organiseert
5-daagse voorjaarsreis naar

De Eifel

Broedvogels van
Beek, Bos
en
Steengroeve
19 t/m 23 april 2020
onder begeleiding van Michel Kuijpers

Streeft vooral 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, evenals 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 5-7/8
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 nonprofit 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. Wel zijn wij permanent bereikbaar via het
telefoonnummer: 026-3723990
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 ook 24 uur per dag bereiken via het E-mailadres:
info@stichtingvogelreizen.nl.
STICHTING VOGELREIZEN
Nieuwe weg 5, 4761 PE Zevenbergen
www.stichtingvogelreizen.nl rek.nr. NL58 RABO 0123 4239 45

IJsvogels in de achtertuin!
Nederland heeft – ondanks de recente inspanningen van natuurbeschermingsorganisaties – niet veel beeklandschappen. Slechts in het Oosten en Zuiden van
ons land zijn enkele stromende beken te bewonderen. Op korte afstand echter,
net over de grens in Duitsland, zijn diverse prachtige beekdalen te vinden.
Deze hebben de ondanks menselijk ingrijpen in het verleden, nog de typische
vogelbevolking voor dit
biotoop. IJsvogel,
Waterspreeuw en Grote Gele
Kwikstaart zijn de
kenmerkende soorten.
De Eifel, op maar een uurtje
rijden van Zuid-Limburg,
heeft diverse mooie beken. De
omgeving is naar Nederlandse
begrippen erg rustig, bosrijk
en rijk aan natuur. Bij ons
zeldzame soorten als
Waterspreeuw, maar ook b.v.
de Rode Wouw, Zwarte
Wouw, Wespendief, Havik en
Oehoe komen er voor.
Figuur 1 IJsvogel. foto: Michel Kuijpers

Echte zeldzaamheden zoals Zwarte Ooievaar, Hazelhoen en Klapekster komen er
ook voor, maar er is veel geluk nodig voor een waarneming.
Nationalpark
Het “Nationalpark Eifel” (zie ook http://www.nationalpark-eifel.de/ ) is nog niet
oud en ook niet erg groot. Het werd opgericht in 2004, en beslaat slechts 107
km2. Het is echter een zeer gevarieerd landschap met bossen, weiden, venen,
water en niet te vergeten rotsen. Het grenst aan de het Belgisch reservaat “de
Hoge Venen”.
Deze diversiteit in landschap en de voor Nederlandse begrippen rustige
omgeving, zorgen voor veel variatie in de flora en fauna. Tot de verbeelding
sprekende zoogdiersoorten als Europese Wilde Kat, Vos, Das, Edelhert, Ree en
Wild Zwijn komen veelvuldig voor, terwijl zelfs de Lynx zich in het Park kan
handhaven.
Bij de planten vallen in deze periode de enorme hoeveelheden bloeiende
Sleedoorn, Wilde Kers en Wilde Narcissen op. Hele bosranden kleuren wit, terwijl
enkele weiden in het bos geel zien van de Narcissen. We zijn te vroeg voor de
bloei van de vele soorten Orchidee, maar diverse soorten viooltjes,
Wildemanskruid, Bosanemoon en vele andere soorten vallen des te meer op.
Wij zullen ons tijdens deze reis echter vooral concentreren op de vogels, en meer
in het bijzonder op de soorten die in Nederland moeilijker of niet te zien zijn. Dit
betekent dat we extra moeite zullen doen voor het zien van soorten zoals Oehoe,
Rode Wouw, Zwarte Wouw, Zwarte Specht, Waterspreeuw, Grote Gele
Kwikstaart en Zwarte Ooievaar.

Algemene reisinformatie
Verblijf
We verblijven gedurende 4 nachten in het sfeervolle Blumenthaler Hof (zie ook
http://www.blumenthaler-hof.eu/ ) in het plaatsje Blumenthal. De reis is op basis
van volpension tot en met het ontbijt op dag 5. De lunch op dag 1 (zondag) is
niet inbegrepen. Het aantal single kamers is beperkt. De kamers zijn erg ruim,
maar enkele kamers delen een badkamer met twee kamers.

Vervoer
We maken gebruik van een minibusje, waarin ruim plaats is voor maximaal 7
personen, exclusief chauffeur. De reisleider is tevens chauffeur van het busje.
Het is niet mogelijk voorkeursplaatsen te reserveren.

Klimaat.
Het weer in dit deel van Duitsland verschilt niet veel van dat bij ons. Alleen de
hoogte (300-500 meter) kan parten spelen. In april kan het – zoals acht jaar
geleden– al volop zomer zijn met temperaturen ver boven de 20 C, maar ook
nog sneeuwen of veel regenen zoals zes jaar terug…. Wij adviseren om ook
warme kleding en regenkleding mee te nemen.

Niet vergeten
Stichting Vogelreizen adviseert verder o.m. het volgende mee te nemen: kijker,
vogelgids (b.v. van Lars Svensson/ANWB), zo mogelijk telescoop+statief,
wekkertje en sloffen of binnenschoenen voor in huis.

Zwaarte van de reis
We maken iedere dag enkele wandelingen door de verschillende gebieden. Uw
lichamelijke gezondheid dient dusdanig te zijn dat u, zonder problemen of
ongemakken voor uzelf of anderen, aan de verschillende wandelingen kunt
deelnemen! (zie de algemene voorwaarden). De wandelingen zijn niet extreem
zwaar (maximaal circa 3 uur over mogelijk wat modderige paden door heuvelrijk
bos), gaan niet door zwaar terrein en in enkele gevallen kunt u de wandelingen
naar eigen inzicht inkorten. Laarzen zijn voor deze reis niet nodig.

Inschrijven en vroegboekkorting
Indien u van plan bent aan deze veelbelovende reis deel te nemen, raden wij aan
om niet te lang te wachten met aanmelden. Er kunnen maximaal slechts 7
deelnemers mee en: vol=vol! Daarnaast is het aantal eenpersoonskamers
beperkt. Opgave geschiedt door invullen en toezenden van het boekingsformulier
en door overmaking van 25% van de reissom. Het verdient aanbeveling om
vooraf contact op te nemen met de reisbegeleider.
U kunt dan informeren of er nog plaats is. Eventueel kunt u op een wachtlijst
geplaatst worden. Uw aanmelding is pas definitief zodra uw aanbetaling is
ontvangen. Een vroegboekkorting van € 25,- wordt verleend aan iedere
deelnemer die vóór 1 februari 2019 boekt.

‘Niet roken’- reis
In de auto’s, in de pensionkamer en aan tafel is roken niet toegestaan.

Informatie
Voor algemene informatie neemt u contact op met Stichting
Vogelreizen. Voor specifieke vogelinformatie en vragen over deze
reis kunt u, geheel vrijblijvend, terecht bij Michel Kuijpers, 015-2565302
michel.kuijpers@caiway.nl
Stichting Vogelreizen behoudt zich het recht voor het gepubliceerde programma
aan te passen, indien de reisbegeleider dit noodzakelijk, veiliger of onvermijdelijk
acht.

Programma van dag tot dag
Dag 1, zondag 19 april
Gerekend vanuit Utrecht is het ongeveer 4 uur rijden naar ons
onderkomen in Blumenthal. We arriveren op tijd voor het avondeten, en
hebben nog de tijd – en het daglicht – voor een eerste wandeling langs de
Reifferscheiderbach.
Uw reisleider komt uit het westen van het land en dat houdt in dat we
voor deze reis, die ons via Utrecht en Arnhem naar Duitsland brengt, twee
opstapplaatsen hebben, te weten bij het NS station Den Haag Centraal en
bij het NS-station Arnhem.
Vertrektijden vanaf Den Haag en Arnhem worden voorafgaand aan de reis
bekendgemaakt.
Wij adviseren voor deze dag een lunchpakket mee te nemen. De lunch op
dag 1 is niet inbegrepen in de reis. We onderbreken de reis in Arnhem
voor het oppikken van de opstappers aldaar en een kop koffie voor
degenen die in Den Haag zijn ingestapt.
We arriveren laat in de middag in de Eifel en kunnen dan al genieten van
het prachtige landschap. De vele Sleedoorns en Wilde Kersen staan –
afhankelijk van het weer in het voorjaar - in volle bloei en kleuren de
bosranden helderwit.

Figuur 2 Reifferscheiderbach, foto: Michel Kuijpers

Voor of na het eten, afhankelijk van de tijd, zullen we een eerste
verkennende wandeling maken langs de Reifferscheiderbach, de beek die
door de tuin van ons onderkomen stroomt.
We maken tijdens deze wandeling kans op de typische beekdalbewoners
zoals IJsvogel, Waterspreeuw en Grote Gele Kwikstaart. Ook zullen de
aanwezige zangers zoals onder andere Zwartkop, Goudvink, Tjiftjaf,
Vuurgoudhaan maar ook Zwarte Roodstaart zich zeker laten horen.

Dag 2, maandag 20 april
Vandaag maken we een wandeling door de voormalige landgoederen van
kasteel Schmidtheim (Graaf Beissel von Gymnich). Het is een
geaccidenteerd, afwisselend begroeid terrein met beekweides, bos en
meertjes.
Door deze afwisseling is de omgeving vogelrijk, en we kunnen dan ook
rekenen op de nodige mooie waarnemingen. Een greep uit de
mogelijkheden: Rode Wouw, Buizerd, diverse spechtensoorten, diverse
mezensoorten en andere bosbewoners. In dit gebied broedt ook de Zwarte
Ooievaar, dus met het nodige geluk is wellicht ook deze schuwe
bosbewoner te vinden.

Op gebied van de zoogdieren biedt dit gebied onderdak aan Wilde
Zwijnen, Reeën en Edelherten, maar ook aan zeldzamere soorten zoals
Wilde Kat, Das en zelfs Lynx. Uiteraard zijn de kansen op deze soorten
minimaal, maar het idee dat ze er zijn, is ook al prima.
Om de dag maximaal te kunnen benutten en de tijd in het busje te
minimaliseren, nemen we een picknicklunch mee die we bij goed weer
buiten gebruiken. Bij slecht weer keren we terug naar Blumenthal voor de
lunch.

Dag 3, dinsdag 21 april
Vanochtend wandelen we door een beekdal met een klassiek
‘hangbeukenbos’. Een beek die niet vastgelegd is in zijn bedding,
maar vrijelijk meandert. Het beukenbos is rijk aan vogelsoorten als
diverse spechten, boomklever, diverse mezensoorten, terwijl hier
ook de Zwarte Ooievaar is waargenomen.
’s Middags wandelen we mogelijk door het Narcissenbos, dat in deze
tijd van het jaar spectaculair geel ziet van de bloeiende wilde
Narcissen. Doelsoorten op vogelgebied in deze omgeving zijn onder
andere Rode Wouw, Geelgors en diverse spechtensoorten.
De Geelgors
zingt in deze
tijd volop. Maar
wie was nu
eerst?
Beethoven of de
vogel....

Figuur 3 Geelgors, foto: Philip Unger

De Goudvink
broedt meestal in
de tuin van ons
onderkomen en is
dan ook
regelmatig te zien
en te horen.

Figuur 4 Goudvink (man), foto: Philip Unger

Ook de Zwartkop broedt in de tuin van het Blumenthaler Hof. Hier is te zien
dat de naam afkomstig is van het mannetje (boven). Beide foto’s Philip Unger.

Dag 4: woensdag 22 april

Figuur 5 Oehoes. foto's: Michel Kuijpers

Vandaag gaan we
proberen het hoofddoel
van onze reis, de
Oehoe, te lokaliseren.
We zullen daartoe
meerdere locaties
bezoeken, waarvan
bekend is dat de
reuzenuil er broedt. In
deze tijd hebben de
Oehoes al jongen, maar
zijn door de regel nog
wel op het nest te
vinden. Het
broedseizoen is evenwel
nogal weersafhankelijk.
In 2013, na het extreem koude
voorjaar, is slechts een kwart van de
oehoes gaan broeden, terwijl ook
2016 geen heel succesvol jaar was.
De nesten zijn doorgaans op
ontoegankelijke richels gelegen.
Maar om de vogels niet te verstoren,
moeten we toch een flinke afstand
aanhouden. Dit neemt niet weg dat –
als we ze vinden – de vogels door de
telescopen en verrekijkers prima te
bewonderen zijn. Het zijn per slot
van rekening geen kleine vogeltjes….
De Europese Oehoe is de grootste uil
ter wereld. Met een spanwijdte van
gemiddeld 1,68 m en een gewicht
van ruim 3 kilo (vrouwtjes) mogen
we gerust spreken van een zeer
imposante vogel.

De prooilijst van deze uil is er dan ook naar. Als prooien fungeren
verwachte, maar wellicht ook zeer verrassende soorten.
Naast een bulk van knaagdieren als ratten, konijnen, maar ook hazen, zijn
alle Europese uilen en roofvogels (op de gieren en arenden na) op deze
lijst te vinden. En ja, dit is inclusief soorten als Slechtvalk, Havik en
Buizerd…
In sommige gebieden worden veel Egels gegeten, terwijl op andere
plekken veel duiven op het menu staan. Kortom; een zeer veelzijdige
jager die vanwege zijn nachtelijke levensstijl weinig gezien wordt.
Naast de Oehoe zullen we vandaag uiteraard alert zijn op alles wat er in
dezelfde omgeving voorkomt. Voor een deel zijn dit steengroeven, die

behalve voor de vogels ook landschappelijk, geologisch en botanisch
interessant zijn.

Figuur 9 Steengroeve, foto: Michel Kuijpers

Dag 5: donderdag 23 april
De laatste dag alweer. Na het ontbijt maken we nog een laatste wandeling
in de omgeving. Bijvoorbeeld naar de burcht van Reifferscheid, die
imposant uittorent boven de omgeving. Als alternatief bij slecht weer
kunnen we nog een grot bezoeken die zich op de weg naar de autobahn
bevindt en al door de rendierjagers werd bewoond.

Figuur 6 Blik op Reifferscheid met rechts de burchttoren. Foto: Philip Unger

Figuur 7, grot, foto: Philip Unger

Na deze wandeling vertrekken we – hopelijk op deze tijd tussen de files
door – weer richting Nederland.

Reisinformatie
Bestemming : 5-daagse vogeltrip naar de Eifel.
Reisperiode : 19 april t/m 23 april 2020
Reisnummer : 2010EIF
Aantal deelnemers : max. 7 personen per 5-daagse trip
Reissom bij 5 t/m 7 deelnemers : EUR 525 p.p.
Vroegboek : EUR 500 p.p.
Reisleider : Michel Kuijpers
Specifieke vogelinformatie : Michel Kuijpers 015 2565302
E-mailadres: michel.kuijpers@caiway.nl
In de reissom inbegrepen
Vervoer: per ruime 9-pers. minibus bestuurd door reisbegeleider
Accommodatie: 4 Overnachtingen in prima pension. Enkele kamers delen de badkamer tussen 2
kamers.
Maaltijden: volpension (met uitzondering van de lunch op dag 1), soms picknicklunch
Begeleiding door ervaren vogeldeskundige (reisbegeleider) voor de reisduur van 5 dagen
Reisbescheiden: Deelnemerslijst en vogellijst
Niet in de reissom inbegrepen: lunch op dag 1 + drank bij het avondeten en evt. koffiestops
Toeslag: voor alleengebruik van 2-persoons kamer voor 4 overnachtingen is EUR
45,- p.p. Er is een beperkt aantal kamers voor alleengebruik beschikbaar, die deels de badkamer
delen.
Verzekeringen: Annulerings- en reis-/bagage-/ongevallenverzekering
Uitgaven van persoonlijke aard (telefoon, consumpties, fooien e.d.)
Inschrijving
Inschrijving geschiedt door invulling en toezending van het bijgevoegde boekingsformulier en
overmaking van 25% van de reissom, zijnde EUR 125,- p.p., met vermelding van reisnummer
2010EIF. Uw aanmelding is pas definitief zodra de aanbetaling is ontvangen en er voldoende plaats
beschikbaar is.
Wilt u mee op reis, aarzel dan niet te lang. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen (max. 7)
beschikbaar en onze reizen zijn vaak zeer snel volgeboekt.
* Overige voorwaarden staan vermeld op het inschrijfformulier.
* Prijs-/premiewijzigingen en bijzondere toeslagen voorbehouden.
* Stichting Vogelreizen behoudt zich het recht voor het gepubliceerde programma aan te passen,
indien de reisbegeleider dit noodzakelijk acht.

