
Suriname op eigen kiel is een ervaring die je niet snel vergeet.  
Varend door de jungle waan je je alleen op de wereld, terwijl je 

begluurd wordt door brulapen, slangen en aasgieren. Niels Eikelboom 
en Greetje Tops van Black Moon hebben hun hart verpand aan dit 

prachtige land en geven survivaltips voor een onvergetelijk bezoek.
Tekst GREETJE TOPS Foto’s ARCHIEF SAILING BLACK MOON EN SY VICTORIA
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5 zeil-, motor- en peddeltochten door de jungle

 ‘Goedemorgen, welkom in Suriname!” klinkt er in 
het Nederlands met Surinaamse tongval. Ik steek 
mijn hoofd, voorzien van kraaiennest, uit het 
 achterluik en zie een kleine korjaal langszij liggen. 

De stuurman kijkt me nieuwsgierig aan. Niels en ik 
 hebben amper geslapen door een spannende aankomst, 
na 16 dagen op zee met een falende motor. Uit noodzaak 
 hebben we ’s nachts op zeil het anker bij Braamspunt 
 moeten uitgooien. 
Later die dag brengt wind en stroming, met soms de 
 tuffende motor erbij, ons verder de Surinamerivier op. 
“Het lijkt hier de Biesbosch wel,” roep ik vanachter het 
stuurwiel richting het motorruim, waar Niels het diesel-
systeem van onze Taling 33 AK uit 1988 voor de tigste keer 
naloopt. Angstvallig houd ik de boot hogerwal. Het anker 
hangt stand-by, voor het geval dat.
Na 6 uur varen bereiken we met zonsondergang veilig 
Marina Resort Waterland. Het was een race tegen de klok 
vanwege de stroming en het daglicht. Hier kunnen we 
 rustig schoon schip maken, inklaren en de motor repareren. 
Als we eenmaal vastliggen, daalt het besef in: we zijn de 
Atlantische Oceaan overgestoken! We openen de fles  bubbels 
die we al op zee koud hadden gezet. Na de euforie bereiden 
we ons voor op de jungle. We maken in totaal vijf tochten, 
zowel met een gids als zelfstandig, waarbij het survival-
niveau per tocht oploopt tot grensverleggende hoogte.
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Jungletocht 1 – Waterland
“Hoorde je dat?” Met een schok zijn we allebei klaarwakker. 
We dachten veilig in de haven te liggen, maar zijn ineens 
omringd door brulapen. Het gebrul komt bij nader inzien 
vanaf de overkant, van Marina Resort Waterland. Het 
water draagt het geluid zo ver dat het rondom de boot lijkt. 
Snel duwen we een kano van het havenstrandje het water 
in en steken de rivier over. 
Ongeduldig als we zijn peddelen we het eerste het beste 
kreekje in. Plots bevinden we ons midden in de jungle, in 
een oase van groen. Het begint zachtjes te regenen, 
 waardoor de tropische geuren loskomen. Kleine apen 
springen van de ene op de andere tak, de takken hangen 
vol vogelnesten. “Kijk daar, een klein aapje op de rug van 
zijn moeder,” juich ik. Dan gaat de miezer over in een 
 tropische regenbui. De brulapen slaan weer alarm. Zonder 
ook maar een hand voor ogen te zien weten we zeker dat 
we dit keer wel omringd zijn. 

Wilde huisdieren
Het wordt eb, dus we moeten snel naar het hoofdwater 
voordat we vast komen te zitten in de kreek. Tegen de 
afgaande stroming in peddelen we terug naar de veilige 
haven. “Zozo, jullie zijn vroege vogels,” schaterlacht mede-
werker Claudia. Ze staakt het vegen van de palmbladeren. 
Met haar linkerarm leunend op de bezem gebaart ze met 
haar rechterwijsvinger een resolute nee voor haar uit.  
“Mij krijg je niet in zo’n kano tussen al die wilde beesten!” 
Vervolgens wijst ze omhoog, naar de boom tussen ons in. 
“Maar deze vind ik niet eng.” Dan zien we het pas. Een 
 luiaard beweegt zijn arm in slow motion naar een tak 
beneden hem. We staan in dubio: blijven om het dier te 
bewonderen of halen we snel de camera? Maar haasten 

hoeft niet. Het duurt de hele ochtend voordat hij de grond 
raakt om daar zijn wekelijks toilet te maken.

Gevaar op de weg
Voor het eerst in 6 maanden liggen we in een haven, die 
uit een enkele steiger bestaat maar wel allerlei faciliteiten 
biedt zoals water, stroom, een parkeerplaats, een onbeperkte 
douche en een terras met bar. Het voelt luxe en avontuur-
lijk tegelijkertijd. Marina Resort Waterland ligt zo’n 10 
autominuten van Domburg en zo’n 45 autominuten van 
Paramaribo, dus een auto is handig. Maar weet waar je 
aan begint, want de wegen zijn slecht, vooral na een 
regenbui, je moet links rijden, andere weggebruikers 
 rijden roekeloos en er is altijd een kans op overstekend 
wild. “Wat was dat in de berm?” We zetten de auto aan de 
kant en zien een drijfnatte luiaard in elkaar gedoken 
 zitten. Blijkbaar komt het vaker voor dat een luiaard in 
het water valt en dan door de stroming wordt meegevoerd. 
We laten hem los in Marina Resort Waterland: een veilig 
stukje jungle.

Jungletocht 2 – Rondje Nieuw Amsterdam 
Op de motor maken we dagtripjes naar twee oude 
 plantages en een oude fabriek. De route is makkelijk – 
gewoon rechtdoor – hoewel de rivier kronkelt en je dus 
niet precies weet wat er achter de volgende bocht te zien 
zal zijn. Ondanks het bruine water is het weer heerlijk om 
te varen. We zijn blij dat de motor het weer goed doet, ook 
omdat we erachter kwamen dat zeilen op de Suriname-
rivier helemaal niet is toegestaan. We passeren een aantal 
lang liggende boten bij Domburg, een alternatief voor 
Marina Resort Waterland, met moorings en extra 
 faciliteiten tegen betaling. 
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Onze eerste ankerplek wordt Peperpot, een voormalige 
suikerrietplantage. Met een drankje op het dek kijken we 
verwonderd om ons heen. We liggen tussen twee uitersten. 
Aan stuurboord zien we heel veel groen, met daarachter 
verscholen de voormalige plantage en een mooie wandel-
route. Hier waan je je in de Biesbosch. Aan bakboord zien 
we hoge vlammen uit de industriële schoorsteen oplaaien. 
“En dit lijkt dan weer op Moerdijk,” merkt Niels treffend op.
 
Van het anker slaan
De volgende dag passeren we de 52 meter hoge Wijden-
boschbrug ter hoogte van Paramaribo en aanschouwen dit 
keer Fort Zeelandia vanaf het water. “Kijk, daar is dat leuke 
eettentje Riverside, waar we laatst tussen de locals gegeten 
hebben.” Vervolgens nemen we de splitsing bij Nieuw 
Amsterdam en gaat het anker in de klei, aan de zijlijn van 
de rivier. Met de bijboot varen we naar de wal om Frederiks-
dorp en het naastgelegen dorpje Margaretha te bezoeken. 
We sukkelen wat om de bijboot veilig aan te leggen, want 
het getij maakt maar liefst 2 meter verschil. “Uhh, gaat ons 
schip er nu vandoor?” Snel sjezen we terug naar Black 
Moon, starten de motor en ankeren dit keer midden op de 
rivier, op 5 tot 7 meter diepte. Hier is de rivier nog breed 
genoeg, mocht er een vrachtschip passeren. 

Slavernij
Eenmaal terug aan wal wandelen we langs een prachtige 
rivierkreek, maar zetten het op een rennen zodra we 
belaagd worden door muggen. De voormalige plantage 
blijkt inmiddels een resort te zijn, waar de plantage-
woningen dienstdoen als luxe vakantieverblijven, met 
zwembad en loungezitjes. 
Hongerig lopen we het dorpje in. We komen terecht in een 
voortuin waarbij we niet  helemaal zeker weten of het een 
officieel eetcafé is. “We hebben saotosoep en kip met friet,” 
zegt de vrouw die naar ons toeloopt, opgetogen. Een paar 
tellen later zien we het gezinshoofd met tegenzin de televisie 
uitzetten en de keuken in slenteren. En weer een paar 
minuten later komt haar zoontje terug van de buurtwinkel 
met onze drankjes. 
Interessanter dan Frederiksdorp vinden we de oude 
 suikerfabriek in Mariënburg aan de overkant van de 

◀ Met de kano in de jungle tegenover 
Waterland.
▲ Aapje gespot tijdens kanotocht.
◀ Gevonden schildpadeieren 
 terugleggen.
▼ Black Moon en Victoria op de 
 Cottica.

Black Moon  
in de jungle, 
 aapjes kijken.
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Survivaltips

Tip 1. Technische boot-
benodigdheden
Suriname kent geen nautische winkels. Je 
bent dus aangewezen op eigen reserve
spullen en creatieve oplossingen. Wel zijn er 
voldoende bouwzaken en de eigenaar van 
Marina Resort  Waterland heeft een zaakje in 
dieselmotoren. Gelukkig bleek het vervangen 
van de dieselslangen afdoende te zijn om ons 
motorprobleem (de dieselaanvoer naar de 
motor) op te lossen.

Tip 4. Aankomst
Wanneer je Suriname nadert, volg je vanaf 
Uiterton LS de betonning tot aan Braams
punt. Coördinaten Uiterton LS: 06° 04.808N, 
055° 12.822W. 
Bij Braams punt is ruimte om te ankeren, om 
bij daglicht en met stroom mee de Suriname
rivier op te gaan. Coör di naten Braamspunt: 
05°.707N, 055° 10.104W.

Tip 7. Kleding
Hoe dieper de jungle in, hoe meer bescher
ming vereist is. Denk aan: lange broek, blouse 
met lange mouwen, handschoenen, hoed, 
laarzen, antimuskietennet over hoofd en 
antimuskietenspray. Een machete is bij elke 
Chinese winkel (lokale super of bouwmarkt) 
te verkrijgen en doodnormaal om aan je 
broeksriem te hangen, zelfs op straat.

Tip 2. Regentijd
Plan je bezoek buiten het regenseizoen. 
Suriname kent twee regenseizoenen: de 
‘kleine regen’ van begin december tot begin 
februari en de ‘grote regen’ van eind april tot 
begin augustus. Dus februari, maart en april 
zijn de beste maanden, bijvoorbeeld vooraf
gaande aan de Carieb. En alsnog mag je 
dagelijks rond het middaguur een tropische 
regenbui  verwachten!

Tip 5. De rivier op
Zorg voor een goed werkende motor, want de 
stroming loopt op tot 3 knopen, en plan de 
getijden goed (zie Mas.sr). Bij binnenvaren 
dien je de groene boeien aan bakboord en de 
rode boeien aan stuurboord te houden. Ter 
hoogte van Nieuw Amsterdam splitst de rivier 
zich naar Paramaribo, Domburg en Water
land, zo’n 20 mijl, of via de Commewijnerivier 
naar de Cotticarivier tot aan het dorpje 
Moengo, ruim 80 mijl landinwaarts. Het is 
verstandig om, naast een plotter, satelliet
beelden op Google Maps te raadplegen.

Tip 8. Kreekjes verkennen
Let goed op de getijden met het verkennen 
van kreekjes per bijboot of kano; raadpleeg 
Mas.sr voor de exacte getijdenverschillen. 
Start het ronden van een kreek met vloed of 
bij doodtij en ga vóórdat het eb wordt weer 
naar buiten. Zo houd je genoeg water over 
om peddelend de kreek uit te komen richting 
hoofdwater. Naast stroming tonen de 
blootliggende mangrovewortels goed het 
niveauverschil vanwege de verkleuring door 
het water. 

Tip 3. Verblijf 
Vraag voor vertrek online een toeristenvisum 
aan. Dit is maximaal 3 maanden geldig en 
dient halverwege verlengd te worden. 
Reserveer eventueel een ligplaats bij Marina 
Resort Waterland of een mooring bij Domburg 
om na de Atlantische oversteek makkelijk 
schoon schip te maken en in te klaren.

Tip 6. Bootvoorzieningen 
Zorg voor muskietennetten over de luiken en 
doradeboxen. Tip: koop vooraf een vitrage 
om in stukken te knippen en bind dit met 
zeilelastieken vast. 
Zorg voor regenzeiltjes over de dekluiken, 
zodat deze ook tijdens een regenbui open 
kunnen blijven staan. De kunst is om muggen 
en regen buiten te houden en toch de boel 
geventileerd te houden om schimmelvorming 
te beperken.

Tip 9. Ankeren
Ga bij voorkeur met een buddyboat de rivier 
op, voor het geval dat de een om wat voor 
reden dan ook in de problemen komt. En 
overweeg om langszij elkaar te ankeren. Is de 
rivier te smal om met het getij mee te keren? 
Maak dan een spinnenweb met meerdere 
ankers en lijnen naar de vegetatie. Houd de 
Facebookpagina van de MAS in de gaten voor 
vrachtverkeer vanwege de smalle rivier. 
Raadpleeg (vooraf) de app Navily voor 
ankerplekken en meer tips.

 Commewijne. Nadat we de bijboot bij een aantal vissers 
achter laten, worden we aangesproken door George: 
 “Goedendag, ik ben jullie gids.” 
Als oud-medewerker op de personeelsafdeling van de 
fabriek vertelt hij ons  bevlogen en met enige weemoed 
over de voormalige suikerriet plantage en -fabriek, die 
gesloten werden omdat de  productie niet meer rendabel 
was. Al luisterend naar George lopen we over de verroeste 
treinrails, waarover het geoogste  suikerriet vanaf de 
omliggende plantages naar de fabriek vervoerd werd. De 
inmiddels vervallen machines in de groen overwoekerde 
hallen dienen nu nog slechts als museumstukken.

Jungletocht 3 – Schildpaddenstrand
“They are stealing the eggs,” roept een passerende visser 
naar ons terwijl we in de kuip aan de koffie zitten. We 
 liggen op Braamspunt, het beginpunt van de Suriname-
rivier, waar de zoete landlucht zich vermengt met het 
zilte van de Atlantische Oceaan. Het strand is niet bepaald 
geschikt om je handdoekje neer te leggen om te zonne-
baden; het is een beschermd natuurgebied dat voornamelijk 

dienstdoet als kraamkamer voor zeeschildpadden, om in 
alle vroegte hun eieren te leggen. Dezelfde ochtend 
 hebben we een aantal groene zeeschildpadden op gepaste 
afstand geobserveerd. In trance leggen deze dieren zo’n 
honderd ‘lederen’ eieren in een diepe kuil en stoppen ze 
toe, waarna ze strijdvaardig over of onder dwarsliggers 
door de route terug naar zee verkiezen. Dit alles moet 
gebeuren voor het dag wordt, want de hitte is hen fataal. 
Als we een schildpad onder een boomstam bekneld zien 
hijgen, besluiten we toch een handje te helpen. Bij zons-
opkomst zien we een paar mannen verdacht dichtbij lopen. 

Dwarsliggers
Als we met de bijboot weer het strandje naderen, zetten de 
mannen het op een lopen. We achtervolgen ze totdat ze in 
de mangrove verdwijnen. Halverwege hun vlucht dumpen 
ze een zware vuilniszak. Niet veel later stoppen we de 127 
eieren terug in het nest. Samen met natuurstichting 
 Probios lichten we zowel politie als pers in. 
Het nieuws over de schildpaddenactie wordt diezelfde 
week nog opgepikt. Helaas lijkt het erop dat naast de 

◀ Black Moon en 
Victoria voor anker 
op de Cottica.
▲ Kaaiman gespot 
in de nacht.

◀ River Lodge Dan
paati met korjalen
▼  Jungle Expeditie 
met dinghy.
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 zeeschildpadden nu ook wij bedreigd worden. Sommigen 
uit de buurt vinden ons bemoeizuchtige bakra’s: Surinaams 
voor blanken, in negatieve zin. Zijn we een grens over-
gegaan? Uiteraard is deze markt voor sommigen een 
manier om te overleven, maar feitelijk is het illegaal en 
komt de populatie van de zeeschildpadden in het gedrang. 
Later vertelt een lokale sportvisser dat hij onlangs zo’n 
grote schildpad zag dat hij er met zijn vier vrienden een 
ritje op kon maken. Qua bewustwording is er dus nog een 
lange weg te gaan, maar we besluiten het verder aan 
 Suriname over te laten. 

Jungletocht 4 – Amazoneregenwoud met korjaal
“Hier houdt de weg op,” roept onze gids Toni tot achter in 
het busje. We zijn in Atjoni in het district Sipaliwini, het 
hart van Suriname, met dé aanlegsteiger voor korjalen, de 
uit boomstammen gehouwen boten. Vanaf nu is deze boot 
ons enige vervoersmiddel. Dankzij de niet-traditionele 
buitenboordmotor wordt de boot vakkundig met 15 
 knopen snelheid tussen stroomversnellingen en ondieptes 

gestuurd.  Terwijl wij in een korjaal stappen, zien we een 
tractor op een enorm vlot voorbij drijven. Het is een echte 
wildwaterbaan en heb de neiging om mijn armen in de 
lucht te gooien. 
De kapitein kent het gebied op zijn  duimpje. Dat moet ook 
wel, want later horen we dat van dit gebied geen enkele 
waterkaart bestaat. Er zijn ook geen betonningen, 
 verlichtingen of verkeersregels. Het kost een man zo’n 2 
jaar praktijkervaring om het gebied zelfstandig te kunnen 
bevaren. Vrouwen moeten volgens traditie roeien. 

Boze geesten
Tijdens de 3 uur durende tocht passeren we tientallen 
eilandjes met inheemse dorpelingen. De dorpjes zijn 
bereikbaar via een steile trap. Bovenaan die trap staat 
steevast een poort, versierd met jonge palmbladeren, de 
azam-paw. Volgens de traditie houdt deze poort de boze 
geesten buiten het dorp. Onderaan de trap is de plek waar 
de korjalen aanleggen en de vrouwen baden. Vanuit onze 
korjaal zien we de vrouwen druk in de weer met het 
schrobben van potten en pannen; het is duidelijk ook een 
sociale gelegenheid. Kinderen hangen in een doek op hun 
rug, hun blote billen net boven het bruine water. De 
 mannen zijn nergens te bekennen. Zij vangen wild of 
 drinken bier, uiteraard aangeleverd per korjaal. Wie 
 onverhoopt geen gezinshoofd kan worden, vertrekt 
 alsnog naar de stad om daar te overleven.

Alarm slaan
We verblijven 4 nachten in een houten hutje op Danpaati, 
een onbewoond eilandje. Vanuit hier maken we een 
 wandeltocht door het Amazoneregenwoud. “Wanneer je 
in nood bent, doe je dit,” zegt de gids terwijl hij met zijn 
machete drie ferme slagen op een telefoonboom geeft. Het 
geluid galmt kilometers ver door het woud. “Het ritme is 
belangrijk, want dat onderscheidt het geluid van een aap 
die een nootje kraakt.” 
Verder vissen we op piranha’s, zwemmen we in stroom-
versnellingen, zoeken we in het donker naar kaaimannen 
en bezoeken we het dorpje Saamaka, dat deels als museum 
dient. Hier leren we over de inheemse cultuur en gebruiken. 
Een paar jongetjes volgen ons vanuit de bosjes en wanneer 
ze de verlegenheid overwonnen hebben,  wijzen ze ons met 
veel kabaal en radslagen de weg. Her en der liggen cassave-
pannenkoeken op golfplatendaken in de zon te drogen. 
Met ons hoofd vol indrukken keren we terug naar onze 
eigen boot voor een volgend avontuur.

Jungletocht 5 – Ankeren in de jungle 
“Greetje, jij snel in onze bijboot en vol gas tegen stuurboord-
zijde duwen.” Door de stroomkentering wordt het hek van 
Black Moon de mangrove ingeduwd, terwijl de boeg van 
onze nieuwe Amerikaanse cruiservrienden Emma en Phil 
hetzelfde probeert te doen, maar dan aan de overkant. Met 
onze 3,5 pk probeer ik beide schepen op z’n minst op 
 positie te houden om te voorkomen dat ze 180 graden 
keren, beide ankers losslaan en meegevoerd  worden door 
de stroming. Niels en Phil springen in de andere bijboot 
met een derde anker en de langste trossen die er in de 

bakskisten te vinden zijn. Na urenlang getouwtrek liggen 
beide boten  gepositioneerd in een spinnenweb van ankers 
en lijnen. “Moeten we niet iets van petflessen om de lijnen 
doen?” stel ik voor als we uitgeput binnen tegen de  muggen 
schuilen. “Voor als de spinnen en slangen ons aan boord 
komen bezoeken?” Ik tuur nog eens in het duister en 
 luister naar een klankspel van kriebelbeestjes. Snel sluit 
ik weer alle horretjes.

Gevangen in de jungle 
“Zouden we deze kreek kunnen ronden?” Niels en Phil 
bestuderen de waterkaart en satellietbeelden van Google 
Maps. De mannen hebben het plan opgevat om zelf-
standig, dus zonder gids, in onze eigen bijbootjes op zoek 
te gaan naar de voormalige plantage Schoonoord. Die ligt 
precies halverwege een rondlopend kreekje, op de 
 kruising van de Cottica en de Boven-Commewijne. Emma 
en ik gaan er blind in mee. Bijna letterlijk, vanwege de 
zwarte muskietennetten om onze hoofden. Het ziet er niet 
uit, maar die netten zijn lifesavers; we worden belaagd door 

muskieten. Dit keer is de machete niet voor de sier als het 
liefelijke kreekje halverwege transformeert tot een ware 
mangrove. Konden we eerder met de boot nog over de 
 liggende boomstammen varen, nu moeten we ze er over-
heen tillen, trekken en sjorren. We zetten door, niet wetend 
of we goed zitten, in de hoop dat het water zo weer dieper 
wordt. Op het moment dat ik bijna wil opgeven, belanden 
we ineens in een scène uit Indiana Jones. 
Blijkbaar zijn we op het juiste moment en op de juiste plek 
een zijkreekje ingepeddeld, want een eindje verderop zien 
we een stenen muurtje. Hier moet de plantage hebben 
gelegen. Nederlandse stenen midden in de jungle. De 
zicht bare resten van een oude suikerrietplantage, gestart 
in 1702 met  duizenden akkers en honderden slaven. Hier is 
al lange tijd niemand geweest. We wanen ons even echte 
avonturiers. Onze reis kan nu al niet meer stuk. 

Nieuwsgierig hoe de reis van Niels en Greetje verdergaat?  
Je leest het op sailingblackmoon.nl. 
Facebook:  @sailingblackmoon en @philzygmunt

HANDIGE WEBSITES  
EN APPS
•  Noonsite.com 

algemene  informatie voor cruisers 
•  Suriname.vfsevisa.com 

visum (etouristcard)
•  Waterlandsuriname.com 

Marina Resort  Waterland
• Mas.sr: getijden en bijzonderheden 
•  Facebook MAS: Vrachtverkeer

meldingen van de Maritieme 
 Autoriteit Suriname (MAS)

• Google Maps Satellietbeelden 
• Navily App met ankertips 

◀ Black Moon 
 zeilend op de 
 Surinamerivier.
▲ Slang gespot in 
de nacht.

Danpaati 
medewerkers 
en inheemse 
 bewoners.

Surinamecrew 
Black Moon en 
Victoria.

Jungleexpeditie met dinghy.
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