
Farne Islands en Engels Noordzeekust       mei 2022  

 

 
 

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. 
 

 
 
Bass Rock. Dit natuurreservaat is een grote vogelrots in de Noordzee 2 km voor de 
Schotse kust die wordt bewoond door grote aantallen Jan van Genten en o.a. vele 
zeekoeten en drieteenmeeuwen. We zullen een boottocht  met  een RIB /Zodiac maken 
van ca. 75 minuten rond deze grote vogelrots, waarbij de vissende Jan van Genten van 
dichtbij zijn te bewonderen. 
 
Farne Islands: Deze eilandengroep is van de National Trust (vergelijkbaar met 
Natuurmonumenten) en  staan bekend om o.a. de grote aantallen papegaaiduikers, 4 soorten 
sterns, alken, zeekoeten en kuifaalscholvers. 
We bezoeken het hoofdeiland Inner Farne en maken een vaartocht langs en rond de  andere Farne 
eilanden, waarbij we naast de vele vogels ook een zeehondenkolonie zullen ontmoeten.  
De duur van deze trip is ca 150 minuten waarvan 1 uur op het eiland zelf. 

 
De Lammermuir Hills:  een groot heide-en hoogveengebied  in zuidelijk Schotland, waar we een 
ontmoeting kunnen hebben met o.a. het Schots sneeuwhoen (red grouse), rode patrijs, goudplevier 
en wellicht velduil. 



De Cheviot Hills gelegen in het 
Northumberland National Park voor soorten 
als paapje, rouwkwikstaart, grote gele 
kwikstaart, waterspreeuw en misschien 
beflijster. 
 
St Abbs Head: een klein natuurreservaat 
aan zee gelegen en gekenmerkt door kliffen 
en ook een beschut liggend  meertje. 
Daardoor een grote variëteit aan vogels in 
een relatief klein gebied 
 
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 diverse 
zangvogels. 
 
De volgorde van het bezoek aan bovengenoemde locaties wordt mede door weersomstandigheden 
bepaald. Dit geldt met name voor Bass Rock en Farne Islands. Deze bezoeken zijn niet alleen 
weer- maar ook getijde-afhankelijk. De organisatie die deze boottochten uitvoert, beslist over de 
haalbaarheid van de geplande trip op de gekozen dag en tijdstip. Hierdoor kunnen verschuivingen 
in het programma plaatsvinden.  
 
Zwaarte van de reis: 
Deze reis is te kenmerken 
als licht tot matig licht. Er 
zullen tijdens deze reis 
enkele korte tot midden 
lange ( ca. 5 km) 
wandelingen zijn op licht  
geaccidenteerd  en soms 
onverhard terrein. 
 
Het weer: Houd rekening 
met wisselvallige 
weersomstandigheden en 
een temperatuur van ca. 17 
graden. 
 
 
 
Inbegrepen in de reis: 

• retourvlucht Amsterdam - Newcastle 

• alle vervoer per minibus 

• vaarexcursies 

• 4 overnachtingen in een hotel in Northumberland / Noordzeekust 

• alle maaltijden. 

 
In vogelvlucht: 

• 5-daagse reis (4 overnachtingen): reiscode 2209FAR 

• 16 t/m 20 mei 2022  

• reisleider: Ton Renniers 

• maximaal 7 deelnemers 

• richtprijs € 1050,- pp 

• vroege vogelkorting € 50,- 

• toeslag voor 1 persoonskamer € 199,- (beperkt beschikbaar). 



We zullen o.a de volgende gebieden bezoeken (zie  onderstaand kaartje) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


