Beste natuurvrienden,
2020 was een bijzonder jaar. Daar zal iedereen
het over eens zijn. Het is goed stil te staan bij
alle vervelende consequenties van dit
ongekend agressieve virus. Het heeft veel
families geraakt en het kan niet anders dan
dat ook de deelnemers aan reizen van
Stichting Vogelreizen te maken hebben gehad
met coronagevallen en mogelijk zelfs met
verlies van familieleden, vrienden of collega's.
Maar het is ook goed om nu weer vooruit te
kijken. Stichting Vogelreizen heeft jullie de
afgelopen periode helaas een aantal keer
moeten informeren over het afgelasten of
uitstellen van reizen.
Alle seinen staan nu echter weer op groen om
met een positief gevoel aan de slag te gaan
met het reisprogramma voor 2022. We
beseffen hierbij dat nog lang niet alle landen
op dit moment veilig zijn om naartoe te gaan.
We bereiden ons echter voor op de groeiende
kans dat veel van de te plannen reizen
eindelijk weer doorgang kunnen vinden. En het
zal niet verbazen dat we daarvoor vrijwel alle
reizen van 2021 hebben overgezet naar
volgend jaar.
Hopelijk hebben jullie er weer zin in en kunnen
de prachtige reizen in het programma
bijdragen aan het achter ons laten van alles
dat ons door het coronavirus is onthouden.

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
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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
anders: Afrikaanse Zeearend, Palmgier,
Blauwwangbijeneter, Langstaartnachtzwaluw,
Kwak en Hamerkop.
 12-daagse reis: reisnr. 2201GAM
 10 t/m 21 januari 2022
 reisleider: Emile Dirks
 richtprijs: € 1999,- p.p.

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 zee-eenden. We
gaan speuren naar o.m. de Dwergganzen in
het Oude Land van Strijen, naar Slechtvalken
en Ruigpootbuizerds op de Slikken van Flakkee
naar IJseenden, Zwarte Zeekoet, Paarse
Strandlopers en Roodkeel-, Parel- 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. 2202DEL
 29 en 30 januari 2022
 reisleiders: Sander Elzerman en Emile
Dirks
 richtprijs: € 139,- p.p.
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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! Dit toont aan dat natuurherstel en het
uitbreiden van dit reservaat prachtige
resultaten kan opleveren. Het herstel van dit
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. 2203FOC
 ca. 17 t/m 20 februari 2022
 reisleider: Emile Dirks
 richtprijs: vanaf € 339,- p.p.

Eaglesnest, Kaziranga en
Nameri.
Ingesloten en
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 deel van
India vinden we ruim 3400 km2
aaneengesloten reservaat, variërend van
alpenweiden en rhododendronbossen boven
de 3000 m tot rivier begeleidend bos en
“floodplains” in de lagere uitlopers van de
Himalaya. Naast korte bezoeken aan de
highlights van de deelstaat Assam, zoals het
Kaziranga reservaat (vogels van de terrai en

Indische neushoorns) en Nameri
(o.a.Wreathed hornbill, Ibisbill), staat ons
bezoek aan de hogere delen van de Himalaya
deze keer centraal. Eaglesnest wildlife
sanctuary is een begrip onder de meer
“hardcore” birders en dat is dan ook deze keer
het accent van deze reis. We bezoeken onder
meer Dirangzong, Sessa orchid, maken een
dagexcursie naar de Selapass, (fazanten) het
Mandalagebied, en bezoeken Bompucamp
waar we ook drie nachten verblijven. Kansen
op 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
laughingthrushes, 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 hebben we goede kans op het
zien van Indische pantserneushoorn,
Aziatische olifant, de zeer zeldzame Aziatische
wilde buffel, Otter, Slothbeer, Tijger en Rode
panda. Een schitterende reis voor de wat
fanatiekere vogelaars onder ons. Daarom deze
keer ook uitgevoerd met een wat kleiner
gezelschap. Max 8-9 personen. Vol is vol.
 16-daagse reis: reisnr. 2204IND
 begin maart 2022
 reisleider: Janus Verkerk
 richtprijs: € 3649,- p.p.

Limburg / Maasduinen
Landgoed De Hamert
We bezoeken
op vrijdagochtend 8 april
één van de
mooiste
natuurgebieden van
Nederland:
“Landgoed De Hamert”, onderdeel van
Nationaal Park De Maasduinen. Tijdens onze
wandeling wisselt elk half uur het landschap
en dus ook het biotoop voor vogels.
‘s Middags na de lunch bezoeken we het
nabijgelegen “Heerenven”, ook een prachtig
(nieuw) natuurgebied.

We zullen vrijwel zeker kunnen zien:
Roodborsttapuit, Blauwborst, Boompieper,
Veldleeuwerik, Geelgors, Gekraagde
roodstaart, diverse soorten watervogels en
steltlopers en misschien ook al de
Boomleeuwerik en de Boomvalk en met een
beetje geluk ook de IJsvogel.
Bij de prijs is inbegrepen: de begeleiding door
twee gidsen, de lunch in een pannenkoekenrestaurant, een afscheidsdrankje en
het vervoer naar en van het “Heerenven”.
 1-daagse reis: reisnr. 2205LIM
 8 april 2022
 reisleiders: Raymond Oostwegel en Ton
Jeuken
 richtprijs: € 45,- 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 terug gevonden
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, waar te nemen
in een prachtig bloesemrijk landschap.
 5-daagse reis: reisnr. 2206EIF
 ca. 19 - 23 april 2022
 reisleider: Michel Kuijpers
 richtprijs: € 525,- p.p.
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Texel

We bezoeken dit prachtige eiland midden in
de broedtijd, waarbij we beslist kunnen
genieten van tal van prachtige broedvogels,
waaronder: Grote Stern, Dwergstern, Visdief,
Noordse Stern, Kluut, Lepelaar, Bruine
Kiekendief, Blauwborst, Roerdomp en
Strandplevier. Bovendien is er kans op
Rotgans, Zwarte Zee-eend, Jan-van-Gent,
Visarend, Slechtvalk, Dwergmeeuw en
Drieteenmeeuw, maar ook zeldzaamheden en
dwaalgasten. We zullen eveneens veel
doortrekkende steltlopersoorten kunnen
observeren, waaronder Kleine Strandloper,
Krombekstrandloper, Rosse Grutto, Kanoet,
Zwarte Ruiter, Groenpootruiter,
Morinelplevier en misschien de Grauwe
Franjepoot. Door zijn grote variatie in
landschappen is Texel bij uitstek geschikt om
een groot scala aan vogelsoorten te kunnen
waarnemen. Daarbij kunnen ook Houtsnip en
Nachtzwaluw zijn. Laat deze kans niet voorbij
gaan!
 4-daagse reis: reisnr. 2207TEX
 5 tot en met 8 mei 2022
 reisleider: Emile Dirks
 richtprijs: € 399,- p.p.

Andalusië
Het in het zuiden
van Spanje
gelegen
Andalusië 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
info@stichtingvogelreizen.nl
Rabobank NL58RABO0123423945
Inschrijving KvK Utrecht nr. S 41186008
telefoonnummer: 06 - 40156962

4

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 specifieke vogelsoorten die
Andalusië rijk is!
 10-daagse vliegreis: reisnr. 2208AND
 6 tot en met 15 mei 2022
 reisleider: Stef Strik
 richtprijs: € 1499,- p.p.

Farne Islands
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.
We bezoeken :
Bass Rock. Dit natuurreservaat is een grote
vogelrots in de Noordzee vlak voor de Schotse
kust die wordt bewoond door grote aantallen
Jan van Genten en o.a. vele zeekoeten en
drieteenmeeuwen. Hier vandaan rijden we
naar Northumberland waar we een
heidegebied en vallei in 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
National Trust. 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. 2209FAR
 16 t/m 21 mei 2022
 Reisleider: Ton Renniers
 Richtprijs: € 1050,-

Bulgarije/Roemenië
Tijdens deze
prachtige reis
bezoeken we
verschillende
landschappen,
met daardoor
veel
verschillende vogelsoorten. We starten op de
steppen in Bulgarije, met naast veel
watervogels ook prachtige soorten als
Bijeneter, Scharrelaar, Hop, maar ook minder
bekende als de Arendbuizerd, Zwartkopgors
en Veldrietzanger.
Ook de liefhebbers van roofvogels zullen volop
aan hun trekken komen met soorten als
Dwergarend, Sakervalk, Roodpootvalk en
Schreeuwarend. We eindigen in een van
Europa’s meest spectaculaire wetlands, de
Donau delta. Hier zullen we een dag vanuit de
boot vogelen en zoeken naar soorten als Roze
en Kroeskoppelikaan, maar ook kleintjes als
Krekelzanger en Zwartkoprietzanger.

We ronden af in de Macin Mountains, waar
we nog enkele nieuwe soorten kunnen
verwachten.
 11-daagse reis: reisnr. 2210BUL
 ca. 1 t/m 11 juni 2022
 reisleider: Michel Kuijpers
 richtprijs: € 1575,-

en wat we verder in 2022 al op
het programma hebben staan:



Varanger
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 Varanger-schiereiland,
het Varangerfjord en de
Barentszzee gaan we kennis
maken met vogelsoorten die soms óf
regelmatig in onze lage landen overwinteren,
óf 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. 2211VAR
 ca. 5 t/m 14 juni 2022
 reisleider: Emile Dirks
 richtprijs: € 2199,-
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Portugal / Algarve
reisnr. 2213POR
8-daagse reis
eind september 2022
reisleider: Emile Dirks
richtprijs: € 1149,-







Ethiopië: reisnr. 2214ETH
22-daagse reis
14 okt. - 4 nov. 2022
reisleider: Lieuwe Dijksen
richtprijs: € 3200,-





N.B: We merken dat de ticketprijzen voor
vliegreizen op dit moment nogal wisselend
zijn. Dit kan nog van invloed zijn op de
uiteindelijke kostprijs van de reizen.
Hierover informeren wij deelnemers
vanzelfsprekend in een zo vroeg mogelijk
stadium.
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