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GoldRush Suriname – Extreme MTB Challenge 
27 oktober – 4 november 2018  
 
10 dagen / 8 nachten 
 
Dag 1: Amsterdam - Domburg 
Aankomst in Suriname, transfer naar Domburg/Marina Resort Waterland, acclimatiseren. Overnachting in Marina Resort 
Waterland.  
 
Dag 2: Domburg - Parabello - Domburg  
In de ochtend maken we een korte tour met de groep om te acclimatiseren. We fietsen naar de Vlindertuin in Lelydorp. 
Daarnaar gaan we naar Meursweg en gaan een stuk fietsen in de oude bauxiet mijnen bij Parabello waar een klein MTB-
parcours is. We eindigen na een lunch in Paranam te Domburg.  Overnachting in Marina Resort Waterland.  
(Fietsafstand: 55km) 
 
Dag 3: Domburg - Bakkie 
We vertrekken in de vroege ochtend en fietsen naar Paramaribo, waar we bij café Zus&zo gaan ontbijten. Daarna gaan 
we enkele bezienswaardigheden in de binnenstad van Paramaribo bezoeken zoals het Fort Zeelandia. Dwars door de 
stadsdrukte fietsen we naar Leonsberg. Hier aangekomen steken we over naar plantage Rust&Werk. We fietsen 
vervolgens langs de rivier, op de kleidijk. We komen langs verschillende oude plantages, sommige met toeristische 
activiteiten. Eindbestemming is plantage Bakkie. Overnachting in tent/huisje.  
(Fietsafstand: 75 km)   
 
Dag 4: Bakkie - Moengo 
Het eerste gedeelte fietsen we langs de oude, verlaten plantages. Bij Kroonenburg steken we over naar Alkmaar. Vanaf 
Alkmaar fietsen we op verharde wegen naar Moengo. Overnachting in hangmat/tenten.  
(Fietsafstand: 100 km) 
 
Dag 5: Moengo - Java 
Op deze dag maken we onze intrede in de Surinaamse jungle. Na vertrek uit Moengo fietsen we ongeveer 24 km over 
een brede lateriet weg. Daarna gaan we over op smalle wegen. Onze mountainbike-technieken komen nu goed van pas! 
We rijden voornamelijk door houtconcessies. We eindigen aan de Boven Commewijne rivier in het verlaten dorp Java. 
Met een kano steken we de rivier over omdat de brug die hier lag kapot geschoten is tijdens de binnenlandse oorlog. We 
bivakkeren/slapen langs de rivier in tenten.  
(Fietsafstand: 67 km) 
 
Dag 6: Java – Dubois Hill 
Vanuit Java fietsen we over smalle wegen dwars door de jungle om vervolgens weer uit te komen op brede wegen 
gemaakt door houtkap maatschappijen. We komen ook langs een steenslagmijn. Ook vandaag is een mooie technische 
rit. We slapen op een heuvel waar we kunnen genieten van een mooie zonsondergang. Overnachting in hangmat/tenten.  
(Fietsafstand: 70 km) 
 
Dag 7: Dubois Hill - Brownsberg 
Een monster rit! Vandaag fietsen we door goudgebieden. Links en rechts van de weg zijn er vele activiteiten. We 
bedwingen deze dag vele heuvels. Na 42 km komen we aan bij het Brokopondo stuwmeer. Daarna gaan we verder op 4 
km verharde weg om af te slaan in de Mastenweg, ook een heuvelachtige weg van 15 km. En dan hebben we nog 9 km 
asfalt naar het dorpje Brownsweg. De laatste 15 km is de klim naar de top van de Brownsberg. Overnachting in 
hangmat/tenten. (Fietsafstand: 90 km) 
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Dag 8: Brownsberg - Domburg  
De laatste fietsdag in Suriname is een lange. Eerst kunnen we genieten van een spannende afdaling van de Brownsberg. 
Vanaf Brownsberg rijden we 14 km op het asfalt en slaan af het bos in. We fietsen door andere goudvelden en komen 
weer uit op de verharde weg. Deze leidt ons naar Domburg, het eindpunt van de challenge. Overnachting in huisje.  
(Fietsafstand: 104 km)  
 
Dag 9: Domburg/Marina Resort Waterland - luchthaven    
Relaxen op Waterland. Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Amsterdam. 
 
Dag 10: Amsterdam 
Aankomst in Amsterdam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


