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Beste natuurvrienden,  
 
Ieder van ons heeft reikhalzend uitgekeken 
naar het moment dat er geen 
Coronabeperkingen meer waren. Beperkingen 
die ons tegenhielden om weer op pad te gaan 
in de landen waar vogelparadijzen al twee jaar 
lang wachten op ons bezoek. En in maart 
gingen wat dat betreft veel lichten op groen.  
Tot niet veel later de oorlog in Oekraïne ons 
weer met beide voeten op de grond zette. 
Niet omdat nu al die landen opnieuw niet 
bereikbaar zijn. Wel om ons te doen beseffen 
dat ook zonder Corona de wereld om ons 
heen niet vanzelfsprekend is.  
 
Dat we toch graag weer op reis gaan, werd 
eens te meer duidelijk toen we afgelopen 
periode getuige waren van de chaos op 
Schiphol. Enorme drukte, irritaties, 
geannuleerde of misgelopen vluchten; het lijkt 
niet echt uitnodigend.  
 
Stichting Vogelreizen is zich bewust van de 
effecten van de oorlog in Oekraïne. Én van de 
omstandigheden op de luchthavens. Bij iedere 
reis die wij op het programma hebben staan 
voor 2023 zijn bestuur en reisleiders alert op 
actuele ontwikkelingen. Zodra we vaststellen 
dat een reis niet op een verantwoorde manier 
kan plaatsvinden, laten we dat de deelnemers 
tijdig weten. 
Vooralsnog zijn we echter heel positief 
gestemd en hebben we voor 2023 weer een 
volledig programma samengesteld. Met voor 
de zekerheid extra reizen binnen Europa, 
maar gelukkig ook weer naar bestemmingen 
daarbuiten.  
 
We hopen dat jullie hier net zoveel zin in 
hebben als wijzelf! 

 
 
 
 
 
 
 

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 
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. 2301GAM 
➢ 1e helft januari 2023 
➢ 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, 
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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. 2302DEL 
➢ 29 en 30 januari 2023 
➢ reisleiders: Sander Elzerman en Emile 

Dirks  
➢ richtprijs: € 139,- p.p. 

 

Kenia 
 
Kenia is een 
droom-
bestemming voor 
natuur-
liefhebbers. Een 
enorm aantal 

soorten vogels, waaronder veel zeer 
spectaculaire. In tegenstelling tot de situatie in 
‘oerwoudbestemmingen’ zijn de vogels door 
het open landschap vaak prima te zien en te 
fotograferen. Naast de vogels biedt Kenia 
natuurlijk het grootste zoogdierspektakel op 
aarde. Aansprekende soorten als Luipaard, 
Leeuw, Cheetah maar ook gracieuze antilopen 
en nog vele andere soorten zullen uw 
aandacht vragen tijdens deze reis. Deze reis is 
samengesteld om maximaal te genieten en 
minimaal te reizen. We bezoeken een beperkt 
aantal gebieden en verblijven op de meeste 
bestemmingen meerdere dagen. Toch mag u 
bij deze reis rekenen op zo’n 350 soorten 
vogels en 30 á 40 soorten grote zoogdieren. 
De reis is gepland in onze winter om naast de 
Afrikaanse soorten te profiteren van de 
wintergasten uit Europa en Azië.  
➢ 15-daagse reis: reisnr. 2303KEN 
➢ Ca. 23 januari – 6 februari 2023 
➢ reisleider: Michel Kuijpers  
➢ richtprijs: € 4.550,- p.p. bij 6 deelnemers 

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 ertoe 
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. 2304FOC 
➢ ca. 17 t/m 20 februari 2023 
➢ reisleider: Emile Dirks 
➢ richtprijs: € 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 bezoeken aan de highlights 
van de deelstaat Assam, zoals het Kaziranga 
reservaat (vogels van de terrai en Indische 
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neushoorns) en Nameri (o.a.Wreathed 
hornbill, Ibisbill), staat ons bezoek aan de 
hogere delen van de Himalaya centraal. 
Eaglesnest wildlife sanctuary is een begrip 
onder de meer “hardcore” birders en dat is 
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. 2305IND 
➢ begin maart 2023 
➢ reisleider: Janus Verkerk 
➢ richtprijs: € 3999,- p.p. 
 

Limburg / Maasduinen 
Landgoed De Hamert 

We bezoeken 
op vrijdag-
ochtend 14 
april één van 
de mooiste 
natuur-
gebieden 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 pannen-
koekenrestaurant, een afscheidsdrankje en 
het vervoer naar en van het “Heerenven”. 
➢ 1-daagse reis: reisnr. 2306LIM 
➢ 14 april 2023 
➢ Reisleider: Raymond Oostwegel  
➢ richtprijs: € 45,- p.p. 

 

Lesbos 
Gelegen op 
enkele 
kilometers 
afstand van 
de Turkse 
kust, 
kenmerkt dit 
grote eiland 

zich door een nog vrijwel onbedorven, 
natuurlijk en groen landschap. En dat maak je 
in deze regio niet zo vaak meer mee….. Rijk 
begroeide dalen en uitgestrekte vlakten 
wisselen elkaar af met voedselrijke 
zoutpannen en moerassige ondieptes. 
Naaldbossen en weelderige loofbossen, 
olijfboomgaarden, bergbeken, de ‘mount’ 
Olympos (968 m.), indrukwekkende klifkusten 
en nauwelijks bewoonde streken geven ons 
uitgelezen kansen om typisch 
oostmediterrane (trek-)vogels te ontmoeten. 
Hierbij valt te denken aan tot de verbeelding 
sprekende soorten als Arendbuizerd, 
Aziatische Steenpatrijs, Witvleugelstern, 
Citroenkwikstaart, Oostelijke Blonde Tapuit, 
Turkse Boomklever, Rüppells Grasmus, 
Griekse Spotvogel, Maskerklauwier, 
Bruinkeelortolaan, Smyrnagors en 
Zwartkopgors. 
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➢ 8-daagse reis: reisnr. 2307LES 
➢ Begin mei 2023 
➢ reisleider: Emile Dirks 
➢ richtprijs: € 1099,- 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 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. 2308AND 
➢ 6 tot en met 15 mei 2023 
➢ reisleider: Stef Strik 
➢ richtprijs: € 1499,- p.p. 
 

Ebro delta , Monegros en 
Sierra de Guara 

 

Vogelreis 
naar 
Noord 
Oost 
Spanje.         

 
 

De Ebrodelta. 
De Ebrodelta  ligt ongeveer 200 km ten zuiden 
van Barcelona. De delta heeft een oppervlakte 
van 320 vierkante kilometer en ca. 25% 

hiervan is een natuurpark, een Natura-2000 
gebied en een Ramsar wetland. In dit 
natuurpark liggen beschermde wetlands 
(draslanden), stranden, moerassen, 
zoutpannen en estuaria. Door deze 
verscheidenheid aan biotopen een van de 
belangrijkste vogelgebieden van Spanje met 
door het jaar heen meer dan 300 
vogelsoorten. In Europa de belangrijkste 
broedplaats voor de Audouins meeuw. Andere 
vogelsoorten zijn onder andere  Purperreiger 
Woudaapje, Ralreiger, Steltkluut, Krooneend, 
Dunbekmeeuw, Lachstern, Witwangstern, 
Flamingo en Purperkoet.  

De steppes van Aragon, El Planeron en los 
Monegros.                                                             
De gebieden aan de randen van het dal van de 
Ebro kunnen worden beschreven  als 
steppegebied en als woestijn. De Ebro en 
kleinere rivieren liggen hier als smalle groene 
linten tussen in een over het algemeen 
kurkdroog landschap. Het gebied is door de 
droogte vrijwel boomloos en dun bevolkt. 
Kenmerkend zijn de tafelbergen in het 
landschap. Verspreid liggen er wat zoutmeren 
en plassen in het gebied.  We zoeken hier 
vooral naar vogels die van deze droogte 
houden zoals diverse leeuweriksoorten 
(waaronder de zeldzame Duponts leeuwerik), 
zandhoenders, grielen en mogelijk trappen. 
Maar ook soorten als Steenuil, Steenarend, 
Brilgrasmus, Alpenkraai en Kleine torenvalk 
horen tot de bewoners van dit gebied. Ook de 
ooibossen in het dal van de Ebro zijn de 
moeite van een bezoekje waard en biedt 
goede kansen voor soorten als Wielewaal en 
Bijeneter.                                               

In het noorden van Aragon ligt de Sierra de 
Guara, een vrij groen, open gebied met veel 
kloven en ruige rotsformaties. De Vale gier is 
hier talrijk en Lammergier wordt regelmatig 
gespot. Maar ook soorten als Blauwe 
rotslijster, Baardgrasmus, Nachtegaal,  
Alpengierzwaluw en roofvogels als Rode 
wouw, Dwergarend en Steenarend zijn hier 
niet ongewoon. 
➢ 9-daagse vliegreis: reisnr. 2314EBR 
➢ 27 april tot en met 5 mei 2023 
➢ reisleider: Ton Renniers 
➢ richtprijs: € 1499- p.p. 
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Bulgarije/Roemenië 
Tijdens deze 
prachtige reis 
bezoeken we 
verschillende 
land-
schappen, 
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. 2309BUL 
➢ ca. 1 t/m 11 juni 2023 
➢ reisleider: Michel Kuijpers 
➢ richtprijs: € 1775,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

en wat we verder in 2023 al op 
het programma hebben staan: 

 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 
 

➢ Georgië 
➢ September 2023 
➢ Reisleider: Emile Dirks 

➢ Ethiopië 
➢ Okt./nov. 2023 
➢ Reisleider: Lieuwe Dijksen 

➢ Zuid Afrika, 16-daagse reis 

➢ Augustus  2023 
➢ reisleider: Emile Dirks 
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