
VOGELWERKGROEP 
OOST-BRABANT

Natuurpunt, Vereniging voor Natuur en Landschap in Vlaanderen

11-Daagse natuur- en vogelreis naar Extremadura 
in Zuidwest-Spanje

Vrijdag 7 t.e.m. maandag 17 mei 2010

In mei 2010 reizen we met de VWG Natuurpunt Oost-Brabant naar de roofvogelrijkste streek van 
West-Europa, namelijk Extremadura in Zuidwest-Spanje, een zeer natuur- en vogelrijke vergeten 
regio in het Spaanse binnenland ten zuiden van de ruwe bergketen Sierra de Gredos en ten westen 
van de winderige plateaus van centraal Spanje op ongeveer 230 km rijden van de Spaanse 
hoofdstad Madrid.
Met het vliegtuig maken we de verplaatsing Brussel-Madrid. Met personenwagens verplaatsen we ons in  
dit charmante lichtgolvend landschap, bedekt door eindeloze kurk- en steeneiken boomgaarden. Dit zijn 
de ‘dehesa’, een savanneachtig middeleeuws landschap met bosjes, doorsneden met rotsachtige 
heuvelrijen en omzoomd door extensieve graslanden.
We verblijven in 4-persoons bungalows op “Camping Monfragüe” in Malpartida de Plasencia, vlakbij  
het “Parque natural de Monfragüe”. Dit befaamde nationale park vormt het hoofddoel van deze reis met 
o.a. soorten als Monniksgier, Vale Gier, Aasgier, Spaanse Keizerarend, Dwergarend, Slangenarend, 
Oehoe, Zwarte Ooievaar, Blauwe Rotslijster, Grijze Gors, enz...
Voor steppevogels zoals Kleine Trap, Grote Trap, Griel, Witbuikzandhoen, Zwartbuikzandhoen en 
verschillende soorten leeuweriken verplaatsen we ons naar de omgeving van Trujillo. Dit middeleeuwse 
stadje herbergt een kolonie Kleine Torenvalken en staat bekend om zijn alom tegenwoordige Witte  
Ooievaars.
Soorten als Blauwe Ekster, Hop, Wielewaal, Bijeneter, begeleiden ons tijdens de wandelingen door de 
dehesa en in het “Parque natural de Monfragüe”.
Tijdens een avondlijke tocht trachten we soorten als Oehoe en Moorse Nachtzwaluw te spotten.
Ook watervogels krijgen de nodige aandacht tijdens een bezoek aan het stuwmeer van Arrocampo-
Almaraz met o.a. kans op Purperkoet, Woudaap en verschillende andere reigersoorten.
Buiten de belangstelling voor al het gevogelte maken we ook kennis met de rijke Mediterrane flora. 
De wandelingen duren een paar uur. We picknicken op het terrein. Ontbijten en avondmalen (‘Menu del  
Dia’) doen we in het restaurant van de camping.
Voor het ontdekken van de prachtige middeleeuwse stadjes/centra van Trujillo en Cáceres nemen we de 
nodige tijd.

Kostprijs: 900 € (inclusief vlucht, vervoer, overnachting en volpension, exclusief drank). Aantal  
deelnemers: maximum 16. Inschrijven gebeurt door storting van 400 € op rekening 330-0116265-16 van 
Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26/5, 3300 Tienen met vermelding “Voorschot  
Extremadura”.
Bij betaling gelieve ook een mailtje te sturen naar Marcel Jonckers (marcel.jonckers@scarlet.be) en Jan 
Wellekens (sabine.ongenae@telenet.be) om uw inschrijving aan te kondigen.
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