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                       Oriental Dwarf Kingfisher. Foto: Josien 
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Inleiding 
Sri Lanka is een eiland in de Indische Oceaan dat op 6 graden boven de evenaar, ten zuidoosten van India ligt. 
Het is ongeveer anderhalf keer zo groot als Nederland en heeft 22.500.000 inwoners.  
 

 
                              Foto: Gerard 
 

Het land staat bekend om haar uitgestrekte vlakten met bijzondere bergtoppen, theeplantages en schitterende 
tempels. Voorheen werd het eiland Ceylon genoemd, die naam wordt nog steeds gebruikt voor de thee die 

afkomstig is uit Sri Lanka. 
 

 
                                                                                                                             Theeplantage.  Foto: Constantin 
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Doordat Sri Lanka lang verbonden is geweest met India heeft het veel overeenkomsten in de natuur en geologie. 
De natuur heeft zich verder onafhankelijk ontwikkeld doordat het zo lang biologisch geïsoleerd is geweest van het 
vaste land.  De natte zone van Sri Lanka is met 22.000 vierkante kilometer groot genoeg om een eigen 
ecologische zone te zijn, het enige gebied in zijn soort in Zuidoost Azië. 

 
Het weer en klimaat van Sri Lanka 
Het eiland kent een combinatie van tropische klimaten, waarbij de neerslagperiodes en de hoeveelheden 
neerslag bepalend zijn voor het onderscheid tussen het regenwoudklimaat, het tropisch savanneklimaat en het 
tropische moessonklimaat. De hoogste regionen, de bergen in het zuidelijk centrale deel, zoals de 2524 meters 
tellende Pidurutalagala (de hoogste berg van Sri Lanka) kennen een warm mediterraan klimaat vanwege de 
lagere temperaturen die in deze gebieden geregistreerd worden. 
 
Sri Lanka telt twee moessonperiodes: de zuidwestmoesson (‘yala’) die vanaf half mei tot eind september waait en 
veel regen brengt en de noordoost moesson (‘maha’) die vanaf oktober tot half april waait en op het hele eiland 
zorgt voor redelijk grote hoeveelheden neerslag, met name in oktober, november en december. Tijdens de 
zuidwest moesson blijven het noordoosten en het oosten van het eiland vrij droog, omdat de bergen op het 
centrale deel van Sri Lanka ervoor zorgen dat de neerslag de andere kant van het eiland niet kan bereiken. 

Op het overgrote deel van Sri Lanka liggen de temperaturen vrijwel het hele jaar rond de tropische grens van 
dertig graden. In het noordoosten van het eiland zijn de verschillen tussen zomer en winter iets groter. 
Respectievelijk 34 en 28 graden. In het zuidwesten zijn de verschillen op jaarbasis veel kleiner. Ook ‘s nachts 
blijft het lang warm op Sri Lanka, tussen de 20 en 26 graden Celsius. In de berggebieden is het koeler, zoals 
bijvoorbeeld in Nuwara Eliya waar de temperatuur in de regel tien graden lager ligt dan aan de kust. Zo is het 
overdag gemiddeld 20 tot 23 graden en daalt het kwik in de nachten naar ongeveer tien tot veertien graden. 

Bezochte gebieden 
Tijdens deze natuurreis bezoeken wij naast natuurparken ook een aantal culturele hoogtepunten. Anuradhapura, 
Wilpattu National Park, Sigiriya, Dambulla, Kandy, Kithulgala, Nuwara Eliya, Horton Plains, Tissamaharama, 
Yala, Bundala, Udawalawa, Sinharaja, Mirissa en Galle. 

 

 
                                                                                                                                           Anuradhapura.  Foto: Gerard  
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Hoogtepunten 
Hét hoogtepunt van deze reis is niet te benoemen. De reis is zo fantastisch en indrukwekkend dat het aan te 
merken is als één groot hoogtepunt. Om een aantal zeldzame soorten te noemen: Leopard, Sloth Bear, Serendib 
Scops Owl, Red - faced Malkoha, Bay-backed Shrike, Ashy-headed Laughingthrush, Green-billed Coucal, 
Chestnut-backed Owlet, Oriental Dwarf Kingfisher maar ook de Bryde’s Whale was fantastisch. 
 

 
                                                                                                                                                Leopard.  Foto: Josien 

Deze reis heeft veel en mooie soorten opgeleverd.  
 

Vogels in totaal 197 soorten.   
Om er nog maar een paar te noemen: Sri Lanka Frogmouth, Blue-faced Malkoha, Spot-winged Thrush.  
                 
Zoogdieren:  
Zoals het Indian Mousedeer, Purple-faced Langur, Sambar Deer, Asian Elephant, Indian Crested Porcupine en 
Dusky Palm Squirrel. 
 

 
                                                                                                                    Dusky Palm Squirrel.  Foto Josien 
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Dagvlinders: 
Sri Lanka is rijk aan vlinders, op sommige dagen zagen we er duizenden. Mooie soorten zijn onder andere de 
Gram Blue, Lime Butterfly, White-banded Owl, Sri Lankan Birdwing, Sri Lankan Milky Cerulean. 

                   

 
                                                                                                                                     Gram Blue.  Foto: Josien 

 
Nachtvlinders. Vele nachtvinders hebben we gezien maar nog niet kunnen determineren. In ieder geval wel de 

mooie White-banded Owl en de rups van de Lily Moth. 

 
                                                                                                                                        Lily Moth.  Foto: Josien 
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De libellen zijn minder in aantal maar zeker ook heel mooi zoals de Rapacious Flangtail, Sociable Glider, Pied 
Parasol 

 

 
                                                                                                                                 Rapacious Flangetail.  Foto: Josien 

          
Reptielen. 
Er zijn veel slagen en hagedissen in Sri Lanka. Veel soorten laten zich niet makkelijk zien, maar met deze Indian 
Python hadden we veel geluk. 
       

 
                                                                                                                                          Indian Python.  Foto: Josien 
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Verslag 
Dit verslag is samengesteld door Josien Schenkels, reisbegeleider van Inezia Tours. De foto’s zijn deels 
aangeleverd door Gerard en Constantin. De rest is gemaakt door Josien. 
 

 
               Bij het oversteken van een zij-arm van de Kelani Ganga River. Foto: Gerard. 

    
                                                                                                                                                         Wilpattu. Foto: Constantin  
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Verslag van dag tot dag. 
 
Dinsdag 5 november. 
We verzamelen om 12.00 uur op Schiphol en om 14.30 vertrekken we naar Colombo, met een tussenstop in 
Dubai. De volgende ochtend 6 november, om 8.55 uur lokale tijd landen we in Colombo, waar de lokale gids ons 
opwacht. 
Het is lekker warm weer, 28 graden en een beetje heiig vanwege de regen de laatste tijd gevallen is. 
Op de weg is het druk en chaotisch. Er lopen veel honden op de weg, Tuk tuk’s en scooters scheuren overal 
dwars doorheen. Onderweg naar ons hotel zien we al de eerste vogels zoals Asian Openbill, Cattle Egret, Little 
Egret, Indian Cormorant.  
Om 10.00 uur zijn we bij ons hotel waar we hartelijk ontvangen worden met een meloendrankje. Na de lunch 
rusten we nog wat en in de 2e helft van de middag vogelen we wat in en rond de tuin van het hotel waar we al de 
eerste leuke soorten tegenkomen. O.a.  House Crow, large-billed Crow, Asian Brown Flycatcher, Pale-billed 
Flowerpecker, Oriental Magpie Robin, Common Myna, Yellow-billed Babbler, Asian Faradise Flycatcher, 
Common Tailorbird, White-breasted Waterhen, Brown-headed Barbet en Black-hooded Oriole.  
 

 
                                                                 Black-hooded Oriole.. Foto Josien 

 

 
                                                                                                            Purple-rumped Sunbird.  Foto: Josien 
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Na het lijsten gaan we vroeg naar bed na een lange, vermoeiende dag die heel erg de moeite waard was. 
Donderdag 7 November: na een goede nachtrust vertrekken we om 8.00 uur richting Anuradapura. Een 
prachtige rit door het binnenland van Sri Lanka, wat ons een mooi beeld geeft van de lokale bevolking en hun 
leefomstandigheden. We rijden door dorpjes, stadjes die veelal omgeven zijn door kleine rijstvelden en 
ananasplantages. 
 

 
                                                                                                                                                                Foto:  Josien 
 

Langs de wegen wordt werkelijk iedere  cm benut, voor huizen, De natuur is prachtig, heel groen met palmbomen 
en andere bomen, bloemen, veel water met ontelbare grote vlinders. 
 

Onderweg stoppen we diverse keren bij waterrijke plaatsen waar we al snel mooie soorten zoals de Cotton 
Pygmy Goose, Little Grebe, Lesser Whisting Duck,  Oriental Darter, Wooley-necked Stork, Grey-headed 
Swamphen vinden. 
 

 
                                                                                 Wooley-necked Stork. Foto:  Constantin 
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Onderweg lunchen we en genieten van heerlijke Traditionele curry’s met rijst. 
We bereiken ons  hotel dat in een heel bosrijk gebied ligt. De kamers liggen verspreid over een grote tuin. Deze 
grenst aan de achterkant tegen de jungle. Er staat een afscheiding onder stroom om de Olifanten op afstand te 
houden! 
 
Nadat we ons hebben opgefrist doen we nog een vogelrondje door de tuin van het hotel. We beginnen met een 
prachtig gezicht letterlijk en figuurlijk van de Indian Rat Snake. 
 

 
                                                                                                                                        Indian Rat Snake.  Foto: Constantin 
 

We zijn nog veel mooie soorten zoals Rose-ringed Parakeet, Coppersmith Barbet, Black-rumped Flameback, 
Sri Lanka Green Pigeon en Sri Lanka Grey Hornbill. 
 

 
                                                                                                             Sri Lanka Grey Hornbill.  Foto: Constantin 
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Vrijdag 8 november. 
Om 5.30 uur vertrekken we naar Wilpattu, het grootste natuurpark in Sri Lanka, waar we om 6.00 uur aankomen. 
We wachten nog even op onze Safariauto. Maar dit wachten wordt beloond met de eerste nieuwe soorten van de  
Little Swift, Small Minivet, Common Iora, Indian Robin.  
 

 
                                                                                                               Indian Robin.  Foto: Josien 

Maar hier zien we ook een Dark Blue Tiger. 
 

 
                                                                                                           Dark Blue Tiger   Foto: Josien 

    
Om 6.15 uur vertrekken we. We hopen natuurlijk het Luipaard te zien naast vele vogels.  
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Wilpattu is een prachtig natuurpark dat veelal bestaat uit jungle met open waterrijke gebieden. De eerste 
ontmoeting is met het Spotted Deer, een prachtig beest om te zien. We zien een Wild Boar wegrennen, Sambar 
Deer en ook nog een Barking Deer. 
 

 
     Sambar Deer.  Foto: Josien 

 

 
   Barking Deer.  Foto: Josien 
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De vogels laten zich niet onbetuigd. We zien een Green Bee-eater, Orange-breasted Green Pigeon, Chestnut-
headed Bee-eater, White-rumped Shama en de zeldzame Lesser Atjutant. 
 

 
                                                                                                                                Green Bee-eater.  Foto: Josien 

 

 
                                                                                                                                                Lesser Atjutant.  Foto: Josien 
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Na 2 uur stoppen we voor een ontbijt dat we vanuit het hotel hebben meegebracht. 
 

 
                                                                                                                            White-rumped Shama.  Foto:  Josien 

 
Als we verder rijden zien we een groep wilde zwijnen de lekker een modderbad nemen. 
Tot dan toe hebben we nog een Luipaard gezien. Maar de chauffeur begint wat vaart te maken op jacht naar het 
Luipaard. Een passerende Jeep geeft een richting aan waar net een Luipaard is gezien. We zien sporen, maar 
helaas geen Luipaard. Wel zit langs de kant van de weg nog deze prachtige Crested Serpent Eagle. 
 

 
                                                                                                                             Crested Serpent Eagle.  Foto: Josien 
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Aan het begin van de middag verlaten we het park en rijden terug richting het hotel. We zijn nog maar net 
onderweg als we een Indian Roller op een elektriciteitspaal zien zitten. Daar zien we even later ook de eerste 
Huismussen! Dat blijft toch altijd leuk om die waar ook ter wereld tegen te komen. 
 
 
Aan het eind van de middag gaan we naar Anuradhapura om enkele bezienswaardigheden te bezoeken. 
 
We bezoeken onder andere de Ruwaneliseya stoepa. 
Deze witte stoepa van 55 meter hoogte is een indrukwekkende binnenkomer. De rand van de stoepa wordt 
versierd met 344 olifanten, waarvan de meeste originelen uit 140 voor Christus inmiddels zijn vervangen. Mede 
door de vele aanvallen van de Indiase troepen in het verleden heeft deze stoepa veel schade geleden. De stoepa 
werd gemaakt in opdracht van Koning Dutugemununu, rond 160 voor Christus.  
En de uitleg van Karl schetst ons een mooi beeld van de geschiedenis en het gebruik van het Boeddhisme. 
 

 
                                                                                                  Ruwaneliseya stoepa.  Foto: Josien 
 

De heilige Bodhi boom staat centraal in Anuradhapura, zowel fysiek als in spirituele zin. Naar verluidt komt deze 
Bodhi boom voort uit een stek van de Bodhgaya boom uit India. Onder deze Bodhgaya boom zou Boeddha 
verlichting hebben bereikt. De boom in Anuradhapura schijnt de 2e generatie te zijn en is daarmee de oudste 
heilige boom ter wereld. 
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                                                                                                                                              Bodhi boom.  Foto: Gerard 
 

Het is donker als we ons hotel bereiken. In de bar drinken we wat en werken we de lijst bij. Na het diner gaan we 
naar bed. Ik ben benieuwd wat morgen ons gaat brengen. 
 

Zaterdag 9 november. 
6.30 voor de vroege vogelaars, het rondje voor het ontbijt. We lopen voorbij het hek met elektrische bedrading 
wat de olifanten tegen moet houden. Ook staat er een bord.  
 

.  
Foto: Gerard 

 
Ja hoor, dat zal wel!  
Het zal wel meevallen!.  
En stiekem denk ik, kom maar op 
met die olifanten.  
 
Maar we worden wel wat stiller als  
we op zo’n 50 m van dat bord een 
verse hoop olifantenpoep zien 
liggen!  
Die beveiliging is dus geen flauwe 
kul. 
 
Het is een prachtige ochtend, we 
zien boven in een boom een paartje 
Jerdon’s Leafbird en even later 
vliegen er twee White-rumped 
Shama’s langs.  
 
En dan nog twee Forest Wagtails 
en de dag is dus weer goed 
begonnen!  
 
Op naar het ontbijt. 
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Na het ontbijt rijden we richting Sigiria.  
Het land is hier minder dicht bevolkt dan het stuk dat we eerder afgelegd hebben. Er zijn grotere rijstvelden, maar 
ook meer jungle. We stoppen onderweg een paar maal. Bij de eerste stop zit Grey-headed Fish Eagle, die even 
later opvliegt. In de lucht komt er een Oriental Honeybuzzard bij. Ze blijven een tijdje om elkaar heen draaien, 
maar op een gegeven moment haalt de Fish Eagle uit naar de Honeybuzzard. stekt zijn poten uit en de 
Honeybuzzerd druipt af. 
    

                                                                                                                       
Common Kingfisher.  Foto:: Josien 

 

 
                  Tickell’s Blue Flycatcher. .Foto:Josien                               

 
 

 
Bij een volgende 
stop poseert een 
Common 
Kingfisher 
 
Aan het begin 
van de middag 
komen we aan in 
ons hotel, dat 
grenst aan de 
Jungle.  
 
Bij de 
toegangspoort 
zien we een 
Tickell’s Blue 
Flycatcher, een 
heel klein 
vogeltje met een 
prachtige blauwe 
kleur! 
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Na de lunch maken we een wandeling in de omgeving, waar we wat mooie soorten vogels zien. We lopen op een 
weggetje met aan een kant de jungle en aan de andere kant de afscheiding van het hotel met een hoog 
elektriciteitshek, waar we ons snel achter kunnen terugtrekken als we onverhoopt (of toch gehoopt) een olifant 
tegen komen. We zien nog een White-browed Bulbul, Blue-faced Malkoha en een Dark-fronted Babbler. 
 

Na het lijsten volgt het diner, dat uit een heerlijk uitgebreid buffet met curry’s bestaat. 
 

Zondag 10 november. 
Ik ben vroeg wakker en loop om een rondje in de tuin van het hotel. Daar zie ik ineens een Indian Pitta!  
 

 
                                                                                                                                         Indian Pitta.  Foto: Josien 
 

En even later zie ik ook nog een Orange-headed Thrush. 
 

Om 7.15 uur vertrekken we naar Sigiriya Rots, ook wel Leeuwenrots genoemd. 1600 jaar geleden liet de koning 
Kayapa zijn paleis boven op deze rots bouwen (rond 480). Hoewel van dat paleis niet veel meer over is, kun je 
nog wel delen van de oude muren en de koningstroon zien. Onder die restanten is ook een oude poort die aan 
een leeuw doet denken, vandaar dat de rots de naam ‘leeuwenrots’ heeft gekregen. 
 

 
                                                                                                                                                                        Foto:  Josien 
  
   



19 

 

Het complex bestaat uit siertuinen die omgeven zijn door muren en grachten en, boven op de statige rots die 200 
meter omhoog rijst, een citadel. De citadel boven op de rots diende ook als paleis, maar is nu slechts een ruïne. 
Het is een hele klim, maar zeer beslist de moeite waard. Prachtige vergezichten, interessante vertellingen en 
muurschilderingen. Langs de bergwand zagen we deze dag-actieve Nachtvlinder vliegen. De White-banded Owl. 
 

 
      White-banded Owl.  Foto: Josien 
Boven op de rots zagen we ons hotel! 
 

 
        Ons hotel.  Foto: Josien 
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Daarna wandelen we langs een dijk. We zien er duizenden vlinders waaronder veel Lemon Emigrants maar ook 
deze prachtige Sociable Glider. Het is een prachtige  wandeling, maar in de middag wordt het erg heet: 33 
graden veel zon en weinig wind. 
 

 
                                                                                                                                                      Sociable Glider.  Foto: Josien 
 

 
                                                                                                                                                     Lemon Emigrant.  Foto: Josien 
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We hebben een late lunch in hotel en houden een siesta. Om 15.00 uur neemt de warmte iets af en gaan we 
vogelen op een andere dijk met een plasje erbij: We zien o.a. een Grey-headed Sea Eagle, Black-winged Kite, 
Tricolored Munia, Zitting Cisticola maar ook een prachtige House lizzard en niet gedetermineerde torren. 
 

 
              Grey-headed Fish Eagle.  Foto: Josien 

 

 
                    Onbekend.  Foto: Josien 
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Aan het einde van de middag betrekt het, we horen wat gerommel maar verder dan dat komt het niet. Oder het 
genot van een koud biertje wordt de lijst ingevuld en gaan we dineren.   
 

Maandag 11 nov.  
Vroeg in de ochtend lopen we een klein stukje langs het hotel en zien we de Pitta weer, maar ook een Greater 
Coucal en een Stork-billed Kingfisher.  
              

 
                                                                                                       Stork-billed Kingfisher.  Foto: Josien 
 

Na het ontbijt gaan we op weg naar Kandy 
We stoppen bij een stuwmeer en zien daar de Great Cormorant. Aan de andere kant van het meer hebben we 
een prachtig vergezicht van Sri Lanka.  
 

De eerstvolgende stop is bij Dambulla, dat bekend is vanwege de gouden tempel van Dambulla, die op de 
Werelderfgoedlijst staat. Het plaatsje is gebouwd rondom een grote granieten berg, waarop het boeddhistische 
grottencomplex te vinden is dat dateert van eerste eeuw voor Christus.  
Dambulla is het grootste en best bewaard gebleven tempelcomplex in Sri Lanka. 

 
                                                                                                           Dambulla Temple. Foto: Gerard 
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Er zijn meer dan 80 grotten in het gebied, vijf heiligdommen, vier belangrijke kloosters en vele beelden, waarvan 

een belangrijk deel beeltenissen van Boeddha.   

De wandschilderingen, die een oppervlakte van 2100 vierkante meter beslaan, omvatten afbeeldingen die laten 

zien hoe Boeddha tevergeefs door Mara werd uitgedaagd. Er is ook een wandschildering die het uitspreken van 

de Eerste Leerrede voorstelt. 

Ook zijn er beelden van de hindoe-goden Vishnoe en Saman waarmee de intrede van het hindoeïsme  in Sri 

Lanka wordt weergegeven. 

 
                                                                                                                                                      Dambulla.  Foto: Gerard. 
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                                                                                                                                                  Dambulla.  Foto: Gerard 
 

We gaan weer verder en na een uurtje verandert het straatbeeld. De rustige dorpjes maken plaats voor 
levendigere plaatsen en het wordt ook op de weg drukker.  Er zijn kruiden- en specerijentuinen waar medicijnen 
gemaakt worden van kruiden. 
 

We stoppen voor een lunch en na ruim 1,5 uur rijden we door het heel drukke Kandy. 
In een boom langs de weg zien we een Black-crowned Night Heron zitten! 
 

 
                                                                                                                             Black-crowned Night Heron.  Foto: Josien
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We bereiken ons hotel dat boven op een bergtop lig en over een deel van de stad uitkijkt. 
Nadat we ons opgefrist hebben bezoeken we de Tempel of Tooth, een indrukwekkend geheel. 
 

 
                                                                                 Ingang.  Foto: Constantin 
   

 
                                Foto:  Constantin 

 

Sri Dalada Maligawa of de 

Tempel van de Sacred Tooth 

Relic is een boeddhistische 

tempel in de stad Kandy.  

Het is een van de meest 

heilige Boeddhistische 

pelgrimsoorden ter wereld. 

Het bevindt zich in het 

koninklijke paleiscomplex van 

het voormalige koninkrijk 

Kandy, waar het relikwie van 

de tand van de Boeddha is 

gevestigd. 

Het verhaal gaat dat de tand 

na de crematie van de 

Boeddha, in 543 voor Christus, 

uit de as is gehaald. 

In de vierde eeuw zou de tand, 

verbogen in het haar  van een 

Indiase prinses, naar Sri Lanka 

zijn gesmokkeld. 

Voordat de tand in Kandy 

terecht kwam reisde het met 

de verschillende koningen mee 

van stad naar stad.  
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We vogelen nog wat bij het meer en zien wat Black-headed Night Herons, de Indian Cormorant en Little 
Cormorant en een boom waarin heel veel Flying Foxes, heel grote vleermuizen hangen. 
Terug in het hotel wacht ons een heerlijk diner. 
 
Dinsdag 12 november 
We gaan vroeg op pad naar de koninklijke botanische tuinen van Peradeniya. Deze tuinen met een oppervlakte 
van 76 hectare zijn prachtig om doorheen te lopen en herbergen ook meer dan 4.000 soorten bijzondere bomen, 
planten en bloemen, die op hun beurt weer veel vogels aantrekken.  
 
We wandelen op ons gemak rond en zien de Indian White-eye en de White-bellied Drongo insularis, die veel 
meer wit op de buik heeft dan de leucopygialis die vooral in de wet-zones leeft. 
 

 
                                                                                                                                    White-bellied Drongo.Foto: Josien 

 

We zien o.a. een paartje Crimson-fronted Barbet, Southern Hill Myna, Great Tit, Large-billed Leafwarbler. 
 

     
                                                                                                                                Crimson-fronted Barbet. Foto:  Josien                                                                    
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Na de lunch in het hotel rijden we naar Udawatta Kele, het Koninklijke bosgebied van de koningen van Kandy wat 
achter de heilige Temple of Tooth Relic en het Koninklijk paleis ligt.  
Het is een prachtig tropisch, zeer dicht begroeid bos. Een van de eerste soorten die we zien is het White-spotted 
Chevrotain (Mouse-deer). Een prachtig klein hertje dat zich diep tussen het gebladerte beweegt en zich af en toe 
laat zien. Verder zien we een Brown-breasted Flycatcher, Golden-fronted Leafbird, Orange Minivet en een 
Brown-capped Babbler. 
 

 
                                                                                                                                  Orange Minivet.  Foto: Josien 
 

Aan het eind van onze wandeling komen we de White-spotted Thrush tegen, een prachtige, niet schuwe vogel 
die op 2 meter van ons af zit te zingen. Een prachtige weemoedige ontroerende zang! Wow wat een afsluiter is 
dat. Tegen zessen zijn we terug in het hotel. We drinken wat bij de bar, lijsten en frissen ons daarna op voor het 
diner, dat wederom weer heerlijk smaakt. 
 

 
                                                                                                                      White-spotted Thrush.  Foto: Josien 



28 

 

Woensdag 13 november.  
We vertrekken vandaag om 8.00 uur richting  Kithulgula. Ons hotel ligt bij de Kelani rivier.  
Deze rivier is gebruikt voor de filmset “Bridge on the river Kwai”. In het restaurant van het hotel hangen foto’s van 
de acteurs en de enorme houten brug die gebouwd en opgeblazen is voor de film.  
 

 
                                                                                                                                                       Foto: Gerard 

            
                                                          Hangbrug over de Kelani.  Foto:  Gerard.                                   

Het is een prachtig oud 
gebouw, dat tijdens het 
koloniale tijdperk dienst heeft 
gedaan als rusthuis voor de 
Engelsen.  
 
Tijdens de lunch treffen we 
onze neef en nicht die op 
vakantie zijn in Sri Lanka, rond 
tourend met een Tuktuk. Zij 
trekken een dag met ons op.  
 
Na de lunch gaan we op zoek 
naar vogels. Hiervoor steken 
we de rivier over, via een 
gammele hangbrug waarop 
maar 5 personen tegelijk 
mogen lopen. 
 
We lopen door een jungle waar 
we al snel een zeldzame 
Purple-faced langur zien. 
Maar ook de Oriental Dwarf 
Kingfisher, heel erg stil, diep 
weg tussen de takken. Wat een 
prachtig beestje zeg.  
Verder zien we veel vlinders 
waaronder de Sri Lankan 
Birdwing en Angled Pierrot. 
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       Purple-faced Langur.  Foto: Josien 

 

 
                 Angled pierrot.  Foto: Josien 

 
Als we aan het diner zitten barst een tropische regenbui los. Het blijft nog een paar uur regenen.  



30 

 

Donderdag 14 november.  
We staan vroeg op om met een bootje de rivier over te steken. Nou ja bootje: 2 kano’s met een midden 
platformpje. Het wordt gebruikt om bewoners van twee kleine dorpjes (max 10 huizen) aan de overkant te 
vervoeren naar de bewoonde wereld. De kinderen gaan op deze manier ook naar school.  

 

 
                                                                                                                                                                             Foto:  Josien 
 

       
                                       Indian Kangaroo Lizard.  Foto: Josien 

We gaan naar het Makandawa 
Rainforest aan de overkant.  
 
Er staat een behoorlijke stroming 
maar de “schipper” weet ons goed 
naar de overkant te brengen. 
 
Het is al vroeg warm en benauwd,  
we zijn nog geen vijf minuten 
onderweg en we zijn al helemaal nat 
van het zweet.  
 
We volgen een prachtig steil pad 
omhoog, dat ons over grote stenen, 
glibberige paadjes en stroompjes tot 
een brede rivier van 8 meter breed 
voert, die we met grote stappen via 
stenen oversteken. Waarbij we niet 
geheel droge voeten houden! 
 
Tijdens deze wandeling komen we 
prachtige soorten tegen: De Indian 
Kangaroo Lizard, Black Drongo, 
Golden-fronted Leafbird, Black-
throated Munia om maar even wat 
soorten te noemen.  
Voor het hotel zien we de White-
browed Fantail en de Alexandrine 
Parakeet. 
 
We keren terug voor de lunch en 
gaan daarna op pad naar Nuwara 
Eliya. 
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De bus brengt ons naar het station in Hatton.  Van daaruit maken we een treinreis van 1,5 uur naar Nanu-0ya. 
Daar pikt de chauffeur ons weer op voor het laatste stukje naar het hotel. 
De treinreis is wel een beleving. De trein is verlaat, dat is gewoon hier! Maar je kunt nog geen kaartjes 1e en 2e 
klas kopen totdat het station bericht heeft ontvangen hoe laat de trein arriveert. Uiteindelijk hebben we kaartjes en 
een half uur later rolt een overjarige trein uit het Britse koloniale tijdperk het station binnen. Het schudt en rammelt 
aan alle kanten. Alle ramen en deuren blijven gedurende de rit open. Nou rijdt de trein ook niet hard, dat scheelt. 
Grappig zijn de ventilatoren die aan het plafond hangen.  
 

              
                                                    Station Hatton. Foto: Josien                                                        Foto: Gerard 
 
De treinrit is mooi, door berggebied, met tientallen theeplantages afgewisseld met kleine armoedige dorpjes, en 
hier en daar wat bos. 
 

 
                        Foto: Gerard 

 
Onze gids wacht ons op het perron op en we rijden in een uur naar ons hotel. Het landschap is compleet anders 
dan tot nu toe. We rijden in de bergen en het is koud! Inmiddels is de tempertuur teruggelopen tot 16 graden. 
 
Het hotel is mooi, goed verzorgd en we worden hartelijk ontvangen met pompoensoep. 
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We frissen ons op en vullen onder het genot van een drankje de lijst in. Het was weer een mooie dag met leuke 
soorten. 

 
                                                                                                                                                                         Foto Gerard. 
 

Vrijdag 15 november.  
Moesten we gisteren vroeg op, vandaag kan het nog erger! Om 5.00 uur vertrekken we naar Horton Plains 
National Park. Een gebied met bos en grasland, indrukwekkende rotsen, watervallen en mistige meren. Het ligt in 
de bergen op een hoogte van  2000 meter, met steile en glibberige paden.  
Onderweg is het nevelig. Als we gaan wandelen regent het een beetje, maar het wordt al snel droog. 
 

 
                           Foto: Josien 
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Direct in het begin zien we een Sri Lanka Woodpigeon en bij de ingang van het park wemelt het van de Sri 
Lanka White-eye’s en een Pied Bush Chat. 
 

 
                                                                                                                                            Pied Bush Chat.  Foto: Josien 

 

 
                                                                                                                                              Sri Lanka White Eye.  Foto: Josien 
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 We lopen door het prachtig gevarieerde landschap en na een poosje komen we bij een schitterende waterval.  
 

 
                                                                                                                                                            Foto: Gerard 
 

In het park wemelt van de Zitting Cisticola’s 
 

 
Zitting Cisticola.     Foto: Josien 
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Als we door de bossen terug naar het begin lopen zien we nog een Bar-winged Flycatcher en een Greenish 
Warbler. Op weg naar de bus zien we nog een Indian Brown Mongoose.  
 

Rond 14.00 uur zijn we terug bij het hotel. We zijn moe en gaan 2 uur rusten. Later in de middag gaat het weer 
hard regenen en blijven we lekker in het hotel. 
 

Zaterdag 16 november: 
Vandaag vertrekken we naar Tissamaharama. We rijden om 7.30 uur weg en starten met een rondje in het 
Victoria park in Nuwara Eliya. Wellicht vinden we daar nog wat endemen die we gisteren gemist hebben. De 
eerste soort die we zien is een Common Sandpiper. Ja en als hij zo mooi poseert dan moet hij wel op de foto! 
 

 
                                                                                                                          Common Sandpiper.  Foto: Josien 
 

We lopen rond in dit prachtige park en zie verder nog een Bar-winged Flycather Shrike, Grey-headed  
Canary Flycatcher Velvet-fronted Nuthatch en een Yellow-eared Bulbul. 
  

 
     Grey-headed Canary Flycatcher.  Foto: Josien 
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Daarna vertrekken we richting Ella, we rijden via een prachtige bergweg. Onderweg zien we een grote schorpioen 
van  zeker 10 cm op de weg lopen. Daar moeten we natuurlijk even voor stoppen! 
Een stukje verder stoppen we bij een mooie waterval, een foto waard. 
 

              
                                                       Schorpioen.  Foto: Gerard                                                                                   Foto: Gerard 

 
 
Ella is een mooi stadje en we lunchen in een restaurant net buiten Ella met de naam “The Gap”.  
Deze naam dankt het restaurant aan een groot “gat” tussen twee  bergketens, dat voor een wijds uitzicht zorgt. 
De lunch is heerlijk en Wilma trakteert op het drankje vanwege haar verjaardag! Van harte gefeliciteerd Wilma! 
   

We rijden weer verder via deze prachtige weg, maar wel de bergen uit. Onderweg zien we de resten van een 
wegversperring die gisteren nog aanwezig was. Door de vele regen van de afgelopen periode is er een 
aardverschuiving geweest en lag er veel modder en grote rotsblokken op de weg. 
 
Rond 16.00 uur zijn we bij ons hotel nadat we onderweg nog een pittige regenbui op ons dak kregen. 
Maar het is weer droog, de zon schijnt dus… we gaan nog een rondje vogelen rond een meer in de buurt. Er loopt 
een Water Monitor langs de weg van zeker 1.50 meter lang! 
Daar zien we de nesten van de Baya Weaver en even later zien we ook de vogels. Verder de prachtige Indian 
Silverbill, Common Redshank, Little-ringed Plover, Wood Sandpiper en Lesser Sand Plover. 
 
Tot slot nog het lijsten en het diner, waar Wilma getrakteerd wordt op een verjaardagstaart, met kaarsjes! 
 
Zondag 17 november. 
Om  5.10 vertrekken we vanuit het hotel. Naar Yale, naar een goot Nationaal park in het zuidoosten van Sri 
Lanka. Om 06.00 uur zijn we overgestapt in een Jeep en kan de Safari beginnen. Het is een heel ander park dan 
Wilpattu, veel opener en met minder hoge bomen. Na een klein half uur wordt de chauffeur gebeld en met volle 
vaart voor zover dat mogelijk is op de zanderige, hobbelige en soms modderige paden, rijden we naar een plek 
waar de Sloth Bear is gezien. Als we aankomen zien we hem meteen, een beetje verscholen maar toch. Ineens 
komt de beer uit de bosjes tevoorschijn en steekt voor onze jeep de weg over! Fantastisch, dit beest zo goed te 
kunnen zien, wat velen niet lukt omdat ze meestal verscholen blijven. 
 
We ontbijten op een “veilige” plek in het park, die daartoe is aangewezen. Daarna gaan we weer verder en zien 
we weer van alles. De chauffeur is hard op zoek naar een Luipaard, maar dat lukt helaas niet. En, we hebben al 
heel veel mazzel gehad met de Sloth Bear. 
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                                                                                                                 Sloth Bear.  Foto: Josien 
 

We lunchen weer op dezelfde plek van het ontbijt en blijven daar omdat er tussen 12.00 -14.00 uur geen verkeer 
is toegestaan om de dieren rust te gunnen op het heetst van de dag.  
 
Om 14.00 uur gaan we weer verder. En na 5 minuten weer vol gas. Zou het deze keer wel lukken? 
Ja hoor we zien heel kort het Leopard tussen struiken doorlopen. Onze chauffeur vond dit nog niet genoeg. Dan 
weer een stukje vooruit, terug en weer vooruit ( dit nog wel een paar keer) staan we op een plek…. de beste van 
allemaal! Op 10 m afstand zien  we het Luipaard langslopen, er is weinig begroeiing. Maar, dan is het allemaal 
nog niet klaar, want even later ligt het Luipaard in een boom en dat moeten we natuurlijk ook nog zien.  
 

 
                                                                                                                               Leopard.  Foto: Constantin 
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         Dit is ook de dag dat we de eerste Koekoeken zien. Eerst de Grey-bellied Cuckoo en later de Jacobin Cuckoo.   
            

 
                                                                                                                               Jacobin Cuckoo.  Foto: Constantin 
 

         Andere soorten die we nog zien zijn de Brahminy Starling, Pacific Golden Plover, Oange-breasted   
         Pigeon, Crested Tree Swift. 
 

 
                                                                                                                              Crested Tree Swift. Foto: Josien  
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Dan zien we nog een Black-necked Stork overvliegen en hem even later invallen. Dat is zeker geen algemeen 
soort! 
 
We verlaten Yale en rijden rustig terug naar het hotel. 
Ons biertje drinken we op het dak. Van daaruit heb je een prachtig overzicht op een nat gebied waar overdag 
honderden Vliegende honden slapen en waar duizenden Cormorants, Black-necked Ibissen en Cattle Egrets 
overnachten.  
 
Je snapt het al, er moeten eerst Vliegende Honden weg eer je een plek voor de nacht kunt veroveren. Dat heeft 
nogal wat voeten in aarde. 
 
Regelmatig vliegt alles weer op en het duurt even voordat alle vogels weer een goed plekje hebben gevonden.  
Je zou hier een slaapplaatstelling moeten doen!!!! 
 

 
          Foto: Josien 

 

Maandag 18 november. 
Vandaag vertrekken we om 5.30 van het hotel met onze bagage naar Bundala National Park, het eerste 
RAMSAR wetland in Sri Lanka dat bestaat uit grote delen droog bos en slikplaten voor steltlopers.  
 
Dit park heeft weer een heel ander karakter dan Yala.  
Het is wijds, heeft veelal lage begroeiing en veel waterrijke stukken en zoutwinningsplassen, waardoor er veel 
steltlopers aanwezig zijn.  
Zo zien we de Great Stone Curlew, Curlew Sandpiper, Caspian Tern, Small Pratincole en tot mijn grote 
verrassing heel kort een Barred Buttonquail.  
 
 
Een Purple Heron heeft wat moeite om deze grote jongen weg te werken. 
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                                                                                                                                                       Purple Heron.  Foto: Josien 

 
 

 
                                                                                                                           Great Stone Curlew.  Foto: Josien  
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           Small Pratincole.  Foto: Josien 
 

Tegen het eind van de rit zien we ineens een Indian Crested Porcupine lopen, wat een best zeg. Hij heeft een 
behoorlijke omvang en loopt behoorlijk snel.  
 

 
          Indian Crested Porcupine.  Foto: Josien 
 

We rijden verder naar ons volgende hotel dicht bij Udawalawe National Park. Na een uurtje komen we aan bij het 
hotel waar we lunchen. Om 15.30 lopen we een rondje in de omgeving. Tegenover het hotel is de weg kilometers 
lang afgezet met schrikdraad om de olifanten tegen te houden. Tijdens onze wandeling, aan de “veilige” kant 
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komen we olifanten sporen tegen. Ze zijn nog vers ook!. We besluiten ons soortenlijstje met een Yellow Wagtail, 
als laatste nieuwe soort van de dag. 
 
Dinsdag 19 november 
Udawalawe National Park. We hebben weer een ontbijtbox bij ons en gaan op pad. En weer een totaal ander 
natuurpark dan we tot nu te hebben gezien. Het park  bestaat hoofdzakelijk uit open grasland met struiken en 
verschillende stukken bos. Het is prachtig, een park waar we meerdere olifanten tegenkomen. Een daarvan staat 
op 5 meter van de Jeep en neemt een zand en modderbad. Het is grappig om te zien hoe hij met die grote poot 
wat zand losmaakt en dit tot modder maakt. En hoe hij bellenblaast met zijn slurf in een plasje water! 
 

 
                                                                                                                         Asian Elephant.  Foto: Constantin 
 

We verlaten om 11.00 uur het park en vetrekken richting Sinharaja. Onderweg hebben we een kortdurende fikse 
regenbui.  We lunchen onderweg en het laatste stuk, van twee uur, voert ons over een prachtige, zeer smalle, 
bochtige weg dwars door de bergen naar ons hotel dat midden in het tropisch regenwoud ligt. 
Onderweg zien we een Black Eagle, laag over de bomen scherend. 
 

 
                                                                                                                                                 Black Eagle.  Foto: Josien 
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 Voor we ingecheckt zijn komt Kal vragen of we mee willen op zoek naar de Serendib Scops Owl, een uil die pas in 2001(!) 
voor het eerst is gezien en niet eerder dan 2004 is beschreven. Ja dat willen we natuurlijk wel. Het is een compleet avontuur. 
Met een oude Jeep, van net na de 2e WO oorlog rijden we een smalle, slecht begaanbare weg op. Het ritje duurt maar 10 
minuten. Daarna klimmen en klauteren we via een heel steil en erg glad pad naar boven waarbij we de bomen en planten 
moeten gebruiken om ons op te trekken en om te voorkomen dat we wegglijden. Maar we worden beloond. 2 uiltjes zitten op 2,5 
meter afstand van ons! Wat een dag was dit weer.  
 

 
                                                                                                                                       Serendib Scops Owl.  Foto: Josien 
 
Voldaan gaan we terug naar ons hotel voor een drankje op het terras zit er voor ons neus een Sri Lanka Drongo. 
 

 
                                                                                                                                            Sri Lanka Drongo.  Foto: Josien 
 
Na een douche, lijsten en een heerlijk diner vlug naar bed want morgen vertrekken we weer om 6.00 uur. 
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Woensdag 20 november.  
Vandaag gaan we Sinharaja, een tropisch regenwoud in. Leech-kousen aan en met hoog sluitende kleding 
vanwege bloedzuigers. Met de Jeep van gisteren. Het avontuur begint al heel snel. Als we dachten op steile 
slecht begaanbare wegen gereden te hebben, dan hebben we het mis. Na 10 minuten komen we terecht op een 
heel slecht begaanbaar pad. Diepe kuilen, grote rotsen op de weg, zeer steil, smal en bochtig. Gelukkig kan zo’n 
Jeep alles aan. De chauffeur wisselde continue van versnellingspook: gewone of 4 Wheel  aandrijving.  Wat bij 
auto’s uit die tijd wel heel anders gaat dan met nieuwere auto’s. De rit op dit stuk duurde 45 minuten. Af en toe 
kwamen we nog een bewoond huisje tegen, waar bewoners in niet al te comfortabele omstandigheden wonen. 
 

Sinharaja is fantastisch!. We hebben niet de hoofdingang maar een kleine ingang elders, met minder toeristen. 
De wandeling is prachtig. Al snel gaan we op zoek naar de zeer schuwe Scaly Thrush en de 2e poging  
lukt. Door een dicht begroeid stukje bos komen we op de plek waar hij zich schuil houdt maar goed meewerkt!  
 

 
                                                                                                                                          Scaly Thrush.  Foto: Josien 

          
             Ceylon Pit Viper. Foto: Josien 

 
Tussen de begroeiing zien we een giftige Ceylon Pit  
Viper, endemisch voor Sri Lanka.  
 
Een stuk verderop heeft een ander groepje mensen 
een zeldzame Red-faced Malkoha gevonden.   
We klauteren weer een berghelling op. Hoog in de  
boomtoppen is, met zekere regelmaat, een glimp  
van de Malkoha te zien. Maar ineens zit hij toch 
even helemaal vrij en kunnen we hem goed zien.  
 
Grappig in dit hele verhaal is dat we gevolgd worden 
door een Sri Lanka Jungefowl. We hebben daar  
zeker een half uur met elkaar doorgebracht. Hij ging  
ook weer netjes met ons mee naar beneden. 
 
Als we net terug zijn bij de Jeep begint het te  
regenen. Nu nog op een gladde natte weg naar  
beneden!! Maar een goed chauffeur als de onze lukt 
dat. Halverwege worden de “flappen” naar beneden 
gelaten omdat het harder begint te regenen en we in 
de open Jeep wel erg nat worden. Niet dat het veel 
helpt want het dak lekt! Maar dat mocht de pret niet 
drukken. Het is niet koud!  Maar lopen was zeker zo 
snel geweest!. 
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We rijden nog naar de hoofdingang van het park en inmiddels is het droog.  
 

      
                                             Sri Lanka Frogmouth. Foto: Josien 

 
Donderdag 21 nov. 
Natuurlijk staan we weer vroeg op want dit is de laatste kans op het “echte” vogelen.  We gaan op zoek naar de 
Sri Lanka Spurfowl. Daarvoor gaan we weer met de Jeep een berg op naar een huisje van een familie waar de 
vogel regelmatig verschijnt. We beginnen met de zeldzame Ashy-headed Laughingthrush, drie stuks!  
 

   

                                                                                                 

 
 

 
 
 

De ranger hoopt ons nog wat te kunnen laten 
zien. Na tien minuten komt Kal terug om ons op 
te halen. 
 
Vijf minuten lopen en dan een stukje bush in. 
Daar zaten twee Sri Lanka Frogmouths, wat 
een prachtige vogel. En ook zij werkten weer 
mee voor de foto! 
 
Moe en voldaan gaan we terug naar het hotel. 
Daar blijkt al de hele dag geen stroom te zijn. 
Maar het bier is goed koud gebleven.   
Als donker wordt is het elektriciteitsprobleem 
nog niet opgelost en wordt de generator gestart.  
 
Tijdens  het diner gaat het heel hard regenen en 
weerlicht het.  
Maar we zitten droog, het is buiten gewoon 
lekker warm en het eten smaakt goed, dus wat 
maakt het uit.  
 

Het huis waar we op bezoek zijn is voor onze 
begrippen zeer armoedig. Mensen zijn over 
het algemeen ook arm, maar hebben wel een 
stukje grond zodat ze wat eten betreft redelijk 
zelf-supporting zijn. En ze hebben een TV met 
schotel!  
 
Met mijn telefoon heb ik ongemerkt wat foto’s 
gemaakt van hun leefomstandigheden. 

Deze foto’s zijn van de keuken, inclusief “het  

fornuis”.  

De laatste foto is buiten, onder een afdakje aan het 

huis wat gebruikt wordt als ruimte om handen te 

wassen en tanden te poetsen. Er liggen halve 

kokosnoten die als drinkbak gebruikt worden. 
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   Foto’s Josien 

 
De man des huizes zoekt mee naar de Sri Lanka Spurfowl  maar deze laat zich helaas niet zien.  
 
Wel poseren een Sri Lanka Scimitar Babbler en een Emerald Dove voor ons. 
 
 

 
             Scimitar Babbler.  Foto: Josien 
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                                                                                                                                  Emerald Dove.  Foto: Josien 

 
Onze chauffeur hoort een Green-billed Coucal roepen en gaat op zoek naar hem. En ja hoor, die laat zich even 
goed zien. Wat een begin van de dag, denk ik voor de zoveelste keer.  
Op de terugweg slaan we nog een bergweggetje in op zoek naar uilen. O,o,o, wat een verwennerij. Opnieuw laat 
een soort zich prachtig zien: Chestnut-backed Owlet, een dagactieve uil. 
 

 
                                                                                                                                         Chestnut-backed Owlet.  Foto: Josien 
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We rijden terug naar het hotel om te douchen en in te pakken en we vertrekken naar Mirrissa, onze volgende 
bestemming.  
We hebben nu een hotel aan zee en lunchen heerlijk op het terras met uitzicht op de zee.  
 
 
Vrijdag 22 nov. 19 
Zoals gebruikelijk weer vroeg op want vandaag doen we een extra onderdeel: een walvissentocht, op zoek 
naar de Blue Whale.  
 
Om 6.00 vertrekken we uit het hotel. Het is maar vijf minuten rijden van de haven. Daar aangekomen blijkt de bus  
een lekke band te hebben. Kal gaat eerst achter de reparatie van de band aan. Hij hoopt op tijd bij de boot te  
kunnen zijn. 
 
We lopen naar de haven en stappen op de boot.  
 
 

 
         Foto: Gerard 

 
 
Kal komt net op het laatste moment aangerend en kan dus mee met ons. 
De zee ziet er kalm uit, naar we hebben preventief een tablet tegen zeeziekte ingenomen want het kan er 
behoorlijk aan toe gaan op zee. 
 
Na een half uur zien we een eerste blow, waar de schipper natuurlijk meteen op af gaan. We zien ook even een  
walvis boven komen. Is het een Blue whale? 
 
De bemanning blijft speuren naar ieder teken van een walvis. Als we weer een blow zien, zien we even later een 
walvis mooi boven water uitkomen. Het blijkt een Bryde’s Whale te zijn. 
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                                                                                                                                 Bryde’s Whale.  Foto:  Josien 

           
                                                                  Vissersboot.   Foto: Josien     

Ook mooi hoor! Zo gaat het nog  
Enige tijd door. Een blow zien, 
erop afgaan en wederom een  
walvis zien. 
Maar helaas geen Blue Whale.  
 
Tegen het eind van de ochtend  
varen we terug naar de haven. 
 
In de bocht van de haven zien we  
ons hotel liggen.  
 
De haven zelf ligt vol met  
walvistour boten, maar ook zijn er  
veel vissersbootjes te zien van  
lokale vissers, zoals deze te zien  
is op de foto hiernaast. 
 
Hierna rijden we naar Galle waar  
we lunchen en Kal de band wil  
laten repareren.  
 
Tijdens de lunch barst een zware 
 onweersbui los.  
We zitten op een terras wat  
uitkijkt op zee en een metalen dak 
heeft, dus de regen klettert lekker! 
 
Na een half uur wordt het droog 
en lopen we naar de plek waar we  
Kal zullen ontmoeten.  
 
De bus is weer in orde en we  
rijden naar ons laatste hotel dat  
op een half uur rijden van het 
Vliegveld ligt. 
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Onderweg gaat het weer, soms hevig, regenen en onweren en het houdt niet op tot het begin van de avond. 
We hebben ons laatste diner en we bedanken Kal, onze fantastische gids en natuurlijk bedank ik  
iedereen ook namens Ineziatours. Met elkaar hebben we, in een fijne sfeer en verstandhouding, een heel  
bijzondere en prachtige reis gehad. 
 
Zaterdag 23 november. 
We worden gewekt dor een zingende White-bellied Drongo. In de tuin  van het hotel vliegt van alles rond, wat een  
mooi afscheid van Sri Lanka. 
Om 6.30 uur vertrekken we richting het vliegveld! 
Daar aangekomen nemen we afscheid van Kal. Met een tussenlanding in Dubai, landen we na een voorspoedige  
reis om 19.30 uur op Schiphol. 
Nadat we onze bagage hebben, nemen we afscheid van een bijzonder prettig en aangenaam reisgezelschap. Tot 
ziens! 
 
 
 
 

Nog enkele foto’s. 
 

 
                                                                                                           Sri Lanka Hanging Parrot.  Foto: Josien 
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                                                                                                                                Lunch in Udawalawe. Foto: Gerard 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                    Tree Spider. Foto: Josien 



52 

 

 
 
 
 

 
                                                                                                                         Paddenstoelen in Sinharaja Rainforest. Foto: Josien 
 
  

 
     Yellow-browed Bulbul. Foto: Josien 
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        Lunch In Bundala.   Foto: Gerard 
 
 

 
      Ashy-crowned Sparrow Lark. Foto: Josien 
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        Orchidee . Foto: Gerard. 
 
 

 
         Asian Back Bulbul.  Foto: Josien 
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 Banded Blue.  Foto: Josien 

 
 
 

 
  Changeble Hawk Eagle.  Foto: Josien 
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                  Crimson Rose.  Foto:Josien 
 
 

 
           White-browed Bulbul. Foto: Josien 
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                                                                                                                                  Giant Squirrel Foto: Josien 
 

 

 
      Common Grass Yellow.  Foto: Josien 
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  Black-necked Stork  Josien 

 

 
                                                                                                                                          Red-spined Milipede.  Foto Constantin 
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                                                  Treinreis. Foto: Gerard 

 
 
 
 
 

 
  Red-billed Babbler. Foto: Josien 
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      Cirrhochrista pulchellalis. Foto: Josien 

  
 

 
                                                                                                                                                    Grey Wagtail.  Foto: Josien 
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                                                                                                                                        Indian Magpie Robin  Foto: Josien 

 
 

 
  Jezebel. Foto: Josien 
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  Layards Parakeet.  Foto: Josien 

 

 
  Lemon Pansy.  Foto: Josien 
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