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Voorwoord van de voorzitter  

door Mauk Driessen 
 
Een zomerkamp in Bretagne vlak bij de zee op aan 
een beeldschone camping en met schitterend 
weer. Deze combinatie was de perfecte basis voor 
een succesvol kamp. 
Madame Bernadette, de eigenares van camping 
“Manoir de Logan”, was een aardige dame met hart 
voor de gasten. 
Het bestuur bestond uit admin Els Zwanenbrug, ex-
cursieleider Gerard Harteveld en voorzitter Mauk 
Driessen. Gerard heeft zijn vele talenten optimaal 
ingezet om elke dag weer een mooi programma 
aan te bieden. De voorzitter wist hem te verleiden 
tot een voordracht over orchideeën. Alle vragen 
van de deelnemers wist hij te beantwoorden. 
 
 

Els, de actief fietsende admin, bewaakte het bud-
get scherp. Als bestuur werd zeer efficiënt verga-
derd en de choc duurde nooit langer dan een uur. 
Na de choc kreeg Adri Harteveld op ons verzoek 
gelegenheid om iets voor te dragen uit de bloem-
lezing van Nederlandse poëzie die zij zo maar in 
haar hoofd heeft.       
Mauk las enkele stukken tekst voor uit het boek 
‘Filosofie van het landschap” van Ton Lemaire. 
Dat leverde mooie discussies op. In het extreem 
mooie weer werd actief gewandeld, gefietst en ge-
zwommen. Wandelen in het binnenland, langs ri-
vieren/estuaria en langs de kust. Lijnwandelingen 
langs de kliffen werden mogelijk door het rijden 
met meerdere auto’s. Mauk kon precies aangeven 

hoe dat dan moest; Erik had de beste Tomtom en 
reed dus voorop.  
Er was volop botanisch ervaring in de groep. An-
dries en Jacques vormden een complementair duo 
dat geregeld samen in een berm werd aangetrof-
fen. Er was ook veel kennis over mossen, wieren, 
vlinders en libellen, hagedissen en slangen. En er 
werd een adder gezien! 
Het zwemmen in de heldere zee was een gewel-
dige ervaring. Enorme getijdenwisselingen en gol-
ven van minimaal tot metershoog. 
Door ieders positieve bijdrage én het mooie weer 
was dit al met al een zeer geslaagd kamp. 
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De deelnemers 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Do 25-7-2013 Le Circuit de Porz Poulhan PR21 
B  Do 11-7-2013 Wandeling ten Z.O. Van P. (A. v. R.) 
C Vr 12-7-2013 Vanaf St. Tronoën naar het N via Etang St Vio. Terug via duinen en strand (A. v. R) 
D Di 16-7-2013 Plage Theolin - Pointe de Van 
E Wo 34-7-2013 Excursie A. v. R, J. B. en A. t. B. naar Odet 
F Vr 26-7-2013 Locronan /  Tronoën 
G Wo 24-7-2013 Le bois du Roscoure (Combrit) PR12 
H Vr 19-7-2013 Botaniseren PR23 (circuit des moulins) 
I Wo 17-7-2013 Pont L'Abbé 
J Di 16-7-2013 Plage Theolin links en rechts het kustpad op 
K Ma 15-7-2013 Pointe de la Jument - Pointe du Millier 
L Zo 14-7-2013 Les Etangs de Languidou 
M Ma 22-7-2013 Audierne – Point Croix – Audierne 
N Za 20-7-2013 Kerbouvon – Plozevet 
O Za 20-7-2013 Promenade 21 vanaf Porz Poulhan 
P Wo 24-7-2013 Île-de-Sein 
Q Waarnemingen buiten de excursies gedaan. 
 

 
Deelnemers van links naar rechts 
staand: 
 
 
Ingrid Martin  
Erik Dinslage 
Els Zwanenburg  
Andries van Renssen  
Marloes Lagcher  
Rob van Mook  
Jacques Bogaarts 
Janneke van Weelderen - 
Schipper 
Anton van Weelderen  
Claudine Holla 
Connie Stumpel 
Mauk Driessen 
 
zittend: 
 
Adri Harteveld-Bol 
Iet Bakx 
Gerard Harteveld 
Astrid Tilstra 
Anneloes ter Horst 

 



5 

  

 
 
 

Sfeerverslagen 

1 Rondwandeling vanuit Plovan 
Zondag 14 juli 

Iedereen ging mee met keuze twee, want daarin 
klonk het woord “zee”. Per fiets of per auto, Els die 
met haar fiets net niet viel! Een rondwandeling van-
uit Plovan, een kilometer of 8 à 9. Daar konden we 
wel tegen? Maar de tijd verliep en de temperatuur 
liep op. Veel planten te herkennen en een ruïne van 
een kapel. Toen snel een pauze. 
Een deel van de groep koos voor de korte route te-
rug, want de Quartorze Juillet optochten lonkten. 
Maar waar die shortcut was? We hebben hem, on-
danks de inzet van Claudine en Mauk, niet kunnen 
vinden. 
We zijn dus dezelfde route teruggelopen; het was 
inmiddels erg warm, niemand op straat behalve 

wandelende Nederlanders! Om circa 14.30 uur te-
rug bij de auto/fiets in Plovan. Daar is de kerk nog 
even bekeken, heel beeldig. 
De rest van de groep liep de hele ronde onder lei-
ding van Anneloes. Deze groep splitste zich ook 
snel op in tweeën; kruipers en lopers. De lopers lie-
pen verkeerd en kozen daarna voor de snelste 
route naar het strand. Daar werd gezwommen en 
naar vogels gekeken. De terugweg ging door heide 
en moerasgebied. Het alternatieve pad naar Plo-
van was verdwenen, waarop gekozen werd om de-
zelfde route richting dorp te nemen als op de heen-
weg. 
 
2 Pointe de la Jeument – Pointe de Milier 
Maandag 15 juli 
 

Op de parkeerplaats 
viel Iet af, zij bleef daar 
rondkijken. Na de eer-
ste bocht waren de 
plantenmensen ver-
dwenen, we zagen ze 
pas op het eindpunt 
weer terug. Tijdens de 
fantastische wande-
ling over de kliffen ver-
loren we steeds meer 
deelnemers, maar uit-
eindelijk kwamen we 
op de parkeerplaats 
allen weer samen. Het 
was een mooie, maar 
intensieve wandeling, 
op en af en slingerend 

langs de kust. Mooie vergezichten en uiteindelijk 
een heerlijke plons in de oceaan. 
 
3.1 Pointe du Van  
Dinsdag 16 juli 
We zijn met 7 deelnemers vertrokken voor een klif-
fentocht van Plage de Théolen naar Pointe du Van. 
Nadat we de auto-wisseltruc hadden gedaan gin-
gen we van start. Het was nevelig en het waaide 
stevig, dus in tegenstelling tot de dagen hiervoor 
was het redelijk koud. 
Het wandeltempo lag hoog, waardoor we met de 
koffiepauze op het uitkijkpunt al bijna halverwege 
waren. Na de koffiepauze brak de zon door en werd 
het uitzicht fantastisch mooi. 
Tijdens de lunch, op een helling langs de kust, vlo-
gen er meerdere Jan van Genten voor ons langs, 
die ook enkele keren naar vis doken. Na de lunch 
hebben we bij het kapelletje nog even naar muur-
hagedissen gekeken waarna Mauk en Erik de auto 
van Erik hebben opgehaald. 
Op de terugweg zijn we met 4 personen nog even 
gestopt bij een meertje (Etang de Laoual). Weinig 
spectaculaire waarnemingen, maar wel een uitzicht 
dat zoals foto in een reisgids kon; de zee met ver-
schillende tinten blauw, een wit hotelletje aan het 
strand en op de achtergrond rotsen met bootjes er-
voor. 
 
3.2 Kustgebied bij Théolen en Kapel St. They 
Dinsdag 16 juli 

Het is een zomerse dag van ruim 30 graden en met 
een strakblauwe hemel. We rijden naar de kapel St. 
They (Point du Van) de we voor de wandeling gaan 
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bezoeken. De Finistère wemelt van de mooie kerk-
jes; vaak robuuste, grijs verweerde gebouwen die 
dateren uit de middeleeuwen, met grijze leien da-
ken en soms hoge spitse stenen torens waar je 
dwars doorheen kunt kijken. Dit kapelletje staat op 
een afgelegen “kaap” middenin een ommuurd veld. 
Scheepsmodellen herinneren aan miraculeuze 
reddingen. 
Houten beelden bekoren door hun eenvoud en gra-
tie. Enkelen van ons verheugen zich al op een con-
cert wat zich hier op deze plek zal gaan afspelen, 
later in de week. 
We rijden door, en op de weg naar Théolen breken 
4 deelnemers uit naar Cléden Cap Sicun. Claudine 
wil koffie, en zo belanden we in een café, Chez Jea-
nette, alwaar de struise Jeanette een aantal locals 
met mooi verweerde visserskoppen kleine glaasjes 
roze (sterk) spul inschenkt (het is 11 uur ’s och-
tends). Iet, Adri, Claudine en ik worden allerharte-
lijkst ontvangen en persoonlijk via de feestzaal door 
Jeanette naar het privaat geleid. 
Na deze korte onderbreking rijden we naar 
Théolen. We treffen Andries, Jacque, Anneloes, 
Anton en Janneke op een klein mooi strandje om-
gord door prachtig basalt, en klimmen omhoog de 
GR34 op. 
Wat een feest voor het oog, de talloze bloemen, va-
rens, grassen, vogels (sterns, Jan van Genten, zil-
verreigers, buizerds, gekuifde aalscholvers, zwart-
kopmeeuwen) en dan vergeet ik voor mijn gemak 
de libellen, vlinders, hagedissen en zeewieren die 
ook ter sprake komen. 
Eerst een stukje links, daarna rechts van het 
strandje, naast de baak, een stenen “vuurtoren” 
waarvan de vorm de nodige discussie oproept. 
De buvette beneden op het strand heeft heerlijk ijs 
en ook koffie. Claudine en Adri besluiten te gaan 

zwemmen, de anderen gaan terug naar de cam-
ping. Kortom een heerlijke dag met voor iedereen 
wat wils. 
 
4.1 Loctudy – Point l’Abbé 
Woensdag 17 juli 
We hebben de auto vlakbij haven Loctudy gepar-
keerd. Eerst met z’n allen de romaanse kerk be-
zichtigd. Daarna de wandelroute GR34 gevolgd. 
Het was vandaag een gemakkelijke, vlakke wande-
ling. Vooral schaduw, mooie uitzichten over het wa-
ter van het estuarium. Het was weer schitterend 
weer, zo’n 30 ˚C.  
Bij de Menhir van Penglaouic (wellicht 5000 jaar 
geleden opgericht) koffiepauze en lunch om 12 uur. 
Sommigen aten geplukte zeekraal en lamsoor bij 
de lunch. Toen we net weer aan het lopen waren, 
kwamen we de (planten)kruipers ook tegen. Om 2 
uur waren we terug bij de auto. 
Een deel van de groep bezocht vervolgens Point 
l’Abbé en er is op de terugweg hebben we bij Pen-
hors nog even gezwommen. 
 
4.2 GR14 tussen Kerdual en de Menhir 
Woensdag 17 juli 

Met 6 personen in 2 auto’s van Pouldreuzic naar de 
excursieplek gereden. Het weer was prima, veel 
zon en een prettige temperatuur. We hebben twee 
biotopen bezocht: de bosrand richting de zoute 
baai en het pad langs de baai (met een aantal zout-
minnende planten). Op de terugweg hebben we 
nog Pont l’Abbé aangedaan. 
 
5.1 Pointe du Millier - Pointe de Kastel Koz 
Donderdag 18 juli 

 
Met prachtig weer en helder zicht vertrokken voor 
een wandeling over het rif van Pointe du Millier naar 
Pointe de Kastel Koz. Een route van 17,6 km. 

 
De vegetatie was te vergelijken met de vorige wan-
delingen, waarbij vandaag de grote adelaarsveren 
en gaspeldoorn wel zeer overheersend waren. 
Enkele waterstroompjes lieten mooi bloeiend wa-
terkers zien. Het te lopen pad werd duidelijk aan-
gegeven en was goed te belopen we zagen prach-
tige uitzichten over inhammen met fraaie rotspar-
tijen. 
Al met al een schitterende wandeling met een 
groep waarin de sfeer heel plezierig was.  
 
5.2 Strandwandeling vanaf de parkeerplaats  
Kerbinigou bij Treogat 
Donderdag 18 juli 
We zijn gestart bij de parkeerplaats bij Kerbinigou. 
Meteen rond de parkeerplaats vlogen al verschei-
dene libel 
 
len en vlinders en zijn we aan het determineren ge-
slagen. We kwamen in gesprek met een Française 
over de libellen die er vlogen. Gelukkig sprak ze 
ook Engels. Haar dochter vond vooral de plaatjes 
in de libellengids erg mooi. 
Inmiddels waren we het pad naar het strand over-
gestoken. We bevonden ons nog binnen 100 m van 
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de auto. Hier vingen we ons eerste hooibeestje en 
een blauwtje, wat het icarusblauwtje bleek te zijn. 
Doorlopend langs het strand hebben we bij diverse 
binnenmeertjes libellen bekeken. Het aantal soor-
ten was niet spectaculair, maar de aantallen wel. 
Bijzonder waren de tandems en de eiafzet die we 
zagen van zowel platbuik als vuurlibel. 
Warm geworden van de zon hebben we verkoeling 
gezocht in de zee. Bij het naar huis rijden gaf de 
thermometer 35,5 ˚ C aan. 
 
5.3 Kust ten westen van Pouldreuzic 
Donderdag 18 juli 

 
Vanaf de camping linksaf naar Keristenvet. Van 
daar langs de kust noordwaarts. Ter hoogte van 
Pozévet omgedraaid. Teruggefietst tot Penhors. 
Over de D40 naar Pouldreuzic. Via D143 terug 
naar de camping. 
Omdat de wandeling langs de kliffen te moeilijk 
voor mij is, doe ik de “groene” ANWB-route langs 
de kust. 
Als eerste het pittoreske kapelletje van St. Demet. 
De glas-in-loodramen zijn verticale gekleurde stre-
pen. Ieder raam een andere kleurschakering. 
Verder fietsend geniet ik van gekleurde bermen en 
steeds weer uitzicht op zee met mooie witte huizen. 
Een “Grand Cafe Gourmand” op het terras van een 
restaurant genoten en verder gefietst. Het is warm 
en veel wind. Daarom besluit ik ter hoogte van 
Pozévet terug te gaan. Ik mis bij Keristenvet de af-
slag naar de camping en rij door naar Penhors. Van 
hier de D40 naar Pouldreuzic. Vlak voor het dorp 
aan een picknicktafel mijn lunch gegeten en uitge-
rust in de schaduw van de bomen. Vervolgens te-
rug naar de camping. 
 
6 Rondwandeling ten noorden van de camping 
Vrijdag 19 juli 

Vandaag hebben we gekozen voor een zoge-
naamde compromiswandeling.  
Deze moest een optimum aan planten opleveren, 
liefst bloeiend en met een goed verhaal, in een mi-
nimum van tijd. Dus bij een start om 9.00 uur terug 
vóór 13.00 uur. 
Dit laatste is ons goed gelukt door 2 trucs toe te 
passen. 

1. Door het open veld gedeelte ter waarde van 
1/3 van het traject te negeren. 

2. door het laatste stuk door het bos met de 
menhir over te slaan. 

Al met al 7,5 km in 3 ½ uur. Dit kan men redelijk 
kort noemen voor een plantenexcursie. 

 
 
Na een onvermijdelijk stukje autoweg (andere route 
was er niet) gingen we al vrij gauw het bos in en 
met uitzondering van het middenstuk met bouw-
land bleven we de hele route in het bos. Dus de dag 
was goed gekozen; op de warmste dag bijna uit-
sluitend schaduw.  
We liepen over vaak Limburgs aandoende holle 
wegen met “goeie” soorten als stengelloze sleutel-
bloem en wilde hyacint. 

Na een koffie-lunch met uitzicht vervolgde we onze 
route langs een schilderachtig molencomplex al-
waar we welkom werden geheten door een grote 
gele kwikstaart, onze eerste en enige bijzondere 
vogel van vandaag. 
De wandeling eindigde enigszins in mineur met ¾ 
km autoweg, maar aangezien elk nadeel zijn voor-
deel heeft waren we in gestrekte draf om half één, 
vroeger dan gehoopt, weer thuis. Zo vroeg dat de 
zwemmers volop de tijd hadden voor hun geliefde 
duik in zee. 
 
7.1 Pors Poulhan PR21 
Zaterdag 20 juli 

Langs de kustweg naar Pors Poulhan, onderweg 
nog even gestopt om naar vogels en plantjes te kij-
ken. De eerste bontbekplevier! 
De wandeling is heel afwisselend. Eerst een stukje 
lage klifwandeling met heel andere begroeiing dan 
de hoge noordelijke kliffen. Verrassend was de 
grote aanwezigheid van Iluna crithmoides, een 
“zee”broertje van donderkruid. Daarna door meer 
agrarisch gebied, over mooie onverharde wegge-
tjes, vaak hol, veel bloeiende wallen en veldjes en 
dus vlinders. Verder door een bosachtige vallei met 
veel stengelloze sleutelbloem, en ook leuke voch-
tige stukjes met onder andere beekpunge en paar-
bladig goudveil. 
Na de wandelijk zijn we nog even gaan kijken bij de 
“Allée couvele”, een neolitisch graf, min of meer 
een hunebed, iets ten noordwesten van Pors Poul-
han. 
 
7.2 Camping – Keristenvet – Pointe du Souc’h 
(Pors Poulhan) 
Zaterdag 20 juli 
Bijna iedereen gaat vandaag fietsen. De “groene” 
ANWB-route langs de kust naar het noorden. Lek-
ker naar beneden naar de kust. Vlakbij Keristenvet 
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stoppen we voor een groep meeuwen. Hier kunnen 
we heel goed het verschil zien tussen zwartkop-
meeuw en kokmeeuw. Verder naar de “Menhir”, 
een monument opgericht voor de omgekomen vis-
sers. Vlak daarbij koffie gedronken op het terras 
van Restaurant Menhir. Dan verder. 
Het gaat aardig op en neer. Regelmatig duwt Jac-
ques Iet hard rennend omhoog. Heerlijk om dan 
weer naar beneden te gaan. 
Bij Pointe du Souc’h is voor mij het maximum aan 
hoogte bereikt. De meesten willen wel terug en er-
gens zwemmen. Dat gebeurt op het strandje bij 
Restaurant Menhir. Na de lunch zijn we rustig naar 
de camping teruggefietst waar we om 3 uur terug-
kwamen. 
 

 
 
7.3 Kliffenwandeling Pointe de Kastel Koz - 
Kergonouy 
Zaterdag 20 juli 
Alweer een stralende zonnige dag. Met 4 mensen 
in 2 auto’s naar de kliffen gegaan en gestart op het 
punt waar de vorige excursie geëindigd was: Pointe 
du Kastel Koz. 

Van daaruit gelopen naar de parkeerplaats ten 
noorden van Kergonouy waar we de 2e auto gepar-
keerd hadden. Een tocht van 7,9 km over een mak-
kelijk beloopbaar pad, maar wel met een keer flink 
dalen en stijgen. Bij 30 ˚ C leverde dat heel wat 
zweetdruppeltjes op. 
De bloeiende heide, de turkooizen kleur van de zee 
met de mooie rotspartijen maakte de uitzichten tot 
een plaatje. Veel vogels lieten zich niet zien, be-
halve een rechtopstaande vogel die er uitzag als 
een pinguïn met een witte buik en een zwarte rug. 
Het bleek een jonge aalscholver te zijn. 
Flink schikken was de grote, gewone adder die bij 
een stroompje op het pad lag te zonnen. Bijna was 
één van ons met sandalen aan erop getrapt. De 
discussie over sandalen op deze paadjes volgde 
dan ook. 
Met een pauze bij een mooi strandje met sterk rie-
kend zeewier waren we na ongeveer 3 uur op de 
parkeerplaats, waar de airco van de auto even op 
volle toeren werd gezet om af te koelen. Om half 3 
waren we weer  
terug bij de camping 
 
 
7.4 Strand van Treguennec / Pointe de la Torche 
Zaterdag 20 juli 

We starten bij de parkeerplaats bij Treguennec, net 
achter de duinen. De zee is amper zichtbaar, maar 
des te meer aandacht trekken de verdedigingswer-
ken van de Duitsers uit de Tweede Wereldoorlog. 
Van een afstand zeer indrukwekkend om te zien. 
We besluiten via één van de vele paadjes richting 
deze verdedigingswerken te lopen. We lopen door 
een grassig landschap met veel structuur. Onder-
weg zien we verschillende vlinders zoals oranje 
zandoogje, hooibeestje, icarusblauwtje en de ko-
ninginnepage.  

 
 
Van dichtbij blijken de verdedigingswerken te zijn 
opgeleukt met de meest aparte graffiti. Verbods-
bordjes maken duidelijk dat het niet de bedoeling is 
om op de verdedigingswerken te lopen in verband 
met valgevaar. 
We zijn bij een volgende parkeerplaats gekomen 
en besluiten bij Baie d’Audierne het strand op te 
gaan. Op het strand zijn twee hele en een inge-
storte bunkers aanwezig. Deze bunkers zijn zeer 
minimalistisch voorzien van graffiti, wat een mooie 
verrijking is van deze grauwe betonnen monsters. 
Via het strand lopen we weer terug naar ons begin-
punt. Onderweg genieten we van het uitzicht en de 
zeevogels. 
Eenmaal terug bij de auto bij het strand van Tre-
guennec besluiten we op oorlogstour te blijven. We 
rijden naar Pointe de la Torche, waar volgens de 
kaart ook verdedigingswerken liggen.  
Het contrast met het strand van Treguennec is 
groot: wat is het hier toeristisch met een bewaakt 
strand, meerdere surfclubs en strandtentjes voor 
koffie en meer! Dit betaald zich uit in de hoeveel-
heid blik op de parkeerplaats en het aantal mensen 
op het strand. We lunchen toch maar op het drukke 
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strand om vervolgens de klim naar Pointe de la Tor-
che te beginnen. Deze klim is kort en steil maar 
toch goed te doen. De verdedigingswerken zijn hier 
behoorlijk vervallen en daardoor minder zichtbaar. 
Het uitzicht vanaf dit schiereiland is fantastisch. 
Aan beide zijden van Pointe de la Torche liggen 
mooie baaien met zandstranden. De ene baai 
wordt aan de andere kant omsloten door uitste-
kende klif waarop een stadje is gelegen.  
In eerste instantie valt de insectenrijkdom op de 
Pointe wat tegen, we zien een oranje zandoogje en 
groot koolwitje. Echt enthousiast worden we pas 
als er een koninginnepage om ons heen fladdert en 
op korte afstand gaat zitten. Er worden volop foto’s 
van gemaakt en met een voldaan gevoel keren we 
terug naar de auto. Om te zwemmen zoeken we 
toch maar een rustiger plekje op… 
 
9.1 Fietstocht naar de ruïne van Languidone  en  
de vogelkijkhut van Trunvel 
Maandag 22 juli 

Via Pouldreuzic richting Penhors, na camping 
Landrézec linksaf richting Plovan. Langs de ruïne 
van Languidone en etang de Trunvel, naar de vo-
gelkijkhut over een onverhard maar wel te fietsen 
pad. Naar het strand aan het eind van de D156, een 
stukje onverhard, de GR34. Terug 156, via kapel 
dan D143, op dat stuk zestig, bij rotonde richting 
Landudec, rechtdoor, 2e links. 
Vier dames fietsten in rustig tempo richting strand. 
1e stop:  toeristeninformatie van Pouldreuzic, om 
de boot naar Ile de Seine te regelen voor later in de 
week.Even buiten de stad, op een schaduwrijke 
weg zagen we een heel groot insect vliegen, op 
ooghoogte, vlakbij, haast stilstaand in de lucht. Een 
vliegend hert! 
2e stop: bezichtiging van het kerkje van Plovan, 
van binnen en buiten, ook mooie akoestiek. 

3e stop: bij de ruïne van Languidore, even beke-
ken, mooie plek, op de elektriciteitsdraden poseer-
den 2 putters en 3 vinken. 
4e stop: de vogelkijkhut van Trunvel. Pas bij de 3e 
poging kregen we de grendel van de deur in bewe-
ging en we waren blij dat we de moed niet hadden 
opgegeven, want het was de moeite waard; we ke-
ken op een vlot met een stuk of 10 visdiefjes, som-
mige met jongen die ze voerden, sommigen aan 
het paren. Verder aalscholvers, zwanen, meerkoe-
ten en 2 kiekendieven kwamen langs. In het riet 
klonk de kleine karekiet. 
5e stop: even op de kaart kijken, moeten we echt 
die hoge berg op? 
6e stop: boven op de berg. Iet wordt geholpen door 
een vriendelijke Française. 
7e stop: we besluiten naar het dichtstbijzijnde 
strand te gaan, dat blijkt via een onverharde weg – 
een mountainbikeweg te zijn. We zetten door en 
komen bij… 
8e stop: Het strand! De zee is officieel 20 ˚ C (maar 
voelt warmer).Voor het eerst zwemmen we onder 
bescherming van 2 charmante bay-watchers: 
blonde, zongebruinde dames die telkens hun hoge 
stoel en blauwe vlaggen landinwaarts moeten ver-
zetten. 
9e stop: is weer de ruïne van Languidore, om even 
op adem te komen en wat water te drinken. 
10 stop: voor de rotonde, de weg richting Landu-
dec is iets fietsvriendelijker dan door Pouldreuzic 
centrum – minder hoog en minder druk. Tegen-
over de camping vliegt een kiekendief. Het was 
een prachtige dag. 
 
9.2 Wandeling PR42 La vallée du Névet 
Maandag 22 juli 
Om 10 uur waren wet met 3 auto’s, 11 personen in 
Locqueran. Daar parkeerden we bij de brug over de 
Goyen. Claudine had geen brood mee en 

 
 
ging dat nog even hardlopend kopen. Eric nam de 
gelegenheid waar om een sjekkie te draaien en te 
roken. Om 10.15 uur begonnen we aan de comfor-
tabele wandeling van 13 km. De watervogels had-
den de drooggevallen modderbanken  
 bevolkt. Markante oesterkweekplankiers stonden 
allen bezet onze aandacht te trekken. We liepen 
langs een boten “begraafplaats” langs een kasteel-
villa, over een schaduwrijk pad gekenmerkt door 
het voor
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komen van overdadige hoeveelheden adelaarsva-
ren en braam. We kwamen bij een vervallen werk-
plaats die tevens als drinkbak voor het vee werd 
gebruikt. Tijdens de koffiepauze kregen we van Ge-
rard een Bretons boterkoekje. Er werd een roze pe-
likaan waargenomen. Echt waar. Om 11.45 uur 
brak de zon door de bewolking heen. We namen 
de brug over de Goyen en passeerden de getijde-
molen. In de schaduw van dennen werd geluncht 
terwijl 3 personen nog het schilderachtige Point 
Croix bezochten. Aan de andere kant van de rivier 
was het pad erg comfortabel. Het lag op de plek 
van een voormalige spoorbaan, waar onder nu een 
riolering was aangelegd die eindigde in een zuive-
ringsinstallatie die ging draaien toe wij langsliepen. 
Het zeewater kwam met forse kracht de Goyen vul-
len en de zandbanken onderwater zetten. Kano’s 
kwamen nu ook met de stroom mee de “rivier” op. 
Er werd een “heilige ibis”waargenomen. De vogel 
zou hier in de zeventiger jaren zijn uitgezet. 
Om 14.30 uur was de mooie wandeling ten einde. 
De sfeer was vertrouwd en dus goed. 
 
9.3 Pors Poulhan 
Maandag 22 juli 

We starten de wandeling bij de haven van Pors 
Poulhan. Het is wat grauw weer. Een meeuw ver-
gezelt het standbeeld van het vrouwtje dat over de 
haven uitkijkt.  
Via een pad dat omhoog loopt vanaf de haven heb 
je een fantastisch uitzicht over de haven. In het 
dorpje is de route even lastig te vinden. De marke-
ring ontbreekt. Met gezond verstand en een omme-
tje van ongeveer 100 m ten opzichte van de eigen-
lijke route vinden we de route weer terug. Het 
dorpje is erg mooi, maar we verlaten het toch om 
langs de kust te wandelen. Mooie  rotsformaties 
volgen. De tuinen van de woonhuizen grenzen zo’n 
beetje aan de rand van de kliffen. Wij volgen een 

smal paadje op de grens tussen tuin en afgrond. 
Toch doet dit wandelpaadje totaal niet eng aan. Dit 
wordt het pas als je, net als de locals, naar beneden 
klautert naar de zee. Wij blijven rustig op het pad 
en verbazen ons over de mooie planten die hier 
staan. ’s Avonds horen we dat we een hottentotvijg 
mee hebben genomen. Een plant die het volgens 
Andries zeker in onze tuin moet gaan doen en ook 
in Bretagne van oorsprong niet voorkwam. Leuk! 
Met weemoed nemen we afscheid van de kust met 
zijn mooie kliffen en gaan het binnenland in. Echt 
veel minder is dit niet. We worden begroet door een 
grote rode kater die duidelijk aandacht wil. Gelukkig 
loopt hij niet verder mee, anders hadden we zeker 
de woelrat gemist die in een bermslootje prinsheer-
lijk zijn dagelijkse groen zit te eten. Dat het een rat 
was, stond meteen vast. De boekjes op de camping 
moeten duidelijkheid geven welke soort het betreft. 
Een gewone rat is het dus niet, maar dit maakt niet 
dat de andere kampgangers meer gecharmeerd 
zijn van de waarneming van een rat. En hij was juist 
zo schattig… Voor mij een echte natuurbeleving. 
Een route volgen blijft lastig, we lopen fout en snap-
pen niet wat we verkeerd doen. Gelukkig zien we 
hierdoor wel de Spaanse vlag. Een hele uitgespro-
ken nachtvlinder, die overdag ook actief is. 
Als we de route weer opgepikt hebben lopen we 
nog een stuk door het boerenland. Door de aanwe-
zigheid van overhoekjes en brede, ruige bermen en 
taluds zijn er veel vlinders aan het vliegen. We zien 
de soorten die we al eerder hebben gezien zoals 
zwartsprietdikkop, geelsprietdikkop, atalanta, bont 
zandoogje en een leuke waarneming van de kleine 
ijsvogelvlinder. Een niet alledaagse vlinder. 
Het laatste stuk van de wandeling gaat door het 
bos, waar aan beide zijden water langs het pad 
stroomt. Een ideale plaats voor de gewone bronli-
bel. Als we het bos verlaten lopen we nog langs een 
mooi, maar klein heideveldje terug richting auto. 

Voor ons een geslaagde wandeling met veel vlin-
ders en libellen. 
 
10 Le Juch, le circuit de Sainte-Brigitte 
Dinsdag 23 juli 

Op aanraden van Els en Andries gaan we vandaag 
op de zondag wat verder van huis naar le Juch. Het 
dorpje is mooi, met een statige kerk in het midden. 
De wandeling loopt in eerste instantie langs een re-
delijk drukke weg. Dit duurt behoorlijk lang, wat de 
stemming wat minder maakt. Helemaal met deze 
warmte, geen boom voor schaduw en een bedroe-
vende vegetatie waardoor er weinig vliegt. 
Eenmaal van de drukke weg af lopen we meer in 
de schaduw. Landschappelijk is de wandeling 
mooi, met op het eind een kapelletje en een deel 
van de route over een oud spoortraject. Er vliegt 
bijna niets qua vlinders en vooral in lage dichthe-
den. Dit is niet verwonderlijk als je kijkt dat er weinig 
bloeiende planten staan, zeker voor Bretonse be-
grippen. Om te wandelen een mooie wandeling, 
voor de waarnemingen kun je hem beter overslaan. 
 
11.1 Ile de Sein 
Woensdag 24 juli 
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Exact 07.45 uur zaten we in de auto’s, op weg naar 
de boot waar we geacht werden om 8.30 uur aan-
wezig te zijn. Dat haalden we ruimschoots. Excur-
sie van slechts 6 personen, de afhakers waren 
bang gemaakt door de excursieleider; het zou erg 
druk zijn, de boot zou propvol zijn, op het eiland zou 
je over de hoofden kunnen lopen, etc.  
Niks was minder waar: de boot was goed gevuld, 
maar dankzij Eriks snelle actie zaten we op het bui-
tendek op een windluwe plek. 
De boottocht was de moeite waard: vooral rond 
Cap du Raz was de zee wat onstuimig, zodat de 
kliffen heel goed tot hun recht kwamen. 
We konden ons kliffenpad met de diverse Caps nu 
eens van de andere kant bekijken. De hombreux 
dolphins lieten zich jammer genoeg niet zien. Mis-
schien op de terugweg meer geluk? 
Na precies een uur meerden we aan op Ile de Sein. 
Eerste indrukken waren al gelijk geweldig: laag wa-
ter, veel boten op pootjes op de drooggevallen 
stukken, een aangenaam zicht op de ‘kade’ met 
restaurantjes en een paar winkeltjes. 
Mooi weer, ronde de 22 ̊  C, half zonnig, ideaal voor 
een rondje eiland. Ondertussen vogels gespot. 
Hoogtepunt: de dwergstern, die zijn broedgebied 
had aan het andere eind van het eiland, achter de 
vuurtoren. 

Na een kopje koffie bleef Iet achter om op haar ge-
mak het stadje en de haven te bekijken. De rest liep 
de ‘eilandroute’. Mooie foto’s gemaakt, veel vogels 
gezien, mooie stenen en schelpen ontdekt! 
En óók nog Bretonse souvenirs gescoord door de 
dames, voor (klein)kinderen en voor zichzelf. Mor-
genavond tijdens onze gezamenlijke maaltijd; 
showtime. 
 
Kortom: een heerlijke dag, mooi eiland met niet al 
te veel toeristen. Een aanrader. Dag met een gou-
den randje, een 9. 
 
11.2 Combrit-Riv. l’Odet 
Woensdag 24 juli 

Vandaag een wandeling met 6 deelnemers naar de 
bossen langs de Odet bij Combrit in het “diepe zui-
den” (maar dat is relatief ten opzichte van het 
kamp). Na een steegje maast de kerk vonden we 
dankzij geroutineerd kaartlezer Anneloes de juiste 
rood/wit/gele route, die ons een prachtig oud bos 
invoerde. Om al gauw bij het estuarium, nagenoeg 
droog, uit te komen. 
Na ampele discussie hadden we er voor geopteerd 
tegen de draad in te lopen om maximaal van de 
schaduw te profiteren. Ideaal want het bos zou ons, 
en vice versa, niet meer verlaten. Veel fraaie soor-
ten planten, enkele leuke vogelsoorten, een paar 
zoogdiersporen en een super giftige paddenstoel 
(door Astrid nog net niet geconsumeerd) waren ons 
deel. 
Met 4 ½ uur, inclusief twee koffie/lunchpauzes, 
voor 9 km waren we niet ontevreden toen we de 
dag met een terrasconsumptie besloten. 
Daarna hebben we nog de 14e eeuwse kerk be-
zichtigd, voorzien van zeer fraai houtsnijwerk aan 
de dwarsbalken en de kroonlijsten. 
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11.3 Chapelle Notre-Dame de Tronoan / Guilvi-
nec 
Woensdag 24 juli 

De Chapelle Notre-Dame de Tronoan bezocht, die 
een eind buiten het stadje St. Jean-Trolimon ligt. 
Het is één van de oudste calvaires, en de figuren 
zijn in haut-reliëf gemaakt. Even verderop is een 
dolmen te zien. 
Door naar Guilvinec (vissershaven) waar op de 
granieten kust te zien is waar de molenstenen wor-
den uitgehakt, de grote ronden gaten getuigen 
daarvan. 
Daarna naar Point-L’Abbé, waar op donderdag een 
grote markt is. Gezellig havenstadje om te winkelen 
en een terrasje te bezoeken. 
 
11.4 Pointe de Brezellec 
Woensdag 24 juli 

Met twee man hebben we een stukje ontbrekende 
kliffentocht gewandeld. Zonder een tweede auto 
was de ‘auto-wisseltruc’ niet mogelijk, het werd dus 
een rondwandeling. Hier zijn we gestart met een 
tocht door het binnenland. Dit had ook zo zijn 
charme, omdat bij eerdere kliffentochten je zicht 
toch vooral op de klif en de zee was gericht met de 
daarbij behorende vergezichten, en je daardoor 
weinig van het binnenland zag. Vrij vlot kwamen we 
bij een leuk moerasje/vennetje. Hier vlogen de eer-
ste vlinders en libellen. Veel eerder dan gedacht 
kwamen we aan bij het punt waar we zouden om-
draaien en langs de kliffen liepen. Eindelijk brak 
ook de zon door, waardoor het hele landschap met-
een een ander aangezicht kreeg. Dit deel van de 
kliffen is goed te bewandelen, maar wel wat eento-
nig. Wel genoten we van de rode erica, warkruid en 
brem. Het blijft een fantastisch kleurenpalet. 
Vanaf de kliffen zagen we veel bootjes in het water 
liggen in een beschutte baai. Deze bleek van de 
parkeerplaats waar de auto stond bereikbaar te 

zijn. Via een zeer steil pad naar beneden kon je 
deze bootjes bereiken. We hebben hier onze lunch 
gegeten en bekeken hoe je toch bij die bootjes 
kwam. Blijkbaar lag er een roeiboot voor algemeen 
gebruik, waarmee je naar je boot kon ‘roeien’ (er 
zat maar 1 peddel bij). Eenmaal bij je boot aange-
komen kon je niet meteen wegvaren, maar moest 
eerst de roeiboot weer teruggebracht worden voor 
de volgende. Een leuk tafereel. 
Omdat het nog maar net na de middag was hebben 
we besloten om nog een stuk verder langs de klif-
fen te lopen. Bij Plage de Théolen zijn we weer via 
het binnenland teruggelopen naar Pointe de Bre-
zellec.  
De combinatie tussen kliffen en het achterland ga-
ven deze wandeling net een extraatje.  
 
12.1 Locronan 
Donderdag 25 juli 
In Locronan zijn we gestart met het bezichtigen van 
een aantal kapellen. Het was echter heel druk en 
toeristisch waarop we besloten toch de wandeling 
te gaan lopen. We moesten vrij snel behoorlijk klim-
men. Gelukkig was het merendeel van de route in 
de schaduw.  
De bossen waren mooi en veelzijdig. Toen we een-
maal het eerste steile deel achter de rug hadden, 
liepen we op een hoogte met prachtig uitzicht tot 
aan zee. We kwamen langs een kapelletje en gin-
gen daarna het bos in. Dit bos was echt prachtig 
met oude hakhoutstoven die kronkelig waren uitge-
lopen en bijna volledig onder het mos zaten.  
 

 
 
Het voelde net als het verboden bos van Zwein-
stein in Harry Potter. In de schemer en alleen zou 
ik me er veel minder op mijn gemak voelen. Via een 
tweede kerkje en mooie paden in de schaduw (die 
behoorlijk steil konden stijgen) kregen we Locronan 
weer in het zicht.  
Heel frappante is dat in Locronan het heel druk 
was, maar dat we tijdens de wandeling amper men-
sen tegen zijn gekomen. Wat een rust. Een echte 
aanrader! 
 
12.2 Pors Poulhan 
Donderdag 25 juli 

Wij vertrokken om 10 uur vanaf de camping om op 
Janneke Els en Iet te wachten die aankopen had-
den gedaan voor de gezamenlijke maaltijd ’s 
avonds. 
Om 11 uur startte de excursie met de woorden van 
Anneloes “lieve mensen”, wat volgens Gerard 
hoorden bij de 70er jaren. We begonnen bij het 
diepliggende haventje met een granieten beeld van 
een vrouw met een hoge Bretonse muts op. Eerst 
volgden we een stukje asfaltweg, waarop we een 
platgereden pad en spitsmuis aantroffen. Vervol-
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gens liepen we over een heerlijk kliffenpad met uit-
zicht op rotsformaties, wieren en zee. Er groeiden 
vele hazestaartjes en een hottentotvijg. 
De koffiepauze vond plaats zittend op een bank 
waar plaats was voor allen, min één met eigen 
stoeltje. We konden rustig de zeevogels spotten. 
Daarna liepen we van de kust af wat omhoog. Nu 
over zandpaden, tussen akkertjes en handmatig 
opgebouwde muurtjes bewogen we ons rustig 
voort. We hoorden een goudvink, liepen door een 
bos met waterstroompjes aan beide zijden die zich 
later tot één beek samenvoegden. Op de lunchplek 
wat één plaatsje aanwezig waarop Anton mocht 
plaatsnemen. Daarna een schaduwrijk bos in met 
veel nattigheid waar we grote hoeveelheden goud-
veil aantroffen om vervolgens via een knuppelpad 
omhoog om 14.15 uur bij de haven, na 7 km lopen 
terug te keren bij de auto. Het was een fijne afwis-
selende wandeling. 
 
Locronan 
Vrijdag 26 juli 
Laatste dag van een zonnig ‘zee’-kamp. Deze dag 
moest er nog gezwommen worden door de zwem-
groep, dus we moeten om 15.30 uur terug zijn. 
Jammer genoeg lukte dat net niet. Of is ‘jammer’ 
wel het goede woord? Locronan had namelijk veel 
te bieden aan de bezoeker. 
Een mooie kathedraal, fraai dorpsgezicht, veel 
sfeervolle souvenirwinkeltjes. Om 10 uur begonnen 
we aan onze ‘processie’-wandeling. Deze keer uit 
het ANWB-achtige boekje, weer eens heel wat an-
ders dan de Franse wandelingen. 
Een nadeel: de hoogtelijnen waren niet ingetekend 
zodat we nogal eens voor verrassingen kwamen te 
staan: steile weg omhoog, steile weg omlaag, maar 
als geheel goed te doen: over de 7 km hebben we 
3 ½ uur gedaan, inclusief 2 pauzes. 

Een deel van het pad leidde door een sinister Harry 
Potter-bos: stobben van Beuken waren opnieuw 
grillig uitgegroeid en de stammen waren met allerlei 
mossen bedekt. Er was geen mossenspecialist in 
ons gezelschap, dus we zijn er misschien wel te 
snel doorheen gelopen.  
Geen bijzondere waarnemingen (of is een vuur-
goudhaantje wel bijzonden?) Wel twee aardige ka-
pelletjes op strategische plekken, waar de St. 
Ronanprocessie halthoudt en bidt. Dat hebben wij 
niet gedaan, maar ongetwijfeld zijn het magische 
plekken, want 2 jonge mensen oefenden daar de 
Japanse vechtkunst Aikido. 
Een mooie dag, een waardig besluit van twee heer-
lijke weken. En om half vijf lag de zwemploeg weer 
in de Atlantische Oceaan, die elke dag weer anders 
(warmer) voelde en al zijn golventrucs liet zien! 
 

 
 
Phoneour-Lanvern 
Vrijdag 26 juli 
Nadat wij afscheid hadden genomen van Rob en 
Marloes en van Jacques die op de fiets vertrok, 
stapten Anton en ik bij Astrid en Anneloes in de 
rode bolide met hoge instap. Een auto waarin, naar 

het schijnt, je horizontaal kunt liggen slapen! Ons 
eerste doel was de schitterende calvaire van 
Tronoen. Op de calvaire uit 1450 wordt het leven 
van Christus uitgebeeld. Onvoorstelbaar hoe men 
in die tijd dit in graniet wist uit te beelden. Aanslui-
tend reden we naar een orchideeënveld waar Ge-
rard de voor hem nieuwe soort vond. De zomer-
schroeforchis. 
Wij genoten daarvan nog meer soorten orchideeën 
en hoorden er de kikkers kwaken. Even verder lo-
pend zagen we een Hollands aandoende duinenrij. 
Vanuit Ploneour-Lanvern een prachtige land-
schapswandeling gemaakt. Overwegend lopend 
over een oude spoorbaanroute uit de 19e eeuw, 
kwamen we langs oude boerenwoningen waarvan 
één rietgedekt. En zoals overal in Bretagne bloei-
den er fraaie hortensiastruiken. Langs een wat ver-
waarloosde wasplaats liepen we verder en vonden 
we tamarish, kleine ratelaar, timotegras, geknikte 
vossenstaart, veldsalie en kromhals. Terug 
in Ploneour uitrusten op een terras. Terug naar de 
camping waar we met de nog aanwezigen de res-
tanten aten en dronken, zonder choc, maar wel 
heel gezellig.  
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Verrassende meevallers in 
Bretagne 
door Gerard Harteveld 
 
Er zijn schitterende, natuurhistorisch zeer interes-
sante KNNV-kampbestemmingen waar zelfs in de 
zomer weinig of helemaal geen orchideeën te vin-
den zijn. Zo’n gebied verwachtte ik dat de omge-
ving van Pouldreuzic in Zuid-Bretagne zijn, zo 
noemde het verslag van het KNNV-kamp 2008 in 
het naburige Chateaulin slechts twee soorten. 
Daarom liet ik mijn orchideeënboeken maar thuis 
op de plank staan.  
Het was de zaterdagmiddag 13 juli 2013 waarop 
het kamp ’s avonds 20.00 uur officieel zou begin-
nen. In het bezoekerscentrum Maison de la baie d-
Audierne kon de charmante informatrice me niet 
vertellen waar de in de wandelgids genoemde sta-
tions d’orchidées te vinden waren. Een Frans echt-
paar daar vertelde me dat orchideeën alleen in het 
voorjaar bloeiden, wat ik beleefd maar stellig, in 
mijn beste Engels weliswaar, tegensprak. Even la-
ter brachten ze me, op aanwijzingen van een tele-

fonisch geraad-
pleegde kennis, 
naar een natuurre-
servaatje bij een 
tweetal menhirs en-
kele kilometers ver-
der waar er kans 
was op orchideeën. 
Inderdaad na een 
snelle blik over het 

plasdrasse terreintje kreeg ik al gauw drie soorten 
in het vizier. Vanwege mijn beleefd wachtende be-
hulpzame Fransen en mijn inmiddels doorweekte 
schoenen volstond ik met het snel wat foto’s maken 

van enkele bijna uitge-
bloeide piramide-or-
chissen, wat moeras-
wespenorchissen en 
bijna uitgebloeide 
vleeskleurige orchis-

sen. Niet bijzonder spectaculair, maar gezien de 
geringe verwachtingen vooraf een hoopgevend be-
gin. Toen had ik nog geen idee van de grote ver-
rassing die me nog te wachten stond, maar daar-
over later meer.  

De volgende dag, zondag 14 juli 
2013, op zoek naar de door Els en 
Andries gevonden orchidee bij 
een bruggetje in de duinen niet 
ver van de ruïnes van de kiezel-
steenfabriek voor de Atlantikwall 
uit de Tweede Wereldoorlog bij 
Tréguennec. Dankzij de flora’s 
van Andries en de informatie van 
een Goudse oud-KNNV’er van paar tenten ver-
derop stelden we vast dat het hier de beschermde 
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Moerasorchis, Anacamptis (Orchis) palustris be-

trof. Verspreid over een groter terrein vonden we in 
totaal enkele tientallen van deze prachtig in volle 
bloei staande schoonheden op de rode lijst vermeld 
als kwetsbaar en in heel Bretagne alleen op die lo-
catie te vinden. Dat bij zo’n vondst het hart van de 
oprechte orchidofilist sneller gaat kloppen, moge 
duidelijk zijn. Maar dat was nog niet alles. 
Vijf dagen later, na enkele schitterende wandelin-
gen over de kliffen, alwaar helaas geen orchi-
deeën, teruggegaan naar het natuurgebiedje bij de 
menhirs met de bedoeling daar uitvoerig de in volle 
bloei staan moeraswespenorchissen te fotografe-
ren. Nu met laarzen aan en op de knieën ontwaar 
ik een frêle orchis met witte bloempjes als trompet-
jes in een spiraal om de stengel, een fraai exem-
plaar van de Zomerschroeforchis (Spiranthes spi-
ralis), voor het eerst in mijn leven. En dat op een 

meter afstand van de plaats waar ik zes dagen te-
voren stond. Weer een kwetsbare soort die in 
Frankrijk nationale bescherming geniet en in Eu-
ropa onder de bedreigde soorten valt. 
 

Zeldzame Zomerschroeforchis 
 
door Gerard Harteveld 

 
De onverwachte vondst van de zomerschroeforchis 
tijdens het kamp Pouldreuzic in juli 2013 was voor 
mij aanleiding in de boeken te duiken en op internet 
te speuren naar wat er bekend is over deze bijzon-
dere orchidee.   
Hier wordt eerst gekeken naar de mondiale en na-
tionale verspreiding van de schroeforchissen, ver-
volgens bekijken we hun bijzondere bouw, dan de 
enige in Nederland voorkomende Schroeforchis en 
tenslotte de Zomerschroeforchis. 
 

 
Verspreiding 
Het merendeel van de ca. 30 soorten Schroefor-
chissen, de Spiranthinae, komt in Noord-Amerika 
voor, in Midden-Amerika vijf en in Azië vier soorten. 
Van de vier Europese soorten: Spiranthes aesti-
valis, S. romanzoffiana, S. sinensis en de S. spiralis 

komt alleen de laatste, de Herfstschroeforchis, ook 
in Nederland voor. De zeer zeldzame S. romanzof-
fiana vindt men in Groot-Brittannië, Ierland, Sub-

arctisch Amerika tot het noorden en het westen van 

de Verenigde Staten, terwijl de S. sinensis groeit in 

Europees Rusland tot aan de Stille Oceaan, Bor-
neo, Java, Sumatra, Filipijnen, Australië, Tasma-
nië, Nieuw-Zeeland, Nieuw-Guinea. 
 
Spiralen 
De bloemen staan in een schroeflijn om de as van 
de naar boven toe klierachtige stengel gedraaid. 
De bestuivende insecten, meestal hommels, wer-
ken altijd van onder naar boven als ze foerageren 
op deze spiraalsgewijze bloemen. De pollinia zijn 
eerder rijp dan de stamper. De insecten vliegen 
eerst naar de onderste bloemen, die zijn functio-
neel vrouwelijk: de aanvankelijk niet bereikbare 
stempel is nu toegankelijk en ontvankelijk voor de 
pollinia. De hommels op weg naar de nectar ach-
terin de lip strijken de meegebrachte stuifmeelpak-
ketjes langs de kleverige stamper. Dan klimmen ze 
hoger op dezelfde plant en nemen nieuwe stuif-
meelklopjes mee. De hogere bloemen, die later 
bloeien, zijn functioneel mannelijk: de pollinia zijn 
rijp terwijl de stamper nog niet toegankelijk is. Ze 
bevatten ook minder nectar, zodat de hommel met 
rijpe pollinia op zijn snuit gestimuleerd wordt naar 
de onderste, vrouwelijke bloemen van volgende 
plant te vliegen waar meer nectar te halen valt. Zo 
wordt kruisbestuiving bevorderd doordat meeldra-
den en stamper niet tegelijkertijd rijp zijn (dichoga-
mie).  
 
Een Nederlandse Spiranthes 
Het kleine, maar sierlijke orchideetje Herfstschroef-
orchis uit Europa, Middellands Zeegebied tot aan 
de westelijke Himalaya is nergens algemeen en 
kwam oorspronkelijk alleen maar in het gebied rond 
de Middellandse Zee voor en is daar nog steeds vrij 
algemeen. In mei – juni verdwijnt hij onder de grond 
en komt in september weer bovengronds en is de 
zomerrust voorbij. Hoewel de Nederlandse zomers  
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niet zo’n intense droogte kennen als in het Mediter-
rane gebied het geval is, volgen de Nederlandse 
planten dezelfde cyclus. Tijdens de bloei vormt zich 
naast de bloemstengel een nieuw rozetje. Door 
veranderingen in het waterpeil en intensivering van 
de landbouw is het aantal groeiplaatsen sterk ver-
minderd. De herfstschroeforchis kan gemakkelijk 
door andere plantensoorten verdrongen worden. 
Telde men in 1980 nog ruim dertig uurhokken, 
anno 2013 zijn er slechts drie populaties: in de 
Westduinen (Goeree), op het niet ver daar vandaan  

 
gelegen eiland Hompelvoet en de Berghofheide 
(Zuid-Limburg). De bescheiden witte bloemen be-
vatten nectar en zijn (enigszins) aangenaam wel-
riekend, ruikend naar lelietjes-van-dalen, vanille, 
amandelen of hyacinten of mieren. 
 
Zomerschroeforchis 
Van alle dertig soorten is de Spiranthes aestivalis 

de enige Mediterraan-Atlantische. De van oor-
sprong zuidelijke soort is vermoedelijk eens via de 
grote rivierdalen van bijvoorbeeld de Rhône en de 
Rijn naar het noorden gewandeld en in oostelijke 

richting volgde hij de Donau stroomafwaarts. Deze 
soort komt nu exclusief voor in zuidwest-Europa, 
vroeger noordelijk, tot 1936 in Nederland en tot 
1954 in België. Deze kwetsbare soort is in het ge-
hele gebied vrij zeldzaam en komt zeer verspreid 
voor.  
 
In Engeland is de Summer Lady’s-Tresses (de 
haarvlecht van de dame) het laatst waargenomen 
in 1953. Dat ook de S. aestivalis een bescheiden, 

welriekende, geur afgeeft komt terug in zijn Itali-
aanse naam Testicolo odoroso. In het zuidwestelijk 
deel van Bretagne waar ons kamp was, zijn slechts 
vier vindplaatsen. In Frankrijk staat hij onder natio-
nale bescherming, terwijl de Herfstschroeforchis 
die minder zeldzaam is regionale bescherming niet 
in Bretagne-geniet. Het is een feest met een loep 
de kleine, witte trompetvormige klokbloempjes te 
bekijken die bijna horizontaal aan de lange, ge-
draaide, behaarde aar geplaatst zijn. Ze staan wel 
bij Moeraswespenorchis, Wollengras, Knopbies, 
Parnassia en Pijpenstrootje, dus zonder rubber-
laarzen houd je het niet droog. 

 
Cingel, N.A. van der 1995: An atlas of Orchid Pollination –
European Orchids – Rotterdam 
Cingel, N.A. van der 1995: An atlas of Orchid Pollination –
America, Africa, Asia and Australia – Rotterdam  
Claessens, J. & Kleynen, J. 2011: The flower of the European 
orchid. Form and function. – Voerendaal 
Danesch, E. & O. 1984: Die Orchideen der Schweitz -Zürich 
Darwin, Ch. 1877: The contrivances by with orchids ars ferti-
lized by insects – London 
Dusak, F. & Prat, D (coords), 2010: Atlas des Orchidées de 
France, Paris   
Landwehr, J. 1977: Wilde orchideeën van Europa, deel 1 en 
2. – ’s Graveland 
Williams, J.H., 2006: Herfstschroeforchis. Portret van een 
laatbloeier. Maastricht 
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Plantenlijst 
door Jacques Bogaarts 
 
 
Excursies                    

 A do 25-7-2013 Le Circuit de Porz Poulhan PR21              

 B do 11-7-2013 Wandeling ten Z.O. Van P. (A. v. R.) Terug via duinen en strand (A. v. R.) 

 C vr 12-7-2013 Vanaf St. Tronoën naar het N via Etang St Vio.                    

 D di 16-7-2013 Plage Theolin - Pointe de Van naar Odet           

 E wo 24-7-2013 Excursie Andries, Jacques, Anneloes  en  Erik          

 F vr 26-7-2013 Locronan /  Tronoën                  

 G wo 24-7-2013 Le bois du Roscoure (Combrit) PR12             

 H vr 19-7-2013 Botaniseren PR23 (circuit des moulins)            

 I wo 17-7-2013 Pont L'Abbé                  

 J di 16-7-2013 Plage Theolin links en rechts het kustpad op          

 K ma 15-7-2013 Pointe de la Jument - Pointe du Millier             

 L zo 14-7-2013 Les Etangs de Languidou                 

 M ma 22-7-2013 Audierne – Point Croix – Audierne              

 N za 20-7-2013 Kerbouvon – Plozevet                  

 O za 20-7-2013 Promenade 21 vanaf Porz Poulhan              

 P wo 24-7-2013 Île-de-Sein                  

    Q Waarnemingen buiten de excursies gedaan.                  

                   

AAA AAA A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

Acer pseudoplatanus esdoorn, Gewone                              x     

Achillea millefolium Duizendblad                 x     x   x x     

Agrimonia eupatoria agrimonie, Gewone                    x     x x x     

Agrostis canina struisgras, Moeras-                       x           

Agrostis capillaris struisgras, Gewoon              x   x   x             

Agrostis curtisii PM             x     x               

Agrostis stolonifera Fioringras             x x x         x       

Aira caryophyllea Zilverhaver                 x                 

Aira praecox Vroege haver                     x             

Ajuga reptans zenegroen, Kruipend    x                     x   x     

Alisma plantago-aquatica waterweegbree, Grote                            x       

Allium sphaerocephalum PM     x                             

Allium vineale look, Kraai-                 x                 
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Alopecurus bulbosus vossenstaart, Knol-     x                             

Anacamptis pyramidalis Hondskruid     x                     x       

Anagallis arvensis subsp. arvensis guichelheil, Rood    x   x     x x x     x   x x     

allis tenella guichelheil, Teer                    x x x           

Anchusa arvensis Kromhals     x     x x                     

Angelica archangelica engelwortel, Grote                        x           

Angelica sylvestris engelwortel, Gewone    x                 x x   x x     

Anisantha sterilis dravik, IJle  x x         x x x x   x   x x     

Anthemis cotula kamille, Stinkende                        x           

Anthemis nobilis kamille, Roomse   x                               

Anthoxanthum odoratum reukgras, Gewoon    x         x x x   x x           

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid             x   x x               

Anthyllis vulneraria Wondklaver     x x           x x       x     

Aphanes inexpectata leeuwenklauw, Kleine            x       x       x       

Apium graveolens Selderij   x         x x x x   x   x x     

Apium nodiflorum moerasscherm, Groot  x x         x x   x x x   x       

Arabidopsis thaliana Zandraket           x       x               

Arbutus unedo PM                 x                 

Arctium minus klit, Gewone    x                               

Aristolochia clematitis Pijpbloem         x                         

Armeria maritima Engels gras  x   x x         x   x     x x     

Arrhenatherum elatius Glanshaver             x x x x x x   x       

Artemisia vulgaris Bijvoet                   x       x x     

Arum italicum aronskelk, Italiaanse  x               x                 

Asparagus officinalis subsp. officinalis Asperge     x                             

Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel   x         x         x           

Asplenium ruta-muraria Muurvaren   x                               

Asplenium scolopendrium Tongvaren x x   x       x x   x x x   x     

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren   x         x   x x               

Asplenum marinum PM                                   

Aster tripolium Zulte             x   x x     x         

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren             x x     x             

Atriplex longipes melde, Gesteelde spies- x   x             x               

Atriplex patula melde, Uitstaande  x                                 

Atriplex portulacoides melde, Gewone zout-                 x                 

Atriplex prostrata melde, Spies-             x   x         x       

Baldellia ranuculoides PM     x                             
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Ballota nigra subsp. foetida ballote, Stinkende  x   x                             

Bellis perennis Madeliefje               x     x x     x     

Berula erecta watereppe, Kleine  x             x   x       x       

Beta vulgaris subsp. maritima Strandbiet x   x x     x   x         x x     

Betula pubescens berk, Zachte              x     x               

Bidens connata tandzaad, Smal                                  x 

Bidens frondosa tandzaad, Zwart                        x           

Bidens tripartita tandzaad, Veerdelig                        x           

Blechnum spicant Dubbelloof             x x         x         

Bolboschoenus maritimus Heen x   x       x   x   x     x       

Borago officinalis Bernagie                           x       

Brachypodium pinnatum kortsteel, Gevinde                          x         

Brachypodium sylvaticum kortsteel, Bos-             x       x   x         

Briza media Bevertjes   x     x         x               

Bromus hordeaceus dravik, Zachte  x               x         x       

Bromus madritensis PM     x           x x               

Bromus willdenowii PM   x                   x   x       

Bryonia dioica Heggenrank   x           x     x x   x x     

Buddleja davidii Vlinderstruik             x x   x     x         

Butomus umbellatus Zwanenbloem       x                           

Cakile maritima Zeeraket     x                             

Callitriche s.l. Sterrenkroos, s.l.                           x       

Calluna vulgaris Struikhei             x       x             

Calystegia sepium winde, Haag-     x       x x     x     x x     

Calystegia soldanella winde, Zee-     x x               x           

Campanula portenschlagiana Dalmatienklokje             x                     

Capsella bursa-pastoris Herderstasje               x x                 

Cardamine flexuosa veldkers, Bos-             x                     

Cardamine impatiens veldkers, Springzaad-               x                   

Carduus nutans distel, Knikkende  x   x         x           x x     

Carex acutiformis zegge, Moeras-                   x       x       

Carex arenaria zegge, Zand-     x                             

Carex disticha zegge, Tweerijige                        x           

Carex extensa zegge, Kwelder-             x   x                 

Carex flacca zegge, Zeegroene      x                             

Carex hirta zegge, Ruige      x                     x       

Carex oederi subsp. oedocarpa zegge, Geelgroene          x  x      
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Carex otrubae zegge, Valse vos-     x       x         x           

Carex panicea zegge, Blauwe                    x   x           

Carex paniculata zegge, Pluim-                           x       

Carex pendula zegge, Hangende    x         x           x         

Carex pilulifera zegge, Pil-           x                       

Carex pseudocyperus zegge, Hoge cyper-                            x       

Carex remota zegge, IJle              x   x       x         

Carex riparia zegge, Oever-     x                 x   x       

Carex rostrata zegge, Snavel-                           x       

Carpobrotus edulis PM x                                 

Castanea sativa kastanje, Tamme              x x x x x       x     

Centaurea jacea Knoopkruid   x   x     x x x   x x   x x     

Centaurium erythraea duizendguldenkruid, Echt    x           x   x       x       

Centaurium littorale duizendguldenkruid, Strand-                             x     

Centaurium pulchellum duizendguldenkruid, Fraai        x           x x x           

Centranthus ruber Spoorbloem   x             x       x   x     

Cerastium fontanum subsp. vulgare hoornbloem, Gewone                  x   x             

Ceratocapnos claviculata helmbloem, Rankende            x       x x             

Chaenorhinum minus leeuwenbek, Kleine    x                               

Chaerophyllum temulum kervel, Dolle                  x                 

Chamerion angustifolium Wilgenroosje             x x                   

Chelidonium majus Stinkende gouwe             x                     

Chenopodium album ganzenvoet, Mel-   x                   x   x       

Chenopodium berlandieri ganzenvoet, Texaanse                           x       

Chenopodium ficifolium ganzenvoet, Stippel-   x                               

Chenopodium murale ganzenvoet, Muur-                       x           

Chrysanthemum segetum ganzenbloem, Gele  x x                   x   x x     

Chrysosplenium oppositifolium goudveil, Paarbladig  x                           x     

Cicendia filiformis gentiaan, Draad-                       x           

Circaea lutetiana heksenkruid, Groot              x x             x     

Cirsium arvense distel, Akker-                           x x     

Cirsium dissectum Spaanse ruiter                     x             

Cirsium palustre Kale jonker    x   x         x x         x     

Cirsium vulgare distel, Speer-       x     x     x x x   x x     

Cladium mariscus Galigaan         x         x               

Clinopodium acinos steentijm, Kleine                          x         

Clinopodium vulgare Borstelkrans               x             x     
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Cochlearia officinalis subsp. officinalis lepelblad, Echt              x                     

Conium maculatum Gevlekte scheerling                            x       

Convolvulus arvensis winde, Akker-   x   x     x x       x   x x     

Conyza canadensis fijnstraal, Canadese                    x         x     

Conyza sumatrensis fijnstraal, Hoge    x                   x           

Coronopus didymus varkenskers, Kleine                x   x       x       

Coronopus squamatus varkenskers, Grove                            x       

Corylus avellana Hazelaar   x         x x             x     

Crassula tillaea PM     x                             

Crataegus monogyna meidoorn, Eenstijlige    x       x     x   x       x     

Crepis capillaris streepzaad, Klein    x         x x     x     x       

Crepis setosa PM   x                               

Crithmum maritimum Zeevenkel x     x         x       x x x     

Cruciata laevipes walstro, Kruisblad-             x     x               

Cuscuta epithymum warkruid, Klein  x x   x               x           

Cymbalaria muralis leeuwenbek, Muur- x x         x     x     x         

Cynodon dactylon Handjesgras                           x       

Cynoglossum officinale hondstong, Veld-     x                             

Cynosurus cristatus Kamgras   x             x   x x           

Cytisus scoparius Brem   x   x     x x x x   x     x     

Dactylis glomerata Kropaar               x x x x     x x     

Danthonia decumbens Tandjesgras     x       x     x   x           

Daucus carota Peen   x         x x x   x x   x x     

Desmazeria marina PM     x             x               

Desmazeria rigida PM x               x                 

Digitalis purpurea Vingerhoedskruid   x   x     x x                   

Digitaria sanguinalis vingergras, Harig  x           x                     

Diplotaxis tenuifolia zandkool, Grote                                    

Dipsacus fullonum kaardebol, Grote      x             x x     x x     

Dryopteris carthusiana stekelvaren, Smalle                x                   

Dryopteris dilatata stekelvaren, Brede            x   x                   

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren               x x                 

Echium vulgare Slangenkruid       x               x           

Eleocharis palustris waterbies, Gewone                        x           

Elymus picnanthus PM                 x                 

Elytrigia arenosa kweek, Zand-     x                     x x     

Elytrigia repens Kweek                       x   x       
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Epilobium hirsutum wilgenroosje, Harig      x       x x       x   x x     

Epilobium montanum basterdwederik, Berg-             x     x               

Epilobium obscurum basterdwederik, Donkergroene                      x             

Epilobium parviflorum basterdwederik, Viltige  x           x                     

Epilobium roseum basterdwederik, Bleke              x   x                 

Equisetum fluviatile Holpijp                           x       

Equisetum litorale (x) paardenstaart, Bastaard-     x                             

Erica ciliaris PM                     x             

Erica cinerea dophei, Rode    x   x         x   x x     x     

Erica tetralix dophei, Gewone              x     x               

Erigeron acer fijnstraal, Scherpe                    x             x 

Erigeron annuus fijnstraal, Zomer-             x                     

Erigeron annuus, ssp. strigosus PM                 x                 

Erigeron karvinskianus fijnstraal, Muur-   x         x         x x x       

Erodium cicutarium reigersbek, Gewone    x                               

Eryngium campestre Kruisdistel x   x                 x   x       

Eryngium maritimum zeedistel, Blauwe      x x                     x     

Euonymus europaeus kardinaalsmuts, Wilde                x                   

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid   x   x     x x     x x   x x     

Euphorbia amygdaloides wolfsmelk, Amandel-   x               x               

Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid           x           x   x       

Euphorbia paralias wolfsmelk, Zee-     x                             

Euphorbia peplus wolfsmelk, Tuin-             x           x         

Euphrasia stricta ogentroost, Stijve      x                             

Fagus sylvatica Beuk             x                     

Fallopia convolvulus Zwaluwtong               x           x       

Fallopia japonica duizendknoop, Japanse            x                       

Festuca arundinacea zwenkgras, Riet-                       x           

Festuca filiformis schapengras, Fijn                  x     x           

Festuca pratensis Beemdlangbloem   x                       x       

Festuca rubra zwenkgras, Rood                  x   x             

Festuca stricta ssp. trachyphylla PM                   x               

Filipendula ulmaria Moerasspirea     x             x       x       

Foeniculum vulgare PM     x                   x         

Fragaria vesca aardbei, Bos-   x                     x         

Frankenia laevis PM                 x   x             

Fraxinus excelsior Es   x         x   x x x             
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Fumaria capreolata duivenkervel, Rankende    x               x               

Fumaria muralis subsp. boraei duivenkervel, Middelste    x                               

Fumaria officinalis duivenkervel, Gewone                x                   

Galeopsis tetrahit hennepnetel, Gewone                x                   

Galium aparine Kleefkruid               x x   x       x     

Galium mollugo walstro, Glad                x   x   x   x x     

Galium palustre walstro, Moeras-                       x           

Galium verum walstro, Geel    x                   x   x x     

Genista anglica brem, Stekel-             x                     

Geranium dissectum ooievaarsbek, Slipbladige    x             x     x   x       

Geranium molle ooievaarsbek, Zachte              x   x x   x   x x     

Geranium purpureum robertskruid, Klein                    x     x         

Geranium pusillum ooievaarsbek, Kleine      x                             

Geranium robertianum Robertskruid   x         x   x   x       x     

Geranium rotundifolium ooievaarsbek, Ronde                    x     x         

Geum macrophyllum nagelkruid, Groot             x                     

Geum urbanum nagelkruid, Geel    x         x x       x     x     

Glaucium flavum hoornpapaver, Gele                            x   x   

Glaux maritima Melkkruid                           x       

Glechoma hederacea Hondsdraf             x   x         x       

Glyceria maxima Liesgras                           x       

Gnaphalium uliginosum droogbloem, Moeras-   x           x           x       

Hedera helix Klimop   x         x x x   x       x     

Helichrysum stoechas PM     x             x               

Heracleum sphondylium berenklauw, Gewone              x x     x     x x     

Hieracium pilosella Muizenoor     x         x x x   x           

Hieracium sabaudum havikskruid, Bos-                   x               

Hieracium umbellatum havikskruid, Scherm-                   x x             

Hippocrepis comosa Paardenhoefklaver   x                               

Hippophae rhamnoides Duindoorn                         x         

Holcus lanatus witbol, Gestreepte    x         x x x   x     x       

Holcus mollis witbol, Gladde              x   x x               

Honckenya peploides Zeepostelein     x                             

Hordeum murinum Kruipertje x           x   x         x       

Hydrocotyle vulgaris waternavel, Gewone      x             x   x   x       

Hypericum androsaemum PM   x         x                     

Hypericum dubium hertshooi, Kantig    x                               
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Hypericum humifusum hertshooi, Liggend    x                   x x         

Hypericum perforatum Sint-Janskruid     x       x   x                 

Hypericum pulchrum hertshooi, Fraai              x x     x x           

Hypericum tetrapterum hertshooi, Gevleugeld  x             x   x               

Hypochaeris radicata biggenkruid, Gewoon    x   x     x   x   x x   x x     

Ilex aquifolium Hulst   x         x x x x x       x     

Illecebrum verticillatum Grondster x   x                             

Inula crithmoides PM x                           x     

Iris foetidissima PM x                             x   

Iris pseudacorus lis, Gele    x         x x       x   x x     

Isolepis setacea bies, Borstel-             x     x   x           

Jasione montana Zandblauwtje   x   x             x x     x     

Juncus acutiflorus rus, Veld-                   x   x           

Juncus ambiguus rus, Zilte greppel-               x                   

Juncus articulatus rus, Zomp-     x                 x           

Juncus bufonius rus, Greppel-   x                   x   x       

Juncus conglomeratus Biezenknoppen   x                               

Juncus effusus rus, Pit                           x       

Juncus gerardii rus, Zilte                  x                 

Juncus inflexus rus, Zeegroene      x                             

Juncus maritimus rus, Zee- x           x   x                 

Juncus tenuis rus, Tengere    x         x                     

Kickxia elatine leeuwenbek, Spies-               x           x       

Knautia arvensis Beemdkroon     x                             

Lactuca serriola Kompassla     x       x     x   x           

Lagurus ovatus Hazenstaart x   x                     x x     

Lamiastrum galeobdolon ‘Florentinum’ dovenetel, Bonte gele            x                       

Lapsana communis Akkerkool     x       x x x                 

Lathyrus latifolius lathyrus, Brede x   x               x       x     

Lathyrus montanus PM                     x             

Lathyrus pratensis lathyrus, Veld-     x                             

Lavateria arborea PM x                         x       

Lemna minor kroos, Klein              x             x       

Lemna minuta kroos, Dwerg-                           x       

Leontodon autumnalis leeuwentand, Vertakte                x       x     x     

Leontodon saxatilis leeuwentand, Kleine      x               x             

Leucanthemum vulgare margriet, Gewone      x               x x           
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Leymus arenarius Zandhaver                     x             

Ligustrum ovalifolium liguster, Haag-                     x             

Ligustrum vulgare liguster, Wilde      x                       x     

Limonium vulgare Lamsoor x           x   x                 

Linaria repens leeuwenbek, Gestreepte  x           x       x   x         

Linaria vulgaris Vlasbekje x   x                             

Linum catharticum Geelhartje                         x         

Linum usitisatum Vlas x                                 

Lolium multiflorum raaigras, Italiaans                x   x   x   x       

Lolium perenne raaigras, Engels                x x     x   x       

Lonicera periclymenum kamperfoelie, Wilde              x   x x x       x     

Lonicera xylosteum kamperfoelie, Rode    x   x       x   x               

Lotus angustissimus PM   x                               

Lotus corniculatus var. corniculatus rolklaver, Gewone              x x     x     x x     

Lotus corniculatus var. sativus rolklaver, Rechte                    x       x       

Lotus pedunculatus rolklaver, Moeras-                 x   x x           

Ludwigia grandiflora teunisbloem, Water-                       x           

Luzula sylvatica veldbies, Grote                          x         

Lychnis flos-cuculi koekoeksbloem, Echte                x       x   x x     

Lycopus europaeus Wolfspoot                     x x   x       

Lysimachia vulgaris wederik, Grote                x       x   x       

Lythrum salicaria kattenstaart, Grote      x         x     x x   x x     

Malcolmia maritima violier, Zee-                         x x       

Malva moschata kaasjeskruid, Muskus-   x           x                   

Malva neglecta kaasjeskruid, Klein      x       x         x           

Malva sylvestris kaasjeskruid, Groot  x   x                 x   x x     

Matricaria discoidea kamille, Schijf-             x x x     x           

Matricaria recutita kamille, Echte    x                               

Matthiola incana violier, Tuin-     x                             

Matthiola sinuata violier, strand                           x       

Medicago arabica rupsklaver, Gevlekte                        x           

Medicago lupulina Hopklaver   x         x   x     x   x       

Medicago sativa Luzerne     x             x   x   x       

Mentha aquatica munt, Water- x                   x x   x       

Mentha arvensis munt, Akker-                   x       x       

Mentha rotundifolia (x) munt, Wollige  x                     x   x       

Mentha suaveolens munt, Witte      x                             
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Mercurialis annua bingelkruid, Tuin-     x         x       x           

Mespilus germanica Mispel           x                       

Moehringia trinervia Drienerfmuur             x                     

Molinia caerulea Pijpenstrootje             x       x x           

Muscari comosum hyacint, Kuif-     x             x               

Myosotis arvensis vergeet-mij-nietje, Akker               x                   

Myosotis laxa subsp. cespitosa Vergeet-mij-nietje, Zomp                   x       x       

Myosotis sylvatica vergeet-mij-nietje, Bos-             x                     

Odontites vernus subsp. serotinus ogentroost, Rode      x                             

Oenanthe fistulosa torkruid, Pijp-     x                             

Ononis repens subsp. repens stalkruid, Kruipend  x   x                 x   x x     

Orchis laxiflora PM     x             x               

Origanum vulgare marjolein, Wilde      x                             

Orobanche minor Klavervreter     x x x             x   x       

Osmunda regalis Koningsvaren   x           x     x       x     

Otanthus maritimus PM     x             x               

Oxalis articulata PM               x                   

Oxalis corniculata klaverzuring, Gehoornde    x           x                   

Papaver dubium klaproos, Bleke    x         x             x       

Papaver rhoeas klaproos, Grote                x       x           

Parapholis strigosa Dunstaart                         x         

Parentucellia viscosa ogentroost, Kleverige                                  x 

Parietaria judaica glaskruid, Klein  x   x           x       x x x     

Pedicularis palustris kartelblad, Moeras-                     x x           

Pentaglottis sempervirens ossentong, Overblijvende              x                     

Persicaria amphibia Veenwortel                       x   x       

Persicaria bistorta Adderwortel                 x   x             

Persicaria hydropiper Waterpeper               x                   

Persicaria lapathifolia duizendknoop, Beklierde              x                     

Persicaria maculosa Perzikkruid   x           x                   

Phalaris canariensis Kanariezaad x                     x           

Phleum arenarium doddegras, Zand-     x                             

Phragmites australis Riet                       x   x       

Picea abies spar, Fijn-             x                     

Picris echioides Dubbelkelk x x           x       x   x x     

Pinus pinaster PM   x         x   x x               

Pinus sylvestris den, Grove              x                     
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Plantago coronopus weegbree, Hertshoorn             x   x   x x   x x     

Plantago lanceolata weegbree, Smalle        x       x x x x     x x     

Plantago major subsp. intermedia weegbree, Getande              x   x x       x       

Plantago major subsp. major weegbree, Grote  x           x             x x     

Plantago maritima weegbree, Zee-             x   x x               

Poa annua Straatgras             x   x   x             

Poa nemoralis Schaduwgras               x   x               

Poa trivialis beemdgras, Ruw              x             x       

Polycarpon tetraphyllum Kransmuur                       x           

Polygala vulgaris vleugeltjesbloem, Gewone                      x x           

Polygonum aviculare varkensgras, Gewoon              x   x x       x       

Polypodium vulgare eikvaren, Gewone  x x         x x x x x x     x     

Polystichum aculeatum naaldvaren, Stijve              x                     

Polystichum setiferum naaldvaren, Zachte    x         x           x         

Populus alba abeel, Witte      x       x x                   

Populus tremula populier, Ratel-             x                     

Potamogeton natans fonteinkruid, Drijvend                            x       

Potentilla anglica ganzerik, Kruip-                       x           

Potentilla anserina Zilverschoon     x                 x   x       

Potentilla erecta Tormentil   x   x     x x   x x x     x     

Potentilla indica Schijnaardbei               x   x               

Potentilla reptans Vijfvingerkruid x             x       x   x       

Potentilla sterilis ganzerik, Aardbei-     x       x x   x               

Primula veris sleutelbloem, Gulden                      x             

Primula vulgaris sleutelbloem, Stengelloze    x       x   x             x     

Prunella vulgaris brunel, Gewone    x   x     x     x   x   x x     

Prunus avium kers, Zoete              x x   x               

Prunus laurocerasus PM   x         x   x                 

Prunus padus vogelkers, Gewone              x                     

Prunus spinosa Sleedoorn   x         x x x   x x   x       

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren   x   x     x     x   x     x     

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes   x           x   x   x   x x     

Pyrus communis Peer           x x x x x               

Quercus ilex PM             x x                   

Quercus robur eik, Zomer-   x         x x x     x     x     

Quercus rubra eik, Amerikaanse              x                     
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Ranunculus acris boterbloem, Scherpe                        x           

Ranunculus bulbosus boterbloem, Knol-   x                       x       

Ranunculus flammula boterbloem, Egel-     x                 x           

Ranunculus peltatus waterranonkel, Grote                            x       

Ranunculus repens boterbloem, Kruipende              x             x x     

Ranunculus sceleratus boterbloem, Blaartrekkende                    x   x           

Raphanus raphanistrum ssp. maritimus PM     x                             

Raphanus raphanistrum ssp. raphanistrum Knopherik     x                             

Reseda luteola Wouw                       x   x       

Rhamnus cathartica Wegedoorn   x                               

Rhamnus frangula Sporkehout   x       x   x                   

Rhinanthus minor ratelaar, Kleine      x                             

Rhododendron ponticum rododendron, Pontische              x   x                 

Robinia pseudoacacia Robinia   x                 x             

Rorippa nasturtium-aquaticum waterkers, Witte                        x   x       

Rosa canina roos, Honds-                 x x               

Rosa pimpinellifolia roos, Duin-     x               x             

Rubia peregrina PM     x       x     x x x x         

Rubus caesius braam, Dauw- x   x                 x     x     

Rubus corylifolius braam, Hazelaar-                   x         x     

Rubus fruticosus braam, Gewone              x   x   x x   x       

Rumex acetosa zuring, Veld-             x x x   x x           

Rumex conglomeratus zuring, Kluwen-   x               x       x       

Rumex hydrolapathum zuring, Water-                           x       

Rumex obtusifolius zuring, Ridder-             x x x         x       

Rumex sanguineus zuring, Bloed-   x         x                     

Ruscus aculeatus PM   x         x   x     x     x     

Sagina apetala subsp. apetala vetmuur, Donkere                  x                 

Sagina apetala subsp. erecta vetmuur, Uitstaande              x                     

Salicornia europaea zeekraal, Kortarige                  x                 

Salicornia s.l. Zeekraal             x                     

Salix aurita wilg, Geoorde      x                             

Salix cinerea subsp. cinerea wilg, Grauwe    x x       x x     x     x       

Salix repens wilg, Kruip-     x             x               

Salix triandra wilg, Amandel-     x                     x       

Salsola kali subsp. ruthenica loogkruid, Zacht                  x                 

Salvia verbenaca salie, Kleinbloemige      x     x                       
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Sambucus ebulus vlier, Kruid-     x                             

Sambucus nigra vlier, Gewone    x             x   x       x     

Samolus valerandi Waterpunge x                 x x     x       

Sanguisorba minor subsp. minor pimpernel, Kleine      x                 x           

Schoenus nigricans bies, Knop-     x                 x           

Scilla non-scripta hyacint, Wilde    x       x x x x   x   x   x     

Scleranthus verticillatus ?? Kranshardbloem           x                       

Scrophularia auriculata helmkruid, Geoord                            x       

Scrophularia scorodonia PM             x   x                 

Scrophularia umbrosa helmkruid, Gevleugeld                        x   x       

Scutellaria galericulata glidkruid, Blauw      x                     x       

Sedum acre Muurpeper                 x   x             

Sedum dasyphyllum PM                 x                 

Sedum reflexum Tripmadam x   x                             

Senecio jacobaea kruiskruid, Jakobs             x x x   x x   x x     

Senecio sylvaticus kruiskruid, Bos-                   x               

Senecio vulgaris kruiskruid, Klein              x     x       x       

Sherardia arvensis walstro, Blauw    x           x       x           

Sibthorbia europaea PM                                   

Silene dioica koekoeksbloem, Dag-   x   x     x x   x x x   x       

Silene latifolia subsp. alba koekoeksbloem, Avond- x x               x   x     x     

Silene vulgaris spp. maritima PM     x           x                 

Silene vulgaris ssp maritima PM                     x             

Sinapis arvensis Herik                   x x x           

Sisymbrium altissimum raket, Hongaarse      x                   x         

Sisymbrium officinale raket, Gewone              x   x                 

Sium latifolium watereppe, Grote                      x             

Solanum dulcamara Bitterzoet   x   x     x   x   x x   x x     

Solanum nigrum subsp. nigrum nachtschade, Zwarte              x     x               

Solidago virgaurea guldenroede, Echte            x         x             

Sonchus arvensis melkdistel, Akker- x x               x   x   x       

Sonchus asper melkdistel, Gekroesde    x         x   x   x     x       

Sonchus oleraceus melkdistel, Gewone    x         x   x x x     x       

Sparganium erectum egelskop, Grote                                  x 

Spergula arvensis spurrie, Gewone    x                               

Spergularia media subsp. angustata schijnspurrie, Gerande  x           x   x                 

Spergularia rubra schijnspurrie, Rode                x       x   x       
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Stachys arvensis andoorn, Akker-           x   x                   

Stachys officinalis PM             x x     x x     x     

Stachys sylvatica andoorn, Bos-   x         x x x   x x     x     

Stellaria graminea muur, Gras-   x           x   x               

Stellaria holostea muur, Grote    x         x x x           x     

Stellaria media muur, Vogel-                 x         x       

Stellaria pallida muur, Duinvogel-                                   

Suaeda vera PM             x     x     x         

Tamus communis Spekwortel   x             x                 

Taraxacum officinale Paardenbloem             x x x           x     

Teucrium scorodonia salie, Valse    x         x x x   x x     x     

Thymus pulegioides tijm, Grote        x           x x x     x     

Thymus serpyllum tijm, Kleine      x             x               

Torilis arvensis doornzaad, Akker-     x                     x       

Torilis japonica doornzaad, Heggen-               x                   

Torilis nodosa doornzaad, Knopig                            x       

Tragopogon porrifolius morgenster, Paarse                        x           

Trifolium arvense Hazenpootje       x                 x         

Trifolium campestre klaver, Liggende    x           x           x       

Trifolium dubium klaver, Kleine    x                   x   x x     

Trifolium fragiferum klaver, Aardbei-                           x       

Trifolium pratense klaver, Rode    x         x x     x x   x x     

Trifolium repens klaver, Witte    x         x x x x x x   x x     

Trifolium scabrum klaver, Ruwe                    x       x       

Triglochin maritima zoutgras, Schorren-                 x                 

Tripleurospermum maritimum kamille, Reukeloze    x           x           x       

Trisetum flavescens Goudhaver     x                             

Typha latifolia lisdodde, Grote  x                                 

Ulex europaeus Gaspeldoorn       x       x x     x     x     

Ulex gallii PM             x     x               

Ulmus minor iep, Gladde    x         x   x                 

Umbilicus rupestris Muurnavel   x   x     x x     x x     x     

Urtica dioica brandnetel, Grote              x   x x x     x       

Vaccinium myrtillus bosbes, Blauwe            x       x               

Valerianella locusta Veldsla           x                       

Verbascum blattaria Mottenkruid         x                         

Verbascum lychnitis toorts, Melige                          x         
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Verbascum nigrum toorts, Zwarte      x                 x     x     

Verbascum thapsus Koningskaars                       x           

Verbena officinalis IJzerhard   x         x         x x         

Veronica arvensis ereprijs, Veld-   x       x                       

Veronica beccabunga Beekpunge x                           x     

Veronica chamaedrys ereprijs, Gewone              x   x                 

Veronica opaca ereprijs, Doffe                        x           

Veronica persica ereprijs, Grote    x           x       x   x       

Veronica serpyllifolia ereprijs, Tijm-             x x                   

Vicia cracca wikke, Vogel-             x             x x     

Vicia hirsuta wikke, Ringel-   x             x     x x         

Vicia lutea wikke, Gele      x                 x           

Vicia sativa subsp. sativa wikke, Voeder-   x           x       x   x       

Vicia sativa subsp. segetalis wikke, Vergeten                  x     x           

Vicia sepium wikke, Heggen-   x           x                   

Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma wikke, Vierzadige    x         x x         x x       

Viola arvensis viooltje, Akker-   x           x                   

Viola canina viooltje, Honds-           x           x           

Viola riviniana viooltje, Bleeksporig bos-   x         x x x           x     

Viola tricolor viooltje, Driekleurig                x   x               

 

Orchideeën 
door Gerard Harteveld 
 

 
Anacamptis (Orchis) palustris Moerasorchis   10 -  20 exemplaren volle bloei ten zuiden van Treguennec, vochtige duinen 
Anacamptis pyramidalis Piramideorchis   10 -  50 exemplaren  meest einde bloei Plomeur - Kerharo en omgeving, grasland 
Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis   10 -  20 exemplaren meest einde bloei Réserve Naturelle Kerharo vochtige duinvallei 
Epipactis palustris Moeraswespenorchis 100 - 200 exemplaren volle bloei Kerharo vochtige duinvallei 
Spiranthes aestivalis Zomerschroeforchis   10 -  50 exemplaren volle bloei Kerharo vochtige duinvallei 
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Vogels 
 door Eric Dinslage 
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fuut Podiceps cristatus X   X           X           

kleine zilverreiger Egretta garzetta X X   X X   X X   X X       

grote zilverreiger Egretta alba               X     X       

jan van gent Morus bassanus   X X             X         

aalscholver  Phalacrocorax carbo         X     X X           

kuifaalscholver Stictocarbo aristotelis   X X X       X   X         

blauwe reiger  Ardea cinerea X       X         X X       

knobbelzwaan  Cygnus olor X               X           

wilde eend  Anas plathyrhynshos X             X             

bruine kiekendief Circus aeruginosus X     X         X           

buizerd Buteo buteo X       X             X     
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torenvalk  Falco tinnunculus     X             X         

fazant Phasianus colchicus     X                       

waterhoen  Gallinula chloropus X           X               

meerkoet Fulica atra     X           X           

scholekster Haematopus ostralegus       X           X   X     

strandplevier Charadrius alexandrinus X                           

bontbekplevier Charadrius dubius             X     X         

drieteenstrandloper Calidris alba X           X     X   X     

bonte strandloper Calidris alpina X                 X         

wulp Numeinius arquata             X X     X       

oeverloper actitis hypoleucus               X     X       

zwartkopmeeuw Larus melanocephalus             X               

kokmeeuw Larus ridibundus X X   X X   X X     X X     

kleine mantelmeeuw Larus graelsii X X X       X X             

zilvermeeuw Larus argentatus   X X X X   X X   X X X     

grote mantelmeeuw Larus marinus   X X   X   X X   X   X     

grote stern Sterna sandvicensis X X X       X     X   X     

visdief Sterna hirundo X     X X       X           

dwergstern Sterna albifrons                   X         

houtduif Columba palumus X   X   X X X X     X X X   

groene specht Picus viridus X     X       X       X     

ijsvogel Alcedo atthis               X             

gierzwaluw Apus apus X   X                       

veldleeuwerik Aluada arvensis X   X X   X X               

boerenzwaluw Hirundo rustica X X X X     X     X   X X   

huiszwaluw Delichon urbica                   X X   X   

witte kwikstaart Motacccilla  alba X                           

winterkoning  Troglodytus troglodytus X X X     X   X     X X X   

roodborst Erithacus rubecula               X     X X     

roodborsttapuit Saxicola rubicola X X X             X         

oeverpieper Anthus petrosus     X                       

tuinfluiter Sylvia borin     X   X           X X     

zwartkop Sylvia atricapilla X     X X     X             

tiftjaf Pphylloscopus collybita         X X X X     X   X   

goudhaantje Regulus regulus                         X   

kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus X           X   X           

koolmees Parus major                         X   
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boomkruiper Certhia brachydactyla               X             

vlaamse gaai Garrulus glandarius     X               X X X   

ekster Pica pica                       X X   

kauw Corvus monedula X   X       X X       X X   

roek Corvus frugilegus                         X   

zwarte kraai Corvus corone X X X         X     X X X   

spreeuw Sturnus vulgaris X   X             X   X X   

huismus Passer domesticus     X   X         X X X X   

vink Fringilla coelebs X   X X X X X X X   X X X   

putter Carduelis carduelis             X   X     X     

groenling Chloris chloris                     X       

kneu Carduelis cannabina X   X       X     X         

alpenkraai Pyrrhocorax pyrrhocorax     X                       

goudvink  Pyrrhula pyrrhula                       X     

geelgors Emberiza citrinella X X X           X       X   

cirlgors Emberiza cirlus                           X 

merel Turdus merula X   X X       X   X   X X   

snor  Locustella lusciniodes X                           

grote lijster Turdus viscivorus       X                     

Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea           X                 

zomertortel Streptopelia turtur           X   X             

grauwe gors Miliaria calandra             X               

pelikaan Pelecanus ssp.               X             

heilige ibis Threskiornis aethiopicus               X             

tapuit Oenanthe oenanthe                   X         

steenloper  Arenaria interpres                   X         

noordse stormvogel Fulmaris glacialis                   X         

noordse pijlstormvogel Puffinus puffinus                   X         

tureluur Tringa totanus                   X         

slechtvalk Falco peregrinus                   X         

turkse tortel Streptopelia decaocto                       X     
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Vlinders en libellen 
 door Anton van Weelderen  
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Dagvlinders                     

                     

Dikkopjes Hesperiidae                    

Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris 1 1 1    1             

Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola 1 1                  

Grote pages Papilionidae                    

Koninginnenpage Papilio machaon  1                  

Witjes Pieridae                    

Groot geaderd witje Aporia crataegi     1               
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Groot koolwitje Pieris brassicae 1     1 1             

Klein koolwitje Pieris rapae 1     1 1             

Klein geaderd witje Pieris napi       1             

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni       1             

Blauwtjes Polyommatinae                    

Icarusblauwtje Polyommatus icarus      1              

Aurelia's Nymphalidae                    

Kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla       1             

Dagpauwoog Inachis io 1 1 1  1 1 1             

Distelvlinder Vanessa cardui  1                  

Atalanta Vanessa atalanta 1 1   1 1 1    1         

Keizersmantel Argynnis paphia       1             

Dambordje Melanargia galathea 1 1   1 1 1             

Bruin zandoogje Maniola jurtina     1 1              

Oranje zandoogje Pyronia tithonus 1 1 1   1 1    1         

Bont zandoogje Pararge aegeria       1             

Hooibeestje Coenonympha pamphilus      1              

Argusvlinder Lasiommata megera     1               

                     

Nachtvlinders                     

                     

spinneruilen Erebidae                    

Sint jansvlinder Tyria jacobaeae 1 1 1  1 1              

                     

                     

Libellen                     

                     

Beekjuffers Calopterygidae                    

Bosbeekjuffer Calopteryx virgo 1 1     1             

Pantserjuffers Lestidae                    

Gewone pantserjuffer Lestes sponsa      1              

Waterjuffers Coenagrionidae                    

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella      1              
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Lantaantje Ischnura elegans      1              

Glazenmakers Aeshnidae                    

Paardenbijter Aeshna mixta      1              

Grote keizerlibel Anax imperator      1              

Bronlibellen Cordulegastridae                    

Gewone bronlibel Cordulegaster boltonii 1 1                  

Korenbouten Libellulidae                    

Viervlek Libellula quadrimaculata      1              

Platbuik Libellula depressa 1  1   1              

Bruine korenbout Libellula fulva 1                   

Vuurlibel Crocothemis erythraea 1     1              

Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum      1              

Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum 1                   

                     

                     

Diverse insecten                     

                     

Kevers Coleoptera                    

Vliegend hert Lucanus cervus 1          1        1 

Oliekever Meloe spec. 1                   

Lieveheersbeestje Coccinella spec. 1                   

                     

  18 11 5 0 7 19 13 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Korstmossen en mossen 

  door Anneloes ter Horst 

 

 

 

Ik ben in geen van deze categorieën een expert, maar ik vind het leuk om mij er mee bezig te houden 
in vakanties en van korstmossen weet ik wel iets meer dan de gemiddelde deelnemer. Ik beperk me bij 

korstmossen echter tot die soorten die zo groot en 3-dimensionaal zijn dat ik ze zonder microscoop op 

naam kan brengen. 

 
Korstmossen 

 

Er waren een paar speciale kustsoorten bij de 
korstmossen, Ramalina siliquosa (rotsen en 

beelden aan de kust hadden soms een 

‘vachtje’ aan van deze soort), Ramlaina sub-
farinacea en Usnea cornuta. 

Een soort waar ik mij heel erg over verbaasd 

heb dat hij hier voorkwam is Alectoria 

ochroleuca, een soort van het hoge noorden 
of hoog alpien. Het is echter een soort die ik 

erg goed ken uit Noorwegen, ik weet echt zo 

zeker als ik maar kan zijn dat ik hem goed 
heb gedetermineerd. Ik heb hem gevonden 

op de Pointe du Raz, ik denk dat het weer 

daar zo guur kan zijn dat hij zich kan hand-
haven. 

 
Dobson, F.S., Lichens, an illustrated guide to the Brit-
ish and Irish species 
Herk, K. van & Aptroot, A., Veldgids Korstmossen 
Wirth, V & Düll, R., Mossen en Korstmossen 
 
 
 
 
 

 

 

 

Alectoria ochroleuca 
Cetraria aculeatum Kraakloof 

Cladina arbuscula Gebogen rendiermos 

Evernia prunastri Eikenmos 
Flavoparmelia caperata Bosschildmos 

Hypogymnia physodes Gewoon schormos 

Hypogymnia tubulosa Witkopschormos 

Parmelia omphalodes 
Parmelia perlata 

Parmelia sulcata Gewoon schildmos 

Parmelina tiliacea Lindeschildmos 
Phaeographis inusta Grote runenkorst 

Ramalina farinacea Melig takmos 

Ramalina siliquosa 
Ramalina subfarinacea 

Usnea cornuta 

Usnea hirta Bleek haarmos 

Usnea subfloridana Gewoon baardmos 
Xanthoparmelia conspersa Granietschildmos 

Xanthoparmelia incurva 

Xanthoria elegans  Rood dooiermos 
Xanthoria parietina Groot dooiermos 
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Levermossen 
 

Een leuke soort die we geregeld op zeer natte 

plekken tegen kwamen is Porella pinnata, in 

mijn Engelse mossenboek staat als versprei-
dingsgebied Cornwall en West-Wales, dat lijkt 

me qua omstandigheden goed overeen te ko-

men met Bretagne 
 
Atherton, I.,  Bosanquet , S. & Lawley, M., Mosses and 
Liverworts of Britain and Ireland, a field guide 
Wirth, V & Düll, R., Mossen en Korstmossen 

 

 

 

 
Frullania dilatata Helm-roestmos 

Porella pinnata 

Pellia eliphylla Gewone pellia 

 

Bladmossen 

 

De enige niet ‘gewone’ soort waar ik een etiketje 
op heb kunnen plakken is Hennediella heimii, de 

Nederlandse naam ziltmos zegt het al: een soort 

die vooral aan de kust voorkomt, hier dan wel op 

iets beschutte plekken in bossen langs baaien. 
 
Atherton, I.,  Bosanquet , S. & Lawley, M., Mosses and 
Liverworts of Britain and Ireland, a field guide 
Siebel, H. & During, H., Beknopte mosflora van Nederland 
en België 
Wirth, V & Düll, R., Mossen en Korstmossen 

 

 

 

Pseudoscleopodium purum Groot laddermos 
Hylocomium splendens Gewoon etagemos 

Hypnum jutlandicum Heide klauwtjesmos 

Funaria hygrometica Krulmos 

Dicranum scoparium Gewoon gaffeltandmos 
Hennediella heimii Ziltmos 

Leucobryum glaucum Kussentjesmos 

Rhytidiadelphus squarrosus Gewoon haakmos 
Polytrichum commune Gewoon haakmos 

Plagiothecium undulatum Gerimpeld platmos 
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Wieren 
door Claudine Holla 
 
Zeewier is de verzamelnaam voor groepen algen 
die in zee of brak water leven. De meeste wieren 
hebben een wortelachtig aanhechtingsorgaan 
waarmee ze zich hechten aan rotsen, koraal, ander 
zeewier of zelfs dieren. Zo overleven ze stroming, 
golven en getijden. De meeste wieren leven één of 
twee jaar. De (complexe) voortplanting gaat door 
middel van sporen.  
 
Voeding produceren de wieren door middel van fo-
tosynthese. De kleur van het zeewier is groen, 
bruin of rood, afhankelijk van de hoeveelheid licht 
die op verschillende dieptes door het water heen 
dringt.  
- Groenwier (Chlorophyta, aan de oppervlakte, 

ongeveer 1200 soorten) 

- Bruinwier (Phaeophyta, enkele meters diep, 

zo’n 1750 soorten) 
- Roodwier (Rhodoplantae, op grotere diepte, 

zo’n 6000 soorten) 
 
Zeewier komt voor in alle zeeën en oceanen met 
name in getijdengebieden met rotskusten zoals in 
Bretagne maar ook Ierland, Schotland en Noorwe-
gen kennen een rijke wierflora. Zandkusten zijn 
minder geschikt omdat zand beweegt en weinig 
houvast biedt. In Nederland komen wieren onder-
meer voor in de Grevelingen en de Oosterschelde. 
Wieren spelen een belangrijke rol in het mariene 
ecosysteem. Ze reinigen het zeewater en zijn 
broedkamers en voedsel voor veel vissoorten, 
weekdieren en planten. Ze vormen daarmee vaak 

een symbiotisch relatie. Zeewieren zijn een bron 
van eiwitten, mineralen zoals calcium, natrium, ijzer 
en jodium, sporenelementen en vitamine A, C en 
E.  
 
In vroeger tijden werd uit zeewier soda gewonnen. 
Ook werd het wier gebruikt als mest voor op het 
land. Tegenwoordig vinden wieren een toepassing 
in de cosmetica, in levensmiddelen (bier, desserts, 
soepen) maar ook als fossiele brandstof. In som-
mige (Oost-)Aziatische landen zoals Korea, Japan 
en China, vormen wieren een essentieel onderdeel 
van de maaltijd.  
 

Bronnen: 
Wikipedia, www.zeewierzijzer.nl, www.waterwereld.nu, Fragment uit Vara “Vroege vogels” over wieren in Zeeland, “Les secrets des algues” (V. Leclerc, J-Y. 
Floc’h, Quae, 2010), “Kusten van Europa” (Ch. Gibson, Capitool, 2012), “Veldgids Flora en fauna van de zee”(Rob Leeuwis,  KNNV, 2008). 
  
 
 
Waargenomen Wieren, strand bij Cap Sizun 
 
Groenwieren (chlorophyceae) 
Zeesla   Ulva lactuca 
Darmwier   Ulva intestinalis  
 
Bruinwieren (phaeophyceae) 
Vingerwier   Laminaria digitata 
Kleine zee-eik  Fucus spiralis 

Gezaagde zee-eik  Fucus serratus 
Blaaswier   Fucus vesiculosus 
Japans bessenwier  Sargassum muticum 
Riemwier   Hymanthalia elongata 
Suiker wier   Laminaria saccharina 
Knotswier   Ascophyllum nodosum 
Groefwier   Pelvetia canaliculata 

Roodwieren (rhodophyceae) 
Purperwier   Porphyra umbilicalis 
Kernwier   Mastocarpus stellatus 
Dulse   Palmaria palmata 
Koraalwier   Corallina officinalis 
Rood hoorntjeswier Ceramium virgatum 
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Nawoord 
door Gerard Harteveld 
 

De excursies 
Het bijzonder warme weer noopte de excursieregelaar 
tot het vinden van aangepaste bestemmingen. 
De temperatuur langs de noordkust tussen Pointe du 
Raz en Douarnenez was goed te verdragen dankzij een 
bescheiden zeewindje. We hebben er de vijf schit-
terende kliffenwandelingen gemaakt.   

 
 

 
 

Ook langs de schaduwrijke 
vallei van rivierdelta’s van le 
Goyen (bij Audierne) en 
l’Odet (bij Combrit) en de 
zeearm bij Pont-l’Abbé was 
het goed wandelen, botanise-
ren en vogels observeren. 
Mooie fietstochtjes langs de 

kust waren goed te doen bij dit weer evenals de boot-
tocht naar en het bezoek aan het Île-de-Sein.  
Wereldlijke liederen zingend liepen we de bedevaarts-
wandeling die van het pittoreske Locronan door deels 
bebost terrein leidde naar de kapel op de Montagne 
de Locronan.  
In het aangenaam koele bezoekerscentrum van 
Pointe-du-Raz was het goed toeven, evenals aan het 
strand op fietsafstand van de camping. Het zeewater 
was dermate warm dat zelfs de grootste koukleum 
zich zo in het behaaglijk verkoelende zilte zeevocht 
wentelde of een duik nam in de soms hoge golven.  
Verscheidene deelnemers tracteerden zich dagelijks, 
na de excursies, op zo’n verkwikkend zeebad.  
 

 

Het verslag 
Dankzij allen die lijstjes en verslagjes hebben ge- 
maakt, de sfeerverslagen overgetypten en niet te ver-
geten Rob die al het voorbereidende werk deed, kon 
dit verslag uiteindelijk afgemaakt kon worden. Ik heb 
er met plezier aan gewerkt ook al omdat er, nu na 
tweeënhalf jaar, zo veel goede herinneringen boven 
kwamen bij het lezen van de verslagen en het zien van 
de foto’s. De foto’s zijn hoofdzakelijk van Adri en mij. 
De groeps- en de bestuursfoto zijn ingezonden door 
Rob en Els. 


