
VOGELWERKGROEP NOORDWEST BRABANT 

VOGELOBSERVATIE WEEKEND 2-4 JUNI 2017  

FARNE ISLANDS  

In 2017 opteerden we voor een korte weekendtrip in plaats van de jaarlijkse vierdaagse: van vrijdag 
tot zondag op en neer naar Engeland om broedende Papegaaiduikers, Zeekoeten, Alken en veel 
ander moois te bewonderen. Het initiatief van de trip lag bij Geert die de organisatie op zich nam en 
hiervoor de nodige contacten legde bij Delta Safari. Waarvoor dank! 

Deelnemers: Geert Van De Vijver, Hilde Vandevoorde, Francis Wyns, Jaak Weytjens, Hans Van 
Brabandt, Patrick Versonnen, Koen Selleslagh, Luc Platteau. Maurice Segers, vergezeld van 2 
charmante dames.  

 

Dag 1 

We vertrokken op vrijdag 2 juni om 17.00h stipt uit IJmuiden voor een tocht van 17 uren met een 
reuzen ferry richting Newcastle upon Tyne. Met een groepje van 11 vogelaars vervoegden we meer 
dan 1000 andere Engelandvaarders. De weergoden waren ons gunstig gezind en zouden dat voor de 
rest van de uitstap ook grotendeels blijven. De zee lag er bij als de plas van Hofstade.  

Bij de start gaven de Nederlandse gidsen (Delta Safari) voor hun klanten-vogelaars (34 in totaal 
waarvan 11 Vogelwerkgroep leden) op het schip een korte uiteenzetting over zeezoogdieren in de 
Noordzee.  

Na het verlaten van de haven werden Jan van Genten, Drieteenmeeuwen, Grote en Kleine 
Mantelmeeuwen en Aalscholvers gespot. Ook meerdere Bruinvissen werden opgemerkt (vooral in 
zee, niet in de lucht), veelal voor het eerst door Geert Van De Vijver, de reisleider van dienst.  

Dag 2 

De eerste uren van de dag vaarden we langs de Engelse kust richting Newcastle. Wie alles uit dit 
weekend en de kast wilde halen, met Geert voorop, stond al vroeg aan dek.  



Rond 10.00h gingen we aan wal in Seahouses, ongeveer halfweg tussen Newcastle en Edinburgh. 
Daar hadden we nog een uurtje om het dorpje te verkennen, fish-and-chips en/of een soft ice te 
eten. Vanop de kade was een van de Farne eilanden vlakbij goed zichtbaar.  

Rond 12.00h gingen we aan boord van een excursiebootje die ons naar de eilanden bracht. Al snel 
vlogen de eerste Zeekoeten langs de boot. Eerst maakten we een ruime tocht rondom de 
verschillende Farne eilanden. De excursieboot werd tot dicht bij de kliffen gemanoeuvreerd waar ons 
een overweldigend spektakel wachtte. De kliffen zaten letterlijk vol met Zeekoeten, en in mindere 
mate Alken, Drieteenmeeuwen en Papegaaiduikers. Ook kwamen we langs rotsen waar Grijze 
Zeehonden lagen te zonnen. 

Na een uurtje rondvaren gingen we aan land op Inner Farne waar we een uur de tijd hadden om te 
genieten van een ongekend vogelfeest. Eerst liepen we langs een pad tussen broedende Noordse 
Sterns. We droegen maar al te graag de pet die Delta Safari ons gaf om hun pik- en poepaanvallen af 
te weren, resp. op te vangen. Iets verderop was het rustiger en zagen van zéér dichtbij broedende 
Kuifaalscholvers, verscholen Eiders, broedend Drieteenmeeuwen en de holen waarin de 
Papegaaiduikers op-en-af vlogen met hun bek vol visjes. Bij hun terugkomst van de jacht op zee 
werden ze likkebaardend opgewacht door Kokmeeuwen die probeerden hen bij de landing al het 
lekkers af te snoepen. Verderop lag een kolonie Grote Sternen en verspreid zagen we hier en daar 
een broedende Noordse Stormvogel.  

Een Noordse Stern komt Francis begroeten (Illustratie Jaak). 

Na de excursie stapten we meteen weer in de bus, 
om op tijd bij de ferry te zijn in Newcastle. Tot 
valavond werd tijdens de terugvaart, door sommigen 
nog hardnekkig doorgegaan met het zeevogels-
dolfijn-spotten. Hierbij werden onder andere 
meerdere Witsnuitdolfijnen en twee Noordse 
Pijlstormvogels waargenomen. Aan boord werd 
gedineerd in een van de verschillende 
restaurants/bistro’s aan boord.  

Dag 3 

Bij het ontwaken was het weer schitterend, de sfeer 
oppperbest, en de zee rustig. Tijdens de laatste uren  

aan boord konden we nog meerdere Bruinvissen 
spotten. 

Langs de twee windparken die voor de Noord-
Hollandse kust liggen kwamen we omstreeks 10.00h 
terug in IJmuiden aan.  

 

Uw dienaar, 

Hans 

 


