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8-daagse vogelreis naar Noordoost-Nederland

ZATERDAG 21 JULI TOT EN MET ZATERDAG 28 JULI 2012 
In de eerder kalme zomerperiode gaan we met de Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant eens een 
kijkje nemen in Noordoost Nederland, in de provincies Drenthe en Groningen, waar we gedurende een 
week een aantal interessante natuurgebieden zoals Den Dollard, Bargerveen, Fochteloërveen, Vallei van 
de Drentse Aa, Dwingelderveld etc.…  zullen bezoeken.  Ook de uitgestrekte akkercomplexen van 
Groningen waar drie soorten kiekendieven (Bruine, Blauwe en Grauwe) tot broeden komen, samen met 
andere ‘akkervogels’ zoals Kwartel en Kwartelkoning.

Waarom in juli?  Dan zitten de meeste Grauwe Kiekendieven nog volop met jongen en is het boven de 
velden een drukte van jewelste van pas uitgevlogen juveniele kiekendieven en adulte vogels die 
regelmatig met voedsel komen aanvliegen!  We hebben ter plaatse ook een ontmoeting met Ben Koks 
de motor achter de werkgroep Grauwe Kiekendief en mogelijk een exclusieve ontmoeting met enkele 
juveniele kiekendieven!

In het Fochteloërveen broeden jaarlijks 2 à 3 paar Kraanvogels, de enige van Nederland en jaarlijks 
komen hier 1 of meerdere Slangenarenden overzomeren.  Vlakbij bezoeken we ook de enige 
Nederlandse broedplaats van Roodhalsfuut namelijk Diependaal en Hijkerveld, waar we na een 160 m 
lange tunnel midden in het reservaat staan in een mooie vogelhut.
In het Bargerveen, met zijn hoogveenrestanten, vinden we de grootste populatie Grauwe Klauwier van 
Nederland.  Tijdens ons bezoek aan het Nationaal Park Dwingelderveld, met de grootste natte heide 
complexen van Noordwest-Europa zullen de Boomvalk en talrijke libellensoorten zeker niet ontbreken.

Ook brengen we een dag door in één van de meest intacte stroomdallandschappen van Noord-
Nederland, de Vallei van de Drentse Aa, een rijke afwisseling van landschappen: hooi-, wei- en 
akkerland, hakhout, bos en wallen, heide, vennen en beekdalen, waar soorten zoals Paapje zich thuis 
voelen.
Ten slotte bezoeken we ook Den Dollard, de monding van de rivier de Eems, op de grens met 
Duitsland.  Tijdens laagwater liggen tientallen Grijze Zeehonden vlakbij te rusten en kunnen we ze 
rustig gadeslaan vanachter een scherm op de dijk.  Verschillende steltlopersoorten zien we op de 
kwelders en op het slik, we bezoeken ook één van de mooiste kijkhutten van Nederland.  Je zit er 
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tussen de vogels boven het slik: Wulp, Grutto, Kluut, Groenpootruiter en Tureluur kunnen we 
ongestoord observeren.

Praktische info:
We logeren 7 nachten in het Stayokay Hostel in Scheemda.  We verplaatsen ons met minibus en/of 
personenwagens.  Korte en langere wandelingen wisselen elkaar af.  We nemen rustig de tijd om al dat 
moois dat Noord-Nederland te bieden heeft tot ons te nemen.

Richtprijs voor deze 8-daagse vogel- en natuurreis is 600 €, alles inbegrepen (vervoer, overnachting, 
volpension en eventuele toegangsgelden), behalve drank en persoonlijke uitgaven.
Minimum 8 deelnemers en maximum 12 deelnemers.
Inschrijven: door storting van 250 € voorschot op rekening van de Vogelwerkgroep: rekening 330-
0116265-16 of IBAN BE72 3300 1162 6516 – BIC: BRU BE BB.  …  De volgorde van betaling van het 
voorschot bepaalt wie mee kan als er teveel inschrijvingen komen.  Saldo te betalen tegen 10 juni 2012!

Geef een seintje aan Marcel (marcel.jonckers2@telenet.be) en Jan (jan.wellekens@lne.vlaanderen.be) 
als je je inschrijft.

Reisleider Jan Wellekens
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