Beste natuurvrienden,
In 2020 organiseert Stichting Vogelreizen weer
mooie vogelreizen naar bestemmingen binnen
en buiten Europa. Alle reizen komen natuurlijk
in de inmiddels vertrouwde reisgids, die in
oktober verschijnt. De reizen aan het begin
van 2020 brengen we graag eerder onder uw
aandacht, zodat u eventueel tijdig plannen
kunt maken. Meer informatie over de reizen
kunt u verkrijgen via het telefoonnummer
en/of het e-mailadres dat u onderaan dit
overzicht aantreft.

Gambia
Omsloten door Senegal, langs
de oevers van de gelijknamige
rivier, ligt Gambia. Letterlijk
beginnend aan de monding
van de rivier, worden we
verrast door de prachtige
vogelsoorten die dit land te
bieden heeft. We bezoeken ook een bos met
een indrukwekkend aantal vogelsoorten. Zo
zien we o.a. de imposante Vereaux Eagle Owl
of de veel kleinere White faced scops owl, de
prachtige Violet Turaco of de zeldzame White
spotted flufftail . Heel zeker kunnen we een
aantal fraaie ijsvogelsoorten bewonderen
zoals o.a. de Bonte, Reuze- en Dwergijsvogel.
In de savanne gaan we op zoek naar
roofvogels zoals Vechtarend, 3 soorten
Slangenarenden, Grijze Wouw,
Sprinkhaanbuizerd, Holenkiekendief,
Lannervalk, Witruggier, Langkuifarend en
Afrikaanse Boomvalk.
Vanuit Georgetown maken we een prachtige
boottocht over het zoete gedeelte van de
Gambia-rivier. Hier is de soortensamenstelling
volledig anders. Afrikaanse Zeearend,
Palmgier, Blauwwangbijeneter,
Langstaartnachtzwaluw, Kwak en Hamerkop.
 12/13-daagse reis: reisnr. 20/03GAM
 begin januari 2020
 reisleider: Emile Dirks
 richtprijs: € 1800,- p.p.
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India
Al vele jaren is
India één van
de populairste
bestemmingen
van Stichting
Vogelreizen.
India heeft
namelijk
prachtige landschappen en nationale parken
met een zeer rijke avifauna en een groot
aantal grote zoogdieren. We beginnen onze
reis in het vermaarde Sultanpur reservaat.
Hier overwinteren een enorm aantal
watervogels en het is een “photografers
paradise”. De tegenstelling met het tweede
gebied kan niet groter zijn. Het Desert
National Park nabij de prachtige woestijnstad
Jaisalmer. Hier nemen we de tijd voor het
zoeken naar één van de zeldzaamste
vogelsoorten van het continent; de Indische
Trap. Daarnaast natuurlijk vele andere
woestijnsoorten en een apart thema wordt
het bezoek aan Keechan. Dat is n.l. de
overwinteringsplek van (tien) duizenden
Jufferkranen. Je staat hier op en gaat naar bed
met op de achtergrond het melancholieke
geluid van deze bijzondere vogels. Hierna
weer iets bijzonders. Ranthambore is een
begrip voor groot wild. Nijlgauwer, Axishert,
Sambarhert, Moeraskrokodil zien we zeker en
er is een grote kans op Lippenbeer en Tijger.
Mocht dat niet lukken dan zijn er altijd nog de
vogels met fraaie soorten zoals de reusachtige
Stork-billed kingfisher, Indische oorgier of
Indische slangenarend. We eindigen onze reis
in Bharatpur. Dit relatief kleine reservaat dat
we per fiets of te voet zullen verkennen heeft
echt alles wat een vogelaar zich wensen kan.
Waterwild, een groot aantal prachtige
roofvogels, woudaapjes, ijsvogels, Indische
nimmerzat en de majestueuze en enorme
Saruskraanvogel.
 15-daagse reis: reisnr. 20/01IND
 6 - 20 januari 2020
 reisleider: Janus Verkerk
 richtprijs: € 3200,- p.p.
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Kenia
Kenia is een
droombestemming voor
natuurliefhebbers. Een
enorm aantal
soorten vogels, waaronder veel zeer
spectaculaire. In tegenstelling tot de situatie in
‘oerwoudbestemmingen’ zijn de vogels door
het open landschap vaak prima te zien en te
fotograferen. Naast de vogels biedt Kenia
natuurlijk het grootste zoogdierspektakel op
aarde. Aansprekende soorten als Luipaard,
Leeuw, Cheetah maar ook gracieuze antilopen
en nog vele andere soorten zullen uw
aandacht vragen tijdens deze reis. Deze reis is
samengesteld om maximaal te genieten en
minimaal te reizen. We bezoeken een beperkt
aantal gebieden en verblijven op de meeste
bestemmingen meerdere dagen. Toch mag u
bij deze reis rekenen op zo’n 350 soorten
vogels en 30 á 40 soorten grote zoogdieren.
De reis is gepland in onze winter om naast de
Afrikaanse soorten te profiteren van de
wintergasten uit Europa en Azië.
 14-daagse reis: reisnr. 20/02KEN
 23 januari – 6 februari 2020
 reisleider: Michel Kuijpers (en bij 2e auto
Aad den Boer)
 richtprijs: € 3.850,- p.p. bij 12 deelnemers

Deltaweekend
Wie ’s winters
denkt aan vogels
in de Delta van
zuidwest
Nederland, komt
al gauw uit op:
wilde ganzen. En
ongetwijfeld zullen de deelnemers aan dit
wintervogel-weekeinde, deze ook volop zien.
Maar buiten wilde ganzen verkiezen méér
vogelsoorten de delta als winterkwartier:
zwanen, eenden, roofvogels, steltlopers en,
langs de Brouwersdam, zeeduikers en zeeeenden. We gaan speuren naar o.m. de
Dwergganzen in het Oude Land van Strijen,
naar Slechtvalken en Ruigpootbuizerds op de

Slikken van Flakkee en naar IJseenden en
IJsduikers langs de Brouwersdam, tussen
Goeree en Schouwen.
Op het programma staan bezoeken aan
belangrijke vogelgebieden in de Hoeksche
Waard, op Goeree-Overflakkee en op
Schouwen-Duiveland.
 2-daagse reis: reisnr. 20/04DEL
 1 en 2 februari 2020
 reisleiders: Sander Elzerman en Emile
Dirks
 richtprijs: € 129,- p.p.

De Kraanvogels van Fochteloo
Ruim 250 jaar
lang moest
Nederland het
zonder
broedende
Kraanvogels
stellen. Maar
in 2001 was
het zo ver; in het Fochteloërveen keerde
deze imposante soort terug! Dit toont
aan dat natuurherstel en het uitbreiden
van dit reservaat prachtige resultaten
kan opleveren. Het herstel van dit unieke
hoogveengebied startte in de jaren
zeventig van de vorige eeuw. Uitbreiding
van het reservaat en het creëren van
extra ecologische verbindings- en
overgangszones hebben er toe
bijgedragen dat het reservaat zelfs van
nationale ecologische waarde is
geworden. Ga mee met deze unieke
vierdaagse ontdekkingsreis en geniet
van Kraanvogels en van tal van andere
vogelsoorten. Nieuw in deze reis is een
extra dagexcursie naar het uitgestrekte
vogel- en natuurreservaat De Onlanden
in noord Drenthe.






4-daagse reis: reisnr. 20/06FOC
20 t/m 23 maart 2020
reisleider: Emile Dirks
richtprijs: vanaf € 294,- p.p.

Suriname
Betoverend mooi
en ongerept
regenwoud,
prachtige rivieren
en een ongekende
flora en fauna. Dat
is Suriname. Het
grootste gedeelte
van het land is bedekt met onaangetast
Neotropisch regenwoud. Onze uitvalsbasis
nabij Paramaribo is de voormalige plantage
Peperpot, prachtig gelegen aan de
Surinamerivier. Van hieruit ondernemen we
excursies verder het land in, bijvoorbeeld naar
de kustmoerassen met o.a. heel veel
Slakkenwouwen. Vervolgens naar Nieuw
Nickerie waar we excursies maken in de
rijstvelden. Het gebied is bekend vanwege de
grote rijkdom aan (moeras)vogels, waaronder
Long winged harrier, Limpkin, Black-collared
hawk, Wattled jacana en vele soorten
steltlopers. Een hoogtepunt is het bezoek aan
de Bigi Pan. Via een overtoom gaan we met de
boot een paar dagen het gebied in en we
overnachten er zelfs in een accommodatie op
palen in het water. Hier zullen we naast heel
veel andere vogelsoorten zeker Rode ibissen
zien. Verder staan er o.a. bezoeken gepland
aan de Hannover savanne en de Brownsberg.
We worden daar `s morgens gewekt door
brulapen maar ook Slingeraap, Bruine
kapucijnaap, Doodshoofdaap, Roodhand
tamarin en Witgezicht Saki behoren zeker tot
de mogelijkheden. Daarnaast eisen toucans,
aracari`s en diverse roofvogelsoorten w.o. de
prachtige Koningsgier, White hawk of
Zwaluwstaartwouw de aandacht op. We
vervolgen onze route richting Fredberg. Het
doel hier is o.a. de Oranje Rotshaan.
Recentelijk is hier een “lek” ontdekt waar we
de balts van deze prachtige vogels kunnen
bewonderen. In het gebied komen ook diverse
soorten Cotinga`s voor en de Capuchinbird,
een door vogelaars zeer gewilde soort.
 15-daagse reis: reisnr. 20/05SUR
 23 februari t/m 8 maart 2020
 reisleider: Janus Verkerk en Dick Jonkers
 prijs: € 3049,- p.p.
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Ethiopië
Een vogelreis naar
Ethiopië, met ruime
aandacht voor
cultuur! Eerst naar
Ankober, vroegere
zetel van keizer
Menelik I en
leefgebied van de endemische Ankober Serin
en Abyssinian Catbird. Dan rijden we via het
meer Haik door het magnifieke
hooglandlandschap (met bijv. Ethiopian
Longclaw, Blue-winged Goose en Ethiopian
Siskin) naar Lalibela. Aan de voet van de meer
dan 4000 meter hoge Abune Jozef berg liggen
in dit stadje de 13 monolitische rotskerken die
ook wel het 8ste wereldwonder worden
genoemd. Met uitzicht op het Semien
gebergte door naar Abiy Adi aan de westkant
van het hoogland, gelegen aan een
spectaculaire rivier canyon. Endemen als
White-billed Starling en Black-winged Lovebird
zijn hier talrijk. Hier ook 2 kleine in de rotsen
uitgehakte kerkjes. We rijden door een ruig
berglandschap (met bezoek aan Abra we
Atseba rotskerk) naar Adigrat. Tussen Adigrat
en Aksum ligt oa. de tempel van Yeha, één van
de oudste gebouwen in Ethiopië. Zoals iedere
dag onderweg natuurlijk vogelkijk stops.
Aksum is bekend om de obelisken en de ‘Ark
des Verbonds’.Voor de orthodox christenen
een belangrijke bedevaartsplaats. In de altijd
roofvogelrijke omgeving liggen ook 2
stuwmeren, goed voor vele soorten
Palearctische en Afrikaanse watervogels. Op
de voorlaatste dag vliegen we >s middags
terug naar Addis Abeba, waar we dan nog een
volle dag hebben om vogels te kijken bij het
klooster van Debre Libanos (met o.a. Rüppell’s
Black Chat en White-winged Cliffchat) en/of
om enkele musea bezoeken.
 15-daagse reis: reisnr. 20/07ETH
 18 februari t/m 3 maart 2020
 reisleider: Lieuwe Dijksen
 richtprijs: € 2700,-
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Vogels van het Geuldal
In dit mooie gebied
in het uiterste
zuiden van ons land
gaan we op zoek
naar o.a.
de Appelvink, de
Grote gele kwikstaart, de Middelste bonte
specht, de Waterspreeuw en de IJsvogel.
We verblijven in een hotel met de
toepasselijke naam "De Geulvallei" in het dorp
Houthem - St. Gerlach, dat naast mooie
natuur ook interessante culturele
bezienswaardigheden heeft.
Onze uitstapjes brengen ons onder meer:
- naar de “Curfsgroeve” in het Geuldal (een
oude mergelgroeve die nu een uniek
natuurgebied geworden is),
- naar het Belgische Plombières.
We maken van daaruit een mooie wandeling
langs de bovenloop van de Geul door een
uniek natuurreservaat. Daar verwachten we
de Waterspreeuw en de IJsvogel.
Dit natuurgebied is ontstaan op oude
terreinen van lood- en zinkmijnen. Op deze
laatste gronden groeit de bekende zinkflora
met o.a. het prachtige gele Zinkviooltje.
Op de derde dag is er voor de liefhebbers vóór
het ontbijt een dageraadsexcursie door het
vochtige natuurgebied “Ingendael”.
‘s Ochtends brengen we opnieuw een bezoek
aan het Geuldal met kans op de
Roodborsttapuit en de IJsvogel.
 3-daagse reis: reisnr. 20/11LIM
 8 t/m 10 april 2020
 reisleider: Raymond Oostwegel en Ton
Jeuken
 richtprijs: € 259,- p.p.

Eifel
De Eifel
heeft
veel te
bieden
in deze
tijd van
het jaar.
Vogels van de bergbeken zoals IJsvogel,
Grote Gele Kwikstaart en Waterspreeuw

zijn goed te zien. Boven de bosgebieden
jaagt de Rode Wouw en is misschien de
Zwarte Ooievaar te zien. Maar de
hoofdattractie van deze reis is de Oehoe.
De grootste uil ter wereld heeft zijn oude
broedlocaties in de Eifel weer teruggevonden na decennia van vervolging.
Tijdens deze reis zullen we proberen de uil
te spotten. Dit is uw kans om een aantal
soorten die u niet vaak ziet, op korte
afstand van Nederland te zien in een
prachtig bloesemrijk landschap.
 5-daagse reis: reisnr. 20/10EIF
 ca. 19 - 23 april 2020
 reisleider: Michel Kuijpers
 richtprijs: € 525,- p.p.

Lesbos
Gelegen op enkele
kilometers afstand van de
Turkse kust, kenmerkt dit
grote eiland zich door een
nog vrijwel onbedorven,
natuurlijk en groen
landschap. En dat maak je
in deze regio niet zo vaak
meer mee….. Rijk
begroeide dalen en
uitgestrekte vlakten
wisselen elkaar af met voedselrijke
zoutpannen en moerassige ondieptes.
Naaldbossen en weelderige loofbossen,
olijfboomgaarden, bergbeken, de ‘mount’
Olympos (968 m.), indrukwekkende klifkusten
en nauwelijks bewoonde streken geven ons
uitgelezen kansen om typisch
oogstmediterrane (trek-)vogels te ontmoeten.
Hierbij valt te denken aan tot de verbeelding
sprekende soorten als Arendbuizerd,
Aziatische Steenpatrijs, Witvleugelstern,
Citroenkwikstaart, Oostelijke Blonde Tapuit,
Turkse Boomklever, Rüppells Grasmus,
Griekse Spotvogel, Maskerklauwier,
Bruinkeelortolaan, Smyrnagors en
Zwartkopgors.
 8-daagse reis: reisnr. 20/09LES
 eind april 2020
 reisleider: Emile Dirks
 richtprijs: € 1099,- p.p.

Farne Islands

Varanger

Een vogelreis
naar de Engelse
Noordzeekust is
zowel op het
gebied van
zeevogels als
landschappelijk gezien de moeite waard om te
ondernemen. Heuvels, heidevelden, wadden
en klifkusten wisselen elkaar af en door deze
variatie in biotopen kunnen we ook de daarbij
passende variatie in vogelbevolking zien en
beleven. Aan de kust de wadvogels en grote
zeevogelkolonies zoals Jan van Genten.
We bezoeken onder meer:
Bempton Cliffs. Dit natuurreservaat kenmerkt
zich door steile kliffen die worden, bewoond
door ca 30.000 paar Jan van Genten, en o.a.
vele zeekoeten en drieteenmeeuwen. Hier
vandaan rijden we naar Northumberland waar
we een vallei aan de rand van de Cheviot Hills
zullen bezoeken. Soorten als grote gele
kwikstaart, oeverloper en waterspreeuw
horen hier tot de mogelijkheden.
Farne Islands: Deze eilandengroep is van de
Britse vogelbescherming (RSPB) Ze staan
bekend om o.a. de grote aantallen
papegaaiduikers , 4 soorten sterns, alken,
zeekoeten en kuifaalscholvers. Verder
bezoeken we Harthope Valley in het
Nothumberland National Park voor soorten als
rode patrijs, paapje, rouwkwikstaart en
misschien beflijster.
Scottish borders: Een relatief laaggelegen deel
van Schotland met uitgestrekte heidevelden
en rotsige kusten. We gaan op zoek naar
soorten als Schots sneeuwhoen, wulp,
goudplevier en mogelijk zelfs velduil.
Holy Island: Dit eiland is te vergelijken met
onze Waddeneilanden, omgeven door duinen
en zandplaten. Hier treffen we vele steltlopers
als rosse grutto, bonte strandloper,
zilverplevier e.d. aan. De duintjes zijn
interessant voor zangvogels zoals grasmus,
kneu en piepers.
 6-daagse reis: reisnr. 20/12FAR
 24 t/m 29 mei 2020
 Reisleider: Ton Renniers
 Richtprijs: € 999,-

Begin juni heeft u de
unieke gelegenheid
om op ontdekkingstocht te gaan naar
ruige gebieden ver ten
noorden van de
poolcirkel. In het
uitgestrekte gebied van het Varangerschiereiland, het Varangerfjord en de
Barentszzee gaan we kennis maken met
vogelsoorten die soms of regelmatig in onze
lage landen overwinteren of er tijdens de
trektijd te zien zijn. Bijzonder is dat we
soorten te zien zullen krijgen in hun fraaie
zomerkleed en dat we van veel vogels de, ons
waarschijnlijk onbekende, roep of zang zullen
horen. Hierbij valt te denken aan Parel- en
Roodkeelduiker, Ruigpootbuizerd, Zeearend,
Smelleken, Drieteenmeeuw, Grote en Kleine
Burgemeester, Kleine en Kleinste Jager, Alk,
Zeekoet, Papegaaiduiker, Grauwe Franjepoot,
Roodkeelpieper, Strandleeuwerik, Beflijster,
Keep, IJsgors en Sneeuwgors. Ook kunnen we
soorten tegenkomen die bij ons nooit of zeer
zelden waargenomen worden, zoals: Stellers
Eider, Koningseider, Giervalk,
Moerassneeuwhoen en Kortbekzeekoet.
 10-daagse reis: reisnr. 20/14VAR
 ca. 9 t/m 18 juni 2020
 reisleider: Emile Dirks
 richtprijs: € 2100,-
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en wat we verder in 2020 op
het programma hebben staan,
vind je op de volgende
pagina...
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Schiermonnikoog: reisnr.
20/15SCH
4-daagse reis
27- 30 september 2020
reisleider: Emile Dirks
richtprijs: € 349,-








Diepholz: Reisnr 20/20DIE
4-daagse reis
begin oktober 2020
reisleider: Aad den Boer
 richtprijs: € 349,-
















Ethiopië: reisnr. 20/16ETH
22-daagse reis
21 okt. - 11 nov. 2020
reisleider: Lieuwe Dijksen
richtprijs: € 3200,-

Portugal / Algavre
reisnr. 20/17POR
8-daagse reis
half oktober 2020
reisleider: Emile Dirks
richtprijs: € 1149,-

Florida 20/18 FLO
 13/14-daagse reis
 begin november 2020
 reisleider: Emile Dirks
 richtprijs: € nnb,-

Madagaskar 20/19MAD
 16-daagse reis
 november 2020
 reisleider: Janus Verkerk
 richtprijs: € 3699, week verlenging mogelijk!

