Drieweekse studiereis: Tropisch
regenwoud en Marrons
Suriname & Frans-Guyana:
25 februari -18 maart 2012
Dag 1: Zaterdag 25 februari 2012: We vliegen met KLM om 12.25
naar Paramaribo, waar we iets na zessen (plaatselijke tijd) aankomen. We slapen vannacht in Hotel Eco-Resort,
in airconditioned kamers.
Dag 2: Zondag 26 februari 2012: In de morgen bezoeken we de Jodensavanne, ongeveer 60 km ten zuiden van
Paramaribo. In de middag reizen we naar de mooi gerenoveerde plantage Frederiksdorp, waar we twee nachten
zullen slapen.
Dag 3: Maandag 27 februari 2012: Via de achterpolders van
Frederiksdorp varen we naar de Atlantische Oceaan varen. Het gebied
is uniek voor zijn vogelpopulatie. .
Dag 4: Dinsdag 28 februari 2012: Vandaag bezoeken we uitgebreid
de plantage Peperpot. De plantage is nu eigendom van het
Wereldnatuurfonds en is beroemd om zijn vogelpopulatie. In de
middag reizen we naar Wan Hati, een Marrondorp in het
Cotticagebied.
Dag 5: Woensdag 29 februari 2012: We blijven vandaag op onze uniek locatie aan de Cotticarivier. Een gids
zal ons laten zien hoe de producten van het oerwoud al eeuwenlang door Marrons en Indianen worden gebruikt.
In het gebied zijn tal van vogels en andere dieren (met wat geluk zeekoeien, lamantins) te observeren.
Dag 6: Donderdag 1 maart 2012: Na het ontbijt vertrekken we naar
Frans-Guyana. We zullen logeren bij het strand van Awala-Yalimapo
waar zeeschildpadden in deze periode hun eieren leggen.
Dag 7: Vrijdag 2 maart 2012: Via een mooie tocht met tal van
bezienswaardigheden reizen we vandaag naar Cayenne, de hoofdstad
van Frans-Guyana. Ons hotel La Chaumière heeft een mooie tuin en
een zwembad. De kamers zijn voorzien van airco en warme douches.
Dag 8: Zaterdag 3 maart 2012: De komende dagen zijn we in het
Reservaat van het Kawgebied, waarin ook het Natuurpark Trésor ligt. In de morgen bezoeken we een broedplek
van de beroemde Oranje Rotshaan. Hierna zullen we lunchen in het
carbet van Trésor, waarna in de middag nog enkele kleine
wandelingen in de omgeving van Trésor gepland zijn. Om 17.00
schepen we ons in voor een tocht over het Rèserve Naturelle des
Marais de Kaw. We zullen dineren en slapen in een drijvend carbet op
het moeras.
Dag 9: Zondag 4 maart 2012: We blijven twee dagen in het
Kawmoeras. Vandaag maken we tocht naar de Fleuve Approuage, een
gebied beroemd om zijn vogelpopulatie.
Dag 10: Maandag 5 maart 2011: Vandaag maken we nog enkele mooie boottochten. Tegen een uur of drie zijn
we terug op de landingsplaats. We zullen daar een wandeltocht maken op de Montagne Favard. Rond vijf uur
rijden we terug naar hotel Chaumière, waar we ons in alle rust kunnen verfrissen en zullen genieten van een
heerlijk diner.

Dag 11: Dinsdag 6 maart 2012: In de morgen bezoeken we Cayenne, de hoofdstad
van Frans-Guyana. Daarna gaan we naar het nabij gelegen Montjoly waar we een
natuurwandeling zullen maken waarbij we beslist apen en luiaarden zullen zien. In de
middag maken we opnieuw een tocht door het oerwoud, waarbij de kans op bijzondere
ontmoetingen erg groot is.
Dag 12: Woensdag 7 maart 2012: Met een catamaran brengen we vandaag een
bezoek aan de Duivelseilanden, voormalig strafkamp, gelegen voor de kust van
Kourou. Voor we terug gaan naar Cayenne rijden we even langs het Centre Spacial te
rijden, het Franse 'Cape Kennedy'.
Dag 13: Donderdag 8 maart 2012: Na het ontbijt vertrekken we naar de Crique
Gabriel voor een mooie boottocht. Wij zullen daar ook lunchen. In de middag gaan we
'afscheid nemen' van het natuurgebied ten oosten van Cayenne.
Dag 14: Vrijdag 9 maart 2012: We reizen vandaag naar Saint-Laurentdu-Maroni. We maken een tochtje door de stad brengen een bezoek aan
de bagno, de voormalige gevangenis.
Dag 15: Zaterdag 10 maart 2012: We beginnen vandaag aan een
zesdaagse tocht in een korjaal naar dorpen van Marrons langs de
Marowijne, de Lawa en de Tapanahoni. Gedurende deze tocht slapen we
deels op bedden en deels in hangmatten (met klamboe). Na ongeveer
twee uur varen komen we bij de eerste stroomversnellingen: de
Arminavallen. Daarna volgt zo om het uur een rits van
stroomversnellingen. Tegen een uur of drie komen we aan in onze overnachtingsplek bij het Marrondorp
Lokaloka.
Dag 16: Zondag 11 maart 2012: Tweede dag van onze Marowijnetocht. Vandaag hebben wij het meest
spectaculairste (en gevaarlijkste) deel van onze jungletocht. We moeten over een aantal stevige
stroomversnellingen: Pedrosungu, Mankaba en de Mambari. In het begin van de middag komen we aan in het
Marrondorp Grand Santi aan de Lawa in Frans-Guyana. We slapen hier in hangmatten.
Dag 17: Maandag 12 maart 2012: Op deze derde dag op de rivier varen we de Tapanahoni op. We komen nu in
het gebied waar de Okanisi Marrons al meer dan 200 jaar wonen. Rond een uur of vier komen we in onze
bestemming Moitaki aan. We slapen op een mooie plek in huisjes..
Dag 18: Dinsdag 13 maart 2012: Vierde dag op de rivier. Rustdag in Moitaki. We krijgen vandaag de
gelegenheid om onder leiding van Thomas Polimé het leven van alle dag in dit dorp, waarvan zijn vader de
kapitein is, te bekijken.
Dag 19: Woensdag 14 maart 2012: Vijfde dag op de rivier.
Vandaag zakken we de rivieren weer af tot Waada, ons
'vakantieoord' van de eerste dag langs de Marowijne vlakbij
Lokaloka.
Dag 20: Donderdag 15 maart 2012: Terugreis naar Saint-Laurentdu-Maroni. Vandaar reizen we terug naar Paramaribo, waar we weer
zullen weer slapen in het Eco Resort.
Dag 21: Vrijdag 16 maart 2012: In de ochtend maken we een
begeleide stadswandeling met een bezoek aan fort Zeelandia. De
wandeling zal om 11 uur eindigen in het centrum van de stad bij de Grote Stadskerk van de Broedergemeente. In
de middag maken we een busrit naar de dierentuin, de Hindostaanse begraafplaats en de mangrove kust van
Paramaribo.
Dag 22: Zaterdag 17 maart 2012: In de avond gaan we terug naar Nederland, waar we de volgende morgen
zullen aankomen.

