noordoost Engeland + Schotland

Farne Islands

and more

6 dgn / € 899,- p.p.*

23 - 28 mei 2018

volop genieten
Een bijzonder vogelgebied in het noordoosten van Engeland vormde de aanleiding om er een reis
naar toe te organiseren: de Farne Islands. Bekend vanwege de eilandjes vlak voor de kust in de
Noordzee, met indrukwekkende zeevogelkolonies van Alken, Zeekoeten, zevenendertigduizend
paar Papegaaiduikers, Noordse Stormvogels, Drieteenmeeuwen, Noordse Sterns, Eidereenden,
Kuifaalscholvers, zeehonden en nog veel meer. Op twee van die vogeleilandjes gaan we aan
land1). Dit gedeelte van het Verenigd Koninkrijk heeft nog méér te bieden: in Schotland bezoeken
we het wereldberoemde vogeleiland Bass Rock, thuishaven van zo’n 75.000 broedparen Jan-vangent. Ook kijken we rond in de Schotse Lammermuir Hills; een uitgestrekt, heuvelachtig en
verlaten heidegebied. En in het Engelse binnenland wandelen we door het mooie, glooiende land
van de Cheviot Hills, onderdeel van het indrukwekkende Northumberland National Park.
Kansen te over dus om gedurende deze zesdaagse reis met volle teugen te genieten van natuur
en landschap van noordoost Engeland en Schotland. En van de interessante vogelwereld in het
bijzonder. We kunnen, naar verwachting, zo’n 110 vogelsoorten waarnemen. En omdat we met
het vliegtuig reizen, brengen wij alle zes dagen van deze unieke trip geheel in Engeland door!
Stern, Visdief en Eider. Soms hoeft niet eens een
telelens gebruikt te worden, want met de vogels op
enkele meters afstand voldoet ook een gewone camera!
Moeilijker door jezelf te fotograferen zijn sommige
Noordse Sterns die op je hoofd komen zitten. Een ware
belevenis is deze dagtocht, met voorts kans op Paarse
Strandloper, Kok- en Zilvermeeuw en Oeverpieper. Onze
excursieboot vaart ook dicht langs de Grijze Zeehonden;
óók weer mooie fotokansen!

Papegaaiduikers op Inner Farne

reisprogramma
dag 1: Rond 08:30 uur vliegen we in iets meer dan één
uur per KLM van Amsterdam-Schiphol naar Newcastle in
noordoost Engeland. Hier stappen we in onze gereed
staande minibus. We rijden door het Engelse heuvellandschap naar ons hotel, bij Belford, centraal gelegen in
de regio. Na het achterlaten van onze bagage verkennen
we het kustgebied op het ‘vasteland’ rond Seahouses:
het sternreservaat Long Nanny, Bamburgh Castle en het
nabij gelegen waddengebied Budle Bay. Onze veldlunch
gebruiken we onderweg. We kunnen vandaag o.a. de
volgende vogelsoorten tegenkomen: Eider, Rode patrijs,
Kuifaalscholver, Zilverplevier, Drieteenstrandloper, Kleine
Mantelmeeuw, Grote Stern, Dwergstern, Visdief,
Zeekoet, Kleine Zilverreiger, Oeverzwaluw, Grote Lijster,
Rouwkwikstaart, Grasmus, Braamsluiper en Roek.
dag 2: dagexcursie naar de Farrne Islands. We maken
een mooie boottocht naar Staple Island en vervolgens
naar Inner Farne. Op beide eilanden hebben we zo’n
twee uur de tijd om te genieten van de aanwezige kusten zeevogels. Deze tocht is de All Day Bird Watch van
de firma Billy Shiel uit Seahouses. Prachtige foto’s
kunnen gemaakt worden van broedende Alk, Zeekoet,
Papegaaiduiker, Noordse Stormvogel, Kuifaalscholver,
Bontbekplevier, Drieteenmeeuw, Noordse en Grote

dag 3: In Schotland bezoeken we, per excursieboot
vanuit North Berwick, het wereldberoemde rotseiland The
Bass Rock1). Hier broeden o.m. papegaaiduikers,
zeekoeten, drieteenmeeuwen, alken en ongeveer 75.000
paartjes Jan-van-genten. The Bass herbergt de grootste
kolonie Jan-van genten ter wereld op één rots, en
vertegenwoordigt daarmee 10% van de wereldpopulatie.
De Latijnse naam voor de Jan-van-gent, Morus
bassanus, is afgeleid van de naam Bass Rock. In het
water rond The Bass Rock tref je soms tuimelaars en
grijze zeehonden aan. Tijdens de boottocht varen we
eveneens rond het vogeleilandje Craigleith. Op beide
eilanden gaan we niet aan land. In North Berwick
brengen we een bezoek aan het Scottish Seabird Centre.

vuurtoren op één van de Farne Islands

Op de terugweg naar ons hotel bezoeken we in
Schotland de Lammermuir Hills, waar we twee
natuurwandelingen maken. Hierbij is kans op Schots
Sneeuwhoen, Wulp, Waterspreeuw, Slechtvalk,

land. We bezoeken diverse kleine natuurgebieden in de
buurt. Hierbij maken we kans op enkele nieuwe soorten
én genieten we nogmaals van vogels die we al hebben
waargenomen. In de loop van de middag vertrekken we
naar de luchthaven van Newcastle. Ons vliegtuig vertrekt
rond 17:00 uur en brengt ons in slechts één uur weer
terug naar Nederland, Amsterdam-Schiphol.
1)

Zeekoeten op Staple Island

Koekoek, Roodborsttapuit, Tapuit of Paapje. Al met al
maken we kans om vandaag in de diverse biotopen ook
nog in beeld te krijgen: Kuifaalscholver, Sperwer,
Steenloper, Grote en Kleine Mantelmeeuw, Alk, Zeekoet,
Papegaaiduiker, Jan-van-gent, Noordse Stormvogel,
Grasmus, Kneu en Groenling.
dag 4: Twee mooie wandelingen door een gedeelte van
het Northumberland National Park staan op het
programma. We verkennen het interessante dal van het
riviertje de Harthope Burn. Aan het begin er van ligt de
hoogste berg van het park: The Cheviot (815 m.). Om
bijvoorbeeld het Schots Sneeuwhoen waar te kunnen
nemen, hoeven we niet helemaal naar de top van die
berg; we laten hem dan ook ‘links’ liggen. Tijdens onze
ontdekkingstocht kunnen we diverse broedvogelsoorten
ontmoeten: Schots Sneeuwhoen (mogelijk met jongen),
Buizerd, Slechtvalk, Holenduif, Oeverloper, Grote Gele
Kwikstaart, Boompieper, Waterspreeuw, Gekraagde
Roodstaart, Taigaboomkruiper, zingende Beflijster,
Fluiter, Grauwe Vliegenvanger, Raaf en Kleine Barmsijs.

Het doorgaan van bootexcursies is afhankelijk van de
weersomstandigheden en van de deining. Bindende besluiten hierover
worden per dag door de havenautoriteiten genomen. Deelnemers
ontvangen een overeenkomende restitutie in geval van een onverhoopte
afgelasting van een bootexcursie. Beide bootexcursies zijn aan het begin
van de reis gepland, zodat we voor de uitvoering ervan, speling hebben
binnen het programma.

Jan-van-genten fouragerend bij Bass Rock (op de achtergrond)

in vogelvlucht:








langsvliegend Schots Sneeuwhoen in de Cheviot Hills

dag 5: Holy Island en Lindisfarne National Nature
Reserve. Op en rond dit eiland gaan we enkele mooie
wandelingen maken, waaronder de Nature Trail, die ons
langs de nieuwe vogelhut bij The Lough voert. Ook de
Fanham Flats en The Snook worden aan een ‘inspectie’
onderworpen. Aandacht voor landschap, vogels en
cultuurhistorische aspecten wisselen elkaar af.
Vogelsoorten die we waarschijnlijk zullen spotten zijn
Smient, Kuifeend, Middelste Zaagbek, Dodaars,
Waterhoen, Zilverplevier, Bonte Strandloper, Kanoet,
Krombekstrandloper, Dwergstern, Koekoek,
Veldleeuwerik, Rouwkwikstaart, Paapje, Grote Lijster,
Rietzanger, Kneu, Putter en Rietgors. In een bosgebied
iets meer landinwaarts gaan we vanmiddag ook nog op
zoek naar Zwarte Mees, Grote Bonte Specht, Fitis,
Tjiftjaf, Zwartkop, Winterkoning, Roek en Goudvink.
dag 6: Liefhebbers kunnen vanochtend, voor eigen
rekening, nog een keer op stap met onze gastheer van
dag twee: Billy Shiel’s Boat Trips. Op hun website
(www.farne-islands.com) kan je een keuze maken uit het
ruime aanbod voor een interessante extra ochtendexcursie. Anderen kunnen vanochtend deelnemen aan
onze eigen natuurtocht langs de kust van Northumber-






zesdaagse vliegreis, wo.23 t/m ma.28 mei 2018
reiscode: 1806ENG
maximum aantal deelnemers: 14, vol = vol
reisleider: Emile Dirks: informatie over deze reis via:
emile.dirks@stichtingvogelreizen.nl tel.: 075 - 6 124 399
reissom: € 924,- p.p., op basis van gedeelde
tweepersoonskamer met gescheiden bedden, eigen
sanitair, TV en telefoon
* vroegboekkorting voor deze reis: € 25,- p.p.;
voor vroegboekers is reissom dus slechts € 899,- p.p.
INCLUSIEF: lijnvlucht Amsterdam - Newcastle v.v. per
KLM; handbagage 12 k.; 5 overnachtingen in middenklasse
hotel; maaltijden: 5x keuze-ontbijt, 5x driegangen
keuzediner, 6x veldlunch (wo t/m ma); alle vervoer per
minibus; alle excursies volgens programma; dag-boottocht
Farne Islands; 2 x National Trust-toegangstarief voor twee
vogeleilanden van de Farne Islands; boottocht rond Bass
Rock en Craighleith in Schotland; bezoek Scottish Seabird
Centre; vogelwaarnemingenlijst; mogelijkheid om dagelijks
eigen thermosfles gratis te vullen met heet water (voor
koffie, thee, choco van het hotel)
EXCLUSIEF: ruimbagage max. 20 kg: toeslag EUR 50,p.p. retour (indien ruimbagage gewenst: svp op boekingsformulier aangeven!) eenpersoonskamer: € 199,- p.p.
(beperkt beschikbaar); consumpties en eigen uitgaven
literatuur: ‘Northumbria Bird Atlas’, T. Dean c.s., 2015
niet vergeten: verrekijker, telescoop!, camera/telelens,
vogelgids, kleding voor alle weertypen.
tip: boek tijdig !

Waterspreeuw langs de Harthope Burn, Northumberland N.P.
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