoel…
Na de lunch bezoeken we een andere baltsplaats, namelijk die van Red Bird-of-Paradise. Het is een
mooie wandeling door het bos en na ongeveer een half uur horen we de vogels al roepen. Ook hier
staat een grote, ruime hut waar we met zijn allen in passen. Het is een drukte van jewelste, we zien in
totaal wel 30 vogels die uitbundig aan het baltsen zijn, echt een fantastisch gezicht! In de avond
genieten we van een heerlijk diner met op de achtergrond het zachte ruisen van de zee.
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Red Bird-of-Paradise, Waigeo, LS
Dag 14 (28 juli)
Waigeo Island
Deze ochtend staat in het teken van een andere specialiteit van het eiland: de Western Crowned
Pigeon. We rijden in onze jeeps naar het hogere en bosrijke deel van het eiland. Onderweg zien we
fraaie Eclectus en Red-faced Parrots, Black-capped Lory’s en Rainbow Lorikeets. Een Lowland
Peltops zit fraai bovenin een boom en in hetzelfde dal zien we een fraaie Waigeo Couscous die
langzaam omhoog klautert. Andere soorten die we deze ochtend zien: Mimic en Green-backed
Honey-eater, Helmeted Friarbird, Hooded en Black Butcherbird en de eerste Raja Ampat Pitohui,
Frilled Monarch en Glossy-mantled Manucode. Maar helaas geen Western Crowned Pigeon . We
besluiten daarom om in de middag terug te gaan voor een nieuwe poging en deze lukte gelukkig wel,
één vogel liep vlak langs de weg in een greppel en vloog even later in een boom waar ie zich
langdurig liet bekijken, te gek! Andere leuke soorten vanmiddag waren Great Cuckoo-Dove, Whitebellied Sea Eagle, twee Stephan’s Dove, een mooie groep Pied Imperial Pigeons, een gehoorde
Papuan Dwarf-Kingfisher, enkele mooie Palm Cockatoos, Barred Cuckooshrike en Frilled Monarch.
Na het diner trekken we erop uit om nachtvogels te zoeken. Bij de eerste stop is het meteen raak, een
Papuan Boobook roept en zit even later fraai in de spotlights. Onderweg zien we nog een vluchtige
Large-tailed Nightjar.

Waigeo Couscous en Western Crowned Pigeon, Waigeo, LS
Dag 15 (29 juli)
Waigeo Island
We bezoeken in de ochtend nog eenmaal het bosrijke deel van het eiland en zien nog enkele nieuwe
soorten voor de lijst zoals Puff-backed Honey-eater, Fairy Gerygone en Yellow-breasted Boatbill. In de
middag gaan we met een boot de andere delen en kleinere eilanden bij Waigeo verkennen. Het wordt
echt een geweldige tocht langs ongerepte stranden, prachtige beboste eilanden en azuurblauw water.
Onderweg zien we een mooie groep fouragerende sterns, vooral Black-naped Terns maar we zien ook
enkele Brilsterns. Lesser Frigatebirds zweven gracieus boven de boot. Op de kleine eilanden zijn
Spice Imperial Pigeons algemeen, we zien er meer dan 100! Net als Pied Imperial Pigeons die ook
algemeen zijn. Het echte spektakel begint tegen de schemer als we bij enkele kleine eilandjes stil
gaan liggen. Hier is een slaapplaats van Great-billed Parrots en de eerste vogels arriveren al als we
aankomen. Maar het zijn niet alleen Great-billed Parrots, ook Spice Imperial Pigeon heeft deze plek
uitgekozen als favoriete overnachtingsplaats. In totaal zien we 100-en vogels van beiden. Dé
verrassing waren de 6 Nicobar Pigeons die eveneens in de schemer op het eilandje vlogen, geweldige
soort en overdag heel lastig te zien in de bossen. We varen uiteindelijk in het bijna donker terug naar
onze prachtige accommodatie waar we genieten van ons laatste diner en de heerlijke omgeving.
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Spice Imperial Pigeons fotograferen bij de eilandjes van Raja Ampat, Waigeo, LS
Dag 16 (30 juli)
Waigeo – Sorong
We pakken onze spullen en reizen met de boot weer terug naar Sorong. Daar rijden we in de
namiddag nog naar een stukje laaglandregenwoud met onder meer Palm Cockatoo, Channel-billed
Cuckoo, Zoe Imperial Pigeon, Golden Cuckooshrike en Golden en Yellow-faced Myna. We
overnachten in een comfortabel hotel in Sorong.
Dag 17 (31 juli)
Sorong – Jakarta – Amsterdam
We vliegen in de vroege ochtend van Sorong terug naar Jakarta. Omdat we een lange overstap
hebben doen we een excursie naar de kust waar we een boottochtje maken voor onder andere
Christmas Island Frigatebird. Onze gids wacht ons al op bij de luchthaven van Jakarta en in no time
rijden we naar de kust. Onderweg zien we een heel andere soortenspectrum met veel Javan Pond
Herons, een Oriental Darter en Cave en Edible Nest Swiftlets. We gaan aan boord van een
comfortabel overdekt vissersbootje en varen richting enkele uit het water staande staken waar we al
veel fregatvogels op zien zitten. Dichterbij gekomen blijken het voornamelijk Christmas Island
Frigatebirds te zijn, heel gaaf om deze zeldzame soort met een minuscule verspreiding zo mooi te
zien.

Christmas Island Frigatebirds en Little Black Cormorants, Bay of Jakarta, Indonesië, LS
De vogels vliegen soms op nog geen 5 meter langs de boot en geven een spectaculaire show. Op de
staken zien we ook veel Little Black Cormorants en enkele Lesser Frigatebirds. Vervolgens rijden we
nog naar wat rijstvelden waar we al snel de andere doelsoort zien: twee Javan Plovers zijn er druk aan
het fourageren. Een Golden-bellied Gerygone zingt naast de weg en even verderop zit nog een Small
Blue Kingfisher op een paaltje. De perfecte manier om een lange wachttijd op te vullen! We eten nog
wat onderweg en worden vervolgens weer netjes afgezet bij de luchthaven. In de avond vliegen we
terug naar Amsterdam en komt er een einde aan deze bijzondere reis!
Laurens Steijn, augustus 2018
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