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Polen 
De oerbossen van Bialowieza en de moerassen van de Biebrza 

Datum:  zaterdag 23 mei 2020 tot zondag 31 mei 2020 
Gids: Jorn Van Den Bogaert 

 
Tijdens deze reis bezoeken we enkele gekende natuurgebieden in Polen. 
We beginnen onze reis in Bialowieza. Bialowieza is gelegen op de grens met Wit-
Rusland en staat bekend om het enige ongerepte oerbos dat Europa nog rest. Dit 
oerbos bestaat uit een beschermd biosfeerreservaat enkel te bezoeken onder leiding 
van een gids. Rondom dit reservaat bevinden zich nog meer uitgestrekte bossen. 
Hier leven één van de laatste populaties Europese bizons, de wisent. Verder 
zwerven hier enkele roedels wolven rond. Ook de zeldzame lynx komt hier voor 
alsook vele andere zoogdieren zoals de wasbeerhond, de bever, de otter, marters, 
elanden, edelherten, zwijnen en vele andere soorten. 
 
We bezoeken ook het Siemianowka reservoir ten noorden van Bialowieza. Hier 
kunnen we de zeearend observeren, alsook vele andere vogelsoorten zoals 
witvleugelstern, witwangstern en zwarte stern. 
 
Roodbuikvuurpadden laten zich hier een groot deel van de dag horen. 
Op wandelafstand van het hotel horen we kwartelkoning, krekelzanger, boomkikker,  
sprinkhaanzanger en Noordse nachtegalen. 
In de ruime omgeving vinden we vogels als roodmus, grauwe klauwier en 
schreeuwarend. Ook het schuwe hazelhoen komt hier in de bossen voor evenals de 
zeldzame poelsnip. 
In het park van de Tsaar in Bialowieza, kunnen we de vier soorten vliegenvangers 
aantreffen, withalsvliegenvanger, bonte-, kleine- en grauwe vliegenvanger. Ook de 
draaihals broedt hier. Dit park ligt net over ons hotel. 
Op de vijvers van het park is de grote karekiet gemakkelijk te observeren. 
In de bossen komen de zeldzame witrugspecht , drieteenspecht en grijskopspecht 
voor, naast kleine, middelste bonte en grote bonte specht. In de parken in de 
omgeving kunnen we de Syrische bonte specht aantreffen. 
 
Daarna trekken we naar de Biebrza moerassen, waar we logeren in een mooi 
hotel, te midden van de natuur. In deze uitgestrekte moerassen leeft de grootste 
populatie elanden van Polen, die we tijdens onze wandelingen of avondexcursies 
naar observatietorens zeker zullen tegenkomen. Kraanvogels en ooievaars zijn hier 
algemeen. De zwarte ooievaar is mogelijk ook te zien. 
Ook zwerven hier nog wolven rond. Bevers en otters zijn hier nog algemeen, doch 
otters zijn moeilijk waar te nemen in deze periode. Vele zeldzame vogelsoorten 
komen hier voor, waaronder waterrietzangers, witvleugelsterns, en vele andere. In 
de ruime omgeving is er nog een locatie waar de Syrische bonte specht voorkomt. 
Op deze reis hebben we dus een kans om al de Europese spechtensoorten waar te 
nemen. Op enkele plaatsen broedt hier ook de citroenkwikstaart. 
Deze unieke, ongerepte rivier de Biebrza zullen we ook per kano verkennen tijdens 
een unieke kanotocht. 
Kortom, een boeiende reis, waar er voor de natuurliefhebbers veel te beleven is! 
 
 
 
 
 
 

http://www.natuurreizen.be/
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Data:  zaterdag 23 mei 2020 tot zondag 31 mei 2020 

Begeleiding: Jorn Van Den Bogaert 
Moeilijkheidsgraad: Goede basis conditie aangewezen.  
Bij nat weer kunnen wandelwegen moerassig zijn, wat vermoeiender is. Er zijn 
enkele dagen met langere wandelingen, maar die gebeuren aan een rustig tempo. 
 
Accommodatie: Authentieke houten hotels, in een prachtige omgeving. 
 
In Bialowieza logeren we in het hotel Wejmutka:  http://www.wejmutka.pl/ 

 
 

In Biebrza logeren we 2 nachten in: http://www.dwordobarz.pl/  
 

 
 
 
In Biebrza logeren we 2 nachten aan het Rode moeras aan 
http://www.zagrodakuwasy.pl/en/  
 
 

 
 
Aantal deelnemers: min. 4,  max. 14 

 
Transport: vliegen op Warschau,  
        van daaruit met gehuurd minibusje of eigen terreinwagen tot Bialowieza 
 
 

http://www.natuurreizen.be/
http://www.wejmutka.pl/
http://www.dwordobarz.pl/
http://www.zagrodakuwasy.pl/en/
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Reisplanning:  zaterdag 23 mei 2020 tot zondag 31 mei 2020   

 
Dag 1: Brussel-Warschau-Bialowieza 

• Vlucht Brussel-Warschau 

• Rit van Warschau luchthaven naar Bialowieza 

• Check in kamers 

• Avondmaal 

• Na het avondmaal excursie voor kwartelkoning, boomkikker,... in Bialowieza 
  
Dag 2: Verkenning van de oerbossen van Bialowieza buiten het reservaat en 
avondobservaties 

• Ochtendvogelexcursie in de omgeving van het hotel gecombineerd met excursie 
naar enkele plaatsen waar wisenten zich ’s ochtends regelmatig laten zien. 

• Ontbijt 

• Verkenning van de oerbossen van Bialowieza buiten het reservaatsgedeelte 
(gehele dag, met picknick in de natuur). Speuren naar lokale vogelsoorten, 
waaronder verschillende spechtensoorten. 

• Bezoek aan het parkje van het jachtpaleis van de koning in Bialowieza, met aan 
de vijvers waarneming van de grote karekieten en roodmus, mogelijk ook 
draaihals, appelvink, kleine en withalsvliegenvanger,... 

• Avondmaal 

• Avondexcursie naar baltsende poelsnippen, die de laatste jaren ook hier 
zeldzamer worden. 

  
Dag 3: Wandeling in het strikt beschermde reservaat van Bialowieza 

• Kort na zonsopgang, bezoek onder leiding van een natuurgids aan het strikt 
beschermde reservaatsgedeelte en biosfeerreservaat van Bialowieza, bekend als 
de enige echte oerbossen die Europa nog resten.  

• In de namiddag is er een vrij moment. Gezien de vroege ochtendexcursie hebben 
sommige deelnemers mogelijk behoefte aan een rustmoment. Indien niet, is er 
de keuze om het museum of het park vlakbij het hotel te bezoeken. 

• Avondmaal 

• Na het avondmaal bezoek aan observatieplaatsen, met kans op het waarnemen 
van wisent, herten of zwijnen. 

  
Dag 4: Bezoek aan Siemianowka reservoirs 

• Excursie naar de Siemianowka reservoirs ten noorden van Bialowieza op zoek  
naar vogels en de roodbuikvuurpad. Hier komen zeearenden voor, alsook veel 
andere watervogels, waaronder de witwangstern en de witvleugelstern, ook hop, 
sperwergrasmus en de buidelmees. 

• Avondmaal 
  
Dag 5: Bialowieza-Biebrza 

• Ontbijt 

• Pakken bagage en uitchecken hotel. 

• Rit naar Biebrza-moerassen. Onderweg een tussenstop aan de visvijvers van 
Bialystok, met picknick en kans op het zien van de roodhalsfuut, zeearend, 
roerdomp en woudaapje. 

• Onderweg naar de Biebrza enkele stops in vogelrijke gebieden, waaronder een 
gebied met verschillende zeearenden. 

• Nadien inchecken in het prachtig gelegen hotel in Biebrza. 

http://www.natuurreizen.be/
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• Avondmaal 

• Na het avondmaal bezoek aan een houten knuppelpad met goede 
waarnemingsmogelijkheden voor de hier algemenere waterrietzanger. Speuren 
naar elanden met de telescoop, wat makkelijker is doordat het riet nu nog redelijk 
laag staat. 

  
Dag 6: Te voet verkenning van de Biebrza-moerassen 

• Ochtendvogelexcursie in de omgeving van het hotel 

• Ontbijt 

• Grote dagwandeling in Biebrza door prachtige gebieden en door 
moerassige wandelwegen met picknick in de natuur.  

• Bezoek per wagen aan enkele andere streken in de Biebrza. 

• Avondmaal 

• Avondlijke boottocht over de Wizna met waarneming van bevers en mogelijk ook 
otters. Deze boottocht gaat door bij minstens 6 deelnemers. 

 
Dag 7: Afvaart van de rivier de Biebrza per kano 

• Ontbijt 

• Verkenning van een deel van de prachtige rivier Biebrza per kano gedurende een 
3-4 tal uur aan een rustig tempo. 

• Verplaatsing naar ons volgend hotel aan de rand van het Rode Moeras  

• Avondmaal 

• Avondexcursie in de buurt van het hotel. 
 
Dag 8: Bezoek aan het rode moeras 

• Ontbijt  

• Bezoek aan het Rode Moeras! In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden 
is dit eerder een gebied met drogere duinen, omgeven door bossen en 
moerassen. 

• Avondmaal 
 
Dag 9: Biebrza-Warschau-Brussel 

• Ontbijt 

• Uitchecken hotel 

• Transfer van Biebrza naar Warschau per minibus met tussenstop om vogels te 
kijken. 

• Vlucht Warschau-Brussel 

Meer info: 
Jorn Van Den Bogaert 

E-mail:  jornvdb@hotmail.com   

Gsm:  0496 45 80 85 

www.natuurreizen.be  
 
Volg ons via facebook: https://www.facebook.com/Natuurreizen  

Deze reis organiseren we in samenwerking met Oceanic Expéditions : 

E-mail : info@oceanicexpeditions.be en  www.oceanicexpeditions.be 

http://www.natuurreizen.be/
mailto:jornvdb@hotmail.com
http://www.natuurreizen.be/
https://www.facebook.com/Natuurreizen
mailto:info@oceanicexpeditions.be
http://www.oceanicexpeditions.be/
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Extra info: 

Deze reis organiseren we samen met https://www.oceanicexpeditions.be een erkend 
reisbureau ! 

Transport ter plaatse  : 

Transport is afhankelijk van het aantal personen. Dat kan een gehuurde minibus ter 
plekke zijn, of bij een kleine groep de Landrover Defender 4x4 van de reisleider. In 
dat geval worden de deelnemers opgehaald op de luchthaven van Warschau. 

Exclusief : 

De prijs is exclusief vluchten en exclusief middaglunch de eerste dag (de 
middaglunch consumeren we ergens onderweg of op luchthaven, dit is afhankelijk 
van de vluchturen). 

Prijs van de vluchten is afhankelijk van de data van de reis.  
Richtprijs hiervoor € 125-250 
 
Vliegen kan op ‘Warschau Airport International’ maar ook via Ryanair op ‘Warschau 
Modlin’. Dat kan vanuit Charleroi of Eindhoven. 

Reis- en annulatieverzekering is niet inbegrepen. 

Inbegrepen : 

Voor de rest is deze prijs alles inclusief: ontbijt, picknickpakket, avondeten, alle 
overnachtingen, huurwagen of terreinwagen, brandstof voor de huurwagens of de 
terreinwagen, tol op autosnelwegen, parkingtickets, externe gidsen in Bialowieza 
reservaat, gidsbegeleiding en reservaties heel de reis, vergunningen, dagtickets, 
kanotocht, … De boottocht op de Wizna gaat pas door bij 6 deelnemers. 
De prijs is exclusief drank ter plaatse en exclusief privé-uitgaven. 
De prijs is exclusief eten dat de deelnemers op de luchthaven kopen. 
 

Totale prijs (exclusief vluchten) : 

€ 1425 per persoon en exclusief vliegtuigtickets. 

Eenpersoonskamertoeslag is € 150 

Voor inschrijvingen en info: 

Jorn Van Den Bogaert      Gsm: ++32 (0)496 45 80 85        

E-mail: jornvdb@hotmail.com      http://www.natuurreizen.be  

E-mail : info@oceanicexpeditions.be en  www.oceanicexpeditions.be 

Volg ons via facebook: https://www.facebook.com/Natuurreizen  

Op deze facebookpagina staat ook een link naar de foto’s van de vorige winterreizen 
naar Polen. De rechtstreekse link naar dit album van 2018 is: 
https://www.facebook.com/pg/Natuurreizen/photos/?tab=album&album_id=9263857
14194989 

http://www.natuurreizen.be/
https://www.oceanicexpeditions.be/
mailto:jornvdb@hotmail.com
http://www.natuurreizen.be/
mailto:info@oceanicexpeditions.be
http://www.oceanicexpeditions.be/
https://www.facebook.com/Natuurreizen
https://www.facebook.com/pg/Natuurreizen/photos/?tab=album&album_id=926385714194989
https://www.facebook.com/pg/Natuurreizen/photos/?tab=album&album_id=926385714194989

