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1. Een impressie van het voorjaarskamp Kent 2004 

We waren eigenlijk gast op het landgoed Waldershare park op 12 mijl van Dover waarbij de contacten over en 
weer in een hartelijke sfeer plaatsvonden. Qua weersomstandigheden was het echter wel Engels. Het begon en 
eindigde echt met rotweer. Hoewel het in de middag van de eerste dag opklaarde en tijdens de sjoc mooi droog en 
helder was. Bovendien lever je, als  kampbestuurder  nog wel wat in ten opzichte van overige deelnemers in het 
verwerken van het natuurbeleven. Maar dat is het lot van een kampbestuurder.  

 
Al met al hebben wij geboft. We hadden een leuke, loyale en saamhorige groep met aardig wat veldbiologische 

kennis. In ons kamp werd letterlijk (vooral door de kinderen) en figuurlijk de bal behoorlijk naar elkaar toegespeeld, en 
vrijwel steeds ook opgepikt. Dat bleek volgens mij ook op die laatste vrijdagavond in de pub.  Ik kan alleen maar 
hopen dat dit voor iedereen zo gewerkt heeft, want dan hebben kinderoptimisme en de onderlinge loyaliteit dit kamp 
gedragen door kou en nattigheid. Voor een enkeling was de kou en nattigheid bijna niet te dragen en dat heeft me 
begroot, want daar kon niemand, laat staan ik iets aan verbeteren. Maar er waren ook dagen met heel redelijk, soms 
zelfs mooi weer, zoals bij Sandwich Bay. 

 
We hebben veel kunnen leren. O.a. over paddestoelen, planten, vogels en wieren. Marijke en Leo hielpen ons in 

het bijzonder met de paddestoelen.  Het komt niet zo vaak voor dat binnen een KNNV- voorjaarskamp zo intensief 
naar paddestoelen werd gekeken. Natuurlijk zijn we bij thuiskomst een aantal dingen weer vergeten. Daarom is het 
goed dat we een verslag hebben om een en ander nog eens rustig na te lezen. Verder: De bloei van de Scilla’s (S. non 
scripta) de blue bells, de Wilde hyacinten was zo intens, overal kwamen we ze tegen. De spinnen- de vliegen- en de 
harlekijn orchissen, om er een paar te noemen waren ook echt bijzonder. En in de morgen ontdekken dat we bosmuizen 
gevangen hadden, dat was echt een avontuur vooral voor de kinderen. 

 
De zilte- en de kalk vegetatie zaten mij eigenlijk het lopen in de weg. Het was voortdurend een tweestrijd tussen 

doorlopen en blijven stilstaan. Regelmatig waren er plekken waar je wel een uur nodig had om 20 vierkante meter 
goed te bekijken, maar je wou ook weer verder om nog meer mooie plekjes te ontdekken. 

 
Even terug naar de kinderen. Hun tentoonstelling van wat ze aan het strand hadden gevonden was prachtig. En 

die bijzondere stenen die ze hebben gevonden, de vuurstenen, de golfballen van de “de Flintstones” en niet te vergeten 
die hele speciale brokken die ons soms bijna plechtig getoond werden. De Baksteen! van Tim was “very special”. 
Bovendien Tim, weet je het nog? Meiregen maakt dat je ….  Een opmerkelijk voorval trof me de voorlaatste dag toen 
bij het laatste bezoek aan de krijtrotsen de bodemflora aan een groepje Belgische scholieren werd uitgelegd door een 
van onze  IVN- KNNV ‘ers, op een wijze waarop een leerkracht biologie nog jaloers zou kunnen worden, perfect! 

 
Het autorijden, het links rijden en speciaal het voorrang geven bij rotondes. Daar moest ik echt aan wennen. 

Gelukkig ben ik heel thuisgekomen, allemaal hoop ik. De wegen naar de kampplek moest je rustig en bedachtzaam 
nemen. Vele gaten, laag hangende takken en losse steenslag zorgden voor de noodzakelijk hobbels. Een gewaarschuwd 
mens telt voor twee! 

 
De latrines voldeden goed. Er is behoorlijk gebruik van gemaakt, al kwam dit laatste het pad ook niet ten goede.  

De douane heeft bij de toegang tot de boot, behoorlijk wat nagevraagd, gezocht en gekeken.  Zouden ze paddo’s 
hebben geroken of zijn ze echt getipt? Hoe dan ook, ik ben zonder narigheid thuis gekomen en de prachtige grote 
tonderzwam staat als pronkstuk op latjes tegen de achtergevel te drogen. Waarschijnlijk heeft mijn natte slaapzak en 
tent en de volle auto mij voor uitpakken behoed. Eindelijk geloven ze me thuis, als ik niet uitgepraat raak over die 
fantastische grote, oude dikke bomen die we her en der aantroffen. Want bomen met zo’n grote tonderzwam moet toch 
wel heel oud zijn, of toch niet? 

 
Ik hoop dat  de zomergroep ook zo kan genieten van al het moois dat Kent ons heeft geboden en met dank aan  

allen die dit kamp zo hebben mogelijk gemaakt. 
 

Joop Floor 
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3. Onze plek in Kent 

Kampplaats: We hebben de beschikking over 2 grasvelden van ongeveer 0.4 ha groot omgeven door bomen en 
struiken, op Waldershare Park, ongeveer 12 km van Dover. Dit is een particulier landgoed van de graaf van Guilford, 
dat geheel tot onze beschikking staat op voorwaarde dat we het weer netjes achterlaten. We kregen het door 
bemiddeling van Mrs. Joan McAllister, die hier werkt. Haar man, John McAllister, werkt bij de Kent Wildlife Trust en 
heeft waardevolle informatie verstrekt. 
De waterkraan is voor onze dagelijkse behoefte maar niet voor het wassen van bijv. een auto.  
WC-tenten: help zonodig het kampbestuur bij het plaatsen en onderhouden van de WC tenten. 
 

KNNV
kamp
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4. Ontstaan van het landschap 

 
De grote diversiteit in de landschappen van Groot-Brittannië komt voort uit een lange en complexe geologische 
geschiedenis. Het zuidoostelijk deel van Engeland werd tussen 130 en 30 miljoen jaar geleden verscheidende malen 
overspoeld door een ondiepe zee. Daarbij werden dikke lagen kalk afgezet, afkomstig van enorme hoeveelheden 
schelpen en geraamten van zeedieren. Tijden de alpiene plooiingsfase die 60 miljoen jaar geleden plaatsvond, werden 
de kalkstenen afzettingen geplooid tot een serie middelhoge heuvelruggen die variëren van 294 m in de North Downs 
tot 355 m in de Cotswolds. Tijdens de drie opeenvolgende ijstijden werden de heuvels door gletsjers afgevlakt tot 
golvende heuvelrijen, rolling country. Na de laatste ijstijd steeg de zeespiegel, door het gesmolten ijs, waarbij de 
verbinding met Europa door zeewater werd overspoeld.  
Zuidoost-Engeland, dat voor een belangrijk deel bestaat uit kalksteen wordt onderverdeeld in vier grote eenheden. 
Twee grote heuvelruggen, de North en de South Downs, bepalen het aanzien van het landschap. Tussen beide Downs 
ligt de Weald, een boogvormige hoogvlakte die ooit bedekt was met dichte wouden. De kust bestaat uit klifkusten en 
tussen Folkestone en Rye uit laagland. Het oude eiland, isle of Thanet waar Margate en Ramsgate op liggen bestaat 
ook uit kalksteen. In de Romeinse tijd was de Isle of Thanet een echt eiland. De laagvlakte, tussen de North Downs en 
het voormalig eiland is verzand en ingepolderd en vormt nu het stroomgebied van River Stour. Bij Sandwich Bay en 
Reculver is deze laagvlakte goed te zien. 
De North Downs loopt als een langgerekt lint van Hog’s Back bij Guildford naar de kust bij Dover. Deze heuvelrug 
wordt doorbroken door de dalen van Medway en Great Stour. De noordelijke hellingen van North down lopen 
geleidelijk af. De zuidelijke hellingen lopen steil naar beneden. Dit is bij Wye goed te zien. De South Downs, in 
Sussex lopen van Winchester in Hampshire tot de steile kliffen van Beachy Head bij Eastboure. Over het algemeen 
zijn de ronde toppen van de South Downs minder steil dan die van de North Downs. De South Downs is vruchtbaarder 
en is meer in cultuur gebracht Hiervan lopen de noordelijk steil naar beneden en de zuidelijke geleidelijk af. De Weald 
vormt een 30 km brede en 110 km lange geërodeerde koepelvormige boog  die door de North en South Donws als een 
hoefijzer wordt omsloten. De Weald is nu een agrarisch gebied dat afgewisseld wordt met bossen. De Weald vallei 
eindigt aan zee in vlakke moerassen en polders van Romney Marh en Walland Marsh, tussen Folkstone en Rye.  

Wye, NNR
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5. Excursie overzicht 

Dat. Excursieterrein Kort beschrijving Hoogtepunten Route deeln 
1 mei Lydden Temple 

Ewell (KWT) 
Oud kalkgrasland op hellingen 
van erosiedal, gedeeltelijk al 
lange tijd in gebruik als weide 

Spinneorchis, Blauwwalstro, Ruig 
viooltje, Voorjaarssatijnzwam, 
landschappelijk 

Vanaf camping over public footpath, 
voorlangs Waldershare house, Temple 
farm. Terug via Coldred street en Coldred 
Farm 

12 

1 mei Verkennende 
excursie. 

Landschappelijk en oude 
bomen 

Dassenburcht, 
Landschappelijk en verschillende 
oude bomen 

Vanaf camping achter langs Waldershare 
house, North Down way tot aan 
Sibertswold, terug via Eythore 

14 

2 mei Sandwich Bay, 
KWT 

Kust, met duinen, zand en 
kiezelstrand en kwelder 

Harlekijnorchis, Regenwulpen, 
Grauwe gors, Kandelaartje 

A256 tot Sandwich, vervolgens naar 
Sandwich Bay. Entree £ 5,- per auto,  

12 

2 mei Reculver, KWT Historie, strand met 
rotsblokken kliffen 

Parende stormvogels, zeeanemoon, 
verschillende soorten wieren 

Per auto naar Reculver 13 

3 mei Bonsai Bank, 
KWT 

Onderdeel van Denge wood 
dat foutief is ingeplant, 
naaldhout, na het rooien 
ontstond er een kalkgrasland 

Purperorchis, Sleutelbloemvlinder, 
Bleekbosvogeltje, Mannetjesorchis 

Per auto, via A2 naar Bridge, naar B2068, 
Petham, parkeerplaats ( Denge Wood)  

26 

4 mei Blean woods, 
NNR 

Één van de oude  bossen 
rondom Canterbury 

Afwisselend bos met een zeer 
mooie beek, nachtegaal, heide 
lucifer, vele Blue Bells 

A2 naar Canterbury, door de stad, A290 
richting Blean parkeerplaats, bij Rough 
Commen 

7 

5 mei Stodmarsh, NNR Moerasgebied, rietland en 
meertjes langs de Great Stour  

IJsvogel, Cetti’s zanger, 
Boomvalk, Rosse Stekelstaart 

A256, Sandwich, A257 tot aan 
Littlebourne, via Wickhambreaux naar 
parkeerplaats bij Stodmarsh 

16 

6 mei Blean’s Ancient 
woodland 

Voldeed niet aan de 
verwachting, excursie van 4 
mei gemaakt 

Mooie stobben met mos, fraaie 
bosbeek, rijke ondergroei blue 
bells  

Zie 4 mei 6 

6 mei Kalkgraslanden 
bij Wye, NNR 

Landschappelijk bijzonder 
mooi gebied, smalle en korte 
erosie dalen, kalkgraslanden 
met orchideeen 

Landschappelijk, Vos, 
Purperorchis, Mannetjesorchis 

Via A2 en M20 Dover, Folkstone naar 
Ashford, A28 naar Wye 

19 

6 mei Yockletts bank, 
KTNC 

Hellingbos, met rijke 
ondergroei op vochtige 
lemige, kalkrijke grond 

Vliegenorchis, vele Grote 
keverorchissen,  

Op de terugweg van Wye, via 
binnenweggetjes richting Petham 

10 

7 mei White Cliffs, bij 
Dover 

Kalk kliffen, met vele 
kalkminnende planten, fraaie 
uitzichten over zee 

Kalkflora, o.a. Kool, Muurbloem, 
Spinneorchis, landschappelijk 
bijzonder mooi, slechtvalk 

Vanaf de camping via binnenweggetjes 
naar St. Margaret’s at Cliffe naar Dover 

29 

7 mei Gezellige middag 
en avond 

Programma: Puzzeltocht, 
pannenkoeken, schetsjes en 
kampvuur 

Alleen puzzeltocht en 
pannenkoeken bakken is 
doorgegaan. Veel regen en harde 
wind 

In High and Dry pub, progaramma op 
gepaste wijze voortgezet 
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6. Het weer 

 
datum Het weer 
vr. 30 april smorgens regen, smiddags opklaringen en savonds helder. 
za.1 mei na een onweersbui in de ochtend bleef het de hele dag droog. Eerst bewolkt later 

opklaringen, mooi Engels weer. 
zo. 2 mei zonnig met een matig windje, ideaal excursieweer 
ma. 3 mei eerst zon, later bewolkt en regen na drie uur 
di. 4 mei twee derde van de dag regen, in de namiddag en avond droog 
wo. 5 mei eerst wat regen, later droog en opklaringen met buien op afstand 
do. 6 mei zonnig, met wolkenvelden 
vr. 7 mei eerst zon, later bewolkt en na 18 uur regen, snachts regen en harde wind 
za. 8 mei de hele dag druilerig 
 
Zo te zien hebben we nog al eens regen gehad, maar hadden we hier ook last van? Dat viel wel mee. Alleen dinsdag, 
toen hadden we er last van. Excursies uitgesteld tot 11 uur, maar velen zijn naar Canterbury gegaan of naar het 
zwembad in Deal. Ook jammer was het slechte weer op de laatste avond. Deze is totaal verregend. Terugkijkend 
kunnen we zeggen dat het nog best mee viel en dat we bijna alle activiteiten hebben kunnen doen. 
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7. Excursie belevenissen 

7.1. Kalkgrassen van Lydden en Temple Ewell 
Alles is nieuw op zo’n eerste excursie, onbekende omgeving, onbekend landschap en onbekende vegetatie. Je weet niet 
goed wat je allemaal verwachten kunt. Wel weet je dat je in een parkachtig heuvelland, dat bestaat uit kalksteen, dat je 
bent in een milderklimaat met invloed vanuit de Atlantische oceaan. Als je een vergelijking wilt maken dan zou je 
populair zeggen: “Zuid-Limurg aan zee”.  
Het excursiedoel van deze dag zijn de kalkgraslanden van Lydden en Temple Ewell die in bezit zijn van Kent Wildlife 
Trust. Vanaf onze kampeerplek wandelden we eerst naar het Waldershare House. In de weiden en langs de weg 
stonden vele hele dikke oude bomen die de Great Storm van 1987 hebben overleefd. De Westerse plataan, de Tamme 
kastanje, de Winter eik en de Paarde kastanje zagen we. Voor de bijgebouwen van het huis gingen we door een bosje 
met Speenkruid, Kleefkruid, Gevlekte aronskelk Paarse dovenetel, Klimop, Klimop ereprijs, Daslook, Wilde hyacint 
en Valse salie. Het bosje bestaat uit Gewone esdoorn, Gewone vlier, Kardinaalsmuts Wilde lijsterbes en Gewone es. 
Hierna liepen we door de weilanden voor het huis langs. In één van de weilanden liep een kudde jonge, donker 
gekleurde koeien In de voedselrijke weiden vonden we Madeliefje, Akkerdistel, Grote vossenstaart en Ridderzuring. 
Vervolgens door tarwe akker met heel weinig “onkruid”. Wel vonden we Grote ereprijs, een klaproos, Herderstasje en 
een walstro. Vervolgens langs een andere akker met een struweel dat voornamelijk bestaat uit Sleedoorn, Tweestijlige 
meidoorn, Boswilg, Rode kornoelje en Hazelaar. Als onderbegroeiing zagen we Gewone braam, Gewone berenklauw, 
met bladeren met brede gele randen dat wijst op gebruik van herbiciden, Grote muur, Hondsdraf, Bosrank, Wilde 
hyacint, Muskuskruid, Spekwortel, Gewone ereprijs, Look zonder look, Heggewikke, Smalle weegbree, Vogelmuur, 
Geel nagelkruid, Dagkoekoeksbloem, Zilverschoon, Groot kaasjeskruid, Robertskruid en Bosanemoon. Op naar de 
kalkgraslanden vonden we nog Bosbingelkruid, Smalle stekelvaren, Zoete kers, Gevlekte rupsklaver, Herderstasje, 
Scherpe boterbloem, Paarse dovenetel, Slipbladige ooievaarsbek, Grote weegbree, mogelijk gevlekte orchis, 
Welriekende agrimonie, en Grote kaardenbol Op de kalkgrasweiden van Lydden en Temple Ewell vonden we 
Knolboterbloem, Gaspeldorn, Beekpunge, Donkersporig bosviooltje, Akkerviooltje, Kroontjeskruid, 
Kluwenhoornbloem, Gekroesde melkdistel, Veldlathyrus, Jacobskruiskruid, Kleine pimpernel, Zeegroene zegge, 
gewoon duizendblad, Gewone vleugeltje bloem, Margriet, Knoopkruid, Gewone rolklaver, Driedistel, Geelhartje, 
Veldereprijs, Blauw walsto, Bitterling, Muizenoortje, Ruig viooltje, Kleine leeuwenklauw, Kamperfoelie, 
Aderslaarsvaren, Brem, Kale janker, Spinnenorchis, Marjolein en Tijm ereprijs. Wat opviel in de kalkgraslanden waren 
de “zandbulten” van ca 25 cm hoog. Deze horstachtige bulten zijn door de (weide)mieren gevormd en duidt er op dat 
deze kalkgraslanden al meer dan twintig jaar in gebruik zijn als weide.  
 
1 mei, gegevens van Frouke  
 

7.2. Reculver 
 
Met 13 personen gingen we naar Reculver. Na een bezoek aan de kerk-ruïne, uit de romeinse tijd en het 
bezoekerscentrum zijn we naar het (kiezel)strand gegaan. Tegen de kliffen broeden Stormvogels die ons een blik in 
hun intieme leven gaven.. Na ongeveer 100 meter lopen zijn we neergestreken op het strand. Gewapend met 
schepnetjes, afwasteiltjes en een aquarium werd het strand onveilig gemaakt. Veel leuke wieren, anemonen, wormen 
en schelpen werden op naam gebracht. Het mooie weer zorgde voor een aangename, leerzame en leuke dag. 
 
2 mei, Rick 
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8. Onze waarnemingen 

8.1. Planten, zie bijlage   
 
Totaal hebben we 286 verschillende plantensoorten gevonden. Hiervan zijn er 10 orchideeën soorten.  Hoewel we niet 
tijdens elke excursie de verschillende soorten precies hebben bijgehouden is dit een mooi totaal resultaat. Het gaat niet 
alleen om het totaal aantal of de orchideeën, maar het gaat ook om de verschillen met de Nederlandse flora en om de 
soorten die we in Nederland niet of bijna niet tegen komen. Vooraf had ik aan de hand van de “New Atlas of the British 
& Irish Flora” een lijstje gemaakt van verschillende plantensoorten waar je naar uit kon kijken. Verder weten we dat je 
op een kalksteen gebied zit. Ook vroeg ik mij thuis af of we niet te vroeg in het jaar er zouden zijn. Dit laatste is mij 
100% meegevallen. Dit heeft te maken met het mildere Engelse klimaat en de invloed van de Atlantische oceaan. Wat 
het eerst opviel, waren de bosjes met een blauwgekleurde ondergroei van het massaal voorkomen van de Bleu Bells, de 
Wilde hyacint, Scilla non-scripta. Als je goed keek vond je ook de Scilla hispanica waarvan de bloemen naar alle 
kanten staan. Het blauw van Blue Bells werd afgewisseld met het wit van de Daslook, Allium ursinum en de 
Bosanemoon, Anemone nemorosa. Wat mij direct de eerste dag opviel waren de schermbloemen in de bermen. Dit 
bleek Zwartmoeskervel, Smyrnium olusatrum te zijn, die in Nederland hoofdzakelijk op Texel voorkomt. Speenkruid 
dat we tegenkwamen is Vreemde Speenkruid, Ranunculus ficaria ssp. ficaria. Deze plant heeft geen okselstandige 
knolletjes maar ontwikkelt vruchtbaar zaad. Dit in tegenstelling tot de zeer algemeen voorkomende Gewoon 
Speenkruid, R. ficaria ssp. bulilifer in Nederland. De Wintereik Q. petraea kwamen we ook regelmatig tegen. In de 
kalkgraslanden vonden we het Ruig viooltje, V. hirta en Blauw walstro, Sherardia arvensis. In deze graslanden vonden 
we ook de eerste orchis, de Spinnenorchis, O. sphegodes die verdwenen is in Nederland. We zijn er niet zeker van of 
we het Kalkvleugeltjesbloem, P. cacarea ook hebben gezien. De verschillen me de Gewone vleugeltjesbloem zijn zo 
minimaal en niet goed waar te nemen. Tot onze verbazing vonden we, hoewel in knop de Zomerbitterling, Blackstonia 
perfoliata.  
In de struwelen vonden we regelmatig Spek wortel, Tamus communis. Een plant die niet in Nederland voorkomt. 
Tijdens de excursie naar de White Cliffs bij Dover vonden we een onbekende koolsoort met dikke overblijvende 
houtige stengels. Het bleek Kool, Brassica oleracea te zijn. Deze plant, door de Romeinen ingevoerd, is de moeder der 
koolsoorten. Hieruit zijn verschillende cultivars gekweekt zoals Spruitkool, Boerenkool, Witte en Rode kool, 
Bloemkool, Broccoli, Savoyekool. Op de Cliffs vonden we ook Paardehoefklaver, Hippocrepis comosa en bloeiende 
Muurbloem, Erysimum cheiri. Al met al kunnen we stellen dat, ondanks dat het vroeg in het jaar was, dat we er op het 
juiste moment waren.  

Spinnenorchs, Ophrys sphegodes

Wilde hyacint, Scilla non-scripta
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8.2. Vogels, zie bijlage   
Totaal hebben we 107 soorten vogels gezien of gehoord. 22 in en bij het kamp en 100 tijdens de excursies. De excursie 
naar Stodmarsh is op het overzicht apart weergegeven. Naast de Nederlandse soorten zijn er een paar opvallende 
soorten. Tijdens de excursie bij Sandwich Bay hoorden we Grauwe gors. Ook zagen we tijdens die excursie een aantal 
Regenwulpen, hoewel niet iedereen ervan overtuigd was.  
Tijdens de excursie bij Stodmarsh hoorden we naast de duidelijke zang van de Nachtegaal een ander luide zang. Dit 
bleek van Cetti’s Zanger te zijn, een soort die je in Nederland niet zo vaak zult tegenkomen. Vanuit de schuilhutten 
konden we goed de schillende boomvalken waarnemen. Op een plas zwom de Rosse stekelstaart. Een duikeend met 
een opvallende blauw gekleurde snavel. Deze soort zwemt af en toe met een recht opstaande waaiervormige staart. Het 
is een Amerikaanse soort die het territorium van de inlandse Witkopeend inneemt. Tijdens deze excursie zagen we 
twee keer een flits van een voorbijvliegende een IJsvogel 
Tijdens de excursie bij de White Cliffs werd nog een Slechtvalk gezien.  
Tijdens de overtocht naar Duinkerken op 7 mei werden door Marijke en Leo vele tientallen Jan van Genten 
waargenomen.  

Drieteenmeeuw

 

8.3. Paddestoelen, zie bijlage 
Zoals al eerder is vermeld komt het niet zo vaak voor dat in een KNNV voorjaarskamp ook naar paddestoelen werd 
gekeken. Tijdens dit kamp zijn er 56 verschillende soorten paddestoelen genoteerd. Rond het kamp werden de vele 
Judasoren op de oude vlier struiken  door verschillende mensen opgemerkt. Op de eerste excursie dag vonden we de 
Voorjaarspronkridder, een mooie stevige witte paddestoel. Op die dag vonden we ook Beukedopgeweizwammetjes. 
Deze geweizwam van maximaal 1 cm lang zijn gebonden aan beukedopjes. Opmerkelijk was ook Duinfranjehoed die 
tijdens de excursie bij Sanwich Bay vonden. Deze toch wel grote paddestoel stond met een behoorlijk aantal in het 
droge duinzand nabij Helm. Tijdens de excursie in de bossen van Blean kwamen we een drietal mooie grote, verse gele 
gekleurde, Goudgele hertezwam tegen. Op een oud stuk hout, vermoedelijk Berkenhout zaten een stel Gewone 
wimperzwam. Deze schijfjes bezitten een mooie roodkleurige bodem die aan de rand gewimperd is. Natuurlijk mag 
ook niet onvermeld blijven de Diktandtonderzwam. Deze zeer grote tonderzwam, lengte van 67 cm en een breedte van 
48 cm zat aan een Beukenboom in de omgeving van het kamp. Het exemplaar is door Joop als souvenir en voor 
educatieve doeleinden meegenomen.  

Gewone wimperzwam, Scutellinia scutellata
Duinfranjehoed, Psathyrella ammophila
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8.4. Zee/ strand vondsten 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking 
Wieren   
Kleine zee-eik  Fucus spiralis  
Gezaagde zee-eik Fucus serratus  
Knotswier Ascophyllum Nodosum  
Lintwier ?   
Darmwier Enteromorha spec.  
Zeesla Ulva lactuca  
Suikerwier Laminaria saccharina  
Blaaswier Fuscus vesiculosus  
Vingerwier Laminaria digitata Zeer groot exemplaar, bij Folkstone 
Bladachtige hoornwier Ceramium  spec  
Schelpen   
Gedoornde hartschelp Acanthocardia echinata  
Muiltje Crepidula fornicata  
Tapijtschelp Venerupsis senegalensis  
Wulk Buccinum undatum  
Oester Ostrea spec. Japanse of  inheems 
Afgeknotte gaper Mya truncata  
Kokkel Cerastoderma edule  
Stompe, alikruik Littorina obtusata  
Gewone, alikruik Littorina littorea  
Schaalhoren  Patella spec Bij Folkstone 
Mossel  Mytilus edilis Bij Folkstone 
Witte boormossel  Barnea candida  
Amerikaanse zwaardschede  Ensis americanus  
Gevlochten Fuikhoren  Hinia reticulata  
Muizekeutel (slakje)  Bittium reticulatum  
Messchede Solen marginatus vermoedelijk 
Inktvissen   
Zeekat Sepia officinalis  
Eieren   
Ei van een Rog   
Eieren van de Wulk   
Zeeanemoon   
Paardenanemoon Actinia equina  
Wormen   
Zeepier Arenocola spec 2 soorten (waarvan 1 door anemoon verorberd is)
Zeepok   
Gewone zeepok Balanus balanoides ook in actie gezien 
Sponzen   
Gweispons Haliclona oculata Vermoedelijk 
Krabben   
Strandkrab Carcinus maenas veel mannetjes, 1 echtpaar 
Breedpootkrab Portumnus latipes 1 exemplaar, mannetje 
 Voornamelijk gevonden bij Reculver, op 2 mei 
 



 
 
 
 
  
Onze waarnemingen  

 

Kent, voorjaar 2004  11 
 
 

8.5. Overige waarnemingen 
 

Nederlandse naam Engelse naam Wetenschappelijke naam 
Zoogdieren Mammmals  
Bosmuis Wood Mouse Apodemus sylvaticus 
Bruine rat Common Rat Rattus norvegicus 
Das Badger Meles meles 
Egel Hedgehog Erinaceus europaeus 
Grijze eekhoorn Grey Squirrel Sciurus carolinensis 
Haas Brown  Hare Lepus europaeus 
Konijn Rabbit Oryctolagus cuniculus 
Mol Mole Talpa europaea 
Ree Roe Deer Capreolus capreolus 
Vos Fox Vulpes vulpes 
Reptielen Reptiles  
Levendbarende hagedis Viviparous Lizard Lacerta vivipara 
Amfibieën Amphibians  
Meer kikker Lake Frog Rana ridibunda 
Vlinders Butterflies  
Bontzandoogje Speckled Wood Pararge aegeria 
Bruinzandoogje Meadow Brown Maniola jurtina 
Groentje Green Hairstreak Calophrys rubi 
Groot koolwitje Large White Pieris Brassicae 
Hagendoornvlinder  Opisthograptis luteolata 
Klein geaderd witje Green-veined White Pieris napi 
Kleine vos Aglais urtica Small Tortoiseshell 
Kleine vuurvlinder  Small Copper Lycaena Phaeas 
Oranje tip Orangetip Anthocharis cardamines 
Sleutelbloem vlinder Duke of Burgundy Fritillary Hamearis lucina 
Overige insecten Others insects  
Aardhommel, gewone  Bommus terrstris 
Akkerhommel  Bombus pascuorum 
Steenhommel  Bombus lapidarius 
Tuinhommel  Bombus hortorum 
Bloedneuskever    
Rolpissebed   
Variabele waterjuffer   
Korstmos Lichen  
Rode heidelucifer  Cladonia floerkeana 

 
Bijzondere waarnemingen: 
1. Op het terrein van Bonsai Bank, op 3 mei vonden we een koningin hommel, die niet op naam was te brengen, had 

aan zijn snuit een plukje pollina dat zij er met geen mogelijkheid af kreeg. 
2. Tijdens de wandeling in Blean woods, op 4 mei vonden we onder de eiken bomen verschillende (verse)appeltjes. 

Vermoedelijk zijn het eikensponsgallen veroorzaakt door de eikegalwesp Biorhiza pallida 
3. Tijdens de excursie bij Wye werd een Vos op ruime afstand waargenomen. Vermoedelijk had hij daar een nest 

met jongen. De afstand was te ver om dit vast te stellen. 
Tijdens de excursie bij Wye werd een jonge dode Das van ca 45 cm gevonden. We konden de voorpoten met de nagels 
van het beest goed bekijken.  
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9. Tot slot 

Na het lezen van dit verslag beleef je het kamp weer opnieuw. Alle mooie dingen komen weer boven. De excursies 
worden weer opnieuw gemaakt, maar dan anders, want je begrijpt nu beter hoe het landschap in elkaar zit met zijn 
krijtrotsen en hellingen. Als besluit de woordzoeker van Iris. 
 
Everybody thanks, special for Kent Wildlife Trust and Waldershare park. 
 
Thanks for all.  
 

 

BosmuisWhite Cliffs

Reculver

Sleutelbloemvlinder

Waldershare

Levendbarende hagedis
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