Koffie Plantage tour
dagtocht
Historische dag trip met aandacht voor flora and fauna
Dag beschrijving
Suriname heeft in de 18e en 19e eeuw een grote bijdrage geleverd aan de productie van koffie. Tijdens deze tour
brengen wij een bezoek aan een aantal plantages waarvan bekend dat hier koffie werd verbouwd. Dit zijn de Plantages
Peperpot, de Plantage Katwijk en de Plantage Frederiksdorp.
Vroeg in de ochtend vertrekken wij vanuit Paramaribo met de bus en steken we de Bosjesbrug over naar het district
Commewijne. Onze eerste stopplaats is plantage Peperpot. In de oude koffieloods zult u onder het genot van een ontbijt
en een kopje koffie of thee, de geschiedenis te horen krijgen van deze voormalige koffie plantage. Omdat deze oude
plantage gronden langzamerhand veranderden in een dichtbebost oerwoud heeft WNF hier in samenwerking met de
Surinaamse Cultuurmaatschappij gezorgd voor een corridor van ruim 700 hectare beschermd natuurgebied. De corridor is
een verbinding met het achterliggende Amazonewoud. Aangezien deze plek redelijk dichtbij de stad is gelegen is het de
perfecte locatie om schoolgaande kinderen hier meer te laten leren over de natuur. De kinderen kunnen terecht in het
educatiecentrum waar wij na een wandeling door het natuurpark een bezoek aan zullen brengen.
Met de bus gaan we verder richting onze volgende stopplaats, Plantage Katwijk. Deze koffieplantage is begonnen in 1747
met het verbouwen en produceren van koffie. In 1974 heeft Momenteel produceert de plantage nog steeds koffie en
citrusvruchten. Dit is de enige plek in Suriname waar nog koffie wordt geproduceerd. Ter plaatse krijgen we een
rondleiding langs de koffiestruiken op de plantage en in de productiehal waar het proces van koffieboon tot kopje koffie
wordt uitgelegd. Na de lunch en een kopje KW koffie ligt de boot op ons te wachten om ons richting Plantage
Frederiksdorp te varen, deze plantage is aan de andere zijde van de Commewijne rivier gelegen. De gerestaureerde
woningen op het perceel zijn onderdeel van een kleinschalig hotel/resort. Op de plantage Frederiksdorp bekijken we de
enige nog originele koffie droogvloer achter de woning van de toenmalige plantage eigenaar. We drinken nog wat op de
plantage en varen in de middag terug naar Leonsberg waar de bus op ons te wacht om ons terug naar de stad te
brengen.
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