Helgoland
CONCEPT programma van natuurreis Natuurbeschermingsvereniging
“IJhorst-Staphorst e.o.” van 21 tot en met 27 mei 2023
Dag 1: zondag 21 mei
Vertrek naar Noord Duitsland. Deze dag wordt een bezoek gebracht aan Schloss Oldenburg
en is er een stadswandeling in de oude binnenstad van Bremen. Overnachting in een hotel
nabij Cuxhaven.

Dag 2: maandag 22 mei vertrekt de boot om 10.30 uur vanuit Cuxhaven naar Helgoland.
Aankomst in Helgoland rond 13.00 uur. Koffertransfer naar accommodatie en vervoer voor
mensen die moeilijk ter been zijn. De anderen gaan te voet.

’s Middags een verkenningswandeling naar het centrum. In de haven zijn misschien jan-vangenten aan het vissen. Ze duiken op spectaculaire wijze naar beneden, waarbij ze als een pijl
in het water schieten.
Dag 3: dinsdag 23 mei
’s Morgens op stap voor een kijkje op het Oberland (met de lift naar boven) waar op de
kliffen jan-van-genten, alken, drieteenmeeuwen en zeekoeten hun jongen grootbrengen. Het
gedrag van de jan-van-genten in de kolonie is hier goed te observeren en de afstand tot de kolonie is
1 meter!

’s Middags naar het naastgelegen eiland Düne, waar veel zeehonden en kegelrobben zijn, die tot 30
meter genaderd mogen worden. Tevens zijn er veel eidereenden bij dit eilandje te zien. Zoeken naar
barnsteen/fossielen op het strand is ook een leuke bezigheid.

Dag 4: woensdag 24 mei
’s Morgens op zoek naar de trekvogels, die in een beschut deel van het eiland zitten en tevens een
wandeling over het eiland.

’s Middags een bezoek aan het museum met een rondleiding door de bunker.

Dag 5: donderdag 25 mei
’s Morgens een boottocht om het eiland met een mooi uitzicht op de Lange Anna en alle
andere kliffen met de duizenden zeevogels.

’s Middags naar het Oberland voor een wandeling en daarna een bezoek aan de Vogelwarte
waar de vele verschillende soorten trekvogels gevangen en geringd worden. Hier wordt een
rondleiding met uitleg gegeven.
Dag 6: vrijdag 26 mei
Naar het naastgelegen eiland Düne naar de kleine meertjes, waar verschillende soorten
eenden, meeuwen, kwikstaarten zich wassen in het zoete water. Rondom de meertjes zitten
vaak veel kleine zangvogels. In de loop van de middag terug om in de haven en langs de
boulevard een kijkje te nemen.
Dag 7: zaterdag 27 mei
’s Morgens kan een ieder inkopen gaan doen op het eiland (denk eraan dat het in de koffer
moet passen en deze niet zwaarder dan 20 kg mag zijn).
’s Middags nog een mooie wandeling maken. Daarna om 16.00 uur naar de boot. Rond 18.30
uur is de boot terug in Cuxhaven, waar in een plaatselijk restaurant van het afscheidsdiner
kan worden genoten.

