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Bergeend (Wim de 
Groot)

colofon: samenstelling: Emile Dirks, met medewerking en bijdragen van: Aad den Boer, Lieuwe Dijksen, Janus 
Verkerk, Michel Kuijpers, Raymond Oostwegel, Ton Renniers, Stef Strik, Victor Eggenhuizen en Sander Elzerman.
Dank aan alle fotografen genoemd bij de foto’s.
drukwerk: offsetdrukkerij NUANCE b.v. Zaandam, oktober 2022.
Druk- en zetfouten en kennelijke of aannemelijke onjuistheden voorbehouden.
Foto voorzijde: Lilac-breasted Roller (Wim de Groot), foto achterzijde: IJsvogel (Wim de Groot).

Inhoud
pag. reis duur mnd. v.a. €*) reisleider

3 voorwoord
4 Gambia 15 jan website Emile Dirks
5 Deltagebied 2 jan 149,- Sander Elzerman
6 Kenia 16 jan 4800,- Michel Kuijpers
8 Fochteloo 4 feb 324,- Emile Dirks
9 India 16 mrt 3999,- Janus Verkerk

10 Limburg 1 apr 45,- Raymond Oostwegel
11 Lesbos 8 apr/mei website Emile Dirks
12 Andalusië 10 mei 1499,- Stef Strik
13 Marker Wadden 1 apr/mei 45,- Victor Eggenhuizen
15 noordoost Spanje 9 mei 1499,- Ton Renniers
16 Bulgarije 11 jun 1775,- Michel Kuijpers
17 Algarve 9 sep website Ton Renniers
18 Zuid-Afrika 16 aug website Emile Dirks
20 Ethiopië 23 okt/nov 3000,- Lieuwe Dijksen
22 hoe kan ik boeken ?
23 onze reisvoorwaarden

*)   actuele en geldende reisgegevens, zoals: definitieve reisdata en definitieve reissom, aanbiedingen, 
coronabeperkingen en coronavoorwaarden, zijn altijd vermeld op de website, in de betreffende reisbrochure.

Stichting Vogelreizen is aangesloten bij:

Kwetsbaar
De hoop die ik uitsprak in het voorwoord van 
onze reisgids 2021, is voor een deel uitgekomen. 
We hebben weer kunnen genieten van de 
vogelwereld in binnen- en buitenland. Nog niet 
helemaal zoals we het graag hadden gezien, 
maar wát een verschil met de voorgaande
twee jaren!

Ik realiseer me, terwijl ik dit opschrijf, dat het nog 
niet bepaald rustig is in landen heel dichtbij ons. 
En ik besef dat een uitgelaten stemming, omdat 
we weer vrijwel overal vogels kunnen gaan kijken, 
niet helemaal op zijn plaats lijkt. Vluchtelingen die 
ons land opzoeken om een veilig onderkomen te 
vinden, terwijl wij ons eigen land achter ons laten 
om, in vrijheid, natuurgebieden elders te bezoeken.  

Om misverstanden te voorkomen: ik vind ook dat 
dat kan en mag. Zolang we ons er maar 
van bewust zijn dat de vrijheid waarin 
we dat doen, niets vanzelfsprekends 
heeft. Of het nu een coronacrisis is of de oorlog in 
Oekraïne, het toont ons de kwetsbaarheid van de 
samenleving waar wij onderdeel van uitmaken. 

Over kwetsbaarheid gesproken: de gevolgen van 
de oorlog reiken tot ver over de landsgrenzen van 
Oekraïne. We merken het dagelijks bij alles wat 
we doen: de gevolgen van de energiecrisis raken 
iedereen die niet de mogelijkheid heeft om andere 
energiebronnen in te zetten dan gas of elektriciteit, 
afkomstig van externe leveranciers. 

Vanzelfsprekend houdt dat ook bestuur en 
reisleiders van Stichting Vogelreizen bezig. 
We hebben er zelf dagelijks mee te maken, maar 
we maken ook afwegingen waar het onze reizen 
betreft. Kunnen we nog wel vliegreizen aanbieden, 
als duurzaamheid zo ongeveer het belangrijkste 
thema van dit moment is? Daarbij is het makkelijk 
om te zeggen dat vogelreizen, ónze reizen, ook een 

lokaal, maatschappelijk doel dienen. Als wij niet 
komen, hebben de lokale mensen geen of minder 
inkomen.  

Zo makkelijk willen we ons er niet vanaf maken. 
Wij willen graag samen met jullie op reis, maar we 
voelen ons ook verantwoordelijk voor wat er met 
de wereld om ons heen gebeurt. Als we dat niet 
met elkaar doen, is er straks immers ook niets meer 
om voor op reis te gaan.  

Wij hebben daarom besloten om in het vervolg 
vliegreizen te compenseren. Niets nieuws, want 
veel organisaties doen dat al. Ook Stichting 
Vogelreizen heeft dit eerder gedaan. Nadat bleek 
dat volstrekt oncontroleerbaar was wat er met de 
compensatie gebeurde, zijn we daarmee gestopt.  

We hebben nu echter twee doelen gevonden die 
voor ons, maar ook voor de deelnemers prima 
‘controleerbaar’ zijn. Twee doelen geleid door 
mensen met het hart op de juiste plaats en met een 

doelstelling waar Stichting Vogelreizen 
zich helemaal in kan vinden. Op onze 
website vinden jullie meer informatie over 

deze doelen. Als je wilt, kun je ze zelfs bezoeken, zij 
het dat het ene doel (in Noord-Brabant) een stuk 
dichterbij huis ligt dan het andere (in Costa Rica).  

De afweging om deel te nemen aan een van de 
in deze reisgids opgenomen (vlieg-)reizen van 
Stichting Vogelreizen, maakt ieder van jullie zelf. 
Ook nu hebben we reizen in het programma 
waarbij niet gevlogen hoeft te worden. 
Dat betekent echter wel dat ze vooralsnog in en 
rond Nederland plaatsvinden. Wij kijken zeker naar 
alternatieven. We zien daarbij nu vooral dat het de 
reizen soms veel langer, duurder of inefficiënter 
maakt. Niet per se een goede vervanging. 
Wel noodzakelijk om ook hiernaar te blijven kijken. 
Als er goede alternatieven zijn, bieden wij ze graag 
aan! 

Aad den Boer, voorzitter Stichting Vogelreizen
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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 gaan 
ontdekken. 

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. 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 ook 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 gezellig en 
gevarieerd weekend!

Ontdek een Afrikaans 
vogelparadijs

Gambia
Middelste Zaagbekken (RSPB)

Grey-headed Bush-shrike (Emile Dirks)
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•  reiscode: 2302DEL  •  unieke 2-daagse 
carpool-excursie op za. 28 en zo. 29 januari 
2023  •  reisleiders: Sander Elzerman en Emile 
Dirks  •  inclusief: overnachting in gedeelde 
tweepersoonskamer met gescheiden bedden, 
diner, ontbijt en lunchpakket voor tweede dag  
•  exclusief: carpoolkosten  •  reissom: slechts 
€ 149,- pp, toeslag eenpersoonskamer (beperkt 
beschikbaar) € 29,95 pp  •  check onze website 
voor nog beschikbare plaatsen  •  max. slechts 
14 deelnemers  •  raadpleeg de reisbrochure op 
onze website.

Omsloten door Senegal, langs de oevers van 
de gelijknamige rivier, ligt Gambia. Échte West-
 Afrikaanse soorten komen we tegen:  
Roodsnaveltokken, 4 soorten Scharrelaars, 
Turaco’s, Spoorkoekoeken, Kapgieren en 
een aantal soorten indrukwekkend mooie 
Glansspreeuwen. 

We komen oog in oog te staan met Regenwulpen, 
Drieteenstrandlopers, Groenpootruiters of 
Middelste Jagers. Vanuit het vissersdorpje Tanji 
maken we diverse excursies. Hier wemelt het van 
de Konings- en Reuzensterns, Grijskopmeeuwen 
en steltlopers. Vaak zien we er meerdere Visarenden, 
Dunbekmeeuw, Kelpmeeuw en de 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, verder landinwaarts, maken we 
enkele boottochten door mangrove gebied, met 
kans op de geheimzinnige African Finfoot. Er zijn 
daar altijd Pelikanen, Aalscholvers, Slangenhals-
vogels, Senegal Grielen, 3 soorten ijsvogels, 
Reuzen reiger, Ralreigers of de zeldzame Witrugkwak. 
Vanuit het dorp Janjanbureh maken we een 
prachtige boottocht langs het Gambia Rivier 
National Park. Kanshebbers zijn: Afrikaanse 

Zeearend, Palmgier, Blauwwang bijeneter, 
Langstaart nachtzwaluw, 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!

Wintervogels 
      in de Delta
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•  reiscode: 2301GAM  • 15-daagse rondreis  
7 t/m 21 januari 2023  •  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 € 50,-: € 2789,- pp  •  toeslag 
eenpersoonskamer € 199,-  •  lees de speciale 
Gambia-brochure op onze website, meer 
informatie: e-mail: emile.dirks@stichtingvogel-
reizen.nl. Check de website of er nog plaats is. 

VOGELREIZEN
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Vogels en groot wild – het beste van

  Kenia

Het land waar je als natuurliefhebber eigenlijk tenminste één keer in je leven geweest moet zijn: 
Kenia. Het is een droombestemming voor vogelaars, met als kers op de taart de grote zoogdieren 
die Afrika te bieden heeft. 

Tijdens deze exclusieve, zeer kleinschalige 
(maximaal 6 deelnemers) reis bezoeken we een 
aantal van de klassieke bestemmingen van Kenia: 
Lake Nakuru, bekend van de enorme 
aantallen flamingo’s, en de reservaten 
Samburu en de wereldberoemde Masai 
Mara, bekend van de grote aantallen zoogdieren. 
Ook een paar minder bekende reservaten bezoeken 

we: Lake Baringo en Kakamega Forest. Die zijn met 
name voor de vogelaars erg interessant.
We starten de reis met een bezoek aan de flanken 

van de machtige Mount Kenia, met zijn 
5200 m. nog 400 m. hoger dan de Mont 
Blanc. Hier zullen we vogelsoorten van 

grotere hoogten zien, die compleet verschillen van 
de avifauna in lager gelegen gebieden.

Samburu ligt het droge midden van Kenia en wijkt 
zowel qua vogels als zoogdieren af van de Masai 
Mara. Hier treffen we bijzonderheden als de Beisa 
Oryx, de Grévyzebra en de Gerenuk.  
 
Op vogelgebied is Samburu geweldig voor 
droogtespecialisten, zoals zandhoenders en 
trappen, terwijl er ook veel soorten roofvogels 
voorkomen. De Masai Mara is beroemd vanwege de 
vele zoogdieren en de in hun kielzog volgende 
roofdieren: Leeuwen, Luipaarden en Cheeta’s. 
Ook op vogelgebied heeft de Mara bijzonder veel 

te bieden en het zal zeker een van de 
hoogtepunten van deze ontdekkingsreis vormen. 

Nog een heel ander biotoop is het Kakamega 
Forest. Hier zijn bijna geen zoogdieren, maar des te 
meer vogels, waaronder enkele zeer spectaculaire, 
zoals de Great Blue Turaco.

•  reiscode: 23/03KEN  •  16-daagse vogel- en 
natuurreis naar Kenia van 20 januari t/m 
4 februari 2023, o.l.v. Michel Kuijpers  •  
reissom € 4.850,- p.p. bij 6 deelnemers, 
vroegboekkorting € 50,- p.p.  •  op basis van 
een gedeelde tweepersoonskamer, toeslag 
eenpersoonskamer € 450,-  •  inclusief 
vervoer per landcruiser, alle dagen verzorgde 
excursies, rechtstreekse vlucht met KLM  •  
maximum aantal deelnemers: 6, vol = vol!  
•  accommodaties: lodges obv volpension 
(deels veldlunches)  •  kijk op onze website 
voor de uitgebreide reisbrochure over deze 
fantastische bestemming.

Kroonkraanvogels (Michel Kuijpers)
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Ibisbill (Wim de Groot)

India: vogels en zoogdieren van

Arunachal Pradesh
en Assam 

De noordoostelijke deelstaten Assam en 
Arunachal Pradesh liggen ingesloten tussen 
Bhutan in het westen, Tibet en China in het 
noorden en Myanmar in het zuiden. In dit 
schitterende deel van India vinden we ruim 
3400 km2 aaneengesloten natuurreservaat. 
Het landschap varieert van alpenweiden en 
rhododendronbossen boven de 3000 m., tot 
rivier-begeleidend bos en ‘floodplains’ in de 
lagere uitlopers van de Himalaya. 

We bezoeken de highlights van de deelstaat Assam, 
zoals het beroemde Kaziranga-reservaat (vogels 
van de Terai en Indische Neushoorns) en Nameri 
(o.a. Wreathed Hornbill en Ibisbill). Daarnaast 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 het accent van onze reis. Het hoogste 
rendement voor deze unieke tocht kunnen we 
halen door een track te nemen die dwars door het 
hart van Eaglesnest Sanctuary loopt. 
We bezoeken dan de beste vogellocaties: 
Dirangzong, Sessa Orchid, drie over - 
nachtingen in Samdrup Khang, een dagexcursie 
naar de Selapass, het Mandalagebied, een rit en 
overnachting naar Lamacamp, en een rit naar 
Bompucamp. Hier verblijven we drie nachten. 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. 
Bovendien zijn er tevens gerede kansen 

op het ontdekken van Indische Pantserneushoorn, 
Aziatische Olifant, de zeer zeldzame Aziatische 
Wilde Buffel, Otter, Slothbear (Lippenbeer), Tijger en 
Rode Panda. Een schitterende reis voor de wat 
fanatiekere vogelaars onder ons. Daarom deze keer 
uitgevoerd met een wat kleiner, select gezelschap 
van max 8-9 personen. Vol is vol.

•  16-daagse vliegreis begin maart 2023  
•  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, jeepsafaris in Kaziranga, entree 
Nameri, Kaziranga en Eaglesnest, 2 
binnen landse vluchten Delhi-Guwahati v.v.  
•  reissom: € 3999,- p.p., geen vroegboekkorting 
en helaas geen eenpersoonskamer mogelijk  
•  download de speciale brochure op onze 
website.  •  meer informatie:  Janus Verkerk 
06-21253594, janusverkerk@hetnet.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. Zelfs de Zeearend heeft 
hier in 2022 voor het eerst gebroed!

Gedurende ons vierdaagse verblijf bezoeken we 
niet alleen het Fochteloërveen en randgebieden, 
maar ook ontdekken 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 ‘De Kraanvogels van Fochteloo’ 
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 heel misschien Steppekiekendief, 
Buizerd, Havik, Sperwer, Slechtvalk, 

Roodborsttapuit, Kuifmees, Zwarte Mees, 
Groene Specht, Grote Bonte Specht, 
Boomklever, Veldleeuwerik, 

Boomleeuwerik, Graspieper, Raaf, Geelgors, 
Klapekster, Appel- en Goudvink en Kerkuil. 
Ga mee met deze unieke vierdaagse ontdekkings reis 
en geniet volop van Kraanvogels en heel veel 
vogelsoorten méér. Check de website voor de 
reisbrochure en de nog beschikbare plaatsen.

Kraanvogels en Ree (Moniek Roozemeijer)
•  reiscode: 2304FOC: do. 16 t/m zo. 19 feb., olv 
Emile Dirks  •  reissom: € 349,- pp, na vroege 
vogel-korting van € 25,- pp slechts € 324,- pp  
•  toeslag alleengebruik tweepersoonskamer: 
€ 59,-  •  inclusief: 3 nachten in hotel in Elsloo, 
maaltijden: 3x ontbijtbuffet, 3x driegangendiner, 
3x lunchpakket (vr., za. en zo.); alle excursies 
volgens programma; carpoolkosten; toeristen-
belasting; vogelwaarnemingenlijst. 
‘Ontdek het óók!’
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Vogeleiland 
      Lesbos

Het Griekse eiland Lesbos kenmerkt zich door 
een nog vrijwel onbedorven, natuurlijk en 
groen landschap. Rijk begroeide valleien met 
kleinschalige akkers en weiden wisselen af met 
voedselrijke zoutpannen en moerassige 
ondieptes.

Naaldbossen en weelderig loofbos, 
olijfboomgaarden, bergketens, de berg 
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, Rüppells Grasmus, Griekse 
Spotvogel, Maskerklauwier, Bruinkeelortolaan en 
Zwartkopgors. Vanwege z’n zuidoostelijke ligging 
in Europa, hebben wij kans op twee soorten die 
juist op Lesbos de meest westelijke grens van 
hun Aziatisch verspreidingsgebied bereiken: de 
Smyrnagors en de Turkse Boomklever. Ons hotel 
ligt centraal op het eiland, aan de rand van het 

dorpje Skala Kallonis, aan de gelijknamige baai én 
pal naast een interessant moerasgebiedje. 

Kortom: een top 8-daagse voorjaarsreis naar dit 
vermaarde Griekse vogeleiland; een 
reisdoel dat de echte natuurvriend zeker 
niet wil missen . . .

Raadpleeg de reisbrochure op onze website voor 
het uitgebreide reisprogramma. 

Steltkluut (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 kunnen in 

beeld komen: Roodborsttapuit, Blauwborst, 
Geelgors, Gekraagde Roodstaart, Fitis, Tjiftjaf, 
Boompieper, Veldleeuwerik en mogelijk 
zelfs Appelvink, Zwarte Specht, Kuifmees óf 
Boomleeuwerik. Ook IJsvogel en Klapekster mogen 
we op voorhand 
niet uitsluiten . . .

Op het Heerenven-Zuid zijn diverse 
soorten eenden 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 

kanshebbers. Het aantal vogelsoorten 
lag in het verleden meestal 

rond de 80! Ga je mee op 
ontdekkingstocht?

Blauwborst 
(Wim de Groot)

•  reiscode: 2306LIM  •  vrijdag 14 april 2023  •  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.

•  8-daagse vliegreis olv Emile Dirks  •  reiscode: 
2307LES  •  eind april - begin mei 2023  
•  indicatie reissom: € 1279,- pp, na vroege 
vogel-korting van € 50,- slechts € 1229,- pp  
•  incl.: retourvlucht, hand- en ruimbagage, 
logies+ontbijt plus veldlunch, alle excursies 
ter plaatse met minibus  •  er zijn bij deze reis 
ws. geen eenpersoonskamers beschikbaar, 
evenmin is deelname ‘op indeling’ (op de 
kamer met een andere, onbekende deelnemer) 
mogelijk  •  check de website voor de 
definitieve data en reissom.

10 11

VOGELREIZEN
STICHTING

VOGELREIZEN
STICHTING



13

 

Baardmannetje (Wim de Groot)

In 2016 verrezen vijf nieuwe, onbewoonde 
natuureilanden in het Markermeer. Deze zijn 
aangelegd met als doel natuurherstel en 
vergroting van de biodiversiteit in dit grote 
open water.

De eerste jaren werd de vegetatie kort gehouden 
en de eilanden werden al snel bevolkt door 
meeuwen- en sternenkolonies. En er werd 
een wand voor Oeverzwaluwen 
aangelegd. Veel soorten steltlopers, 
Lepelaars, Baardmannetjes, kiekendieven en zelfs 
Vis- en Zeearend werden vaste gasten. 

Alle broedvogels worden permanent in de 
gaten gehouden, er staan insectenvallen om de 
ontwikkeling van de rijke insectenpopulatutie bij 
te houden en er worden watermonsters op en rond 
het natuurgebied genomen. Slechts één van de 
5 eilanden is voor publiek toegankelijk. En daar is 
beslist heel veel te beleven; ontdek ‘t óók! 

Tegenwoordig vormen de Marker Wadden 
onderdeel van het nieuwe Nationaal Park Nieuw 
Land. Samen met de Oostvaardersplassen en de 

Lepelaarplassen is dit het grootste man made 
natuurgebied ter wereld, met 29.000 hectare. 

Onze speciale dagexcursie vertrekt vanuit de 
Bataviahaven in Lelystad. Met de veerboot zijn 
we dan met een half uurtje op onze unieke 
bestemming. We maken een veelbelovende, 
rustige wandel-struintocht van ongeveer 4 uur. 

We bezoeken bovendien een aantal 
interessante vogelkijkhutten. U kunt 
rekenen op soorten als Baardmannetje, 

Kluut, Zwartkopmeeuw, Blauwborst en misschien 
zelfs een Flamingo. Wat meer geluk hebben we 
nodig voor: Visarend, Zeearend, Reuzenstern, 
Dwergstern, IJseend, Steltkluut, Dwergmeeuw, 
Geoorde Fuut óf Steenloper. We gaan het samen 
meemaken!

•  reiscode: 2315MAR  •  dagexcursie eind 
april, op za. of zo.  •  reissom: EUR 45,- pp  •  
excursieleider: Victor Eggenhuizen  •  raadpleeg 
de website voor de reisbrochure en de 
definitieve datum en aanwijzingen voor o.a. 
parkeren bij de haven.

•  reiscode: 2308AND  •  10-daagse vliegreis 
olv Stef Strik  •  5 tot en met 14 mei 2023  •  
richtprijs: € 1499,- pp.

12

Het in het zuiden van Spanje gelegen Andalusië, kent vele mogelijkheden voor indrukwekkende 
vogelexcursies. We treffen er droge, steppeachtige terreinen, rivieren en meren, bergen en een 
gevarieerde kust.

Kleine Trap (Wim de Groot)

Andalusië

Ieder biotoop kent zijn eigen, unieke avifauna. 
Sommige soorten, zoals Zwarte Tapuit en Moorse 
Nachtzwaluw laten zich hier, op ‘n steenworp 
afstand van Afrika, het beste zien of horen. 
Meer algemene soorten als de Kleine 
Zwartkop, Graszanger, Blauwe Rotslijster, 
Hop en Bijeneter duiken regelmatig op 
tijdens onze ontdekkingsreis 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 bergen vinden we 
Grijze Gors, Alpenkraai, Vale Gier en Dwergarend. 

In Tarifa zien we de laatste trekvogels Europa 
binnenkomen, zoals o.a. Wespendief, Dwergarend 
en Eleonora’s Valk. 

Laat u verrassen door dit mystieke 
landschap, de mediterrane cultuur 
en de vele specifieke vogelsoorten 

die Andalusië rijk is! Raadpleeg de uitgebreide 
reisbrochure op onze website.

Struinen over de

  Marker WaddenVOGELREIZEN
STICHTING
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noordoost Spanje 
      Ebrodelta, Los Monegros en 
                              Sierra de Guara 

De Ebrodelta ligt ongeveer 200 km. ten zuiden 
van Barcelona en heeft een oppervlakte van 
320 km2. Ongeveer 25% hiervan is een officieel 
Natuurpark, een Natura-2000 gebied én een 
Ramsar-wetland. In dit Natuurpark liggen 
beschermde wetlands (draslanden), stranden, 
moerassen, zoutpannen en estuaria. Door deze 
verscheidenheid aan biotopen is het een van de 
belangrijkste vogelgebieden van Spanje, met 
door het jaar heen meer dan 300 vogelsoorten.

In Europa is de Ebro-delta de belangrijkste 
broedplaats voor de Audouinsmeeuw. Andere 
vogelsoorten zijn onder andere Purperreiger, 
Woudaapje, Ralreiger, Steltkluut, Krooneend, 
Dunbekmeeuw, Lachstern, Witwangstern, Flamingo 
en Purperkoet. We ontmoeten ook veel soorten 
steltlopers op doortrek. 

De steppes van Aragon zijn 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 zijrivieren 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. Verspreid liggen 
er wat zoutmeren en plassen in het gebied. We 
zoeken hier vooral naar vogels die van deze 
droogte houden: leeuweriksoorten (waaronder de 
zeldzame Duponts Leeuwerik), zandhoenders, 
Grielen en mogelijk trappen. Maar ook soorten als 
Steenuil, Steenarend, Brilgrasmus, Alpenkraai, 
Scharrelaar en Kleine Torenvalk horen tot de 
bewoners van dit gebied. De ooibossen in het dal 
van de Ebro bieden 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 de 

Lammergier wordt regelmatig gespot. 
Soorten als Blauwe Rotslijster, 
Baardgrasmus, Nachtegaal, Alpengier-

zwaluw en roofvogels als Rode Wouw, Dwergarend 
en Steenarend zijn hier niet ongewoon . . . 
Ga mee en geniet!

•  9-daagse vliegreis  •  reiscode: 2314EBR  
•  27 april t/m 5 mei 2023  •  reisleider: Ton 
Renniers  •  richtprijs: € 1499- pp  •  check 
de reisbrochure op onze website voor de 
uitgebreide reisbeschrijving.
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Hop (Wim de Groot)



Bulgarije en 
        Roemenië

Tijdens deze prachtige natuur- en vogelreis bezoeken we een breed scala aan landschappen, met 
daardoor heel 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 gaan genieten in 
een van Europa’s meest spectaculaire wetlands, de 
Donaudelta in Roemenië. Hier zullen we een dag 
vanuit de boot vogelen en zoeken naar soorten als 
Roze en Kroeskoppelikaan, maar ook naar kleintjes 
als Krekelzanger en Zwartkoprietzanger.

We ronden onze ontdekkingsreis af in Macin 
Mountains National Park, waar we 
prachtige nieuwe soorten kunnen 
verwachten, o.a.: Bastaard- en 

Slangenarend, Sakervalk, Balkansperwer, Ortolaan 
en Roodkopklauwier.

•  reiscode: 2309BUL  •  11-daagse reis van 
ca. 1 t/m 11 juni 2023  •  reisleider: Michel 
Kuijpers  •  richtprijs: € 1775,- pp  •  raadpleeg de 
uitgebreide reisbrochure op onze website, voor 
o.a. definitieve reisdata en definitieve reissom.

•  reiscode: 2316POR  •  9-daagse vliegreis 
eind september  •  verblijf in 3 hotels, 
halfpension plus veldlunch  •  reisleider: Ton 
Renniers  •  indicatie reissom: € 1695,- pp, op 
basis van gedeelde tweepersoonskamer, na 
€ 50,- vroege vogel-korting: € 1645,-, toeslag 
eenpersoonskamer: € 250,-  •  dagelijks 
excursies met eigen minibus  •  max. aantal 
deelnemers: 14.
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Geoorde Fuut (Wim de Groot)
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We verblijven eerst in Sagres, in het zuidwesten 
van Portugal. Een pelagische tocht hoort 
daar natuurlijk bij, met kans op: Kuhls en 
Grote Pijlstormvogel, Grauwe, Noordse 
of Vale Pijlstormvogel, (Wilsons) 
Stormvogeltje, Jan-van-gent, Grote of 
Kleine Jager én zeezoogdieren.

Het vermaarde vogeltrektelpunt Cabranosa 
bezoeken we meerdere keren, met trek van 
roofvogels, andere migranten en lokale gasten: 
Slangenarend, Blauwe Kiekendief, Torenvalk, 
Zwarte Wouw, Wespendief, Europese Kanarie, 
Blauwe Ekster, Zwarte Ooievaar en Grote Lijster. 
Dan 3 dagen naar de steppen van Castro Verde, 
in de zuidelijke Alentejo. Doelsoorten zijn daar 
o.a.: Vale-, Monniks- en Aasgier, Grote en Kleine 
Trap, Zwartbuikzandhoen, Spaanse Keizerarend, 
Steenarend, Kalanderleeuwerik en Iberische 
Klapekster. Daarna gaan we naar Albufeira, aan de 
kust. We bezoeken o.a. de Serra de Monchique, 
Lagoa dos Salgados en Ria Formosa (boottocht). 

Een reis met volop kansen: Rode Patrijs, Woudaapje, 
Ral-, Koe- en Kleine Zilverreiger, Lepelaar, 
Visarend, Slangen-, Dwerg- en Havikarend, Rode 
Wouw, drie soorten kiekendieven, Slechtvalk, 

Purperkoet en vele andere steltlopers, 
Geelpoot-, Dunbek-, Audouins- en 
Zwartkopmeeuw, Reuzenstern, Hop, 

Iberische Groene Specht, Rotszwaluw, Alpenkraai, 
Rosse Waaierstaart, Blauwborst, Blauwe Rotslijster, 
Blauwe Ekster, Zwarte Spreeuw en Spaanse Mus. 
Check de reisbrochure!

najaarstrek in 
        de Algarve

Kuhls Pijlstormvogel (Emile Dirks)
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Vanuit comfortabele accommodaties gaan we 
dagelijks op excursie met ons minibusje. We 
zwerven door en langs hoogvlaktes, halfopen 
bossen, savannes, heuvelachtig gebied, moerassen, 
lagunes, stranden, duingebieden en de Indische 
Oceaan. Het aardige is dat we het waarnemen 
van vogels combineren met het observeren van 
groot wild. Een unieke combinatie! Niet alleen 
Olifanten, Buffels, Neushoorns en misschien 
Leeuw en Luipaard, kruisen ons pad. Ook tal 
van andere soorten hoef- en roofdieren 
kunnen waargenomen worden, zoals 
Wilde Honden en Hyena’s. En aan 
vogels geen gebrek: we maken kans op 300+ 
soorten, waaronder: Indian Yellow-nosed 
Albatross, Cape Gannet, African Darter, Goliath 
Heron, Saddle-billed, Marabou en Yellow-billed 
Stork, African Pygmy Goose, African Fish Eagle, 
Bataleur, Verreaux’s, Martial en African Crowned 
Eagle, Lannervalk, African Finfoot, Black Crake, 

Wattled Crane, Grey-headed Gull, Giant en Striped 
Kingfisher, White-fronted en Little Bee-eater, 
Southern Ground-hornbill, Wire-tailed en 
White-throated Swallow, verschillende soorten 
sunbirds en weavers. Plus héél veel andere 
indrukwekkende vogelsoorten. 

We reizen door dit prachtige en uitgestrekte land 
aan het einde van de winter van het zuidelijk 
halfrond. Het is ‘de droge tijd’: regen is nog steeds 

een uitzondering en de temperatuur 
zal rond de 25°C liggen. Een aantal 
boomsoorten heeft haar bladeren laten 

vallen, waardoor we vaak makkelijker vogels 
kunnen waarnemen en fotograferen. Bovendien 
hoeven bijna nergens de airco’s en ventilatoren aan 
vanwege de vaak prettige weersomstandigheden 
met nog lage luchtvochtigheidsgraad, weinig wind 
en vaak onbewolkte luchten. Muggen zijn er in dit 
jaargetijde niet of nauwelijks.

Het wordt opnieuw een boeiende 16-daagse reis door het noordoosten van Zuid Afrika. 
We bezoeken ‘birding hotspots’, natuurreservaten en Nationale Parken van naam en faam, 
zoals o.a. Wakkerstroom, Hluhluwe-Imfolozi Game Reserve, Saint Lucia (iSimangaliso Wetland 
Park) aan de Indische Oceaan en het Kruger National Park. 

Bromvogel (Emile Dirks)
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•  reiscode: 2310ZAF  •  16-daagse rondreis begin augustus 2023, olv Emile Dirks  •  verblijf in hotels en 
lodges; er zijn helaas géén eenpersoonskamers beschikbaar  •  indicatie reissom: € 3799,- pp, na aftrek 
van de vroege vogel-korting van € 50,- kost deze bijzondere 16-daagse vogelsafari slechts € 3749,- pp  
•  inclusief: comfortabele rechtstreekse ‘all-inclusive’ retourvlucht Amsterdam-Johannesburg met KLM; 
alle vervoer, transfers, excursies, halfpension met (veld-)lunches, alle entreegelden voor reservaten  •  
exclusief: eigen uitgaven voor consumpties, communicatie e.d.

Luipaard (Emile Dirks)

Vogelsafari Zuid Afrika
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leven hier ook veel roofvogels. Alpenkraaien en 
Casarca zijn zogenaamde ijstijd-relicten, die er 
zijn achtergebleven toen het ijs, dat heel Europa 
en Noord-Afrika bedekte, zich terugtrok naar het 
noorden. 

Door uitgestrekte bossen en bushland gaan we 
vervolgens naar Negelle, waar op de grasvlakten 
met behulp van lokale gidsen de heel zeldzaam 
geworden Sidamo Lark te vinden is en ook de 
Salvadori’s Seedeater. En in de beboste delen in 
de omgeving zoeken we de legendarische Prince 
Rüspoli’s Turaco; alle drie endemen. 
Nog zuidelijker, bij Mega en Yabello, vinden 
we in het savannelandschap dan Stresemann’s 
Bushcrow en White-tailed Swallow als endemen. 
Secretarisvogel, Somali Courser, Vulturine 
Guineafowl en vele andere soorten behoren hier 
ook tot de mogelijkheden. 

Door de Riftvalley reizen we in drie dagen terug 
naar Addis Ababa, met onderweg een aantal heel 
vogelrijke meren en oeverbossen. We treffen er veel 

overwinterende watervogelsoorten aan. 
Zowel Afrikaanse als onze, wel bekende, 
Euraziatische steltlopers. En overal horen we 
daar natuurlijk de luide, schallende roep van de 
Afrikaanse Visarend. 

Drie jaar lang hebben we deze reis niet kunnen 
uitvoeren als gevolg van een burgeroorlog in het 
noorden van het land (overigens ver van ons reisgebied). 
Met vallen en opstaan lijkt het er op dat de vrede weer 
getekend zal worden. We plannen deze prachtige reis dus weer in 
voor de herfst van 2023. Mei 2023 wordt daarover definitief beslist, 
maar belangstellenden kunnen alvast een optie nemen. 

   Ethiopië
vogels van 
        hooggebergte en Riftvalley
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•  reiscode: 2312ETH  •  23-daagse reis: van 
midden oktober tot begin november 2023.  •  
reisbegeleiding: Ethiopiëkenner Lieuwe Dijksen  
•  aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 11  •  
richtprijs: € 3000,-/€ 3500,-, 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 
verwachte vogelsoorten.

VOGELREIZEN
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Door de adembenemende landschappen met een 
grote vogelrijkdom, is Ethiopië één van de mooiste 
bestemmingen van Stichting Vogelreizen. Overal 
waar je stopt zie je vogels. We gaan ca. 450 soorten 
zien, te veel om in deze beschrijving te noemen. 
We maken onze klassieke, sinds 1996 succesvolle, 
rondreis. Met daarin vrijwel alle habitats die het 
land rijk is, gelegen van 700 meter boven zeenivo 
(waar het behoorlijk heet is) tot boven de 4000 
meter (dikke trui en wanten geen luxe). 

We beginnen in het hoogland net ten noorden  
van Addis Abeba, waar we bij een hoog klif een 
kilometer naar beneden kunnen kijken en waar 
meestal Lammergier en Verraux Eagle gezien 
worden. Hier al enkele endemen, zoals: Ankober 
Serin, Blue-winged Goose, Rüppell’s Chat 
en Abyssinian Longclaw. Ook de Gelada 
Baviaan is daar algemeen. Op de hellingen 
boven een diep in de hoogvlakte uitgesneden 
rivier, zoeken we naar Harwood’s Francolin, ook een 

endeem. We kamperen een nachtje langs de rivier 
om ‘s morgens vroeg die soort te zoeken.

Dan naar de hete en veel lager gelegen Awash 
en Alledeghi Nationaal Parken, waar zowel 
Arabische als Kori Trappen voorkomen: de 
zwaarste, vliegende vogelsoorten. Plus vele andere 
laaglandsoorten. Hoewel Ethiopië niet zo rijk is aan 
zoogdieren als bijvoorbeeld Kenia, zijn er toch ook 
leuke soorten te zien: Beisa Oryx (Spiesbokken), 
Soemerringsgazelle en Gerenuk bijvoorbeeld. 

Het Senetti-plateau in Bale Mountains (met de 
auto kunnen we tot 4300 meter hoog komen!) 
is óók bijzonder, met de endemen Ethiopian 
Siskin, Spot-breasted Plover en Rouget’s Rail. 

Ook vaak enkele Wattled Crane en 
natuurlijk de Ethiopische Wolf, die als 
hoofdprooi de Giant Root Rat heeft, 

een heel bijzonder knaagdier. Als gevolg van 
de hoge knaagdierdichtheid op het plateau, 

Black-winged Lapwing
(Wim de Groot)

African Pygmy Kingfisher (Wim de Groot)



Landelijke Dag van SOVON 2022
Wil je onze reisleiders persoonlijk ontmoeten, dan kan je een aantal van hen treffen in de stand van 

STICHTING VOGELREIZEN, tijdens de jaarlijkse Landelijke Dag van SOVON op zaterdag 26 november 
2022 in de Reehorst in Ede. Met al je vragen over onze boeiende natuur- en vogelreizen, kan je ook dán 

bij ons terecht. STICHTING VOGELREIZEN is trots om sponsor te kunnen zijn van dit evenement. 

Houd de SOVON-website in de gaten voor het definitieve dagprogramma

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 (per post of per e-mail) 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 
(vroegboekkorting) indien aanbetaling én het 
volledig ingevulde boekingsformulier, 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 vogellief-
hebbers 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!

Red-billed Oxpecker (Emile Dirks)
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