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F-7 (2023) Duitsland, Helgoland. 
 

 
         

Helgoland is eigenlijk een ‘must’ voor vogelaars die in de herfst een bijzondere locatie willen 
bezoeken. Dit kleine Noordzee-eiland ligt in de Duitse bocht op een strategische plek  in de 
trekroute van vele vogelsoorten. 

Het eiland is niet groot, maar wel heel apart. Helgoland is een rotseiland van ca 2 km lang en 
1 km breed en is ook broedplaats van een aantal echte zeevogels zoals Jan van Gent, 
Noordse Stormvogel en Zeekoet. Langs het eiland kunnen we in de herfst doortrek 
verwachten van soortgroepen zoals meeuwen, jagers, duikers, futen, koeten, steltlopers en 
zee-eenden. Afhankelijk van de weersomstandigheden is ook (flinke!)  doortrek van piepers, 
gorzen, leeuweriken, tapuiten en allerlei andere -ook zeldzame !- zangvogels te verwachten. 
Hierbij is het eiland een tussenstop voor vogels die na een nachtelijke vlucht ’s morgens 
uitgeput direct neerstrijken op de eerste plek aan wal die ze tegenkomen en zich ook goed 
en dichtbij laten fotograferen. 
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We zullen ook een bezoek brengen aan het naastgelegen eilandje Düne; dit is erg bekend 
vanwege de daar verblijvende Grijze en Gewone Zeehonden. Ook dit eiland is een goede 
plek om trekvogels en ook dwaalgasten te spotten. Op beide eilanden maken we 
wandelingen in een ontspannen tempo met voldoende tijd voor pauzes om te genieten van 
de aanwezige vogels en het landschap.  

Iedereen wordt geacht op 1 oktober op eigen gelegenheid (trein/auto) naar Cuxhaven te 
gaan. Daar dineren we gezamenlijk en verblijven in een hotel aan de haven. De volgende 
ochtend vertrek per veerboot naar Helgoland. Op Helgoland verblijven we in een centraal 
gelegen goed middenklasse hotel op basis van half-pension. Alle excursies zullen vanuit deze 
plek al lopend worden gestart. Op vrijdag 6 oktober gaan we in de ochtend weer met de 
veerboot terug naar Cuxhaven. 
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F-7 (2023) Reisgegevens. 
Data:    zondag 1 oktober t/m vrijdag 6 oktober 2023 
Aantal reisdagen:  6 
Reisleiding:   Jos Vrolijk 
Reissom:   €  950,- (Kosten 1-persoonskamer € 100,-) 
Inschrijfgeld:  €   95,- 
Soort reis:   veerboot, hotel, halfpension. 
Thema:   vogels 
Zwaarte:   1 schoentje 
Aantal deelnemers :  minimaal 6, maximaal 9 
Informatie:   Jos Vrolijk 
Telefoon:   06-17473036 
Email:    jos.vrolijk@ziggo.nl 
Opgave :   vóór 1 april 2023 
Inschrijven:   in het hoofdmenu ziet U onder "Reizen 2023" een 
    kopje "Inschrijving 2023": daar kunt U alle   
    gegevens invullen tbv. een inschrijving voor een van 
    de reizen in 2023.  


