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Fietsen naar Frederiksdorp 
 
 
Per fiets vertrek vanaf de stad naar Leonsberg, op zo’n 9 kilometer ten noorden van Paramaribo. Hier liggen bootjes klaar 
en kunt u voor een paar euro naar de overkant van de Surinamerivier gevaren worden. De fiets neemt u mee aan boord.  
Breng onderweg een bezoek aan Nieuw Amsterdam. Dit fort werd gebouwd ter versterking van de verdediging nadat in 
1712 de Fransen een succesvolle inval deden. Na 1863 werd het fort in gebruik genomen als gevangenis. Tegenwoordig 
is het een openluchtmuseum. U vindt hier onder andere oude kanonnen, kruithuizen en koetsen. 
 
Plantage Frederiksdorp is het eindpunt van de fietstocht. Hier kunt u in de schaduw heerlijk bijkomen in een van de 
hangmatten. Samen met de beheerder maakt u een rondleiding over de prachtig gerenoveerde plantage. De rest van het 
verblijf kunt u zelf invullen, neem in ieder geval een goed boek mee en geniet van de rust op de plantage. 
 
Ook is het mogelijk om met de boot over te steken naar de oude suikerplantage Mariënburg en een bezoek te brengen 
aan de verwoeste suikerfabriek. Blijft u meerdere dagen dan kunt u langs naastgelegen plantages fietsen; er zijn talloze 
zandpaden door een prachtige natuur. Frederiksdorp en omgeving is een perfecte plek om bijzondere vogels te spotten. 
Neem een goede verrekijker en wat handzame vogelboekjes mee als u hierin geïnteresseerd bent.  
 
Terugfietsen naar Paramaribo kan op twee manieren. De tocht kan langs dezelfde weg als op de heenreis, maar 
interessant is ook de iets langere fietstocht via Alkmaar/Tamanredjo richting Meerzorg. Het Javaanse plaatsje 
Tamanredjo heeft een zeer strategische ligging aan de oost-west verbinding (de weg tussen Paramaribo en Albina). Hier 
zijn talloze eethuisjes (warungs) te vinden waar u een stop kunt maken voor een lekkere Javaanse lunch of koop 
onderweg tropisch fruit bij een van de kraampjes langs de weg. 


