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Matapica Kajak Trip 
 
2 dagen / 1 nacht 
 
 
Dag 1 
Vanaf  Paramaribo vertrekken we per bus, met de kajaks op de trailer, naar de oude plantage Mariënburg. Hier 
laden we de kajaks uit. Na wat instructies en enkele handige tips stappen we in onze kajak en varen we de 
Commewijne rivier over. Bij het dorp Johan en Margeretha slepen we de boten over naar de sluiskreek 
om onze tocht te vervolgen. Aan het einde van de sluiskreek is het weer tillen geblazen over de sleephelling. 
Vervolgens komen we in het moerasgebied terecht. We doorkruizen dit prachtige vogelrijke moerasgebied om in 
de namiddag bij het strand van Matapica aan te komen. Hier maken we het tentenkamp klaar waar we de nacht 
zullen doorbrengen. Het avondeten wordt ondertussen bereid en terwijl het om ons heen donker wordt genieten 
we van een welverdiende maaltijd. Rekening houdend met het getij zullen we in de avonduren een wandeling 
over het strand maken. Tijdens het seizoen gaan we op zoek naar zeeschildpadden die aan land komen om hun 
eieren te leggen (alleen van februari tot augustus). Het is heel belangrijk om de dieren niet te storen in dit proces, 
dus zal de lokale gids instructies geven om dit te voorkomen. Zo is bijvoorbeeld het fotograferen met flits 
verboden. De combinatie van het prachtige zandstrand, het geruis van de zee, een donkere sterrenhemel en de 
schildpadden die ongestoord hun gang gaan, maken van dit schouwspel een unieke ervaring. 
 
Dag 2 
Als het vloed wordt gooien we de kajaks in de zee en varen we langs het strand naar Braamspunt aan de 
monding van de Suriname rivier. Met goed geluk kunnen we vanuit onze kajaks nog schildpadden zien die 
overdag een poging wagen hun eieren op het strand te leggen. Ook nemen we de vele vogels langs het strand 
waar en de vissersboten op zee. Op Braamspunt wacht een boot ons op, waar we de kajaks op leggen en 
vervolgens mee terug varen naar Paramaribo. 


