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Madagaskar, Vogels en lemuren van het achtste continent. 

Een lang gekoesterde wens van Stichting Vogelreizen gaat in vervulling. 
Madagaskars unieke karakter is legendarisch. De afmeting van het land en de 
miljoenen jaren van afzondering hebben geleid tot een opmerkelijke en spectaculaire 
avifauna. Van de ca 280 vogelsoorten die het land rijk is zijn er ruim 100 endemisch 
terwijl er nog eens ruim 20 soorten alleen worden gedeeld met een aantal eilanden in 
de Indische oceaan. We vinden er zelfs vijf nieuwe vogelfamilies zoals b.v. de 
vanga`s of de groundrollers.. Daarnaast kan het land bogen op een unieke 
verzameling zoogdieren waarvan de lemuren zeker de hoofd attractie vormen. In een 
aantal van de door ons te bezoeken gebieden staan de lemuren dan ook centraal. 
Bovendien vinden we er talloze  endemische kameleons. Vogelen in Madagaskar is 
simpelweg een ervaring zoals nergens anders ter wereld.  Naast al dit moois kent het 
land ook ongemakken. De reisafstanden zijn vaak fors en de wegen slecht. Veel van 
de unieke soorten zijn tegenwoordig alleen nog te vinden in de prachtige reservaten 
die het land gelukkig nog rijk is. Bovendien is Madagaskar helaas geen goedkope 
bestemming. Stichting Vogelreizen heeft echter een unieke en sterk concurrerende 
reis ontwikkeld waarbij we in het eerste gedeelte alle voorkomende biotopen in het 
zuiden aandoen. We vliegen vervolgens  terug naar de hoofdstad Antananarivo 
(Tana) De te bezoeken gebieden in het zuiden zijn o.a. in chronologische volgorde 
Andasibe, Perinet, Mantadia, Ranomafana, Isalo, Zombitse, Tulear en Spiny forest. 
We hebben in Madagaskar zo`n 14 dagen om al deze gebieden uitgebreid te 
verkennen onder leiding van onze eigen gids José en hulp van lokale gidsen in de 
parken. Daarnaast bieden we de mogelijk van een verlenging naar één van de beste 
reservaten in het noorden het Ankaranafantsika Nationaal Park. De verlenging is dus 
optioneel. Een schitterende reis waarbij naast het vogelen de algehele 
natuurbeleving centraal zal staan. 

Vertrek 23 oktober 
 
Het reisprogramma 
 
Dag 1    
We vliegen vanaf schiphol via … naar de hoofdstad van Madagaskar Antananarivo 
(Tana) Na kennismaking met Jose onze lokale vogelgids verplaatsten we ons naar 
ons eerste hotel in de buurt van het vliegveld.  
 
Dag 2 
Na een rustige start van de dag maken we ons op voor de 4.5 uur durende rit naar 
het oostenlijk gelegen Andasibe. Hier liggen een aantal belangrijke nationale parekn 
o.a. Perinet en Mantadia. We overnachten in de bungalows van Feon`ny Ala. 
  



  
 
Onze uitvalsbasis voor Perinet en Andasibe zijn de bungalows van Feon`ny Ala 
 
 
Dag 3, 4 en 5 
We hebben 3 volle dagen om de omgeving van Perinet, Mantadia en Andasibe te 
verkennen. Onze lokale gidsen weten de beste plekken voor het vinden van onze 
doelsoorten. Hierbij een greep uit het gevarieerde soortenaanbod. In het gebied komen 
meer dan 100 verschillende soorten vogels voor. Zo zijn er kansen op  
Meller's duck, Rufous-headed Ground-Roller, Pitta-like Ground-Roller, Short-legged 
Ground-Roller, Madagascar Wood Rail, Madagascar Coucal, Lesser Vasa Parrot, 
Thick-billed Cuckoo, Madagascar Serpent-Eagle, Madagascar Starling, White-headed 
Vanga, Madagascar Bee-eater, Madagascar Harrier-Hawk, Madagascar White-eye of 
Long-billed Greenbul.  
 

 
Rufous-headed ground-Roller 



Van de lemuren is zonder twijfel de Indri de meest aansprekende. Maar ook op 
andere fantastische soorten maken we kans zoals de  Diademed Sifaka, Black and 
White Ruffed Lemur, Lesser Bamboo Lemur. Voor de zeer zeldzame Greater 
Bamboo Lemur is een flinke portie geluk nodig. 
Een andere fraaie roofdiersoort is de endemische Ring-tail Mongoose die ook 
overdag actief is. 
 
Diademed Sifaka

 
Dag 6 
Vandaag staat een pittige reisdag gepland naar het zuidelijker gelegen Antsirabe 
Onderweg wordt er uiteraard af en toe gestopt om naar landschap, culuur of vogels 
te kijken. De rit duurt ca 8,5 uur.  
 
Dag 7  
We vervolgen onze route naar het befaamde Ranomafana NP. Hier hebben we 
wederom een aantal dagen om dit schitterende gebied te verkennen. 

 
Dag 8 en 9 
Verdere verkenning van Ranamofana. Het gebied is zonder twijfel het meest 
populaire nationale park van Madagaskar. Ranomafana werd een nationaal park in 
1991 nadat in 1986 de gouden bamboo lemuur werd ontdekt, die erg werd bedreigd 
met uitsterven. Het park beslaat meer dan 416 vierkante kilometer regenwoud, 
gevuld met unieke flora en fauna. ‘Rano’ betekent water en ‘Mafana’ betekent warm 
in het Malagasy. Letterlijk vertaalt dus ‘warm water’. Deze naam komt van de 
warmwaterbronnen die zich in het park bevinden. Om deze reden vestigden de 
Fransen een kuuroord in dit gebied en daarom heen ontwikkelde zich het dorpje. 



Het is er het hele jaar vochtig en er zijn geen maanden die voorbij gaan zonder 
regen. Langs het park loopt de rivier Namorona. Een aantal van haar zijrivieren lopen 
door het park, waardoor je tijdens de wandeling meerdere keren stromende beekjes 
moet oversteken. 

  
FLORA EN FAUNA 

Er leven 12 soorten lemuren in dit park; de Gouden halfmaki en de Grijze halfmaki, 
de Breedsnuithalfmaki, de Roodkopmaki, de Roodbuikmaki en de nocturne Rode 
muismaki. Verder vindt u er met een beetje geluk de zeldzame Ayeaye, de Milne-
Edward’s Sifaka, de Zwartwit lemuur, de Ringstaart maki, de Grote katmaki en de 
Bamboe lemuur. De katachtige Fossa, het enige roofdier in Madagaskar komt ook 
voor in Ranomafana maar de kans dat we die zullen zien is vrijwel nihil. 

Voorts vinden we  er meer dan 100 vogelsoorten, waarvan 30 alleen in Ranomafana 
voorkomen. We gaan op zoek naar soorten als Malagasy kingfisher, Dusky greenbul, 
Spectacled Greenbul, Forest Rock-Thrush, Rufous Vanga, Madagaskar Turtledove, 
Madagaskar Lesser Grebe, Madagaskar green-pigeon, Tylas Vanga, Helmeted 
vanga, Hook-billed Vanga, Madagaskar Spine-tailed Swift en of White-throated 
Oxylabes. Het is slechts een greep uit het grote aanbod aan prachtige vogelsoorten 
die het gebied rijk is, de meesten endemisch 
 
Dag 10 
Vandaag verlaten we het rainforest en rijden we door een droger rotsachtig 
savannegebied naar Isalo, een rit van zo`n 7,5 uur waarna we ons installeren in de 
bungalows van de Isalo Ranch. Onderweg is het opletten voor de Reunion harrier. 
Optioneel kunnen we het kleine Anjaparkje bezoeken waar veel Ringstaart lemuren 
van zeer dichtbij te zien zijn. 



 

 
Helmeted vanga  (foto Gert Huijzers) 

Dag 11 
Vandaag verkennen we het rotsachtige Isalo nationaal park waarvan hieronder een 
beschrijving. 
Nationaal park Isalo is een park in de zuidelijke regio Lhorombe. Het nationaal park 
werd ingesteld in 1962 en wordt vanwege de grillige rotsmassieven ook wel het 
'Colorado van Madagaskar' genoemd. Het nationaal park heeft een oppervlakte van 
815,4 km², waarmee Isalo na het Masoala park het op een na grootste nationale park 
van Madagaskar is. Het gebied bevindt zich op een hoogte van 820 tot 1240 meter 
boven de zeespiegel. Het park bestaat uit een bergmassief (Isalogebergte) dat zich 
van noord naar zuid uitspreidt over bijna 100 kilometer. Het park wordt bedreigd door 
illegale natuurbranden die bossen in de as leggen en zo het grasland dat door het 
vee kan worden gebruikt vergroten. Doelsoorten die we vandaag kunnen vinden zijn 
o.a. Olive bee-eater,Long-billed greenbul,  Madagaskar cuckooshrike, Madagaskar 
kestrel, Madagaskar hoopoe, White throated rail, Madagaskar wagtail, Coquerel`s 
coua, Giant coua,  Madagaskar crested ibis, Common newtonia .Er komen naast vele 
interessante vogelsoorten ook nog 6 soorten lemuren voor.  
 
 

Dag 12 
Vandaag een vroeg vertrek voor de rit van 4,5 uur naar Tulear. Na ongeveer 1 uur 
rijden brengen we een bezoek aan het Zombitse park. Dit is de enige plek in 
Madagaskar waar we de  zeer bedreigde Appert`s greenbul vinden. Het gebied is 
een restant stuk oorspronkelijk bos en dus een toevluchtsoord voor meer 
interessante vogelsoorten. Later installeren we ons in ons hotel en bezoeken we het 
strand. 



 
Dag 13 en 14 
Verdere verkenning van de omgeving van Tulear. Vanuit het hotel maken we diverse 
excursies zowel naar Spiny forest biotopen als ook de kust. Onze gids weet de beste 
vogelplekken in de buurt en de diversiteit aan biotopen zal borg staan voor een flink 
aanbod aan vogelsoorten. 
 
Dag 15  
Na de middag maken we ons op voor de binnenlandse vlucht naar Tana waar we 
ons kunnen voorbereiden op de verlenging of de terugvlucht naar Nederland.0 
 
Dag 16  
Aankomst Nederland  
 
Verlenging 
Dag 16 Rit van ca. 8 uur naar het noordelijker gelegen Ankaranafantsika. We 
verblijven hier in de Ankaranafansika Eco lodge, een uitstekende uitvalsbasis. 
 
Dag 17, 18, 19  
Verkenning met lokale gidsen van Ankaranafansika park. Dit zal zeker één van de 
hoogtepunten zijn van de reis. Vogelsoorten waar we naar op zoek gaan zijn o.a. de 
White throated rail, Madagaskan jacana, Mascarene martin, Hook-billed vanga, 
White breasted mesite of Madagaskan Fisheagle. 
 
Dag 20  
Rit terug naar Tana en voorbereiding voor de vlucht later op de avond.  
 
Dag 21 
Aankomst Nederland.  
 
 
 

 
 
Kroonmaki of Crowned lemur (foto Gert Huijzers) 

Reisinformatie 
 



Betreft     Specifieke informatie, prijs en programma inhoud 

 

Reisperiode    Vertrekdatum 23 oktober 

 

Reisnummer    2020 Mad. 

 

Reissom    € 3699,- 

Vroegboekkorting   € 50,- 

Eénpersoonskamertoeslag  € 370,- 

Verlenging (bij min.6 personen) € 570,- 

Eénpersoonskamertoeslag  € 150,- 

 

Max. aantal deelnemers  10-12 personen 

Reisinformatie   Janus Verkerk tel: 06-21253594 e-mail  

     janusverkerk@hetnet.nl 

 

Inbegrepen 

 

 Retourvlucht Amsterdam-Tana v.v. 

 Eén binnenlandse vlucht van Tulear naar Tana; 

 Luchthavenbelastingen; 

 Transfers van en naar luchthaven; 

 Entreegelden van de nationale parken Perinet, Mantadia, Ranomafana, Zombitse en 

Isalo 

 Alle overnachtingen in soms eenvoudige lodges;  

 Accommodatie o.b.v. indeling in 2-pers.kamer, incl. douche, toilet; 

 Vervoer ter plaatse per  minibus incl. lokale chauffeur en lokale gids. 

 Nederlandse begeleiding door  Janus Verkerk en lokale gids gedurende gehele reis 

 Waarnemingslijst vogelsoorten; 

 

Niet inbegrepen zijn: 

 Annuleringsverzekering (verplicht) en reisverzekering  

 Visumkosten , ca € 35, pp bij aankomst op de luchthaven. 

 Enkele lunches op reisdagen. 

 Uitgaven van persoonlijke aard, zoals consumpties, communicatie met thuisfront, 

souvenirs.  

 

Boeking 

Boeking geschiedt door invulling en retourzending van bijgevoegd boekingsformulier naar de 

Stichting Vogelreizen en door overmaking van 25% van de reissom, t.w. € 900,- p.p., onder 

vermelding van reisnummer 2020 MAD. Uw aanmelding is pas definitief zodra uw 

aanbetaling is ontvangen . Mocht er onverhoopt onvoldoende deelname zijn, dan zal de reis 

worden geannuleerd en zal de al ontvangen aanbetaling aan u worden teruggegeven. 

 

Stichting Vogelreizen behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen indien de 

reisleiding dit noodzakelijk acht. 

 


