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Ontdek 't óók!
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reissom inclusief garantiefonds GGTO

géén boekings- of reserveringskosten
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Rode Wouw (Emile Dirks)

colofon: samenstelling: Emile Dirks, met medewerking en bijdragen van: Aad den Boer, Lieuwe Dijksen, 
Janus Verkerk, Michel Kuijpers, Raymond Oostwegel, Ton Renniers en Sander Elzerman. 
Dank aan alle fotografen genoemd bij de foto’s.
drukwerk: offsetdrukkerij NUANCE b.v. Zaandam, oktober 2020.
Druk- en zetfouten en kennelijke of aannemelijke onjuistheden voorbehouden.
Foto voorzijde: Grote Trap (Wim de Groot), foto achterzijde: Marabou Stork (Emile Dirks).

Inhoud
pag. reis duur mnd. v.a. €*) reisleider
  3  voorwoord 
  4  Gambia 13 jan 1999,- Emile Dirks
  5  Deltagebied 2 jan 129,- Sander Elzerman
  6  Fochteloo   4 feb  299,- Emile Dirks
  7  India 16 mrt 3599,- Janus Verkerk
  8  Limburg 1 apr 45,- Raymond Oostwegel
  9  Eifel (D)  5 apr  500,- Michel Kuijpers
10  Texel  4 mei  354,- Emile Dirks
11  Andalusië (E) 10 mei 1449,- Stef Strik
12  Farne Islands (UK)   5 mei   950,- Ton Renniers
14  Bulgarije 11 mei 1574,- Michel Kuijpers
16  Varanger (N) 10 jun 2149,- Emile Dirks
18  Mexico 13 okt 3199,- Janus Verkerk
20  Algarve (P) 8 sep  1245,- Emile Dirks
21  Ethiopië 23 nov 2800,- Lieuwe Dijksen
22  hoe kan ik boeken?
23  onze reisvoorwaarden

*) actuele reisgegevens, zoals: definitieve data en reissom, aanbiedingen en coronabeperkingen  

en corona-voorwaarden, zijn altijd vermeld op de website, in de betreffende reisbrochure

Stichting Vogelreizen is aangesloten bij:
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Perspectief
Ik ben een tikje jaloers. Of misschien moet ik 
zeggen dat ik ze benijd. Dat klinkt positiever.  
Ik heb het over de drie buizerds die dagelijks 
boven mijn tuin zweven. Een gezin, dat kan 
haast niet missen. Ik benijd ze natuurlijk 
sowieso omdat ze kunnen vliegen en ik niet. 
Ieder van ons heeft daar waarschijnlijk wel eens 
over gedagdroomd . . . : kunnen vliegen, pfft.

Maar ik benijd ze op dit moment nog meer, omdat 
ze geen flauw idee hebben van wat zich op de 
grond afspeelt. Een regio, een land . . . , een wereld 
waarin COVID-19 letterlijk iedereen bezighoudt. 
Ook al zou je net doen alsof je er niks van wilt 
weten, je móet wel. Al is het maar omdat je echt  
zo ongeveer om de anderhalve meter een 
sticker tegenkomt die je vertelt dat je 
afstand moet houden. Je kunt er niet 
omheen, je wilt er ook niet omheen. 
Het raakt ons immers allemaal. Direct, omdat we 
familie, vrienden hebben die er mee te maken 
hebben. Of misschien zelfs omdat we het zélf 
hebben (gehad). En indirect omdat we, ook al zijn 
we zo gezond als een vis, te maken hebben met de 
consequenties. We zijn enorm beperkt in onze 
vrijheid; we kunnen niet met veel mensen op visite, 
we moeten op dit moment op veel plaatsen een 
mondkapje dragen, we werken vooral thuis en we 
kunnen ook niet de reizen maken die we willen. 
Waren we maar die buizerd. Die kan overal heen 
waar 'ie naar toe wil. Echt 'zo vrij als een vogel!' 

En natuurlijk besef ik dat het niet kunnen reizen 
niet het allerbelangrijkste is. Onze gezondheid en 
die van de mensen in onze omgeving moeten  
op nummer één staan. Reizen kan altijd nog.  
De landen waar we graag heen willen, liggen er 
volgend jaar ook nog wel. En de vogels zijn er 

dan ook nog steeds.  Maar niets menselijks is ons 
vreemd. We zien graag perspectief. We weten 
graag wanneer we ons weer vrij kunnen bewegen.  
En dat perspectief is er nog niet echt. We weten niet 
wanneer het voorbij is. Wij, bestuur en reisleiders 
van Stichting Vogelreizen, wij weten het ook niet. 
De scenario's vliegen je om de oren en het meest 
sombere perspectief loopt zelfs door tot ver in 
2021. We kunnen niet goed in de toekomst kijken. 
Maar we kunnen die toekomst misschien wel  
een beetje naar ons toe halen.  Door tóch een 
reisprogramma te maken voor het komende jaar. 
Door toch een perspectief te geven voor de 
periode dat we weer wél op pad kunnen. Helaas op 
dit moment zonder echte garanties dat iedere reis 

door kan gaan. Maar wél met hetzelfde 
enthousiasme door de reisleiders 
voorbereid! En natuurlijk houden we bij 
het voorbereiden en boeken van de 

reizen rekening met de mogelijkheid dat een reis 
niet door kan gaan. Daar moeten de deelnemers  
op kunnen vertrouwen.
 
Ik hoop van harte dat we volgend jaar weer volop 
kunnen genieten van die prachtige vogelwereld. 
Aan de bestemmingen die we in deze reisgids 
hebben opgenomen zal het niet liggen. En al zijn 
we dan geen buizerd of andere vogel, we kijken met 
z'n allen uit naar het moment dat ook wij weer 'zo 
vrij als een vogel' ons eigen (reis-)pad kunnen kiezen.

Raadpleeg onze website om te kijken of een reis, 
vanwege corona, wel of niet door zal gaan.

Voor nu hoop ik dat iedereen deze periode gezond 
door komt!

Aad den Boer, voorzitter Stichting Vogelreizen



54

Wie denkt aan wintervogels in de delta van 
zuidwest Nederland, komt al gauw uit op: ‘wilde 
ganzen’. Ongetwijfeld zullen de deelnemers aan 
dit wintervogelweekeinde, deze ook volop zien. 

Te denken valt aan Kol- en Rietgans, maar ook 
Grauwe, Brand-, Rot- en misschien Roodhalsgans. 
Buiten wilde ganzen verkiezen méér vogelsoorten 
de Zeeuwse delta als winterkwartier: zwanen, 
eenden, roofvogels, steltlopers en, langs de zoute 
kant van de Brouwersdam, zeeduikers en 
zee-eenden. Een weekend lang ga je meespeuren 
naar o.m. de Dwergganzen en misschien 
Zeearend in het Oude Land van Strijen, 
naar Slechtvalken en Ruigpootbuizerds 
op de Slikken van Flakkee. En naar 
IJseenden, Roodkeel- en Parelduiker, 
IJsduiker, Kuifduiker, Zwarte Zeekoet en Paarse 
Strandloper langs de Brouwersdam, tussen Goeree 
en Schouwen. Ook treffen we daar de Grijze en 
de gewone Zeehond, de grootste roofdieren 

van Nederland. Op het programma staan bezoeken 
aan belangrijke vogelgebieden in de Hoeksche 
Waard, op Goeree-Overflakkee en op Schouwen-
Duiveland, waar wij onder andere zullen aandoen: 
de Prunje, ten westen van Zierikzee en het gebied 

tussen Moriaanshoofd en Serooskerke: 
Plan Tureluur, een enorm brak 
natuurgebied. Overnacht wordt in het 
luxe Badhotel Renesse, op Schouwen. 

Het wordt, net als voorgaande jaren, opnieuw een 
gevarieerd weekend!

Volledige informatie op: www.stichtingvogelreizen.nl

Ontdek een Afrikaans 
vogelparadijs

Gambia
Middelste Zaagbek (RSPB)

Roodkeelbijeneters 
(Emile Dirks)
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•  reiscode: 2102DEL  •  unieke 2-daagse 
eigen-auto-excursie op za. 30 en zo. 31 januari 
2021 •  reisleiders: Sander Elzerman en Emile 
Dirks  •  inclusief: overnachting in gedeelde 
tweepersoonskamer met gescheiden bedden, 
diner, ontbijt en lunchpakket voor tweede dag  
•  exclusief: eigen autokosten  •  reissom: slechts 
€ 129,- pp, toeslag eenpersoonskamer (beperkt 
beschikbaar) € 19,- pp  •  check onze website 
voor nog beschikbare plaatsen en uitgebreide 
(corona) info  •  max. slechts 14 deelnemers.

Omsloten door Senegal, langs de oevers 
van de gelijknamige rivier, ligt Gambia. 
Naast echte West-Afrikaanse soorten als 
Roodsnaveltokken, 4 soorten Scharrelaars, 
Turaco’s, Spoorkoekoeken, Kapgieren en 
een aantal soorten indrukwekkend mooie 
Glansspreeuwen, komen we oog in oog te 
staan met Regenwulpen, Drieteenstrandlopers, 
Groenpootruiters of Middelste Jagers. 

Vanuit het vissersdorpje Tanji maken we excursies. 
Hier wemelt het van de Konings- en Reuzensterns, 
Grijskopmeeuwen en steltlopers. Vaak zien we 
er meerdere Visarenden en Dunbekmeeuw, 
Kelpmeeuw en Audouinsmeeuw. We bezoeken 
ook een bos met kans op de imposante Verreaux 
Eagle Owl of de veel kleinere White-faced Scops 
Owl. Juist hier kijken we uit naar de 
prachtige Violet Turaco, White-spotted 
Flufftail en de zeldzame Western 
Bluebill. Heel zeker kunnen we een aantal fraaie 
ijsvogelsoorten bewonderen, zoals de Bonte, 
Reuze- en Dwergijsvogel. In de savanne gaan we 
op zoek naar roofvogels. Tot de mogelijkheden 
behoren: Vechtarend, 3 soorten Slangenarenden, 
Grijze Wouw, Sprinkhaanbuizerd, Holenkiekendief, 
Lannervalk,Witrug-, Rüppells en Witkopgier, 

Langkuifarend, Bateleur en Afrikaanse Boomvalk. 
Vanuit Tendaba maken we enkele boottochten 
door mangrove-gebied, met kans op de 
geheimzinnige African Finfoot. Mochten we die 
niet zien dan zijn er altijd Pelikanen, Aalscholvers, 
Slangenhalsvogels, Senegal Grielen, 3 soorten 
ijsvogels, Reuzenreiger, Ralreigers of de zeldzame 
Witrugkwak. Vanuit het dorp Janjanbureh maken we 
een prachtige boottocht over het zoete gedeelte 
van Gambia Rivier National Park: Afrikaanse 

Zeearend, Palmgier, Blauwwangbijeneter, 
Langstaartnacht-zwaluw, Kwak en 
Hamerkop. Speciaal hier gaan we op zoek 

naar de laatste West-Afrikaanse Nijlpaarden, de 
Krokodil-wachter en we ontmoeten tot 5 soorten 
apen. Een zeer geschikte reis voor wie kennis wil 
maken met de vogelwereld van West-Afrika: 
ontdek ’t óók!
 
Volledige informatie op: www.stichtingvogelreizen.nl

Wintervogels 
      in de Delta
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•  reiscode: 2101GAM  • 13-daagse rondreis 
za. 2 t/m do. 14 januari 2021 • reisleiding: 
Emile Dirks plús de beste lokale gidsen 
•  inclusief: vliegreis, volpension in eenvoudige 
lodges, alle vervoer ter plaatse, fooien, lokale 
gidsen, boottochten, etc.  •  reissom na ‘vroege 
vogel’-korting van € 100,- : v.a. € 1999,- pp 
•  toeslag eenpersoonskamer € 259,-  •  vraag de 
speciale Gambia-brochure aan, meer informatie: 
e-mail: emile.dirks@stichtingvogelreizen.nl  
Check de website of er nog plaats is.  



Tijger (Wim de Groot)
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Vogels en zoogdieren van 
    noordoost India 

Dichtbij Bhutan in het westen, Tibet en China 
in het noorden en Myanmar in het zuiden, 
liggen de deelstaten Assam en Arunachal 
Pradesh. In dit schitterende deel van India 
vinden we ruim 3400 km2 aaneengesloten 
natuurreservaat. Variërend van alpenweiden 
en rhododendronbossen boven de 3000 m,
 tot rivierbegeleidend bos en ‘floodplains’ in 
de terai: de lagere uitlopers van de Himalaya. 
Een bezoek aan de hogere delen van de 
Himalaya staat deze keer centraal. 

Ook bekende highlights van de deelstaat Assam 
worden bezocht, zoals het beroemde Kaziranga 
Reservaat (vogels van de terai en Indische 
Neushoorns) en Nameri (o.a. Wreathed Hornbill en 
Ibisbill). Eaglenest Wildlife Sanctuary is een begrip 
onder de meer ‘hardcore birders’. Het hoogste 
rendement voor deze unieke tocht kunnen we 
halen door een route te nemen die dwars door het 
hart van Eaglenest Sanctuary loopt, waarbij we 
de beste vogellocaties aandoen. Zo staan 
bezoeken gepland aan Dirangzong, Sessa 
Orchid Sanctuary, drie overnachtingen 
in Samdup Khang, een dagexcursie naar 
de Selapass (fazanten), het Mandalagebied, 
een rit en overnachting naar Lamacamp en 
Bompucamp. Een kleine greep uit het grote en 
bijzondere soortenaanbod dat we gaan zien: Pied 
Falconet, Rufous-bellied Hawk Eagle, Black Eagle, 
Rufous-necked Hornbill, Great Hornbill, Temminck’s 

Tragopan, Himalayan Monal, Blood Pheasant, Snow 
Pigeon, zes soorten parrotbills, meerdere soorten 
minla’s, fulvetta’s en yuhina’s, vele soorten laughing 
thrushes, de aansprekende Cutia, vele soorten 
babblers, scimitar babblers, chats en flycatchers. 
De opsomming doet nauwelijks recht aan de 
werkelijke vogellijst die we gaan zien. Daarnaast zijn 

er tevens gerede kansen op het zien van 
Indische Pantserneushoorn, Aziatische 
Olifant, de zeer zeldzame Aziatische Wilde 
Buffel, Otter, Sloth- of Luiaardbeer, Tijger 

en Rode Panda. Een schitterende reis voor de wat 
fanatiekere vogelaars onder ons. Daarom deze keer 
uitgevoerd met een wat kleiner gezelschap: max 
8-9 personen. En: vol is vol.

Volledige informatie op: www.stichtingvogelreizen.nl

•  reiscode: 2104IND  • 16-daagse vliegreis 
begin maart 2021 •  begeleiding: Janus Verkerk 
en meerdere lokale gidsen gedurende de 
gehele reis  •  inclusief: vliegreis, volpension, 
vervoer ter plaatse, lokale gidsen, boottocht en 
‘guided walk’ in Nameri, jeepsafari in Kaziranga, 
entree Nameri, Kaziranga en Eaglenest, 
2 binnenlandse vluchten Delhi-Guwahati v.v.  
•  prijs: € 3649,- na ‘vroege vogel’-korting slechts 
€ 3599,- pp, toeslag eenpersoonskamer € 585,-  
•  vraag de speciale brochure aan  
•  meer informatie: Janus Verkerk 06-21253594  
e-mail: janus.verkerk@stichtingvogelreizen.nl
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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! Uitbreiding 
van het reservaat en het creëren van extra 
ecologische verbindings- en overgangszones 
hebben er toe bijgedragen dat dit unieke 
natuurgebied zelfs van nationale ecologische 
waarde is geworden.  

Gedurende ons vierdaagse verblijf bezoeken  
we niet alleen het Fochteloërveen en 
randgebieden, maar ook bezoeken we 
het Doldersummerveld, het Aekingerzand 
en boswachterij Appelscha, alle onderdeel 
van het uitgestrekte en indrukwekkende 
Nationaal Park Drents-Friese Wold. 
Bovendien maken we een dagexcursie naar 
het befaamde en vogelrijke waterbergingsgebied 
in noord Drenthe: De Onlanden. Naast Kraanvogels 
maken we hierdoor kans op ontmoetingen met 
tal van andere bijzondere vogelsoorten van bos, 
moeras, heide, stuifzand en hoogveen: Wilde 
Zwaan, Grote Zaagbek, Nonnetje, Smient,  

Toendrarietgans, Kolgans, Zeearend, Blauwe 
Kiekendief en misschien Steppekiekendief, Buizerd, 
Havik, Sperwer, Slechtvalk, Roodborsttapuit, 
Kuifmees, Zwarte Mees, Groene Specht, Grote 

Bonte Specht, Boomklever, Veldleeuwerik, 
Boom- leeuwerik, Graspieper, Raaf, 
Geelgors, Klapekster, Appel- en Goudvink 
en Kerkuil. Ga mee met deze unieke 

vierdaagse ontdekkingsreis en geniet volop van 
Kraanvogels en heel veel vogelsoorten méér. 
Check de website voor de reisbrochure en de nog 
beschikbare plaatsen. 

Volledige informatie op: www.stichtingvogelreizen.nl

Kraanvogels en Ree (Moniek Roozemeijer)
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•  reiscode: 2103FOC: do. 18 t/m zo. 21 feb. olv 
Emile Dirks  •  reissom: € 324,- pp, na vroege 
vogel-korting van € 25,- pp slechts € 299,- pp 
•  toeslag alleengebruik tweepersoonskamer:  
€ 59,-  •  inclusief: 3 nachten in Hotel Appelscha, 
maaltijden: 3x keuze-ontbijtbuffet,  
3x driegangendiner, 3x lunchpakket (vr., za. en zo.); 
alle excursies volgens programma; vanwege 
corona: vervoer ter plaatse van degene(n) op  
jouw boekingsformulier: met één auto; 
toeristenbelasting; vogelwaarnemingenlijst 
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Eifel:
vogels van beek, bos  

en steengroeve

Wie wil er niet een snelstromende beek in de 
achtertuin? Het constante geruis, gemurmel 
of gebulder, afhankelijk van de waterstand. 
Tuinvogelsoorten waar menig vogelaarshart 
toch wat sneller van gaat kloppen, zoals 
Waterspreeuw, Grote Gele Kwikstaart 
en Goudvink. Tegen de avond worden 
de insecten van het wateroppervlak 
gegrist door de Beekforel. En als ze die 
kunnen ontwijken wachten boven het water de 
vleermuizen . . . Voor vier dagen kan deze luxe 
uw deel zijn tijdens deze voorjaarsreis!

Vogels vormen het hoofddoel tijdens deze reis.  
We zullen proberen soorten als de Waterspreeuw, 
Rode Wouw, Buizerd en Havik te spotten. Maar ook 
de meer zeldzame soorten als Zwarte Ooievaar 
zullen we proberen in de kijker te krijgen.

Hoofdattractie van deze reis vormt de Oehoe.  
De grootste uil ter wereld heeft inmiddels weer 
‘vaste poot’ aan de grond in de Eifel en komt met 
enkele broedparen voor in het gebied. We zullen 
proberen een nest te lokaliseren, zodat we van 
veilige afstand (veilig voor de uil welteverstaan) 
deze geweldenaar kunnen bewonderen. De prooi- 
lijst van de Oehoe is al even indrukwekkend als zijn 
afmetingen. Egels, Hazen, jonge Vossen, vrijwel alle 

vogelsoorten, inclusief roofvogels en andere uilen, 
staan op zijn menu.

We verblijven regelmatig in het Nationalpark 
Eifel. In dit natuurreservaat komen ook diverse 

zoogdiersoorten voor. Naast veel kleine 
soorten, ook spectaculaire als: Edelhert, 
Wild Zwijn, Ree, Vos, Das, Wilde Kat en 
zelfs Lynx. Uiteraard is de kans op het zien 

van deze soorten uiterst klein. Maar de wetenschap 
dat ze er zijn, draagt toch bij aan de beleving van 
het gebied. Ga mee op deze reis en beleef de 
mooiste natuur dicht bij Nederland!

Volledige informatie op: www.stichtingvogelreizen.nl 
 

Oehoe (Emile Dirks)

Wandelen door 
       Landgoed De Hamert (L)
Struinen over de toppen van de Maasduinen, 
genieten van de cultuurhistorie bij het 
Vorstengraf en het uitzicht over het diepe, 
uitgesleten dal met de snelstromende beek 
van het Geldernsch-Nierskanaal. Dat is op 
en top Landgoed De Hamert verkennen, 
onderdeel van het Nationaal Park  
De Maasduinen. De regio Maasduinen 
vormt een afwisselende streek op de 
oostoever van de Maas in Noord-Limburg. 
Met fraaie, hoge, opgestoven rivierduinen, 
uitgestrekte heidevelden, akkerland, 
gevarieerde bossen en talrijke vennen. 
Kortom: talloze plekjes met een ongerepte 
uitstraling, waar de wandelaar zich ver van 
de bewoonde wereld waant.

Tijdens onze ontdekkingstocht maken we kans 
op veel vogelsoorten. Te denken valt aan: Sperwer, 

Havik, Boomvalk en misschien Rode Wouw. 
Ook zullen in beeld kunnen komen: 
Roodborsttapuit, Blauwborst, Geelgors, 
Gekraagde Roodstaart, Fitis, Tjiftjaf, Boompieper, 
Veldleeuwerik en misschien zelfs Appelvink, Zwarte 

Specht, Kuifmees of Boomleeuwerik. 
Ook IJsvogel en Klapekster mogen we op 
voorhand niet uitsluiten . . .

Op het Heerenven Zuid zijn diverse eendensoorten 
aanwezig, sommige nog als wintergast: Kuifeend, 
Wintertaling, Krakeend en Smient. Steltlopers op
doortrek, zoals Tureluur, Groenpootruiter en 
Oeverloper zijn mogelijk. En Ooievaar en zelfs  
een Flamingo behoren tot de mogelijkheden.  
Het aantal vogelsoorten lag in het verleden meestal 
rond de 80! Ga je mee op ontdekkingstocht?

Volledige informatie op: www.stichtingvogelreizen.nl

Roodborsttapuit 
(Wim de Groot)•  reiscode: 2105LIM  •  zaterdag 10 april 2021

•  reissom: € 45,- pp, inclusief lunch, drankjes, 
vervoer naar beide Heerenvennen en begeleiding
door twee gidsen  •  vroege vogel-korting is 
niet van toepassing  •  minimum 6, maximum 
14 deelnemers  •  eventuele carpoolchauffeurs 
ontvangen een vergoeding  •   reisleider en info: 
Raymond Oostwegel, tel: 043 – 408 2187,  
e-mail: reactie@raymondoostwegel.org

•  reiscode: 2106EIF  •  5-daagse vogeltrip naar 
de Duitse Eifel van 18 t/m 22 april 2021, olv 
Michel Kuijpers  •  reissom € 525,- pp op basis  
van een gedeelde tweepersoonskamer, vroege 
vogel-korting € 25,- pp  •  toeslag eenpersoons- 
kamer € 45,-  •  inclusief vervoer per minibus,  
alle dagen verzorgde excursies  •  maximum 
aantal deelnemers: 7, vol = vol!  •  accommodaties: 
pension  obv halfpension + veldlunches  
•  kijk op onze site voor meer informatie over deze 
boeiende  ontdekkingsreis naar de bloesemrijke 
Eifel, of vraag de brochure aan!

VOGELREIZEN
STICHTING

VOGELREIZEN
STICHTING
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Vale Gieren (Wim de Groot)

Minder voor de hand liggende steltlopersoorten 
zijn Grauwe Franjepoot en Morinelplevier.  
Het zijn óf soorten die op weg zijn naar noordelijker 
broedgebieden en bijtanken op Texel en op de 
Waddenzee. Van Grote Stern, Noordse Stern, 
Dwergstern en Visdief gaan we óók genieten:  
rond hun broedplaatsen langs de Waddendijk heb 
je regelmatig goed zicht op hun ‘doen en laten’.

Het aantal vogelsoorten dat we gaan waarnemen 
is groot, vooral vanwege de verschillenden 
biotopen die het eiland kent: uitgestrekte 
natte en droge duingebieden, zoetwater- 
meren, gemengd bos, oude en jonge 
polders, de Waddenzee en de Noordzee, mooie 
stranden en de unieke Slufter. Wij zullen zo’n  
100 (broed-)vogelsoorten gaan waarnemen, met, 
buiten de bovengenoemde, als kanshebbers: 
Geoorde Fuut, Lepelaar, Kleine Zilverreiger, 
Winter- en Zomertaling, Eidereend, Bruine en 
Blauwe Kiekendief, Havik, Sperwer, Boomvalk, 
Porseleinhoen, Kleine Mantelmeeuw, Holenduif, 
Zomertortel, Boomleeuwerik, Oeverzwaluw, 
Gekraagde Roodstaart, Roodborsttapuit, Tapuit, 
Grote Lijster, Sprinkhaanzanger, Bosrietzanger, 
Spotvogel, Fluiter, Baardmannetje, Zwarte Mees  

en misschien de Kerkuil. Afhankelijk van de 
vordering van het voorjaar. Ook besteden wij 
enkele keren tijd aan het observeren van vogels 
op de Noordzee, vanaf de zeereep. Zo kan je 
zomaar zien: Jan-van-gent, Dwergmeeuw, Alk 
of Zeekoet, Kleine Jager of Noordse Stormvogel. 
Bovendien maken we, alléén met de liefhebbers, 
twee keer ’s avonds een extra excursie; één keer om 
Houtsnippen of Nachtzwaluw te ontdekken en een 
andere tocht om Roerdomp, Waterral, Dodaars, 

Nachtegaal of Blauwborst te horen en te 
zien. Vijzel je kennis op van ‘steltlopers, 
sterns en méér’ en ga mee genieten!

Volledige informatie op: www.stichtingvogelreizen.nl

Andalusië, gelegen in het zuiden van Spanje, 
kent vele mogelijkheden voor vogelexcursies. 
Droge steppeachtige terreinen, rivieren en 
meren, bergen en kust. Ieder biotoop 
kent zijn eigen avifauna. Sommige 
soorten, zoals Zwarte Tapuit en Moorse 
Nachtzwaluw laten zich hier op steenworp 
afstand van Afrika het beste zien of horen.

Meer algemene soorten als de Kleine Zwartkop, 
Graszanger, Blauwe Rotslijster en Bijeneter 
duiken regelmatig op tijdens deze rondreis door 
Andalusië. Uiteraard slaan we de karakteristieke 
witte stadjes niet over om zo nu en dan op 
een terras neer te strijken. Daar zien wij dan 
ook volop Roodstuitzwaluw. In de uitgestrekte 
rijstvelden van La Janda gaan we genieten van 
de vele reigerachtigen en Ooievaars die hier hun 
voedsel zoeken. In de bergen van Grazalema 
vinden we Grijze Gors, Alpenkraai en Dwergarend. 
Laat u verrassen door dit mystieke landschap, 
de mediterrane cultuur en de vele speciale 
vogelsoorten die Andalusië rijk is! Andalusië staat 
bekend om de heerlijke temperaturen, zuidelijke 

leefwijze, goede keuken (veel vis) en ontspannen 
sfeer. We zijn weg uit de gejaagde westerse cultuur. 
Mañana - mañana is hier het credo. 

 
Toch willen wij je zoveel mogelijk van 
deze provincie laten zien. En zoveel 

mogelijk natuur en vogels. Daarom doen we drie 
verschillende gebieden aan. Wel verblijven we 
steeds meerdere dagen op één locatie om gestress 
te voorkomen. De onderkomens liggen middenin 
de te bezoeken natuurreservaten. Bezocht worden 
de volgende gebieden: Laguna de Fuente de Piedra, 
Lagunas de Campanillos, Coto Doñana, Sierra de 
Grazalema, La Janda en Los Alcornocales.

Volledige informatie op: www.stichtingvogelreizen.nl

•  reiscode: 2107TEX  •  zo. 2 t/m wo. 5 mei 2021 
olv Emile Dirks  •  inclusief: 3 overnachtingen  
in gedeelde luxe tweepersoonskamer in 
familie- hotel, obv halfpension, alle dagen 
uitgebreide excursies met eigen auto  •  exclusief: 
bootovertocht; lunches  •  reissom: € 379,- pp, 
na de vroege vogelkorting van € 25,- wordt 
de reissom slechts € 354,- pp!  •  toeslag 
eenpersoonskamer (beperkt beschikbaar): € 89,-   
•  check de  website!

•  reiscode 2108AND  •  10-daagse vliegreis 
o.l.v. Stef Strik  •  vr. 7 mei t/m zo. 16 mei 2021 
•  reissom: € 1499,- pp op basis van gedeelde 
tweepersoonskamer  •  verzorging: halfpension 
plus veldlunch  •  dagelijkse excursies met 
minibus  •  maximaal 8 personen  •  check de 
reisbrochure op onze website !

VOGELREIZEN
STICHTING

VOGELREIZEN
STICHTING
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steltlopers, sterns en méér 

  4 dagen voorjaar op Texel

Een thema-reis naar vogeleiland Texel. Vier dagen lang samen speuren naar Zilverplevier, 
Goudplevier, Kanoet, Drieteenstrandloper, Steenloper, Bonte Strandloper, Krombek- en 
Kleine Strandloper, Kluut, Kleine-, Bontbek- en Strandplevier, Houtsnip, Wulp, Zwarte Ruiter, 
Groenpootruiter, Kemphaan en Rosse Grutto. 

Vogels kijken in 

  Andalusië

Kolonie Grote Sterns  (Emile Dirks)



Een vogelreis naar de Farne Islands en de Engelse 
Noordzeekust is, zowel op gebied van vogels als 
landschappelijk gezien, zeer de moeite waard. 
Heuvels, heidevelden, wadden, rotsige kust en 
eilanden wisselen elkaar af. Door de variatie in 
biotopen kunnen we dan ook de daarbij passende 
variatie in vogelbevolking zien en beleven. 

Met aan de kust: wadvogels en zeevogelkolonies 
van o.a. Jan-van-Genten en papegaaiduikers.  
En op de uitgestrekte heide- en hoogveengebieden: 
zangvogels en hoenderachtigen, zoals de zeldzame 
Beflijster en het Schots Sneeuwhoen. We verblijven  
in het noorden van Engeland (Northumberland) 
en zullen dit gebied én aangrenzend 
zuidelijk Schotland uitgebreid verkennen. 
We bezoeken onder meer Bass Rock, 
een imposant rotseiland vlak voor de 
Noordzeekust van zuidelijk Schotland, ter hoogte 
van Edinburgh. Deze grote rots herbergt zo’n 
70.000 paar Jan-van-Genten. 

Verder brengen we een dagdeel een bezoek aan 
de Farne Islands, een groepje rotsachtige eilanden, 
beheerd door de National Trust. Deze archipel 
staan bekend om hun grote aantallen zeevogels, 
zoals Papegaaiduikers, Zeekoeten, Alken, Noordse 
Stormvogels en Kuifaalscholvers.

Daarnaast bezoeken we de, wat meer 
landinwaarts gelegen, grote heide- en 
hoogveengebieden als de Lammermuir 
Hills en de Cheviot Hills. We gaan hier 

op zoek naar soorten als Rode Patrijs en Schots 
Sneeuwhoen. Velduil behoort hier ook tot de 
mogelijkheden. In de kleine valleien in deze 
heuvels, zoals Harthope Valley en de Breamish 
Valley, maken we langs de snelstromende riviertjes 
een goede kans op o.a. Waterspreeuw, Grote 
Gele Kwikstaart en Paapje. Er is een kleine kans 
op de Beflijster. Bovendien bezoeken we tijdens 
deze reis Holy Island. Dit eiland is te vergelijken 
met onze Waddeneilanden, met een uitgestrekt 
waddengebied met veel steltlopersoorten als 
Rosse Grutto en Bonte Strandloper. De duinen zijn 
interessant voor zangvogels zoals Kneu, Grasmus 
en piepers.

Volledige informatie op: www.stichtingvogelreizen.nl

Farne Islands en 
       Engelse Noordzeekust

VOGELREIZEN
STICHTING

Papegaaiduiker 
(Ton Renniers)
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•  reiscode: 2109FAR  •  5 daagse vogelreis van  
17 t/m 21 mei 2021 •  reisleider: Ton Renniers  
•  richtprijs: € 950,- pp  •  toeslag eenpersoons-
kamer € 199,-  ‘vroege vogel’-korting: € 50  
•  max 7 deelnemers  •  check de reisbrochure 
op de website



         Donaudelta  
   en vogels van 
      noordoost Bulgarije

Ralreiger (Michel Kuijpers)

En die zijn er volop. Ook soorten die we bij ons, 
in het drukke West-Europa, al lang kwijt zijn: 
Scharrelaar, Bijeneter, Kroeskoppelikaan, maar ook 
minder bekende als bv. Bonte Tapuit en een lokale 
ondersoort van de Kuifaalscholver.  
De Wielewaal is zeer algemeen en de Nachtegaal 
zingt vanuit vrijwel ieder bosje. Deels een feest van 
herkenning, met prachtige soorten die in dit land 
opmerkelijk algemeen zijn. En deels specialiteiten 
uit Oost-Europa die wij ‘thuis’ niet kennen.
Na een korte vlucht naar Boekarest vertrekken we 
per minibus naar Bulgarije, waar we enkele 
dagen zullen verblijven in de Pelican 
Lodge, vlakbij de Donau. 

De lodge ligt in een zeer vogelrijke omgeving,  
waar o.a. Grauwe Klauwier, Wielewaal, diverse 
spechten (waaronder Syrische Bonte) en Nachtegaal 
als tuinsoorten fungeren. Maar ook de bij ons bijna 
verdwenen Zomertortel is hier nog algemeen.
Vlakbij is Lake Srebarna, een reservaat dat door 
de Unesco tot Natuurlijk Erfgoed is uitgeroepen. 
Hier zullen we de Kroeskoppelikaan treffen, naast 
Ralreiger, Buidelmees en Kwak, om er maar een 
paar te noemen. Behalve het meer en andere 

wetlands in de buurt, 
zullen we ook droge 

gebieden 

•  reiscode: 2110BUL  •  11-daagse vogeltrip naar 
Bulgarije en Roemenië van ca. 1 t/m 11 juni 2021, 
olv Michel Kuijpers  •  richtprijs € 1624,- pp, 
vroege vogelkorting € 50,- pp  •  op basis van 
een gedeelde tweepersoonskamer, toeslag 
eenpersoonskamer € 175,-  •  inclusief: vliegreis, 
vervoer per minibus, alle dagen verzorgde 
excursies  •  maximum aantal deelnemers: 9, 
vol = vol!  •  accommodaties: pension obv 
halfpension + veldlunches  •  kijk op onze site 
voor actuele (prijs-)informatie of vraag de 
brochure aan!

VOGELREIZEN
STICHTING
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‘Een heel andere vogelwereld en toch dichtbij in Europa’, zo valt deze reis naar Bulgarije en 
Roemenië kort samen te vatten. Met een geweldig insectenleven als bonus: er worden niet voor niets 
regelmatig vlinderreizen naar deze regio georganiseerd! Tijdens onze reis van 2018 werden ‘in de 
marge’, naast de vogels, 41 soorten dagvlinders gezien. Maar wij gaan primair voor de vogels. 

bezoeken, met een totaal andere vogelbevolking: 
Balkansperwer, Arendbuizerd, Scharrelaar,  
Dwerg- en Slangenarend en Kleine Klapekster.
Op diverse plaatsen vinden we kolonies van de 
Bijeneter, wat hier een heel gewone soort is.  
Het landschap is zeer gevarieerd, van 
de wetlands langs de Donau, tot droge 
bergen met spectaculaire rotswanden.

Vervolgens zoeken we de spectaculaire Zwarte 
Zeekust op, die qua landschap doet denken 
aan de Portugese Algarve. Hier weer andere 
specialiteiten als de Bonte Tapuit, Kalander- en 
Kortteenleeuwerik. De Grauwe Gors zingt overal, 
maar ook de Zwartkopgors komt hier voor, terwijl 
ook een leuke soort als de Roze Spreeuw gezien 
wordt. Een van de belangrijkste soorten hier is 
de Veldrietzanger, een soort met slechts een 
klein verspreidingsgebied. 

We sluiten de reis af met twee dagen in de beroemde 
Donaudelta in Roemenië. Hier vogelen we een volle 
dag vanuit een boot, om de vele specialiteiten van 
de delta in beeld te krijgen. Hierbij kunnen we bijna 
alle Europese reigersoorten verwachten, vele soorten 

sterns, Kroeskop- en Roze Pelikanen en grotere 
visetende soorten zoals Zeearend. Een indruk-   
wekkende ontdekkingsreis: iets voor jou?

Volledige informatie op: www.stichtingvogelreizen.nl

15
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Begin juni 2021 bezoeken wij de hoog 
noordelijke broedgebieden van vogelsoorten 

die als wintergast of doortrekker in onze lage 
landen, soms, te zien zijn: Roodkeel- en Parelduiker, 

IJseend, Kleinste Jager, Grauwe Franjepoot, Paarse 
Strandloper, Strandleeuwerik en IJsgors.

1716

Kongsfjordfjellet, Varanger  
(Tormod Amundsen - www.biotope.no)

In een uniek en ruig poollandschap van taiga en 
toendra kunnen we daarnaast volop genieten van 
arctische soorten die bij ons niet of hoogst zelden 
voorkomen, zoals Koningseider, Stellers Eider, 
Giervalk, Kortbekzeekoet, Taigagaai, Haakbek, 
Sperweruil en Bruinkopmees. 
We bezoeken natuurreservaten en Nationale 
Parken van naam en faam: schiereiland Varanger, 
Pasvikdalen, tegen de grens met Rusland, met zijn 

geweldige boreale bossen, vogeleiland Hornøya, 
Båtsfjord aan de Barentszzee, Kongsfjordfjell, Vardø, 
Kirkenes en het haast uitgestorven Hamningberg. 
Unieke arctische landschappen én hun vogels 
wachten op ons. En dat wordt natuurlijk genieten!

Neem van deze reis bijvoorbeeld dag 4: We gaan op 
ontdekkingstocht langs de rand van de Barentszzee, 
door de binnenlanden en naar de hooggelegen 

•  10-daagse vliegreis naar Varanger, Noorwegen  •  zaterdag 5 t/m maandag 14 juni  •  reisleider:  
Emile Dirks  •  reissom: € 2199,- pp, na ‘vroege vogel’-korting van € 50,-:  € 2149,- pp •  incl.: vliegreis  
met hand- en ruimbagage, alle dagen excursies met minibus, halfpension plus veldlunch in gedeelde 
2-pers. hotelkamer  •  Check de website voor de reisbrochure én of er nog plaats is   
•  Deelnemers die in 2020 niet met deze reis mee konden, vanwege corona,  
hebben voorrang. emile.dirks@stichtingvogelreizen.nl

Kongsfjordfjell van Varanger. Hier zoeken we 
roepende Goudplevieren en baltsende IJseenden. 
Maar ook proberen we Moerassneeuwhoen, 
Ruigpootbuizerd, Drieteenmeeuw, Grote 
Burgemeester en Kramsvogel in de kijker te krijgen. 
Op de toendra zijn nog grote gedeelten met 
sneeuw bedekt en misschien komen we zelfs wel  
in een sneeuwbui terecht! 

De meertjes zijn nog maar gedeeltelijk ijsvrij. 
Toch verblijven er al Roodkeelduikers in de open 
stukken. Gras- en Roodkeelpieper, Kleinste Jager, 

Morinelplevier, Strandleeuwerik, zingende 
Koperwieken, baltsende Sneeuwgorzen of Tapuit 
kunnen we óók tegenkomen op de uitgestrekte 
en indrukwekkende hoogvlakten. Veel geluk 
moeten we overigens hebben om een Sneeuwuil  
of Poolvos te ontdekken. Eén ding is zeker: we gaan 
‘natuurlijk genieten’!

Volledige informatie op: www.stichtingvogelreizen.nl
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Varanger (N)
vogels en natuur van taiga, toendra en arctische kusten

Grauwe Franjepoot 
(Wim de Groot)
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The River of Raptors: 

Ongeëvenaarde vogeltrek 
in Mexico

18

Een gemiddelde trekdag is altijd goed voor meer 
dan 50.000 roofvogels, met topdagen die oplopen 
tot 200.000 exemplaren, verdeeld over zo’n dikke 
20 soorten. In het hart van de trekbaan zijn twee 
trektelposten ingericht. Eentje op het dak van een 
hotel in het stadje Cardel, de andere meer in het 
laagland in Chichicaxtle, een kleine 10 km verderop. 
Op beide plaatsen zijn lokale tellers van de 
Amerikaans/- Mexicaanse organisatie Pronatura 
dagelijks te vinden. Gasten zijn er altijd welkom. 

Deze speciale reis van Stichting Vogelreizen 
is gepland op het hoogtepunt van de trek van 
Swainson’s Hawks en Turkey Vultures, met 
daartussen soms honderden Broad-winged Hawks. 
Daarnaast zien we Sharp-shinned Hawks, Cooper’s 
Hawks, American Kestrel, Slechtvalk, Mississippi 

Kite, White-tailed Kite, Hook-billed Kite, Grey Hawk, 
Roadside Hawk, Smelleken en Aplomado Falcon.  
We verblijven gedurende het eerste gedeelte van 
deze reis in een hotel langs de kust. Hier is ‘s 
ochtends goede trek van o.m. White winged Doves, 
Scissor-tailed Flycatchers, Visarenden, Magnificent 
Frigatebirds, White Pelicans, Anhinga’s, Woodstorks 
en White-faced Ibis.

Naast de fantastische beleving van deze enorme 
trek, waar we voldoende tijd voor vrijmaken, 
bestaat de reis uit nog 3 andere componenten.  
Zo brengen we bezoeken aan het tropisch 
regenwoud van Los Tuxlas, de heuvels rond Xalapa 
en de wetlands van Las Barrancas en Alvarado. 
In de laatste maken we een sublieme boottocht. 
Met wat geluk zien we hier de Double-striped 

•  reiscode: 2115MEX  •  13-daagse reis van 
ca. 11 t/m 23 oktober 2021 •  reisleider 
Stichting Vogelreizen:  Janus Verkerk, 
Mexicaans/Nederlandse reisleider: 
Steven Koevoets  •  op meerdere plekken 
worden extra lokale gidsen ingehuurd  
•  reissom: € 3249,- , ‘vroege vogel’-korting 
€ 50,-  •  meerprijs eenpersoonskamer: 
€ 375,-  •  maximaal aantal deelnemers: 
10-12  •  inclusief: alle (4) vluchten, 
boottochten, vervoer per airco bus, 
maaltijden etc. etc.

VOGELREIZEN
STICHTING
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Vogeltrek fascineert. Plaatsen als Falsterbo (Zweden), de Bosporus (Istanbul), Eilat (Israël) en 
Batumi (Georgië) zijn ‘n Mekka voor echte vogelaars die massale trek willen meemaken. Ook in de  
nieuwe wereld is dit fenomeen te zien. Misschien wel de beste plek op aarde, om gestuwde migratie 
van roofvogels te beleven, bevindt zich in Mexico, in de staat Veracruz, aan de Golf van Mexico. 
Hier trekken ieder najaar in een kleine tien weken tijd zo’n slordige vijf miljoen roofvogels door. 
Dit fenomeen is een ‘must see for every birder’.  

Thicknee. En er zijn altijd interessante steltlopers 
als Long-billed Curlew, Willet , Spotted Sandpiper 
of American Avocet. Algemeen voorkomende 
soorten zijn  Yellow-crowned Night Heron, Kwak, 
Great- en Little Blue Heron en Tricolored Heron. 
Wat meer geluk is nodig voor de imposante en 
geheimzinnige Bare-throated Tiger Heron of de 
ook hier niet algemene Blauwvleugeltaling. 
We overnachten in Tlacotalpan, fraai gelegen in 
het hart van de wetlands. 

In het stadspark van Xalapa, dat is gelegen op 
een gedoofde vulkaan, gaan we op zoek naar de 
endemische Blue Mockingbird. De Band-backed 
Wren is hier algemeen, evenals de Clay- colored 
Thrush. Met wat geluk zien we de prachtige Green 
Jay. Een schitterende vlinder die hier veel 
voorkomt is de Glasvlinder (Greta oto). 
De vleugels van deze vlinder zijn vrijwel 
volledig transparant. In de heuvels rond Xalapa 
brengen we een bezoek aan de gebieden 
La Joya, Las Minas en Los Humeros. Hier zullen 
we veel kolibries tegenkomen. Het determineren 
zal een uitdaging worden, met o.a. White-eared, 

Rufous, Allen’s, Berylline, Buff-bellied en 
Magnificent Hummingbird.

In Mexicaans ‘Zwitserland’, Los Tuxtlas, overnachten 
we aan het meer van Catemaco. We zitten hier 
midden in tropisch regenwoud en zijn omgeven 
door de bijbehorende avifauna. Een greep uit het 
aanbod: Red-lored Parrot, Keel-billed Toucan, Bat 
Falcon, Red-legged Honeycreeper, de endemische 
Long-tailed Sabrewing, Black-headed Trogon, 
Common Bush Tanager, Emerald Toucanet, Ornate 
Hawk Eagle, Golden-browed Warbler, Spot-crowned 
Woodcreeper en Yellow-tailed Oriole. 

We maken een tocht naar Ruiz Cortines en een 
boottocht in de Laguna de Sontecomapan. 

Naast wel 4 soorten ijsvogels maken we 
hier ook kans op de Sungrebe. Aan het 
einde van onze ontdekkingsreis keren we 

terug naar Cardel om nog eenmaal te genieten van 
de imposante roofvogeltrek.

Volledige informatie op: www.stichtingvogelreizen.nl

Roofvogels boven Cardel (reefstorockies)
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Najaarstrek
           in de Algarve

Ethiopië 
vogels van hooggebergte en Riftvalley

20

Kuhlspijlstormvogel bij Sagres  
(Emile Dirks)

We verblijven eerst in Sagres, in het zuidwesten 
van Portugal. Een pelagische tocht hoort daar 
natuurlijk bij, met kans op: Kuhls/Scopoli’s 
Pijlstormvogel, Grote Pijlstormvogel, Grauwe, 
Noordse of Vale Pijlstormvogel, Stormvogeltje, 
Jan-van-gent, Grote en Kleine Jager én 
zeezoogdieren. 

Het vermaarde vogeltrektelpunt Cabranosa 
bezoeken we meerdere keren, met trek van 
roofvogels, andere migranten en lokale gasten: 
Grijze Wouw, Slangenarend, Blauwe Kiekendief, 
Torenvalk, Smelleken, Zwarte Wouw, Wespendief, 
Europese Kanarie, Blauwe Ekster, Zwarte Ooievaar, 
Beflijster en Grote Lijster. 

Daarna gaan we naar Albufeira. We bezoeken het 
Arade-estuarium, Ria de Alvor, Serra de Monchique, 
Lagoa dos Salgados, Ria Formosa en Castro Marim. 

In de prachtige zuidelijke Alentejo gaan we op zoek 
naar o.a. Grote en Kleine Trap. Een week met volop 
kansen: Rode Patrijs, Woudaapje, Ral-, Koe- en 
Kleine Zilverreiger, Lepelaar, Vale-, Monniks- en 
Aasgier, Vis- en Steenarend, mogelijk Spaanse 
Keizerarend, Slangen-, Dwerg- en Havikarend, Rode 
Wouw, drie soorten kiekendieven, Kleine Torenvalk, 
Slechtvalk, Purperkoet, Morinelplevier en vele 
andere steltlopers, Geelpoot-, Dunbek- en 
Zwartkopmeeuw, Reuzenstern, Zwartbuikzandhoen, 
Hop, Iberische Groene Specht, Kalanderleeuwerik, 
Rotszwaluw, Alpenkraai, Rosse Waaierstaart, 
Blauwborst, Westelijke Blonde Tapuit, Blauwe 
Rotslijster, Iberische Klapekster, Blauwe Ekster, 
Zwarte Spreeuw en Spaanse Mus. 
Check de reisbrochure!

Volledige informatie op: www.stichtingvogelreizen.nl

•  reiscode: 2113POR  •  8-daagse vliegreis van 
23 t/m 30 september  •  verblijf in 2 hotels, 
halfpension plus veldlunch  •  reisleider: 
Emile Dirks  •  indicatie reissom: € 1295,- pp, 
op basis van gedeelde tweepersoonskamer, 
na € 50,- vroege vogel-korting: € 1245,-, 
toeslag eenpersoonskamer: € 199,-  
•  dagelijks excursies met eigen minibus  
•  max. aantal deelnemers: 14   

•  reiscode: 2114ETH  •  23-daagse reis: 
14 oktober - 4 november  •  reisbegeleiding: 
Ethiopiëkenner Lieuwe Dijksen  •  aantal 
deelnemers: minimaal 6, maximaal 11  
•  richtprijs: € 2800,-/€ 3200,-, afhankelijk van 
het aantal deelnemers  •  vroege vogel-korting 
€ 50,-  •  inclusief: retourvlucht Amsterdam - 
Addis Abeba (met overstap), alle overnachtingen 
in hotels en lodges van wisselende kwaliteit; 
één nacht kamperen, vol pension met lunch 
als picknick in het veld, alle vervoer in 2 of 3 
Toyota Landcruisers met lokale chauffeurs, 
water voor overdag, toegang tot Nationale 
Parken en kosten van lokale gidsen, informatie 
over de te bezoeken gebieden en ‘streeplijst’ 
met alle vogelsoorten.

VOGELREIZEN
STICHTING

VOGELREIZEN
STICHTING

We beginnen in het hoogland ten noorden van 
Addis Abeba, met meteen een aantal endemen, 
zoals: Ankober Serin, Blue-winged Goose, Rüppell’s 
Chat, Abyssinian Longclaw en vele andere soorten. 
Ook de Gelada Baviaan is daar algemeen. Dan naar 
de hete en veel lager gelegen Awash en Alledeghi 
Nationaal Parken, met bijvoorbeeld zowel 
Arabische als Kori Trappen: de zwaarste, 
vliegende vogel- soorten. Beisa Oryx 
(Spiesbokken), Soemmerring’s Gazelle en 
Gerenuk zijn daar enkele van de zoogdieren. 
De hoogvlakte in Bale Mountains (> 4000 m.) is 
óók bijzonder, met Spot-breasted Plover, Rouget’s 
Rail, Wattled Crane en natuurlijk Ethiopische Wolf. 
Het landschap is spectaculair! 

Door uitgestrekte bossen en bushland gaan we 
vervolgens naar Negelle, waar op de vlakten o.m. 

de Sidamo Lark te vinden is. In de beboste delen 
zoeken we de legendarische Prince Rüspoli’s 
Turaco; beide endemen. Nog zuidelijker, bij 
Mega en Yabello, vinden we dan Stresemann’s 
Bushcrow en White- tailed Swallow als endemen.
Secretarisvogel en Somali Courser behoren hier 
ook tot de mogelijkheden. 

Door de Riftvalley in drie dagen terug 
naar Addis, met onderweg een aantal 
zeer vogelrijke meren. We treffen er 

veel overwinterende watervogelsoorten aan. 
Zowel Afrikaanse als onze, wel bekende, 
Euraziatische steltlopers. En overal horen 
we de Afrikaanse Visarend met zijn luide, 
schallende roep. 

Volledige informatie op: www.stichtingvogelreizen.nl

Woodland Kingfisher
(Jan van Buren)

Door de adembenemende landschappen en grote vogelrijkdom (we gaan ca. 450 soorten zien),  
is Ethiopië één van de mooiste bestemmingen van Stichting Vogelreizen. We maken onze klassieke, 
sinds 1996 succesvolle, rondreis. Met daarin vrijwel alle habitats die het land rijk is. 



Landelijke Dag van SOVON 2020 
De Landelijke Dag kan vanwege corona dit keer helaas niet door gaan. Op zaterdag 28 november  
kun je evenwel ONLINE een inspirerend programma verwachten, met lezingen van topsprekers.  

Houd de SOVON-website (www.sovon.nl) in de gaten voor het definitieve programma! 

STICHTING VOGELREIZEN is trots om sponsor te kunnen zijn van de ONLINE versie  
van de Landelijke Dag in 2020.

Hoe kan ik boeken? 
Check eerst de website of er nog wel plaats is bij 
de reis van jouw voorkeur. Neem eventueel contact 
op met de reisleider om jouw plaats en deelname 
al vast zeker te stellen. Gebruik daarna pas het 
boekingsformulier, midden in deze reisgids. 
Of download het van de website. Invullen en 
weer terugzenden en je ontvangt per e-mail een 
boekingsbevestiging. En vergeet niet 25% aan te 
betalen. Voordat je boekt kan je op de website al de 
uitgebreide reisbrochure van jouw reis raadplegen. 
Als je daar vragen over hebt kan je rechtstreeks 
contact opnemen met de reisleider; die weet ‘alles’.

Reizen op aanvraag
Wil je met je eigen vogelwerkgroep of vriendenclub 
van 5 of meer personen, naar een bepaalde 
bestemming, dan is het mogelijk om dit, in overleg, 
te organiseren. Je dient hiervoor, minimaal 
5 maanden vóór de gewenste vertrekdatum, 
een verzoek bij ons in te dienen.

‘vroege vogel’-korting = vroegboekkorting
Je ontvangt een 'vroege vogel'-korting,  
indien aanbetaling én het volledig ingevulde 
boekings-formulier, ten minste 3 maanden vóór  
de gepubliceerde vertrekdatum van de reis, door 
Stichting Vogelreizen zijn ontvangen. Deze korting 
bedraagt: € 50,- per persoon. Voor reizen binnen 
Nederland en ‘niet-vliegreizen’ vanuit Nederland 
bedraagt de 'vroege vogel'-korting € 25,- per 
persoon, tenzij anders aangegeven in de brochure 
van de betreffende reis. Voor reizen/excursies met 
een duur van één of twee dagen is een 'vroege 
vogel'- korting niet van toepassing.

STICHTING VOGELREIZEN is er voor 
vogelliefhebbers èn vogels. Het is een 
non-profitorganisatie zónder winstoogmerk,  
die geen personeel in dienst heeft. Reisleiders en 
bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers. 
De stichting komt voort uit de reisservice die Birdlife 
partner Vogelbescherming Nederland voorheen 
voor haar leden verzorgde.

Stichting Vogelreizen
streeft met name de volgende doelen na:
• Onderzoek, ontwikkeling en uitvoering van 

reizen naar unieke natuur- en vogelgebieden in 
binnen- en buitenland.

• Het bevorderen van duurzaam toerisme 
door het samenstellen van verantwoorde 
reisprogramma’s.

• Het uitwisselen en gebruikmaken van contacten 
met zowel nationale als internationale vogel- en  
natuurbeschermingsorganisaties, alsmede van 
diensten van lokale gidsen.

• Het organiseren van begeleide vogelreizen, met 
GGTO-garantie of via ANVR/SGR-aangesloten 
collega-reisorganisaties.

• Het leveren van financiële bijdragen aan vogel- 
en natuurbeschermingsprojecten.

Stichting Vogelreizen
spant zich in om de regionale bevolking, 
zoveel mogelijk in economische zin, te laten 
meeprofiteren van ons bezoek, door, zo mogelijk, 
inschakeling van plaatselijke agenten, gidsen en 
chauffeurs en door gebruik te maken van locale 
accommodaties en producten. Vanzelfsprekend 
met respect voor de natuur en voor het culturele 
en religieuze erfgoed van het gastgebied.

Stichting Vogelreizen 
laat deelnemers, in een informele en 
ontspannen sfeer, kennismaken met vogels 
en natuur. Hierbij wordt tevens aandacht 
besteed aan vogelbeschermings- en algemene 
natuurbeschermingsaspecten. Gebleken is dat 
onze reizen een effectief middel kunnen zijn om 
plaatselijke autoriteiten te overtuigen van de 
noodzaak om rijke natuurgebieden in eigen land 
of streek te beschermen.

Stichting Vogelreizen 
organiseert uitsluitend groepsreizen voor maximaal 
15 personen, die beslist geen geoefende wandelaar 
hoeven te zijn, tenzij uitdrukkelijk aangegeven.
De meeste reizen zijn vrijwel geheel verzorgd. Bijna 
alles wordt geregeld, zodat jij volop kan genieten. 
De reisleiders 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 er in normale mate, 
voldoende gelegenheid om opnames te maken.
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Contact
bij voorkeur via ons e-mailadres:  
info@stichtingvogelreizen.nl 
Dit zorgt voor een vlot en direct vervolg- 
contact tussen geïnteresseerde en reisleider. 
Wij zijn ook telefonisch bereikbaar via: 
06 4015 6962. 
Vanuit het buitenland is dit: +31 6 4015 6962 

Stichting Vogelreizen
Nieuwe weg 5,  
4761 PE Zevenbergen, NEDERLAND
I: www.stichtingvogelreizen.nl  
E: info@stichtingvogelreizen.nl
bank rek.nr.: IBAN: NL58 RABO01234 239 45

Reisvoorwaarden Stichting Vogelreizen
In nauwe samenwerking met de Vereniging 
voor Kleinschalige Reisorganisaties 
(VvKR) heeft Stichting Vogelreizen haar 
Reisvoorwaarden ontwikkeld. Ze zijn 
geheel in overeenstemming met de 
bepalingen en voorschriften van de Wet 
op de Pakketreisovereenkomst. Deze 
Reisvoorwaarden zijn zeer uitgebreid 
en bieden de reiziger een optimale en 
uitgebalanceerde bescherming en zekerheid. 
Onze Reisvoorwaarden zijn te vinden op 
onze website: www.stichtingvogelreizen.
nl. Bij boeking van een reis dient de reiziger 
een boekingsformulier in te vullen en te 
ondertekenen. Door het plaatsen van je 
handtekening op het boekingsformulier 
sluit je een overeenkomst met Stichting 
Vogelreizen. Ook geef je hiermee aan dat 
je akkoord gaat met de Reisvoorwaarden. 
De Reisvoorwaarden zijn ter bescherming 
van zowel de reiziger als de reisorganisatie. 
Stichting Vogelreizen wenst alle deelnemers 
alvast een goede, veilige en mooie reis!

Purperreiger (Wim de Groot)
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