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Brownsberg & Ston Island - Brokopondo Stuwmeer 
 

2 dagen/1 nacht 

Brownsberg, gelegen in het district Brokopondo, behoort tot de meest bezochte bezienswaardigheden in het binnenland 

van Suriname. De klimtocht naar het plateau van Brownsberg bewijst keer op keer de moeite waard te zijn door het 

adembenemende uitzicht op onder andere het Van Blommenstein Stuwmeer.  

Dag 1 

Na vertrek uit Paramaribo maken we na ongeveer een uur rijden een koffiestop in de het savanna gebied.  Na de steile 

weg richting het plateau komen we aan op de berg.  Vanaf hier heeft u met helder weer een prachtig uitzicht over het Van 

Blommenstein Stuwmeer. Na een korte pauze vertrekken we met de gids te voet richting de lager gelegen watervallen. 

We lopen door de weelderige jungle van het Natuurpark. Onderweg zal de gids vaak uitleg geven over de flora en fauna 

die hier voorkomt. Iedereen die zin heeft in een verkoelende waterstraal kan onder de waterval gaan staan. De terugweg 

zal iets meer inspanning vergen omdat we weer omhoog richting het plateau moeten wandelen. Na de welverdiende 

lunch vertrekken we in de namiddag met de bus richting het stuwmeer. Ston Island, een schiereiland aan het stuwmeer is 

de plek, waar we in eenvoudige huisjes met bedden en klamboes zullen overnachten. Na de avondmaaltijd kunnen we 

genieten van een prachtige sterrenhemel bij het kampvuur. 

Dag 2 

U wordt midden in de natuur wakker door het gebrul van de brulapen. Tussen 06.00 en 06.30 uur kunt u genieten van een 

prachtige zonsopkomst. Na het ontbijt peddelen we een stukje over het meer per authentieke korjaal. Er is ook tijd om te 

vissen, zwemmen en/of relaxen. Tegen bijbetaling kunnen we ook nog een tocht per gemotoriseerde korjaal over het 

stuwmeer organiseren. Na de lunch vertrekken we richting naar Paramaribo waar we rond 18.00 uur terug zullen zijn. 

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen en kan ook in omgekeerde volgorde worden uitgevoerd. 


