vogeleiland

mei 2019

Helgoland

in vogelvlucht:
•
•
•
•

reissom v.a. € 409,- pp*
4-daagse hotelreis, obv logies & ontbijt,
1x diner do., incl. alle excursies
do. 16 t/m zo. 19 mei 2019
reisleiding: Emile Dirks

zeevogels en hun broedkolonies
Ga mee op ontdekkingsreis! Je hebt de
kans om deel te nemen aan ’n boeiende
4-daagse tocht naar dit mooie rotseiland in
de Duitse Bocht. Helgoland is namelijk hét
excursiedoel om de broedkolonies te
bezoeken van Alk, Zeekoet, Noordse
Stormvogel, Drieteenmeeuw en Jan-vangent. En dát op slechts ‘n ‘steenworp’ van
onze landsgrens. Het wordt beslist een
indrukwekkende ontdekkingsreis!
Helgoland bestaat uit twee, geologisch
interessante, geïsoleerd liggende eilandjes
en ligt zo’n 43 km. ten noorden van het
Duitse Waddeneiland Wangeroog.
Hemelsbreed ligt het maar 105 km. ten
noordoosten van Groningen. Het grootste
van de twee heeft een prachtige, steile,

ongeveer 65 m. hoge noord- en westkust
(zie afbeelding hier boven), met daarop de
enige zeevogelkolonie op Duits grondgebied. Helgoland is echter niet alleen
beroemd vanwege zijn broedende
zeevogels. Het is evenzeer een toplocatie
om verschillende soorten trekvogels tegen
te komen.
Sinds 1910 bevindt zich midden op het
eiland de beroemde ‘Vogelwarte
Helgoland’, waar trekvogels worden
gevangen en geringd voor wetenschappelijk onderzoek. We krijgen er tekst en
uitleg tijdens een facultatief bezoek.

reisprogramma
We verzamelen op donderdag 16 mei om
11:00 uur in Oldenzaal bij het NS-station.
Van daar vertrekken we met maximaal 4
carpoolauto’s (met daarin de maximaal 15
deelnemers, plus de reisleider) naar ons
hotel bij Cuxhaven (D), zo’n 290 km.
verderop, waar we na 3½ uur aankomen.
Alle chauffeurs krijgen ‘n uitgebreide
routebeschrijving. Na aankomst en
kamerverdeling gaan we in de middag op
excursie in het nabijgelegen bos- en
heidereservaat ‘Cuxhavener Küstenheiden’.
Er is o.a. kans op soorten als Boompieper,
Boomleeuwerik, Grauwe Klauwier, Tapuit,
Roodborsttapuit, Kruisbek en Boomvalk. Na
dagprogramma:
•
•

•
•

dag 1: van Oldenzaal naar Cuxhaven,
middag-excursie en hotelovernachting
dag 2: van Cuxhaven met de boot naar
Helgoland; ’s middags excursies naar de
zeevogelkolonie en (facultatief) Vogelwarte
Helgoland
dag 3: ochtendexcursie met veerbootje naar
Düne, later wandeltocht over Helgoland
dag 4: tot 14:00 uur een actieve vogelontdekkingstocht op Helgoland. Om 15:30
vertrek vanaf Helgoland naar Cuxhaven en
verder naar Oldenzaal

onze overnachting in Cuxhaven vertrekt op
vrijdag onze luxe veerboot om 10:15 uur
naar Helgoland. Onderweg passeren we de
Waddeneilanden Neuwerk en Scharhörn,
gelegen in het Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer. Na aankomst op het
autovrije eiland (Südhafen), rond 12:45
uur, lopen we met onze bagage 1 km. naar
onze fraai gelegen hotels (zie foto
verderop), waar we twee nachten
verblijven. Een van onze hotels biedt de
mogelijkheid voor avondmaaltijden. Je kan
een geheel eigen maaltijdkeuze maken.
Daarom zijn ze niet in de reissom
begrepen. Zondag vertrekt de boot om
16:15. Op de veerboot is een restaurant.

Na aankomst om ± 19:00 uur in Cuxhaven,
rest ons dan nog de carpoolreis terug naar
Oldenzaal (± 22:00 uur aankomst). En
verder natuurlijk . . . . .
ontdekkingstocht
Op het hoofdeiland Helgoland en op het
kleine bij-eilandje, Düne, zullen we
gedurende deze dagen verschillende
wandelingen maken. Het tempo is niet
hoog, want als je je éven druk maakt, heb
je elk van de eilanden zomaar rondgelopen. Het rotseiland is zo’n 2 kilometer lang
en 1 kilometer breed. Düne is hooguit 1 bij
1 km., maar biedt, net als het hoofdeiland,
tal van kleine en grotere landschappelijke
verrassingen. Het accent zal dus liggen op
het genieten van natuur en landschap en
speciaal op het waarnemen van verschillende groepen vogels: klifbroedende
zeevogels én (bijzondere) trekvogels. En
van de vele Kegelrobben, die je van zéér
dichtbij kan waarnemen (zie foto). Tijdens
onze ontdekkingstochten zijn er hier en
daar pauzes en lunchstops in restaurants
ingelast. En bij interessante observatiepunten staan we vanzelf enige tijd stil. Zo

aantal broedparen heeft zich sindsdien
gestaag uitgebreid van 2 paar toen, tot
zo’n 310 paar nu. Vanaf de klifrand zijn de
nesten én deze imposante vogels goed (op
nog geen méter!!) te zien. Poetsgedrag,
begroetingsceremoniën, paringsrituelen,
territoriumagressie; we kunnen het
allemaal mooi observeren, er van genieten
èn van zeer dichtbij fotograferen. Neem je
camera en telelens dus mee!

loop je (veilig) bovenlangs hoge kliffen,
over stranden en door duinen, langs kleine
door riet omzoomde zoetwaterplasjes, door
laag beboste gebiedjes, langs en door het
dorpje en rond de zeehavens. Afwisselende
en mooie wandeltochten worden het.
én zeevogelkolonies én vogeltrek!
Gedurende ons meerdaagse bezoek kunnen
we unieke waarnemingen doen van
broedende Drieteenmeeuwen: op de rode
rotswanden broeden maar liefst zo’n 7000
paartjes. Een geweldige ervaring is het om
het klagende geroep van al die meeuwen
te horen. De Zeekoet is eveneens goed
vertegenwoordigd: een broedvogelbestand
van ± 2900 paar heeft Helgoland uitgekozen als ‘thuisbasis’.
Een duidelijk minder algemene broedvogel
is de Alk. Met ongeveer 20 broedparen is
het een schaarse soort. De Noordse
Stormvogel is nóg zo’n prachtige zeevogel
die wij hier van dichtbij kunnen
waarnemen. Sinds 1972 broeden er nu
ongeveer 100 paar op het eiland. We zullen
er verschillende zien, zowel op het nest als
in hun karakteristieke vlucht. De laatst te
noemen zeevogelsoort is nog recenter op
Helgoland gaan broeden: in 1991 heeft de
Jan-van-gent zich hier gevestigd en het

speciaal op Helgoland
Een belangrijke weerfactor deze dagen en
met name gedurende de voorgaande
dagen, is de windrichting. Is of was deze
namelijk uit oostelijke richtingen, dan
stijgen de kansen om, mede om die reden,
iets ‘speciaals’ te zien op het eiland. Hierbij
valt te denken aan trekvogels als
Roodpootvalk, Visarend, Wespendief,
Zwarte Wouw, Zwarte Zeekoet, Temmincks
Strandloper, Draaihals, Appelvink, Rosse
Spreeuw, Bijeneter, Roodkopklauwier,
Grauwe Fitis, Roodmus, Roodkeelpieper,
Beflijster óf ‘n Noordse Nachtegaal. Of
misschien de Wenkbrauwalbatros die soms
bij de Jan-van-genten te zien is . . .

niet vergeten
Geldig grensdocument, lunchpakket voor
donderdag (met voldoende eten, drinken
en ‘appeltje voor de dorst’), kleding voor
alle weertypen (de temperatuur zal zo’n
15°C bedragen), verrekijker, camera,
vogelgids en eventueel ’n telescoop.
Wieltjes onder koffer of weekendtas is óók
nooit weg. Houd tijdens de boottocht
preventief rekening met zeeziekte.
* kosten en informatie
De kosten voor deelname aan deze unieke
4-daagse Helgoland-reis bedragen € 434,pp. Bij boeking vóór 16 februari 2019
ontvang je € 25,- pp. vroege vogel-korting.
Je betaalt hierdoor slechts € 409,- pp, op
basis van logies+ontbijt, en ‘n gedeelde
tweepersoonskamer. Hierin is begrepen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

gratis parkeren op NS-station Oldenzaal
vervoer en carpoolkosten tussen Oldenzaal
en Cuxhaven (D) v.v.
diner do. + overnachting + ontbijt in ons
hotel in Altenwalde/Cuxhaven
kosten voor parkeren van de auto’s in
Cuxhaven, bij de veerkade
luxe veerboot Cuxhaven – Helgoland vv
2 comfortabele hotelovernachtingen +
ontbijt op Helgoland (zie foto hierboven
vanaf ons fraai gelegen Panoramahotel)
bootovertocht Helgoland - Düne vv
Duitstalige brochure met natuur- en
vogelinformatie én duidelijke
overzichtskaarten van beide eilanden
reis- en excursiebegeleiding door Emile
Dirks van Stichting Vogelreizen

in de reissom is niet begrepen:
•
de reis van je woonplaats naar verzamelplaats
NS-Oldenzaal (onder de hoge klok) en terug
•
diners: vr. + za.: in ons hotel, diner zo.:
facultatief, op de terugweg, op de veerboot.
lunches vr., za., zo.
•
toeslag eenpersoonskamer á € 59,- pp per reis

gebruiken we gezamenlijk. Er kunnen maximaal
slechts 15 deelnemers mee met deze prachtige
vogelreis, dus wacht niet te lang met boeken.
Wil je méér weten over deze fantastische reis:
info via de reisleider: e-mail:
emile.dirks@stichtingvogelreizen.nl, of wil je
weten of er nog plaats is? Check onze website.
Boekingen kunnen gemaakt worden door een
boekingsformulier volledig ingevuld op te
sturen, tezamen met de overmaking van het
verschuldigde aanbetalingsbedrag (25% van de
reissom), ovv reiscode: 1908HEL. Chauffeurs,
die daartoe vooraf door de reisleider zijn
benaderd en die hebben ingestemd met
carpooling van Oldenzaal naar Cuxhaven vv
(± 580 km. retour), ontvangen ieder een
brandstofvergoeding van € 60,-.

literatuur en info op internet



J. Dierschke c.s.: Die Vogelwelt der Insel
Helgoland, 2011
C. Moning c.s.: Vögel beobachten in
Norddeutschland
E. van Ommen: Trekvogels van rots tot rots
OAG Helgoland: Ornithologischer Jahresbericht
Helgoland
L. Svensson c.s.: ANWB Vogelgids van Europa









oag-helgoland.de (vogelwaarnemingen)
birdinggermany.de
panorama-helgoland.de (hotel Helgoland)
zum-hamburger.de (hotel Helgoland)
cassen-eils.de (veerboot)
helgoland.de (VVV van Helgoland)
hotel-neuses.de (in Altenwalde, bij Cuxhaven)






mis de boot niet!
We maken op Helgoland gebruik van 2 hotels:
Panorama voor de 8 eenpersoonskamers en
Hotel Zum Hamburger, vlak bij gelegen, voor
de 4 tweepersoonskamers. Helaas kon dit
organisatorisch niet anders. Overnachting en
ontbijt zijn in je eigen hotel; het diner
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