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► reiscode: 20/01KEN ► 14-daagse vliegreis van 23 januari t/m 6 februari 2020 (kan 

maximaal enkele dagen schelen ivm beschikbaarheid vliegtickets), o.l.v. Michel Kuijpers 
en lokale gids ► reissom € 3.845,- p.p. bij 12 deelnemers, vroegboekkorting € 50,- p.p. 

► op basis van een gedeelde tweepersoonskamer, toeslag eenpersoonskamer € 450,- ► 

inclusief rechtstreekse vliegreis Schiphol – Nairobi met KLM, alle transfers en excursies ► 

toegang tot Nationale Parken ► deskundige lokale gidsen  ► maximum aantal 

deelnemers: 12, vol = vol! ► accommodaties: lodges en tented camps o.b.v. volpension 

+ enkele picknicklunches  
 

 

  



Algemeen 
Een reisleider die een reis naar Kenia ontwikkelt, voelt zich als een kind in de 
snoepwinkel. Zó veel mooie gebieden, zó veel interessants dat je wilt laten zien aan 
de deelnemers. 
Maar al te vaak leidt dit tot een overvolle reis met vooral veel reistijd en weinig tijd om 
op mooie plekken wat langer te blijven. Deze reis doet het anders, vandaar de 
subtitel ‘het beste van’.  
We bezoeken minder gebieden, maar blijven wel langer dan gemiddeld op één plek, 
en hoeven veel minder kilometers op de weg te zitten dan gebruikelijk is op een 
dergelijke reis. Daarnaast verblijven we veel nachten in luxe tented camps, die 
kleinschalig zijn, en op de meest spectaculaire plekken in de nationale parken liggen. 
Hierdoor zit u midden in de natuur, en krijgt u ’s nachts ook de geluiden van bush 
mee zoals wellicht ‘lachende’ hyena’s en mogelijk zelfs een brullende leeuw. 
 
Door een slimme keus van die gebieden, hoeft u echter niet veel te missen. We 
bezoeken zeer verschillende biotopen waardoor er toch een grote verscheidenheid 
aan vogels en zoogdieren verwacht mag worden. U mag tijdens deze reis rekenen 
op grofweg 300-350 soorten vogels en rond de 30 tot 40 soorten grote zoogdieren. 
 
Kenia is voor natuurliefhebbers een van de mooiste plekken op aarde. Een 
afwisselend landschap, ongelooflijk veel vogels en meer zoogdieren dan waar ook 
ter wereld. Wat misschien nog wel belangrijker is dan aantallen, al deze soorten zijn 
ook nog relatief eenvoudig te zien. Anders dan in oerwoudgebieden kunnen de 
meeste vogels hier worden gezien in plaats van alleen gehoord. Door het op de 
meeste plaatsen vrij open landschap zijn zowel de vogels als de zoogdieren vaak 
lange tijd te bewonderen en te fotograferen.  
Kenia heeft op een oppervlakte van ongeveer 17 x Nederland, veel afwisselende 
landschappen. Van de savanne in de beroemde Masai Mara tot de met ijs bedekte 
bergen van de Mount Kenya en de semiwoestijngebieden meer naar het noorden. 
 
Deze reis is gepland in januari om optimaal te kunnen profiteren van het grote aantal 
trekvogels uit het Palearctisch gebied. Dit zijn voor een deel soorten die ons 
vertrouwd zijn, maar ook veel onbekende soorten die vanuit Azië hier komen 
overwinteren. Deze soorten komen bovenop het enorme aantal soorten dat het hele 
jaar door in Kenia aanwezig is. 
 
Om u een idee te geven van de soortenrijkdom van Kenia; op een oppervlakte van 
iets meer dan die van Frankrijk worden ongeveer twee keer zoveel vogelsoorten 
waargenomen als in heel Europa, Noord Afrika en het Midden Oosten bij elkaar….  



 
 
Ligging en klimaat 
 

Kenia ligt halverwege de oostkust van 
Afrika en wordt begrensd door 
Ethiopië, Somalië, Soedan, Oeganda, 
Tanzania en de Indische oceaan. De 
evenaar snijdt het land doormidden. 
De oppervlakte is iets groter dan die 
van Frankrijk. De begroeiing varieert 
van woestijnplanten in het noorden tot 
tropisch regenwoud op de 
berghellingen in het centrale hoogland. 
De meeste spectaculaire diersoorten 
leven op de savannen in het westen en 
zuiden van het land. Het land heeft een 
tropisch klimaat met twee regen-
seizoenen. Het eerste is het heftigst en 
loopt van eind maart tot juni. De 
tweede kleinere regenperiode loopt 
van augustus tot november. In deze 
periode is de neerslag minder heftig. 
Het zuiden van Kenia kunt U het beste 
bezoeken in de periode juli tot 
november en/ of december tot april.  
De temperatuur overdag is gemiddeld 
rond de 25 C.   
 

Beschrijving gebieden 
 
Masai Mara 
Het beroemdste en meest bekende 
nationaal park van Kenia. Bekend van 
talloze natuurfilms, waarbij vooral de 
beelden van de kuddes gnoes die de 
Mara rivier oversteken, door iedereen 
al wel een keer gezien zijn.  
Maar dit gebied heeft veel meer te 
bieden dan dat spektakel alleen. Het is 
een fantastisch en rijk vogelgebied, 
met veel verschillende habitats. Maar 
wellicht zijn hier, voor eventjes, de 
zoogdieren toch meer ‘in the picture’ 
dan de vogels. Bijna alle grote 
zoogdieren van Oost Afrika zijn hier te 
zien, inclusief de grote katten leeuw, 
luipaard en cheetah.  
 

 
Leeuwenkoppel, foto: Michel Kuijpers 
 

Samburu 
Samburu maakt deel uit van drie 
aaneengeschakelde parken, Shaba, 
Samburu en de Buffalo Springs, 
waarbij Shaba de minst bezochte van 
deze drie is. Het landschap is een 
halfwoestijn met galerijbos langs de 
rivier. Er zijn veel oude, niet meer 
actieve, vulkanen in het gebied en de 
bodem is rots- of lava-achtig.  
We vinden hier enkele bijzondere 
zoogdieren zoals de Netgiraffe, de 
Grevy Zebra, de Gerenoek en de 
Beisa Oryx. Ook is het een goed 
gebied voor Luipaarden, hoewel het 
zien hiervan altijd het nodige geluk 
vraagt. Op vogelgebied is het zeer 
interessant omdat veel soorten uit de 
grote droge gebieden in het Noorden 
van Kenia hier nog net voorkomen. 

 
Luipaard, foto: Michel Kuijpers 
 



 
Samburu National Park, foto: Michel Kuijpers 
 
Mount Kenya 
De Mount Kenya is, met zijn hoogte 
van 5199 meter, de tweede berg in 
Oost Afrika met eeuwige sneeuw op de 
top. Deze enorme berg genereert zijn 
eigen klimaat, en het weer hier 
verschilt als dag en nacht van de 
droogte in Samburu. Op de berg 
regent het zeer regelmatig en de 
nachten zijn koud. De flanken zijn dan 
ook al sinds de komst van de Britten 
populair voor de teelt van vooral koffie 
en thee.  
Voor de dieren betekent de berg vooral 
water, en er bestaan dan ook 
eeuwenoude trekroutes van olifanten 
uit het droge gebied rond Samburu 
naar de Mount Kenya. Een van deze 
trekroutes wordt tegenwoordig 
doorkruist door de asfaltweg richting 
het Noorden, en kent een heuse 
‘olifantentunnel’. De olifanten lieten 
zich door de weg niet weerhouden om 
in tijden van grote droogte naar de 
berg te trekken, en staken hierbij 
uiteraard de weg over met alle 
gevolgen van dien. Nu worden ze door 
een lang hek van schrikdraad naar de 
tunnel geloodst, en passeren ze de 
weg zonder problemen. 
Op vogelgebied biedt Mount Kenya de 
mogelijkheid om een aantal 
hooggebergte soorten te zien, en 
hierbij valt op dat de soorten die in een 
kouder klimaat leven, gemiddeld groter 
zijn. Zo is de hier voorkomende 
Golden-winged Sunbird een kanjer 

vergeleken bij veel van de Sunbirds uit 
de lagere, warmere delen. 

 
Mount Kenya, foto: Michel Kuijpers 
 
Lake Naivasha 
Zoetwatermeer met goede variëteit 
watervogels. We zullen hier gebruik 
maken van een boot om het maximale 
uit deze omgeving te halen. Ook zijn er 
Nijlpaarden en enkele soorten zoogdier 
op Crescent Island. We doen dit 
gebied kort aan, maar dit bezoek zal 
zeker de nodige soorten watervogels 
aan onze lijst toevoegen. 
 
Lake Nakuru 
Natuurlijk het meest beroemd om zijn 
flamingo’s. Vaak zijn er enkele 
tienduizenden of meer Lesser 
Flamingo’s aanwezig. Een enkele keer 
ontbreken de flamingo’s. Ze verblijven 
dan verder naar het noorden in Lake 
Bogoria of juist in het zuiden in 
Tanzania. 
Maar behalve de flamingo’s zijn er veel 
soorten grote zoogdieren waaronder 
Buffels, Waterbokken en Witte 
Neushoorns.  
 
Lake Baringo 
Een prachtige vogelplek. Dit is de 
meest zuidelijke plek waar veel soorten 
uit het droge noorden te vinden zijn. 
We maken hier een vaartocht om het 
meeste van deze locatie te kunnen 
maken. Naast heel veel verschillende 
soorten vogels zijn hier Nijlpaarden, 
Krokodillen en Nijlvaranen te zien. 
  



Literatuur betreffende Kenia 
Boeken: 
 
Birds of Kenya and Northern Tanzania. 
Zimmerman and Pearson (Helm 
guides) 
ISBN: 0713675500, 9780713675504 
 
Field guide to the birds of East Africa 
Terry Stevenson and John Fanshwe 
Cristopher Helm London 
ISBN± 0/7136/6935/7 
Handzame gids,verspreidingskaartjes 
naast afbeeldingen. 
 
African Mammals 
Jonathan Kingdon.  
Academic Press 2001 
ISBN: 0-12-408355-2 
 
Begeleiding  
Tijdens het verblijf in Kenia wordt u 
begeleid door Michel Kuijpers. 
U kunt voor informatie natuurlijk altijd 
bellen of mailen naar 
michel.kuijpers@caiway.nl , 

 015-2565302. 
Voor aanvang van de reis zorgt hij 
tevens voor een streeplijst met de te 
verwachten vogelsoorten die aan een 
ieder zal worden uitgereikt. 
 

Inschrijving 
Wilt u mee, reageer dan  door het 
inschrijfformulier volledig in te vullen en 
te retourneren en een aanbetaling van  
20 % ( € 770,-) 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.  
Bij onverhoopt onvoldoende deelname 
zal de reis tijdig door Stichting 

Vogelreizen worden geannuleerd. Alle 
ontvangen bedragen worden in dat 
geval gerestitueerd. 
 
Niet Roken 
In de bus of aan tafel wordt roken niet 
op prijs gesteld. 
 
Algemene reisinformatie. 
Reistijd 
De vliegtijd naar Nairobi bedraagt 8,5 
uur. De toegestane bagage is 20 kg.  
 
Tijdverschil 
In Kenia is het ’s winters 2 uur en  
zomers 1 uur later dan in Nederland.  
 
Reisdocumenten. 
Voor een bezoek aan Kenia is een 
Nederlands paspoort dat nog 6 
maanden geldig is alsmede een visum 
verplicht. 
De kosten bedragen ca. 50,- Euro. De 
ambassade van Kenia bevindt zich 
aan de Nieuwe Parklaan 21, 2597 LA 
Den Haag. Tel: 070-3504215 
Het visum kan ook online aangevraagd 
worden. 
 
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.  
Ook wordt sterk geadviseerd om een 
middel tegen Malaria in te nemen. 
 
Medicijnen en drogisterijartikelen 
Het is verstandig om diacure of een 
vergelijkbaar middel mee te nemen. 
Ook een middel tegen insecten en 
insectenbeten wordt aangeraden.  
 

mailto:michel.kuijpers@caiway.nl


Daarnaast moet u zorgen voor een 
goede bescherming tegen de zon. 
(Denk aan een zonnebrandcrème 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 niet drinken. Het 
flessenwater is bij de reissom 
inbegrepen. 
 
Fotografie/film/video 
De meeste grote zoogdieren kunt U 
van behoorlijk dichtbij fotograferen. 
Met een 200 mm kom je al heel ver. 
Vogelfotografie vereist sterkere optiek. 
Het opladen van batterijen is overal 
mogelijk. De lichtomstandigheden zijn 
veelal optimaal, hoewel het licht ‘hard’ 
is op het midden van de dag. 
 
Kleding 
Hoewel meestal lekker weer, kan het ’s 
morgens vroeg fris zijn. Houd hier  

rekening mee. Ook een enkele bui is 
mogelijk. 
 
Geldzaken 
Het betaalmiddel is de Keniaanse 
shilling. (KSH) 100 Shilling is nu 
ongeveer 0,86 eurocent. Het wisselen 
van contant geld is geen enkel 
probleem. Gezien de kleine 
bestedingen verdient contant geld de 
voorkeur. 
 
Elektriciteit 
De stroomspanning is 220 Volt, 50 
Hertz en 2- of soms 3-polige 
stopcontacten. Verloopstekkers zijn bij 
de ANWB-kantoren verkrijgbaar.  
 
Telefoneren/faxen 
Het telefoon-/faxverkeer van en naar 
Kenia is rechtstreeks, maar geeft vaak 
problemen door overbezetting, 
communicatiestoornissen en 
dergelijke. Telefoneren is vrij duur. Een 
gesprek van 5 minuten kost al snel 10 
euro. Ook is telefoneren niet overal 
mogelijk. 
Mobiele telefoons zijn echter op bijna 
alle plaatsen bruikbaar. WIFI is vrijwel 
nergens beschikbaar.

 
Let op: verwijder schaartjes en (zak)mes uit de handbagage. Deze worden 
onherroepelijk in beslag genomen en de procedure hiervoor levert vertraging 
op voor de overige passagiers!  
 
 
Tot Slot 
Hoewel het toerisme in Kenia een goed ontwikkelde bedrijfstak is, blijft het land een 
ontwikkelingsland. De infrastructuur en algehele organisatie in het land zijn niet zoals 
wij dat gewend zijn. Dit betekent dat Kenia naast grote charmes ook ongemakken 
kent. Wanneer U ten volle wilt genieten van deze bijzondere reis dient U avontuurlijk 
te zijn ingesteld en onverwachte gebeurtenissen een kans te geven. Hiertegenover 
staat dat U zo de natuur op een indringende wijze beleeft en dat het onverwachte 
soms een verrijking van de reis wordt. 
 
Dagprogramma onder voorbehoud. Kleine wijzigingen mogelijk afhankelijk van 
vliegtijden en lokale omstandigheden. 
 



In het dagprogramma worden enkele soorten zoogdieren en vogels genoemd. 
Uiteraard is dit slechts een kleine en tamelijk willekeurige greep. U mag voor deze 
reis rekenen op ca. 30-40 soorten grote zoogdieren en 300 tot 350 soorten vogels. 
 
Dag 1. 
Aankomst Nairobi per rechtstreekse 
vlucht vanuit Amsterdam. Verwachte 
aankomsttijd is in de avond. Daarna 
transfer naar een hotel in Nairobi of net 
daarbuiten voor de nacht. 
 
Dag 2. 
We gaan in de richting van Mount 
Kenya National Park. Ons doel is de 
Serena Mountain Lodge. Deze lodge is 
geleden op een hoogte van 2200 
meter boven zeeniveau.  
Maar waar dit in de Alpen al ruim 
boven de boomgrens is, zit je in Kenia 
nog midden in het oerwoud. Je bent 
hier immers bijna op de evenaar. De 
lodge heeft een prachtig ‘balkon’ wat 
uitkijkt over een waterpoel, die ’s 
nachts is verlicht. Je kunt je hier zelfs 
desgewenst laten wekken wanneer 
zich ’s nachts bijzondere dieren bij de 
drinkpoel melden… 
Doordat het balkon hoog ligt, biedt het 
ook prima mogelijkheden voor ons als 
vogelaars door een goed overzicht 
over de boomtoppen. We kunnen hier 
veel soorten verwachten zoals b.v. 
Golden-winged Sunbird, de Hartlaub’s 
Turaco, de Eastern Bronze-naped 
Pigeon en met veel geluk zelfs de 
machtige Crowned Eagle. Deze 
enorme arend, in dezelfde niche als de 
Harpij en de Filipijnse Apenarend, 
jaagt op grote prooien als apen en 
zelfs jonge Bosbokken. 
Op zoogdiergebied zijn hier Buffels, 
Olifanten en Bosbokken te verwachten, 
terwijl ’s nachts de Genetkat op het 
aangeboden voer kan afkomen. 
 
Lunch en overnachting in de Serena 
Mountain Lodge. 

 
Crowned Eagle. Foto: Michel Kuijpers 

 
Dag 3 
Vandaag verlaten we het hoogland 
rijden naar het Noorden. We stoppen 
voor de lunch in de bij het Ken Trout 
restaurant waar we ook nog diverse 
soorten van grotere hoogten kunnen 
zien. Naast de vogels zijn hier mogelijk 
ook de prachtige zwart-witte Colobus 
apen te vinden. 
Onze uiteindelijke bestemming is het 
tented camp in Samburu. Het kamp is 
speciaal opgezet op een plaats waar 
de meeste kans is op het zien van veel 
wild en vogels. Het landschap van 
Samburu is een semi-woestijn met een 
door galerijbos omzoomde rivier. De 
naam van deze rivier is Ewaso Ng'iro, 
wat zoveel betekent als “rivier van 
bruin water”, een treffend gekozen 
naam…  



Dag 4-5 
Twee volle dagen om het Samburu 
gebied te verkennen. Op vogelgebied 
zijn hier o.a. te verwachten; diverse 
soorten trappen (Crested, White-
bellied en mogelijk Hartlaub’s Bustard), 
zandhoenders als de Black-faced en 
Lichtenstein’s Sandgrouse terwijl de 
Guineafowl ook met twee soorten is 
vertegenwoordigd (Crested en 
Vulturine). Ook voor roofvogels is 
Samburu een geweldige plek. Dit gaat 
van een van de grootste de Martial 
Eagle, tot een van de kleinste, de 
Pygmy Falcon. 

 
Martial Eagle. Foto: Michel Kuijpers 

 
Maar al dit ‘vogelgeweld’ zal zeker om 
aandacht moeten concurreren met de 
zoogdieren in dit gebied. Hier komen 
enkele soorten voor die we meer 
zuidelijk niet zullen vinden. Van 
sommige soorten betreft het een 
ondersoort zoals b.v. de prachtige 
Netgiraffe en de Grévy Zebra. Maar 
ook veel aparte soorten zoals de 
Gerenoek, een antilope die vaak op de 
achterpoten staat om bij de hogere 
blaadjes te kunnen of de prachtige 
Beisa Oryx. Deze grote antilope soort 
hoeft nooit te drinken omdat ze 
voldoende vocht aan de blaadjes 
kunnen onttrekken. Wat niet zegt dat 
ze het niet doen als er water 
beschikbaar is. 

 
Beisa Oryx. Foto: Michel Kuijpers 

 
 

 
Gerenoeks. Foto: Michel Kuijpers 

 
Hier kunnen we met wat geluk ook de 
‘stoerste’ leeuwen van heel Kenia 
aantreffen. Doordat er in Samburu 
geen gnoes en weinig zebra’s 
voorkomen, moeten de leeuwen hier 
op zoek naar andere prooi. De Grant’s 
Gazelle en de Impala zijn voor 
leeuwen vaak een beetje te snel, dus 
deze leeuwen jagen frequent op 
olifanten… 
 
Op vogelgebied vallen ook de grote 
aantal wevernesten op. De meeste zijn 
van de Donaldson-Smith’s Sparrow 
Weaver en de Black-capped Social 
Weaver terwijl ook de fraaie White-
headed Buffalo-weaver hier meestal 
vrij algemeen is. 



 
Little Bee-eater. Foto: Michel Kuijpers 

 
Van de 11 soorten Bijeneters die in 
Kenia voorkomen, zijn hier vaak wel 
enkele soorten te vinden. Zo zullen we 
de Somali Bee-eater en de White-
throated Bee-eater proberen te vinden. 
De laatste broedt op Madagaskar, en 
is een zgn. intra-Afrika trekker, een 
trekvogel die Afrika niet verlaat maar 
van september tot april hier verblijft. 
 
Dag 6-7 
We verlaten Samburu en gaan weer in 
Zuidelijke richting op weg naar een 
veel nattere omgeving. We verruilen de 
semi-woestijn voor het brakke water 
van Lake Nakuru. Dit meer is vooral 
beroemd om de grote aantallen 
flamingo’s, om meer precies te zijn 
vooral Lesser Flamingo’s, met meestal 
ook wel enkele Greater Flamingo’s 
voor degenen die goed zoeken. Voor 
de Lesser hoef je niet goed te zoeken. 
Wanneer ze er zijn, ligt er een breed, 
roze lint rond de oevers van het meer 
van tienduizenden en soms nog meer 
vogels. Heel soms ontbreken de 
flamingo’s, ze verblijven dan verder 
naar het noorden op Lake Bogoria of 
juist in het zuiden in Tanzania.  
Behalve flamingo’s zijn er in het bos 
rond het meer erg veel vogels 
waaronder b.v. de Gray-crested 
Helmet-shrike. 
Maar ook zoogdieren komen hier volop 
voor, van de Witte Neushoorn, via 
Waterbokken tot Leeuwen. 
Overnachtingen in de Lake Nakuru 
Lodge. 

 
Lake Nakuru. Foto: Michel Kuijpers 

 
Dag 8-9 
Vandaag vertrekken we wederom in 
noordelijke richting op weg naar het 
volgende meer in onze reis, Lake 
Baringo. Dit meer heeft voor vogelaars 
een magische klank omdat het in het 
droge noorden fungeert als een soort 
oase die heel veel soorten aantrekt. De 
lodge waar we verblijven heeft ook een 
mooie tuin, waarin we al veel mooie 
soorten kunnen zien. Een van de 
specialiteiten hier is de Jackson’s 
Hornbill, een soort uit het droge 
noordwesten van Kenia. Ook hier weer 
IJsvogels, zowel aan het water 
gebonden soorten als de Pied en de 
fraaie Malachite Kingfisher. Maar ook 
IJsvogels die niets met water hebben, 
en vooral leven van hagedissen en 
grote insecten zoals de Woodland en 
de Striped Kingfisher.  
Mogelijk zullen we hier nog een 
wandeling met een lokale gids maken 
op zoeken naar enkele moeilijk te 
vinden specialiteiten zoals uilen, 
grielen en nachtzwaluwen. 
Overnachtingen in de Soi Safari 
Lodge. 

 
African Fish Eagle. Foto: Michel Kuijpers 
 



Dag 10 
Onze volgende bestemming is alweer 
een meer, dit keer Lake Naivasha. Dit 
grote zoetwatermeer ligt in de Rift 
vallei. Deze breuk in de aarde, die nog 
steeds langzaam breder wordt, heeft 
diverse meren waarvan sommige brak 
zijn en slechts een enkele zoet. Dit 
heeft uiteraard grote invloed op de 
vogelbevolking, en op Lake Naivasha 
zullen we zeker een flink aantal 
watervogels aan onze lijst kunnen 
toevoegen. Er zijn diverse soorten 
eenden zoals de Red-billed Teal terwijl 
we er ook overwinterende 
Zomertalingen kunnen verwachten. Op 
gebied van reigers zal de Black-
headed Heron te vinden zijn, maar ook 
de Goliath Heron zal hier wellicht te 
zien zijn, net als de vreemd uitziende 
Hamerkop.  
Uiteraard ontbreken de IJsvogels niet. 
Kenia heeft 11 soorten, waarvan we er 
hier ook enkele kunnen verwachten. 
Veel vogels zullen we vinden vanuit de 
boot. Dit biedt de beste kansen om 
watervogels te zien, omdat het meer 
zelf is omzoomt door brede rietkragen. 
We overnachten in het Elsamere 
Center. 

 
Yellow-billed Stork: foto: Michel Kuijpers 
 
Dag 11-13 
De laatste drie nachten van onze reis 
zullen we weer doorbrengen in een 
tented camp, middenin een van de 
beroemdste wildreservaten ter wereld, 
de Masai Mara. 
De Masai Mara, of kortweg Mara, is 
een paradijs voor vogels, maar 

natuurlijk het meest beroemd om de 
grote aantallen zoogdieren. In het 
najaar trekken de grote kuddes gnoes 
en zebra’s vanuit Tanzania’s Serengeti 
naar de Mara omdat hier dan vers gras 
te vinden is. Dit spektakel is niet goed 
te voorspellen in de tijd, maar tijdens 
ons verblijf zullen de grote aantallen 
gnoes waarschijnlijk weer in Tanzania 
zijn. Maar in de Mara is altijd veel wild 
te vinden, heel veel wild. 
Het merendeel van de vele soorten 
antilopen uit oost-Afrika kan hier 
worden gevonden, naast soorten als 
Giraf, Olifant en uiteraard het ‘gevolg’ 
van zoveel prooidieren, ongeveer alle 
roofdieren van oost-Afrika. 
Het vinden van alle soorten katten is 
altijd een uitdaging, maar we zullen 
hier zeker proberen om leeuw, luipaard 
en cheetah te spotten. 
 

 
Cheetah: foto: Michel Kuijpers 
 
Naast zoogdieren hebben we hier de 
kans om de soorten die we eerder 
hebben ‘gemist’ te vinden, naast de 
soorten die vooral in dit gebied te 
vinden zijn. 
Doordat de Mara natter is dan 
Samburu, komen hier weer andere 
soorten voor uit soortgroepen die we al 
wel hebben gezien. Dus in plaats van 
de trappen uit de droogte, kunnen we 
hier b.v. de prachtige Kori Bustard 
verwachten. De mooie Black-faced 
Sandgrouse uit Samburu wordt hier 



vervangen door de fraaie Yellow-
throated Sandgrouse. 
We hebben hier te maken met enorme 
graslanden, met de te verwachten 
soorten als piepers en leeuweriken die, 
gezien de grote diversiteit in Kenia, 
ons voor de nodige determinatie 
uitdagingen zullen stellen. 
Zoogdieren en vogels wisselen elkaar 
in dit gebied erg plezierig af, en van 
beiden is er door de regel veel. 

 
Grey-crowned Crane, foto: Michel Kuijpers 

 
Dag 13 
We brengen de ochtend nog door met 
vogelen richting Nairobi. Dit in een 
rustig tempo zodat we alle tijd hebben 
om ’s avonds op tijd te arriveren in 
Nairobi voor de nachtvlucht naar 
Amsterdam. 
 
Dag 14 
Aankomst in Amsterdam in de loop van 
de ochtend.  

Black-faced Sandgrouse, foto: Michel Kuijpers

  



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 lokale 
gidsen; 

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

 Het leveren van financiële bijdragen 
aan lokale 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. Zoveel als mogelijk zijn wij 

bereikbaar via het telefoonnummer:  

06 4015 6962 

Uw boodschap of vraag wordt vastgelegd en 
vervolgens wordt u teruggebeld door de 

begeleider van de reis waar uw specifieke 
belangstelling naar uit gaat. Op deze manier 

kunnen wij garant staan voor actuele 
informatie en een direct contact tussen reiziger 

en begeleider. 
U kunt ons 24 uur per dag bereiken via het E-

mailadres: info@stichtingvogelreizen.nl 

 

 
STICHTING VOGELREIZEN 
p.a. Nieuwe weg 5 
4761 PE Zevenbergen 
                                                 
Rabobank rek.nr. NL58RABO 01234 239 45  
4761 PE Zevenbergen Inschrijving KvK Utrecht 
nr. S 41186008  
 
www.stichtingvogelreizen.nl 

telefoonnummer: 06 4015 6962 

 
 

mailto:info@stichtingvogelreizen.nl
http://www.stichtingvogelreizen.nl/


REISINFORMATIE 
 

 
 

Betreft: 
 
Reisnummer: 
 
Reisperiode: 
 
 
Aantal deelnemers: 
 
Reissom: 
Specifieke 
vogelinformatie & 
Programma-inhoud: 
 

14-daagse rondreis door Kenia 
 
20/01KEN 
 
23 januari t/m 6 februari 2020 (kan maximaal nog enkele 
dagen schelen ivm beschikbare vliegtockets. 
 
max. 12 deelnemers 
 
€ 3.845,- p.p. o.b.v. volpension bij 12 deelnemers 
Eenpersoonskamertoeslag € 450,- 
Vroegboekkorting € 50,- 
Michel Kuijpers 015 2565302 michel.kuijpers@caiway.nl 

 
 
In de reis zijn inbegrepen  

 Rechtstreekse vlucht Amsterdam-Nairobi v.v. met KLM 

 Luchthavenbelastingen; 

 Alle overnachtingen in lodges of luxe tented camp; 

 Accommodatie o.b.v. indeling in 2-pers.kamer, incl. douche, toilet; 

 Volpension (ontbijt, lunch en diner); 

 Flessenwater voor gebruik onderweg en op de kamer (niet tijdens de maaltijden); 

 Vervoer ter plaatse per landcruiser incl. lokale chauffeur/ (vogel)gids; 

 Nederlandse begeleiding door Michel Kuijpers gedurende gehele reis; 

 Waarnemingslijst vogel- en zoogdiersoorten; 

 Informatie-/kennismakingsbijeenkomst. 
 
Niet inbegrepen zijn: 

 Annuleringsverzekering (verplicht) en reisverzekering;  

 Inentingen en malariatabletten;  

 Uitgaven van persoonlijke aard, zoals consumpties (drankjes bij de maaltijden), 
communicatie met thuisfront, souvenirs, fooien (fooien komen in de ordegrootte van € 
45,- p.p.); 

 Visum; 

 Niet voorziene veiligheidstoeslagen. 
 
Boeking 
Boeking geschiedt door invulling en retourzending van bijgevoegd boekingsformulier naar de 
Stichting Vogelreizen en door overmaking van 20% van de reissom, t.w. € 750,- p.p., onder 
vermelding van reisnummer 20/01KEN. 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 gerestitueerd. 
 

 De reissom is onder voorbehoud van prijs-, premie-, koerswijzigingen en toeslagen van 
derden. 

 Stichting Vogelreizen behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen indien de 
reisleiding dit noodzakelijk acht. 
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