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Dag 1- 2  Amsterdam - Manilla (27-01-2020) 

We hebben een prima KLM vlucht met aankomst in Manila in de avond op dag 2. Hier ontmoeten we 

onze chauffeur en gids Bram in ons hotel. We gaan op tijd slapen want de wekker staat vroeg morgen. 

Dag 3  Manilla - Banaue (28-01-2020) 

Op onze eerste dag in het veld rijden we in onze ruime bus naar Banaue, de basis van waar we Mt 

Polis gaan bezoeken. Het ontbijt gaat mee in de bus want we vertrekken vroeg. De eerste stop is 

Candaba Marsh, een moerasgebied omringd door uitgebreide rijstvelden c 60 km ten noorden van 

Manila waar we in de vroege ochtend aankomen. Het is echt een geweldig leuke plek om de dag mee 

te starten, er zitten ontzettend veel vogels en vanaf de dijk is alles goed te overzien. Onderweg zien 

we al veel reigers en steltlopers met 3 overvliegende Oosterse Vorkstaartplevieren en de eerste 

Taigastrandlopers van de reis.  

 

 
Vogels kijken bij Candaba Marsh, Luzon, LS 

 

  
Taigastrandloper en Philippine Duck, Candaba Marsh, Luzon, LS 

 

 



Het moeras zelf zit werkelijk vol met reigers: Purperreiger, Kwak en Blauwe Reiger zijn de 

algemeenste, maar we zien ook Yellow en Cinnamon Bittern, Javan Pond Heron en zelfs een 

Roerdomp. Een echte zeldzaamheid want pas de 6e waarneming voor de Filipijnen! Maar het zijn niet 

alleen reigers hier. We zien al snel Philippine Duck en Philippine Swamp Hen, maar ook Pheasant-

tailed Jacana, Barred en Buff-banded Rail, White-browed Crake, Pin-tailed Snipe, Eastern Marsh 

Harrier, Clamorous Reed en Middendorfs Warbler, Noordse Boszanger, Flyeater (Golden-bellied 

Gerygone),  Philippine Pied Fantail en Long-tailed en Brown Shrike. Een mooie eerste kennismaking 

met vogelen in de Filipijnen! We rijden verder en komen aan het begin van de avond aan in ons hotel 

in Banaue, aan de voet van Mt Polis. 

  

Philippine Swamp Hen en Roerdomp, Candaba Marsh, Luzon, LS 

 

Dag 4 Mt. Polis (29-01-2020) 

De beroemde rijstterrassen van Banaue zijn onze thuisbasis vanwaar we de bergen van het 

Cordilleragebergte gaan ontdekken. Voor het licht is staan we al langs de weg van het bemoste 

bergbos van Mt. Polis om op zoek te gaan naar Luzon en Philippine Scops Owl. We horen beide 

soorten goed, maar zien ze helaas niet. Rond zonsopgang zijn we op de pas die op ongeveer 1900m 

hoogte ligt. Er is meteen veel activiteit met zingende Philippine Bush Warblers en enkele Siberische 

Boompiepers. We zoeken naar Mountain Shrike waar we er al snel twee van vinden. Dan dienen de 

eerste flocks zich aan met Chestnut-faced Babbler, Blue-headed Fantail, Negros Leaf warbler en zien 

we White-cheeked Bullfinch. Uit het dal roept een Flame-breasted Fruit Dove maar we zien helaas 

geen vogel. Andere soorten die we deze ochtend zien zijn Elegant Tit, Citrine Canay Flycatcher, 

Tawny Grassbird, Flame-crowned Flowerpecker en Luzon Sunbird. We doen een poging voor 

Benguet Bush Warbler  maar krijgen de vogel nauwelijks te zien. We bezoeken de rivier naast het 

dorp Bay-yo voor Luzon Water Redstart, en deze werkt wel goed mee. De vogel laat zich prachtig 

bekijken op de rosten in de rivier. In de middag lopen we een mooie trail in het lagere deel van Mt 

Polis. In de weelderige vegetatie zien we een Long-tailed Bush Warbler wegschieten. We komen 

nieuwe flocks tegen met soorten zoals Scarlet (Luzon) Minivet. Een Luzon Flameback laat zich even 

mooie zien en dat geldt ook voor twee prachtige White-bellied Woodpeckers. We wachten op de trail 

tot het donker wordt voor een nieuwe poging voor Luzon Scops Owl en dat lukt verrassend snel! In de 

schemer komt er een vogel invliegen maar het duurt even voordat ie zich laat zien in de dichte 

vegetatie. Een Bukidnon Woodcock vliegt vervolgens roepend over. Een mooi einde aan een eerste 

dag vogels kijken op Mt Polis. 

 

 

 

 

 

 



Dag 5 Mt. Polis (30-01-2020) 

We staan met het eerste licht weer op de berg voor een nieuwe poging voor Flame-breasted Fruit 

Dove. We horen opnieuw een vogel roepen maar ook nu geen zichtwaarneming helaas. Uit hetzelfde 

dal klinkt de roep van Rusty-breasted Cuckoo. Het is iets frisser dan gisteren en we zien grotendeels 

dezelfde vogels, maar vinden wel een flock met twee Sulphur-billed Nuthatches.  En we doen een 

nieuwe poging voor Benguet Bush Warbler  die nu voor de meesten wel succesvol is, maar het blijft 

een onvoorstelbare skulker!  

 

 
Vogels kijken op Mt Polis, Luzon, LS 

 

Het hotel ligt op 1100 meter en middenin de weelderige begroeiing van de voet van de berg. We 

besluiten daarom in de middag eerst vogels te kijken vanaf het zwembad terras. En dat was geen 

verkeerde keuze! In no time zien we 3 nieuwe soorten die we ook langdurig kunnen zien: Pygmy 

Flowerpecker, Handsome Sunbird en Yellowish White-eye. Later in de middag keren we terug naar de 

bostrail van gisteren. Op vrijwel dezelfde plek begint een Long-tailed Bush Warbler te zingen die we 

nu ook allemaal goed zien zitten aan de rand van het pad. Het doel van vanavond is de Philippine 

Frogmouth en we wachten geduldig tot het later wordt.  

 

   
Negros Leaf Warbler en Luzon Water Redstart, Mt Polis, Luzon, LS 

 



De rust wordt helaas regelmatig verstoord door een motorzaag….toch horen we nog White-bellied 

Woodpecker en Plain Bush Hen, maar we zien geen vogel. Als het gaat schemeren begint de 

Philippine Frogmouth gelukkig snel te roepen maar de vogel blijft verscholen in de dichte begroeiing 

en wordt alleen enkele malen vliegend gezien. Maar we hebben ‘m gezien! Terwijl Philippine Scops 

Owl roept lopen we terug naar de bus en genieten we in het hotel van een welverdiend biertje en 

heerlijk avondmaal.  

 

  
White-bellied Woodpecker en Luzon Sunbird, Mt Polis, Luzon, LS 

 

Dag 6  Banaue - Subic Bay (31-01-2020) 

Vandaag hebben we een transfer naar Subic Bay in het zuiden van Luzon, niet ver van Manila, waar 

we in de middag aankomen. We rijden langs uitgestrekte rijstvelden en beboste heuvels. Subic Bay is 

één van de laatste overgebleven laaglandbossen van Luzon en ligt in een oude Amerikaanse 

marinebasis. In dit uitgestrekte bos komen maar liefst 140 vogelsoorten voor. Als we de bus parkeren 

langs de weg zien we al meteen Whiskered Treeswift, Grey-streaked Flycatcher, Philippine Serpent 

Eagle en White-bellied Woodpecker, een mooie start! Grey-rumped Swiftlets vliegen vlak langs de 

weg en in de dode bomen zien we regelmatig leuke soorten zitten zoals Coleto, Luzon Hornbill, Blue-

naped Parrot, Philippine Green Pigeon, Philippine Falconet en Guaiabero. De activiteit blijft goed 

gedurende de middag en vanaf de weg zien we vele laaglandsoorten zoals Philippine Coucal, de 

fraaie Red-crested Malkoha, vele Blue-throated Bee-eaters, Philippine Pygmy Woodpecker en Sooty 

Woodpecker. We sluiten de dag af op een plek met uitzicht over een bebost dal, waar we in de 

schemering enkele fraaie Great-eared Nightjars zien met hun prachtige verdragende roep. Een 

Philippine Scops Owl roept maar laat zich niet zien. Verderop langs de weg lukt dat wel met Luzon 

Hawk Owl die we door het gebladerte even laat zien. Het wordt nog beter als we op de 

electriciteitsdraden langs de weg een Chocolate Boobook zien, even later gevolgd door nog een 

Luzon Hawk Owl….wat een heerlijk middag én avond! We rijden langzaam terug naar Subic Bay en 

genieten van een heerlijke maaltijd met uitzicht op de baai.  

 

  
Guiabero en Chocolate Boobook, Subic Bay, Luzon, LS 



   
Sooty Woodpecker en Coleto, Subic Bay, Luzon, LS 

 

Dag 7  Subic Bay (01-02-2020) 

Er zijn nog een paar specialiteiten die we graag willen zien en één ervan, de White-lored Oriole, zit op 

een afgesloten deel van het terrein, bij de munitieopslag! Gelukkig kun je een permit halen om hier 

rond te lopen – met een bewaker – en zo staan we te vogelen bij bunkers en containers met 

explosieven. Het is een wat winderige ochtend en de activiteit is niet zo groot tot we een fruitdragende 

struik vinden. We zien veel Philippine Bulbuls en een Black-naped Oriole en een Brown-breasted 

(White-throated) Kingfisher ssp gularis laat zich uitgebreid bekijken op een dode tak. Dan zien we 

twee geheel gele vogels verschijnen. Het was meteen duidelijk: White-lored Orioles!  

 

  
White-lored Oriole en Luzon Hornbill, Subic Bay, Luzon, LS 

 

Ze doen zich tegoed aan de bessen en we kunnen we vogels prachtig zien in de telescoop. We 

verlaten de munitieopslag en gaan verder vogels kijken langs de weg, op zoek naar nog enkele 

ontbrekende soorten. In de top van een boom zien we Bar-bellied en Blackish Cuckoo-shrikes en 

meer prachtige Philippine Falconets. Langs een trail zien we kort een Green-backed (Trilling) 

Tailorbird en horen we Rufous Coucal en White-browed Shama. We zien opnieuw veel vogels die we 

gisteren ook hebben gezien maar hebben nu ook mooie waarnemingen van Green Racquet-tail en 

Stripe-headed Rhabdornis. Enkele Red-crested Malkoha’s laten zich geweldig zien, net als een clubje 

Rufous Coucals later op de dag.  

 



 
Vogels kijken in de bossen bij Subic Bay, Luzon, LS 

 

  
Red-crested Malkoha en Philippine Falconet, Subic Bay, Luzon, LS 

 

Dag 8  Subic Bay - Mt. Makiling (02-02-2020)  

In de ochtend vertrekken we uit Subic Bay naar Mt. Makiling, maar onderweg maken we een 

uitgebreide stop in La Mesa Eco Park, een vogelparadijs in het hart van Quezon City in Manila. Dit is 

tegenwoordig een van de beste plekken om Ashy Thrush te zien, waarvan er meerdere territoria in dit 

park zitten. Het is zondag vandaag en dat betekent dat het drukker is dan normaal in het park. Toch 

zien we al snel een heel gave soort: een Spotted Wood Kingfisher met een klein vleermuisje als prooi 

(met dank aan de Birdquest groep die deze vogel in het vizier had)! De ondergroei is mooi ontwikkeld 

in het park en is dé plek voor een aantal lastige soorten. Eén daarvan is Ashy Thrush waar we er al 

snel één mooi van zien. Later zien we enkele vogels prachtig zitten op minder dan 8 meter afstand. 

We vogelen langzaam door het park en zien meer specialiteiten zoals Lowland White-eye, Philippine 

Magpie-Robin, Grey-backed Tailorbird en Mangrove (Philippine) Flycatcher. Enkele Brown-headed 

Thrushes doen zich tegoed aan de bessen van de talrijke palmen. In de ondergroei zien we 

vervolgens nog vluchtig een Hooded Pitta hippen, maar verschijnen doet ie helaas niet meer. We 

verlaten het park en hebben lunch buiten Manila met een schitterend uitzicht over de stad. 

 



 
Ashy Thrush, één van de specialiteiten van La Mesa Eco Park, Manila, Luzon, BD 

 

   
Vogels kijken in La Mesa Eco Park, Manila, Luzon, bijvoorbeeld naar de waanzinnige Spotted Wood 

Kingfisher die even eerder een kleine vleermuis had gevangen!  

 

De late middag doen we een poging voor Philippine Eagle Owl bij de beroemde grottekeningen van 

Tayuman. Het duurt nog even voordat het donker is dus we hebben de tijd om rustig de omgeving te 

verkennen. En dat levert toch enkele leuke soorten op zoals Red-keeled Flowerpecker, Ameline 

Swiftlet en Tawny Grassbird. Noch ruim door donker komt de Philippine Eagle Owl dan al aanvliegen 

en laat zich uitgebreid bewonderen door de telescoop. Wat een geweldig fraaie soort! Even later 

begint er een Philippine Nightjar te roepen en laat een Philippine Frogmouth zich op nog geen 10 

meter schitterend zien. Wat een prachtige einde van de dag! We rijden vervolgens door naar Los 

Banos, onze basis voor Mt Makiling, die we de volgende dag gaan bezoeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 9  Mt. Makiling (03-02-2020) 

De campus van de universiteit van Los Baños ligt aan de basis van de rijk beboste Mt. Makiling. We 

rijden weg met lichte regen, de eerste van de reis. Als we in de schemer aankomen bij de start van de 

trail begint het nog wat harder te regenen zodat we even wachten op beter weer. Na een half uur 

kunnen we dan van starten wandelen we over het brede verharde pad van Mt Makiling, door een 

prachtig bos. We horen Luzon Bleeding-heart maar zien helaas geen vogel.  

 

   
Indigo-banded Kingfisher, Los Banos en Spotted Wood Kingfisher, Mt Makiling, Luzon, LS  

 

Bij de Spotted Wood Kingfisher gaat dat gelukkig beter: die zien we prachtig op minder dan 10 meter 

afstand, en zelfs door de telescoop. Wat een schitterende soort! Gedurende de ochtend zien we een 

mooie selectie aan soorten met Scale-feathered Malkoha, Red-crested Malkoha, Luzon Hornbill, 

Rufous Paradise Flycatcher, Violet Cuckoo, een fraaie groep Ashy Minivets, White-browed Shama, 

Striped Flowerpecker, Grey-throated en enkele fraaie Flaming Sunbirds.  

 

  
De bizarre Scale-feathered Malkoha en Flaming Sunbird, Mt Makiling, Luzon, LS  

 

Na een heerlijke lunch op het campus terrein besluiten we om in de botanische tuin op zoek te gaan 

naar Indigo-banded Kingfisher. Helaas bleek deze dicht vanwege een workshop voor het personeel 

zodat we ons geluk elders moesten beproeven. We gaan posten bij een brug over een smal riviertje 

waar we na enig speuren een vogel op een rots zien zitten, das heel fijn! We kunnen de vogel 

uitgebreid bekijken en fotograferen. De rest van de middag maken we een wandeling door het open 

landschap met een mooie lijst aan andere soorten zoals Barred en Buff-banded Rail, Asian Palm 

Swift, Red-Turtle Dove, Striated Swallow, een overvliegende Crested Goshawk die aangevallen werd 

door een Slechtvalk, vele Chestnut en enkele Scaly-breasted Munia’s, Java Sparrows 

(geïntroduceerd), Brown en Long-tailed Shrikes, Striated Grassbirds, Paddyfield Pipit en als afsluiter 

een Barred Buttonquail die over het pad rent. Een prima middag!  

 

 



   
Bruine Klauwier is een algemene overwinteraar op de Filipijnen, Striated Swallow bij Los Banos, 

Luzon, LS  

 

Dag 10  Mt. Makiling - Mt. Kitanglad (Mindanao) 04-02-2020 

We vliegen vroeg naar Cagayan Del Oro op het eiland Mindanao en hebben vanaf daar een transfer 

naar Mt. Kitanglad. We stappen over in een jeepney (het lokale transport) voor de laatste kilometers 

en gaan vervolgens te voet (de bagage wordt vervoerd met paarden) naar de Del Monte Lodge, onze 

thuisbasis voor de komende 3 dagen. Onderweg zien we Grijze Wouw, Tawny en Striated Grassbird,  

Short-tailed Starling en Colasisi (Philippine Hanging Parrot). Het is een geweldig mooie omgeving en 

bij de lodge is het te gek vogels kijken.  

 

 
De zeer vogelrijke (en knusse) Del Monte Lodge, Mt Kitanglad, Mindanao, LS 

 

Maar eerst richten we onze tenten in (ieder zijn eigen) en doen we een drankje. We doen een kort 

rondje bij de lodge en doen een poging voor wat nachtvogels. Een Hair-crested Drongo laat zich even 

zien en een paartje Mindanao Hornbills zit bovenin de boom. Het wordt langzaam donkerder en al 

snel beginnen Philippine Nightjars te roepen die rakelings over onze hoofden scheren. Een Philippine 

Frogmouth zit even verderop in een boom en laat zich even kort zien, net als Giant scops Owl die 

continu roept maar zich maar heel lastig laat vangen in onze lampen… 



    
Philippine Hanging Parrot en Mindanao Hornbill, Mt Kitanglad, Mindanao, Filipijnen, LS 

 

Dag 11  Mt. Kitanglad (05-02-2020) 

Mt. Kitanglad is één van de populairste vogelbestemmingen van de Filipijnen en staat vooral bekend 

als de beste plek voor de Philippine Eagle, waarschijnlijk de belangrijkste doelsoort van elke vogelaar 

die de Filipijnen bezoekt.  

 

 
De bergbossen van Mt Kitanglad, Mindanao, habitat van de bedreigde Apenarend, LS 



We vertrekken vroeg en wandelen de circa 3 kilometer naar het Eagle View Point in een rustig tempo. 

Carlito, onze lokale gids, loopt met ons mee. We lopen door gecultiveerd land met kleine akkertjes en 

hutjes. Carlito vertelt dat het bos ook hier langzaam verdwijnt vanwege de komst van ‘settlers’. Toch is 

het nog steeds leuk vogels kijken en onderweg zien we een mooie lijst aan soorten: Yellow-breasted 

Fruit Dove (kort bij de lodge), Cinnamon Ibon, Brown Babbler, Black-and-cinnamon Fantail, een fraaie 

Rusty-breasted Cuckoo, Coleto, Olive-capped Flowerpecker, Grey-hooded Sunbird en Grey-streaked 

Flycatcher. Vale Lijsters zijn algemeen en doen zich tegoed aan de vele bessen.  

We komen aan bij het Eagle View Point en het is prachtig weer: half bewolkt en helder zicht op de 

beboste bergen voor ons waar het moet gaan gebeuren. Al snel zien we enkele roofvogels boven de 

bergen vliegen maar het blijken Crested Honeybuzzards te zijn, waarvan er later één prachtig laag 

overkomt met een slang in zijn poten! We scannen de heuvels intensief en dan roept Carlito dat ie ‘m 

heeft! De vogel landt echter snel in het groen, ver weg op de heuvel en met moeite zien we de vogel 

zitten…gelukkig begint ie snel weer te vliegen en wordt ie zelfs vergezeld van een tweede vogel! We 

kunnen ze beiden uitgebreid bekijken door de telescoop terwijl ze langzaam cirkelen, voor en boven 

de berg. Ze landen een paar keer in een kale boom en – hoewel ver – kunnen we alle details van de 

vogel goed bekijken. Werkelijk fantastisch om ze zo lang te kunnen zien, zeker als je bedenkt dat de 

populatie nog maar uit 180-500 vogels bestaat.  

 

    
Crested Honeybuzzard en Philippine Eagle, Mt Kitanglad, Mindanao, Filipijnen, LS 

 

We genieten van het moment en hebben een heerlijk veldlunch bij het viewpoint, zojuist vers gebracht 

door medewerkers van de lodge! Een Stripe-breasted Rhabdornis en Flame-breasted Flowerpecker 

zitten in een kale boom naast ons. Na de lunch vertrekken we met een kleiner clubje naar de hogere 

delen van Mt Kitanglad voor andere specialiteiten.  

 

   
Mc Gregor Cuckooshrike en Apo Myna, Mt Kitanglad, Mindanao, Filipijnen, LS 

 



   
White-eared Bullfinch en Stripe-breasted Rhabdornis, Mt Kitanglad, Mindanao, Filipijnen, LS 

 

We komen al snel in een flockje terecht met meteen al één van de doelsoorten: Mc Gregor 

Cuckooshrikes! Het is een prachtige trail die soms ook wat stil is maar al met al zien we toch de 

meeste specialiteiten zoals Yellow-bellied Whistler, Sulphur-billed Nuthatch, Apo Myna, White-

cheeked Bullfinch, Mindanao White-eye en Apo Sunbird (alleen gehoord). Bij 1930m hoogte keren we 

om, om niet te laat terug te zijn bij de lodge, we hebben dan al meer dan 600m gestegen. We lopen 

langzaam terug en zijn eind van de middag terug bij de lodge, moe en voldaan.  

 

 

Dag 11  Mt. Kitanglad (06-02-2020) 

Het is vandaag wat bewolkt en regenachtig en we besluiten om in een laag temp terug te gaan naar 

het Eagle View Point. Bij de lodge zien we 3 prachtige Yellow-breasted Fruit Doves in de boom zitten, 

een mooie start! We zien vervolgens enkele nieuwe soorten zoals kleine groepjes Mindanao 

Rackettails, een Naked-faced Spiderhunter (bijzonder op deze hoogte), Bicolored Flowerpecker en 

Buzzing Flowerpecker en mooie waarneming van Negros Leaf Warbler waarvan de ondersoort op 

Mindanao lichte staartzijden heeft (er en flink anders uitziet dan op Luzon). In de ‘fruiting trees’ zien 

we twee Apo Myna’s, Coleto’s. mooie aantallen Vale Lijsters en ook een fraai groepje Stripe-breasted 

Rhabdornis. Red-eared Parrotfinch was helaas maar voor enkele weggelegd.  

 

   
Olive-capped Flowerpecker en Vale Lijster, Mt Kitanglad, Mindanao, Filipijnen, LS 

 

Een Pinsker's Hawk-Eagle laat zich gelukkig wel mooi en goed aan een ieder zien. Tegen de schemer 

begint bij de lodge een Philippine Haw-Cuckoo te roepen die zich enkele keren overvliegt. In de avond 

doen we nog een poging voor Giant Scops Owl die we opnieuw fraai horen, maar opnieuw niet 

zien….we maken ons vervolgens op voor ons vertrek, morgen is een lang reisdag naar PICOP.   

 

 



Dag 13  Mt. Kitanglad - Bislig (07-02-2020) 

We vertrekken als het licht is en de paarden met onze bagage zijn geladen. Het is een mooie, zonnige 

ochtend en onderweg terug zien we nog enkele leuke soorten met Chestnut-cheeked Starling als 

nieuwe voor de reis. We rijden vervolgens naar Bislig waar we in de late middag aankomen en 

inchecken in ons hotel.  

 

  
Chestnut-cheeked Starling en wandeling terug vanaf Mt Kitanglad, Mindanao, Filipijnen, LS 

 

Dag 14  P.I.C.O.P. Forest (08-02-2020) 

Het ooit uitgestrekte laaglandbos van PICOP is inmiddels verdeeld geraakt en bestaat nog slechtst uit 

kleine en losse stukjes bos. Het gebied heeft het grootste aantal bedreigde Filipijnse endemen van de 

gehele reis. Het transport hier vindt plaats in zogenaamde jeepneys, die ons diep in de bossen 

brengen. En zo maken we na een enerverende rit een eerste stop voor Mindanao Hawk Owl die zich 

vrijwel meteen laat zien, dat begint goed! We horen Philippine Frogmouth en Winchell’s (Rufous-lored) 

Kingfisher  en zien een Great-eared Nightjar overvliegen. Met de nachtkijker vindt Bram nog een paar 

slapende zangvogels: Yellow-wattled Bulbul, Bicolored Flowerpecker en een vliegenvanger die zich 

niet makkelijk op naam laat brengen. Het wordt langzaam licht als we verder omhoog rijden, maar dan 

komt de jeepney vast te zitten….vooruit en achteruit werkt niet meer, het voertuig heeft zich helemaal 

ingegraven. Hoe hard we ook proberen te duwen, er is geen beweging in te krijgen….De chauffeur 

besluit te wachten op hulp en wij gaan te voet verder. We bevinden ons nog in wat open landschap 

met palmen en secundair bos. Toch zien en horen we al diverse leuke soorten met Black-headed 

Tailorbird, Philippine Spine-tailed Swift, Mindanao Pygmy Babbler en Everett’s White-eye. Dan horen 

we de diepe roep van Rufous Hornbills. We wandelen een zijpaadje in en zien ze prachtig door de 

telescoop bovenin een woudreus, een geweldig fraaie en enorme neushoornvogel! Dan horen we 

onze jeepney omhoog komen, met hulp van lokalen is ie vrijgemaakt en zo vervolgen we onze weg 

naar de start van ‘trail 42’. Deze plek is nog het meest intact, het bos ziet er op veel plaatsen nog mooi 

uit. Een Hombron’s (Blue-capped) Kingfisher roept, maar laat zich niet zien.  

 

Langs de trail is het goed vogels kijken en we zien deze ochtend een heel aantal specialiteiten: 

Philippine Oriole, Black-bibbed Cicacabird, Philippine Drongo-Cuckoo, Naked-faced Spiderhunter, 

Philippine (Barred) Honey Buzzard, een fraai mannetje Celestial Monarch, Yellowish Bulbul, Philippine 

Leaf Warbler, Philippine Leafbird, Red-keeled, Orange-bellied, Buzzing en Olive-backed 

Flowerpecker, Grey-throated, Purple-throated, Handsome en Metallic-winged Sunbird. Veel moeite 

doen we voor een roepende Hombron’s (Blue-capped) Kingfisher die we uiteindelijk diep in de 

ondergroei vinden, en lang genoeg blijft zitten om ‘m in de telescoop te kunnen bewonderen. We 

komen terug bij de jeepney voor een welverdiende lunch, het was een geweldig mooie ochtend!  



Veel rust is ons echter niet gegund: een Winchell’s (Rufous-lored) Kingfisher begint van dichtbij te 

roepen en laat zich even later prachtig zien! Wauw, dat was onverwacht! Na de lunch lopen we een 

kleine trail in want een Azure-breasted Pitta begint te roepen. We sluipen langs het smalle pad naar 

beneden en als de begroeiing wat opener wordt zien we vrij snel een vogel hippen, wat een enorme 

fraaie en grote pitta! Het blijken twee vogels te zijn en één gaat zelfs helemaal vrij in een boom 

roepen….wat een heerlijke soort!  In de middag horen we ook nog Philippine Pitta maar deze werkt 

helaas minder goed mee. Maar toch een geweldig begin van PICOP! 

 

 
Wachten op Azure-breasted Pitta, PICOP, Mindanao, Filipijnen, LS 

 

Dag 15 P.I.C.O.P. Forest (09-02-2020)  

Vandaag starten we de dag bij de zogenaamde cemetary road, een ander deel van PICOP waar al 

meer ontbossing heeft plaatsgevonden. Vanaf een uitkijkpunt zien we toch al snel leuke soorten zoals 

Writhed Hornbills, Pygmy Swiftlets, Philippine Green Pigeons, White-bellied Woodpeckers en een 

Crested Goshawk. We wandelen langs de weg en vinden dan een fraaie Philippine Trogon, te gek! 

Het hoogtepunt van de ochtend is even later als we langs een korte bostrail een tam paartje Mindanao 

Wattled Broadbills zien. En tam zijn ze! We kunnen ze vanaf 5 meter op ooghoogte uitgebreid zien en 

fotograferen, echt een geweldige waarneming en één die de laatste jaren steeds lastiger is om te zien 

te krijgen. Nabij de begraafplaats zien we nog een Rufous-tailed Jungle Flycatcher voordat we naar 

een andere plek rijden. De middag staat vervolgens in het teken van de Southern Silvery Kingfisher.  

 

   
Mindanao Hawk Owl en Philippine Spine-tailed Swift, PICOP, Mindanao, Filipijnen, LS 



Er is een min of meer vaste stek voor deze vogel bij een klein watertje met goede oeverbegroeiing 

maar als we aankomen zien we geen vogel. En er ligt een buffel in het water die de kleur van het 

water bruiner heeft gemaakt, is dit wel OK voor de IJsvogel? We wachten en wachten en horen dan 

de roep, maar het lijkt of ie overvliegt. In de buurt zijn ook wat stroompjes en die worden ook gecheckt 

maar nog altijd geen vogel. We zien wel een fraaie Rufous-fronted Tailorbird maar het duurt minstens 

een uur voordat Ad ons de verlossing brengt en de vogel aan de achterkant van de vijver ziet zitten. 

Woehoe! We kunnen ‘m mooi en lang bekijken door de telescoop, wat een geweldig fraaie ijsvogel is 

het! Voldaan (en opgelucht) zetten we vervolgens koers naar het kleine vliegveld van Bislig waar we – 

met toestemming – een stukje de landingsbaan op mogen rijden. De moerassen en graslanden hier 

zijn een goede plek voor Eastern Grass Owl, maar ook voor King (Blue-breasted) Quail waar we er 

maar liefst 5 van zien! De uil laat langer op zich wachten maar diep in de schemer zien we in de verte 

toch nog fraai een exemplaar laag over de vegetatie jagen. 

 

   
Rufous Hornbill en de geweldige Azure-breasted Pitta, PICOP, Mindanao, Filipijnen, LS 

 

Dag 16 P.I.C.O.P. Forest (10-02-2020) 

 

We keren vandaag terug naar ‘road 42’, het bosrijkste deel van PICOP en doen eerst een poging voor 

enkele nachtvogels. En die laten goed van zich horen! In een half uur tijd horen we Giant Scops Owl, 

Choclolate Boobook, Mindanao Hawk Owl, Philippine Frogmouth, Great-eared en Philippine Nightjar 

en Hooded Pitta. In de schemer begint een Rufous-lored Kingfisher van heel dichtbij te roepen waar 

we een schimp van zien als ie in de vroegte uit de boom vliegt. We rijden vervolgens naar het begin 

van de trail en komen al snel een mooie flock tegen met onder meer Celestial Monarch en Philippine 

Trogon. De rest van de ochtend zien we vergelijkbare soorten als eergisteren met enkele leuke 

waarnemingen van bijvoorbeeld Amethyst Brown Dove en een prachtig paartje Mindanao Wattled 

Broadbill. 

 

   
Philippine (Barred) Honey Buzzard en Winchell’s (Rufous-lored) Kingfisher, PICOP, Mindanao, 

Filipijnen, LS 



De middag besteden we op een plek voor spechten en duiven. De eerste soortgroep lukt maar matig 

zodat we uiteindelijk zonder Yellow-faced Flameback Mindanao gaan verlaten. De andere soorten 

doen het wat beter met enkele fraaie Black-chinned Fruit Doves en enkele Mindanao Hornbills en 

roepende Black-faced Coucals. We maken ons op voor de laatste nacht op Mindanao, morgen 

wachten nieuwe avonturen op Palawan! 

 

  
Writhed Hornbill en Pinsker’s Hawk Eagle, PICOP, Mindanao, Filipijnen, LS 

 

  
Mindanao Wattled Broadbill en Southern Silvery Kingfisher, PICOP, Mindanao, Filipijnen, LS 

 

Dag 17  Bislig - Puerto Princesa (binnenlandse vlucht) (11-02-2020) 

Vandaag is een reisdag. In de vroege ochtend rijden we naar Butuan, vanwaar we vliegen naar Manila 

en vandaar door naar Puerto Princesa op het eiland Palawan. Hier komen we aan het eind van de 

middag aan waarna we rijden naar ons hotel in Puerto Princesa voor een heerlijk diner.  

 

Dag 18  Puerto Princesa (12-02-2020) 

We vertrekken vandaag vroeg in de morgen om te beginnen in het bosgebied ten zuiden van Puerto 

Princesa. Het is nog donker als we aankomen en we een Palawan Frogmouth horen langs de weg die 

we even later prachtig kunnen bekijken, gave start van de dag! Als het iets lichter wordt zie ik een 

schim overvliegen waarna even later een Palawan Peacock Pheasant begint te roepen in de vallei, 

was dat de vogel die overvloog? Dan gaat het hard: we zitten op een nieuw eiland en Palawan heeft 

naast ‘eigen’ endemen ook een duidelijke link met de avifauna van Zuidoost-Azië. Veel nieuwe vogels 

dus! We zien Fiery Minivet, Ashy Drongo, Slender-billed Crow, Black-headed, Ashy-fronted en 

Palawan en Sulphur-bellied Bulbul, Pin-striped Tit-Babbler, de skulkende Melodious Babbler, Asian 

Fairy Bluebird, Hill Myna, een prachtig paartje Palawan Blue Flycatcher, een Blauwe Rotslijster (ssp 

philippensis), Yellow-throated Leafbird, Palawan Flowerpecker en Lovely Sunbird, een 

indrukwekkende lijst!  



We komen terug op de plek waar we begonnen waren en horen een Streaked Wren-Babbler van 

dichtbij roepen, een meesterskulker! We wachten geduldig en zien dan heel even een schimp in de 

ondergroei.  Hoe langer we wachten, hoe beter de meesten deze schitterende vogel kunnen zien. We 

kunnen er zelfs wat foto’s van maken! We rijden vervolgens via de mangrove (met Copper-throated 

Sunbird) naar het Nature Ecopark bij Irawan. Een heel groen park met verrassend leuke soorten. In 

een uurtje tijd hebben we geweldige waarnemingen van Nankeen Night Heron, Oriental Dwarf 

Kingfisher, Paradise Blue Flycatcher, Hooded Pitta, supertamme Ashy-headed Babbler en een 

Palawan Peacock Pheasant (vrij vliegend maar wild?)!  

 

  
Palawan Frogmouth en Streaked Wren-Babbler, Palawan, Filipijnen, LS 

 

We bezoeken vervolgens de kust nabij de luchthaven, maar het water is nog aan de hoge kant 

waardoor er nog niet zoveel te zien is. Misschien is het beter een stukje verder langs de kust. We 

vinden een mooie plek met een route dwars door de mangrove, gave route! We zien Yellow Bittern en 

Striated Heron en als we aankomen bij zee ook een mooie groep Grey-tailed Tattlers die mooi dichtbij 

fourageren. Verderop zien we meer steltlopers en we kunnen een heel aantal nieuwe lijstsoorten 

bijschrijven:  Mongoolse en Woestijnplevier, Wulp, Steenloper, Zilverplevier en Roodkeelstrandloper.  

 

  
Palawan Peacock Pheasant (vrij vliegend maar wild?) en Hooded Pitta bij het Nature Ecopark, 

Palawan, Filipijnen, LS 

 

In de late middag doen we een korte boottocht naar een Cana Island voor de bijna-endemische 

Mantanani Scops Owl. Cana Island is echt een mini-eilandje met wat bomen, wat restanten van een 

mangrove en een paar hutjes. Het is nog licht als we aankomen op het eiland en zodra het schemer 

wordt begint er al snel een vogel te roepen, vrijwel meteen gevolgd door een tweede vogel. We 

kunnen ze werkelijk fantastisch zien en kunnen al snel weer terugkeren naar ons hotel voor een 

welverdiende maaltijd en een heerlijk biertje. Wat een eerste dag op Palawan!  

 



 

 

 

Dag 19  Puerto Princesa - Sabang Beach (13-02-2020) 

We beginnen vroeg bij de Balsahan Trail op het terrein van de Iwahig Penal Farm. Dit pad leidt ons 

eerst door een paar goede stukken bamboe, waarna het uitkomt in een mooi laaglandbos. Het is nog 

donker als we arriveren en we horen meteen al enkele leuke soorten zoals Large-tailed en Great-

eared Nightjar, Palawan Frogmouth (opnieuw fraai te zien) en Greater Coucal. Als het licht wordt 

lopen we een korte trail door de bamboe waar we al snel Hooded Pitta zien, en snel daarna ook de 

beide doelsoorten: Melodious Babbler en Palawan Flycatcher.  

 

   
Grey-tailed Tattler en Mantanani Scops Owl, Palawan, Filipijnen, LS 

 

Dat gaat lekker! We horen White-vented Shama en zien de vogel af en toe, verscholen in de 

vegetatie. Dan lopen we verder in een fraai bos met enkele dode bomen waar een maand geleden 

nog een actief nest zat van Red-headed Flameback. We wachten op actie en daar komt zowaar een 

vogel aanvliegen die al snel in het nesthol verdwijnt, te gek! De trail was soms wat stilletjes maar we 

zien toch nog enkele leuke soorten met Thick-billed Pigeon, Chestnut-breasted Malkoha, White-bellied 

Munia, Fiery Minivet en Crested Goshawk. We speuren naar Palawan Tit maar helaas zonder 

resultaat. Dan gaan we ons opmaken voor de volgende bestemming op Palawan – Sabang wat c 75 

km noordwestelijk ligt – maar niet voordat we een nieuwe poging hebben gedaan voor Chinese Egret 

bij Puerto Princesa. Het was eb en dus zaten er veel vogels op het wad. Vooral Little, Intermediate en 

Great Egrets maar al snel viel ons oog op enkele fouragerende reigers ver in de branding: er liepen 

zeker 5 Chinese Egrets!    

 

   
Palawan Hornbill en Red-vented Cockatoo bij Sabang, Palawan, Filipijnen, LS 

 



De transfer naar Sabang verloopt vlotjes en na een heerlijke siesta vlakbij ons hotel aan zee gaan we 

een nieuw gebied verkennen. We gaan posten bij een uitzichtpunt voor Red-vented Cockatoo. Het is 

rond 1600h als we op het uitkijkpunt staan met een prachtig uitzicht over beboste heuvels, maar ook 

mooie vegetatie bij het uitkijkpunt zelf. In de verte zien we een Grey-faced Buzzard zitten en er vliegen 

enkele Blue-naped Parrots langs. Dan horen we de diepe roep van Palawan Hornbill en voor we er 

erg in hadden kwam een schitterende groep van maar liefst 10 vogels langs vliegen en zelfs heel fraai 

poseren in een boom! Een musachtige ‘tsjielp’ blijkt afkomstig van een Sulphur-bellied Bulbul. En dan 

zie ik in de verte tegen de groene heuvels de onmiskenbare vlucht van een Red-vented (of Philippine) 

Cockatoo, een zwaar bedreigde soort met een geschatte wereldpopulatie van 430-750 individuen. Zo 

zeldzaam dus als Apenarend. De vogel gaat gelukkig in een boom zitten waar iedereen ‘m door de 

telescoop kan zien. Even later komt er nog een vogel en zien we ze meerdere keren goed vliegen en 

zitten, wauw! We genieten uitgebreid van dit bijzondere moment. Maar het volgende avontuur wacht 

alweer en tegen de schemer gaan we op zoek naar Spotted Wood Owl. We staan langs de weg te 

wachten als we al snel de prachtige en diepe roep van deze machtige uil horen. En niet veel later zien 

we ‘m zitten op een kale tak in een boom, wat een geweldenaar! We rijden terug naar ons hotel en 

hebben een heerlijk diner aan zee op een schitterende locatie.  

 

   
Palawan Blue Flycatcher en Palawan Bulbul, Palawan, Filipijnen, LS 

 

Dag 20  Subterranean River National Park (14-02-2020) 

Het Subterranean River National Park is een schitterend en onaangetast bosgebied wat grenst aan 

zee, een kleine paradijs! Het is ook een plek met enkele specialiteiten zoals Philippine Scrubfowl en 

(tot 2019) Palawan Peacock-pheasant, maar deze laatste is hier helaas niet meer te zien. Wij varen er 

in de vroege ochtend naartoe in een traditionele boot en zien onderweg Visarend en Eastern Reef 

Egret. Bij aankomst zien we vrijwel meteen enkele Philippine Scrubfowl lopen, te gek! De vogels 

scharrelen als kippen over de zandige bodem en laten zich mooi bekijken tussen de enorme Variable 

Monitor Lizzards en Long-tailed Macaques die hier eveneens algemeen zijn. We lopen een kleine 

wandeling door het bos en horen Palawan Blue Flycatcher. Langs de boardwalk zien we een fraaie 

Hooded Pitta en bij de ingang van de grot met de ondergrondse rivier (dé toeristische trekpleister hier) 

vliegen vele Germains Swiftlets, een andere specialiteit hier.  

 

 

 



 
Prachtige kustlijn bij het Subterranean River National Park op c 15 minuten varen van Sabang, 

Palawan, Filipijnen 

 

We rijden vervolgens een klein stukje om langs de weg te zoeken naar de nog ontbrekende Palawan 

endemen. En dat begint niet slecht! We zien Spot-throated Flameback, Dark-throated Oriole, Square-

tailed Drongo-Cuckoo, Violet Cuckoo en Bar-bellied Cuckooshrike in een fruiting tree. Bij een 

uitzichtpunt speuren we naar Blue-headed Racket-tail maar zonder succes. Een leuke bijvangst hier 

zijn twee Spot-throated Flamebacks. We nemen een uitgebreide siesta en genieten van de prachtige 

tropische setting van Sabang, met fraaie stranden en een azuurblauwe zee.  

 

  
Philippine Scrubfowl en Long-tailed Macaque bij het Subterranean River National Park, Sabang, 

Palawan, Filipijnen, LS 

 



In de middag ligt de focus op enkele ontbrekende soorten met Palawan Tit als meest in het 

oogspringende. Uiteindelijk lukt het om een prachtig paartje te vinden, die we ook heel mooi kunnen 

zien, pfffff! Vanaf het bekende uitzichtpunt zien we opnieuw enkele leuke soorten met een (kort 

zichtbare) Blue-headed Racket-tail, een verre Variable Hawk-Eagle, Grey-faced Buzzard en weer 

enkele Red-vented (of Philippine) Cockatoo en Palawan Hornbills. De late middag levert nog een 

(voor de meesten) roepende Great Slaty Woodpecker op en na de schemer een eveneens roepende 

Palawan Scops Owl. Een slapende Hooded Pitta was een leuke bonus tijdens de zoektocht naar het 

uiltje!   

 

  
Fraaie mangrove met leuke steltlopers langs de kust van Palawan – onderweg naar Cana Island voor 

Mantanani Scops Owl, Palawan, Filipijnen 

 

Dag 21  Sabang Beach - Puerto Princesa - Manilla (15-02-2020) 

We hebben nog een ochtend om vogels te kijken voordat we terugrijden naar Puerto Princesa. En dat 

doen we langs de weg op de bekende plekken. We zien zowaar een nieuwe voor de lijst:  

 

  
Dark-throated Oriole en Palawan Tit, Palawan, Filipijnen 

 

Brown-throated Sunbird, en hebben verder mooie waarnemingen van White-bellied Woodpecker, 

Spot-throated Flameback, Palawan Hornbill, Striped en Pygmy Flowerpecker van de palawan 

ondersoort. We pakken vervolgens onze spullen en rijden terug naar Puerto Princesa. Hier vliegen we 

in de middag naar Manilla voor nog een laatste overnachting. 

 

 

 

 

 



Dag 22  Manilla - Amsterdam (16-02-2020) 

We hebben nog een dagdeel omdat de vlucht pas in de avond vertrekt en we besluiten om deze tijd te 

gebruiken om een nieuw gebied te verkennen: de zogenaamde Infanta Road op twee uur ten oosten 

van Manilla. Het is zondag dus het verkeer is overzichtelijk op de vroege ochtend. We komen even na 

zonsopgang aan op de plek van bestemming, een bosrijke omgeving. Één van de eerste vogels die 

we zien is Philippine Fairy Bluebird, een nieuwe!  

 

   
Philippine Fairy Bluebird en White-browed Shama, Infanta Road, Luzon, Filipijnen, LS 

 

   
Olive-backed Flowerpecker en Flame-breasted Fruit Dove, Infanta Road, Luzon, Filipijnen, LS 

 

Kort daarna horen we één van de doelsoorten van deze ochtend: de 5-delige roep van Whiskered 

Pitta. Het is niet dichtbij, maar we proberen de vogel te zien te krijgen, wat helaas niet lukt. Langzaam 

wordt duidelijk dat zondag een populaire dag is om er met je scooter of motor op uit te trekken. Lange 

linten trekken al brommend aan ons voorbij….We zien nog enkele leuke soorten zoals een fraaie en 

goed meewerkende White-browed Shama, meer Philippine Fairy Bluebirds, Crested Honey Buzzard, 

Rufous-bellied en Philippine Serpent Eagle, een heel fraaie Olive-backed Flowerpecker, Elegant Tit en 

Yellow-wattled Bulbul. Het mooiste hebben we echter tot het laatst bewaard: we worden door een 

lokale inwoner gevraagd of we interesse hebben om een ‘mooie vogel met rood’ van dichtbij op een 

nest te zien zitten…we speculeren er op los wat dat zou kunnen zijn en besluiten achter de man met 

de brommer aan te rijden. Na ongeveer een kilometer stoppen we bij zijn kleine hutje langs de weg. 

We lopen achter zijn hutje en als hij al begint te wijzen naar een boom waar inderdaad overduidelijk 

een nest in zit. We richten onze kijkers en zien – een beetje verscholen - een prachtige Flame-

breasted Fruit Dove zitten! Wauw, wat een geweldige afsluiter van deze dag en de reis.  

 

 

 

 

 



We hebben nog een laatste lunch onderweg naar Manilla waar we enkele bungalows hebben gehuurd 

om ons op te frissen en de koffers in te pakken. Bij de luchthaven van Manilla zeggen we gedag en 

danken Bram voor een geweldige tour door de Filipijnen! 

 

 
Dank voor een geweldige tour! Vlnr, Jan, Bert, Bram, lokale gids, Hidde, Ad, Andre, Laurens en Pieter  

 

Laurens Steijn, maart 2020 

 

 

TOP 5 soorten van de reis  

 

1. Philippine Eagle 

2. (Mindanao) Wattled Broadbill 

3. Southern Silvery Kingfisher  

4. Spotted Wood Kingfisher 

5. Azure-breasted Pitta 

 

 

 


