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Inleiding verslag 
 

Het verslag bestaat uit drie delen: 

 

I. Natuurhistorische aantekeningen over Northumberland 

II. Excursieverslagen 

III. Becommentarieerde lijsten met waarnemingen 

 

De excursieverslagen bestaan voor ieder bezocht gebied uit 

- Een (indien aanwezig) sfeerverslag 
- Gegevens van het ingevulde excursieformulier, zoals de datum, wie die leider was en 

wat de hoogtepunten en bijzonderheden waren, soms aangevuld door onze eigen her-
inneringen 

- Vooraf aanwezige gegevens, geplaatst in een kader en in een andere letter (Verdana). 
Die informatie is wel aangepast aan de ervaringen en daarbij zijn ook feitjes geschrapt 

die achteraf niet zo relevant waren. Zo is de bereikbaarheid aangepast aan de informa-
tie die op het formulier. 

 

De volgorde is ongeveer chronologisch, maar gebieden die meer dan eens zijn bezocht wor-

den in hetzelfde hoofdstuk beschreven wat sprongetjes in de tijd geeft. Dagen zonder sfeer-

verslagen beginnen dus met een uitreksel van de excursieformulieren en wat wij als samen-

stellers ons nog herinnerden. 

Het verslag afgerond met een nabeschouwing. Verder staan in het verslag drie uitgebreide 

lijsten met een inleiding. De vogellijst is samengesteld op grond van de ingevulde formulieren 

en uit de herinnering van de auteurs. Daarnaast is deze lijst nog bekeken, bekritiseerd en aan-

gevuld door Greta, Belia, Rob en Wim Kuijper. Greta van Hoorn bekeek een eerdere versie 

van het verslag en deed een groot aantal goede suggesties ter verbetering. 

De plantenlijst is samengesteld en ingeleid door Leny Huitzing, grotendeels op grond van de 

ingevulde lijsten met behulp van (niet in het kamp aanwezige) wetenschappelijke flora’s en 

informatie van het Internet. Deze lijst is kritisch bekeken en aangevuld door Henk Eggelte. 
Jeanne Kuijper maakte de lijst met gevonden snuitkeversoorten. 

 
Henrik de Nie 

Leny Huitzing 



 4



 5

I Natuurhistorische aantekeningen over 
Northumberland 

Inleiding 
Northumberland is de meest noordelijk gelegen county van Engeland, het is dan ook het 

koudste deel van Engeland maar – dankzij zijn oostelijke ligging – niet het natste: er valt 

minder regen dan in Nederland. Dat geldt echter niet voor het westen waar de neerslag op-

loopt tot 1270 mm/jaar. 

In het kaartje hieronder zijn de diverse bezochte excursiegebieden aangegeven met een cijfer. 
Dit getal is het nummer waaronder de exursie in deel II wordt beschreven. 

 

 
Figuur 1. Kaart met nummers die naar excursies verwijzen. 
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In het westen liggen de Cheviots Hills, met als hoogste top The Cheviot (Excursie no 6). Deze 
hoger gelegen delen (heuvels) zijn bedekt zijn met hoogveen. Op de toppen heersen montane 

omstandigheden. 
De landschappelijke schoonheden van Northumberland zijn vooral de kust en de Cheviots. 

Het eerst vanwege de mooie baaien, stranden en de oude kastelen – of wat daarvan rest – en 
het tweede vanwege de weidse vergezichten, de redelijk intacte hoogvenen en de ‘hillforts’ in 

de lagere Cheviotheuvels. 

Noemenswaardig zijn ook enkele mooie tuinen, bijvoorbeeld vlakbij de camping: Howick 

Hall Gardens, Cragside Coutry Garden bij Rothbury en de ‘fabulous’ tuin bij Alnwick Castle. 

Joop Floor heeft een verslag gemaakt waarin de drie genoemde tuinen vergeleken worden. 

De Cheviots liggen grotendeels binnen het Northumberland National Park en de kust is een 

Area of Outstandig National Beauty (AONB). Andere natuurreservaten worden beheerd door 

het Northumberland Wildlife Trust en English Nature. Ook zijn er nog Sites of Specific Sci-

entific Interest (SSSI). 

Northumberland National Park 

In 1956 werd het Northumberland National Park ingesteld. Het ligt in het westen en reikt van 

de Hadrian Wall in het zuidwesten tot de Schotse grens in de Cheviot Hills. Zijn ‘kapitaal’ is 
‘moorland’ en prehistorische Romeinse ‘remains’. Het NNP heeft zich met succes verzet te-

gen verdere bebossing van het moorland en tegen verdere aantasting van Hadrian’s Wall. De-
ze uit de 2e eeuw daterende Romeinse muur, is eeuwenlang als ‘steengroeve’ gebruikt. 

Het Otterburn Training Area beslaat een klein kwart van het NNP en is in gebruik bij het Min. 
van Defensie. Tegen ‘upgrading’ van de infrastructuur voor militaire doeleinden – rond 2000 

- heeft het NNP zich helaas vergeefs verzet. 

Area of Outstanding National Beaty 

Het kustgebied van Berwick tot Amble werd in 1958 tot een Area of Outstanding National 

Beauty verklaard; qua natuurhistorische waarde is dat vergelijkbaar met een National Park 

maar AONB’s zijn kleiner en ontberen beschermende beheersmaatregelen. In 1973 werd de 

kust vanaf de Schotse grens tot Warkworth tot Heritage Coast verklaard; in 1995 werd deze 

zone uitgebreid tot en met Druridge Bay. Een Heritage Coast geniet wél beschermende maat-

regelen. 

De kust 

De kust bestaat uit rotsen waartussen baaien met prachtige stranden; alleen de temperatuur 

verhindert hier ‘costa- toestanden’. Achter de baaien en stranden liggen duinen; hier en daar is 
wat kwelder. 

Klifkust 

Afgezien van de eilanden, heeft Northumberland 17 km rotskust. Deze betrekkelijk lage rot-

sen dateren uit het Carboon en horen tot de Middle en Lower Limestone (kalksteen) groep. In 

de kalksteen worden fossielen aaangetroffen. Hier is mooi te zien dat het Carboon niet alleen 

uit steenkool bestaat: de steenkoollagen zijn geschakeld tussen zandsteen, siltsteen, schalie, 

kalksteen etc. 
Tussen dit gesteentepakket bevindt zich ook de (Great) Whin Sill. Een sill is een intrusie (in 

dit geval kwartsdoleriet) die evenwijdig ligt aan de sedimentlagen. Deze sill dateert nog net 
uit het Carboon (295 miljoen jaar oud) en is de best bestudeerde sill ter wereld. Daarbij is on-

langs gebleken dat dit archetype zich plaatselijk als een dyke gedraagt, dat wil zeggen dat hij 
door de sedimenten heen breekt. Dat is onder meer het geval bij Dunstanburgh Castle dat op 

een met de Whin Sill verbonden dyke staat. 
De Whin Sill komt in het uiterste zuidwesten Northumberland binnen. Loopt dan als Hadri-

an’s Wall een stuk west –oost om vervolgens naar het noordoosten te ‘gaan’ en bij Cullernose 
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Point de kust te bereiken Als je de ‘afgedekte’geologische kaart bekijkt, dan blijkt dat de 

Whin Sill zich in zee voortzet: ook de Farne-eilanden zijn er onderdeel van. Bij Bamburgh 
Castle komt de Whin Sill weer aan land; via Budle Bay en Holy Island (twee dykes) is de sill 

verder te vervolgen tot in de Kyloe hills waar hij is geschakeld in de Fell Sandstone groep. De 
Whin Sill vormt dus een halve boog net als alle andere Carboongesteenten in Northumber-

land. 
Bodems gevormd op de Whin Sill zijn rijk aan metalen als Ca, Mg, en Fe maar arm aan Na en 

K. Bepaalde planten – zoals Scilla verna aan de kust bij Craster en Spignel (Meum athamanti-

cum) op een heuvel in Thockrington – komen vooral, of alleen, op de Whin Sill voor. 

Duinen 

Het 1800 ha. grote aaneengesloten duincomplex is dateert uit de 14
e
-19

e
 eeuw. Mooie duinen 

zijn bij Goswick, Holy Island, Ross Links en Druridge Bay. Bij Ross Links vindt nieuwe 

duinvorming plaats terwijl bij Druridge Bay afslag optreedt. De Snook (westelijk landtong 

van Holy Island) heeft natte duinvalleien. Net als in Nederland gaat het soortenrijke duingras-

land achteruit en gaat het over in grasland dat gedomineerd wordt door helm, roodzwenkgras 

en glanshaver. 

Kwelders 

Er zijn kwelders tussen Holy Island en het vasteland, in Budle Bay, en in de door een land-

tong beschutte estuaria van de Coquet en de Aln. Al met al niet veel doordat deze kust weinig 
beschut is. 

In Budle Bay en de Fenham Flats leeft de grootste populatie zeegrassen (Zostera noltei en Z. 

angustifolia) waarvan ’s winters grote aantallen witbuikrotganzen, wilde zwanen en smienten 

leven. 

De contouren van het landschap 

De topografie van het binnenland (geomorfologie) is bepaald door de schurende, slijpende 

werking van het landijs op de Carbonische ondergrond en vervolgens door de veengroei tij-

dens het Holoceen (hier Flandrian geheten) en niet te vergeten door de mens. 

In tegenstelling tot de situatie in Nederland, lag hier tijdens de laatste ijstijd (Weichsel, hier 

Devensian geheten) landijs. Dat ijs had zijn oorsprong niet ver hier vandaan in de Cheviot 
Hills en de Schotse Hooglanden en bedekte Northumberland met zwerfstenen en keileem, te-

samen ‘glacial drift’ genoemd. Aan de kust kunnen echter ook zwerfstenen (rhombenporfy-
ren) uit de omgeving van Oslo worden gevonden wat er op wijst dat het Scandinavische 

landijs in een eerdere ijstijd (Elsterien) de Noord-Engelse kust wel bereikte.  
Het ijs heeft het reliëf veranderd: dalen werden U-vormig uitgeslepen (College valley), in 

heuvels waar het ijs dwars overheen ging, werden terrassen gevormd en overal werd een laag 
grondmore/keileem (till) afgezet. Vooral de Oude Dryas (hier Dimlington geheten; 26.000 – 

15.000 BP) heeft het landschap van Northumberland sterk bepaald. Post-glaciale landschaps-

elementen ‘in de buurt van’ Craster zijn o.m.: 

• Het Bradfordkamecomplex. 

• Een esker van Spindlestone naar Fallodon. 

• Milfieldplain, ten noorden van Wooler, is een sandr (zanduitspoelingswaaier). 

• Het landschap rond Wooperton (ten zuiden van Wooler) is zeer oneffen door de aanwe-
zigheid van dood-ijsgaten (kettleholes). 

Tijdens het Holoceen werden depressies opgevuld met veen en zetten rivieren grind, zand en 

klei af. Als je dit materiaal en de eerder genoemde ‘glacial drift’ wegdenkt, krijg je een ‘afge-

dekte’ geologische kaart zoals die in het boek van Lunn staat (en in de convo hing). Door ont-

venen heeft uiteindelijk ook de mens de contouren van het landschap gewijzigd. 
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Cuesta’s 

Het landijs heeft het eerdere reliëf dus veranderd; dat reliëf is en was een cuesta-landschap . 

Cuesta’s zijn ruggen in het landschap bestaande uit gekantelde gesteentelagen met een steile 

(scarp slope) en een zwak glooiende kant (dip slope; het oorspronkelijke sedimentoppervlak). 

In het zuidwesten van Northumberland, stroomde het landijs van west naar oost. Daardoor 

heeft het ijs het bestaande cuestareliëf – dat daar ook oost-west gericht is - versterkt. Dit is de 

Romeinen niet ontgaan: zij hebben deze natuurlijke barrière tot hun noordelijke grens ge-

maakt: Hadrian’s Wall. 

Hoe zijn deze cuesta’s ontstaan? 

De cuesta’s liggen concentrisch rond de Cheviot Hills. De verklaring daarvoor is een groot 

granietlichaam dat ter plaatse van de Cheviot Hills omhoog is gekomen. Daarbij heeft het de 
eerder afgezette (andesietische) lava’s en de ooit horizontaal afgezette Carbonische sediment-

lagen opgeduwd zodat ze scheef kwamen te staan. Hierdoor werden de ‘kopse kanten’ van de 
lagen blootgesteld aan erosie. De zachtere lagen zijn door erosie afgekalfd waardoor de meer 

resistente lagen (voornamelijk zandsteen maar ook kalksteen en niet te vergeten het doleriet 
van de Whin Sill) werden uitgeprepareerd. 

 
Figuur 2. Schematisch diagram van de relatie tussen de cuesta's (asymmetrische richels) en de onderlig-

gende geologische structuur. Northumberland wordt hier vanuit het noordwesten afgebeeld; men ziet hoe 

de sedimetaire lagen vanaf het Cheviot granietlichaam wegduiken. 

 

Hoewel de ondergrond – vooral aan de kust – uit lagen van de Middle en Lower Limestone 
groep bestaan, is kalkminnende vegetatie betrekkelijk zeldzaam in Northumberland. Dat komt 

doordat deze Carboonlagen zijn bedekt door de eerder genoemde ‘glacial drift’: door het 
landijs versleept ‘los’ materiaal uit de Schotse hooglanden en de Cheviot. De hoge gronden in 

het westen zijn daarbovenop nog eens bedekt met veen. 

De Cheviots 

Je hoeft in Northumberland maar even hoogte te winnen, of je ziet in de verte de toppen van 

de Cheviots. De kern van de Cheviots is de hierboven genoemde granietmassa die in een uit 

het vroege Devoon (390-395 miljoen jaar) daterende vulkaan is binnengedrongen. 

Deze vulkaan is ontstaan als gevolg van het sluiten van de Iapetus oceaan. Tijdens het Siluur 

maakte Schotland - met Groenland en Noord-Amerika - deel uit van het continent Laurentia. 

Een ander continent was Baltica: grofweg bestaande uit het huidige Scandinavië, Denemar-

ken, de Baltische landen en noordwest Rusland en midden-Engeland. Deze twee continenten 
‘botsten op elkaar’ (platentektoniek) waarbij de tussengelegen Iapetus oceaan werd gesloten: 

de oceanische korst schoof onder de continentale korst. De grens tussen het continent Lauren-
tia en Baltica loopt waarschijnlijk van Shannon (Ierland) via de Solway Firth naar deze con-

treien. 
Het wegduiken van de oceanische korst leidde tot andesitische vulkanisme (zoals nu in de 

Andes). Andesiet is een ‘intermediair’ lava: het bevat meer Si en O dan basalt (‘basisch’)en 
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minder dan rhyoliet (‘zuur’). Deze andesitische lava is door het binnendringen van de gra-

nietmassa gemetamorfoseerd tot een zeer hard, donker gesteente ontstond: hoornrots. De 
hoogste toppen van de Cheviot – afgezien dus van de granitische kern - bestaan dan ook uit 

hoornrots. 

Historie 

Ook historisch gezien zijn de Cheviot vulcanics erg interessant. Het moorlandlandschap bo-

ven de 250 m. wordt beschouwd als één van de best bewaarde historische landschappen – 

Bronstijd tot Romeinse tijd - van Europa. Het gebied was al in de Steentijd bewoond; in de IJ-

zertijd zijn op diverse heuvels versterkte nederzettingen – hillforts- gebouwd. De grootste 

daarvan ligt op de Yeavering Bell, een andesitische vulkaan 

Het moorland 

Voor Northumberland geldt - net als voor heel Brittanië – dat het voor ongeveer eenderde uit 

moorland bestaat. Daarmee bedoelt men ‘..... in the broad sense of being uncultivated, sub-
stantially unenclosed, treeless upland with semi-natural vegetation’ (A. Lunn, 2004 p. 11). 

Het betreft een ‘manmade’ landschap: reeds in het Mesolithicum – eerste boeren ± 4000 BC – 
werden de bossen gekapt. Deze moorlands bedekken de westelijke hoge heuvels en worden 

gekarakteriseerd door weidse vergezichten. Aan de onderzijde wordt de grens bepaald door 

agrarisch gebruik en ligt ze op zo’n 200- 250 m. De bovengrens is de boomgrens die in het 

westen op zo’n 600-700 m. ligt. Daarboven heersen montane omstandigheden; moorland is 

dus submontaan. 

Moorland wordt in het algemeen begraasd door vee (koeien, schapen, verwilderde geiten); het 

door struikheide gedomineerde moorland, wordt beheerd ten behoeve van het moerassneeuw-

hoen (grouse shooting – jacht dus). 

Moorland kent grofweg de volgende vegetatietypen (A. Lunn, 2004, p. 109). 

39% grasland op zure bodem waarvan ¼ bent-fescue (Agrostis spec, schapengras en rood 

zwenkgras) grasland. Dit bent-fescue grasland groeit op de meest vruchtbare (minst zure) bo-

dems bv. op het andesietisch lava van de Cheviots. 

27% heathland en grassheath. Dit groeit op de flauwe hellingen (dip slopes) van de cuesta’s 

en bestaat uit: struikheide, blauwe bosbes, Nardus, Molinia, grassen en russen. 

19% veen, waaronder veenmosveen 1%, Calluna-wollegrasveen 13%. 

14% diverse andere vegetatietypen gedomineerd door adelaarsvaren (bracken 6%) - op de 

steile kant van de cuesta’s -of gaspeldoorn (gorse). 

Peatland en mires: bogs, fens en carrs. 

Northumberland bestaat – ook in dit geval net als heel Groot Brittannië - voor ongeveer 10% 

uit veengrond (peatland) bestaat. Tweederde daarvan is inmiddels met coniferen beplant of is 

bedekt met een drogere, halfnatuurlijke vegetatie. 

Eenderde van de peatgrond draagt nog een mire: een veenvormend ecosysteem. Mires zijn 

ófwel bogs (‘hoogveen’) ófwel fens (‘laagveen’). Flushes zijn fens waar afstromend water 
doorheensijpelt (‘hangveen’); wanneer dat water door kalksteen heeft gestroomd, leidt dit tot 

kalkminnende vegetaties (calcareous flushes). Een fen begroeid met bomen en struiken, 
wordt een carr genoemd. De meeste mires zijn echter bogs; bogs vormen dan ook een karak-

teristiek landschapselement in Northumberland. 
Op hooggelegen gronden komt blanketbog voor. De meertjes in het door het landijs achterge-

laten landschap (vergelijk bv. Finland) zijn in het Holoceen opgevuld met laagveen dat door 
successie is ontwikkeld tot koepelvormige hoogvenen: raised bogs (‘echt hoogveen’). 

In het zuidwesten van Northumberland, tegen de Hadrian Wall, zijn de ‘glacier eroded basins’ 

in intercuestadepressies opgevuld met raised bogs. Dit leidt tot de merkwaardige situatie dat 

de raised bogs – die per defnitie altijd de hoogste elementen in een landschap zijn - hier wor-

den overschaduwd door de cuesta’s. Naar het noorden wordt het landschap hoger en neemt de 

regenval toe. De raised bogs gaan dan over in intermediate bogs (overgang naar blanket bog). 
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Een aparte positie wordt nog ingenomen door de valley bogs. Zoals de naam al aangeeft, ont-

staan die in valleien; onder invloed van het toestromend water zijn deze venen dus minero-
troof. Een bijzonder mooi voorbeeld is Muckle Moss waarin trilveen voorkomt. 

 
Grote grote delen van het moorland zijn met bos beplant zoals het immense Kielderforest, het 

grootste aangeplante bos van noordwest Europa (met het grootste kunstmatige meer van 
noordwest Europa). Boven de boomplantgrens komen echter nog ‘magnificent’ blanketbogs 

voor waarin de smakelijke kruipbraam (ook wel nevelbes of cloudberry Rubus chamaemorus) 

talrijk aanwezig is. In de ‘soakways’ van de blanket bog kan veenmosorchis (Hammabya pa-

ludosa was: Malaxis)voorkomen. Het Verenigd Koninkrijk herbergt 25% van de wereldpopu-

latie van dit orchideetje. 

Literatuur 

Angus Lunn. 2004. NORTHUMBERLAND. Uitgegeven in de serie TheNew Naturalist Li-

brary, A Survey of British Natural History. ISBN 000 718484 0 (paperback) of 000 

718483 2 (hardback). (Afgekort: A. Lunn 2004). 

Dave Britton en John Day. 1995. Where to watch birds in North East England, Northumber-
land, Tyne & Wear, Durham and Cleveland. Christopher Helm, London. ISBN 0 7136-

3847-8. (Afgekort: D. Britton & J. Day, 1995). 
 

Leny Huitzing 
Wageningen, 06-06-06 (vervolgens iets gewijzigd voor verslag en gecorrigeerd op 08-03-09).
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II. Excursieverslagen en lijsten met 
waarnemingen 

0. Camping Proctors Stead 
Het kampeerterrein ligt bij het gehucht Dunstan. Het vormt de uitvalsbasis voor alle activitei-

ten. De dichtstbijzijnde plaats is het visserdorp Craster. Rondom het terrein liggen akkers, 

weiden, houtwallen en een begroeide cuesta. Het ligt ongeveer 1 kilometer van de kust. Vo-

gelwaarnemingen vanaf de camping staan in kolom 1 van vogellijst. 

 

1. Arnold Memorial Nature reserve Craster 
 

Bezocht: 8 juni 06 o.l.v. Leni Muilwijk, 9 deelnemers.; Hoogtepunten: Veel planten, bloei-

ende mei- en gaspeldoorns. Klein reservaatje, Dorado voor plantenliefhebbers: weelderige 

zoomvegetatie. Beoordeling: goed geslaagd. 

 
Beschrijving: 
Een klein reservaat in 1973 aangekocht door de Nothumberland Wildlife Trust ter nagedachtenis 
aan Dr Lawrence Arnold. Het bestaat uit een oude steengroeve in de op het noordwesten geëx-
poneerde helling van de Craster Heugh, onderdeel van de Whin Sill. Onderin de smalle vallei 
stroomt een klein riviertje. Belangrijk habitat voor broedvogels en trekvogels. Secundair bos. 
Het reservaat is onderdeel van het coastal path en kan gemakkelijk opgenomen worden in lan-
gere excursies over dit pad. 
Bereikbaarheid: op loopafstand van Camping 
Beschikbare informatie: Folder van Arnolds memorial, D. Britton & J. Day (1995) sectie 8. 
Bezoekerscentrum met parkeerplaatsje ligt er vlak bij 
Vogels: Struweelvogels. Ruiplaats voor kleine barmsijs. 
Planten: Secundair struikgewas en bos. 
Geologie: Whinstone: het materiaal van de Great Whin Sill = doleriet. 

 

 
Figuur 3. Begroeide cuesta bij Arnolds memorial. 
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2. Dunstanburgh Castle 
 

Bezocht: 8 juni o.l.v. Joop van den Nieuwengiessen met 8 deelnemers en op 10 juni o.l.v. 

Wim Kuijper met 8 tot 10 deelnemers. Daarnaast door diverse deelnemers op eigen gelegen-

heid bezocht of langs gelopen. 

Hoogtepunten: Aan de Noordkant (Rumble Churn) ligt een zeevogelrots. Vogellijst staat in 

kolom 2. Tussen de kust en de Camping Proctors Stead liggen parallel aan de kust rotsrichels 

(cuesta’s) met kleurige hagen met meidoorns en gaspeldoorn 

Bij Rumble Churn is een prachtige plooi in de gesteenten die in zee uitlopen, zichtbaar 

Soortenrijk grasland tussen het noordelijk van het kasteel gelegen golfterrein en de zee: o.m. 
vele Northern marsh-orchids (Dactylorhiza purpurella). 

 
Beschrijving: Dunstanburgh castle speelde een rol in de verdediging van Engeland tegen 
Schotse invallen. 
Bereikbaarheid: op loopafstand van Camping Duur: 0,5 dag. Teruglopen steeds mogelijk 
Informatie: D. Britton en J. Day (1995), sectie 8. 
Vogels:drieteenmeeuwen, zeekoeten, alken, kuifaalscholvers. In de vogeltrektijd: struweel-
vogels waaronder vaak dwaalgasten. 
Planten: Duingrasland en grasland op ‘Whin-ondergrond’ evenals kalkgrasland ‘support an 
actractive variety of flowers’. 
Geologie: Kliffen bestaan uit doleriet van de Whin Sill 

 
 

 

 
Figuur 4. Dunstanburgh Castle. 

 

3. Holy Island 
 
Bezocht: 8 juni met 15 personen, o.l.v. Joop Floor; op 16 juni een aparte botanische en orni-

thologische excursie o.l.v. resp. Bea Visser (5 pers.) en Wim Kuijper (8 personen). 

Hoogtepunten: 

Strandlopers (kanoet, kleine en drieteen). Vogellijst kolom 6 
Grijze zeehond op rotskust 

Plantenrijkdom in natte duinvalleien in de Snook. Veel van de hieronder genoemde planten 

zijn ook gevonden met als extra’s: Oeverkruid (massaal: het viel ons op door de wuivende 

helmdraden), Waterpunge en Stijve moerasweegbree. 

Helaas ook een dieptepunt: Acaena novae-zelandiae = Pirr pirri-Bur, een woekerplant uit 

Nieuw Zeeland 
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Beschrijving: 
Eiland bestaande uit duinen,heggenlandschap, rotskust, waddengebied . 
Ondergrond is een dyke (onderdeel van de Whin Sill). 
Opgeheven stranden (A. Lunn, 2004, p. 87). 
Beroemd vanwege oude abdij (Lindisfarne) en kasteel dat op een dyke staat. 
Beschikbare informatie 

Wandelfolder Lindisfarne National Nature Reserve van English Nature 
National Trust informatie 
Explore the Geology and Landscape of the Northumberland Coast Area of Outstanding 
Natural Beauty. Uitgegeven door Northumberland Coast AONB Partnership 2004. 
Exploring the shore in Northumberland and Berwickshire in the Area of Outstanding 
Natural Beauty and European Marine Site. Uitgegeven door Northumberland Coast AONB 
Partnership 2004. 
Bereikbaarheid: 49 km van Craster. Van 2 uur vóór tot 2 uur na hoog water niet toegan-
kelijk. Parkeren alleen bij kasteel (betaald). 

Vogels 
Kleine zangvogels waaronder snor en roodmus. Overzomerende steenlopers en paarse 
strandlopers. Broedende Noordse stormvogels, kokmeeuwen en kleine mantelmeeuwen. 
Op zee: Jan-van-gent, sterns, alken, pijlstormvogels en eidereenden. Routebeschrijving 
voor vogelaars zie D. Britton en J. Day (1995) sectie 3. 

Planten 
Snook (westelijke landtong) bestaat uit natte duinvalleien met kalkrijke maar N- en P- 
arme vegetatie vergelijkbaar met de vegetatie langs kalkrijke stroompjes in de moors. 
Hier kunnen we verwachten: 
Teer guichelheil; Moeraswespenorchis; Koraalwortel; Vleeskleurige orchis; Carex mariti-
ma; Bonte paardenstaart;Addertong; Rondbladig wintergroen; Waterpunge en Selaginel-
la selaginoïdes. Zie A. Lunn, 2004, 216 e.v. 

Getijdepoeltjes 
Getijdepoeltjes bij laag tij tonen zeeleven wat je elders alléén door duiken kunt zien: 
krabben, zeeanemonen, zeesterren, slangster, chitons, borstelwormen, diverse sponzen 
en de roodwieren Corallina en Lithothamnion. 

Geologie 
Lindisfarne castle staat op een dyke en Heugh Hill is een dyke van de Whin Sill. Het ge-
steente is dolerite en heeft de kalksteen, waarin het is doorgedrongen, enigszins geme-
tamorfoseerd. 
Desondanks zijn er bij eb op het kalksteenstrandplateau (abrasievlakte) tussen St. Cuth-
bert’s Isle (= Hobtrhrush island) fossielen te vinden: brachiopoden, crinoïden (zeelelies) 
en nautilusachtigen. De fossielen mogen niet worden meegenomen. 

Zeehonden 

Bij Castlehead kans op zonnende grijze zeehonden. 

Cultuurgeschiedenis: Museum in de Priory: ± 635 Keltische (Ierse) monniken stichtten 
deze abdij. 
Onderzoek aan stuifmeel in het veen van de Lough, heeft aangetoond dat St. Cuthbert en 
zijn monniken in de 7e eeuw onmiddellijk aan het kappen zijn geslagen: gemengd bos 
veranderde in grasland. 
685: Cuthbert wordt bisschop van Northumberland; hij overlijdt in 687. 
In 698 wordt het lichaam van St. Cuthbert hier ‘undecayed’ gevonden. Sindsdien is het 
eiland een bedevaartsoord. 
8e eeuw: Noormannen landden voor het eerst op Engelse grond en verwoestten de pri-
ory. Holy Island. 

 

 



 14

4. Newton Links en monding Brunton Burn 
 

Bezocht: 14 juni (na minder geslaagd bezoek aan Embleton Moss) met 10 deelnemers (o.l.v. 

Henrik de Nie) en op 17 juni met 11 deelnemers (Wim Kuijper). Ook exursiegangers op eigen 

gelegenheid. 

Hoogtepunten: Waarneming Grote jager (14/6), Goudplevier (17/6), 

Massaliteit van aanvallen sterns op passerende zilvermeeuwen en/of Zwarte kraaien. 

Contact met de vogelwachters die hier 24 uur per dag verblijven en aan wie je alles kunt vra-

gen over het broedsucces en bijzondere waarnemingen. Vogellijst kolom 5. 

 
Beschrijving: 

Wandelpad door duinen, slik- en weidegebied rond Brunton Burn, breed strand met rotsforma-
ties. Wandeling terug over strand naar Newton by the Sea is mogelijk. 
Beschikbare informatie: D. Britton & J. Day (1995) sectie 7 en 8. 
Bereikbaarheid: 13 km van Dunstan. Om relatief snel bij de sternenkolonie te komen, parke-
ren bij Newton Links (betaald). De duinwandeling (zeer de moeite waard) kan ook langer ge-
maakt worden door te parkeren bij Low Newton by the sea. Volg het Coastal Path noord-
waarts. 
Vogels: Onder de monding van de Brunton Burn ligt de grootste Noordse sternkolonie van het 
Engelse vastland. Daarbij ligt ook een dwergsternkolonie. De plaats daarvan wisselt jaarlijks. 
Er loopt een smal pad door de duinen naar de hut van de vogelwachters. 
 

 

 
Figuur 5. Naar de sternenkolonie. 
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5. Simonside, the sacred mountain 
 

Bezocht: 9 juni met 19 deelnemers. Excursieleider: Rien Kooy. 

Beoordeling: Goed in relatie tot onderwerp. 

Hoogtepunten: (1) Feral goat (een oud, verwilderd geitenras) (2) Klifwandeling de Simon si-

de op, (3) Zevenster en Zweedse Kornoelje en (4) Het fraaie weer, terwijl het aan zee nog 

lang mistig bleef. 

 

Beschrijving: 
Een cultuurhistorische wandeling door de lagere heuvels van de Cheviot, oostelijk in het Nort-
humberland National park. De wandeling is gemarkeerd en kost op zich zo’n 3 uur (6,5 km). 
Het eerste stuk gaat door voornamelijk dennebos, waar zwarte mezen, maar ook fluiter voor-
komt(vogels zie vogellijst kolom 12). De hoge stukken, bereikt na een fikse klim (steil!) zijn 
plaatselijk nat (‘boggy’). Dit veen is toegankelijk gemaakt met grote platte stenen die het pad 
(bij redelijk weer) droog houden. 
De helft van de deelnemers bezocht ook het verderop gelegen Archeologisch interessante hil-
fort Lordenshaw waar massaal bortstelgras (Nardus stricta) stond te bloeien. 
Vlakbij ligt het historische stadje Rothbury. 
Bereikbaarheid: Rothbury ligt 29 km van Dunstan 
Beschikbare informatie: Folder Simonside, Folder: Lordenshaws. Kortere cultuurhistorische 
wandeling naar Hillfort en andere antiquiteiten. Het pad van de folder staat niet op de Land-
rangerkaart 81. Voor vogels: D. Britton & J. Day (1995), sectie 16 en p.89 ev. 
Vogels: Hooggelegen heide is de beste plek voor goudplevier, beflijster en smelleken en an-
dere roofvogels maar op 9 juni niet waargenomen. 

 

 
Figuur 6. Bovenop Simonside Hill. 
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6. The Cheviot 
Sfeerverslag tocht Harthope Burn zaterdag 10 juni door Greta van Hoorn 

 

Twee auto’s met in totaal 10 personen vertrekken richting Wooler voor een tocht omhoog 

door het dal van de Harthope Burn, met als hoogtepunt The Cheviot het hoogste punt van de 

Cheviots. 

Aan het begin van het natuurreservaat kruisen we via een doorwaadbare plaats (ford) de 

Harthope Burn. Deze beek ligt nu aan onze linkerhand en we volgen het dal tot aan een kleine 

groene parkeerplek waar de auto’s achterblijven. 

Op deze hoogte zien we een boerderij en koeien in de wei. Beekbegeleidende bomen en strui-
ken markeren de loop van de beek. Wij volgen een breed onverhard pad dat geleidelijk min-

der verhard en smaller wordt (foto). Hogerop maakt het loofbos plaats voor naaldhout en nog 
hoger zien we alleen nog lage struiken. Het pad is intussen een smal voetspoor geworden. De 

beek wordt ook smaller. 
 

 
Figuur 7. Harthope Valley. 

 

In dit landschap vallen geologische sporen van twee verschillende ijstijden op en zien we ver-

schillende gesteenten aan de oppervlakte. 

We lopen nu achter elkaar via het voetspoor langs de beek die nu een greppel is geworden en 
die tenslotte niet veel meer is dan een natte plek in het gras. De kale top van de Cheviot ligt 

nu rechts van ons. We lopen nu in de wind naar boven op een ondergrond van droge turf. Op 
de graat loopt ook de Pennine Way, een bekende lange afstandswandeling. We volgen deze 

route tot aan de top op 2674 voet (815 meter). We nemen onze zonnepetten af voor deze 
hoogte om te voorkomen dat wind ze meeneemt. Het opwaaiend veen bedekt voeten en benen 

met een bruine laag stof. 
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De afdaling gaat via een graspad dat ons uit het kale landschap terugbrengt naar het groene 

dal van de Harthope Burn. 

 

Bezocht: Via de Harthope Burn hebben we - op 10 juni, 10 deelnemers o.l.v. Willem Wiele-
maker en op 15 juni met 4 deelnemers, de Cheviot beklommen. 

Hoogtepunten: 
Saprolyt (tot 6 m diep onder tropische omstandigheden verweerd graniet) in Upper Harthope 

Valley. 

Schots sneeuwhoen (vogellijst kolom 15) 

Kruipbraam (Rubus chamaemorus); Bosorchis; Dennenwolfsklauw (tussen los puin); Paar-

bladig Goudveil; Groot Bronkruid; en bovenop de heuvel, op de stenen, het mos Wollige bis-

schopsmuts. 

Beschrijving (Willem Wielemaker) 

Gletsjerdal met beek, dat zich versmalt naar boven met venige helllingen over graniet. Hoger-

op diepverweerd graniet in contact met vulkanisch andesiet. 

 

 
Landschap: Een relatief eenvoudige, snelle manier om de hoogste heuvel van de Cheviots te 
beklimmen door een mooi dalletje met ‘bergachtig’ karakter. 
Planten: blanket bog en arctisch- montane flora (alleen in de Bizzle en Hen Hole).  
De Bizzle en Hen Hole zijn door het gletsjer uitgediepte kommen daar komt boven de boom-
grens arctisch-montane flora voor (niet bezocht, want zeker nog een paar uur dalen en klim-
men). 
geologie: graniet, andesiet, hoornrots. 
Bereikbaarheid: 45 km naar Langleeford in het dal van de Harthope Burn onder. Via A1, af-
slaan naar Eglingham, de B6346 volgen tot Wooperton, dan over A697, na 4,5 km linksaf naar 
North Middleton naar Harthope Burn tot Langleeford. 
Beschikbare informatie: English Nature SSSI’s; D. Britton & J. Day (1995). Oevers van de 
Harthope Burn tussen Langlee en Langleeford zijn SSSI:(Site of Specfic Scientific Interest) 
Vogels: Kans op smelleken, velduil en slechtvalk. 
Planten: Tussen de blauwe bosbes komt plaatselijk Zweedse kornoelje voor. 
Op de steile hellingen van de Bizzle en Hen Hole komt arctisch-montane flora voor bv. Dipha-
siastrum alpinum, Cochlearia pyrenaica, Sedum rosea, Saxifraga hypnoïdes en stellaris, Epilo-
bium alsinifolium en anagallidifolium, Saussuria alpina, Carex begelowii, Alopecurus borealis. 
In ravijnen en spleten ook varens als: Phegopteris connectilis (smalle beukvaren) Oreopteris 
limbosperma = stippelvaren, Dryopteris expansa = tere stekelvaren. De stenen zijn begroeid 
met het mos Racomitrium lanuginosum (wollige bisschopsmuts). 
Geologie: graniet, andesiet en hoornrots. De kern van de Cheviot is een granietmassa (ba-
tholiet) dat in een uit het vroege Devoon (390-395 miljoen jaar) daterende vulkaan is binnen-
gedrongen. De Harthope Burn ligt/stroomt middenin de vulkaan. 
De vulkaan is ontstaan t.g.v. het sluiten van de Iapetus Oceaan. Tijdens het Siluur maakte 
Schotland samen met Groenland en Noord-Amerika deel uit van het continent Laurentia. Een 
ander continent was Baltica, grofweg bestaande uit het huidige Scandinavië, Denemarken, de 
Baltische staten en noordwest Rusland en midden-Engeland. Deze twee continenten ‘botsten 
op elkaar’ (platentektoniek) waarbij de tussengelegen Iapetusoceaan werd gesloten, d.w.z: de 
oceanische korst schoof onder de continentale korst. [De ‘grens’ tussen Laurentia en Baltica 
loopt waarschijnlijk van Shannon (Ierland) via de Solway Firth naar ono.] Het wegduiken van 
de oceanische korst leidde tot andesitische vulkanisme (zoals nu in de Andes). Andesiet is een 
‘intermediair’ lava: het bevat meer SiO2 dan basalt en minder dan rhyoliet. Deze andesitische 
lava is door het binnendringen van de granietmassa gemetamorfoseerd tot een zeer hard, 
donker gesteente ontstond: hoornrots.  
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7. Farne islands 
Sfeerverslag 12 juni door Henrik de Nie 

Naar Seahouses 

s Ochtends regent het een beetje (achteraf was dit de enige dag met regen!). De druppels val-

len loodrecht naar beneden op de tent, want er is geen wind. Soms houdt het even op, zodat je 
toch nog buiten zittend kunt ontbijten. 

De hele groep rijdt in optocht naar Seahouses, het dorp van waaruit de boottocht zal beginnen. 
Denk niet aan een pittoresk vissersplaatsje, zoals in Bretagne. Sombere grijze huizen rond een 

even saaie haven. Er is enige verwarring omdat er diverse loketten zijn voor boottochten en 

niet onmiddellijk duidelijk is met welke firma onze groep een afspraak heeft. Zo nu en dan 

valt er wat regen. Uiteindelijk verzamelen we ons op de pier en wordt er een schip voor ons in 

gereedheid gebracht en even later worden we keurig aan boord geholpen. 

Het is een blauwgeverfde, open boot, dus iedereen zit onbeschut tegen regen en wind, ook de 

schipper. We varen de zee op, richting eilanden kruisen we steeds vaker vliegende en zwem-

mende zeekoeten, alken, papegaaiduikers en een enkele keer jan-van-genten vliegend in een 

strakke formatie. Er zijn weinig meeuwen, wel zo nu een dan een kuifaalscholver. 

Staple Island 

 
Figuur 8. Zeekoeten. 

 

Bij de eilanden aangekomen vaart de schipper dicht langs de rotseilanden waar grijze zeehon-

den liggen te luieren. Ze kijken ons aan met een mengeling van nieuwsgierigheid en ergernis; 

de meeste schuiven langzaam, als het ware mokkend het water in. 

Vervolgens varen we richting Staple Island. Daar vliegen opeens allemaal kleine vogels op, 

het lijkt wel een zwerm vliegen die van een drol gejaagd worden, zo klein lijken de papegaai-

duikers die het eiland verlaten als de ons voorafgaande boten op het eiland hun toeristen losla-

ten. 
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National trust 

Staple island bestaat geheel uit rotsen en wordt beheerd door de National Trust. Je mag er op 
na betaling van tien pond landing fee, of als je voor 15 pond lid wordt van de National Trust. 

Doet Natuurmonumenten dat ook zo op het Naardermeer? Een ideetje misschien? Wim Wie-
lemaker heeft van te voren geregeld dat wij geen landing fee hoeven te betalen. Noblesse 

oblige, want de toen vierjarige KNNV was in 1905 immers de oprichter van onze eigen Nati-
onal trust. 

Op het rotseiland mogen slechts een paar uur per dag toeristen rondlopen binnen een afschei-

ding van touw die de buitenste rand van de rotsen afschermt, waar de vogels broeden. 

Er staan borden waarop met viltstift informatie wordt gegeven. “Welcome to a new season on 

the Farne islands”. Allemaal goed nieuws: in 2005 bedroeg het aantal broedende zeevogels 

meer dan 100.000 paar, een toename met 70.000 in nog geen 30 jaar (4% per jaar gemiddeld). 

Vandaag is er een Bonxie waargenomen; Bonxie is Schots voor grote jager, Catharacta skua, 

die ook door ons is gezien op 8 en 14 juni bij Dunstanburgh en Newton Links. 

De vogelrotsen worden op een uitgekiende manier beheerd. De stress, veroorzaakt door toe-

risten wordt ruimschoots gecompenseerd door een anti-predatorbeleid. Zilver-, en mantel-

meeuwen die anders de papegaaiduikers met hun meegenomen visjes zouden belagen, worden 

hier weggehouden. 

Inner Farne 

Overigens valt het wel mee met de stress: de zeevogels zijn op luttele meters afstand te zien 
en te fotograferen. Je kunt hier zonder dure telescoop de prachtigste foto’s maken van 

dreiteenmeeuwen, kuifaalscholvers, alken, zeekoeten en papegaaiduikers. 
Wij KNNV-ers lopen er met onze ruig weer kleding in laarzen, wollen mutsen en regenjacks. 

Veel meestal jonge Engelse toeristen lopen hier echter onbezorgd met slippertjes en zonne-
hoedjes in dunne zomerkleding rond. De regen wordt geleidelijk minder en maakt plaats voor 

een waterig zonnetje. Na een uur gaan we weer de boot in en varen naar een volgend eiland: 
Inner Farne. Dit was vroeger bewoond. Er ligt een dik veenpakket, er staan een kerk, de Sint 

Cuthbert kapel, met fraaie gebrandschilderde ramen en een vuurtoren met bijgebouwen van de 
admiraliteit. Echter, overal zitten er vogels, er broeden Noordse sterns, tot een paar centimeter 

van het (ook weer met touwen afgezette) pad. De sterns doen aanvallen op je hoofd, vandaar 

dat een hoofddeksel of paraplu hier verplicht is. Sommige sterns pikken echt driftig in je 

muts. 

Ook hier is bewaking en wordt er onderzoek gedaan. Het aantal nesten wordt listig bijgehou-

den door bij ieder nestje een steentje met een nummer erop te leggen. Op dit eiland lopen we 

anderhalf uur lang rond en maken we 

prachtige foto’s. Maar denk niet dat we er 

de enigen zijn: jaarlijks bezoeken 80 tot 

100 duizend toeristen deze eilanden om 

naar vogels te kijken en het Verenigd 

Koninkrijk doet er alles aan om seabird-

watching als toeristische attractie te 

stimuleren 
Weer aan wal in Seahouses bleek dat de 

zomer weer terug is gekomen en zijn 
onze truien, regenjassen en mutsen 

volstrekt overbodig geworden.
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8. Breamish Valley (Ingram) 
 

 
Figuur 9. Breamish bij Linhope. 

 

Bezocht 13 juni met 10 personen o.l.v. Henk Eggelte. 

Hoogtepunten (niet ingevuld). 

Bij museum/bezoekerscentrum te Ingram was beekje waar wat leuke vogels zaten zoals oe-
verlopers, waterspreeuw, rietzanger en grauwe vliegenvanger 

Watersnip hogerop in open moor stroomopwaarts. Rode patrijs in de buurt van Linhope (vo-
gellijst in kolom 13). 

Na museumbezoek (vooral de moeite waard voor archeologisch geïnteresseerden) hogerop in 
het dal vanaf Hartside een rondwandeling gemaakt. Dus niet de Hilfortwandeling uit de fol-

ders. Langs het riviertje wat bosschages met zwarte els en grove den, verder open moor met 
adelaarsvaren en gras soms overgaand in heide. 

 
Beschrijving: 
Breamish valley is al duizenden jaren bewoond. Getuigen daarvan zijn een vijftal ‘hillforts’: 
agrarische nederzettingen omgeven door een aarden en met stenen versterkte verdedi-
gingswal. Zij werden gebouwd 2300 jaar geleden (IJzertijd) door de Britten. Het bezoekers-
centrum bevat hierover een zeer moderne, interessante tentoonstelling. 
Een klein rondwandeling langs Brough Law en Turf Know duurt 2 uur. Een grote rondwande-
ling – langs alle hillforts – duurt 3- 4 uur (7 km). 
Breamish valley is een beschermd cultuurhistorisch monument. 
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Interessant: Cultuurhistorisch (omgeving Ingram) 
Bereikbaarheid: Ingram ligt 37 km van Dunstan. Parkeren: Bezoekerscentrum, 1km ten 
westen van Ingram. 
Beschikbare informatie: D. Britton & J. Day (1995), sectie 3 p. 73, Folder: The Breamish 
valley. 
Cultuur: Hillforts, landbouwnederzettingen uit Bronstijd (vanaf 2000 jaar BC). 
Vogels: Waterspreeuw, grote gele kwik, oeverloper. Rotspartijen in de dalwand: Beflijster, 
tapuit, paapje en torenvalk. 
Planten: Voornamelijk bracken (Pteridium aquilinum = Adelaarsvaren) heath waarin kans 
op Zevenster (Trientalis europea). 
Geologie: De rivier de Breamish heeft zich ingesneden in de Cheviot vulcanics (Onder Car-
boon): vulkanen van het andesitisch type: intermediar lava.  

 

9. Cragside Country Park 
13 juni 2006, Sfeerverslag door Greta van Hoorn 

 

We rijden met drie auto’s via Rothbury naar het gebied Cragside Country Park. 
Op het informatiebord bij de parkeerplaats staat aangegeven welke wandelroutes er zijn. Wij 

kiezen voor de langste route die door verschillende landschapstypen gaat. We beginnen in een 
open eikenhakhoutbos waar we onder meer de fluiter en de grote bonte specht horen. Iets ver-

derop op een open stuk met varens en jonge aanplant horen en zien we de boompieper. Na het 
open stuk volgt een naaldbos van hemlockspar dat op een venige bodem groeit. Het is een 

vreemde gewaarwording om in een naaldbos op een nat pad te lopen. 
Ongeveer op de helft van de afstand komen we bij een rotspartij. Je kunt er steil naar boven 

en kijkt dan uit over het bos en het lager liggende rivierdal. Beneden is er een kleine donkere 
kloof met mossen en varens. We lunchen er en kijken er wat rond. 

De route gaat verder over een open heide, we kruisen een weg (eigendom van Defensie) en 

dalen af naar de beek. De vogelaars gaan op zoek naar soorten als waterspreeuw en grote gele 

kwikstaart maar zien deze niet. Het pad gaat iets omhoog en volgt het beekdal. We lopen nu 

in een vegetatie die hoort bij een nat veengebied. Tenslotte slaan we links af en keren terug op 

de parkeerplaats. 

 

Bezocht: 13 juni o.l.v. Ria Glas. 11 deelnemers. Plantenlijst en vogellijst onder kolom 11.; 

Beoordeling: goed geslaagd 

Hoogtepunten: (1) Kalkrijke hangveen (“Flush”) met Kleine Valeriaan, Zeegroene en Blau-

we Zegge (2) Zandsteenformaties met kriskrasgelaagdheid (3) Eikenhakhoutbos (4) Wezeltje 

gezien en dassen(of vosse?)burcht. 
 

 
Figuur 10. Wezel. 
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10. Cullernose Point en/of Longhoughton 
(en terugwandelen langs de kust) 

 

Bezocht: 13 juni met 8 deelnemers en 17 juni met 6 deelnemers beide o.l.v. Ad Wielemaker; 

Beoordeling: Uitstekend (17/6) en goed (13/6). 

Hoogtepunten: (allemaal zuidelijker dan Cullernose Point) 

getijdepoelen 

fossielen in de ‘abrasievlakte’van Sugar Sands (zuidelijker dan Cullernose Point,13 juni): o.a. 

grote armpotigen, koralen en zeelelies. 

Doorsijpelde schalie ‘kustwand’( klei): Vetblad + Northern marsh orchid (Dactylorhiza pur-

purella.) 

Wand met oeverzwaluwen (17 juni) Vogellijst onder kolom 2. 
 
Beschrijving: 
Naar Longhougton (6 km zuidelijk van de camping). Naar de kust wandelen en vandaar terug. 
Of naar Cullernose Point wandelen en terug 
Bereikbaarheid: Bus vanaf Dunstan naar Longhougton, uitstappen bij de Spar. Naar de kust 
wandelen en vandaar terug. Het is ook mogelijk om over public footpathes naar Longhougton 
te lopen. 
Naar Craster wandelen en over het kustpad (start achter het café de Jolly Fisherman) naar 
Cullernose Point en terug. 
Kan ook gecombineerd worden met wandeling (illegaal) door meest oostelijke stuk van Howick 
Gardens 
Beschikbare informatie: Exploring the shore in Northumberland and Berwickshire in the 
Area of Outstanding Natural Beauty and European Marine Site. Uitgegeven door Northumber-
land Coast AONB Partnership 2004. Explore the Geology and Landscape of the Northumber-
land Coast Area of Outstanding Natural Beauty. Uitgegeven door Northumberland Coast AONB 
Partnership 2004 
De topografische kaart 
Vogels: Met name op Cullernose Point broedende Noordse stormvogels en Drieteenmeeuwen. 
Iets noordelijker een kolonie oeverzwaluwen 
Planten: Mooi ‘duingrasland’ en vanaf Cullernose Point naar het noorden‘Whin-Sill- grasland 
met o.a. northern marsh orchid (D. purpurella). Verder – in juni bijna uitgebloeide - Scilla ver-
na. 
Geologie en landschap: mooie door de zee/branding/golfslag gevormde kustformaties zuide-
lijk van waar je vanuit Longhougton de kust bereikt, wordt de kust gevormd door de Milstone 
grit (een grove zandsteen). Naar het noorden loop je over de Lower, Middle en Upper Limesto-
ne groep tot aan Cullernose Point. Daar komt de Whin Sill aan zee en vormt tot Dunstanburgh 
Castle de kust. 
In Sugar Bay kunnen vele fossielen worden gevonden in de Carboon kalksteen bv. Giganto-
proctus (een Brachiopode). Zuidoostelijk van Howick Bay moeten ook de fossiele voetstappen 
van een amfibie gevonden kunnen worden op een hobbelige fossiele zandbodem. Met name bij 
Howick bay fossielen brachiopoden, zeeslakken en zeelelies. 
 

 

 

11. Beadnell: geologische wandeling langs de kust 
 

Excursiedatum: 9 juni Aantal deelnemers: 12 

Beoordeling: Goed. Hoogtepunten: (1). Zicht op gelaagdheid en verwering. (2). Drieteen-
strandlopers in zomerkleed 

Excursiedatum: 14 juni Aantal deelnemers: 4 
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Beoordeling: Uitstekend. Hoogtepunten: (1). Goed zicht op scheefgestelde lagen (2) Strata 

van schalieafzettingen (3). Successie van wieren zowel in de diverse zoneringen als in leeftijd. 
 
Beschrijving: 
Een wandeling van ruim een mijl (1-2 uur) tijdens eb langs de kust bij Beadnell. De wandeling 
kan gemaakt worden van 3 uur vóór tot 3 uur nà eb. Stevig schoeisel is een vereiste en soms 
moet er geklauterd worden. Kan gecombineerd worden met vogels kijken bij zuidelijk van Be-
adnell gelegen High Newton en het kustpad naar Craster. 
Beschikbare informatie: Folder: Geotrails of Northumbria Beadnell shore. 
Explore the Geology and Landscape of the Northumberland Coast Area of Outstanding Natural 
Beauty. Uitgegeven door Northumberland Coast AONB Partnership 2004. 
Exploring the shore in Northumberland and Berwickshire in the Area of Outstanding Natural 
Beauty and European Marine Site. Uitgegeven door Northumberland Coast AONB Partnership 
2004. 
Bereikbaarheid: 13 km van Dunstan De afstand High Newton- Craster is 8 – 9 km, met di-
verse vogelkijkmogelijkheden (zie D. Britton & J. Day, 1995, sectie 7 en 8). Zo is daar een 
kolonie van Noordse sterns en wat dwergsterns (zie excursie 4). 
Geologie: Beadnell ligt in het kustgebied dat tot Area of Oustanding National Beauty is ver-
klaard vanwege landschappelijke schoonheid en geologische bijzonderheden. 
De meeste gesteenten zijn ontstaan uit sedimenten die tijdens het Carboon in een delta wer-
den afgezet en worden gerekend tot de Great or Dryburn Limestone. Deze contreien lagen 
toen ongeveer op de evenaar.Gesteenten zijn dolomiet: kalksteen waarin calcium in vervan-
gen door magnesium, daarnaast zandsteen, mudstone (versteende klei-silt), shale (kleisteen- 
schalie), coal seams (laagjes steenkool) en doleriet (het materiaal van de Beadnell dyke die in 
verbinding staat met de Great Whin Sill). 
Fossielen: o.a. koralen, graafsporen van wormen, crinoïden (zeelelies) 

 
 

12. Druridge Bay and pools/Hauxley/Amble 
14 en 15 juni, sfeerverslag door Greta van Hoorn 

 

Op de 14
e
 gaan we met 13 

personen op pad voor een 

dagje vogels kijken dat een 

aantal nieuwe soorten voor het 
kamp oplevert. De aantallen 

zijn niet groot, maar het is 
leuk om voor onze begrippen 

"gewone" soorten te vinden. 
We beginnen in het bezoe-

kerscentrum bij Hauxley Na-
ture Reserve. Door de ramen 

van de "reception hide" over-

zien we een deel van de plas-

sen. We gaan in drie andere 

hutten – oostelijk van de plas-

sen - kijken en overzien steeds 

weer een ander deel. Er is een 

duidelijk aangegeven pad 

tussen de hutten. We zien de volgende soorten: kievit, tureluur, grauwe gans, Canadese gans, 

knobbelzwaan, bergeend, 1 mannetje smient, krakeend, pijlstaart, waterhoen, bonte strandlo-

per, kuifeend, rietzanger, kleine karekiet, braamsluiper en zwartkop 



 24

Bij het bezoekerscentrum is een bloemenwei met onder meer orchideeën. Vlakbij de pick-

nickplek is een voerplaats voor vogels en daar huist een rattenfamilie. Als je voorzichtig na-
dert laten de ratten zich zien. 

Na de lunch gaan we naar de Druridge Pools, twee kleine meren die omgeven worden door 
lage struiken. We vinden er weer andere vogels zoals een rietzanger in de struiken. Vanuit de 

vogelhutten: 1 paar wintertaling, meerkoet, fuut en broedende boerenzwaluwen in de hut. 
Het begin van het pad loopt tussen 2 begroeide steile wanden door. Hier zijn volop vlinders 

en bloembezoekende insecten. 

Als derde en laatste doel bezoeken we de haven van Amble. Hier zijn veel eiders, verder zil-

vermeeuw, kleine mantelmeeuw, grote stern, visdief en noordse stern, 1 paartje ijseend. Bo-

ven zee zijn met hulp van de telescoop jan-van-gent, zeekoet en papegaaiduiker te herkennen. 

Boven Coquet Island vliegen groepen sterns, waaronder misschien wel de zeldzame dougalls 

stern. Deze zeldzaamheid brengt ons op het idee om later mee te gaan met een boottocht rond 

Coquet Island. 

 

Met het oog op het getij en het verdere programma, gaan zeven personen de volgende dag 

richting Amble. We kijken rond in de haven en leggen contact met iemand die voor ons plaats 

reserveert voor de Puffin cruise van half drie. 

We gaan nu als eerste naar Hauxley. We zien er bijna dezelfde dezelfde soorten en slaan het 

bezoek aan de meest veraf gelegen hut over. Onze voorzitter Wim ontdekt de eerste en enige 
ringmussen bij de picknickplaats. De ringmus is een hier in de streek schaarse soort. 

Ons tweede doel is Druridge Country park. Dit is een recreatieplas met een bezoekerscentrum 
en betaald parkeren. We keren om en zien een grote lijster op een gazon. Ongeveer tegenover 

de ingang naar het betaald parkeren is een smal pad met een veelbelovend bord naar een vo-
gelkijkpunt. We zetten de auto's iets verderop – gratis - langs de kant van de weg en lopen het 

pad in. We komen bij een bijzondere vogelhut. Deze hut is een groene zeecontainer met een 
deur en metalen luiken die je omhoog kunt doen. De akoestiek is vreselijk en we vragen ons 

af of de vogels ons horen. Deze hut vormt een schril contrast met de bijna huiselijke houten 

hutten bij Hauxley waar tapijt op de vloer en op de banken ligt. 

We zien vanuit de zeecontainer: slobeend, knobbelzwaan, wilde eend, aalscholver en meeu-

wen. 

Na dit korte bezoek, rijden we snel naar de Druridge pools waar dezelfde soorten als gisteren 

worden gezien. 

Om half drie gaan we aan boord van de kleine rondvaartboot. Na een rondje door de haven 

varen we om Coquet Island heen. We zien grote aantallen sternen maar stellen de dougalls 

stern niet vast. We zien wel de broedkisten waar deze zeldzaamheid in broedt. Verder zien we 

papegaaiduikers die bovenop het eiland broeden en alken zeekoeten en meeuwen. Op de rand 

van het eiland liggen grijze zeehonden. 

De boottocht is een toeristische trip die je beter voor de trip naar de Farne Islands kunt doen. 

 

Bezocht: met 13 resp. 7 deelnemers op 14 en 15 juni o.l.v. Greta van Hoorn. 
Bereikbaarheid: Amble Haven. Volg de A1068 naar Amble en volg bij Amble de borden 
harbour, dan kom je er vanzelf. 
Hauxley nature reserve, volg de A1068, neem net ten zuiden van Amble de afslag High 
Hauxley. Na High Hauxley borden volgen naar een camping en het bezoekerscentrum (je 
verlaat de verharde weg). 
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Druridge country park wordt aan de A1068 aangegeven met een richtingbord. 
Druridge pools, volg de A1068 ten zuiden van Amble de afslag Widdrington, weg uitrij-
den en dan linksaf in noordelijke richting parallel aan de duinen. Links van de weg is een 
bosje waarachter de Druridge pools liggen. Er is een pad met een informatiepaneel. 
Puffin cruises vaart dagelijks, het tijdstip is afhankelijk van getij. Prijs 5 euro. Wij reser-
veerden de boot in de ochtend voor 7 personen. Voor kleine groepen lijkt reserveren niet 
nodig. 
Ontstaan: Tot in de jaren zestig van vorige eeuw werd er in het kustgebied ten zuiden 
van Amble steenkool gewonnen. Dit gebeurde zowel ondergronds - tot aan Coquet Island 
– als in dagbouw. In 1964 stopte de ondergrondse steenkoolwinning. In de jaren daarna 
werd al nagedacht over de inrichting van het gebied van de bovengrondse mijnbouw. De 
Northumerland Wildlife Trust maakte zich sterk voor de ontwikkeling van natuurgebied 
ten behoeve van vogels. Vanaf 1968 heeft deze Trust samen met National Coal Board en 
regionale overheid een inrichtingsplan uitgewerkt voor wat we nu kennen als plassen. 
Vanaf begin jaren 80 zijn de plannen gerealiseerd. De vogels hebben hun nieuwe leefge-
bied al snel in gebruik genomen. 
 

13. Embleton bog (Newham fen) 
 

Bezocht: op 16 juni met 10 deelnemers o.l.v. Henrik de Nie 

Hoogtepunten (geen): Deze gebieden zijn lastig of niet toegankelijk zo bleek. Voorbereiding 

in kleine groep, of toestemming en begeleiding aanvragen bij National Trust zou moeten. Al-

leen deze gebieden bekeken vanaf de weg Newham Hall en de spoorwegovergang naar Hen-

hill. Verder een wandeling gemaakt over het public footpath ten noorden van Chathill. Daar 
bleek dat ook het vogelreservaat aldaar lastig toegankelijk is (waarschijnlijk een schietput 

voor de eendenjacht). 
Deze excursie afgeblazen en daarvoor in de plaats naar Seahouses en vervolgens naar 4. New-

ton Links gegaan (sternenkolonie – zie verslag voor dit gebied en vogellijst kolom 5). 
 

Beschrijving: Een kalkrijk raised mire met daarbij in de buurt een kame-complex. 
Bereikbaarheid: 16 km van Dunstan ligt dorpje Newham (binnendoor over o.a. B1340). Lastig 
rijden, goede kaartlezer naast chauffeur noodzakelijk! 
Beschikbare informatie: A. Lunn (2004), 187. 
Vogels: Roerdomp en bruine kiekendief zouden hier broeden. 
Geologie: Newham fen of Embleton bog bevindt zich in een voormalig dood-ijsgat. De onder-
grond bestaat uit de Middle Limestone groep (Carboon) waardoor het doorsijpelende water 
kalkrijk is. In het oosten wordt het fen begrensd door het Bradford Kame complex en in het 
westen door de East Coast mainline (spoorlijn). 
Planten: Het moeras bestaat uit een centraal meer omgeven door struikgewas van wilgen 
(Laurierwilg en S. myrsinifolia. Alleen al 16 soorten zeggen (sedges). 
Verder komen voor: Ronde zegge, Draadzegge, Koraalwortel, Moeraswespenorchis, Dactylo-
rhiza traunsteineri, Welriekende nachtorchis, Rondbladig wintergroen, Juncus atratus (black 
rush). In het water komen kranswieren voor. 
Vlinders: Een van de vijf vindplaatsen in Engeland van Epione vespertaria, de zoomspanner. 

 

14. Ross Links en Budle Bay 
 

Bezocht: op 15 juni o.l.v. Els Sanderse-Klos met 5 deelnemers. Beoordeling: goed 

Hoogtepunten: (1) Planten in nieuwgevormde duintjes: stekend loogkruid, zeeraket. (2) 

Broedende dwergsterns (vogellijst kolom 7) (3)Landschap/geologie/schelpen. 
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Beschrijving: Duinen (Ross Links) en waddengebied. 
Beschikbare informatie (over planten): A. Lunn (2004), p. 216. Verder: Exploring the shore 
in Northumberland and Berwickshire in the Area of Outstanding Natural Beauty and European 
Marine Site.  
Uitgegeven door Northumberland Coast AONB Partnership 2004. 
Explore the Geology and Landscape of the Northumberland Coast Area of Outstanding Natural 
Beauty. Uitgegeven door Northumberland Coast AONB Partnership 2004 
 

Bereikbaarheid: het gehucht Ross ligt 33 km van de camping. Vanaf het kampeerterrein via 
de A1 voorbij Belford, richting gehucht Ross, daar aan de weg parkeren en door gehucht en de 
duinen naar het strand. 
Biotoop: Vorming van nieuwe duinen bij Ross Point. 
Budle Bay en Fenham Flats vormen samen het grootste getijdengebied van noordoost Enge-
land. Hier groeien de grootste populaties van zeegrassen (eelgrass of seagrass): Klein zeegras 
en Zostera angustifolia dat in de winter het voedsel vormt voor witbuikrotgans, wilde zwaan 
en smient. 
Geologie: Aan de landzijde van de duinen liggen een soort ‘vroongronden’ waarvan de onder-
grond bestaat uit fluvoglaciaal zand waaruit de kalk is uitgespoeld. Podzolbodem met struik-
heide en Erica cinerea. 

 

 

15. Humbleton Hillfort 
 

 
Figuur 11. Humbleton Hillfort. 

 

Bezocht: 16 juni o.l.v. Joop Floor, 10 deelnemers. 

Hoogtepunten: (1) Schots sneeuwhoen en paapje gezien (vogellijst kolom 14) (2) Prachtig 

landschap met kale heuvels begroeid met adelaarsvaren (3) Andesitische gesteenten. Ook 
fraai te zien de werking van gletsjerijs. (Willem Wielemaker). 
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Historisch interessant gebied, stukje van de St. Cutbert Walk afgelegd 

 
Beschrijving: Een gemarkeerde wandeling van 4 miles (6 km; ongeveer 2 uur wandelen) 
vanuit Wooler centrum naar Humbleton Hill, waarop een fort, gedateerd 300 BC. Er is een al-
ternatieve terugtocht mogelijk waardoor de wandeling een uur langer wordt. 
In september 1402 vond hier de Battle of Homildon plaats waar de Engelsen o.l.v. Harry 
‘Hotspur’ Earl of Percy de Schotten o.l.v. Archibald, Earl of Douglas versloeg. Deze veldslag is 
vereeuwigd in Shakespeare’s Henry IV (part 1). Humbleton Hillfort is een beschermd monu-
ment. 
Bereikbaarheid: Parkeren in Wooler waar de wandeling begint bij het busstation in het cen-
trum. 
Beschikbare informatie: Er is een folder Humbleton Hillfort: hier liggen ook 2 SSSI’s. 
Geologie: Waarschijnlijk hoort Humbleton Hill net als Yeavering Bell tot de Cheviotvulkanen 
(Onder Carboon). Dat zijn vulkanen van het andesitische type: intermediair lava en hier en 
daar ook pyroclastisch materiaal (fijn als as maar ook conglomeraten). Intermediair lava ver-
weert tot een redelijk vruchtbare grond. 
Planten: Steenanjer, ruige scheefkelk, geel zonneroosje, kleine bevernel.  

 

 

16. Hulne-Alnwick Park (Castle) 
 
Bezocht: op 17 juni o.l.v. Henk Eggelte met 4 deelnemers. Beoordeling: matig 

Naast Alnwick Park zijn er door Joop Floor en Wil Liefting ook Howick Garden en Cragside 
bezocht. Joop Floor heeft een vergelijking gemaakt (volgt hiernna). 

 
 
Beschrijving: Kasteel met uitgestrekte beboste landerijen; ook rivierbegeleidend bos. 
Alnwick was van het ‘huiskasteel’ van de Percy-familie. Alnwick werd wel het ‘Windsor van 
het noorden’ genoemd en is de thuisbasis van de Dukes of Northumberland. 
Bereikbaarheid: Alnwick ligt 11 km van Dunstan. Het Hulne-park is het meest interessant. 
Hulne ligt 5-6 km noordwestelijk. Daar is ook een brug over de Aln. Maar volgens de be-
schrijvingen kan je er alleen via de ingang bij Alnwick in het park komen. 
Beschikbare informatie: D. Britton & J. Day (1995), sectie 12, p. 79. 
Vogels: Bosvogels o.a. Appelvink (op de heide is een Schots sneeuwhoen waargenomen) 

 

 

De tuinen Howick Gardens, Alnwick Castle 
en Cragside 

Door Joop Floor 

 

Doel van deze beschouwing is om een beeld te geven van wat men in Northumberland qua 

landschapstuinen verwachten mag. Allereerst een paar beperkende opmerkingen: 

Wij (Wil Liefting en Joop Floor) zijn tuinliefhebbers met een redelijke plantenkennis maar 

geen Wageningse tuinexperts evenmin beroepshoveniers. We hebben een voorliefde voor toe-

passingen waaruit een goed ontwikkelde lokaal natuurlijke biotoop naar voren komt. Ons op-

vallende, onbekende soorten hebben we wel gedetermineerd, maar we zijn er consumptief en 

niet inventariserend mee bezig geweest. 

Howick Garden 

Deze tuinen liggen op ongeveer 7 Km afstand van het kamp Proctor’s Head (Dunstan) rich-

ting New Castle. De afstand is beloopbaar. Bij Howick is parkeergelegenheid, de entree 
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₤ 4,50 p.p., senioren ₤ 3,50 een kop local tea (tot 17.00 uur) inbegrepen (niet gebruikt). Het is 

een landschapspark van ongeveer 250 jaar oud, lokaal adellijk (earl Grey van de gelijknamige 
thee!) bezit dat met de bezoekmogelijkheid meer renderend wordt gemaakt en ook enigszins 

commercieel benut wordt. Er is een oud kerkje en een familie begraafplaats bij en er loopt een 
beek doorheen. Het geheel is meer boomrijk dan conform traditioneel oud-Engelse land-

schapsstijl, maar zeer oorspronkelijk en divers. 
De tuin, dat is het bloemrijke deel, grenzend aan het kasteel is uitgesproken smaakvol, soor-

tenrijk en in weide overgaand. Verder oud gemengd bos, afgewisseld met oude dennenperce-

len. 
Figuur 12. Alnwick Castle. 

 

Alnwick-Castle 

Een in Floriadetempo half opgebouwd landschapspark met exposities. Entree kosten van de 

exposities bedraagt ₤ 9,50 p.p. inclusief parkeerkaart voor de auto. De opzet is zeer ambitieus 

en uitgevoerd in samenwerking met de National Trust. 

Er is een spectaculaire waterpartij en een groot gazon met een klein doolhof, naast een kleine 

wereldgifplantentuin. Een (zwaar overbemeste) borderexpositie en een boomvillaconstructie 

vormen de hoofdmoot van het expositiedeel. Het park eromheen is groot qua oppervlak en 

vrij toegankelijk voor wandelaars. Het is een puur Engels parklandschap beweid met zo'n 500 

a 800 schapen langs de oevers van de rivier de Aln. Buiten het weekeinde het mooist te be-
zoeken, leuk om op watervogels en libellen te inventariseren. 

 
PM.: De expositie is goed combineerbaar met een bezoekje aan de stad of met een wandeling 

over de zeer oude stedelijke begraafplaats (leefstijl, bomen, traditie!) 

Cragside Country Garden bij Rothbury 

Gelegen op ruim 40 km afstand, entree ₤ 6,50. Een prachtig Victoriaans ingericht landgoed 

met een fraaie rotstuin en gigantische Hemlocks en grote vijverpartijen (plassen). Een tech-
neutenpark uit de tijd van stoom en beginnende elektrificatie. Gemaakt om je per auto in te 

verplaatsen van attractieve plassen en meren naar moerasachtige gebieden en kunstwerken. 

Het is weids, uitstekend om een hele dag in te vertoeven. Toen wij er waren stonden de rodo-

dendrons in volle bloei. Als onkruid dat niet meer in de hand te houden is onder de grote den-

nen. Die overdaad aan rododendrons is wel ten koste gegaan de soortenverscheidenheid (bio-

diversiteit). Echter wel iets om beslist gezien te hebben. 
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Conclusie 

Voor verkrijging van het goede beeld van de natuur in die regio is Howick het meest geschikt. 

(en bovendien dicht bij de camping). Nu na enige tijd en afstand genomen te hebben vind ik 

Cragside ook echt de moeite waard. Dit geldt iets minder voor Alnwick dat verhoudingsge-

wijs voor het dure toegangsticket het minst biedt. 

Bij alle landgoederen viel op dat weinig te merken was van een roofvogelpopulatie, een ken-
merk dat ik op grond van mijn gidsen had kunnen weten, maar desondanks niet had verwacht. 

 

17. Alnmouth en Warkworth 
 

 
Figuur 13. Warkworth aan de Coquet. 

 

 

Excursiedatum: 19 juni 2006 o.l.v. Willem Wielemaker met 10 deelnemers. 

Hoogtepunten: (1) Zwarte zee-eenden en roodkeelduiker (in winterkleed, maar onmisken-

baar), (2) Dodemansvingers in stroompjes uit de duinrand, over het strand bij Birling Carrs, 

(3) Doorsijpelde kalkrijke schaliewand ( klei) met Vetblad, Northern marsh orchid, Zeegroene 

rus en Zeegroene Zegge. 

Kwelder onder Aln voor vogels niet interessant (wel planten) 

Warkworth leuk stadje, mooi gelegen aan Coquet, maar erg klein dus gauw uitgekeken. 
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Beschrijving: Kwelder met duingebied op de landtongen. Historische stadjes. 
Beschikbare informatie: D. Britton & J. Day (1995), sectie 10 en Appendix A p.351. 
Bereikbaarheid: Alnmouth is 13 km van de camping (Dunstan) Er is bij Alnmouth geen 
brug of bootverbinding over de Aln. Start bezoek aan de zuidzijde van de Aln; vanaf de 
A1068 voert een landweggetje naar een parkeerplaats aan de rand van de duinen. 
Land/zeeschap. 
De wandeling tussen Alnmouth naar de rotspunt Birling Carrs is een aanrader. Achter Bir-
ling Carrs ligt een (caravan)camping. 
Vogels: Bij Birling Carrs kans op zeevogels. Ook struwelen in de duinen zijn interessant 
(paapje, roodborsttapuit). 
Cultuur: Warkworth-castle is prachtig – en strategisch – gelegen op een hoefijzereiland 
van de meanderende Coquet. Warkworth-castle was in het bezit van de familie Percy die 
van de14 e-17e eeuw over Northumberland heerste. 

 

 

18. St. Abb’s head 
Maandag 18 juni St Abb’s Head, Sfeerverslag door Greta van Hoorn 

 

 
Figuur 14. St. Abb's Head. 

 

 
Vandaag maken we een uitstapje naar Schotland. St. Abb's Head ligt ten noorden van Berwick 

upon Tweed in de buurt van Eyemouth. We nemen eerst een kijkje in het bezoekerscentrum 
en volgen het gemarkeerde pad naar de rotsen. Ook hier broeden kolonievogels op de rotsen. 

Deze rotsen zijn hoger en steiler dan rond Craster. De plooiing van het gesteente is in Enge-

land min of meer horizontaal terwijl het hier in Schotland meer verticaal is. Onze geologen 
zijn druk in de weer om voor hen interessante stenen te vinden. 
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Sommige rotsen zijn paarsgekleurd door het bloeiende Engels gras, insecten en vlinders vlie-

gen af en aan. 
Het is kraakhelder zodat we ver op zee kunnen uitkijken en we 35 kilometer verderop Bass 

Rock zien liggen. Op Bass Rock is een grote Jan-van-genten kolonie. We zien dan ook Jannen 
in volwassen en in bruin jeugdkleed vliegen. Het heldere weer zorgt er ook voor dat het groe-

ne landschap er "ansichtkaarten mooi" bijligt. 
We zijn voor de vogels gekomen en zien weer broedvogels: zeekoeten, alk, 1 papegaaiduiker, 

zilvermeeuw, noordse stormvogel, kuifaalscholver. 

Niet broedvogels: aalscholver, kleine mantelmeeuw, oeverpieper, graspieper, grote stern. 

Het zoete binnenmeer met de bomen en struiken daaromheen levert weer heel andere vogel-

soorten op: wilde eend, rietzanger, kleine karekiet, meerkoet, knobbelzwaan 

Deze zonnige excursie eindigt met lekkernijen in de tuin bij het bezoekerscentrum. 

De thuisreis wordt iets langer dan de heenreis. Door een fout van de kaartlezer gaan we rich-

ting Edinburgh in plaats van richting Berwick. Het inzicht komt als de zee rechts is in plaats 

van links. 

Na Berwick dalen we duidelijk af Engeland in. Schotland ligt echt boven Engeland. 

 

Bezocht: op 19 juni met 9 deelnemers o.l.v. Greta van Hoorn (Deze excursie is voorgesteld 

door Brenda Bolt) 

Beoordeling: De excursie was goed in relatie tot het onderwerp (kustvogels) maar bracht qua 
soorten weinig nieuws (mogelijk Pijlstormvogel). 

. 

 

 

Beschrijving: Een schitterend gelegen kaap langs de toch al 
heel mooie Berwickshire coast. Steile kliffen, geïsoleerde stacks 
en nauwe kloven herbergen duizenden broedende zeevogels. 
Wordt beheerd door The National Trust for Scotland. Het wordt 
tevens gewaardeerd als een Site of Specific Scientific Interest, 
een National Nature Reserve, een Special Protection Area. De ge-
tijdezone, tot slot, is onderdeel van een Special Area of Conser-
vation. 

Bereikbaarheid: Ruim een uur rijden over de A1 naar het noorden (zie folder); het is ± 
160 km van de camping. 
Beschikbare informatie: Folder. 
Vogels: Broedende zeekoeten, alken, drieteenmeeuwen, noordse stormvogels. 
Geologie: Even noordelijk van St Abb’s Head ligt de op het noorden geëxponeerde baai Pet-
tico Wick (zie folder). Hier zijn gesteenten te zien die getuigen van de tijd dat Schotland en 
Engeland letterlijk botsten.(Caledonische plooiing, einde Siluur.) Het westelijk deel van de 
baai bestaat uit door de botsing omhooggeduwde mariene sedimenten waarin de plooiingen 
goed te zien zijn. Het oostelijk deel van de baai wordt gevormd door roze en paarse lava uit 
vulkanen die als gevolg van de botsing ontstonden. 
Planten: Bovenop de kliffen is een interessante vegetatie die zowel sterke wind, zoute be-
sproeiing en droge zomers kan weerstaan. Hier groeit o.m. zeesilene, diverse lepelbladsoor-
ten, zonneroosje, wilde thijm en ‘purple milk-vetch’ (Astragalus danica). 
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Nabeschouwing 

Sfeer 

De sfeer in het kamp was prima. Iedere avond was er de sjok en dan bleek steeds dat de deel-

nemers genoten hadden van de diverse excursies. Slechts één excursie werd met matig beoor-

deeld. 

Op de voorlaatste avond werd het kamp afgesloten met een heerlijke gezamenlijke maaltijd en 

trad een “Kozakkenkoor” op. Daarbij werd een indrukwekkende lofzang ten gehore gebracht 

waarin de kampbestuurders een voor een werden geroemd om hun bijdragen aan dit kamp. 

 

 
 
Er was tijdens dit kamp in Northumberland veel te zien zowel op plantkundig, ornithologisch 

als geologisch gebied. Ook op historisch en archeologisch gebied was veel te beleven. In dit 

gebied is uitgebreid onderzoek gedaan aan Steen-, Brons- en IJzertijdnederzettingen. Zo staat 

er dicht bij Craster een gereconstrueerde Steentijdwoning, gebaseerd op vondsten uit een op-

graving op dezelfde plek. Verder zijn er kastelen, tuinen en slagvelden die historisch interes-

sant zijn. Daarnaast bleek ook op artistiek gebied (aardewerk) een deelneemster zeer te spre-

ken over deze streek. 

Natuurbeleving en -studie 

Voor veel deelnemers lag het accent sterk op natuurbeleving. Maar een andere KNNV-

doelstelling: de natuurstudie werd zeker ook vertegenwoordigd. Wim Wielemaker (de “be-
denker” van dit kamp) nam altijd zijn geologenhamer mee, benoemde gesteenten en vertelde 

interessante dingen over de diverse gesteentelagen en hun wordingsgeschiedenis. Henk Eg-
gelte gaf met de Engelse Flora van Stace uitsluitsel over de juiste identiteit van planten (zie 

lijst) en Jeanne Kuijper verzamelde snuitkevers (zie lijst) en vertelde daar zo nu en dan wat 
over. Voor de vogelaars was vooral het kustgebied interessant voor de zeevogels en steltlo-

pers. Er werden (voor het seizoen) diverse bijzondere soorten gezien. 
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III Lijsten met waarnemingen 
Floristisch verslag door Leny Huitzing 

Voorjaar 

Rijdend in de bus van Newcastle naar Cras-
ter stelden we vast dat het voorjaar hier een 

maandje jonger was: bloeiende Meelbessen 
zoomden de wegen en Pinksterbloemen 

bloeiden in de bermen. De volgende dagen 
vonden we verdere aanwijzigen als bloeien-

de Dotterbloemen en Vroegelingen. 

Verwacht en waargenomen 

De diverse landschapstypen van Northum-

berland en de planten die we er kunnen ver-

wachten, zijn beschreven in de inleiding en 

bij de diverse bezochte excursiegebieden. 

Hier wordt dezelfde indeling aangehouden. 

De kust 

Een groot deel van de kust wordt ge-

vormd door de kliffen van de Whin Sill. 

Sommige planten komen alléén op de Whin 

Sill voor. Eén daarvan hebben we gevonden 

Scilla verna. Pal aan de klifkust op het Whin 

Sill graslandje even ten zuiden van de be-

bouwing van Craster stonden vele exempla-

ren; doordat ze vrijwel uitgebloeid waren, 

vielen ze echter nauwelijks op. 

Diverse excursies leidden naar de dui-

nen. Bij Ross Links en ook bij Sugar Sands 

(het kustgebied van Longhoughton) vond 
jonge duinvorming plaats en vonden we 

planten als Zeeraket en Stekend loogkruid. 
Zo’n 100 m ten noorden van Sugar 

Sands sijpelde water van het hoge land naar 
beneden. De Carbonische schalielagen wer-

den hierdoor weer zacht als vette klei. Daar-
in groeiden o.m. Vetblad, Parnassia en Moe-

raszoutgras, planten van de calcareous flush. 

Hoewel het hier ongetwijfeld ‘calcareous’ is 

en het water ‘flusht’ is hier geen sprake van 

een flush omdat dat een doorsijpeld veen is 

(hangveen) en de bodem bestond hier uit 

vette klei . Zo’n doorsijpelde natte kleiwand 
met Vetblad, Zeegroene Zegge en Zeegroene 

Rus vonden we op 19 juni ook aan de kust 
bij Warkworth – Birling Carrs om precies te 

zijn; hier hoefden we niet te twijfelen aan 

het kalkgehalte van de flush: kalksinter sloeg 

er neer op de kleiwand. Even eerder was 

Dodemansvingers gevonden: precies zoals 
het hoort in een van het land afstromend 

beekje. 
Op Holy Island vonden we natte duin-

valleien met de daarvoor kenmerkende plan-
ten als Teer guichelheil, Moeraswespenor-

chis, Vleeskleurige orchis, Selaginella sela-

ginoïdes. 

Niemand heeft aan alle excursies deel-

genomen, ook ik niet, maar voor mij per-

soonlijk vormde de vondst van Oeverkruid 

met de in Weeda beschreven begeleiders als 

Waterpunge en Stijve moerasweegbree het 

botanische hoogtepunt van dit kamp. Minder 

leuk was het massale voorkomen van de Pir-

ri-pirri-bur (Acaena novae-zelandiae) een 

woekerplant die sprekend op Kleine pimper-

nel lijkt. De plant is afkomstig uit Australië 

en Nieuw-Zeeland en heeft met de uit die 

streken ingevoerde schapenhuiden deze con-

treien bereikt. Dat die schapenhuiden vol 
hebben gezeten met vruchten van deze plant, 

konden wij ons na een lunch in de duinen 
goed voorstellen: we kregen de vruchten al-

leen met de grootste moeite van onze kle-
ding en tassen. Grote gele borden langs de 

kant van de weg waarschuwen de bezoekers 
dat zij vooral in juli-oktober beducht moeten 

zijn voor de hakerige vruchten. Wij waren er 

op 16 juni: de vruchten van het vorige jaar 

bleken toen nog behoorlijk lastig. 

Northumberland kent weinig kwelder 

doordat de kust weinig beschutting biedt. 

We troffen een stuk kwelder aan tussen Ross 

Links en Holy Island, oostelijk van de Fen-

ham Flats en verder aan de mond van de Aln 

bij Alnmouth. Vergeleken met de kwelders 

en schorren in Zeeland en de Wadden, was 

de vegetatie maar magertjes. Merkwaardig 

was dat we geen Zeekraal vonden. Raadple-

ging van ecoflora.co.uk en het Atlasproject 
van de Botanical Society of the British Isles, 

leerde dat de diverse zeekraalsoorten in 
Northumberland nauwelijks voorkomen. Te 

koud? Te weinig slibrijk? 
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Het binnenland 

De meeste excursies voerden naar de kust. 

Het cuestalandschap van het binnenland is 

maar een paar keer bezocht. Direct de eerste 

keer, tijdens de excursie naar Simonside Hill 

op 9 juni, zagen we twee bijzonderheden: 

Zevenster en Zweedse Kornoelje, planten 

die verder helaas niet meer zijn aangetrof-

fen. 

Moorland 

 
Figuur 15. Franse aardkastanje. 

 

Het was al enige weken zo droog geweest 

dat de blanket bog bovenop de Cheviot 

doorsneden werd met scheuren. De ‘soak-

ways’ stonden droog; de Veenmosorchis 

(Malaxis) hebben we dan ook niet gevonden. 

Wel zagen we vele bloeiende Kruipbramen 

(Rubus chamaemorus). En natuurlijk andere 

(hoog)veenindicatoren als Eenarig wollegras 

en Veenpluis. 
De vegetatie op de hellingen op de Cheviot 

bestond voornamelijk uit ‘heathland’ en 
‘grassheath’. Het eerste vegetatietypen 

wordt gedomineerd door Struikheide, Dop-
heide en Veenbies en het tweede door Bor-

stelgras. Zowel Veenbies als Borstelgras 

staan in Nederland op de Rode Lijst. Grote 
delen van de lagere Cheviot waren bedekt 

met ‘bracken’ een vegetatie die vrijwel al-
leen uit Adelaarsvaren bestaat. 

Persoonlijk was ik er nooit zeker van dat we 
een calcareous flush vonden, maar de com-

binatie van planten als Kleine valeriaan, 

Blauwe en Zeegroene zegge tijdens de wan-

deling Coquetdale, op 13 juni, zou in ieder 

geval op een neutrale flush kunnen wijzen. 

Opmerkelijke planten 

Sommige planten die bij ons zeldzaam zijn, 

komen in Northumberland massaal voor. 

Zeldzaamheid is dan ook plaats- en tijdge-

bonden. Zo is ook ‘opmerkelijk’ hier een 
subjectieve term; ik bedoel ermee planten 

die in mijn Nederlandse ogen bijzonder zijn. 
Een opmerkelijke plant is de neofyt Kleine 

kruipende Epilobium brunnescens die af-
komstig is uit Nieuw Zeeland; we vonden 

het plantje in een plas aan de rand van het 
(zand)pad tijdens de rondwandeling in Co-

quetdale (13 juni).  

Tot slot 

Er zijn ook enkele prachtige tuinen bezocht. 

De daar voorkomende exotische planten, 

zijn niet in deze lijst opgenomen. Hiervoor 

verwijs ik naar het verslag van Joop Floor. 

De meeste planten zijn op het oog (al dan 

niet met loep) herkend of met een Neder-

landse flora of Westeuropese plaatjesflora 

gedetermineerd. Vooral de determinatie van 

de mossen en korstmossen is ‘onder voorbe-
houd’. Planten met een * zijn gedetermi-

neerd met de plant in de ene en Stace (1997) 
in de andere hand. 
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Plantenlijst Northumberland 
N.B. Vanaf de Klasse van de Wolfsklauwen wordt de nieuwe taxonomische volgorde van R. van der Meijden 
(2005) aangehouden. 
Klasse hlorophyceae (Groenwieren) 

Enteromorpha linza (Breed darmwier) 
E. intestinalis (Echt darmwier 
Klasse Phaeophyceae (Bruinwieren) 
Chorda fylum (Veterwier) 
Laminaria digitata (Vingerwier) 
L. saccharina (Suikerwier) 
Alaria esculenta) 
Himanthalia elongata (Riemwier) 
Ascophyllum nodosum (Knotswier) 
Pelvetia canaliculata (Groefwier) 
Fucus spiralis (Kleine zeeëik) 
F. vesiculosus (Blaaswier) 
F. serratus (Gezaagde zeeëik 
Klasse Rhodophyceae (Roodwieren) 

Corallina officinalis 
Litothamnion spec. (Paarse korstalg) 
Korstmossen 
Caloplacca marina ) 
Ramalina siliquosa) 
Usnea subfloridana (Gewoon baardmos) 
Verrucaria maura) 
Xanthoria parietina 
Klasse Bryopsida (Echte bladmossen) 

Atrichum undulatum (Groot rimpelmos) 
Polytrichum commune (Gewoon haarmos) 
Leucobryum glaucum (Kussentjesmos) 
Grimmia pelvinata (Muisjesmos) 
Mnium hornum (Sterrenmos) 
Hypnum jutlandicum (Heideklauwtjesmos) 
Pseudoscleropodium purum (Groot laddermos) 
Plagothecium undulatum (Gerimpeld platmos) 
Rhytidiadelphus loreus (Riempjesmos) 
Pleurozium schreberi (Bronsmos 
Klasse Wolfsklauwen 

Huperzia selago* (Dennenwolfsklauw) 
Selaginella selaginoides 
Klasse Varens en Paardenstaarten 

Equesetaceae (Paardenstaartfamilie) 

Equisetum telmateia (Reuzenpaardenstaart) 
E. fluviatile (Holpijp) 
E. palustre (Lidrus) 
E. arvense (Heermoes) 
Dennstaedtiaceae (Adelaarsvarenfamilie) 
Pteridium aquilinum (Adelaarsvaren) 
Polypodiaceae (Eikvarenfamilie) 

Polypodium vulgare* (Gewone eikvaren) 
Dryopteridaceae (Niervarenfamilie) 
Dryopteris affininis (Geschubde mannetjesvaren) 
D. dilatata (Brede stekelvaren) 
Blechnaceae (Dubbellooffamilie) 
Blechnum spicant (Dubbelloof) 
Aspleniaceae (Streepvarenfamilie) 
Asplenium scolopendrium (Tongvaren) 
A. ceterach (Schubvaren) 
A. trichomanes (Steenbreekvaren) 
A. ruta-muraria (Muurvaren 
KlasseZaadplanten) 
Naaktzadigen (Dennenfamilie) 
Pseudotsuga menziesii (Douglasspar) 
Tsuga heterophylla (Westelijke hemlockspar) 
Picea sitchensis (Sitkaspar) 
Larix decidua (Europese lork) 
Pinus sylvestris (Grove den) 
Juniperus communis (Jeneverbes) 
Taxus baccata (Taxus) 
Alismataceae (Waterweegbreefamilie) 
Baldellia ranunculoides (Stijve moerasweegbree) 
Juncaginaceae (Zoutgrasfamilie) 

Trichlogin maritima (Schorrenzoutgras) 
T. palustris (Moeraszoutgras) 
Orchidaceae (Orchideeenfamilie) 

Epipactis palustris (Moeraswespenorchis) 
Neottia ovata (Grote keverorchis) 
Dactylorhiza maculata (Gevlekte orchis) 
Dactylorhiza maculata sspec fuchsii (Bosorchis) 
D.incarnata (Vleeskleurige orchis) 
D. purpurella (Northern marsh orchid) 
Iridaceae (Lissenfamilie) 
Iris pseudacorus (Gele lis) 
Asparagaceae (Aspergefamilie) 
Scilla verna (Spring squill) 
Hyacinthoides non-scripta (Wilde hyacint) 
Alliaceae (Lookfamilie) 

Allium ursinum (Daslook) 
Typhaceae (Lisdoddefamilie) 
Typha latifolia (Grote lisdodde) 
T. angustifolia (Kleine lisdodde) 
Juncaceae (Russenfamilie) 
Juncus bulbosus (Knolrus) 
J.articulatus (Zomprus) 
J. inflexus (Zeegroene rus) 
J. effusus (Pitrus) 
J. conglomeratus (Biezeknoppen) 
J. squarrosus (Trekrus) 
J. compressus (Platte rus) 
J. gerardii* (Zilte rus) 
Luzula pilosa (Ruige veldbies) 
L. multiflora (Veelbloemige veldbies) 
Cyperaceae (Cypergrassenfamilie) 

Eriophorum vaginatum (Eenarig wollegras) 
E. angustifolium (Veenpluis) 
Trichophorum cespitosum (Veenbies) 
Eleocharis palustris (Gewone waterbies) 
Scirpus sylvaticus (Bosbies) 
Carex hirta (Ruige zegge) 
C. pallescens* (Bleke zegge) 
C.pilulifera (Pilzegge) 
C. pendula (Hangende zegge) 
C. panicea (Blauwe zegge) 
C.flacca (Zeegroene zegge) 
C. acutiformis (Moeraszegge) 
C. riparia (Oeverzegge) 
C. sylvatica (Boszegge) 
C. binervis* (Greenribbed sedge) 
C. distans* (Zilte zegge) 
C. oederi sspec oederi (Dwergzegge) 
C. nigra (Zwarte zegge) 
C. arenaria (Zandzegge) 
C. ovalis (Hazenzegge) 
C. remota (IJle zegge) 
C. echinata (Sterzegge) 
C. otrubae (Valse voszegge) 
Poaceae (Grassenfamilie) 
Nardus stricta (Borstelgras) 
Festuca brevipilla (Hard zwenkgras) 
Cynosurus cristatus (Kamgras) 
Briza media (Bevertjes) 
Dactylis glomerata (Kropaar) 
Dactylis glomerata aschersoniana* (Gladde kropaar) 
Arrhenaterium elatius (Glanshaver) 
Koeleria macrantha* (Smal fakkelgras) 
Deschampsia flexuosa (Bochtige smele) 
Holcus lanatus (Gestreepte witbol) 
H. mollis (Gladde witbol) 
Aira praecox (Vroege haver) 
Anthoxanthum odoratum (Reukgras) 
Alopecurus pratensis (Grote vossenstaart) 
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Ammophila arenaria (Helm) 
Elytrigia atherica (Zeekweek) 
Leymus arenarius (Zandhaver) 
Molininea caerulea (Pijpenstrootje) 
Phragmites australis (Riet) 
Berberidaceae (Berberisfamilie) 
Berberis vulgaris (Zuurbes) 
Ranunculaceae (Ranonkelfamilie) 
Caltha palustris (Dotterbloem) 
Anemone nemorosa (Bosanemoon) 
Ficaria verna (Speenkruid) 
Ranunculus flammula (Egelboterbloem) 
R. bulbosus (Knolboterbloem) 
R. acris (Scherpe boterbloem) 
Thalictrum minus (Kleine ruit) 
Papaveraceae (Papaverfamilie) 

Meconopsis cambrica (Schijnpapaver) 
Ceratocapnos claviculata (Rankende helmbloem) 
Fumaria muralis (Middelste duivenkervel) 
Plumbaginaceae (Strandkruidfamilie) 
Armeria maritima (Engels gras) 
Polygonaceae (Duizendknoopfamilie) 
Persicaria bistorta (Adderwortel) 
Fallopia japonica (Japanse duizendknoop) 
Rumex acetosella (Schapenzuring) 
R. acetosa (Veldzuring) 
R. conglomeratus (Krulzuring) 
R. obtusifolius (Ridderzuring) 
Caryophyllaceae (Anjerfamilie) 
Spergularia media (Gerande schijnspurrie) 
S. salina (Zilte schijnspurrie) 
Honkenya peploides (Zeepostelein) 
Stellaria media (Vogelmuur) 
S. holostea (Grote muur) 
Cerastium fontanum (Gewone hoornbloem) 
C. glomeratum (Kluwenhoornbloem) 
Sagina maritima (Zeevetmuur) 
Silene dioica (Dagkoekoeksbloem) 
S. latifolia (Avondkoekoeksbloem) 
S. flos cuculi (Echte koekoeksbloem) 
S. viscaria (Rode pekanjer) 
S. vulgaris (Blaassilene) 
S.uniflora (Sea campion) 
Amaranthaceae (Amarantenfamilie) 
Chenopodium bonus-henricus (Brave Hendrik) 
Atriplex portulacoides (Gewone zoutmelde) 
Suaeda maritima (Klein schorrenkruid) 
Salsola kali (Stekend loogkruid) 
Portulaceae (Posteleinfamilie) 
Montia fontana* (Groot bronkruid) 
Grossulariaceae (Ribesfamilie) 

Ribes uva-crispa (Kruisbes) 
R. nigrum (Zwarte bes) 
Saxifragaceae (Steenbreekfamilie) 
Chrysoplenium oppositifolium (Paarbladig goudveil) 
Tellima grandiflora (Franjekelk) 
Crassulaceae (Vetplantenfamilie) 
Sedum album (Wit vetkruid) 
S. acre ( muurpeper) 
Geraniaceae (Ooievaarsbekfamilie) 
Geranium robertianum (Robertskruid) 
G. sanguineum (Bloedooievaarsbek) 
G. dissectum (Slipbladige ooievaarsbek) 
G. molle (Zachte ooievaarsbek) 
Erodium lebelii (Kleverige reigersbek) 
Onagraceae (Teunisbloemfamilie) 
Epilobium angustifoliem (Wilgenroosje) 
E.hirsutum (Harig wilgenroosje) 
E. brunnescens (New zealand willowherb) 
Parnassiaceae (Parnassiafamilie) 

Parnassia palustris (Parnassia) 
Salicaceae (Wilgenfamilie) 

Salix repens (Kruipwilg) 
Euphorbiaceae (Wolfsmelkachtigen) 

Mercurialis perennis (Bosbingelkruid) 
Linaceae (Vlasfamilie) 

Linum catharticum (Geelhartje) 
Oxalidaceae (Klaverzuringfamilie) 
Oxalis acetosella (Witte klaverzuring) 
O. exilis (Least yellow sorrel) 
Fabaceae (Vlinderbloemfamilie) 
Cytisus scoparius (Brem) 
Genista tinctoria (Verfbrem) 
Ulex europaeus (Gaspeldoorn) 
Lupinus arboreus (Tree lupin) 
Astragalus danicus (Purple milk-vetch) 
Vicia hirsuta (Ringelwikke) 
V. cracca (Vogelwikke) 
V. sepium (Heggenwikke) 
V. sativa) 
Lathyrus pratensis (Veldlathyrus) 
Ononis repens (Kruipend stalkruid) 
Medicago arabica (Rupsklaver) 
Trifolium campestre (Liggende klaver) 
T. repens (Witte klaver) 
T.pratense (Rode klaver) 
Lotus pedunculatus (Moerasrolklaver) 
L. corniculatus (Gewone rolklaver) 
Anthyllis vulneraria (Wondklaver) 
Polygalaceae (Vleugeltjesbloemfamilie) 

Polygala serpyllifolia (Liggende vleugeltjesbloem) 
Rosaceae (Rozenfamilie) 
Filipendula ulmaria (Moerasspirea) 
Rubus idaeus (Framboos) 
R. caesius (Dauwbraam) 
R. chamaemorus (Kruipbraam) 
Rosa rubiginosa (Egelantier) 
R. pimpinellifolia (Duinroos) 
Sanguisorba minor (Kleine pimpernel) 
Acaena novae-zelandiae (Pirri-pirri Bur) 
Geum rivale (Knikkend nagelkruid) 
G.urbanum (Geel nagelkruid) 
Potentilla anserina (Zilverschoon) 
P. erecta (Tormentil) 
P. reptans (Vijfvingerkruid) 
P. tabernaemontani (Voorjaarsganzerik) 
Fragaria vesca (Bosaardbei) 
Sorbus aucuparia (Wilde lijsterbes) 
S. intermedia (Meelbes) 
Crateagus monogyna (Eenstijlige meidoorn) 
Prunus padus (Gewone vogelkers) 
Elaeagnaceae (Duindooornfamilie) 
Hippophae rhamnoides (Duindoorn) 
Ulmaceae (Iepenfam) 

Ulmus glabra (Ruwe iep) 
Urticaceae (Brandnetelfam) 
Urtica dioica (Grote brandnetel) 
U. urens (Kleine brandnetel) 
Parietaria judaica (Klein glaskruid) 
Cucurbitaceae (Komkommerfamilie) 
Bryonia dioica (Heggenrank) 
Fagaceae (Napjesdragersfamilie) 
Fagus sylvatica (Beuk) 
Quercus rubra (Amerikaanse reik) 
Q.robur (Zomereik) 
Q. petraea (Wintereik) 
Myricaceae (Gagelfamilie) 

Myrica gale (Wilde gagel) 
Betulaceae (Berkenfamilie) 

Betula pendula (Ruwe berk) 
Alnus glutinosa (Zwarte els) 
Corylus avellana (Hazelaar) 
Resedaceae (Resedafamilie) 
Reseda luteola (Wouw) 
Brassicaceae (Kruisbloemfamilie) 
Alliaria petiolata (Look zonder look) 
Barbara officinalis (Gewoon barbarakruid) 
Nasturtium officinale (Witte waterkers) 
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Cardamine pratensis (Pinksterbloem) 
Cochlearia danica (Deens lepelblad) 
C. officinalis (Echt lepelblad) 
Cakile maritima (Zeeraket) 
Malvaceae (Kaasjeskruidfamilie) 
Malva sylvestris (Groot kaasjeskruid) 
Sapindaceae (Zeepboomfamilie) 
Acer pseudoplatanus (Gewone esdoorn) 
Cornaceae (Kornoeljefamilie) 

Cornus suecica (Zweedse kornoelje) 
Primulaceae (Sleutelbloemfamilie) 
Samolus valerandi (Waterpunge) 
Trientalis europaea (Zevenster) 
Anagallis tenella (Teer guichelheil) 
A. arvensis (Rood guichelheil) 
Lysimachia nemorum (Boswederik) 
Glaux maritima (Melkkruid) 
Primula vulgaris (Stengelloze sleutelbloem) 
P. veris (Gulden sleutelbloem) 
Ericaceae (Heidefamilie) 
Erica tetralix (Gewone dophei) 
E. cinerea (Rode dophei) 
Calluna vulgaris (Struikheide) 
Vaccineum vitis-idaea (Rode bosbes) 
V. myrtillus (Blauwe bosbes) 
Boraginaceae (Ruwbladigen) 

Echium vulgare (Slangenkruid) 
Anchusa arvensis (Kromhals) 
Amsinckia. officinalis (Gewone ossentong) 
Myosotis scorpioides (Moerasvergeetmijnietje) 
M. discolor (Veelkl. Vergeetmijnietje) 
M. ramosissima (Ruw vergeetmijnietje) 
Cynoglossum officinale (Veldhondstong) 
Rubiaceae (Sterbladigenfamilie) 
Galium palustre (Moeraswalstro) 
G. aparine (Kleefkruid) 
G. verum (Geel walstro) 
G. saxatile (Liggend walstro) 
Cruciata laevipes (Kruisbladwalstro) 
Gentianaceae (Gentiaanfamilie) 

Centaurium littorale (Strandduizendguldenkruid) 
Solanaceae (Nachtschadefamilie) 
Solanum dulcamare (Bitterzoet) 
Oleaceae (Olijffamilie) 
Fraxinus excelsior (Es) 
Ligustrum vulgare (Wilde liguster) 
Scrophulariaceae (Helmkruidfamilie) 
Scrophularia nodosa (Knopig helmkruid) 
Lamiaceae (Lipbloemenfamilie) 
Ajuga reptans (Kruipend zenegroen) 
Teucrium scorodonia (Valse salie) 
Lamium album (Witte dovenetel) 
L. purpureum (Paarse dovenetel) 
Stachys sylvatica (Bosandoorn) 
Glechoma hederacea (Hondsdraf) 
Prunella vulgaris (Gewone brunel) 
Origanum vulgare (Wilde marjolein) 
Mentha aquatica (Watermunt) 
Phrymacaceae (Maskerbloemfamilie) 
Mimulus guttatus (Gele maskerbloem) 
Orobranchaceae (Bremraapfamilie) 
Rhinantus angustifolius (Grote ratelaar) 
R. minor (Kleine ratelaar) 
Melampyrum pratense (Hengel) 
Euphrasia stricta (Stijve ogentroost) 
Pedicularis sylvatica (Heidekartelblad) 
Plantaginaceae (Weegbreefam) 

Cymbalaria muralis (Muurleeuwenbek 
Hippurus vulgaris (Lidsteng) 
Digitalis purpurea (Vingerhoedskruid) 
Veronica arvensis (Veldereprijs) 
V. serpyllifolia (Tijmereprijs) 
V. beccabunga (Beekpunge) 
V. chamaedrys (Gewone ereprijs) 

V. officinalis (Mannetjesereprijs) 
Plantago coronopus (Hertshoornweegbree) 
P. maritima (Zeeweegbree) 
P. lanceolata (Smalle weegbree) 
P. media (Ruige weegbree) 
P. major (Grote weegbree) 
Littorella uniflora (Oeverkruid) 
Lentibulariaceae (Blaasjeskruidfamilie) 
Pinguicula vulgaris (Vetblad) 
Araliaceae (Klimopfamilie) 

Hedera helix (Klimop) 
Hydrocotyle vulgaris (Waternavel) 
Apiaceae (Schermbloemen) 
Chaerophyllum temulum (Dolle kervel) 
Anthriscus sylvestris (Fluitenkruid) 
Myrrhis odorata (Roomse kervel) 
Conopodium majus* (Franse aardkastanje) 
Aegopodium podagraria (Zevenblad) 
Oenanthe crocata (Dodemansvingers) 
Conium maculatum (Gevlekte scheerling) 
O. silaifolia (Weidekerveltorkruid) 
Aethusa cynapium (Hondspeterselie) 
Angelica sylvestris (Gewone Engelwortel) 
Heracleum sphondylium (Gewone berenklauw) 
Adoxaceae (Muskuskruidfamilie) 
Viburnum opulus (Gelderse roos) 
Sambucus nigra (Gewone vlier) 
Caprifoliaceae (Kamperfoeliefamilie) 
Lonicera periclymenum (Wilde kamperfoelie) 
Valeriana dioica (Kleine valeriaan) 
V. officinalis (Echte valeriaan) 
Centranthus ruber (Spoorbloem) 
Dipsacus fullonum (Grote kaardenbol) 
Campanulaceae (Klokjesfamilie) 

Jasione montana (Zandblauwtje) 
Asteraceae (Composietenfamilie) 
Eupatorium cannabinum (Koninginnekruid) 
Bellis perennis (Madeliefje) 
Aster tripolium (Zulte) 
Achillea millefolium (Duizendblad) 
Tripleurospernum maritimum (Reukeloze kamille) 
Tanacetum vulgare (Boerenwormkruid) 
Leucanthemum vulgare (Gewone margriet) 
Tussilago farfara (Klein hoefblad) 
Cirsium vulgare (Speerdistel) 
C.arvense (Akkerdistel) 
Senecio viscosus (Kleverig kruiskruid) 
Jacobea vulgaris (Jacobskruiskruid) 
Centaurea jacea (Knoopkruid) 
Hypochaeris maculata (Gewoon biggenkruid) 
Tragopogon pratense (Morgenster) 
Sonchus arvensis (Akkermelkdistel) 
Lapsana communis (Akkerkool) 
Taraxacum officinale (Paardenbloem) 
Crepis capillaris (Klein streepzaad) 
Leontodon autumnalis (Vertakte leeuwentand) 
L. saxatilis (Kleine leeuwentand) 
L. hispidus (Ruige leeuwentand) 
Hieracium pilosella (Muizenoor) 
 

 
Figuur 16. Kruipbraam (R. chamaemorus) 
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Vogels 
Voor broedende zee- en kustvogels is dit gebied schitterend. Echt 

bijzonder waren een paar zeevogels, die je hier in het late voorjaar 

niet zou verwachten: grote jager, ijseend, roodkeelduiker (in winter-

kleed) en zwarte zee-eend. Dit kustgebied is overigens zeer bekend 

om zijn bijzondere trekvogels en wintergasten. 

Aanvullende informatie over het vogelleven kregen we gemakkelijk 

van de vogelwachters bij de sternenkolonie (Newton Links) en op de 

Farne Islands. De boottocht naar Coquet Island is geen aanrader, ze-

ker niet als je daarvoor al naar de Farne Islands bent geweest. De 

kans om Dougalls sterns te zien is erg klein. Verder is het helaas zo dat 

het vogelleven landinwaarts minder interessant is dan in een vergelijk-

baar afwisselend landschap met houtwallen, akkers en kleine dorpen el-

ders in Europa. Roofvogels zijn er nauwelijks (op een enkele buizerd of 

torenvalk na). De boomklever zie je zelden en de kortsnavelboomkruiper 

hebben we niet gezien. Ook goud- en appelvinken lijken hier zeldzamer 

dan op het continent. Echter, het heuvelland van de Cheviots staat be-

kend om subalpine vogelsoorten als beflijster, smelleken en morinelple-

vier, maar die hebben wij helaas niet waargenomen. 
 

Lijst 
 
Nederlandse naam Engelse naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Roodkeelduiker Red-throated Loon   1*             
Dodaars Little Grebe      x          
Fuut Great Crested Grebe    x            
Noordse Stormvogel Northern Fulmar v x x x x x  x x       
Jan-van-gent Northern Gannet  x x x  x  x x       
Aalscholver Great Cormorant  x x   x  x x       
Kuifaalscholver Shag  x  x x x  x x       
Blauwe Reiger Grey Heron v x x x x x   x       
Rosse Stekelstaart Ruddy Duck      x          
Knobbelzwaan Mute Swan v  x x  x   x       
Grauwe Gans Greylag Goose v x  x         x   
Canadagans Barnacle Goose    x         x   
Bergeend Shelduck  x x x            
Krakeend Gadwall    x            
Smient Wigeon    x            
Wilde Eend Mallard  x x x x x   x x      
Slobeend Shoveler    x            
Pijlstaart Northern Pintail    x            
Wintertaling Teal    x            
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Nederlandse naam Engelse naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Kuifeend Tufted Duck    x  x   x    x   
Eidereend Eider  x x x x x  x x       
IJseend Long-tailed Duck    x            
Zwarte Zeeëend Black Scoter   x**             
Sperwer Sparrowhawk x               
Buizerd Buzzard            x x x x 
Torenvalk Kestrel  x  x x       x x x x 
Boomvalk Hobby  1              
Rode Patrijs Red-legged Partridge             x   
Patrijs Grey Partridge h  x x         x   
Fazant Pheasant x x x        x  x x x 
Schots Sneeuwhoen Red Grouse          x    x x 
Waterhoen Moorhen  x  x  x          
Meerkoet Coot  x  x  x   x    x   
Scholekster Oystercatcher  x  x x    x    x   
Steenloper Turnstone  x    x  x        
Goudplevier Golden-Plover     x           
Bontbekplevier Ringed Plover    x x x  x        
Kievit Northern Lapwing v x  x  x       x x x 
Watersnip Snipe             x x  
Wulp Curlew    x x        x x x 
Tureluur Redshank    x            
Oeverloper Common Sandpiper             x   
Kanoetstrandloper Knot      x          
Drieteenstrandloper Sanderling     x x          
Kleine Strandloper Little Stint      x          
Bonte Strandloper Dunlin    x x x          
Grote Jager Great Skua  x   x           
Stormmeeuw Mew Gull     x           
Grote Mantelmeeuw Great Black-backed Gull     x   x x       
Zilvermeeuw Herring Gull  x x x x x x x x     x  
Kleine Mantelmeeuw Lesser Black-backed Gull  x x  x x x x x       
Kokmeeuw Black-headed Gull v x x x x x x x     x x  
Drieteenmeeuw Kittiwake  x x x    x x       
Grote Stern Sandwich Tern  x x x x x x x x       
Visdief Common Tern    x    x        
Noordse Stern Arctic Tern  x x x x x x x        
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Nederlandse naam Engelse naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Dwergstern Little Tern     x  x         
Zeekoet Common Guillemot  x x x x x x x x       
Alk Razorbill  x  x  x  x x       
Papegaaiduiker Atlantic Puffin  x x x x x  x 1       
Rotsduif Rock Pigeon  x              
Houtduif Wood-Pigeon x x   x        x x x 
Turkse Tortel Collared-Dove  x            x  
Koekoek Cuckoo           x x x x x 
Bosuil Tawny Owl h               
Gierzwaluw Swift x x x x x x x     x  x x 
Grote Bonte Specht Great Spotted Woodpecker x          x     
Groene Specht Green Woodpecker               x 
Veldleeuwerik Skylark x x x x x x x h x h x x x x x 
Oeverzwaluw Sand Martin  x x x x x x     x x x x 
Boerenzwaluw Barn Swallow x x x x x x x    x x x x x 
Huiszwaluw Northern House-Martin  x x x x x      x  x x 
Rouwkwikstaart White Wagtail x x x x x x x x     x x x 
Engelse Gele Kwikstaart Yellow Wagtail    x x           
Grote Gele Kwikstaart Grey Wagtail             x  x 
Boompieper Tree Pipit           x     
Graspieper Meadow Pipit  x x x x x x  x   x x x x 
Oeverpieper Rock Pipit  x    x  x x       
Waterspreeuw White-throated Dipper             x  x 
Winterkoning Wren x     x x    x x x x x 
Heggenmus Hedge Accentor x x   x    x   x x   
Merel Blackbird x x          x x x  
Zanglijster Song Thrush x x    x     x x x x  
Grote Lijster Mistle Thrush    x       x   x  
Roodborst Robin x x    x     x x x x x 
Gekraagde Rooodstaart Redstart           x     
Paapje Whinchat              x  
Roodborsttapuit Stonechat  x x  x  x  x     x x 
Tapuit Northern Wheatear             x x x 
Goudhaan Goldcrest           x x    
Sprinkhaanzanger Grasshopper-Warbler   h?    h         
Rietzanger Sedge Warbler    x x    x       
Kleine Karekiet Reed-Warbler    x     x       
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Nederlandse naam Engelse naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fitis Willow Warbler  x  x     x  x x x x x 
Tjiftjaf Chiffchaff  x       x   x x   
Fluiter Wood Warbler           x x    
Zwartkop Blackcap x x  x       x x   x 
Tuinfluiter Garden Warbler               x 
Grasmus Whitethroat  x     x    x x  x x 
Braamsluiper Lesser Whitethroat    x  x          
Grauwe Vliegenvanger Spotted Flycatcher             x   
Staartmees Long-tailed Tit x             x  
Zwarte Mees Coal Tit x          x x x   
Koolmees Great Tit x      x    x x x  x 
Pimpelmees Blue Tit x           x x x  
Boomklever Nuthatch       x      x   
Geelgors Yellowhammer x    x       x  x  
Rietgors Reed Bunting  x x x x x   x  x   x  
Vink Chaffinch x    x x      x x x x 
Groenling  Greenfinch x x   x  x     x  x  
Sijsje Siskin           x x   x 
Putter Goldfinch x x x x x  x      x x  
(Grote) barmsijs Redpoll             h  x 
Kneu Linnet x x x x x x x  x    x x  
Kruisbek Red Crossbill            h h  h 
Goudvink Bullfinch  x          h    
Huismus House Sparrow x x x  x x       x x x 
Ringmus Tree Sparrow    x   x         
Spreeuw Starling x x   x x        x x 
Gaai Jay           x     
Ekster Magpie   x x         x   
Kauw Jackdaw x x  x x    x  x  x x  
Roek Rook x x   x    x   x x x x 
Zwarte Kraai Carrion Crow  x x x     x    x x  
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Legenda 
Locaties (nummer, naam) en dagen waarop bezocht 
1 Camping Proctors Head, hele periode 
2 Dunstanburgh en Arnold Mem. Diverse excursies 
3 Alnmouth tot Birling Carrs op 19 juni 2006 
4 Drudridge bay en Hauxley NR op 14 en 15 juni 2006 
5 Beadnell en Newton Links op 9, 14 en 17 juni 2006 
6 Holy Island en Fenham flats op 8 en 16 juni 2006 
7 Ross Links en omg. Bamburgh op 15 en 20 juni 2006 
8 Farne Island op 12 juni 2006 
9 St. Abb's Head op 19 juni 2006 
10 Hulnepark op 17 juni 2006 
11 Cragside Country Park op 13 juni 2006 
12 Simonside Hill op 9 juni 2006 
13 Breamish Valley op 13 juni 2006 
14 Humbleton Hill op 16 juni 2006 
15 Harthope Valley en The Cheviot op 10 en 15 juni 2006 
 
*1 juv 
**Groepje van 8 achter de branding 
x Meer dan 1 ex gezien  
h Alleen gehoord  
1 Slechts 1x 1 ex. 
v Overvliegend 

 

 
Figuur 17. IJseend. 

 
 
Claims op noordse pijlstormvogel, steenarend, kwartel, kuifleeuwerik, porselein-
hoen, waterral, hybride ring- x huismus en Engelse ondersoort van oeverpieper zijn 
niet in de lijst opgenomen omdat ze door één persoon slechts zijn waargenomen of 
omdat een overtuigende beschrijving t.o.v. een meer voor de hand liggende soort 
ontbrak. 
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Waargenomen snuitkevers 
tijdens het KNNV zomerkamp Northumberland 2006 

determinaties: Jeanne Kuijper-Nannenga 

 

Naam Plaats Vangdatum 

familie Apionidae   

Ceratapion gibbirostre (Gyllenhal) Holy Island 16-jun juni 

Aspidapion radiolus (Marsham) Craster 11-jun juni 

Malvapion malvae (Fabricius) Craster 11-jun juni 

Exapion ulicis (Forster) Craster 08-jun juni 

Exapion ulicis (Forster) Coquertdale 13-jun juni 

Protapion fulvipes (Fourcroy) Craster 08-jun juni 

Protapion fulvipes (Fourcroy) Craster 18-jun juni 

Protapion apricans (Herbst) Beadnell 09-jun juni 

Protapion apricans (Herbst) Druridge Bay 14-jun juni 

Protapion assimile (Kirby) Beadnell 09-jun juni 

Perapion violaceum (Kirby) Beadnell 09-jun juni 

Perapion curtirostre (Germar) Druridge Bay 14-jun juni 

Catapion seniculus (Kirby) Beadnell 09-jun juni 

Ischnopterapion loti (Kirby) Druridge Bay 14-jun juni 

Ischnopterapion loti (Kirby) Newton on the Sea 17-jun juni 

Protopirapion atratulum (Germar) Craster 08-jun juni 

Oxystoma subulatum (Kirby) Craster 11-jun juni 

Oxystoma subulatum (Kirby) Druridge Bay 14-jun juni 

Oxystoma cerdo (Gerstaecker) Craster 18-jun juni 

Eutrichapion viciae (Paykull) Druridge Bay 14-jun juni 

Eutrichapion ervi (Kirby) Craster 11-jun juni 

Otiorhynchus atroapterus (Degeer) Newton on the Sea 17-jun juni 

Otiorhynchus singularis (Linnaeus) Beadnell 09-jun juni 

Otiorhynchus singularis (Linnaeus) Craster 09-jun juni 

 

familie Curculionidae: 

Phyllobius viridicollis (Fabricius) Beadnell 09-jun juni 

Phyllobius virideaeris (Laichartig) Beadnell 09-jun juni 

Phyllobius virideaeris (Laichartig) Newton on the Sea 17-jun juni 

Phyllobius roboretanus Gredler Craster 08-jun juni 

Phyllobius roboretanus Gredler Beadnell 09-jun juni 

Phyllobius pomaceus Gyllenhal Craster 07-jun juni 

Phyllobius argentatus (Linnaeus) Coquertdale 13-jun juni 

Polydrusus pilosus Gredler Coquertdale 13-jun juni 

Polydrusus undatus (Fabricius) Coquertdale 13-jun juni 

Barypeithes pellucides (Boheman) Craster 09-jun juni 

Barypeithes pellucides (Boheman) Craster 11-jun juni 

Strophosoma melanogrammum (Förster) Coquertdale 13-jun juni 
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Naam Plaats Vangdatum 

Philopedon plagiatum (Schaller) Druridge Bay 14-jun juni 

Philopedon plagiatum (Schaller) Newton on the Sea 17-jun juni 

Barynotus moerens (Fabricius) Craster 09-jun juni 

Sitona regensteinensis (Herbst) Craster 08-jun juni 

Sitona lineatus (Linnaeus) Craster 08-jun juni 

Sitona lineatus (Linnaeus) Craster 18-jun juni 

Sitona suturalis (Stephens) Craster 11-jun juni 

Sitona suturalis (Stephens) Druridge Bay 14-jun juni 

Sitona suturalis (Stephens) Craster 18-jun juni 

Sitona lepidus Gyllenhal Craster 11-jun juni 

Sitona lepidus Gyllenhal Craster 18-jun juni 

Euophyrum confine (Broun) Craster 21-jun juni 

Grypus equiseti (Fabricius) Craster 18-jun juni 

Grypus equiseti (Fabricius) Craster 21-jun juni 

Leiosoma deflexum (Panzer) Craster 11-jun juni 

Leiosoma deflexum (Panzer) Craster 18-jun juni 

Rhinoncus pericarpius (Linnaeus) Craster 09-jun juni 

Zacladus geranii (Paykull), 1800 Newton on the Sea 17-jun juni 

Ceutorhynchus contractus (Marsham) Craster 10-jun juni 

Ceutorhynchus picitarsis Gyllenhal Craster 18-jun juni 

Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham) Craster 08-jun juni 

Ceutorhynchus obstrictus (Marsham) Craster 18-jun juni 

Ceutorhynchus floralis (Paykull) Craster 10-jun juni 

Ceutorhynchus floralis (Paykull) Druridge Bay 14-jun juni 

Ceutorhynchus pyrrhorhynchus (Marsham) Beadnell 09-jun juni 

Trichosirocalus troglodytes (Fabricius) Beadnell 09-jun juni 

Nedyus quadrimaculatus (Schonherr) Craster 08-jun juni 

Nedyus quadrimaculatus (Schonherr) Beadnell 09-jun juni 

Rhamphus oxyacanthae (Marsham, 1802) Craster 08-jun juni 
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Morris, M.G., 2002. True weevils (part I), Coleoptera: Curculionidae (Raymondionyminae to Smi-

cronychinae). Handbooks for the identification of British Insects 5 (17a). - Simplex Group 

Ltd., Wolverhampton, 149 pp. 

 

 
Figuur 18 Phyllobius pomaceus. 

 
 

Lijst van waargenomen vlinders en libellen 

Leny Huitzing  

 
Naam Wetenschappelijke naam 

Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum 

Lantaarntje Ischnura elegans 

Bronlibel Gewone bronlibel 

Hermelijnvlinder Cerura vinula 

Distelvlinder Vanessa cardui 

Atalanta Vanessa atalanta 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus 

Grote beervlinder (rups) Arctia caja 

Rietvink (rups) Euthrix potatoria 

Groot Koolwitje (rups) Pieris brassicae 

Geel-/zwartspriet dikkopje Thymelicus spec 

Klein geaderd witje Pieris napi 

Oranjetipje Anthocharis cardamines 
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Deelnemerslijst 
Naam  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Iet Bakx  s Hertogenbosch  
Brenda Bolt  Groningen  
Nelly ten Brink  Otterlo  
Henk Eggelte  De Steeg  
Joop Floor  Heemskerk  
Hanna Fokkens  Amsterdam  
Ria Glas  de Meern  
Greta van Hoorn  Arnhem  
Leny Huitzing  Wageningen  
Rien Kooij  de Meern  
Nel Koorengevel  Hellevoetsluis  
Corrie Kuipers  Hijken  
Wim Kuijper  Arnhem  
Truus Leyen  Bergen  
Wil Liefting  Westbeemster  
Johan Lindhout  Apeldoorn  
Henriette Lindhout-Niejenhuis  Apeldoorn  
Merjam Mentink   de Bilt  
Leni Muilwijk  Gasselter NVM  
Piet Muilwijk  Gasselter NVM  
Jeanne Nannenga  Arnhem  
Henrik de Nie  Wageningen  
Joop van de Nieuwegiessen  Hijken  
Rob Nijland  Schiedam  
Belia Nijland-Bolte  Schiedam  
Rieuwert Sanderse  Den Helder  
Els Sanderse  Den Helder  
Bart Sanderse  Den Helder  
Ank Soutendam   Velp  
Nico Taen  Boxtel  
Bea Visser  Delft  
Willem Wielemaker  Wageningen  
Ad Wielemaker-de Lint  Wageningen  


