
 

Vogels kijken op de Farne Islands 
en aan de Engelse Noordzeekust 

 In mei 2020 bezoeken we de Engelse Noordzeekust.  Deze kust en 

aangrenzende gebieden en eilanden zijn niet alleen vogelrijk, maar ook 

landschappelijk valt er veel te genieten. De reis start al in Nederland met 

een middagexcursie aan de Westplaat bij Voorne waarna in het begin van 

de avond wordt ingescheept op de veerboot naar Hull. De volgende 

morgen rijden we richting Noordzee kust van Yorkshire waar we de 

eerste zeevogelkolonies tegenkomen bij de Bempton Cliffs. Hier kunnen 

grote aantallen zeekoeten en Jan van Genten van dichtbij worden bekeken 

en vooral beleefd.  Vervolgens reizen we diezelfde dag nog door naar 

Northumberland waar een hotel in Bamburgh de komende 3 dagen onze 

uitvalsbasis zal zijn voor verschillende vogeltochten. 

 

Tijdens deze reis zullen we o.a. de Farne Islands bezoeken om soorten als 

Papegaaiduiker, Alk (foto), Kuifaalscholver en diverse sternsoorten te 

ontmoeten.  

 

Daarnaast maken we in het 

Northumberland National 

Park  wandelingen in de 

Cheviot en Lammermuir hills 

op zoek  naar Waterspreeuw, 

Grote gele kwikstaart, Schots 

sneeuwhoen en wellicht Bef -

lijster. Ter afsluiting bezoeken 

we Holy Island, een  met onze 

Waddeneilanden vergelijkbaar 

getijde- en  duinengebied  met 

vele  wadvogelsoorten  zoals 

Rosse  grutto en verschillende 

soorten strandlopers en plevieren. Via Newcastle varen we terug naar 

IJmuiden.  Deze reis zal worden gemaakt met een minibusje. Lunches 

worden onderweg ingekocht en in het veld gebruikt 

 

 

 



Dag tot dag programma 

 

Dag 1 

U wordt afgehaald  bij de achterzijde Rotterdam C.S. om 13.30 uur. 

Alvorens aan boord te gaan van de pont naar Hull, gaan we vogels kijken 

in de omgeving van het Oostvoornse Meer en de Westplaat. Het gaat 

daarbij om zangvogels en steltlopers. 

Om 18:00 gaan we aan boord van de veerpont van P&O ferries in 

Europoort. De maaltijden zijn aan boord verzorgd. 

 

Dag 2 

Aankomst in Hull. Zodra we de pont verlaten, rijden we naar de Bempton 

Cliffs  gelegen aan de Noordzee.  In het gelijknamige natuurreservaat van 

de RSPB gaan we van zeer dichtbij kijken naar broedkolonies van Jan van 

Genten (30.000) en Zeekoeten. 

 

 
Jan van Gent 

 

Vervolgens rijden we na de lunch via de North Yorkshire Moors, waar 

we o.a. Schots sneeuwhoen en Goudplevier kunnen tegenkomen, naar ons 

hotel in de buurt van Bamburgh  in Northumberland.  Een rit van ca. 220 

km. (Optioneel: na bezoek Bempton direct doorrijden naar de Breamish 

Valley  in Northumberland). 

 

Dag 3 

Vandaag doen we één van de Farne Islands aan. De eilanden staan bekend 

om hun grote kolonies Papegaaiduikers (ca 40.000 broedparen). 

Er broeden ook Kuifaalscholvers, Zeekoeten en verschillende soorten 

sterns. Daarnaast is er een grote populatie zeehonden rond de eilanden.   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Papegaaiduiker op Innerfarne 

 

’s Middags bezoeken we een kleine maar prachtige vallei “Harthope 

Valley” voor een paar korte wandelingen met goede kans op 

Waterspreeuw, Grote gele kwikstaart, Paapje en Rode patrijs. 

Overnachting in hetzelfde hotel. 

 

Dag 4 

Deze dag rijden we naar zuidelijk Schotland (Scottish Borders) en 

wandelen o.a bij St Abbs Head. We bezoeken de Lammermuir Hills. Hier 

broeden Wulp, Goudplevier en we hebben een nieuwe kans op Schots 

sneeuwhoen (foto), maar ook Velduil is mogelijk. Hotel als boven. 

 

 



Dag 5 

We rijden vandaag nog een keer naar het noorden en bezoeken ‘s 

morgens Holy Island. Een eiland enigszins te vergelijke met onze 

waddeneilanden. Hier gaan we kijken naar wad vogels en vogels van 

open duin gebied. 

Na de lunch rijden we richting Newcastle waar we om ca 15:00 uur 

inchecken voor onze pont (DFDS Sea ways) naar IJmuiden. 

 

Dag 6 

Aankomst in IJmuiden om ca 09:00 uur. Vervoer naar Amsterdam C.S of 

den Haag CS 

 

 

 

In vogelvlucht: 

 

 6-daagse reis (5 nachten waarvan 2 aan boord) 

 Reis code. 20/12FAR 

 Zondag 24 t/m vrijdag  29 mei 2020 

 Reisleider: Ton Renniers (06 19495835-tonrenniers@gmail.com) 

 Richtprijs: € 990,- 

 Vroegboekkorting € 50,- 

 Overtocht inclusief maaltijden op basis van 2-persoonshut met 

stapelbed 

 Met inbegrip van accommodatie op basis van halfpension en lunch 

in het veld 

 Toeslag 1-persoonskamer/hut € 200 

 Maximaal 7 deelnemers 

 Niet inbegrepen kosten voor kleine consumpties 

 En tot slot: het weer in deze periode, ca. 15° C, licht wisselvallig 

 

 

 
 


