
VOORUITBLIK
6-DAAGSE VOGELREIS NAAR 
CASTILLA Y LEON IN HET WESTEN VAN SPANJE 

Maandagavond 26 april t.e.m. zondag 1 mei 2011

Villafafila, een gebied met enkele meertjes 
temidden van een groot akkercomplex, 
vormt het doel van deze reis.  In deze regio 
vinden we de dichtste populatie van Grote 
Trappen ter wereld, ongeveer 2000 
exemplaren.  Daarnaast vinden we nog 
andere aan grote akkercomplexen gebonden 
vogels zoals Zwartbuikzandhoen, Griel, 
Kleine Torenvalk, Grauwe Kiekendief en 
Kalanderleeuwerik.
In de ruime omgeving liggen nog een aantal 

belangrijke wetlands.  Verschillende steltloper- , eenden- en reigersoorten 
kunnen we op deze waterpartijen aantreffen zoals Steltkluut, Kluut, 
Witwangstern, Purperreiger, Kwak, Kleine Zilverreiger.
Ten zuidwesten van Villafafila vinden we, tegen de grens met Portugal, de rivier 
de Douro, die samen met enkele zijrivieren een meer dan 100 km lange reeks van 
diepe kloven heeft gevormd.  Deze kloven bieden nestgelegenheid aan tal van 
roofvogelsoorten zoals 11 paar Havikarend, 130 paar Aasgier, 700 paar Vale 
Gier, 20 paar Steenarend en verder Zwarte Ooievaar, Slechtvalk en Oehoe. 

De reis start op Paasmaandag met een avondvlucht van Charleroi naar Valladolid 
met Ryanair. 
We verblijven 6 nachten in een hotel te Benavente (100 km ten noorden van 
Valladolid) in een 2 of 3 persoonskamer op basis 
van kamer met ontbijt. 
Dagelijks verplaatsen we ons met huurwagens 
en maken verschillende wandelingen in en om 
natuurgebieden.
Kostprijs: 575 € (inclusief vlucht, vervoer, 
overnachting en ontbijt).
Aantal deelnemers: maximum 16.  Inschrijven 
gebeurt door storting van 300 € op rekening van 
Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 
26/5, 3300 Tienen, IBAN: BE24 3300 11 35 71 38 met vermelding ‘Voorschot 
Villafafila’. 
Bij betaling gelieve ook een mailtje te sturen naar Marcel Jonckers 
(marcel.jonckers2@telenet.be) en Jan Wellekens 
(jan.wellekens@lne.vlaanderen.be) om uw inschrijving aan te kondigen.
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