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Voorwoord 

Iets meer dan 1000 km van Utrecht ligt in het in het westen van Bretagne Parque d’Armorique. 
Het wordt aan drie kanten begrensd door de Atlantische oceaan; in het oosten liggen de 
heuvelruggen van de Monts Noirs en de Monts d’Arrée. Het landschap is kleinschalig met 
grasland en akkers rond karakteristieke Bretonse dorpjes en omgeven door beboste hellingen. 
Hier en daar stromen beekjes en rivieren. Aan één ervan, de Aulne, ligt Chateaulin met vlakbij 
ons kampterrein. We kampeerden op de camping La Pointe Superbe, een rustige camping met 
ruime plaatsen.  
De groep bestand uit 22 personen waaronder 2 kinderen (9 en 11 jaar). De sfeer was goed. 
Alleen het weer werkte niet altijd even goed mee.  
 
In de monding van de Aulne kan het verschil tussen eb en vloed wel twaalf meter zijn. De 
Montagnes d’Arrée vormen het restant van een grotendeels geërodeerd plooiingsgebergte, 
ontstaan tijdens het Paleozoïcum, 550-250 miljoen jaren geleden. Bijna overal bestaat de 
bodem uit basenarme verweringsproducten van graniet, waardoor deze een onvruchtbaar 
karakter draagt. 
De natuurwaarde van het gebied ligt in de oude bossen, kustvlakten, rotsformaties, droge en 
natte heides in combinatie met het atlantische klimaat. Op het kampterrein komen we al 
Klimopklokje en Boszegge tegen én Sibthorpia europea, een onopvallend kruipertje uit de 
Helmkruidfamilie met ronde blaadjes en subtiele gele bloempjes dat buiten Bretagne uiterst 
zeldzaam is. In de schaduw van oude bossen groeien varens als Dubbelloof, Tongvaren, 
Geschubde mannetjesvaren; op vochtige rotsen ook Vliesvarens. Aan de kust vinden we een 
scala aan zouttolerante planten zoals Zeewinde, Liggend bergvlas en Juncus acutus, een zeer 
stekelige rus. Voor vogelliefhebbers zijn uiteraard de kust en de monding van de riviertjes het 
interessantst.  
 
De nadruk van dit kamp lag niet zo zeer op de planten. De meeste deelnemers aan dit kamp 
hadden meer aandacht voor de kust. Echter dit had tot gevolg dat erg veel van de auto gebruik 
gemaakt moest worden. Meer dan 80 km per dag was geen uitzondering. 
Om op de juiste plaatsen te komen aan de kust is een Tom Tom bijna onmisbaar. De vele 
slingerweggetjes leverden soms zelfs met de Tom Tom moeilijkheden op om de juiste route 
naar de kust te vinden. 
De plantjes zijn er wat bekaaid afgekomen mede door het feit dat er veel gemaaid werd. 
Maandags (de eerste dag van het kamp) was er een plantenexcursie met als vertrekpunt de 
camping. Hierbij werd de kennis van de plantjes weer opgehaald. Echt bijzondere dingen 
werden niet gezien. Voor de overige excursies was de auto noodzakelijk. 
Het weer werkte niet al te best mee. Hierdoor waren de vlinders niet al te zichtbaar. 
De vogels lieten zich ook niet erg zien en horen. Juli is geen goede maand voor de vogels in 
Bretagne. 
Aan de kust waren de duinplanten, de schelpen, de zeewieren, het leven in de poeltjes bij eb, 
en de grillige rotsformaties. De nadruk lag dan ook op deze onderwerpen.  
Samenvattend de ligging van de camping veroorzaakte dat we veel moesten rijden. 
Vlak bij de camping (binnen loopafstand) waren geen interessante bossen en weiden of 
hellingen met planten. De vogels en de zeevogels waren niet erg actief en de vlinders waren 
niet actief. 
Bleef over het strand, de duinen en het zeeleven. Maar hiermee had men niet veel moeite, 
omdat de meesten juist hiervoor naar Bretagne gekomen waren. 
 
Al met al toch een geslaagde vakantie.  
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Deelnemers 
 
Johan  Apeldoorn 
Hans  van der Berg  
Jenny van Dorsten 
Andri  Binsbergen  
Dini  Binsbergen-Buwalda  
Erik  Dinslage 
Joke  Jonker 
Ruud  Kuipers 
Josephine  Mutsaers  
Rob de  Kerf 
Jan Cees  Nauta 
Annie  Nauta-van Dijk 
Carin  Nauta 
Reinier  Nauta 
HermJan  Roep  
Anna  Simmelink 
Andre  Zandberg 
Ellenoor  Zandberg-v.d. Wal 
Renske  Zandberg 
Maaike  Zandberg 
Pieter  Zandberg 
Ria  Zandberg 
Wim van Zuilen 
Rieke van Zuilen 
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Excursieprogramma Bretagne 
 

Week1 
 
Zondag 6 juli 

AANKOMST 
 

Excursiedag 1 
Maandag 7 juli 2008 
 
Excursie 1: Les collines bleues 
 
Excursie 2: St Anne de la Palud 
 

Excursiedag 2 
dinsdag 8 juli 2008 
 
excursie 1: Foret du Cranou / Montsd’Arree  
 
excursie 2: Ile de l’Aber 
 

Excursiedag 3 
Woensdag 9 juli 2008 
 
Excursie 1: Ile de l’Aber 
 
Excursie 2: Camaret (Pointe du Pen Hir); 
Morgat 
 

Excursiedag 4 
Donderdag 10 juli 2008  
 
Excursie 1: Foret domaniale de Landévennec 
 
Excursie 2: l’etang du Fret / l’etang du Kerloc‘h 
 

Excursiedag 5 
Vrijdag 11 juli 2008 
 
Excursie 1: De Aulne bij Tregarvan 
 
Excursie 2: l’etang de Trunvel 
 

Excursiedag 6 
Zaterdag 12 juli 2008 
 
Excursie 1: Pointe de Keric  
 
Excursie 2: Reserve de Goelien Cap Sizan / 
       Baie des Trepasses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Week 2 
Excursiedag 7 

Zondag 13 juli 2008  
RUSTDAG / Pannekoekenbakken 
 

Excursiedag 8 
Maandag 14 juli 2008 
 
Excursie 1: Circuit en Yeun Elez 
 
Excursie 2: Cap de la Chevre 
 

Excursiedag 9 
Dinsdag 15 juli 2008 
 
Excursie 1: Plage de Trunvel 
 
Excursie 2: Locronan / St. Anne de la Palud 
 

Excursiedag 10 
Woensdag 16 juli 2008 
 
Excursie 1: Pointe de Keric – Ile l’Aber 
 
Excursie 2: Kerloc’h, ile de Renard, etang du 
Fret 
 

Excursiedag 11 
Donderdag 17 juli 2008 
 
Excursie 1: Ile de l’Aber 
 
Excursie 2: Fietstocht langs de Aulne 
 

Excursiedag 12 
Vrijdag 18 juli 2008 
 
Excursie 1: Ile d’Ouessant 
 
Excursie 2: la Roche du Feu 
 

Excursiedag 13 
Zaterdag 19 juli 
 
Geen excursie 
 
 
 
 
 
Zondag 20 juli 

NAAR HUIS 
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Het Verslag 
 
Zondag, 6 juli 2008 
 
Aankomst 
Hoewel er reeds enkele deelnemers (zoals het bestuur) eerder gekomen waren arriveerden de 
meeste deelnemers in de loop van zondag 7 julii. Wijzelf kwamen rond 11.00 uur aan. Tijdens het 
opzetten van de tent gingen de hemelsluizen wijd open. M.a.w. het regende pijpenstelen. Toen 
eindelijk alles stond werd het weer even droog. 
Ondertussen waren de andere kampdeelnemers ook gearriveerd en werd er druk gehamerd om de 
pennen de grond in te krijgen. Kleine wandeling gemaakt in de direkte omgeving. 
Om 20.00 uur was er choc. Kennisgemaakt en de excursieleiders presenteerden hun eerste 
excursies. 
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Excursiedag 1 
Maandag 7 juli 2008 
 
Excursie 1  
Les collines bleues 
(zie route 28) 

 
We liepen vanuit het kampeerterrein naar het 
westen en vervolgens langs de rivier de Aulne 
richting Chateaulin tot na de brug. Na 200 meter 
rechts omhoog een smal straatje in en daar (zie 
route les Collines Bleues no 28) naar omlaag en 
onder het spoor door linksaf (gele blokjes volgen) 
en de D887 oversteken tot Prat Aval. 
Hier de grote weg volgen tot de bocht en daar 
rechts af bij Roc’h Gruillon. 
De route volgen, weer onder het spoor door en 
daarna rechtsaf. Een smal pad links en via 
Kergalion naar de camping. 

 
Een prettige wandeling met drie generaties. Op 
de stijle wal net na het kampeerterrein vinden we 
al veel planten, ook langs de rivier en tegen de 
met grijze steen gestapelde muur in Chateaulin. 
Mannen met motormaaiers echter verpulverden 
de bloemenrijke kade tot een bruin pulverprut dat 
met een motorblazer in de rivier werd geblazen. 
Weg ermee leven het benzinetijdperk! 
We zoeken de bakker op die ons door Maaike 
wordt geadviseerd. Dat is geen slecht idee. 
Als we uit het dorp omhoog klauteren gaan we 
koffie drinken. 
Geen slecht tempo 2km in 3 uur. 
Via een paar boerengehuchten lopen we te genieten van de prachtige uitzichten.  
En plotseling is daar weer het kampeerterrein. 
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Excursie 2 
Sainte Anne de la Palud  
(zie route 32) 
 
Naar de duinen en het strand bij St Anne de la Palud 

We parkeren bij een middeleeuwse kapel vlakbij het strand. 
Eerst een bezoek aan de kapel met zijn prachtige 
middeleeuwse kunst. Via een duinpad (grand route naar 
het noorden) naar het strand. 
We zoeken schelpen en bekijken de duinflora. Over een klif 
naar een beekje dat in de zee uitmondt. 
Hier is gepauseerd en weer teruggelopen naar het de 
kapel. 
Ondanks 

dat het de 
hele nacht 

had geregend, werd het overdag toch nog droog en 
was het een mooie dag. Fijne tocht langs de zee en 
door de duinen. Veldleeuwerikken boven ons zongen 
veelvuldig. Oeverpiepers zagen we tiussen het 
aangespoelde zeewier. 
Verder genoten we van de vegetatie in de duinstrook 
achter het zandstrand. 
Het pad ging omhoog. Dit gaf ons een mooi uitzicht 
over de kliffen met daarachter de wild rollende 
golven. 
 

Josephine Mutsaers 
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Excursiedag 2 
dinsdag 8 juli 2008 
 
Excursie 1 
Foret du Cranou / Monts d’Arree 
 (zie route 2 en 5) 
 
Richting Brest tot le Faou. Aldaar RA de 
D42, voorbij Rummengol voor het bos 
de GR37 opgezocht en getracht 
hierlangs te wandelen (deels veranderd 
in een beek, door regens) en terug naar 
de auto via het bos. Toen doorgereden 
naar Maison du Parc, Domaine de 
Menez Meur. Entree 3,50 euro per 
persoon. Aldaar rondwandeling  (op 300 
meter hoogte) ongeveer 7 km. Kleine 
expositie bezocht in Parc Naturel 
d’Armorique. 
69 km heen en terug. 

 
Veel regen gehad; Le GR 37 was in delen 
veranderd in een beek. Buiten het bos leek 
het botanisch interessanter dan in het bos 
(hoewel we er uiteindelijk niet veel van 
hebben kunnen zien, door de regen). 
Het plateau waarop het maison de Parc staat 
is kennelijk mozaïekachtig al eeuwen in 
cultuur, met daartussen ruigere delen met 
laag struweel, enkele hoogveen gebiedjes 
(plankierpad) en kleine rotsachtige 
verhevenheden waarbij eenmaal uitzicht werd 
weggenomen door aangeplant bos, eenmaal 
wel een fraai uitzicht rondom bestond. 
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Excursie 2 
Ile de l’Aber 
(zie route 15) 
 
Met de auto en Tom Tom naar ile de l’Aber. 
Wandelen langs een kustpad en  
2 strandjes bezocht om schelpen te zoeken. 
Bij laag water naar de ruïne op Ile de ‘Aber 
 
Bij aankomst was het hoog water en dus 
stond de verbinding met ile de l’Aber 
onder water.  
Daarom werd besloten eerst een 
wandeling langs de kust te maken. 
Langs een smal wandelpad in zw 
richting.  
Rijke vegetatie, fraaie uitzichten over de 
zee en de rotskust. Je zou rotsbroeders 
verwachten. 
Niets van dit alles. Anderhalve 
aalscholver en enkele zilvermeeuwen. 
Vanaf de rotskust was een goed 
begaanbare afdaling naar een inham 
met een zandstrand. 
Hier waren veel rolstenen te vinden met 
daar tussen mollusken (zie lijst). 
Zoeken dus of zoals een enkeling deed, 

zich laten inspireren door de natuur of rusten 
tussen de stenen. 
Een langs vliegende Jan van Gent. De rolstenen 
aldaar met overwegend bruinpaarse kleuring. 
Toen naar de volgende inhamstrand. 
Overwegend donkergrijze linten. Weer 
mollusken. Rijk! 
Terug via het rotspad. 
Ondertussen werd het eb. Het ile de l’Aber was 
nu bereikbaar. 
Daarheen dus. Hoera! Enkele duikvissende 
Genten en zeven zilverreigers. 
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Excursiedag 3 
Woensdag 9 juli 2008 
 
Excursie 1 (vervolg op de excursie van dinsdag 8 juli) 
Ile de lÁber 
 
Vervolgexcursie van gisteren. 
Het doel was om nog eens even rustig naar schelpen te kunnen zoeken. 
Aangezien we met afgaand water aankwamen konden we rustig in alle poelen tussen de rotsen, die 
het eiland met de vaste wal verbonden, zoeken. 
 
Naast verschillende schelpen was het 
waterleven in de poelen erg actief. Het 
leukste waren de vele zee-egels die zich in 
de uitgeërodeerde holtes van de rotspoelen  
nestelden. 
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Excursie 2 
Camaret (Pointe du Pen Hir) en Morgat 
 

Om kwart voor zeven vertrokken van de 
camping om in Camaret de boot van 8.15 
uur naar het eiland Ouessant te halen. 
Daar aangekomen bleek na 20 minuten 
dat de boot stuk was en in Brest lag en 
dat de tocht niet doorging. 
Na een kop koffie vertrokken we dan maar 
naar Pointe de Pen-Hir. Onderweg 
gestopt bij een aantal menhirs. 
Bij Pointe Pen Hir stond zeer veel wind. 
Hierna vertrokken we naar een baai in de 
luwte bij Quelern. 
Mooie baai, veel kleine zilverreigers, 
wulpen, scholeksters etc. 
Vervolgens nog mosselen geplukt bij 
Morgat die later op de camping door Wim 
gekookt zijn en dan door velen gegeten.  
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Excursiedag 4 
Donderdag 10 juli 2008  
 
Excursie 1 
Foret domaniale de Landévennec 
Deel van de GR34 

(zie route 1) 
 
Gestart bij het 
kapelletje du 
Folgoat. 
Achter het 
kapelletje ging 
het al meteen 
steil omhoog. 

Opgeruimdheid 
kenmerkte echter 
de sfeer van deze 

excursie. 
Welgemoed 

werden onverwachte, toch tamelijk grote hoogten overwonnen, 
ook door hen die minder goed ter been waren dan in hun jeugd. 
We liepen over een smal kronkelend pad door een woud. Grote 
lange dennebomen, die door onze(!) VOC al lang opgeruimd zijn, 
afgewisseld door loofbossen. Met enige moeite vonden we een 
picknick plaats en ach met zoveel zielen was er veel vreugd. 
Veel opzienbarends was er niet, dat hinderde niet! ‘s Middags 
zou het een strandwandeling worden.  
De vloed en de regen belemmerden het succes ervan. 
Fluks richten wij dus de steven naar le Clerc. 
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Excursie 2 
L‘etang du Fret (route 25) 
L‘etang du Kerloc’h (route 8) 

 
Met een kleine groep gingen we op weg. 
De eerste stop, het eerste meertje leek niet 
erg interessant maar na veel spieden en 
speuren kwamen er toch nog leuke dingen 
te voorschijn. 
Eerst een beverrat en ook nog twee vossen 
die ons een poosje bezig hielden. 
Het pad rond het meertje liep dood in het 
riet. Veel vogels konden we niet ontdekken.  
Het meertje was door een dam 
afgeschieden van de baai. 
 

Het tweede meer was moeilijker te vinden; 
was grotendeels dichtgegroeid met riet. 
Het pad liep, goed begaanbaar, dwars door 
het moeras. Af en toe was er wat open 
water. 
In een oude groeve was het goed toeven 
voor onze lunch. 
Goed weer, een gezellige groep. 
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Excursiedag 5 
Vrijdag 11 juli 2008 
 
Excursie 1 
De l”Aulne bij Tregarvan 

(zie route 20) 
 
Route: 
1) In Trevargan geparkeerd 
bij de kerk. 
2) Bel air   3) T4 Croas  
4)Toul ar Gloet  halverwege 
weg naar Kerfrefal  
5) PR 20 noordwaards langs 
l’Aulne  6) naar Trevargan 
 
2en3:  
sterk steigende weg welke 
door de oudere dames onder 
ons fier genomen werd. Dit 
rurale gebied liet weinig 
nieuws zien. 
3 en 4: 
halverwege Toel ar Goel 
koffiepauze, tijdens welke we 

getrakteerd werden op de zoveelste 
regenbui. Gelukkig konden we schuilen 
op het erf van een boerderij op Kerkudal 
Hier was ook de bonus van de dag. 
Een “kerkuil” die rustig schuilde in de 
stallen van de zelfde boerderij. 
Doorsteek van Kerkudal naar de PR20 
lukte niet (was overgroeid). Dit hoewel 
de aanwezige GPS systemen ons toch 
zeker de weg toonden. Besloten om om 
te lopen via Kerfreval. 

5) PR20 blijkt een redelijk goed begaanbaar 
pad dat bij mooi weer zeker vele vlinders zou 
laten zien. Helaas hadden ze zich dit keer na de 
regenbui goed verstopt. 
Middaglunch ongeveer 13.00 uur aan de oever 
van de l’Aulne bij Ster ar Pont Men. Hier had 
men een prachtig uitzicht. 
Na een eindsprint naar de kerk in Trevergan 
wordt de excursie om 14.15 uur afgesloten met 
een bezoek aan het kerkje. 
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Excursie 2 
Létang de Trunvel 
 
We zetten de auto’s bij het meertje in 
de duinen achter een observatiehut. 
Visdiefjes vliegen naar nesten op de 
plateau’s. Aalscholvers dobberen op 
dode takken in het water. 
Boven de rietvelden achter het water 
zagen we vanuit de hut de bruine 
kiekendief fourageren. 
We lopen langs de rietvelden over een 
pad waar kamgras dominant groeit 
langs weitjes met kleine bruine 
schapen, langs een vogelringstation 
door het duin naar de zee met zijn 
zandstrand. 
Fijne wandeling en gelukkig zonnig 
weer. De telescopen werden uitgezet 
om de strandplevieren goed te 
bekijken. 

Op het eerste duin vanaf de zeereep hebben we 
tussen het helm onze lunch gegeten en van daaruit 
visdiefjes, strandpleviertjes en drieteen bonte 
strandlopertjes van dichtbij gezien. De blauwe 
zeedistel stond er mooi te wezen. 
Op de terugweg over het strand zagen we in een krat 
aan de zeereep vele jonge eendenmossels. 
De lange terugreis hebben we onderbroken in een 
dorpje waar we doorkwamen voor koffie en fris op 
het terras tegenover de kerk. 
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Excursiedag 6 
Zaterdag 12 juli 2008 
 
Excursie 1 
 
Pointe de Keric  
Kusttocht over kliffen en strand  
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Excursie 2 
Reserve de Goulien Cap  Sizan / Baie des Trepasses 
 
Na een beetje moeizame start kwam de motor toch goed op gang. Bij Reserve de Goulien Cap Sizan 
aangekomen was er enige verbazing over het feit dat er entree betaald moest worden maar we 
hebben toch besloten om het gebied binnen te gaan het was per slot van rekening voor een goed 
doel. 
Er was hoop om nogal wat mooie zeevogels te zien maar die hoop bleek (grotendeels) vals. 
Na een heel rustige wandeling gingen we door Point de Van om een broodje te eten en vervolgens 
weer even verder te rijden naar het strand bij Baie des Trepasses waar nog enkele nieuwe soorten 
molusken waren gevonden, kortom weer een geslaagde (vogel)excursie. 
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Excursiedag 7 
Zondag 13 juli 2008  
 
Excursie 1 
Rustdag 
Hoewel. Het was pannekoekendag. 
s’Middags om 16.00 uur begonnen 
we met pannekoeken bakken. Ieder 
naar eigen kunnen. 
Er was een vakkundige jury 
bestaande uit Maaike, Renske en 
Reinier. 
Er waren echte diploma’s gemaakt 
voor diegene die de lekkerste 
pannekoek maakte. 
Alle registers werden opengetrokken 
om de juryleden te beïnvloeden. 
Echter dit alles mocht niet baten.  
De jury was streng.  
Na een volle buik werd druk er 
vergaderd en alles opper 
pannekoekenbakker werd uitgeroepen Andri Binsbergen. 
 
Hierna werd nog doorgeborreld en werd er muziek gemaakt door de Nauta’s. 
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Excursiedag 8 
Maandag 14 juli 2008 
Circuit du Yeun Elez 
 
Quatorze juillet 
 
Met 6 personen in twee auto’s namen we direkt al de verkeerde weg vanuit het kampeerterrein. Ja, als 
de voorste geen Tom-Tom heeft is het af en toe zoeken. Het uitzicht vanaf  Mont St Michel was mooi, 
ook al benam de druilerige mist het uitzicht op de Mont d’Arree. Hetzelfde beeld versterkte echter 
geheimzinnig het lac St Michel. 

Al speurend naar nieuwe en 
oude plantensoorten verlieten 
we het kapelletje en zakten 
de heuvel af naar de auto’s. 
Zullen we het eerste 
weggetje nemen langs het 
meer stel ik voor dan kunnen 
we misschien nog wat van de 
bevers zien. Zo gezegd zo 
gedaan richting het 
informatiecentrum, maar dat 
was dicht, dan maar de weg 
volgen. Overhangende natte 
brem laten we langs de auto 
glijden en dan ….. is de 2e 
auto niet meer in zicht. We 
keren en daar staan ze 
achteruit gereden en 
besloten om dit pad niet meer 
te nemen. Via asfalt 
kronkelwegen rijden we naar 

Brennilis, maar het “Maison Reservee naturelle du Vence” is jammer genoeg gesloten. We drinken 
koffie bij een groot en indukwekkend 
hunnebed net buiten het dorp. Verder via 
Kermorvan naar de Elez ”daar is nog het 
meeste te zien” volgens Andri. We steken 
het riviertje over en parkeren in een gehucht. 
Via een holle weg tussen stenen muurtjes 
met hoge donkere bomen komen we weer 
uit bij de plaats waar we het riviertje hebben 
overgestoken.Hier struinen we rond, vinden 
nieuwe planten, reusachtige koningsvarens 
en gelukkig in een zonnig moment oude en 
nieuwe soorten libellen. 
 
Herm Jan Roep 
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Maandag 14 juli 2008 
Excursie 2 
Cap de la Chevre  
 

Schiereiland met rotskusten, deels kaal deels 
begroeid. 
Plateau met steile rotswanden. Plateauhoogte 
ongeveer 90 meter. 
Uit boekje deel van route 11 gelopen. 
Bij de cap is een mooi parkeerterrein. Van hieraf 
naar de punt dan linksaf over de rotskam naar 
het plaatsje Rostudel. 

Door het plaatsje terug naar het parkeerterrein en 
door naar de cap alwaar de lunch verorberd werd. 
Hierbij kregen we gezelschap van meeuwen, die 
bijna uit de hand aten. 

Prachtige 
vergezicht
en en 
vegetatie. 
Echter weinig vogels te bekennen. 
Gezien: o.a.  
Zilvermeeuw, mantelmeeuw, kleine mantel meeuw, 
kokmeeuw. 
Roodborsttapuit, oeverpieper, kneu, 
Gierzwaluw, boerenzwaluw,  
Torenvalk,  
Kuifaalscholver en de gewone aalscholver 
Zwarte kraai, jan van Gent, huismus. 
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Hierna met de auto 10 km noordelijk naar een parkeerplaats bij Lost March (zie route 9). Een 
wandeling door de duinen naar zeestrand. Echter weining schelpen te bekennen. Er is zelfs 
gezwommen in de zee. 
Vanaf het strand en de duinen waren Menhirs te zien die een onderdeel vormde van verdere (maar 
veel kleinere) menhirs. 
Een kleine groep is hier naar toegelopen. Prachtig landschap met duinflora.  

Ongeveer 15.30 uur terug naar de 
camping. (ongeveer 45 min en 50 km). 
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Excursiedag 9 
Dinsdag 15 juli 2008 
 
Plage de Trunvel 
Afstand chateaulin Trunvel ongeveer 57 
km 
Excursieterrein:  
 
Wat meren , rietvelden, kleinschalige 
akkers, braakliggende akkers, 
wilgenbosjes, duinen en een duinvlakte 
en strand ongeveer 50 km ten ZW van 
ons kampterrein via Douarenenez en 
Pouldreuzic naar de kust. 
 
Na het succes van de eerste excursie (op 
11 juli) naar de Baie de l’Audierne cq 

Etang de Trunvel wilden we deze keer eerst 
het zuidelijk deel van de kuststrook 
verkennen en bij Trunvel de excursie 
eindigen. Zover kwam het niet omdat er 
zoveel te beleven viel bij het Loc’h ar Stang. 
Er is daar ’n soort bezoekerscentrum waar 
we enige informatie kregen. Daar hoorden 

we dat we naar het strand bij la Pointe de la Torche 
moesten om bijeneters te zien. En inderdaad, met 
uitzicht op badgasten, zaten daar in een steil 
afgeslagen duin broedholen van bijeneters en 
oeverzwaluwen. Superbe!! In het aangrenzende duin is 
een groot aantal roeken en overal blauwe zeedistel. 
Overigens leverde het etang Loc’h ar Stang (met 
uitkijktoren) ook het e.e.a. op. Aan Trunvel zijn we niet 
meer toegekomen. Arme Rob die daarheen was 
gefietst en ons niet trof. De kuststrook van de Baie de 
l’Audierne is met name voor vogelaars zeer de moeite 
waard. 
 

Andri  
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Excursie 2 
Locronan  / St Anne Palud  
Eerst naar Locronan waar geschilderd 
werd in het pitoreske plaatsje. 
Het plaatsje was echter klein en daar 
de schilderingen eerst om ongeveer 
13.00 uur af waren hebben de 
medefamilieleden die niet zo 
kunstzinnig onderlegd waren 
ongeveer alle stenen van het dorpje 
bewonderd. 
 
 

 

 

 

De gemeente Locronan ligt op 15 
kilometer vanaf Saint-Vence. De 
naam van de plaats herinnert aan de 
heilige Saint-Ronan, die rond 500 
hier moet gepredikt hebben. Hij is 
één van de populaire heiligen van 
Bretagne, die een tijdlang in de buurt 
als kluizenaar heeft geleefd en naar 
men zegt, begraven is op de plaats, 
waar tegenwoordig de gelijknamige 
kerk staat. Ter ere van deze heilige 
vindt elk jaar op de tweede zondag 
van juli een groot "Pardon" plaats, die 
de Petite Troménie wordt genoemd. 
Om de zes jaar (de volgende in 2007, 
2013, 2019, enz...) wordt de Petite 
Troménie een Grande Troménie, met 
een processie van 12 km, rond de 
Montagne de Locronan. 

De processie begint en eindigt op de 
Grand Place te Locronan. Daar staan 
granieten huizen uit de 
renaissanceperiode, vanaf de 16e en 
17e eeuw - die het stadje aan de 
productie van zeildoek te danken 
heeft. Aan dit plein staan naast elkaar 
verbonden, de kerk uit de 15e eeuw 
en de Chapelle du Pénity uit 1504 tot 
1515. In de kerk zijn de kansel en de 
gebrandschilderde glasramen, uit de 
15e eeuw, de moeite waard om te 
zien. In de kapel zijn een zeer 
opmerkelijke graflegging (16e eeuws) 
en het grafteken van de Heilige 
Ronan te zien. 
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Hierna naar St Anne de Palud. 
Eerst de kapel bezocht en vervolgens 
uitwaaien aan het strand en zoeken naar 
schelpen. 
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Excursiedag 10 
Woensdag 16 juli 2008 
 

Excursie 1 
Pointe de Keric – Ile l’Aber 
Wandelexcursie 
 
Wandelexcursie van ongeveer 13 km  
Wandeling ging van Pointe de Keric naar Ile 
de l’Aber. 
Een auto bijn Pointe de Keric en twee bij Ile 
de l’Aber. 
Zeer mooie wandeling met mooie 
vergezichten. 
Op een strand tussen een groep 
kokmeeuwen nog een nieuwe waarneming 
van Zwartkopmeeuwen 
 

 
 
 
Waarnemingen: 
Alle soorten meeuwen (kok-, zilver-, 
mantel-, zwartkop-) 
Boomvalk, Geelgors, Leeuwerik, 
kuifaalscholver 
Grauwe kiekendief 
Gierzwaluw. 

Planten en duinflora zoals: 
Calluna vulgaris, kleine gaspeldoorn, bitteling, 
duinroos, heggerank, 
Tongvaren, vleugeltjesbloem,  
 
Zoutmelde, lamsoor, heemst, 
Kruipganzerik, 
Zeevenkel, zeeden 
Bingelkruid 
Stinkende ballote 
Kamperfoelie, sleedoorn, wouw, 
Engels gras, knoopkruid  
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Excursie 2 
Kerloc’h, Ile de Renard / etang du 
Fret 
 
Kerloc‘h voornamelijk zeeleven. 
Er was laag water, zodat het 
zeeleven te bewonderen was. 
Hier werden de gebruikelijke dingen 
gezien zoals: 
Wieren: 
Kleine zee-eik,  
groefwier,  
knotswier,  
blauwwier,  
gezaagde zee-eik 
 
Anemonen 
Mosselen 
Schelpen 
Zeepok 
Echter geen oesters. 
 
 
Ile de Renard  
Het gebruikelijke met aandacht voor  
zeekraal, echte zulte, gewone 
zoutmelde, schorrekruid 
hierveel oesters 
sponsen 
mesheften  
 
Etang de Fret  
Dambord vlinder, harders 
 
Schelpen 
Kokkel, brakwaterkokkel, gevlekte 
koffie baartje 
Breedgeribde venusschelp 
Geruite tapijtschelp 
Petricola lithophages 
Spoelhoren 
Gezwollen tolhoren 
Muizenkeuteltje 
Wadslakje 
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Excursiedag 11 
Donderdag 17 juli 2008 
 
Excursie 1 
Ile de l’Aber 
 
Kijken naar het zeeleven en bij laag water struinen op de rotsen. 
Zie de eerdere excursies op dinsdag 8 en woensdag 9 juli 

 
Johan heeft met name gekeken naar wieren en vond: 
Darmwier, zeesla, groefwier, kleine zee-eik, gezaagde zee-eik, 
Rood oortjeswier, iers mos, kernwier, 
Japans bessenwier 
Coralina officinalis 
Purperwier 
Lithothamnia 
Bruin korstwier 
Knotswier 
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Donderdag 17 juli 2008 
Excursie 2 
 
Fietstocht langs de Aulne 
van Chateaulin naar de 
volgende brug (Pont 
Coblant), ongeveer 26 km 
stroom opwaarts. 
 
Mooie fietstocht (goed en 
vlak fietspad; jaagpad) met 
veel sluizen, stuwen en 
vistrappen 
 
Er loopt langs de Aulne (“le 
Canal”, d.i. de 
gekanaliseerde rivier met 
stuwen en sluizen die van 
Brest naar Nantes loopt, 
hier samenvallend met de 
sterk meanderende Aulne) 
stroomopwaarts gerekend langs de linker oever een fietspad van wisselende kwaliteit, maar toch goed 
te berijden. Er wordt veel gebruik gemaakt mede i.v.m. het feit dat het de enige route is waar je vlak 

fietst. Natuurhistorisch niet heel interessant, mede omdat de 
grazige oevers en bermen veel te frequent worden gemaaid. 
Toch een zeer genoegelijke fietstocht met zo af en toe 
aardige waarnemingen en fraaie landschappen. Totaal 
ongeveer 2 x 26 = 52 km (heen en terug dezelfde route) 

De sluizen hebben hier ringen in de muren in plaats van 
bolders en aan iedere kant één deur met een 
draaimechaniek, en één met een trek/duwstang. 
Vaarweggebruikers worden op dit westelijk deel van het 
Canal de Nantes à Brest geacht zelf te schutten (85 km, 46 
sluizen) en kunnen daartoe in Guily-Glas of Chateauneuf een 
slinger huren. De sluismeestershuisjes zijn in de meeste 
gevallen nog wel bewoond: vaak zijn ze door de voormalige 
sluismeesters gekocht. Ook het jaagpad is in goede staat. 

Op de muur tussen sluis en stuw staat steeds een groen-
rood-zwarte peilschaal. Na verloop van tijd hebben we door 
dat die bedoeld zijn voor kanoërs: bij een bepaalde 
waterstand mogen die geen gebruik meer maken van de 

kanoglijbaan midden op of naast de stuw, maar moeten ze hun 
kano via een trap naast de sluis over land naar beneden brengen. 
De (vaste) stuwen hebben vaak een scherpe knik in het midden. 
Ernaast zit steeds een zalmtrap: men probeert hier de zalm weer 
terug op de rivier te krijgen.  

Waargenomen o.a.  
Grote gele kwikken, 
Grote mantelmeeuw, Zilvemeeuw 
Aalscholver, Fuut, 
Torenvalk met vliegvlugge jongen 
Buizerd 
 
Vlinders zoals: 
Koninginnepage en landkaartje 
 
Weidebeekjuffer 
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Excursiedag 12 
Vrijdag 18 juli 2008 
 

Ile d’Ouessant 
Ouessant is met Pointe de Perne het westelijkste stukje 
Frankrijk.  
Ile d’Ouessant heeft ongeveer 950 inwoners en is een van 
de twee bewoonde eilanden uit de Archipel d’Ouessant en 
met 4 bij 7 km de grootste. Zeker is het een van de meer 
afgelegen eilanden. 
Op 20 km van de kust steekt het 30 tot 65 meter boven 
een altijd doorloeiende zee. 
De stromingen zijn berucht; diverse malen is er een 
olietanker aan land gelopen. 
De Phare de Creac’h waarschuwt nu, maar niet altijd met 
succes. 

Het schippers gezegde “Qui voit Ouessant, voit son sang” geldt nog altijd. 
In de vuurtoren is het Musee des Phares et Balises over de geschiedenis van vuurtorens. Een ander 
baken is de Phare du Stiff met een nachtelijke lichtbundel 50 km. 
In de zomer is het eiland ideaal voor vogelspotters. Er zijn al meer dan 250 soorten ontdekt. 
Beschermde vogels. Want Ile 
d’Ouessant is onderdeel van het 
Parc Naturel Regional d’Armorique. 
 
Na de eerdere mislukte poging 
opnieuw vertrokken van de 
camping om 06.45 uur. Nu ging de 
boot wel.  
Thuiskomst op camping 20.45 uur. 
Het is een eiland van ongeveer 4 bij 
8 km met een zeer grillige rotskust. 
Bij vergelijking met het vaste land 
vallen een paar dingen op: 
Er waren geen veldleeuwerikken. 
Huiszwaluwen waren algemener 
dan boerenzwaluwen 
De grote mantelmeeuw leek wel 
talrijker dan de kleine 
mantelmeeuw. 
 
Eindelijk vertrokken we dan met de boot naar Ile d’Ouessant. De excursie stond reeds 11 juli op  het 
programma. Echter op die dag, bij de aankomst bij de haven bleek de boot motorpech te hebben, en 
ging de vaart naar het eiland niet door. I.v.m. de maritieme feesten in Brest (Ballade de la Rode) werd 
er tot de 18e niet vanaf Comoret gevaren. Dus op 11 juli werd meteen voor 18 juli geboekt. Op 11 juli 
was er een alternatieve excursie. 
Na aankomst op Ouessant fietsen (zeer oude barrels die de naam fiets eigenlijk niet mogen hebben) 

gehuurd. Omdat ideeen over invulling van de dag 
uiteenliepen viel de groep uit elkaar, soms ook 
onbedoeld met zoeken tot gevolg. 
Ouessant staat vooral bekend als “hotspot” voor 
dwaalgasten, waar onder amerikaanse vogels. Die 
reputatie wordt echter in de maand juli niet 
waargemaakt. Beter zijn de maanden mei en 
september/oktober. 
Toch zeer genoten van de makke “dolfijn”(tuimelaar) in 
de haven van Le Stiff. 
 
Vogels: 
Jan van Gent, Bruine kiekendief 
Alpenkraai, Zwarte kraai 
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Scholekster, steenloper,wulp, tureluur 
Blauwe reiger, kleine zilverreiger 
Ijsvogel, wilde eend, turkse tortil 
Merel zanglijsters, tuinfluiter, zwartkop, roodborsttapuit 
Heggemus, grasmus 
Putter,groenling, kneu 
Oeverpieper, huismus huis-, boeren- en oever-zwaluw 
Winterkoning, tjiftjaf 
 
Een tuimelaar in de haven van le Stiff 
Muurhagedis 
Twee grijze zeehonden 
 
I 
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Excursiedag 12 
Vrijdag 19 juli 2008 
Excursie naar La Roche du Feu 
 
Vanuit Châteaulin met de auto naar het oosten naar Gouezec. 
In Gouezec bordje volgen naar la Roche du Feu. 
Een grote parkeerplaats bij het begin van een wandelpad naar la Roche du Feu. 
Hoog centraal, geerodeerde rotspunt in het landschap. 
Mooi uitzichtpunt. Bij helder weer 40 km rondom. 
Kale rots, bossages, ruderale velden met diverse soorten begroeiing. 
 
Het was een druilige dag, maar een erg leuk punt en bij goed weer eem fantastisch uitzicht.  
Zeker een plek voor een halve dag excursie. Bij zonnig weer zullen er ongetwijfeld ook vlinders 
vliegen.  
Ook voor planten een goede plek.  
Op de kale top van de met hei en bossages begroeide heuvel (279 m) de stemming op peil gebracht 
met koffie en heerlijke koek van de excursieleider. 
 
Jan Cees Nauta 
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Excursiedag 13 
Zaterdag 20 juli 
 
Deze dag was er geen echte excursie meer. Er waren er die deze dag al naar huis gingen of moesten. 
‘s Morgens regende het pijpenstelen. Dit lokte de meesten ook al niet om er nog op uit te trekken. 
Tegen de middag werd het droog en zowaar de zon kwam door. 
De tenten werden zelfs droog. Velen werden nu zeer actief. Hadden een klein tentje bij zich of families 
kropen gezamenlijk in een tent zodat de rest al ingepakt kon worden, want zondagmorgen moest er 
vroeg vertrokken worden. Het is ongeveer 1000 km rijden om weer thuis te komen. 
 



KNNV kamp Chateaulin  2008 

~ 34 ~ 

Excursiedag 14 
Zondag 24 juli 

 
Handen werden geschud. Er werd gezoend.  
Men zwaaide elkaar uit en het kamp was voorbij. 
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WAARGENOMEN VOGELSOORTEN 
 

geschreven door 
 

Andri Binsbergen 
 

Toelichting 
Juli is niet de beste maand om in Bretagne te vogelen.  
De broedtijd is vrijwel geheel voorbij, er wordt nog maar weinig gezongen en de herfsttrek moet nog 
beginnen. 
Bij het bezoek aan Cap Sizun misten we de zeekoeten en alken omdat deze al met hun jongen naar zee 
waren vertrokken.  
Dat de rivier de Aulne vrijwel vogelloos was, vonden we teleurstellend. Ook het aantal roofvogels viel erg 
tegen.  
Ouessant, dat bekend staat als een van de Europese toplocaties voor dwaalgasten, was tijdens de 
excursie op 18 juli tamelijk stil.  
Toch is er dank zij de ijver van de vogelaars nog een aardige soortenlijst tot stand gekomen.   

Fuut    slechts enkele keren waargenomen 
Dodaars    o.a. Etang du Frêt 
Noordse 
Stormvogel    Cap Sizun 
Jan van Gent    vrijwel bij elk bezoek aan de kust gezien 
Kuifaalscholver    Cap Sizun en andere rotskusten, algemeen 
Aalscholver    Minder algemeen dan Kuifaalscholver en meer landinwaarts 
Grote Zilverreiger    op 11/7 in Etang de Nérizélec 
Kleine Zilverreiger    vrijwel elke dag gezien, vaak in groepen, ook langs de zeekust 
Blauwe Reiger    Lang niet zo algemeen als in Nederland, wel regelmatig gezien 
Wilde Eend    veel schaarser dan in Nederland, maar wel regelmatig gezien 
Bergeend    enkele keren gezien 
Slobeend    idem 
Kuifeend    idem 
Grauwe Kiekendief    twee keer juv. ex omgeving Menez Hom 
 Bruine Kiekendief    Trunvel en andere grotere wetlands 
Sperwer    een keer gezien op camping La Pointe 
Havik    tijdens fietstocht langs de Aulne op 17/7 gehoord 
Buizerd    een aantal keren gezien of gehoord, o.a. vanaf camping 
Torenvalk    regelmatig waargenomen 
Boomvalk    op 11/7 bij Trunvel gezien 
Waterhoen    slechts enkele keren gezien, o.a. op 17/7 bij Pont Coblant 
Meerkoet    in de meeste bezochte wetlands gezien 
Scholekster    niet zo algemeen als in Nederland, maar regelmatig gezien langs kust 
Strandplevier    op 11/7 verscheidene ex gezien op strand bij Trunvel 
Kievit    op 15/7 verscheidene ex in duin bij Loc’h ar Stang 
Drieteenstrandloper    11/7 enkele tientallen op strand bij Trunvel 
Bonte Strandloper    11/7 klein aantal samen met drieteentjes en strandplevier op strand 
Wulp    enkele keren gehoord en/of gezien 
Oeverloper    enkele keren gezien 
Tureluur    aan de kust enkele keren, o.a. Ouessant 
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Groenpootruiter    op 15/7 gehoord aan kust Baie de l’Audierne 
Zwartkopmeeuw    op 16/7 tijdens wandeling groepje van ca. 6 ex op strand 
Kokmeeuw    overal aan de kust in kleine aantallen, ook in binnenland 
Drieteenmeeuw    Cap Sizun (kolonie) 
Zilvermeeuw    algemeen langs de kust, soms in binnenland (langs Aulne bijv) 
Grote 
Mantelmeeuw    langs kust in kleine aantallen, op Ouessant (m.n. haven Lampaul) talrijk 
Kleine 
Mantelmeeuw   
 Grote Stern    enkele keren gehoord/gezien 

Visdief  
 leuke kolonie in Etang de Stang in gehalveerde plastic drums op palen en 
 kunstmatig eiland 

Houtduif    zeer algemeen 
Rotsduif/Postduif    men zegt dat er echte rotsduiven in Bretagne voorkomen; aan de kust gezien.   
Turkse Tortel    langs niet zo talrijk als in Nederland  
Zomertortel    een schaarse vogel in Bretagne 
Koekoek    enkele keren gehoord, o.a. vanaf camping 
Kerkuil    11/7 in oude schuur bij Trégarvan 
Bosuil    een paar keer gehoord vanaf camping 
Gierzwaluw    algemeen 
IJsvogel    enkele keren gezien, o.a. langs de Aulne en op Ouessant 
Bijeneter    op 15/7 bij Pointe de la Torche kleine kolonie (3 paren?) 
Groene Specht    elke dag te horen op de camping, vloog soms over 
Grote Bonte Specht    verscheidene keren gehoord, o.a. op camping 

Veldleeuwerik  
 verrassend zoveel veldleeuweriken er zongen in de duinen bij Ste Marie la Palud en
 andere gebieden langs de kust 

Oeverzwaluw    regelmatig gezien, o.a. in hartje Châteaulin en kolonie bij Pte de la Torche 
Boerenzwaluw    algemeen 
Huiszwaluw    betrekkelijk weinig gezien, alleen op Ouessant talrijk 
Graspieper    een vrij schaarse vogel, weinig gezien/gehoord 
Grote Gele 
Kwikstaart    een aantal keren gezien langs de Aulne 
Winterkoning    algemeen 
Heggenmus    o.a. op camping te horen 
Roodborst    idem 
Roodborsttapuit    slechts enkele keren gezien o.a. op Ouessant 
Tapuit    enkele keren gezien, o.a. Ouessant 
Merel    algemeen 
Zanglijster    zang op camping te horen 
Sprinkhaanzanger    bij Trunvel verscheidene zingende mannetjes 
Graszanger    enkele keren in geschikte gebieden gezien/gehoord, o.a. Trunvel 
Cetti’s Zanger    enkele keren gehoord 
Kleine Karekiet    o.a. Etang de Trunvel 
Tuinfluiter    18/7 op Ouessant gehoord 
 Grasmus    enkele keren horen zingen, maar niet algemeen 
Zwartkop    regelmatig te horen o.a. op camping 
Tjiftjaf    idem 
Goudhaantje    emkele keren waargenomen, o.a. op camping 
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Baardmannetje    in rietland bij Etang de Trunvel verscheidene gehoord/gezien 
Kuifmees    op camping waargenomen 
Pimpelmees    regelmatig te horen/te zien 
Koolmees    algemeen, o.a. op camping 
Staartmees    o.a. op camping La Pointe 
Boomklever    schaars; o.a. op camping gehoord 
Boomkruiper    enkele keren gehoord 
Spreeuw    vrij talrijk, in troepen en troepjes op het land 
Gaai    vrij weinig waargenomen, o.a. op camping 
Ekster    talrijk, o.a. op camping 
Alpenkraai    Cap Sizun, Ouessant en enkele andere plekken met rotskust 
Kauw    uitgesproken schaars 
Zwarte Kraai    talrijk 
Roek    alleen gezien (vrij grote groep) in duinen bij Pointe de la Roche 
Huismus    talrijk 
Vink    vrij talrijk 
Groenling    vrij talrijk 
Putter    idem 
Goudvink    elke dag op camping te horen, een enkele keer elders 
Kneu    in kuststrook vrij talrijk 
Grauwe Gors    bij Etang de Trunvel 
Geelgors    hier ven daar wel gehoord/gezien, maar niet veel 
Cirlgors    gezien bij Loc’h ar Stang, enkele keren elders gehoord 
Rietgors    Loc’h ar Stang, Etang de Trunvel en enkele andere plaatsen gezien 

Andri Binsbergen, 5 augustus 2008. 
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WAARGENOMEN VLINDERS EN LIBELLEN 

 
geschreven door 

 
Carin Nauta 

 
Dagvlinders 

Hesperiidae – dikkopjes 

Thymelicus lineola   Zwartsprietdikkopje  

Lycaenidae – kleine pages, blauwtjes en vuurvlinders 

Celastrina argiolus   Boomblauwtje  
Lycaena phlaeas    Kleine vuurvlinder 
Neozephyrus quercus  Eikenpage   
Plebeius argyrognomon  
Plebeius spec.   Heideblauwtje spec.  
Polyommatus icarus   Icarusblauwtje  

Nymphalidae – aurelia’s, weerschijnvlinders, vossen, parelmoervlinders 

Aglais urticae   Kleine vos  
Araschnia levana   
Argynnis niobe  
Argynnis paphia  
Hipparchia semele  
Inachis io   Dagpauwoog  
Limenitis camilla  
Limenitis populi  
Polygonia c Gehakkelde aurelia   
Vanessa atalanta   Atalanta  
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Papilionidae – grote pages 

Papilio machaon   Koninginnepage  

Pieridae – witjes 

Gonepteryx rhamni  
Pieris napi  
Pieris rapae   Klein koolwitje  

Satyridae – zandoogjes 

Coenonympha pamphilus   Hooibeestje 
Lasiommata megera   Argusvlinder 
Maniola jurtina   Bruin zandoogje  
Melanargia galathea   Dambordje  
Pararge aegeria   Bont zandoogje  
Pyronia tithonus   Oranje zandoogje  

Nachtvlinders.   

Arctriidae   Beervlinders  

Arctia caja  
Miltochrista miniata   Rozenblaadje   
Eilema depressa  
Eilema lurideola  
Spilosoma lutea  

Geometridae   Spanners  

Abraxas grossulariata  
Alcis repandata  
Angerona prunaria  
Crocallis elinguaria   Kortzuiger   
Ectropis crepuscularia  
Epione repandaria  
Eupithecia absinthiata  
Geometra papilionaria  
Hemithea aestivaria)  
Hydriomena furcata  
Idaea dimidiata   Vlekstipspanner   
Idaea fuscovenosa  
Idaea humiliata  
Lomaspilis marginata  
Scopula imitaria  
Scopula nigropunctata  
Selenia dentaria   Herculesje  
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Selenia tetralunaria  
Thera britannica  sparspanner    
Xanthorhoe designata  
Xanthorhoe fluctuata  

Lasiocampidae   Spinners  

Gastropacha quercifolia   Eikenblad   
Macrothylacia rubi   Veelvraat  (rups) 
Malacosoma neustria   Ringelrups   

Lymantriidae   Donsvlinders  

Euproctis similis   Donsvlinder   
Lymantria dispar   Plakker   
Lymantria monacha   Nonvlinder 

  

Noctuidae   Uilen  

Autographa gamma   Gamma uil  
Colocasia coryli   Hazelaaruil   
Mormo maura   Zwart weeskind   
Shargacucullia verbasci   Kuifvlinder   
Trachea atriplicis   Meldevlinder   

Sphingidae   Pijlstaarten 

Macroglossum stellatarum   Kolibrievlinder   

ODONATA   (LIBELLEN) 

*Zygoptera – Juffers 

Calopterygidae   Beekjuffers  

Calopteryx splendens   Weidebeekjuffer  
Calopteryx virgo   Bosbeekjuffer 

Coenagrionidae   Waterjuffers  

Cercion lindenii    Kanaaljuffer  
Coenagrion puella   Azuurwaterjuffer  
Enallagma cyathigerum – Watersnuffel 
Ischnura elegans   Lantaarntje  
Pyrrhosoma nymphula    Vuurjuffer 
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Platycnemididae  Breedscheenjuffers  

Platycnemis acutipennis   Oranje breedscheenjuffer  
Platycnemis pennipes   Blauwe breedscheenjuffer  

*Anisoptera – Echte libellen 

Aeshnidae   Glazenmakers 

Anax imperator   Grote keizerlibel  

Cordulegastridae – Bronlibellen 

Cordulegaster boltonii   Gewone bronlibel  

Gomphidae – Rombouten 

Gomphus pulchellus   Plasrombout 
Onychogomphus uncatus  

Libellulidae   Korenbouten 

Libellula depressa   Platbuik 
Libellula quadrimaculata  
Sympetrum striolatum  
Sympetrum vulgatum  

Verder bij de lijst insecten als bijzondere waarneming: 

Lucanus cervus    Vliegend hert  
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WAARGENOMEN MOLUSKEN 
 

geschreven door 
 

Reinier Nauta 
 
Molusken lijst K11 Bretagne 
Door: Reinier Nauta 

Literatuur 
R.H. Bruyne Veldgids Schelpen KNNV Uitgeverij / JBU 
Gert Lindner Schelpen gids Tirion 

Zeeboek KNNV Uitgeverij / JBU 
R.H. Bruyne Schelpen van de Ned. kust KNNV Uitgeverij / JBU 
R.H. Bruyne  Schelpen v/d de Friese  
  en T.W. de Boer   waddeneilanden Fryske akademy Ljouwert 
A.C. Campbell Gids van strand en kust Elsevier 

Bivalvia  (twee kleppigen)  

1 Afgeknotte gaper Mya truncata 
2 Strandgaper Mya arenaria 
3 Wrattige venusschelp Venus verrucosa 
4 Gewone venusschelp Chamelea striatula 
5 Breedgeribde venusschelp Clausinella fasciata 
6 Ovale venusschelp Timoclea ovata 
7 / Venus Fasciata 
8 Nonnetje Macoma balthica 
9 Tere platschelp Tellina tenuis 

10 Rechtsgestreepte platschelp Tellina fabula 
11 Gewone otterschelp Lutraria lutraria 
12 Grote hartschelp Acanthocardia aculeata 
13 Geknobbelde hartschelp Acanthocardia tuberculata 
14 Gedoornde hartschelp Acanthocardia echinata 
15 Noorse hartschelp Laevicardium crassum 
16 Ronde zandschelp Mysia undata 
17 Grote mantel pecten maximus 
18 Wijde mantel Aequipecten opercularis 
19 Gebochelde mantel Crassadoma pusio 
20 Bonte mantel Mimachlamys varia 
21 Gewone mossel Mytilus edulis 
22 Gewone paardenmossel Modiolus modiolus 
23 Noordkromp Arctica islandica 
24 Gewone oester Ostrea edulis 
25 Portugese oester Crassostrea angulata 
26 Amerikaanse zwaarschede Ensis americanus 
27 Groot tefelmesheft Ensis siliqua 
28 Peultjesmesheft Pharus Legumen 
29 Dubbeltjes schelp Lucinella divaricata 
30 Gewone artemis schelp Dosinia exoleta 
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31 Dichtgestreepte artemisschelp Dosinia lupinus lincta 
32 Gewone marmerschelp Glycymerus glycymerus 
33 Schilverige dekschelp Heteranomia squamula 
34 Geplooide zonneschelp Gari fervensis 
35 Zaagje Donax vittatus 
36 Papierschelp Thracia papyracea 
37 Pandorra schelp Pandora inaequivalvis 
38 Grote strandschelp Mactra corallina cinerea 
39 Stevige strandschelp Spisula solida 
40 Kokkel Cerastoderma edule 
41 Brakwater kokkel Cerastoderma lamarcki 
42 Gewone tapijt schelp Venerupis senegalensis 
43 Geruitte tapijtschelp Ruditapes decussatus 
44 / Petricola lithophaga 
45 Paardenzadel Anomia ephippium 

Gastropoda (slakken) 

46 (1) Wulk Buccinum undatum 
47 (2) Gewone alikruik Littorina littorea 
48 (3) Stompe alikruik Littorina abtusata 
49 (4) Gewone wenteltrap Epitonium clathrus 
50 (5) Turtons wenteltrap Epitonium turtonis 
51 (6) Stekelhoren Ocenebra erinaceus 
52 (7) Purperslak Nucella lapillus 
53 (8) Spoelhoren Aceteon tornalitis 
54 (9) Gewone tepelhoren Euspira catena 

55(10) Gewone penhoren Turritella communis 
56(11) Geknobbelde tolhoren Gibbula magus 
57(12) Gevlamde tolhoren Gibbula pennanti 
58(13) Asgrauwe tolhoren Gibbula cineraria 
59(14) Tandtolhoren Osilinus lineatus 
60(15) Gezwollen tolhoren Gibbula tumida 
61(16) Priktolhoren Calliostoma zizyphinum 
62(17) Kleine fuikhoren Nassarius pygmaeus 
63(18) Verdikte fuikhoren Nassarius incrassatus 
64(19) Gevlochten fuikhoren Nassarius reticulatis 
65(20) Pelikaansvoetje Aporrhais pespelecani 
66(21) Muizenkeuteltje Bittium reticulatum 
67(22) Wadslakje Hydrobia ulvae 
68(23) Gevlekt koffieboontje Trivia monacha 
69(24) Ongevlekt koffieboontje Trivia arctina 
70(25) Muiltje Crepidula fornicata 
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Monoplacophora (mutsweekdieren) 

71 (1) Gewone schaalhoren Patella vulgata 
72 (2) Gekleurde schaalhoren Patella intermedia 
73 (3) Ruwe schaalhoren Patella ulyssiponensis 
74 (4) Blauwgestreepte schaalhoren Ansater pellucida 
75 (5) Sleutelgathoren Diodora graeca 
76 (6) Gewone schotelhoren Tectura virginea 
77 (7) Gewoon zee-oor Haliotis tuberculata 

Cephalopoda (Inktvissen) 

78 (1) Gladde olifantstand Dentalium entalis 
79 (2) Zwakgeribde olifantstand Dentalium vulgare 
80 (3) Gewone zeekat (schelp) Sepia officinalis 
81 (4) gedoornde zeekat (schelp) Sepia orbignyana 

Polyplacophora (Keverslakken) 

83 (1) Asgrauwe keverslak Lepidochitona cinerea 
84 (2) Kleine borstelkeverslak Acanthochitona crinita 

Overige 
85 (1) Zee-klit, Hartegel Echinocardium cordatum 
86 (2) Gewone zee-appel Psammechinus miliaris 
87 (3) Gewone eendenmossel Lepas anatifera 
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WAARGENOMEN ZEEWIEREN 
 

Geschreven door 
 

Pieter Zandberg 
 

chlorophyceae groen  wieren 
chlorophyceae darm wier enteromorpha compressa 
chlorophyceae draad wier 
chlorophyceae zeesla ulva lactuca 

phaeophyceae bruin wieren 
phaeophyceae blaas wier fucus vesiculosus 
phaeophyceae bruin korst wier ralfsia verrucosa 
phaeophyceae groef wier pelvetia canaliculata 
phaeophyceae japans bessen wier sargassum  muticum 
phaeophyceae knots wier ascophyllum nodosum 
phaeophyceae riem wier hymanthalia elongata 
phaeophyceae suiker wier laminaria saccharina 
phaeophyceae vinger wier laminaria digitata 
phaeophyceae gezaagde zeeeik fucus seratus 
phaeophyceae kleine zeeeik fucus  spiralis 

rhodophyceae rood  wieren 
rhodophyceae iers mos chondrus  crispus 
rhodophyceae kern wier mastocarpus  stellatus 
rhodophyceae koraal wier corallina officinalis 
rhodophyceae purper wier porphyra umbilicalus 
rhodophyceae rood hoorntjes wier ceramium rubrum 
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ZEEWIEREN 

Zeewieren zijn een groep bijzondere organismen, ze vallen eigenlijk niet onder de planten maar ook 
niet onder de dieren.  

Zeewieren komen voor bij de groenalgen (Chlorophyta), roodalgen (Rhodoplantae) en bruinalgen 
(Phaeophyta). Ook enkele blauwalgen behoren tot de zeewieren. Voor hun energie maken ze gebruik 
van fotosynthese. Dit gebeurt echter niet altijd met chloroplasten, maar met soortgelijke organellen. 

Zeewieren zijn het grootste deel van hun leven haploïd, wat inhoudt dat ze dan maar één 
chromosomenpaar hebben. 

De mannelijke gametofyt 

Uit zo’n mannelijk spoor groeit een zelfstandige, maar onafhankelijke plant. Deze plant produceert 
sperma en laat deze in hoopjes los. Dat sperma zweeft dan door de oceaan tot het in een vrouwelijke 
wierplant terecht komt. 

De vrouwelijke gametofyt 

Ook uit een vrouwelijke spoor groeit een onafhankelijke plant. In plaats van sperma, produceert zo’n 
plant enkele eieren. Als deze door het sperma van de mannelijke plant worden bevrucht ontstaat er 
een zygote. Daar treed dan mitose op, waardoor er een embryo in de vrouwelijke gametofyt ontstaat. 
Daaruit ontstaat een jonge sporofyt. In een volwassen sporofyt vindt de meiose plaats, waarin 
haploide sporen ontstaan. 

Het diploïde stadium (dus van het embryo, de sporofyt en de zygote) is volledig afhankelijk van de 
vrouwelijk moederplant die haploid is. 

Het is het overheersende en voor het oog, opvallendste plantenstadium. Een overheersend haploide 
stadium, heeft als voordeel dat imperfecte haploide genen, niet worden doorgegeven omdat zo’n plant 
niet kan overleven. Terwijl als het haploide stadium wordt gevoed, door een diploid stadium ook een 
‘kapot’ haploide deel kan overleven. 
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Onderstaande foto’s zijn van internet 
 
Zeesla  Ulva lactuca   groenwieren 

 
Groefwier     bruinwieren 

 
Gezaagde zee eik fucus serratus 
Gezaagde zee-eik is een decoratief bruinwier, dat lijkt op blaaswier zonder drijfblazen, met een 
gezaagde rand. Het groeit in de onderste getijdenzone, en is vaak substraat voor stompe 
alikruikjes en de poliep figuurzaagjes. In de Waddenzee komt het niet voor, in het deltagebied 
is gezaagde zee-eik vrij algemeen. 
 

  
 
riemwier  Himanthalia elongata (Linnaeus)  

Grootte: tot 4m lange 'riemen. Naamverklaring is hier wel overbodig. De eigenlijke plant is erg klein. 
Het lijkt wel een paddestoeltje of een bekertje van maximum 5cm groot (zie foto onder). De lange 
smalle en platte slierten of riemen zijn tot 1cm breed en dragen de geslachtsorganen: de kleine 
bobbeltjes op de riemen.  
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OVERIGE WAARGENOMEN DIEREN 
 

Geschreven door 
 

Maaike en Renske 
 
 

Wijngaardslak 
dode mol 
Pad 
spitsmuis 
naaktslak (oranje) 
beverrat 
2 vossen 
Felix domesticus 
(huiskat) 
Koe 
dode adder 
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WAARGENOMEN PLANTEN 

 
Geschreven door 

 
Pieter Zandberg 
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rosaceae wilde aardbei fragaria vesca x 
rosaceae agrimonie agrimonia  eupatoria x x 
compositeae akkerkool lapsana communis x 
labiatae moeras andoorn stachys  palustris 
ranunculaceae bos anemoon anemone nemorosa x 
araceae gevlekte aronskelk arum maculatum x x x 
labiatae stinkende ballote ballota nigra x 
nartheciaceae beenbreek marthecium ossifragum x 
santalaceae liggend  bergvlas thesium humifusum x 
compositae wilde  bertram achillea ptarmica 
labiatae betonie stachys  officinalis x x x x x 
cyperaceae zee bies scirpus maritimus x 
chenopodiaceae zee biet beta maritima x 
compositae gewoon  biggekruid hypocharis radicata x 
euphorbiaceae bingelkruid (annua) mercurialis annua x 
gentianaceae zomer bitterling claytonia perfiolata 
gentianaceae bitterling blackstonia perfoliata x x x 
solanaceae bitterzoet solanum dulcamara x 
caryophyllaceae bolderik agrostemma  githago x 
labiatae borstelkrans clinopodium vulgare x 
ranunculaceae bosrank clematis vitalba x 
rosaceae braam rubus  fruticosus x 
rosaceae dauw braam rubus  caesius x 
papillonaceae gele brem cytisus scoparius x x 
orobanchaceae bremraap orobanche minor x x x 
caryophyllaceae harig breukkruid herniaria hirsuta x 
labiatae brunel prunella  vulgaris x x x x 
ericaceae calluna vulgaris calluna vulgaris x 
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compositae centaurea pratensis centaurea pratensis x 
compositae centaurie centaurea scabiosa x x 
pinaceae zee den pinus  pinaster maritime x 
Umbelliferae kruis distel eryngium campestre 
umbellifereae blauwe zee distel eryngium maritimum s x 
compositae akker distel circium arvense x 
compositae speer distel circium vulgare x x 
compositae melk distel sonchus  oleraceus x x 
compositae kruis distel eryngium campestre x x 
compositae knikkende  distel carduus nutans x x 
ericaceae gewimperde dopheide erica  cillaris 
ericaceae paars dopheide erica cinerea x x x x x x x 
menyanthaceae water drieblad menyanthes trifoliata x 
compositae droogbloem gnaphalium spec x 
compositae dubbelkelk  picris echioides x x x x x 
blechnaceae dubbelloof blechnum spicant x x 

duinsterretje synrichia  ruralis x 
papaveraceae duivekervel fumaria officinalis x x 

convolvulaceae 
duivelsnaaigaren 
(warkruid) cuscuta epithymum x x 

gentianaceae echt duizendguldenkruid centaurium erythra x x x 
gentianaceae strand  duizendguldenkruid centaurium littorale s x x 
boom els alnus spec x 
plumbaginaceae engels gras ameria maritima s x 
umbellifereae engelwortel angelica sylvestris x 
scrophulariaceae akker ereprijs veronica agrestis x x 
scrophulariaceae bos ereprijs veronica  montana x 
boom Es fraxinus excelcior x 
labiatae ezelsoor stachys  byzantina x 
onagraceae fuchsia fuchsia spec x 
rosaceae middelste  ganzerik petentilla intermedia x 
rosaceae kruip ganzerik potentilla anglica x 
papilionaceae gaspeldoorn ulex  europaeus x x x 
papilionaceae kleine gaspeldoorn ulex  gallii x x 
labiatae blauw  glidkruid scutellaria galericulata 
poaceae kam gras cynosurus cristatus x 
plumbaginaceae engels gras ameria maritima x x 
gramineeen tril gras Briza media x 
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primulaceae rood  guichelheil anagallis  arvensis x x x x 
compositae echte guldenroede solidago virgaurea x 
poaceae glans haver arrhenaterum elatius x 
compositae havikskruid Hieracium  spec x 
papilionaceae hazepootje trifolium arvense s x 
poaceae hazestaart lagurus ovatus x 
compositae heelblaadje pulicaria dysenterica x 
umbelliferae heelkruid sanicula  europaea x 
malvaceae heemst althaea officinalis x 
cucurbitaceae heggerank bryonia dioica x x x 
ericaceae dop heide erica spec x 
ericaceae struik heide calluna vulgaris x 
onagrceae heksekruid circaea luteliala x x 
poaceae helm ammophyla arenaria x 
scrophulariaceae hengel melampyrum pratense x 
hypricaceae liggend hertshooi hypericum humifusum x x x 
hypricaceae fraai hertshooi hypericum pulchrum x 
compositae klein  hoefblad tussilago farfara x 
orchidaceae hondskruid anacamptis pyramidalis x 
aquifoliaceae hulst ilex aquifolium x x 
verbenaceae ijzerhard verbena officinalis x x 
compositae jacobskruiskruid senecio vulgaris x x x 
compositae kale  jonker circium palustre x 
dipsacaceae kaardebol dipsacus fullonum x 
malvaceae groot kaasjeskruid malva sylvestris x x 
malvaceae muskus  kaasjeskruid malva moschata x x 
gramineae kamgras cynosurus cristatus x 
compositae kamille (echte) matricaria recutita x 
caprifoliaceae kamperfoelie lanicera caerulea x x x x 
celastraceae kardinaalsmuts euonymus europaeus x 

tamme kastanje x 
lythraceae grote kattestaart lythrum salicaria x x 
umbelliferae dolle kervel chaerophyllum temulum x 
papaveraceae klaproos papaver rhoas x x 
papilionaceae wond klaver Anthyllis vulneraria x 
papilionaceae rol klaver lotus corniculatus x 
papilionaceae rode klaver trifolium pratense x 
papilionaceae witte klaver trifolium repens x 
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oxalidaceae klaverzuring oxalis acetosella x 
vijfbladige klimop x 

compositae knoopkruid centaurea pratensis x 
cariophyllaceae echte  koekoeksbloem lychnis flos-cuculi x x 
compositae kompas sla lactuca serriola x 
compositae koninginnekruid eupatorium cannabinum x x 
scrophulariaceae koningskaars verbascum thapsus x 
brassicaceae koolzaad brassica napus x 
liliaceae kraailook allium  vineale x 
chenopodiaceae zee kraal salicornia europaea s x 
boraginaceae kromhals anchusa  arvensis x 
gramineae kropaar dactylis glomerata x x 
umbelliferae kruis distel eryngium campestre x 
compositae gewoon kruiskruid senecio vulgaris x 
plumbaginaceae lamsoor limonium vulgare s x x 
papilionaceae bos  lathyrus lathyrus sylvestris 
scrophulariaceae gestreepte leeuwenbek linaria repens x 
scrophulariaceae muur leeuwenbek linaria x x 
scrophulariaceae gestreepte leeuwenbek linaria repens x 
compositae vertakte  leeuwentand leontodon autumnalis x 
compositae leeuwentand (spec) leontodon spec x 
iridaceae paarse lis iris x 
iridaceae gele lis iris x 

lithodora diffusum x 
campanulaceae brand lobelia lobelia x 
papilionaceae luzerne medicago sativa x 
compositae madeliefje bellis  perennis x 

mansbloed hypericum androsaemum x 
compositae margriet leucanthemum vulgare x x 
labiatae marjolein origanum vulgare x x 
rubiaceae meekrap rubia tinctorum x 
cariophyllaceae dag koekoeksbloem melandrium rubrum x 
chenopodiaceae strand  melde atriplex littoralis s x x 
chenopodiaceae zout melde atriplex portulacoides s x x 
compositae gewone melkdistel sonchus  oleraceaus x 
compositae akker melkdistel sonchus  arvensis x 
rosaceae mispel mespilus gemanica x 
compositae muizeoortje hieracium pilosella x 
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labiatae wollige munt mentha rotundifolia x 
cariophyllaceae gras muur stellaria graminea x 
crassulaceae muurpeper sedum acre x 
compositae muur sla mycelis muralis x 
rosaceae geel nagelkruid geum urbanum x x 
scrophulariaceae kleverig  ogentroost perentucellia viscosa 
scrophulariaceae rode ogentroost eeuphrasia odontitis x x x 
scrophulariaceae stijve ogentroost euphrasia stricta x 

geraniaceae bos 
ooievaarsbek 
(sylvaticum) gernium sylvaticum x 

geraniaceae kleine ooievaarsbek geranium pusillum x 
orchidaceae gevlekte orchis dactylorhiza maculata 
boraginaceae ossetong anchusa  officinalis x 
compositae paardebloem taraxacum officinalis x 
papaveraceae gele hoorn papaver glaucium  flavum 
umbelliferae wilde peen daucus carota x x 
polygonaceae perzikkruid polygonum persicaria x 
compositae strobloem phalarum  x 
rosaceae kleine pimpernel sanguisorba minor x 
juncaceae pitrus juncus effusus x 
boom plataan platanus x 
brassicaceae zee raket cakile maritima s x x 
scrophulariaceae kleine ratelaar rhinanthus  minor x 
geraniaceae reigersbek erodium cicutarium x x 
polygonaceae ridderzuring rumex obtusifolius x 
geraniaceae robertskruid geranium robertianum x 
rosaceae duin roos rosa pimpinellifolia s x 
labiatae rozemarijn rosmarinus officinalis x 
staphyleaceae pimpernoot ruscus aculeatus x 
labiatae valse salie teucrium scorodonia x x x x x 
liliaceae salomonszegel polygonatum spec x 
caryophyllaceae blaas silene silene vulgaris x 
caryophyllaceae blaas silene silene maritima x 
caryophyllaceae kegel silene silene uniflora x x 
caryophyllaceae silene maritima x 
hyperiaceae sint Jans kruid hypericum perforatum x x 
rosaceae sleedoorn prunus spinosa x 
primulaceae sleutelbloem primula faricosa x 
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gramineae ruwe smele deschampsia caespitosa x 
dioscoreaceae spekwortel tamus communis x 
rosaceae moeras spirea filipendula ulmaria x x x 
balsaminaceae klein  springzaad impatiens parviflora x 
papilionaceae kruipend stalkruid onosis repens x x 
plantaginaceae gevleugeld sterrekroos callitriche stagnalis x 
chenopodiaceae strandbiet beta vulgaris x 
ericaceae struik heide calluna vulgaris x 
tamaricaceae franse tamarisk tamarix gallica x 
compositae tandzaad bidens  spec x 
gramineae bies tarwegras elytrigia juncea x 
labiatae tijm thymus vulgaris x x 
labiatae kruip  tijm thymus  praecox x 
rosaceae tormentil potentilla erecta x 
crassulaceae tripmadam sedum  rupestre x 
magnoliaceae Tulpenboom linodendron tulipifera x 
alliaceae bolhoofdige  ui allium sphaerocephalon
papilionaceae dwerg gaspeldoorn ulex  minor x 

navelkruid umbilicus rupestris x x 
caprifoliaceae valeriaan valeriana  officinalis x x 
polypodiaceae adelaars varen pteridium aquilinum x x x x 
polypodiaceae tong  varen asplenium scolopendrium x x x x x x 
polypodiaceae konings varen osmundo regalis x x x 
polypodiaceae eik varen polypodium vulgare x x 
asplenniaceae schub varen asplenium ceterach x 
asplenniaceae groensteel varen asplenium viride x 

asplenniaceae zwartsteel varen asplenium 
adiantum-
nigre x 

polypodiaceae steenbreek varen asplenium trichomanes x 
umbelliferae zee venkel crithmum maritimum x x x x 
umbelliferae gewone venkel foeniculum vulgare x x x 
boraginaceae bos vergeet mij niet myosotis sylvatica x 
boraginaceae vergeet mij niet  myosotis arvensis x 
crassulaceae wit vetkruid sedum albym x x x 
rosaceae vijfvingerkruid potentilla reptans x x x 
brassicaceae zee violier malcolmia maritima 

violier x 
violaceae maarts viooltje viola  odorata x 
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violaceae moeras viooltje viola  palustris x 
polygalaceae vleugeltjesbloem polygala vulgaris x x x 
rosaceae voorjaars ganzerik potentilla verna x 
rubiaceae geel  walstro galium verum x 
rubiaceae glad walstro galium, molugo x 
rubiaceae kruisblad walstro galium criciata x 
convolvulaceae klein  warkruid cuscuta epithymum x 
umbelliferae kleine  watereppe berula erecta x 
polygonaceae waterpeper persicaria hydropiper x 
primulaceae waterpunge samolus valerandi 
primulaceae gewone wederik lysimachia  vulgaris x 
primulaceae bos  wederik lysimachia nemorum x 
onagraceae bastaard  wederik epilobium x 

alismataceae 
drijvende 
water  weegbree luronium natans x 

plantaginaceae zee weegbree plantago maritima s x 
plantaginaceae hertshoorn weegbree plantago coronopus x 
papilionaceae ringel wikke vicia  hirsuta x 
umbellifewrae wilde peen daucus carota x 
onagraceae harig wilgenroosje epilobium hirsutum x x 
convolvulaceae haag winde convolvulus x 
convolvulaceae zee winde convolvulus soldanella x x x 
convolvulaceae akker  winde convolvulus sepium 
graminae zachte witbol holcus mollis x 
graminae gestreepte witbol holcus lanatus x 
euphorbiaceae amandel wolfsmelk euphorbia amygdaloides x 
euphorbiaceae zee wolfsmelk euphorbia paralias x 
euphorbiaceae wolfsmelk euphorbia spec x 
cyperaceae wollegras eriophorum latifolium x 
papilionaceae wond klaver anthyllis vulneraria x 
resedaceae wouw reseda luteola x 
campanulaceae zandblauwtje jasione montana x x x x 
umbelliferae blauwe  zeedistel eryngium maritimum x 
labiatae zenegroen ajuga genevensis x 
caryophyllaceae zeepostelein honckenya peploides x 
compocitae zulte aster tripolium s x 
polygonaceae veld zuring rumex acetosa x 
scrophulariaceae zwarte toorts verbascum nigrum x 
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chenopodiaceae klein  schorrekruid suaeda maritima 
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Geschiedenis van Bretagne 
Uit Wikipedia 
Bretagne is een van de meest karakteristieke streken van Frankrijk, zowel door zijn geografische 
ligging als door zijn lange geschiedenis en culturele ligging aan de Europese Atlantische kust, tussen 
land en zee, tussen Engeland en Frankrijk. 
Sinds de oudheid zijn de grenzen van Bretagne vaak veranderd. Door de lagere zeespiegelstand 
gedurende verschillende glacialen van het Pleistoceen was tijdens de prehistorie de kustlijn heel 
anders dan nu. Op plaatsen die nu onder zeeniveau liggen zijn veel menselijke nederzettingen 
ontdekt, waarvan sommige wel 500.000 jaar oud zijn. Tijdens de laatste ijstijd was het zeeniveau 
ongeveer 100 meter lager dan tegenwoordig. Toen de gletsjers ongeveer 10.000 jaar geleden 
smolten, steeg het zeeniveau zeer snel. Grote stukken land overstroomden en de huidige kustlijn werd 
gevormd, met lange smalle inhammen als restanten van de oude door de zee overstroomde 
rivierdalen. 
 
Prehistorie (tot 3000 v.Chr.) 
Megalietenbouwers 
Rond 5000 voor Christus, bij het begin van het Neolithicum, worden de sporen van menselijke 
aanwezigheid talrijker. De prehistorische mensen bewerkten het land en probeerden hier een bestaan 
op te bouwen. Ze vervaardigden bijlen en gepolijst graniet, die ze verhandelden in het Rhônedal, in 
Zuidoost-Frankrijk en in Engeland. 
De sociale organisatie met taakverdeling was in die tijd stabiel, getuigen daarvan zijn de 
indrukwekkende megalitische monumenten. Sommige megalitische graven of dolmens (“stenen tafel 
in het Bretons”) hadden de vorm van een grafkamer, die je via een lange gang bereikte; het zijn 
enorme blokken steen die met een grafheuvel waren bedekt. De oudste dolmen, uit 4600 voor 
Christus, is de cairn in Barnenez. De belangrijkste concentratie van dolmens bevindt zich in Carnac, 
sommige, zoals de Reus van Locmariaquer, zijn wel 20 meter hoog. Minstens even spectaculair zijn 
de menhirs, dit zijn imposante, opstaande stenen die waarschijnlijk een religieuze functie hadden in 
een godsdienst die gericht was op de hemellichamen. 
 
Oudheid (3000 v.Chr. – 476 n.Chr.) 
De Kelten 
Omstreeks 500 voor Christus werd het schiereiland Armorica of ‘land van de zee’ ingenomen door 
Kelten. Vijf stammen vestigden zich hier: de Osismen (in Finistère), de Veneti (in Morbihan), de 
Coriosoliten (in Côtes-d'Armor), de Redones (in Ille-et-Vilaine) en de Namneten (in Loire-Atlantique). 
De Kelten woonden in kleine dorpen en versterkte nederzettingen, het waren landbouwers die ook 
ijzer bewerkten, munten sloegen en overzeese handel dreven. Het bestuur was in handen van een 
adel van krijgers en van geestelijken, de druïden. De natuurkrachten schreven ze toe aan 
verscheidene goden die ze met offers vereerden. Rondtrekkende barden (dichters-muzikanten) 
bezongen de heldendaden van mythische helden. 
 
Armorica en de Romeinen 
In 57 v.Chr. bezetten de Romeinen Armorica en de rest van Gallië. Een jaar later kwamen de Veneti in 
opstand en verschansten zich op de rotsige klippen van de Atlantische kust. Met moeite wist Julius 
Caesar hen te verslaan in een zeeslag buiten de Golf van Morbihan. Armorica werd toegevoegd aan 
de provincie Lugdunensis, en bleef 400 jaar lang onder Romeins bestuur. De provincie werd verdeeld 
in vijf gebieden, die overeenkwamen met de Keltische stammengebieden. Een wegennet en een paar 
nieuwe kleine steden, zoals Condate (nu Rennes), Darioritum en Condevincum (nu Nantes) 
versnelden het proces van romanisering. Terwijl baden, amfitheaters en villa's de invloed van de 
Romeinse beschaving toonden, werden de Keltische en de Romeinse goden gezamenlijk vereerd. Op 
het platteland was de Romeinse aanwezigheid, en dus ook hun invloed, gering. Toen het Romeinse 
Rijk begon in te storten in de 3e, 4e eeuw, werd het gebied instabiel. Frankische en Saksische piraten 
plunderden de steden, en de bevolking sloeg op de vlucht. De kustlijn werd onvoldoende beschermd 
door forten, zoals Alet (dicht bij Saint-Malo) en Le Yaudet (in Ploulec'h). Bij het begin van de 5e eeuw 
werd Armorica aan zijn lot overgelaten.Middeleeuwen 
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Aankomst van de Britten 
Nederzettingen in de 6e eeuw 
Tijdens de 6e eeuw staken grote aantallen Britten (Keltische stam) uit Wales en Cornwall het Kanaal 
over om zich te vestigen in Armorica, dat ze ‘Klein Brittannië’ of ‘Bretagne’ noemden. Het was een 

vredige invasie die 200 jaar duurde. Onder de nieuwkomers waren 
vele christelijke monniken, die een Keltische variant van het 
christendom invoerden. Op eilandjes buiten de kust werden 
geïsoleerde hermitages of kluizenaarshutten gebouwd en de 
kloosters werden geleid door abten die ook rondtrekkende 
bisschoppen waren. Onder hen waren Brieuc, Malo, Tugdual (in 
Tréguier) en Samson (in Dol); met Gildas, Guénolé, Méen en Jacut, 
die vanaf de 8ste eeuw onderwerp van hagiografieën werden, 
inspireerden ze de religieuze tradities die nog altijd bestaan; getuigen 
daarvan zijn de bedevaarten en pardons zoals de Troménie in 
Locronan. 
Zo'n 2500 jaar geleden was Locronan een uniek centrum van 
Keltische religie. De heilige Ronan, zou hier rond 500 tegen het 
heidendom gepredikt hebben. Met Keltische astronomische 
referentiepunten was een nemeton aangelegd, een vierzijdig circuit 
van 12 km, onderbroken door 12 bakens die overeenkwamen met de 
12 cycli van de maankalender. Hoewel benedictijner monniken deze 
Keltische plaats innamen om er een priorij te bouwen, overleefde de 
omtrek van de heilige route de komst van het christendom. De 
Keltische astronomische merktekens werden de 12 stopplaatsen van 
een processie. Het woord troménie is afgeleid van de Bretonse 
woorden tro (ronde) en miniby (kloosterland). De oudste troménie 

gaat terug tot 1299. De grande troménie zorgt ervoor dat de pelgrim naar de hemel gaat en staat gelijk 
aan drie petites troménies. 
De Britse immigranten voerden de typisch Bretoense plaatsnamen in. Het voorvoegsel plou (in bv. 
Plougamel) of zijn varianten plo, plu of plé, komt van het Latijnse plebs (het gewone volk) en het 
verwijst naar een gemeenschap van christenen. Lan (zoals in Lannion en Lannilis) staat voor 
‘klooster’. Tré (zoals in Trégastel), van het oude Britse woord treb, betekent een bewoonde plaats. Ker 
(zoals Kermanach), betekent hoeve van ..., in dit geval hoeve van Manach. De concentratie van deze 
plaatsnamen in West-Bretagne, en de frequente namen die op ac eindigen in het oosten, van het 
Latijnse acum (zoals in Trignac, Sévignac), duidt op een culturele tweedeligheid. Dit bewijst o.m. de 
aanwezigheid van twee talen: het Frans, afgeleid van het Latijn, ten oosten van de lijn La Baule-
Plouha, en het Bretoens ten westen ervan. 
 
Het Bretoense koninkrijk 
Van de 6e tot de 10e eeuw verdedigde het schiereiland, dat nu Britannia heette, zich met succes 
tegen de pogingen van de Frankische koningen die Gallië beheersten, om de streek in handen te 
krijgen. Vele keren vielen de Merovingers Bretagne binnen, maar hun invloed was van korte duur en 
de Bretoenen bleven onafhankelijk. Krijgshaftige lokale leiders of onderkoningen zorgden voor het 
bestuur. De machtige Karolingische dynastie kon alleen een bufferzone instellen, de zogenaamde 
mark, die liep van de Baie du Mont Saint-Michel tot aan de monding van de Loire. Vanaf ongeveer 
770 stond die ‘mark’onder de controle van Roland, een ‘neef’ van Karel de Grote. In de 9e eeuw 
vestigden de Bretoenen een onafhankelijk koninkrijk, waarvan de grenzen tot Angers in het oosten, 
Laval in het zuiden en Cherbourg in het noordwesten liepen. Noménoé, die Karel de Kale versloeg in 
de Slag bij Ballon in 845, was de eerste koning. Zijn zoon, Erispoë, volgde hem op, maar werd in 857 
vermoord door zijn neef Salomon. Diens regering, tot 874, was het hoogtepunt van de Bretoense 
monarchie. De politieke onafhankelijkheid van Bretagne werd nog versterkt door de geestelijkheid, die 
zich afzette tegen het bisdom van Tours. Het was een bloeitijd van de benedictijner abdijen, het waren 
rijke centra van cultuur. Mooie geïllumineerde manuscripten en de historische Cartulaire de Redon 
(zie figuur) zagen het licht. 
 
De invasie van de Noormannen 
Vanaf het einde van de 8e eeuw namen de aanvallen van de Scandinavische Noormannen toe. Ze 
voeren de Bretoense zeearmen en inhammen in, plunderden steden en kloosters en zaaiden dood en 
vernieling. Volledige kloostergemeenschappen vluchtten oostwaarts en namen hun heiligenrelieken 
mee. Na de moord op Salomon in 874 brak de chaos in Bretagne uit. De orde leek weer te keren, toen 
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koning Alain Barbetorte Nantes in 937 heroverde en de Noormannen in 939 bij Trans versloeg. Deze 
Vikingen vestigden zich in het aangrenzende Normandië en hun plundertochten werden minder talrijk. 
 
Feodaal Bretagne 
Vanaf de 10e tot de 14e eeuw werd Bretagne langzaam een feodale staat. Er bleef enige 
onafhankelijkheid van de Franse en de Engelse koningen, die beiden een oogje op Bretagne hadden. 
In de 12e eeuw ontsnapte Bretagne, inmiddels een graafschap, ternauwernood aan inlijving bij het 
Anglo-Angevijnse koninkrijk van de Plantagenets. Willem de Veroveraar, die de Slag bij Hastings in 
1066 had gewonnen, had Normandië en Engeland verenigd. Zijn opvolger, Henry Plantagenet, was 
ook graaf van Anjou. In 1156 nam hij Conan IV, graaf van Bretagne, onder zijn hoede. Conans 
dochter, Constance, moest trouwen met Geoffroy, zoon van de koning van Engeland en broer van 
Richard Leeuwenhart en Jan zonder Land. In 1203 vermoordde deze laatste Geoffroys zoon, Arthur, 
en zo kwam Bretagne onder het gezag van de Engelse koning. De Franse koning, Filips II August, 
dwong vervolgens de halfzuster van Arthur, Alix, te trouwen met een Franse prins, Pierre de Dreux. 
Bretagne kwam toen als koninklijk leengoed onder de rechtstreekse controle van de Franse Kroon. De 
graaf van Bretagne betuigde zijn respect aan de Franse koning en zegde hem zijn loyaliteit en steun 
toe. Ondanks deze ontwikkelingen ontwikkelde zich een eigen Bretoense staat. In 1297 maakte de 
Franse koning Filips de Schone een vazalhertogdom van de leenstaat. Hoewel hij als vazal gebonden 
was aan de Franse koning, zat de graaf (toen hertog) van Bretagne tegen de 13e eeuw stevig genoeg 
in het zadel om onafhankelijk te worden. Als hertog van Richmond, in Yorkshire, was hij ook vazal van 
de Plantagenet-koning en zo kon hij een voorzichtige politieke koers varen tussen de twee 
monarchen. In Bretagne was zijn autoriteit echter beperkt door de macht van zijn leenheren, die uit 
hun veilige, onneembare kastelen grote leengoederen beheerden. Onder hen waren bv. de baronnen 
van Vitré en Fougères, op de grens van Normandië, en de burggraaf van Porhoët, die uit het Château 
de Josselin over 140 dorpen en 400.000 ha land heerste. 
 
Het leven in de stad en op het land tijdens de Middeleeuwen 
De bewoners van het platteland lijken in Bretagne vrediger te hebben geleefd dan in de rest van 
Frankrijk. In het westen van het schiereiland bestond een ongebruikelijk soort leenbezit dat tot de 
Franse Revolutie voortduurde. Elk stuk land had twee eigenaars: de ene bezat het land en de andere 
de gebouwen en de oogst. Geen van beiden kon eruit gezet worden zonder betaling voor de waarde 
van zijn eigendom. De kleine steden kenden geen zelfstandig bestuur. Ze waren bijna allemaal 
versterkt, en vele lagen aan een inham. Stadsbewoners leefden vooral van de linnenhandel. Het 
feodale Bretagne was zeer religieus. Waar de bevolking groeide en nieuwe gehuchten kwamen, nam 
ook het aantal parochies toe, met in hun namen het voorvoegsel loc (zoals Locmaria) of ker (zoals 
Kermaria). Het oude heidense geloof versmolt met de verering van oude Bretoense heiligen; rond hun 
relieken, vonden pardons en bedevaarten plaats. De bekendste is Tro Breizj, een ronde door 
Bretagne van ong. 650 km, langs heiligdommen in Saint-Malo, Dol, Vannes, Quimper, St.- Pol, 
Tréguier en Saint-Brieuc. 
 
Bretoense successieoorlog 
Van 1341 tot 1364 werd Bretagne geteisterd door de strijd van twee families die het hertogdom 
opeisten. Dit conflict ging deel uitmaken van de Honderdjarige Oorlog (1337-1453) tussen Frankrijk en 
Engeland. De Fransen steunden Karel van Blois en zijn vrouw Jeanne de Penthièvre, de Engelsen 
Jan van Montfort en zijn vrouw Jeanne de Flamme. Deze oorlog, waarbij beide vrouwen nauw waren 
betrokken, leidde tot opzichzelfstaande incidenten als de Slag van Dertig (1351). De oorlog eindigde 
met de zege van de Montfonts: Karel van Blois werd gedood bij de Slag bij Auray (1364) en Bertrand 
du Guesclin werd gevangen genomen. De overwinning van Jan IV van Montfort werd bekrachtigd met 
het Verdrag van Guérande. Zijn familie bleef ruim een eeuw de baas in een vrijwel onafhankelijk 
Bretagne en kon op Engelse steun rekenen om de aspiraties van de Franse koning te dwarsbomen. 
 
Nieuwe tijd (1453 – 1789) 
Hoogtepunt van de Bretonse staat 
In de 15e eeuw kwam de Bretonse staat op het hoogtepunt van zijn macht. De hertog van Bretagne, 
die de status van vorst had en in de kathedraal van Rennes was gekroond, vestigde zich in Nantes. 
Omgeven door hovelingen luidde hij een nieuw tijdperk in, waarin kunstenaars werden beschermd en 
de Bretonse cultuur een belangrijke historische rol kreeg toegedeeld. Het bestuur (ministerraad, 
kanselarij, gerechtshof) was verdeeld over Nantes, Vannes en Rennes. Jaarlijks kwamen de 
Bretoense Staten bijeen om over belastingen te stemmen. Deze ingewikkelde, zware belastingen 
konden de steeds uitzinniger liefhebberijen van de hertog niet financieren, noch het onderhoud van 
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forten en een leger bekostigen. Maar door zelf de benodigde fondsen te werven kon de hertog de 
Franse koning op afstand houden. Vanaf de regering van Jan V (1399-1442) bleef Bretagne 
betrekkelijk neutraal tijdens de Honderdjarige Oorlog. Hierdoor genoten de Bretons een zekere 
welvaart. De handel overzee ontwikkelde zich: Bretonse zeelui traden op als bemiddelaars tussen 
Bordeaux en Engeland en exporteerden zout uit Guérande en linnen uit Vitré, Locronan en Léon. De 
bevolking van Bretagne, minder zwaar getroffen door de pest dan de rest van Frankrijk, groeide uit tot 
800.000 Vluchtelingen uit Normandië vestigen zich in het oosten, terwijl veel verarmde exponenten 
van de lagere adel hun geluk elders in Frankrijk gingen zoeken. Tijdens de Honderdjarige Oorlog 
vochten aan beide kanten moedige huurlingen. Drie van hen, Bertrand du Guesclin, Olivier de Clisson 
en Arthur de Richemon, werden hoge militairen in Frankrijk. De edelen vergrootten hun kastelen en 
maakten er indrukwekkende residenties van. Er vond echter zedenverval plaats, met als dieptepunt 
het verderfelijke misbruik van kinderen en de wrede moord op hen, tijdens een satanisch ritueel, door 
Gilles de Rais (figuur), een wapenbroeder van Jeanne d’ Arc, in het Château de Tiffauges, vlak bij 
Nantes. In de 15e eeuw ontwikkelde zich een typisch Bretonse variant van de gotische bouwstijl, 
waarin de verfijndheid van de late gotiek werd gecombineerd met de strakheid van graniet. In 1460 
werd in Nantes een universiteit gesticht. 
 
Einde van de onafhankelijkheid 
Frans II van Montfort (1458-1488), de incompetente en ontaarde hertog van Bretagne, stond 
machteloos tegenover de toenemende koninklijke macht in Frankrijk, waar Lodewijk XI de laatste 
grote vazallen in 1477 afzette. Bretagne was het enige grote leengoed dat nog moest worden 
onderworpen. Gedwongen tot oorlog werd Frans II in 1488 verslagen. In het Verdrag van Le Verger 
moest hij zich overgeven aan de koning als zijn opvolger Bretagne ging regeren. Hij stierf kort daarna. 
Zijn dochter en opvolgster, Anna van Bretagne, was nog geen 12 jaar oud. Anna van Bretagne huwt 
met Karel VIII van Frankrijk. Lodewijk XII, die Karel VIII opvolgde, trouwde met Anna volgens een 
afspraak uit de tijd van haar huwelijk met Karel. 
 
Bretagne een deel van Frankrijk 
Bretagnes opname in het Franse koninkrijk betekende voor de Bretons geen fundamenteel verschil. 
Het Verbindingsverdrag van 1532 garandeerde dat hun ‘rechten, vrijheden en privileges’ 
gerespecteerd zouden worden. De provincie werd namens de koning geregeerd door een gouverneur, 
die meestal connecties had met vooraanstaande Bretonse families. De belangen van de bevolking 
werden in principe verdedigd door de Bretonse Staten, een orgaan dat echter niet representatief was, 
omdat de plattelandsbevolking geen afgevaardigde had. De adel en hoge geestelijken speelden een 
belangrijke rol. In de 16e eeuw had Bretagne niet veel te lijden van de Hugenotenoorlogen tussen 
katholieken en protestanten. Na 10 jaar strijd, van 1589 tot 1598, moest Mercoeur zich terugtrekken 
en tekende Hendrik IV het Edict van Nantes, waarmee de Hugenotenoorlogen na bijna 40 jaar ten 
einde kwamen. 
 
Verzet tegen de monarchie 
In de 17e eeuw werd de koninklijke macht absoluut en ontwikkelde de Franse monarchie zich tot een 
gecentraliseerd bestuur. Lokale autonomie werd beperkt en de belastingen stegen. Hierdoor leefde 
het Bretonse nationalisme opnieuw op, vooral bij de lagere adel. Dit bleef zo tot aan het einde van het 
Ancien Régime. Problematischer voor het koninklijke gezag was het verzet van de Bretonse Staten en 
het Bretonse parlement tegen de intendant en de gouverneur. Terwijl de Staten zeiden de Bretonse 
autonomie te verdedigen, steunden ze in feite de belangen van de adel. Van 1759 tot 1770 liepen de 
spanningen hoog op, met als climax het conflict tussen Louis-René de Caradeuc de La Chalotais, de 
ambitieuze en populaire algemeen zaakgelastigde van het Bretonse parlement, en de hertog van 
Aiguillon, de autoritaire Bretonse opperbevelhebber. De ‘Bretonse kwestie’ verhitte de gemoederen en 
verstomde pas na de dood van Lodewijk XV, in 1774. 
Bretagnes welvarende havens 
Tijdens het Ancien Régime was Bretagne economisch welvarend. De havens werden druk gebruikt, 
zowel vanwege Bretagnes opname in Frankrijk als door de nieuwe zeeroutes over de Atlantische 
Oceaan. Bretagne deed mee aan de ontdekkingsreizen met een expeditie naar Canada door Jacques 
Cartier uit Saint-Malo (1534-1542). De drie drukste havens waren Saint-Malo, Nantes en Lorient, 
gebouwd in 1666 als basis voor de Franse Oost-Indische Compagnie. De economische 
kustactiviteiten werden verstoord door een conflict tussen Frankrijk en Engeland, toen de Engelsen 
Saint-Malo, Belle-Île en Saint-Cast aanvielen. Vanwege de conflicten liet Colbert rond 1680 een 
arsenaal in Brest bouwen en versterkte Vauban de kustverdediging. 
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Nieuwste tijd (vanaf 1789) 
De Chouans en de revolutie 
Tijdens de Franse revolutie was Bretagne verdeeld in 'les bleus', die de vernieuwingen aanhingen, en 
'les blancs', die het Ancien Régime steunden. 'Les bleus' werden gevormd door de liberale 
bourgeoisie en bewoners van de West-Bretonse kantons die zich verzetten tegen de adel en de 
geestelijkheid. 'Les blancs', edelen en weerspannige geestelijken, waren in Zuid- en Oost- Bretagne in 
de meerderheid. In 1792 mislukte de samenzwering tegen de Revolutie van een paar aristocraten 
onder leiding van La Rouerie, maar bevel gaf 300 000 mannen voor de oorlog te ronselen, kwamen de 
Loire-Atlantique, de Morbihan en Ille-et-Vilaine in opstand. De Chouans, onder leiding van Cadoudal, 
Guillemot, Boishardy en Jean Chouan, voerden een guerrillaoorlog. De Republikeinen reageerden 
met terreur: in Nantes werden 10 000 mensen onthoofd of verdronken. Les blancs dolven het 
onderspit. Het leger van katholieken en koningsgezinden werd in 1793 in Savenay verslagen; 
pogingen van andere edelen om met Britse hulp naar Bretagne te gaan, werden verijdeld. In juni 1795 
nam het republikeinse leger van Hoche 6000 van hen gevangen in Quiberon, en bracht 750 mensen 
om. De stabiliteit keerde pas weer met de komst van Napoleon Bonaparte, die Kerk en Staat 
verzoende, prefecten benoemde en militaire controle garandeerde door de aanleg van wegen en 
garnizoenssteden, zoals Napoléonville in Pontivy. Door Napoleons oorlogen, tijdens welke de Britten 
de zeeën beheersten, verarmde Bretagne, ondanks kapers als Robert Surcouf uit Saint-Malo. 
 
De 19e eeuw 
Tijdens de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw stagneerde de economie in Bretagne, 
ondanks een bloeiende conservenindustrie. De visserij bij IJsland en Newfoundland was ook een 
belangrijk middel van bestaan. Toen dichters, etnologen en folkloristen Bretonse tradities en oude 
legenden gingen vastleggen, groeide het bewustzijn van Bretagnes Keltische erfgoed. De Bretonse 
taal, waarvan het gebruik in het openbaar onderwijs tijdens de Derde Republiek (1870-1940) sterk 
was ontmoedigd, vond vurige aanhangers onder de geestelijkheid. 
 
Bretagne in de moderne tijd 
Na de Tweede Wereldoorlog herstelde Bretagne zich goed. Sinds 1950 heeft het Comité d'Etude et de 
Liaison des Intérêts Bretons gezorgd voor investeringen en gedecentraliseerde vestigen, zoals Citroën 
in Rennes en telecommunicatie in Lannion. Tolvrije snelwegen, hogesnelheidstreinen en de aanleg 
van luchthavens hebben het Bretonse isolement beëindigd. Dankzij de Kanaalverbindingen en een 
sterke hotelindustrie is dit nu de op een na populairste toeristenbestemming van Frankrijk. 
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Inleiding 
Het getij, de beweging van eb en vloed in de zee. Dit is een verschijnsel dat 
door iedereen die ooit aan de kust is geweest wel eens is gezien. Regelmatig 
komt het water omhoog en zakt net zo regelmatig weer terug. Dit ritme is 
voor de meesten van ons een gegeven, een natuurverschijnsel dat er altijd is 
geweest en er ook altijd zal zijn. Toch is het vrij simpel te verklaren.  
Aristoteles bracht in de derde eeuw voor Christus de getijbeweging al in 
verband met de maan, terwijl Plinius de Oudere in 42 na Christus een vrij 
nauwkeurige beschrijving van het verschijnsel gaf in relatie tot de zon en de 

maan. De oudst bewaard gebleven 
getijtafels zijn van een Engelse 
monnik uit de 13e eeuw, maar 
getijvoorspellingen bestonden ontgetwijfeld al in de 
prehistorie.  
 
Het woord getij is, evenals het engelse woord tide en het 

duitse woord Gezeiten, afgeleid van het woord "tijd". Dit geeft al aan dat het getij onlosmakelijk is 
verbonden met de tijd. Dat is logisch als we bedenken dat de basis van de getijbeweging ligt bij de 
schijnbare bewegingen van de maan en de zon om de aarde. Aangezien de bewegingen van deze twee 
hemellichamen zeer constant zijn, is het ritme van eb en vloed ook zeer constant.  
Op de volgende pagina's wordt uitgelegd hoe het getij op zee ontstaat en hoe het zich aan de 
Nederlandse kust voordoet. Deze uitleg is voor een groot deel gelijk aan het overeenkomstige hoofdstuk 
uit het boekje "Het Getij en Wij". Dit boekje is uitgegeven door de Sdu in Den Haag ter gelegenheid van 
de viering van de uitgave van de honderdste "Getijtafels van Nederland". De auteurs van dit boekje zijn 
Eric Burgers en Ruud Hisgen van Direct Dutch in Den Haag in samenwerking met medewerkers van het 
Rijksinstituut voor Kust en Zee / RIKZ. Dit boekje is niet meer verkrijgbaar. Eind 2004 is echter het boek 
"Het Geheim van het Getij" verschenen. In dit boek wordt op populair wetenschappelijke wijze ingegaan 
op veel aspecten van het getij. U kunt dit boek bestellen via de reguliere boekhandel (ISBN 90-12-
10637-0) of direct bij  Sdu Uitgevers. 
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Het evenwichtsgetij 

Newton heeft in de 17de eeuw al aangegeven hoe wij het getij kunnen verklaren. 
Laten wij hem volgen en beginnen met een aarde zonder continenten en een 
gelijke waterdiepte, met alleen de aantrekkingskracht van de maan. Het getij dat 
dan ontstaat wordt aangeduid met het 
evenwichtsgetij.  
Er bestaat tussen de aarde en de maan een 
wederzijdse aantrekkingskracht.  
Deze kracht is er verantwoordelijk voor dat de 
maan en de aarde in een ellipsvormige baan om 
elkaar bewegen. Het gemeenschappelijk 

zwaartepunt ligt, doordat de aarde veel zwaarder is, zo'n 1700 km onder 
het aardoppervlak. 
Ten opzichte van deze baan heffen, voor wat de aarde als geheel betreft, 
de aantrekkingskracht en de centrifugale kracht elkaar op. Maar voor 
specifieke punten op het aardoppervlak is dit niet het geval; zie bijgaande figuur. Aan de kant van de 
maan overtreft de aantrekkingskracht de centrifugale kracht, aan de van de maan afgekeerde zijde is dit 
andersom. De aarde neemt hierdoor de vorm van een rugbybal aan, met de twee spitse kanten naar de 
maan toe en er van af gekeerd. De schil van water, die de oceaan vormt, vervormt hierbij aanzienlijk 
sterker dan de vaste aarde. Door de draaiing van de aarde rond zijn eigen as verplaatst de vervorming 
van deze schil zich in een dag. Vanaf een eiland in deze hypothetische wereldzee zouden zo tweemaal 
per dag een hoogwater en tweemaal een laagwater kunnen worden waargenomen.  
Newton ging er in zijn theorie van uit, dat de 
vervorming zich zodanig zou kunnen voortplanten dat 
er overal voortdurend een krachtenevenwicht zou 
bestaan. Zijn theorie staat daarom bekend als 
evenwichtstheorie. 
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Tijdstip van het getij 
Het voorgaande verhaal vertelt dus hoe het komt dat het twee maal per dag eb 
en vloed wordt. Maar zoals iedere rechtgeaarde zeekenner weet, duurt het geen 
12 uur van het ene hoogwater naar het andere, maar 12 uur en 25 minuten. 
Ofwel een verschil van 50 minuten per dag. Hoe komt dat nu? Daarvoor moeten 
we kijken hoe de maan om de aarde beweegt. 

 
De maan draait in een ellipsvorm 
rond de aarde . Na 27,32 dagen 
heeft de maan één omloop voltooid. Die omloop wordt de 
tropische maansmaand genoemd. De maan draait in 
dezelfde richting om de aarde als de richting waarin de 
aarde om haar as beweegt.  
Na één dag is de maan een stukje in haar baan 
opgeschoven. Een bepaald punt op de aarde (bijvoorbeeld 
daar waar het hoog water is) heeft daardoor niet dezelfde 
positie ten opzichte van de maan als 24 uur daarvoor. De 
aarde moet nog een stukje doordraaien om ervoor te 

zorgen dat die plek op aarde weer dezelfde positie heeft ten opzichte van de maan. Over dat stukje 
doordraaien doet de aarde een dikke 50 minuten.  
 
Je kan het ook berekenen. De aarde draait, vanuit een ver punt in het heelal bekeken, in 23 uur en 56 
minuten om haar as ( Het aarde-zon systeem ) Dit betekent dus per uur (360 graden gedeeld door 23 
uur 56 min is ongeveer ) 15 graden. De maan doet er 27,32 dagen over om eenmaal rond te gaan. Dus 
per dag schuift de maan 360 gedeeld door 27,32 is ongeveer 13 graden door. De aarde heeft er dan 
13/15 uur is ongeveer 50 minuten voor nodig om de maan weer in te halen. Uitgaande van een dag van 
24 uur schuift iedere dag het tijdstip van hoogwater gemiddeld 50 minuten op. Bij twee maal daags 
hoogwater komt gemiddeld het hoogwater dus weer na 12 uur en 25 minuten terug. 

Het aarde-zon systeem 
De maan levert de grootste getijverwekkende kracht op aarde. Maar ook de zon, die 27.000.000 maal 
zwaarder is dan de maan, oefent aantrekkingskracht uit op de aarde. Aangezien de sterkte van de 
aantrekkingskracht ook afhankelijk is van de afstand tussen de hemellichamen en de zon 389 maal zo 
ver van de aarde staat als de maan, is de kracht van de zon maar 45% van de kracht van de maan. 
(Want de getijkrachten zijn evenredig met de massa en omgekeerd evenredig met de derde macht van 
de afstand, dus: 27000000 : 389³  = 27000000 : 58863869 is ongeveer 0,45)  
 
 
De aarde draait in een jaar om de zon. Na 365,25 dagen heeft de aarde een omloop voltooid. Deze 
omloop heet het tropische jaar. De omlooprichting van de aarde om de zon is dezelfde richting als waarin 
de aarde om haar eigen as draait.  
De aarde draait in 23 uur en 56 minuten om haar eigen as. Na deze omwenteling bevindt de aarde zich 
nog niet in dezelfde positie ten opzichte van de zon. Per dag draait de aarde namelijk ongeveer 1 graad 
verder in haar baan om de zon (360 graden gedeeld door 365,25 dagen). Zoals in het tijdstip van het 
getij is uitgelegd, draait de aarde met ongeveer 15 graden per uur om haar as. Zij moet dus nog 1/15 
uur is 4 minuten doordraaien om in dezelfde positie te komen ten opzichte van de zon. Dus pas na 23 
uur 56 minuten plus 4 extra minuten is precies 24 uur staat de aarde weer in haar oorsponkelijke positie 
terug. Dit is de dag die iedereen kent, de middelbare zonnedag. Het getij dat wordt verwekt door de zon 
levert dus precies tweemaal per dag een hoog- en een laagwater.  
 
Toch nog even de maan erbij. In de tijd dat de maan haar baan om de aarde eenmaal doorloopt, heeft 
het aarde/maan systeem een deel van de baan om de zon afgelegd. Het duurt daardoor wat langer dan 
de genoemde 27,32 dagen, namelijk 29,53 dagen, voor we de maan weer onder dezelfde hoek ten 
opzichte van de zon zien staan. Deze periode wordt ook wel de maansmaand of synodische maansmaand 
genoemd. 
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Spring- en doodtij 
Als de zon en de maan als het ware in elkaars verlengde 
staan ten opzichte van de aarde, dan bundelen zij hun 
krachten en trekken meer water aan. Dit noemen we 
springtij. Het niveau van het water is dan bij hoogwater 
hoger en bij laagwater lager. De maan en de zon kunnen 
elkaar ook tegenwerken. Dat gebeurt als de twee 
hemellichamen haaks op elkaar staan. Er wordt dan van twee 

verschillende kanten 
aan het water 
getrokken, met als 
gevolg dat het water veel minder stijgt dan gemiddeld. Dit 
verschijnsel noemen we doodtij.  
 
Springtij komt twee maal per maansmaand (van 29,53 dagen) 
voor. Je zou verwachten dat het springtij is bij volle maan en bij 
nieuwe maan. Het blijkt echter twee dagen later te vallen. Hoe dat 
komt wordt uitgelegd in Leeftijd van het getij.  
 
De maansbaan staat in het algemeen onder een bepaalde hoek ten 

opzichte van de aardbaan om de zon. Hierdoor staan de zon, aarde en maan vrijwel nooit echt op één 
lijn. Als dit wel het geval is, dan doet zich een maans- of zonsverduistering voor.  
 
Het zonsgetij, met een periode van 12 uur, haalt het maansgetij, met een periode van 12 uur en 25 
minuten, voortdurend in. Dit zorgt ervoor, dat het maansgetij last krijgt van een zweving: het wordt 
periodiek versterkt en verzwakt. Het heeft tevens een effect op de timing van het getij. Tussen springtij 
en doodtij heeft het zonsgetij een vervroegend effect op het getij, tussen doodtij en springtij een 
vertragend effect. 
 

De dagelijkse ongelijkheid 
De draaiingsas van de aarde maakt een 
gemiddelde hoek van 66,5 graden met de 
verbindingslijn tussen aarde en maan. Overigens 
doet ze dat ook met de zon. De aardequator maakt 

dus een 
hoek van 
23,5 
graden 
(90 - 
66,5) met 
de 
verbinding
slijn tussen aarde en maan (en dus ook aarde en zon).  
 
De ellipsoïde van de watermassa zal zich naar de maan richten. 
Iemand die zich op een bepaalde plek op aarde bevindt zal dus 
bij een volledige rotatie (één dag) twee hoog- en twee 
laagwaters tegenkomen, die ongelijk van hoogte zijn. Dit wordt 

de dagelijkse ongelijkheid genoemd.  
 
Bij bepaalde springtijen is de dagelijkse ongelijkheid bijzonder groot. De daarop volgende ongelijkheid 
zal dan juist klein zijn. Dit houdt verband met het punt, ofwel de knoop, waar de maansbaan het 
eclipticavlak snijdt. Het eclipticavlak is het vlak dat wordt gevormd door de aardbaan en de zon. De zon, 
aarde en maan staan dan zo goed mogelijk in één vlak. De periode tussen twee knopen bedraagt 27,21 
dagen. Deze haalt de periode van de maansmaand, ongeveer 29,53 dagen, langzaam in. Na ongeveer 13 
maansmaanden, dat is ongeveer 376 dagen, is een inhaalslag afgerond. Het is dus niet zo, dat bij nieuwe 
maan of volle maan systematisch grotere ongelijkheden zouden bestaan.  
 
Naast de dagelijkse ongelijkheid doen er zich nog andere variaties voor in de hoog- en laagwaterstanden. 
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Variaties in tijden 
Springtij komt twee maal per maand voor, na nieuwe 
maan en na volle maan. In de regel verschillen twee 
opeenvolgende springtijen in sterkte. Dit komt 
voornamelijk door de ellipsvormige maansbaan Als de 
maan bij een bepaald springtij dichtbij is, dan zal zij bij het 
volgende springtij juist ver weg zijn. In het eerste geval is 
het springtij hoger dan in het tweede geval. Zoals in 'De 
dagelijkse ongelijkheid' beschreven doet de maan er 
ongeveer 27,32 dagen over om de ellipsvormige baan rond 
de aarde te doorlopen. Deze haalt dus de periode van de 
maansmaand, ongeveer 29,53 dagen, langzaam in. Na 
ongeveer 15 maansmaanden, dat is ongeveer 440 dagen, 
is zo'n inhaalslag afgerond. Het is hierdoor niet zo, dat 
springtij bij nieuwe maan systematisch hoger is als bij 
volle maan.  
 
We zien dus een variatie in hoogten van springtijen, waarbij soms het hoogste springtij valt bij nieuwe 
maan en een ander bij volle maan. Beide perioden duren ongeveer een half jaar en worden veroorzaakt 
door de hierboven beschreven periode van 440 dagen en in 'De dagelijkse ongelijkheid' beschreven 
periode van 376 dagen. Beide perioden liggen in de buurt van een kalenderjaar. Omdat zij net iets langer 
zijn, ontbreekt het verband met de seizoenen.  
 
Er bestaan allerlei andere cycli die worden veroorzaakt door de afzonderlijke rotaties van aarde en maan 
om elkaar en als stelsel om de zon. De belangrijkste zijn:  
 
- de 8,85 jarige cyclus die wordt veroorzaakt doordat de lange as van de ellips van de maansbaan in 
deze tijd rond de aarde roteert, en  
- de 18,6 jarige cyclus. In deze tijd varieert de hoek die de maan maakt met het equatorvlak van de 
aarde tussen 18,5 graden en 28,5 graden. De in 'De dagelijkse ongelijkheid' gegeven 23,5 graden is dus 
een gemiddelde. 
 

Het astronomische getij 
Tot nu toe zijn we er met Newton van uitgegaan dat de gehele aarde 
met water is bedekt. Ons uitgangspunt was dus het zogenaamde 
evenwichtsgetij. De werkelijke situatie is natuurlijk een stuk 
ingewikkelder, aangezien er wel degelijk landmassa's zijn en de aarde 
niet gelijkmatig met water is verdeeld. Continenten en eilanden zijn 
obstakels op de weg en de zee is niet overal even diep. Alleen in de 
buurt van de Zuidelijke IJszee, tussen 55 en 65 graden zuiderbreedte, 
bevindt zich een strook water die niet door land wordt onderbroken en 
waar de getijgolf zich ongehinderd kan voortplanten.  
 
In de praktijk zijn de liggingen van de obstakels natuurlijk heel stabiel. We kunnen dan ook op grond van 
deze situatie een grote regelmaat verwachten. Alle in vorige schermen genoemde cycli zijn daarin terug 
te vinden. Dit voorspelbare (en daarmee berekenbare) getij noemen we het astronomische getij. Dit is 
ook het getij dat we in de getijtafels tegenkomen. Het is informatie die zich redelijk nauwkeurig een 
aantal jaren vooruit laat voorspellen. Ingrepen in de vorm van de kust door het aanleggen van dammen 
en dergelijke kunnen verstorend werken.  
 
Op het zuidelijke halfrond ligt dus de oorsprong van onze getijbeweging. De getijgolf die hier wordt 
opgewekt beweegt zich door de Atlantische Oceaan naar het noorden en op deze reis wordt hij op 
verschillende manieren vervormd door de structuur van de oceaan. Na twee etmalen arriveert de 
getijgolf in de Noordelijke IJszee. Tijdens deze reis ondervindt hij een afwijking ten gevolge van de 
draaiing van de aarde. Deze Corioliskracht is op het noordelijk halfrond naar rechts gericht. Verder blijkt 
de Atlantische Oceaan zo groot te zijn, dat de periode van het getij ongeveer gelijk is aan de eigen 
periode van de Oceaan. Hierdoor ontstaat er een staande golf in de breedterichting, die er voor zorgt dat 
de getijhoogten aan de rand van de Oceaan hoger zijn dan je op grond van de aantrekkingskracht zou 
mogen verwachten.  
 
We hebben in de werkelijke situatie, "in het veld" te maken met meer invloeden die de hoogte van het 
water bepalen. De luchtdruk speelt een kleine rol en de wind speelt een grote rol, zowel de sterkte als de 
windrichting. 
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Leeftijd van het getij 
Als de getijgolf in de Noordzee aankomt, dan heeft zij een flinke reis achter de rug. Het grootste gedeelte 
van de Atlantische Oceaan is dan immers al doorkruist. De tijd tussen het ontstaan van een hoogwater in 
de Zuidelijke IJszee en de aankomst van datzelfde hoogwater noemt men de leeftijd van het getij. 
Afhankelijk van waar u zich bevindt, kan het getij dus jong, oud of zelfs hoogbejaard zijn. Ter hoogte van 
Brest bijvoorbeeld is de getijgolf ongeveer 29 uur jong. In IJmuiden daarentegen komt het getij pas 52 
uur na de geboorte aan. Dit vanwege een langere route om de Britse eilanden heen. Voor de gehele 
Nederlandse kust geldt dat het getij al meer dan 2 dagen oud is. 
 
Als de getijgolf zich bij de Britse eilanden bevindt, 
dan betreedt zij de Noordzee vanuit twee 
verschillende richtingen. Ten eerste beweegt de 
golf zich verder westelijk langs de Ierse en Britse 
kust naar het noorden en stroomt dan om 
Schotland heen. Omdat de opening daar het 
grootste is, zorgt deze tak van de getijgolf voor 
het grootste effect in de Noordzee. De 
Corioliskracht dwingt de stroom een soort 
cirkelbeweging tegen de klok in te maken door de 
Noordzee. De getijgolf plant zich daardoor voort 
langs de Britse kust naar het zuiden en wordt 
vervolgens omgebogen langs de Belgische en 
Nederlandse kust weer naar het noorden, richting 
Denemarken en Noorwegen.  
Een ander deel van de Atlantische getijgolf nadert 
het Kanaal vanuit het zuiden met een gemiddelde 
snelheid van 200 meter per seconde en wordt 
daar vervolgens grotendeels geblokkeerd. 
Hierdoor ontstaat stuwing van het water, wat 
resulteert in een groot tijverschil aan de zuid-
Engelse en Normandische kusten. Als de stroom 
zich door het Kanaal heeft geperst, dan is zij al 
een groot gedeelte van haar snelheid en kracht 
kwijt en heeft daardoor aan onze kust nog maar 
weinig invloed.  
 
Door veel waarnemingen te doen (en deze in wiskundige modellen te verwerken) is het mogelijk op de 
Noordzee lijnen te trekken waar gelijktijdig hoogwater bestaat. Deze zg. ?cotidal lines? kunnen ook voor 
gelijktijdig laagwater of voor gelijke fasen van de afzonderlijke harmonische componenten worden 
getekend. De lijnen van gelijktijdig hoogwater in de figuur laten zien dat er op de Noordzee twee punten 
bestaan, waar de lijnen samenvallen en waar het getij omheen draait. Op deze knooppunten komt 
vrijwel geen getijbeweging voor. Zij worden amfidromieën genoemd. 
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Tijverschillen langs de kust 

Door de bodemconfiguraties, de vormen van de kusten en allerlei andere neveneffecten kent de 
Noordzee een ingewikkeld getijsysteem. De getijkrommen van een aantal meetpunten langs de 
Nederlandse kust laten onderlinge verschillen zien tussen hoog- en laagwaterstanden. De grootste 
tijverschillen in Nederland treden op bij Bath achterin de Westerschelde door stuwing van de getijgolf in 
het estuarium, gemiddeld 4,80 meter tussen hoog- en laagwater. Vanaf Vlissingen neemt het tijverschil 
in noordelijke richting langs de kust duidelijk af. Bij Den Helder is het effect minimaal door de nabijheid 
van het amfidrome punt (zie 'Leeftijd van het getij'), waarna het weer langzaam toeneemt.  
 

 

Uit de getijkrommen valt het 
verschil in tijdsduur van eb 
en vloed op te maken. In 
Harlingen duurt het 
gemiddeld 4 uur en 58 
minuten voordat het water 
op zijn hoogst is, maar 7 uur 
en 27 minuten voordat het 
weer laagwater is. Het is dus 
veel langer eb dan vloed. 
Hetzelfde verschijnsel valt 
ook op andere plaatsen waar 
te nemen. De verklaring 
hiervoor ligt voornamelijk 
onder water. De getijgolf 
beweegt zich met een 
bepaalde snelheid voort. Hoe 

dieper de zee, hoe meer bewegingsvrijheid. Het getij van de oceaan vertoont in tijdsduur van eb en 
vloed nauwelijks asymmetrie. De Noordzee en zeker de Waddenzee zijn echter niet zo diep. Als de vloed 
tussen de eilanden door de Waddenzee in wordt gedrukt richting Harlingen, dan gebeurt dat met een 
grote kracht. Het water ondervindt veel weerstand van de zeer ondiepe Waddenzee. Als na de vloed het 
water met eb weer terug moet, dan is de stuwende kracht van de Noordzee niet aanwezig, maar de 
weerstand van de bodem natuurlijk nog wel. Eb doet er daarom veel langer over om het water weg te 
krijgen dan de vloed erover doet om het water binnen te krijgen.  

Langs de Hollandse kust en landinwaarts op de rivieren doet zich een 
merkwaardig verschijnsel voor. Zoals te zien is aan de getijkromme van 
Hoek van Holland (aan het begin, links) blijft het water na het laagste 
niveau bereikt te hebben een tijdje laag. Na een klein beetje gestegen te 
zijn, zakt het water weer en volgt er een tweede laagwater. Pas daarna 
stijgt het water snel en wordt het weer vloed.  
Zo'n kleine stijging, waarna weer een daling volgt wordt een agger 
genoemd. Bij Den Helder doet zich een zelfde verschijnsel voor, maar dit 
keer gebeurt het bij vloed. De vloed wordt als het ware uitgerekt. Hier spreekt men niet van een agger, 
maar van een dubbele kop. De sterkte van dit verschijnsel is afhankelijk van tijd en plaats. Bij springtij is 
er sprake van een grotere agger en bij doodtij van een kleinere. De verklaring van dit verschijnsel moet 
worden gezocht in de nabijheid van het amfidrome punt (zie 'Leeftijd van het getij'), zo'n 70 km uit de 
kust. Dit punt verzwakt het maansgetij, waardoor andere getijcomponenten hun invloed kunnen doen 
gelden. Aangezien de cotidal lines van andere getijcomponenten heel anders lopen dan die van het 
maansgetij, kunnen in bepaald situaties deze ervoor zorgen dat aggers e.d. ontstaan. Meer hierover in 
het laatste deel. 
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