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Dag 1 Amsterdam – Paramaribo

donderdag 9 februari 2017

Op Schiphol was iedereen snel bijeen en de rest van de reis verliep ook soepel. We kwamen aan het
eind van de middag aan en het was al aan het schemeren, maar gelukkig begreep onze Surinaamse
gids Sean dat wij snakten naar wat vogels. Op de luchthaven hadden we alleen de White-winged
Swallow zien vliegen, maar bij een moerasje langs de weg zagen we gelijk al een paar mooie soorten,
zoals de Crested Oropendola, Yellow- én Red-rumped Cacique, Bat Falcon (foto) en Lesser
Nighthawk. Met in totaal 23 soorten reden we tevreden verder en ontmoetten we Wimmel en
Angelique, die al 3 dagen eerder waren vertrokken, in het hotel.

Dag 2 Paramaribo – Cola Creek

vrijdag 10 februari 2017

We begonnen de dag aan de andere kant van de rivier, bij Peperpot. Vanuit de bus zagen we op de
brug over de rivier al een Black Skimmer, dus het beloofde veel! Vanaf het moment dat we de bus
uitstapten, vlogen de nieuwe soorten letterlijk om onze oren. Soorten als de Pied Water-Tyrant,
House Wren, Wattled Jacana, Ruddy Ground Dove, Striated Heron, etc. Langzaam baanden we ons
een weg naar de beroemde weg, waar we inderdaad, zoals voorspeld, een paar uur deden over een
paar honderd meter. Gelijk al aan het begin vond onze Surinaamse gids Fred Panza een Great Potoo,
slapend in een boom. Een soort die z’n uiterste best doet om niet gezien te worden, dus voorwaar
een knappe ontdekking. Hiermee was de toon wel gezet voor de prestaties van Fred, zodat iedereen
maar liever bij hem in de buurt bleef. Soorten als Spotted Puffbird, Blood-coloured Woodpecker,
Green-tailed Jacamar, de eerste kolibriesoort Glittering-throated Emerald, Little Cuckoo en ook de
enige endeem van Suriname: de Arrowhead Piculet (foto).

Een Painted Tody-Flycatcher hield de gemoederen geruime tijd bezig: “een pain-in-the-neck-bird”
volgens Sean. Ons eerste zoogdier was een groepje Goudrugdoodshoofdaapjes. Een buitengewoon
goede vondst was ook de Green-and-Rufous Kingfisher. De totale lijst is te lang om hier op te
noemen, maar is natuurlijk achterin dit verslag opgenomen en als het goed is vindbaar op
observation.org. Voor de lunch hebben we in Paramaribo een restaurantje bezocht om roti te eten.
Vanaf daar reden we richting Cola Creek en stopten we onderweg op een plek waar we Swallowtailed Kites zagen vliegen en soorten als Cayenne Jay, Green-backed Trogon, Cream-coloured
Woodpecker, Crimson-crested Woodpecker, Black-faced Tanager en Common Tody-Flycatcher
kwamen voor de kijker. Sommige soorten werden alleen gehoord en kwamen daarmee niet op de
lijst, maar sommige soorten, zoals de Russet-crowned Crake wel, omdat het zien daarvan
onwaarschijnlijk is. We besloten de dag met een rondje rond het vliegveld en zagen Eastern
Meadowlark, Grassland Sparrow, maarliefst 25 Lesser Yellow-headed Vultures (waarvan een enkeling
zich goed liet benaderen), Crested Bobwhite en een aantal geweldige Burrowing Owls. Bij een
nachtwandeling over de camping zagen we slechts één soort uil, de Tropical Screech-Owl, maar
verder ook een Dwergopossum en een Kinkajoe (Rolstaartbeer). We hoorden een Great Tinamou
roepen en konden tevreden gaan slapen.

Dag 3 Cola Creek – Fredberg

zaterdag 11 februari 2017

Bij het eerste licht konden we de uiltjes van gisteren bij daglicht bewonderen. Ze zaten met z’n
drieën op een rijtje op een tak schattig te zijn. Ook andere campinggasten genoten mee van deze
aardige aanblik. We zagen Channel-billed Toucans, Red-shouldered Macaws en een Cinnamonthroated Woodcreeper voordat we op pad gingen. Niet ver van de camping zagen we al een

Plumbeous Kite in een boom, waar we ook al snel andere soorten rond ontdekten, zoals Lineated
Woodpecker, Violaceous Euphonia (foto), Coraya Wren en Southern Mealy Amazon.

Even verderop maakten we een wandeling en vonden we de Red-Necked Woodpecker, de derde en
laatste van de ‘grote spechten’. Een paar kolibries als Fork-tailed Woodnymph, Long-tailed Hermit,
Green-tailed Goldenthroat waren een aardige aanvulling en de Guianan Trogon een feest om te zien!
Verder zagen we drie Pied Puffbirds, een Blue Dacnis, Swallow-winged Puffbirds, Black-spotted
Barbet en Black Hawk-Eagle. Op een volgende rit stak er een Chicken Snake of Yellow-red Rat Snake
over (in het Nederlands: Hoenderslang) de weg over, een mooie en ongevaarlijke slang van zo’n 2
meter. Op de weg naar de Fredberg zagen we onderweg twee Pearl Kites, een Grey-headed Kite en
staken er vlak voordat we er waren drie zijdeaapjes de weg over (Red-handed Tamarin). Bij het kamp
hoorden we de luidruchtige Screaming Piha en in het kamp zagen we een Black-headed Parrot. Voor
het eten hadden we nog precies tijd voor een wandeling in de omgeving. Swallow-tailed Kites, Longtailed Tyrants, Painted Parakeets en een spectaculaire Ornate Hawk-Eagle waren maar enkele van de
vele soorten die we vonden. ’s Avonds haalde Sean zijn gitaar tevoorschijn en speelden Jurren, Klaas
en hij een grote verscheidenheid aan liedjes van ‘Ranja met een rietje’ tot Jimi Hendrickx en van de
Beatles tot Jacques Brel.

Dag 4 Fredberg

zondag 12 februari 2017

De ochtend werd gereserveerd voor de Oranje Rotshaan oftewel de beroemde en spectaculaire
(Guianan) Cock-of-the-Rock. Sean kondigde aan dat we vanwege de vroege activiteit van deze vogels
het beste rechtstreeks naar de bekende plek konden lopen, maar desondanks was er een aantal
soorten dat dit verhinderde: Bat Falcon, Green Araçari, Black-necked Araçari, Pompadour Cotinga,
Short-billed Honeycreeper en Yellow Grosbeak versperden ons bij wijze van spreken de weg.
Aangekomen op de plek van de rotshanen was het al snel raak en we zagen twee prachtige
mannetjes. Op de terugweg vermaakte een Ferruginous-backed Antbird ons met een hide-and-seek
op de bosbodem, maar uiteindelijk werden er mooie foto’s van de vogel gemaakt. We liepen naar

een uitkijkpunt met prachtig uitzicht over het regenwoud en vonden onder andere Red-eyed Vireo,
Green Honeycreeper, White-necked Jacobin en Caica Parrot nieuw voor de lijst. Ook zagen we de
eerste ara’s, Red-and-Green Macaws. Teruglopend naar de bus besteedden we enige tijd aan wat
antbirds en antshrikes en vloog de zeer gewilde King Vulture een paar keer mooi over ons heen en
even later ook een White Hawk (foto).

Na een korte busrit en een wandeling naar de fantastische plek van Fred waar we overnachtten,
zagen enkelen uit de groep een Capuchinbird, ook op de most-wanted list van velen van ons. Helaas
was deze vogel snel weer weg, maar we hopen er nog meer te zien! In het kamp zat een Great Black
Hawk die af en toe wat restjes vlees kreeg aangeboden van de kok en z’n dagelijkse portie kwam
halen. Na de lunch maakten we een wandeling rond het kamp en zagen Guianan Warbling Antbird en
Black-throated Antshrike en nog wat meer ‘forest dwellers’. Onze kok Kendrick had ’s avonds weer
een heerlijke maaltijd voor ons bereid, zodat we weer genoeg energie hadden om na het lijsten op
pad te gaan om uilen en kikkertjes te zoeken. De onwaarschijnlijk scherpe blik van Fred kwam hierbij
weer goed van pas, want hij haalde moeiteloos het ene na het andere kikkertje uit de struiken. In een
heel hoge boom werd zelfs een Slanke Boomboa ontdekt! Ook hoorden we eerst een Crested Owl,
die zich behoorlijk goed liet zien, en later een Tawny-bellied Screech-Owl, die wat verlegener was en
zich niet liet zien. Op de terugweg zagen we een Pauraque die niet helemaal fris leek. Bij het vangen
verloor de vogel prompt een aantal staartveren. Bij thuiskomst troffen we een overheerlijke snack
van onze kok aan. Wat worden we goed verzorgd!

Dag 5 Fredberg – Brownsberg

maandag 13 februari 2017

De ochtend begon relatief rustig met wat vogelen in en om het kamp, maar toen we in 2 uur tijd al
meer dan 50 soorten voorbij hadden zien komen, ging het ons dagen dat dit toch echt wel een heel
bijzondere plek is. IJsvogels boven de Kleine Saramaccarivier, kolibries in de tuin, tanagers waar je
maar keek en verder prachtige soorten als Cocoa Thrush, Lilac-tailed Parrotlet, Ringed Woodpecker,
Black-headed Parrot, Opal-rumped Tanager en Slate-coloured Grosbeak, om er maar even een paar
te noemen. Een wandeling langs het pad naar de weg leverde twee King Vultures, White-breasted

Wood-Wren, Long-tailed Hermit, Red-necked Woodpecker en een prachtige Rufous-capped
Antthrush (foto) op.

Na de lunch vertrokken we richting de Brownsberg. We werden op het bospad naar de hoofdweg
achterna gezeten door een luid toeterende auto en een Zeiss-telescoop werd kort daarop nog in de
bus geschoven. Onbegrijpelijk dat je zoiets ergens laat liggen! Onderweg pikte Fred een Drievingerige
Luiaard op, heel hoog in een boom hangend, en niet veel later een Guianan Puffbird, alweer een
‘Guyana-shield endemic’. Aangekomen in het kamp op de Brownsberg zagen we het Brokopondostuwmeer liggen met een heleboel Plumbeous Kites erboven. Verder een Swallow-tailed Kite en
boven in een boom zat een donkere fase van de Broad-winged Hawk. Een White-(of Golden-)faced
Saki was voor iedereen een nieuwe apensoort en White-fronted Manakins waren ook nieuw voor de
lijst. We zagen Blue-headed Parrot, Red-fan Parrot en nog wat andere soorten, maar toen was het
eerst tijd voor een koel biertje in het barretje. Intussen had Kendrick een maaltijd voor ons
klaargemaakt. Na het lijsten zochten we opnieuw naar kikkertjes en vonden we (of eigenlijk moet ik
natuurlijk zeggen: vonden Sean en Fred) naast een verscheidenheid aan kikkers en padden ook een
Slanke Boomboa. Opnieuw een fantastische dag vol nieuwe soorten en verrassingen.

Dag 6 Brownsberg

dinsdag 14 februari 2017 (Valentijnsdag!)

Na een nacht waarin iedereen weer lekker was opgeladen, maar misschien wel zeker zo belangrijk,
de batterijen en accu’s ook weer bijgevuld waren (na twee nachten met zeer beperkt stroom),
konden we in de nabije omgeving van het kamp erg veel soorten vinden. Het was duidelijk dat we
alweer een paar dagen hier zijn, want steeds meer soorten werden voor de 2e of zelfs 3e keer gezien,
zoals de Red-fan Parrot, Buff-throated Woodcreeper, Blue-headed Parrot, White-throated Manakin,
Red-Necked Woodpecker en nog een aantal. Gelukkig vonden we ook nieuwe soorten, zoals een
prachtige Golden-olive Woodpecker (foto), Tropical Parula, Dusky Antbird, White-lored Tyrannulet en
Bay-headed Tanager.

We vonden een voetspoor van (waarschijnlijk) een Ocelot, maar een ontmoeting met die katachtige
is helaas wel erg onwaarschijnlijk. Op een uitkijkpunt ontdekte Fred in een waanzinnig verre boom
een Spangled Cotinga en zagen we een koerende Ruddy Pigeon mooi dichtbij. Hier hoorden we ook
Guyana Spider Monkeys. Ook was hier de ‘collateral damage’ wel interessant, met een soort
ijzerslang (Leptotyphlops tenellus), een gravende graafwesp (spec.), een indrukwekkende
miljoenpoot (spec.) en diverse mooie vlinders. Een aardige bijkomstigheid op het uitkijkpunt was dat
er telefoonbereik was, waardoor enkelen hun thuisgebleven Valentijntjes even konden bellen.
Tijdens de lunch vonden enkele deelnemers een aantal Grey-winged Trumpeters die aan het spelen
waren met de White-faced Saki’s en een paar Agouti’s. Het was een dolle boel in het bos en je zou
niet zeggen dat het zulke zeldzame vogels waren. Er waren er wel 6 en ze waren helemaal niet
schuw. Tijdens de middagwandeling vonden we (o.a.) Green-backed Trogon, Red-legged
Honeycreeper, Slaty-capped Vireo, Channelbilled Toucan, Guianan Warbling-Antbird (foto)
en Guianan Toucanet. Inmiddels was het kwart
over bier en vervoegden wij ons naar het
barretje van Carmelita en Samantha, voor een
koel blikje Parbo. De mensen die gisteravond
niet mee waren geweest op de kikkertocht
hadden na het zien van de foto’s toch wel spijt
en Sean ging speciaal voor hen nogmaals een
rondje over het terrein. We vonden een
kleurrijke cicade, diverse Reuzenpadden, een
Zuidamerikaanse Brulkikker, Knolstaartgekko’s
en een wandelende tak.

Dag 7 Brownsberg

woensdag 15 februari 2017

Op zo’n ongelooflijk mooie plek met veel uitzicht hoef je maar weinig te bewegen voor allerlei
nieuwe soorten. We begonnen de dag al in het schemerdonker met Short-tailed Nighthawk en een
Swallow-tailed Kite, met op de achtergrond het onwaarschijnlijk harde gebrul van de lokale brulapen
(Guianan Red Howler Monkey). Na het ontbijt maakten we een wandeling over de berg en vonden
mooie nieuwe soorten als Pectoral Sparrow en Spot-backed Antbird. Ook vonden we Musician Wren,
Black-throated Antshrike en Rufous-tailed Foliage-Gleaner. De White-necked Thrush klonk
verrassend merelachtig in het regenwoud, maar liet zich nauwelijks bekijken.

Een mooie vondst was nog de Collared Puffbird (foto), uit een groep die in het Nederlands
‘baardvogels’ wordt genoemd en waar we er nu nog maar twee van missen. Joost vond op het pad
een dode Fork-tailed Woodnymph (vrouwtje) en we keerden terug naar het kamp. Tijdens de lunch
ontdekte Fred een White-plumed Antbird boven een grote stroom trekmieren (army ants), hun
favoriete voedsel. Een fantastisch mooie vogel, waar het helaas niet lukte om een foto te maken. Ook
de Rufous-throated Antbird meldde zich daar, vanwege het voedsel. Op het uitkijkpunt zagen we een
Purple Honeycreeper en schoot er een specht door de boom boven ons, die aanvankelijk werd
gedetermineerd als Chestnut Woodpecker, maar later aan de hand van de foto’s werd gecorrigeerd
naar Waved Woodpecker. Een nieuwe soort dus. ’s Middags was de wandeling vooral gericht op de
White-fronted Manakin en die vonden we ook spoedig, zelfs in gezelschap van een Golden-headed
Manakin. Terug in het kamp vond Peet in een struik een ongeveer 1 meter lange Parrot Snake,
Leptophis ahaetulla. De lucht betrok snel en we waren blij dat we vlak bij huis waren, want het begon
stevig te regenen. Tussen twee buien door renden we gauw naar het barretje en dronken wat en
Sean haalde zijn gitaar, waardoor het een erg gezellige borrel werd. Ook maakte Sean armbandjes
van een liaan voor wie dat wilde. Het regende de rest van de avond, waardoor een kikkerrondje er
niet nog een keer in zat.

Dag 8 Brownsberg – Paramaribo

donderdag 16 februari 2017

De regen hield gisteravond niet op en het regende niet zachtjes de hele nacht door. Hierdoor viel het
hele ochtendprogramma nogal letterlijk in het water*. Dat was nog tot daaraantoe, maar onze
chauffeur Tigri zou ons komen ophalen om terug naar Paramaribo te gaan en die kon ons helemaal
niet bereiken, omdat de weg werd overstroomd door al het regenwater. Daarbij was het ook eerst
nog vanaf onze accommodatie meer dan driekwartier rijden naar die plek, dus we hadden enorm
geluk dat Paul Ouboter, onderzoeker aan de universiteit van Suriname (en tevens schrijver van het
amfibieënboek van Suriname), in het kamp was voor het uitlezen van zijn infrarood-wildcamera’s.
Met zijn 4WD en nog een personenauto werden we met al onze bagage naar de overstroming
gebracht en daar konden we eerst na wat kunst- en vliegwerk in onze vertrouwde bus plaatsnemen.
De terugreis kon beginnen! Onderweg eigenlijk niet veel meer gezien, behalve een weiland met meer
dan 250 Koereigertjes en een Drievingerige Luiaard in een Cecropia. Tijdens het wachten in de
ochtend hadden enkelen van ons overigens nog wel een rondje door de regen gelopen op zoek naar
kikkertjes en die waren er volop! Onder andere de kikker die we al eerder hadden gezien: Threestriped Poison Frog, Ameerega trivittata, ofwel de Groengestreepte Gifkikker. Twee keer vonden we
een exemplaar met eitjes op zijn rug. Aardig was ook dat de Grey-winged Trumpeters (foto) die we al
eerder hadden gezien nu als tamme kippen over het terrein scharrelden en zich goed lieten
benaderen.

Aangekomen in Paramaribo konden we heerlijk onder de warme douche en niet veel later zaten we
om een grote ronde tafel bij de Chinees verderop in de straat aan een koel biertje of witte wijn. Wat
een avontuur!
* Ons onderkomen op de Brownsberg heette ‘de Ark’, waardoor Hans op een gegeven moment
voorstelde om dan maar van iedere diersoort twee exemplaren uit het bos te gaan trekken.

Dag 9 Paramaribo

vrijdag 17 februari 2017

’s Morgens keken we bij het eerste licht over de rivier en zagen (o.a.) Black Skimmers, Laughing Gulls,
Yellow-crowned Night Herons en Snowy Egrets voorbij vliegen. Tijdens het ontbijt pikten de Great
Kiskadees en de Silver-beaked Tanagers het ontbijt bijna van onze borden! Al vroeg werden we
opgehaald door Sean en Tigri, maar of we daadwerkelijk naar Palumeu zouden vliegen, was nog
onzeker. Gezien de regen van de afgelopen nacht hadden we er niet veel vertrouwen in. Sean nam
ons eerst mee naar ‘een van zijn vrienden’ in de buurt, de Crimson-headed Manakin. Deze werkte
gelukkig fantastisch mee en iedereen kreeg ‘stunning views’ (en niet te vergeten ‘photoopportunities’) van deze wonderschone soort. Andere soorten daar in de buurt waren Grey Kingbird,
White-lined Tanager, Yellow-bellied Elaenia en Plain-crowned Spinetail. We kregen het treurige
bericht dat het vliegveld van Palumeu vandaag was afgekeurd voor gebruik, dus dat we niet konden
vliegen. Dit wordt per dag bekeken, dus morgen nieuwe kansen. We wandelden dus eerst maar door
en vonden Laughing Falcon, Arrowhead Piculet (een paartje!), Red-breasted Blackbird en Ringed
Kingfisher (met prooi!) en we vermaakten ons geruime tijd met het zoeken van een Green-throated
Mango tussen een aantal Black-throated Mango’s. Helaas zonder succes. Op een andere plek vonden
we de Barred Antshrike, Little Cuckoo en in de Cultuurtuin zagen we een coöperatief paartje
American Pygmy Kingfisher, een Black-collared Hawk en een Osprey (Visarend). We kregen een hotel
met lunch en diner aangeboden (van de touroperator van de trip naar Palumeu), dus we lunchten in
een mooie hoteltuin met bovendien Groene Leguanen, waarvan één reusachtige, als aankleding! Na
de lunch maakten we een tochtje naar de rivier waarbij we onderweg reeds soorten als Black-capped
Donacobius (foto), Green-rumped Parrotlet en Spot-breasted Woodpecker aan onze lijst toevoegden.

Bij de rivier zagen we (o.a.) Rufous Crab Hawk, Semipalmated Sandpiper, Semipalmated Plover en
Least Sandpiper nieuw voor de lijst. Terug bij het hotel ontdekte Annemiek een Yellow Oriole en we

merkten dat de ‘vogelhonger’ nog niet was gestild, dus we liepen terug naar ons vorige hotel, om
vanuit de tuin nogmaals over de rivier te kijken. Het soortenspectrum was wel min of meer hetzelfde,
maar we zagen een Spotted Sandpiper die al mooi stippen op zijn buik aan het krijgen was. ’s Avonds
was het vroeg te bed, want de volgende ochtend zou de beslissing over wel of niet naar Palumeu
vliegen vroeg worden gemaakt en we moesten dus bijtijds klaarstaan.

Dag 10 Paramaribo – Palumeu

zaterdag 18 februari 2017

Tijdens het ontbijt was het dus nog steeds spannend of er gevlogen zou worden, maar gelukkig kwam
snel na 7 uur het verlossende woord: we gaan! We werden door een shuttle naar het vliegveld ‘Zorg
en Hoop’ gebracht. Voor die tijd hadden we wel wat vogels gezien, maar behalve Yellow-headed
Caracara’s en een Pied Water-Tyrant eigenlijk alleen alledaagse soorten. Vanuit het vliegtuig konden
we prachtig uitkijken over Paramaribo en de Surinamerivier en later over het Brokopondo-stuwmeer.
Daarna begonnen de wolken en zagen we alleen nog af en toe een goudmijn tussen de bewolking
door. En verder bomen. Heel veel bomen. Prachtige uitgestrekte oerwouden, vermoedelijk stampvol
met vogels. We konden haast niet wachten. Na de landing zat er een Black Caracara op ons te
wachten, ontdekten we boven het vliegveld een Black Hawk-Eagle en konden we onze bagage in
onze huisjes zetten. Kort daarna mochten we al in de boot de rivier op, waar de Spotted Sandpipers
en White-winged Swallows ons om de oren vlogen. We maakten een wandeling door het oerwoud en
hoorden een Tiny Tyrant-Manakin en opnieuw de Thrush-like Antpitta. We zagen een Straight-billed
Hermit en vonden een Double-toothed Kite en voeren toen terug voor de lunch. In het kamp was
voor ons gekookt en na een uurtje rust vertrokken we opnieuw per boot. Nu gingen we verder de
rivier op en vonden een kolonie Green Oropendola’s, Blue-headed Parrots, Black-necked Araçari’s. Bij
een stop op de oever zagen we Yellow-tufted Woodpeckers en een Paradise Jacamar. Verder vonden
we een Lemon-chested Greenlet, een prachtige Guira Tanager, een Black-tailed Tityra, een Lineated
Woodcreeper, een Turquoise Tanager, een Rufous-brown Peppershrike en twee Blue Dacnissen. Een
keur aan prachtige soorten! Verderop vonden we een Grey-breasted Sabrewing en Black-collared
Swallow en bij een volgende landing zagen we Bat Falcons heel mooi door de telescoop en opnieuw
Yellow-tufted Woodpeckers, wat een prachtige spechten zijn dat! Enkelen zagen kort een Spangled
Cotinga, maar helaas was die wéér weg voordat iedereen ‘m gezien had. Terug in de boot vonden we
White-banded Swallow nieuw voor de lijst en hoorden we het bizarre geluid van een Capuchinbird.
Die wilden we wel zien, maar zodra we dichterbij de kant kwamen, vlogen er een paar Ladder-tailed
Nightjars (foto) op uit de oeverbegroeiing. Deze vlogen wat heen en weer en op een gegeven
moment bleef er zelfs een zitten voor de foto!

We hoorden nog drie of vier Capuchinbirds en op een gegeven moment vloog er een over ons heen,
maar niemand heeft nog bevredigende waarnemingen gedaan. Hopelijk morgen! Op de terugweg
zagen we zowel Green Kingfisher als de iets grotere Amazon Kingfisher en zat er een Anhinga
(Slangenhalsvogel) in een boom boven het water. Een laatste hoogtepunt tijdens de terugweg was
het overvliegen van twee Blue-cheeked Amazons. Deze papegaaien lijken veel op Mealy Parrots en
Orange-winged Parrots, omdat ze ook oranje in de vleugels hebben, maar ze hebben geen gele
wangen. Goed opletten dus! Toen we terugkwamen in het kamp smaakte het bier bovengemiddeld
goed met al die nieuwe soorten in de knipzak! En er was ook weer heerlijk voor ons gekookt. Wat
een luxe.

Dag 11 Palumeu

zondag 19 februari 2017

We stonden natuurlijk vroeg op om maximaal van de dag te genieten in dit paradijselijke stukje van
de wereld. We voeren de rivier af naar een plek waar we te voet verder konden richting de Potiberg,
een hoog uitkijkpunt 3 kilometer verderop. Gisteren hadden we Poti al ontmoet, hij is degene
geweest die deze plek voor het eerst aan toeristen zoals wij heeft laten zien. Vanaf de ontbijttafel
begon het al met Groene Ibissen en vanuit
de boot konden we die ook zien. Verder
zagen we een Visarend (foto) van de
ondersoort carolinensis (Pandion haliaetus
ssp. carolinensis). Deze is inmiddels
afgesplitst van ‘onze’ Visarend, Pandion
haliaetus en heet dus nu officieel Pandion
carolinensis, maar ik zag dat dit nog niet is
doorgevoerd in Observation.org. Dat zal
vermoedelijk niet lang meer duren. We
hoorden een Little Tinamou en er riepen
een Silvered Antbird en een Band-tailed
Antshrike vanaf een plek die we morgen
nog een keer gaan bezoeken om beter te
luisteren en deze soorten misschien ook te
zien. We hoorden hier ook Coraya Wren,
Dot-winged Antwren en andere vogels.
Onderweg zagen we nog drie Channel-billed
Toucans en hoorden we een Little
Chachalaca. Op het pad richting de berg
hoorden we al snel een Guianan Red
Cotinga, die we dit keer ook te zien kregen.
Helaas niet iedereen, maar ja. Een
Drievingerige Luiaard liet zich van heel dichtbij bekijken en ook zagen we Red-handed Tamarins. De
Black-tailed Trogon liet zich helaas alleen horen. Het fenomenale gehoor van Sean kwam weer goed
te pas, want even later had hij een plek gevonden waar we alledrie de Surinaamse antpitta’s konden
horen. De Spotted Antpitta kregen de meesten van ons zelfs aardig in de kijker. Sean vertelde dat het
zien van welke antpitta dan ook voor slechts weinigen is weggelegd. In totaal liepen we 4 uur over de
drie kilometer naar het uitkijkpunt, maar dat kwam ook doordat we veel tijd namen om allerlei
vogels goed te bekijken. We zagen Tiny Tyrant-Manakin, Fulvous-crested Tanager, Fulvous ShrikeTanager, Plain-brown Woodcreeper, etc. en hoorden een White-crested Spadebill. Op het uitkijkpunt

vlogen tenminste twaalf Swallow-tailed Kites over het oerwoud. We hoorden een Variegated
Tinamou en vonden prachtige soorten als Scarlet Macaw, Red-and-Green Macaw en Turquoise
Tanager. Op de terugweg pikten we nog meer nieuwe soorten uit het bos, zoals Amazonian Royal
Flycatcher en Short-billed Leaftosser en kregen we een tweede kans voor de prachtige White-plumed
Antbird. Terug bij de boot stond daar de lunch voor ons klaar, die ons, omdat het al half vier was
geweest, uitstekend smaakte. In de boot terug naar het kamp zagen we een Cocoi Heron en ontdekte
Annemiek heel knap een Ladder-tailed Nightjar in een tak boven het water. Bij thuiskomst zagen we
op het vliegveld de Collared Plovers staan die Jurren gisteren in zijn eentje had gezien. Na het diner
maakten we andermaal een boottocht met kikkers, uilen en eventueel zoogdieren als doel en
hoorden we een roepende Spectacled Owl, enkele kikkertjes, zagen we opnieuw een Ladder-tailed
Nightjar en een Kinkajoe. Het was weer een fantastische dag met mooie soorten en een fenomenaal
uitzicht over het oerwoud!

Dag 12 Palumeu – Paramaribo

maandag 20 februari 2017

Onze laatste vaartocht hier diep in het bovenstroomse gedeelte van de Commewijnerivier moest
natuurlijk het onderste uit de kan opleveren. We begonnen met een Green Ibis, roepend tijdens het
ontbijt (in de mist!). Gelukkig trok de mist snel op en vanuit de boot kregen we eerst een Silvered
Antbird vlak naast de boot en toen we verderop aan land gingen, zagen we (of althans, de meesten
van ons) een Band-tailed Antshrike, eerst een mannetje en later ook ‘het meisje’. We hoorden
andermaal de bizarre Capuchinbird (maar konden hem weer niet vinden) en zagen opnieuw een
Spangled Cotinga. Helaas was het licht nog zeer beperkt voor deze fantastisch gekleurde vogel. We
voeren verder en vonden nieuwe soorten als Dusky Parrot, Scaled Pigeon (foto) en Black-faced Hawk
vanuit de boot.
Op de plek waar we van de week een tamme
Sunbittern in een kampje van een paar vissers
hadden gezien, hoorden we nu een
Capuchinbird, maar helaas liet ook dit individu
zich niet mooi zien. Wel gaf de Bat Falcon daar
een prachtige show weg voor zijn vrouwtje.
Bovenin een dode boom liet het paartje zich
ook goed fotograferen. Op de terugweg naar
het kamp zagen we een King Vulture en
hoorden we een Cinnamon Attila roepen. We
lunchten nog in het kamp en vlogen toen per
Cesna Caravan terug naar vliegveld Zorg &
Hoop in Paramaribo. Op weg naar ons hotel
reden we nog even langs een souvenirwinkel,
maar helaas had men daar geen t-shirts met
vogels erop. Bij het hotel werd gelijk druk
doorgevogeld en aan het eind van de middag
kwamen er aanvullingen op de soortenlijst als
Barred Antshrike, Lesser Yellowlegs, Whitelined Tanager en Black-crowned Night-Heron. Na het eten bij de ons zo vertrouwde Chinees (Chi
Min), waar ook Sean en zijn vrouw Jeanie nog bij ons aanschoven, nam Sean ons nog mee in de bus
van Tigri om uilen te zien. De Striped Owl werd verwacht en getapet, maar ‘slechts’ een
overvliegende Western Barn Owl was ons deel. Morgen naar Bigi Pan! Hoera, steltlopers!

Dag 13 Paramaribo – Bigi Pan

dinsdag 21 februari 2017

De vogels langs de weg werden leuker naarmate we Paramaribo verder achter ons lieten. Tigri
vertelde dat hij nog nooit zo lang heeft gedaan over een trip naar Nickerie, maar tegelijkertijd heeft
hij nog nooit onderweg 77 verschillende vogelsoorten gezien! Het begon ‘rustig’ met Yellow-headed
Caracara, Neotropical Palm Swift en Arrowhead Piculet, maar later kwamen we nieuwe soorten
tegen als Snail Kite, Striped Cuckoo, Purple-throated Euphonia, Limpkin, Long-winged Harrier en
Slender-billed Kite. Ook vlogen er Blue-and-Yellow Macaws over de bus en kon Sean zelfs de slang in
de poten van een Black-collared Hawk determineren: Pseudoeryx plicatilis. Met al deze aangename
afleiding duurde de tocht ongeveer 6 uur, maar niemand had het gevoel dat het lang was.
Aangekomen in de buurt van Nickerie wachtte een boot op ons en ontmoetten we Stephanie en haar
zoon die ons en onze bagage naar de lodge voeren. Deze tocht duurde ook nog eens ruim een uur,
maar onderweg zagen we prachtige vogels als Spotted Tody-Flycatcher, American Pygmy Kingfisher,
een vlucht van honderden Wood Storks en vlak voor de pan Lesser en Greater Yellowlegs en alvast de
eerste Scarlet Ibis (foto)!

Dat zouden er later nog veel meer worden! Eenmaal op de pan zagen we enkele huizen op palen
staan waar we tussendoor voeren en even later legden we aan bij een groot huis dat onze lodge
bleek te zijn. Op dat moment vlogen er nog ‘even’ drie Magnificent Frigatebirds over ons heen en
konden we blij bekijken waar we mochten slapen. Kort daarna werd de lunch geserveerd en gingen
we opnieuw het water op om vogels te kijken. We hadden vanaf de lodge de roze-oranje streep
vogels al zien staan, dus we voeren eerst naar de American Flamingo’s. Op een andere plek zagen we
Scarlet Ibis, Yellow-crowned Night-Herons (Geelkruinkwak) en één Black-crowned Night-Heron
(‘gewone’ Kwak) (foto) en in een veld vol dode bomen vonden we opnieuw beide geelpootruiters,
Semipalmated Plovers, Least Sandpipers, Solitary Sandpipers, een Savanna Hawk, een jonge Great
Black Hawk en diverse soorten reigers. Het werd al flink donker, dus we voeren weer naar de lodge,

waar korte tijd later het avondeten werd geserveerd. De lijst bestond vandaag uit maarliefst 100
verschillende soorten, waarvan nog steeds, zelfs na bijna twee weken, 22 nieuwe! We blijven ons
verbazen in dit prachtige land en bovendien natuurlijk genieten!

Dag 14 Bigi Pan – Paramaribo

woensdag 22 februari 2017

De hele nacht had het water genoeglijk onder ons geklotst en vanmorgen gingen we natuurlijk na het
ontbijt gelijk weer de boot in om een vaartochtje te maken. Al snel vlogen de zilverreigers, Wood
Storks en Scarlet Ibises ons al om de oren in grote aantallen. Steltkluten waren nieuw voor de lijst,
net als de Boerenzwaluw, die vlak over de voorste boot zeilde. We zagen een groepje eenden
vliegen, maar helaas te ver weg om er iets van te maken. Een jagende Slechtvalk werd opmerkelijk
genoeg achtervolgd door een Smelleken, een stel Lepelaars vloog in oogverblindend roze over ons
heen en op diverse plekken zagen we roofvogels als Osprey (Visarend), Great Black Hawk en Savanna
Hawk. Twee sterntjes vlogen razendsnel voorbij en kunnen heel misschien later nog aan de hand van
één beperkt-scherpe foto nog gedetermineerd worden. Toen we weer langs het gebied van de
eenden voeren zag Hans heel in de verte iets op de kant zitten. Het bleken White-cheeked Pintails te
zijn! Onze kapitein wist een plek waar grote uilen in een boom zaten en niet veel later stonden we
oog in oog met een Great Horned Owl (Amerikaanse Oehoe)(foto), een prachtige, zorgvuldig
gestreepte uil die
ons scherp in de
gaten hield. Op
deze plek vonden
we ook de Whitetipped Inezia, een
Spotted TodyFlycatcher en een
Black-crested
Antshrike. We
lunchten in de
lodge en na de
lunch was het
helaas alweer tijd
om deze bijzondere
plek te verlaten.
We voeren terug en
zagen onderweg
nog een Rufous

Crab Hawk en diverse andere soorten die we al op de lijst hadden staan, maar die daardoor niet
minder mooi waren! De boot ging weer via de rolladders naar de andere kant van de dijk en kort
daarna konden we onze bagage overladen in onze vertrouwde Mystic Tiger-bus met onze
vertrouwde en gewaardeerde chauffeur Tigri. Onderweg vonden we opnieuw een Long-winged
Harrier, veel Snail Kites, een Slenderbilled Kite en een nieuwe soort aap: de
Bruine Kapucijnaap. We stopten
bovendien nog bij een plek waar we vlak
bij zee waren, maar echt uitzicht over zee
zat er niet in. Er vlogen daar wel drie
Yellow-billed Terns rond, dus toch weer
een nieuwe soort. Op een gegeven
moment zat er een vogel midden op de
weg, maar die was duidelijk al een keer
aangereden. We stopten en zagen dat
het een Grey-necked Wood Rail was.
Peet zette hem in de berm en we hopen
dat hij zichzelf nog bij elkaar weet te
rapen, maar het zag er niet erg hoopvol
uit. Verderop zagen we Guianan Red
Howler Monkeys in de boom en daar
ontdekte Nico heel scherp een Drievingerige Luiaard (foto) bij. We checkten in bij ons vertrouwde
hotel alvorens een gezellig diner bij opnieuw dezelfde Chinees te gaan eten. Never change a winning
formula!

Dag 15 Paramaribo - Zanderij - Amsterdam

donderdag 23 & vrijdag 24 februari 2017

De laatste dag had Sean nog een mooie plek voor ons in petto die niet al te ver van het vliegveld af
lag. We zochten wat meertjes af voor fuutjes of ander waterwild, maar helaas zonder succes. Wel
vonden we een heleboel ‘oude bekenden’ (steeds meer natuurlijk naarmate de reis vordert), maar
vonden we ook enkele nieuwe, zoals Pygmy Antwren, Northern Schiffornis, Bronzy Jacamar en
Saffron-crested Tyrant-Manakin (foto).

Vooral deze laatste trok volle zalen, want we troffen hem op de top van zijn kunnen. De vogel was in
eerste instantie niet bijzonder interessant om te zien, een olijfbruinig klein beestje met, als je goed
keek, een ietwat saffraangelig kruinstreepje, maar opeens begon het vogeltje te dansen en te
springen op een tak en ontvouwde een onverwachte en opmerkelijk mooie kuif. Dit schouwspel
duurde een paar minuten waarbij de fotografen onder ons zich in de handen knepen. Wat een

verrassend vogeltje! Betere waarnemingen van White-bearded Manakin werden ook erg
gewaardeerd. Van deze soort hadden we alleen nog vrouwtypes gezien, waarbij Sean ons vroeg om
onze ogen te sluiten, omdat ze het bekijken niet waard waren. Het mannetje dat we nu zagen, was
prachtig!

Helaas liet een roepende Black Manakin zich niet zien. De Bronzy Jacamars (foto) werkten juist wel
weer erg goed mee en lieten zich tot op een paar meter benaderen. We lunchten bij een goede
vriendin van Sean met een heerlijke Surinaamse schotel met uitsluitend zelfgemaakte ingrediënten.
De Swallow-tailed Kites vlogen nog even over om afscheid te nemen, want kort daarna moesten we
naar het vliegveld voor de terugvlucht. We namen afscheid van Sean en Tigri en spraken allemaal de
hoop uit om nog eens terug te mogen komen in dit prachtige land. In de vertrekhal maakten we de
balans op en kwamen we op een totaal van maarliefst 375 verschillende vogelsoorten (waarvan 29
alleen gehoord) en ook nog eens de nodige zoogdieren, amfibieën en reptielen, vlinders, libellen,
spinnen, en wat niet al. Iedereen heel veel dank voor het enthousiasme voor al dit moois, speciaal
dank aan Sean, Fred en de andere hulpgidsen en chauffeur Tigri en graag tot een volgende keer!

Klaas de Jong, februari 2017
info@vogelsoptexel.nl
Noot van Nico bij de onderstaande soortenlijst: de Field Guide to the Birds of Suriname geeft 746
soorten vogels. De Yellow-margined Flycatcher (nummer 515) is inmiddels gesplitst in 2 soorten en de
Feral Pigeon kan worden toegevoegd. Zo wordt het totaal 748. Daarvan zijn 375 soorten
waargenomen; dat is maarliefst 50%.

