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Algemeen 
Gambia, de kleinste zelfstandige staat van het Afrikaanse vasteland, bestaat 
uit weinig meer dan twee stroken aan weerszijden van de gelijknamige rivier 
de Gambia. Het vormt een smalle enclave binnen Senegal. Het is 322 km lang, 
48 km breed en 22 km op haar smalst. De oppervlakte bedraagt 10.360 km2 
(ongeveer 1/3 deel van Nederland). 
In het westen ligt de hoofdstad Banjul aan de monding van de rivier de Gambia 
en is tevens de havenpoort naar de Atlantische Oceaan. Het totale 
bevolkingsaantal is circa 1 miljoen inwoners. Iedere stam spreekt zijn eigen 
taal, maar de voertaal is Engels, nog een overblijfsel van 200 jaar Britse 
kroonkolonisatie. 
 
Ligging en klimaat 
Gambia ligt midden tussen de 
evenaar en de kreeftskeerkring, op 
13 en 14 N.B. Het land heeft een 
subtropisch klimaat met twee 
seizoenen. Het droge seizoen duurt 
van oktober tot juni zonder regen 
van betekenis. Deze periode wordt 
bepaald door de hete lucht van de 
“Harmattan” vanuit de Sahara uit 
het noord-oosten. De temperatuur 
aan de kust is gemiddeld 28-32 C. 
Landinwaarts en stroomop-waarts 
loopt de gemiddelde temperatuur op 
tot 35 C in het noordelijkste deel. 
Het natte seizoen van juli tot 
september wordt bepaald door de 
aanvoer van vochtige lucht uit het 
zuidwesten en staat bekend als 
Guinea moesson. De temperatuur 
ligt in deze periode om en nabij 28 
C. De meeste regen valt ’s nachts. 
De luchtvochtigheidsgraad kan zeer 
hoog zijn. Tijdens deze periode zijn 
veel vogels in zomerkleed. 
 
Landschap 
Het aanzien van het Gambiaanse 
landschap wordt in de eerste plaats 
bepaald door de rivier de Gambia. 
Deze ontspringt in het Guinese 
Fouta Djallon gebergte. De bochtige 
Gambia slingert zich westwaarts en 

vormt een zeer langgerekte 
trechtermond. Het geringe verhang 
– het hoogste punt van de Gambia 
ligt op 35 meter boven zeeniveau – 
maakt het mogelijk dat het zoute 
water zo’n 150 km het land 
binnendringt. Dat is uiteraard 
nadelig voor irrigatieprojecten (door 
verzilting). 
Gambia kent slechts een hoogte-
verschil ten opzichte van de Oceaan 
van iets meer dan 50 meter 
gerekend van de hoogste punt van 
het land. Het dal langs de 
benedenloop is vlak en moerassig 
en heeft een brakke, kleiachtige 
bodem. In het midden van het land 
wordt de Gambia door aangeslibde 
gronden omgeven. Bij 
overstromingen kunnen die voor 
natte rijstbouw worden benut. De 
bovenloop van de Gambia, voorbij 
Georgetown, stroomt door een diep, 
smal dal dat is uitgesneden in een 
laag, vlak zandsteenplateau. Voor 
het spreidingspatroon van de 
natuurlijke vegetatie is de neerslag 
bepalend. Van noord naar zuid vindt 
men zowel gras- als boomsavannen 
en tropisch moessonwoud. In de 
zuidwestelijke kuststreek komen 
moerassen en mangrovebossen 
voor. 
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Sahel scharrelaar (Roelof Janssens) 
 
Historie 
Het gebied langs de Gambia dat in 
de 12e eeuw door Madingo 
(Malinke) werd bewoond, was een 
onderdeel van het koninkrijk Daaba, 
een vazalstaat van het roemruchte 
rijk van Mali. Toen het Mali rijk in 
verval raakte, stichtten lokale 
stamhoofden eigen koninkrijkjes die 
tot aan het eind van de 19e eeuw 
stand hielden. De Portugezen 
waren de eerste Europeanen met 
handelsbelangen in wat toen 
“Senegambia” werd genoemd. In 
1661 werd de eerste Engelse 
nederzetting op de West-afrikaanse 
kust gesticht (Fort James), later een 
berucht centrum van de 
slavenhandel. Tussen 1821 en 1843 
werd Gambia bestuurd door de 
gouverneur van Sierra Leone. Tot 
1889, het jaar waarin ‘The Gambia’ 
een Britse kolonie werd, was het 
stroomgebied van de Gambia 
afwisselend in Franse of Britse 
handen. In de jaren vijftig van de 
20e eeuw werden de eerste politieke 
partijen opgericht en in 1963 kreeg 
Gambia intern zelfbestuur. Van 
1965 tot 1970 was Gambia een 
volledig onafhankelijke staat binnen 
het Britse Gemenebest. In 1970 
werd de onafhankelijke ‘Republic of 
the Gambia’ uitgeroepen. 

 
Godsdienst 
Een groot deel van de bevolking is 
Moslim, de rest Christen. Omdat er 
zoveel Moslims wonen wordt er 
aangeraden rekening te houden met 
hun gewoonten en zeden. Kleding is 
zeer belangrijk voor zowel de 
conservatieve als moderne 
Gambiaan. Volgens Gambiaanse 
traditie moet voor beide sexen een 
kledingstuk alle delen van het 
lichaam bedekken. Dit is ook een 
Moslimgebruik. Westerse kleding 
wordt ook wel gedragen, en de 
Gambianen zullen zich niet beledigd 
voelen door westers geklede 
toeristen, zeker niet aan de kust. 
 
Beschrijving gebieden 
Al een tiental jaren biedt Gambia 
aan veel Scandinavische en Britse 
vogelaars een betaalbare toegang 
tot de vogelrijkdom van Afrika en 
sinds kort ook aan Nederlandse. 
Ondanks het feit dat Gambia maar 
een klein gebied bestrijkt, vertoeven 
er ruim 500 vogelsoorten, waarvan 
de meeste tot de Afrikaanse soorten 
behoren. Een groot deel van deze 
vogels kan worden geobserveerd 
binnen korte afstand van de 
toeristenhotels.  
 
 
Omgeving Tanji 
Het is de bedoeling om onder 
andere enkele nachten te verblijven 
in en rond het vissersdorp Tanji.  
Alleen al in de directe omgeving en 
langs het riviertje de Tanji zelf is 
zeer veel te zien. Langs het riviertje 
vinden we Bearded barbet, Western 
grey plaintain-eater, Senegal griel, 
Blue-breasted Kingfisher, Giant 
Kingfisher en Malachite Kingfisher.  
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Tanji vogelreservaat 
 
Groot was eens de faam van dit aan 
zee gelegen reservaat. Dat 
natuurbeschermingszaken in 
Gambia nog niet goed zijn geregeld, 
bleek in 1998. Een snelweg werd 
dwars door het bos gelegd en het 
gebied verloor hierdoor veel van de 
oorspronkelijk rijkdom. De kust-
strook is echter altijd nog een 
bezoek waard. Naast ons bekende 
steltlopers als Drieteenstrandloper, 
Rosse grutto, Oeverloper zien we 
soorten als Reuzenstern en 
Koningsstern. Het gelijknamig 
dorpje is een interessant 
vissersdorp waar in de ochtend de 
bootjes uit zee terugkeren. Het 
overladen van de vis en vismarkt 
bieden een boeiend en kleurrijk 
schouwspel. Kapgieren ruimen hier 
de vis-resten op. Langs het strand 
gaan we op zoek naar sterns en 
steltlopers. Audouinsmeeuwen, 
Dunbekmeeuwen, Kelpmeeuw 
 
Bos  
Meer landinwaarts is recent een 
prachtig bosreservaat geopend  om 
naar vogels te kijken. In het gebied 
lopen een aantal wandelpaden. Het 
is mogelijk het geheel in een halve 
dag rond te lopen, maar als er meer 
tijd in geïnvesteerd wordt, zal dit 
zeker de moeite lonen. Vooral voor 
een aantal, inmiddels bedreigde, 
bosvogelsoorten is het gebied van 
groot belang. Een greep uit de 
gevarieerde soortenlijst: Violet en 
Green Turaco, Giant en Pigmy 
Kingfisher, Palmnut Vulture, Lizzard 
Buzzard, Verreaux eagle owl, 
African Woodowl, White faced 
scopsowl en daarnaast een schat 
aan kleine vogeltjes, waaronder 5 
soorten Sunbirds, 3 soorten 

Bijeneters, Helmet Shrike, Paradise 
Flycatcher, African Pied Hornbill,  
Wattle Eye, Grey-headed Brishlebill, 
Northern Puffback, Yellow breasted 
apalis,  Green Hylia, etc. 
Het is de enige plek in Gambia waar 
we kans maken op de zeer 
verborgen levende White spotted 
flufftail. 
Een speciale attractie zijn de 
zoogdieren. Groene Meerkat en 
Rode Colobus komen talrijk voor. 
 
Lamin Lodge 
Vlakbij Abuko ligt Lamin Lodge, een 
krakkemikkig verblijf op palen in de 
Gambia rivier. Boven de rivier 
vliegen meestal Zwarte Wouw, 
Reuzen Stern en af en toe een 
Visarend. 
 

 
Carmine bee-eaters (Roelof 
Janssens) 
 
Hiernaast liggen de “Womens 
Gardens” waar vrouwen landbouw 
bedrijven. Leuke soorten die we hier 
kunnen aantreffen zijn: Namaqua 
Dove, Senegal Parrot, White-billed 
Buffalo Weaver, Red-billed Hornbill, 
Blue-bellied Roller en kans op leuke 
roofvogels. 
 
ABCA`s Creek 
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Recentelijk is onder Nederlandse 
leiding een prachtig nieuw verblijf 
geopend, ABCA`s Creek. 
De prachtige huisjes zijn gesitueerd 
langs een uitgestrekt 
mangrovegebied en in de omgeving 
wordt traditionele landbouw 
gepleegd. Rondom de lodge vinden 
we direct al heel veel prachtige 
Afrikaanse vogelsoorten waaronder 
Veillots Barbet,  Pied hornbil, 
Snowy-crowned robinchat en er zijn 
maar liefst 4 soorten Scharrelaars 
waar te nemen, namelijk Blue-
bellied -, Abysinian en Rufous-
crowned en de Broad-billed roller. 
Meer landinwaarts ligt nog een keur 
aan goede gebieden die rijk zijn aan 
vogels. Vooral roofvogels en 
steltlopers eisen hier de aandacht 
op. Zo is er een kleine kans op 
Bataleur, maar minder moeilijk zijn 
Martial Eagle, Dark Chanting 
Goshawk, Lizzard Buzzard en 
Gabar Goshawk.  
Hier hebben we met wat geluk ook 
kans om de Black-crowned Crane te 
spotten. Tevens speuren we ezels 
en koeien af en maken kans op de 
Geelsnavelossepikker 
Gebieden die we in het binnenland 
zullen bezoeken zijn onder meer 
Tendaba (125 km) en Georgetown 
(330 km) oostwaarts 
 
Tendaba 
Tendaba ligt 5 km ten noorden van 
de plaats Kwinella aan de oevers 
van de rivier de Gambia met 
uitgestrekte mangroven die 
landinwaarts overgaan in bos- en 
grasgebieden. Vanuit het kamp zijn 
er verschillende mogelijkheden om 
op pad te gaan om vogels te kijken. 
Het meest spectaculair is een 
boottocht door de mangrovebossen 

en de rijstvelden. Daarnaast is ook 
het “vliegveld” van Tendaba de 
moeite waard om naar de 
Abbesynian Ground Hornbill te 
speuren. Het is een bijzonder rijk 
vogelgebied. Enkele vogelsoorten 
die we hier bijvoorbeeld mogen 
verwachten zijn: African Fish-eagle, 
Wahlberg’s Eagle, African Hawk 
Eagle, Long-crested Eagle, Shikra, 
Grey Kestrel, Striped Kingfisher etc.  
De boottocht biedt de meeste kans 
op enkele buitengewoon 
interessante en zeldzame 
vogelsoorten als African Blue 
Flycatcher, Pel’s Fishing Owl, 
White-backed Night Heron, 
Tigerbittern en last but not least de 
geheimzinnige en zeer moeilijk waar 
te nemen African Finfoot.  
 
Janjangbureh (Georgetown) 
We bevinden ons hier zo’n 360 km 
landinwaarts en het rivierwater is 
hier volledig zoet. Vanuit ons 
logement maken we verschillende 
verkenningstochten zowel te voet 
als per boot. Tijdens de boottocht is 
er een grote kans dat we een 
Nijlpaard tegenkomen. Te 
verwachten nieuwe vogelsoorten 
onderweg zijn:  African Harrier 
Hawk, Black-shouldered Kite, Black 
Crake, African Spoonbill, Painted 
Snipe, Red throated bee-eater en 
wederom kans op African Finfoot. 
Voor een van de aantrekkelijkste 
vogelsoorten van Gambia, namelijk 
de Krokodilwachter kunnen we een 
speciaal bezoek brengen aan de 
Kau-ur marshes.  Om de vogel te 
spotten is echter een flinke dosis 
geluk nodig. Vanaf januari zijn deze 
kansen kleiner.  
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Tot slot 
Vanuit het binnenland van Gambia 
keren we via de noord oever van de 
rivier terug naar Tendaba. 
Onderweg passeren we nog een 
aantal interessante gebiedjes waar 
de soortenlijst nog aangevuld kan 
worden. 
 
Literatuur betreffende Gambia 
Boeken: 
 
Clive R. Barlow: “A Field Guide to 
Birds of the Gambia and Senegal”  
Pica press 
ISBN: 1-873403-32-1 
 
Helm field guide 
"Birds of Senegal and the Gambia" 
Nik Borrow and Ron Demey 
ISBN: 9781408134696 
 
Begeleiding  
Tijdens het verblijf in Gambia wordt 
u begeleid door Janus Verkerk van 
Stichting Vogelreizen. 
U kunt voor informatie natuurlijk 
altijd bellen of mailen. 
janusverkerk@hetnet.nl 
06-21253594 Voor aanvang van de 
reis zorgt hij tevens voor een 
streeplijst met de te verwachten 
vogelsoorten. 
Inschrijving 
Wilt u mee, reageer dan  door het 
inschrijfformulier volledig in te vullen 
en te retourneren en een 
aanbetaling van 25 % (375 euro) 
over de geïndiceerde reissom over 
te maken. Uitsluitend na ontvangst 
van uw boekingsformulieren en de 
aanbetaling is uw aanmelding 
geldig. Het verdient aanbeveling om 
voorafgaand aan het verzenden van 
het boekingsformulier via telefoon of 

e-mail contact op te nemen met de 
reisleider. U kunt dan informeren of 
er nog plaats is. Uw aanmelding is 
pas definitief zodra uw aanbetaling 
is ontvangen.  
 
 
Niet Roken 
In de bus of aan tafel wordt roken 
niet op prijs gesteld. 
 
Algemene reisinformatie. 
 
Tijdverschil 
In Gambia is het ’s winters 1 uur 
vroeger dan in Nederland, zomers 2 
uur vroeger. 
 
Paspoort 
Voor een bezoek uitsluitend aan 
Gambia is een Nederlands 
paspoort dat nog 6 maanden 
geldig is voldoende.  
 
Verzekeringen 
Als u zelf een verzekering 
afsluit/heeft afgesloten, denkt u er 
dan aan om uw polisnummer en het 
telefoonnummer van het SOS-
meldpunt te noteren. 
Vaccinaties 
Raadpleeg hiervoor tijdig uw 
huisarts, de GGD of bel de AMC-
infolijn (0900-9584) of KLM-
medische informatielijn. Laat u tijdig 
voor vertrek inenten.  
Wel wordt dringend geadviseerd om 
op tijd een middel tegen Malaria in 
te nemen. 
 
Medicijnen en drogisterij-artikelen 
Het is niet onverstandig om diacure 
of een vergelijkbaar middel mee te 
nemen. Ook een middel tegen 
insekten (vooral muggen) en 
insektenbeten wordt aangeraden. 

mailto:janusverkerk@hetnet.nl
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Daarnaast moet u zorgen voor een 
goede bescherming tegen de zon 
(Denk aan een zonnebrandcreme 
met een hoge UV-factor). 
Gebruikt u naast de Malaria 
tabletten ook nog andere 
medicijnen, geef dit dan door aan 
de reisleider. Zorg voor de 
zekerheid dat u een recept van de 
huisarts bij de hand heeft 
(Engelstalig) dat in geval van nood 
gebruikt kan worden.  
 
Water 
Het kraanwater kunt u beter niet 
drinken. Het gebruik van 
flessenwater, (beschikbaar gesteld 
door de Stichting) wordt dringend 
aangeraden. 
 
Zwemmen 
Zwemmen in zee kan in Gambia 
gevaarlijk zijn vanwege de bijzonder 
sterke onderstroom. Met vlaggen op 
het strand wordt aangegeven 
wanneer de zee veilig of onveilig is. 
Op één verblijflocatie is een 
zwembad aanwezig. 
 
Fotografie/film/video 
Neem een ruime geheugenkaart 
mee vanuit Nederland. Op alle 
plaatsen kunnen de batterijen en 
accu`s worden opgeladen.  
 
Geldzaken 
Het betaalmiddel is de Dalasi.  
Het wisselen van contant geld is 
geen enkel probleem. Gezien de 
kleine bestedingen verdient contant 
geld de voorkeur. De reisleider zal 

adviseren waar en hoeveel te 
wisselen. Pinnen is niet mogelijk. 
Aangezien de reis een all inn reis is 
zijn de bestedingen zeer gering. 
 
Elektriciteit 
De stroomspanning is 220 Volt, 50 
Hertz en 2- of soms 3-polige 
stopcontacten. Verloopstekkers zijn 
bij de ANWB-kantoren verkrijgbaar. 
Stroomstoringen komen regelmatig 
voor. 
 
 
Telefoneren/faxen 
Het telefoon-/faxverkeer van en 
naar Gambia is rechtstreeks, maar 
geeft vaak problemen door 
overbezetting,communicatiestoornis 
sen en dergelijke. Telefoneren is vrij 
duur. Een gesprek van 5 minuten 
kost al snel 10 euro. Telefoneren 
met het eigen mobieltje is nabij een 
aantal grotere plaatsen mogelijk. 
 
African Hawk eagle (Roelof 
Janssens) 
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  African Fish eagles (Roelof Janssens) 
 
Dagprogramma  Onder voorbehoud. Kleine wijzigingen mogelijk 
afhankelijk van vliegtijden en lokale omstandigheden. 
 
Dag 1. 
Aankomst Yumdum airport. Transfer 
naar Tanji. Installatie in lodge.  Zo 
mogelijk verkenning van de 
omgeving. Te verwachten 
vogelsoorten:  o.a. Beautiful 
sunbird, Red billed hornbill, Grey 
hornbill, Pied kingfisher, Western 
grey plaintain-eater, Hooded 
vulture, Pied crow, Black kite, Spur-
winged plover, Laughing dove, 
African palm-swift, Senegal thick-
knee 
 
Dag 2.  
Verkenning van de omgeving van 
Tanji en bezoek Brufut forest.  
Onze lokale gidsen hebben altijd 
goede informatie voor het vinden 
van de beste soorten waaronder 
o.a. de prachtige Longtailed nigthjar 
of een White-faced scops owl. 
 `s  Avonds bezoek aan de vismarkt 
van Tanji. Vogels o.a: Grey-headed 
gull, Royal tern, Caspian tern, 

Middelste jager, Osprey, Red-eyed 
dove, Senegal coucal, Abyssinian 
roller, Common bulbul, Bearded 
barbet, Brown babbler, Yellow-
crowned gonolek. 
 
Dag 3 
Verdere verkenning van de kust.  
Na de middag oevers van de 
Gambiarivier. Vogelsoorten o.a: 
Hamerkop, Western reef heron, 
Black-headed heron, Palm-nut 
vulture, African jacana, Giant 
kingfisher, Violet turaco, Green 
turaco, Senegal parrot, African pied 
hornbill, African paradise flycatcher, 
Snowy-crowned robin-chat, 
Common wattle-eye, Variable 
sunbird, Splendid sunbird, Whit-
crested helmet shrike 
Black-necked weaver, Lavender 
waxbill, White-billed buffalo weaver, 
Long-tailed glossy starling, Purple 
glossy starling. 
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Dag 4 
Reisdag naar Tendaba met lange 
stop in een interessant bos met o.a. 
Verreuax eagle owl. Faraba 
bushtrack en indien toegankelijk 
Pirang. Veldlunch. 
Pink-backed pelican, Yellow-billed 
stork, African harrier-hawk, Martial 
eagle, Long-crested eagle, 
Grasshopper buzzard, Black-
shouldered kite, Dark chanting 
goshawk, Lanner falcon, Grey 
kestel, Bataleur, Striped kingfisher, 
Rufous-crowned roller, Grey 
woodpecker, Fork-tailed drongo. 
 
Dag 5  
Excursie Kiang West NP.  Boottrip 
in krekengebied van Kissi en Tunga 
bolong aan de overzijde van de 
Gambiarivier. 
African darter, White-backed night 
heron,Goliath heron, Wooly-necked 
stork,  Squacco heron, Wahlberg`s 
eagle, Western-banded snake 
eagle, Double-spurred francolin, 
Whimbrel, Blue-breasted kingfisher, 
Malachite kingfisher, White- 
throated bee-eater, Abyssinian 
ground hornbill, Mouse-brown 
sunbird. 
 
Dag 6 
Een volle dag in de omgeving van 
Tendaba. Zo kunnen we de 
omgeving van het vliegveld gaan 
verkennen en na de middag maken 
we zeker nog een boottocht. 
Mogelijke nieuwe vogelsoorten o.a: 
White-backed vulture, Ruppels 
vulture, Lappet-faced vulture, 
Wattled plover, Black-headed 
plover, Ruff, Mottled spinetail, Little 
swift, Plain-backed pipit, Red-
chested swallow, Yellow-billed 
shrike, Cut-throat. 

 
Dag 7 
Extra dag Tendaba. 
 
Dag 8 
Vervolg van de reis naar 
Georgetown via Soma aan de zuid 
oever van de rivier. Hier bezoeken 
we een lokale markt. Het is een  
reisdag met heel veel nieuwe 
vogelsoorten. Vogeldagen met meer 
dan 125 waargenomen soorten zijn 
in Gambia geen uitzondering.  
Over de nieuwe brug steken we de 
hier zoete, Gambia rivier over naar 
het eiland waarop Georgetown is 
gelegen. 
 
Dag 9 
Verkenning van de omgeving. Zo 
gaan we b.v. naar de rijstvelden bij 
Sapu waar het uitstekend vogelen is 
en/of naar een groeve waar een 
kolonie Red-throated bee-eaters de 
show steelt. Vogelsoorten o.a: 
Painted snipe, Malachite kingfisher, 
Intermediate egret, Africa jacana, 
Black crake, Black headed plover, 
Verraux`s eagle owl, Greater honey 
guide, Grey-headed bush-shrike, 
Green wood-hoopoe, Yellow-
throated leaflove.  
 
 
Dag 10  
Na het ontbijt stappen we weer op 
de boot die ons na een prachtige 
tocht over de Gambiarivier tegen de 
middag rond Baboon-island zal 
brengen. Hier hebben we de 
grootste kans op het spotten van 
Nijlpaarden. We bevinden ons aan 
de noordgrens van het 
verspreidingsgebied in Afrika en de 
aantallen zijn hier klein. 
Vogelsoorten zien we genoeg. 
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Opnieuw opletten voor de moeilijk te 
spotten African finfoot  maar zeker 
zien we veel Palmgieren, White-
faced whistling duck, Spur-winged 
goose, Hadada ibis, African fish 
eagle, Shikra, Bruce`s green 
pigeon, African green pigeon, 
Namaqua dove, Grey-headed 
kingfisher, Swamp flycatcher, Pearl 
spotted owlet,  Hoopoe, Blue-bellied 
roller en Red-throated bee-eaters. 
 
Dag 11 
Vertrek uit Georgetown met de 
noordelijke ferry en we vervolgen  
onze route met stops in Pan Chang 
en Kau-ur wetland waar we een 
goede kans maken op het spotten 
van een Krokodilwachter. De 
gebieden zijn ook goed voor Black 
Crake, Chestnut-backed 
Sparrowlark, Vorkstaartplevier, 
Purperkoet, Loodbekje, Sudan 
golden sparrow, Chestnut-crowned 
sparrow-lark, Exclamatory paradise 
whydah`s  en Herdersplevier. We 
hebben ruim de tijd om deze 
gebieden te bekijken, want de weg 
is pas opnieuw geasfalteerd en de 
reistijd is geen vergelijking met de 
zuid oever.   
Gambia is een smal land, maar toch 
blijken sommige vogelsoorten de 
oversteek naar de noordoever niet 
te hebben kunnen of willen maken. 
Zo kunnen we vandaag soorten 
aantreffen als Northern Anteater 
Chat, Black-bellied Bustard en 
Yellow throated Longclaw. We 
passeren enkele wetlands, waarvan 
Bao bolong zeer interessant is. 
Feitelijk zitten we dan aan de 

noodzijde van de wetlands die we in 
Tendaba per boot hebben bezocht.  
Ter plaatse vinden we ongetwijfeld 
verschillende stern- en 
reigersoorten (Zwarte stern, 
Witwangstern en Zwarte reiger), 
maar ook een grote variëteit aan 
steltlopers. Natuurlijk stoppen we 
ook op andere plaatsen langs de 
route, afhankelijk van het 
vogelaanbod. We overnachten in 
ABCA`s Creek. 
 
Dag 12 
Na het ontbijt vogelen we in de 
directe omgeving van de lodge. Het 
bos en de omliggende wetlands 
bieden goede kans op soorten die 
we de voorgaande dagen mogelijk 
hebben gemist. Pied Hornbill is ruim 
vertegenwoordigd en ook Black 
Woodhoopoe en African Green 
Pigeon zijn regelmatig 
waargenomen. We gebruiken de 
lunch in het door Nederlanders 
gerunde ABCA`s Creek  en 
proberen in de middag het 
soortenspectrum nog wat uit te 
breiden. Bij terugkeer in Tanji rest 
waarschijnlijk voor de liefhebbers 
nog wat tijd om nog een uurtje in de 
omgeving te vogelen. 
 
Dag 13 
Na het ontbijt brengen we een nog 
een bezoek aan de omgeving en of 
het Bijollo forestpark. 
Afhankelijk van het exacte 
vluchtschema kunnen we in de 
omgeving daar nog wat naar vogels 
kijken alvorens we ons reisvaardig 
maken voor de terugvlucht.
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Stichting Vogelreizen 
 
Streeft met name de volgende doelen na: 

• Het initiëren, ontwikkelen en produceren van natuurreizen, in het bijzonder naar unieke natuur- 
en vogelgebieden in binnen- en buitenland, afgestemd op wensen van deelnemers; 

• Het bevorderen van duurzaam toerisme door het samenstellen van verantwoorde 
reisprogramma’s; 

• Het garant staan voor optimale reis- en vogelkundige begeleiding door onbezoldigde, 
Nederlandse deskundigen; 

• Het uitwisselen en gebruikmaken van contacten met zowel nationale als internationale vogel- 
en natuurbeschermingsorganisaties, alsmede van diensten van locale gidsen; 

• Het organiseren van vogelreizen inclusief begeleiding, al dan niet via ANVR/SGR aangesloten 
reisorganisaties; 

• Het leveren van financiële bijdragen aan locale vogel- en natuurbeschermingsprojecten. 
 
STICHTING VOGELREIZEN 
Spant zich in om de regionale bevolking zoveel mogelijk in economische zin te laten meeprofiteren van 
ons bezoek, door inschakeling van plaatselijke agenten, gidsen en chauffeurs en door gebruik te 
maken van locale accommodaties en producten. Vanzelfsprekend met respect voor de natuur, alsook 
voor het culturele en religieuze erfgoed van ons gastgebied. 
 
STICHTING VOGELREIZEN 
Laat deelnemers, in een informele en ontspannen sfeer, kennismaken met vogels in nabije en verre 
vogeloorden. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan vogelbeschermings- en algemene 
natuurbeschermingsaspecten. Gebleken is dat deze reizen een effectief middel kunnen zijn om 
plaatselijke autoriteiten te overtuigen van de noodzaak rijke natuurgebieden in eigen land of streek te 
beschermen. 
 
STICHTING VOGELREIZEN 
Organiseert uitsluitend reizen voor kleine groepen deelnemers: 1 of maximaal 2 groepjes van 8/14 
personen, die beslist geen geoefende wandelaar hoeven te zijn, tenzij uitdrukkelijk aangegeven. 
De meeste reizen zijn geheel verzorgd. Bijna alles wordt geregeld, zodat de vogelaar volop kan 
genieten. De reisbegeleiders hebben een jarenlange ervaring en een gedegen vogelkennis. Met veel 
genoegen leren ze, zowel beginnende als gevorderde vogelaars, de flora en fauna in zorgvuldige 
geselecteerde vogel- en natuurgebieden te herkennen. Ook fotografen komen aan hun trekken. 
Onderweg is voldoende gelegenheid om opnames te maken. 
 
STICHTING VOGELREIZEN is er voor vogelliefhebbers én vogels. Het is een non-profit organisatie 
die voortkomt uit de reisservice die Vogelbescherming Nederland voorheen voor haar leden verzorgde. 

Bereikbaarheid Stichting Vogelreizen 
Hoewel wij u graag 7 dagen per week en 24 uur per dag te woord willen 
staan, is dit helaas niet mogelijk. Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar 

via het telefoonnummer: 06-40156962 
U kunt ons 24 uur per dag bereiken via het E-mailadres: 

info@stichtingvogelreizen.nl 
 

 
 
Stichting Vogelreizen   ·  Nieuweweg 5  4761 PE Zevenbergen     Nederland       
Rabobank  1234.23.945  
IBAN: NL58RABO01234 239 45   ·   BIC: RABONL24   ·   K.v.K. Utrecht S 41186008    
e-mail: info@stichtingvogelreizen.nl    
 
 
 
 

 
 

mailto:info@stichtingvogelreizen.nl
mailto:info@stichtingvogelreizen.nl
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REISINFORMATIE 
 

 
 

Betreft: 
 
Reisnummer: 
 
Reisperiode: 
 
 
Aantal deelnemers: 
 
Reissom: 
 
 
Specifieke 
vogelinformatie & 
Programma-inhoud: 
12/13 daagse rondreis 
door Gambia 
 
 
 

Gambia 
 
19/01 GAM 
 
4-16 januari 2019 
 
 
max. 12 deelnemers 
 
EURO 1800,- p.p. o.b.v. volpension, 
Vroegboekkorting € 50,- 
Eénpersoonskamertoeslag € 250,-  
 
 
Emile Dirks  tel. 075-6124399,  
E-mail Emile.Dirks@Stichtingvogelreizen.nl 
 
 
 

 
In de reis zijn inbegrepen  
♦ Retourvlucht Amsterdam-Banjul v.v.; 
♦ Luchthavenbelastingen; 
♦ Transfers van en naar luchthaven; 
♦ 12 overnachtingen in eenvoudige lodges;  
♦ Accommodatie o.b.v. indeling in 2-pers.kamer, incl. douche, toilet; 
♦ Volpension (ontbijt, lunch en diner); 
♦ Vervoer ter plaatse per airco minibus incl. locale chauffeur en lokale gids. 
♦ Nederlandse begeleiding door  Janus Verkerk en lokale gids gedurende gehele reis 
♦ Waarnemingslijst vogelsoorten; 
 
 
Niet inbegrepen zijn: 
♦ 1-pers.kamertoeslag ad  € 250,- p.p. 
♦ Annuleringsverzekering (verplicht) en reisverzekering  
♦ Inentingen en malariatabletten  
♦ Uitgaven van persoonlijke aard, zoals consumpties, communicatie met thuisfront, 

souvenirs. Voor fooien moet u rekenen op ca. 35,- Euro p.p. 
 
Boeking 
Boeking geschiedt door invulling en retourzending van bijgevoegd boekingsformulier naar de 
Stichting Vogelreizen en door overmaking van 25% van de reissom, t.w. € 425,- p.p., onder 
vermelding van reisnummer 19/01GAM. Uw aanmelding is pas definitief zodra uw 
aanbetaling is ontvangen . Mocht er onverhoopt onvoldoende deelname zijn, dan zal de reis 
worden geannuleerd en zal de al ontvangen aanbetaling aan u worden teruggegeven. 
 
♦ De reissom is onder voorbehoud van prijs-, premie-, koerswijzigingen en toeslagen van 

derden (waaronder een evt. brandstoftoeslag). 
♦ Stichting Vogelreizen behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen indien de 

reisleiding dit noodzakelijk acht. 

mailto:Emile.Dirks@Stichtingvogelreizen.nl
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