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KAMPVERSLAG Cap Gris Nez.      
Van 14-21 september 2013. 

 

foto Jan Westhuis  
. 

Deelnemers: 

Henk Boss;Els Boss-Ulrich; Henriette Degewij-Zoetelief; Johan Degewij; Sicco Ens; Jan Willem de 

Jong; Thijs Krösschell; Anja van de Weghe; Pieter Oomen; Françoise Oomen- Kalsbeek; Peter Rooij; 

Ria Rooij-Grandia; Yvonne Volkersz- Ferree; Paul Volkersz; Jan Westhuis; Corrie Westhuis-

Maatkamp; Marleen Westhuis. 

Kampbestuur: 

Jan Willem de Jong:  voorzitter 

Jan Westhuis:  excursieregelaar 

Peter Rooij:   administrateur 

Verblijfplaats:   Camping Municipal du Musée 

Verslagredactie: Thijs Krösschell 



2 
 

Inhoud:          

Van de voorzitter.         

Excursieprogramma.         

Sfeerverslagen. 

Waarnemingslijsten: 

- Vlinders en overige insecten 

- Vogels 

- Korstmossen 

- Wieren 

- Weekdieren 

- Geleedpotigen 

- Overige dieren 

- Planten 

Tenslotte. (foto’s). 

 

 

 

foto Pieter Oomen. Strand Ambleteuse. 
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Terugblik op kamp Cap Gris Nez. 

 

We kijken terug op een geslaagd kamp, met dagelijks een portie zon en redelijke temperaturen.  

Dit verslag geeft een beeld van het landschappelijk schoon, de mooie fauna en flora – nadrukkelijk 

ook andere zaken dan trekvogels. Tijdens de week werd al fotografisch terug geblikt op de prachtige 

excursiebestemmingen, de actieve kampdeelnemers en de biologische heerlijkheden die we 

waargenomen hadden. Hier vindt u excursieverslagen en waarnemingslijsten; voor de 

kampdeelnemers sweet memories, voor de Algemene Kampeercommissie food for thoughts.  

Veel dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd, in het bijzonder mijn mede-bestuursleden Jan 

Westhuis en Peter Rooij, en de samensteller van dit verslag, Thijs Krӧsschell.  

Tot ziens in een volgend KNNV-kamp! 

Jan Willem de Jong, kampvoorzitter 

 

 

 

 

foto Paul Volkersz  
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Excursieprogramma.  

 

-   1. Het strand van la Vierge     15-09 

-   2.  La Slack       16-09 

-   3.   Cap Blanc Nez,Baie de Wissant, bunkers Haringzelle  17-09 

-   4.   Boulogne-sur-Mer (markt)     18-09 

-   5    Boulogne-sur-Mer  (Nausicaá museum)    18-09 

-   5. Ambleteuse       18-09 

-   6.  Cap Blanc Nez (zuidelijk deel)     18-09 

-   7. Baie de Wissant      19-09 

-   8. Cap Gris Nez (hoog)      19-09 

-   9. Falaises Zuid       19-09 

-  10. Strand bij Audresselles      20-09 

-  11. Marais de Guines les Tétards     20-09 

Van de schuingedrukte excursies is een sfeerverslag aanwezig. 

 

 

 

foto Paul Volkersz  
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Strandexcursie La Vierge (Notre Dame de la Mer) op 15 september. 
 
Half tien stipt was iedereen gereed. Of toch niet? 
Na een plaspauze bleek dat er inderdaad 17 man waren, dus we konden beginnen. 
Een flinke groep wandelaars kruiste voorlangs, maar die hebben we niet meer gezien. 
De eerste afslag had niemand gemist dus het strand kwam al snel in zicht. 
De eerste keer de zee ruiken op vakantie is toch een mooi geluksmomentje. 
En dan ook nog een stralend zonnetje erbij. Heerlijk. 
Een verslag van bloemen en vogels kan ik niet geven; wel een aantal hoogtepunten in mijn optiek: 
De eerste was voor mij “de Rob”. Er is net opgezocht dat het een grijze rob moet zijn geweest. Later 
zijn er nog 5 bij elkaar gezien. 
Jan van Genten zijn ook meerdere keren waargenomen. 
Grote sterns worden me nog ingefluisterd. 
En Atalanta's.  
Van alles wat dus. 
Verder viel er nog wat schoeisel uit elkaar. Sicco had een kapotte sandaal en Anja had een laars waar 
de zool onder vandaan viel.  
Maar beiden hebben het gelukkig gehaald tot aan de camping. 
De groep is twee keer in twee groepen uiteen gegaan. En bij dit schrijven moet de laatste opsplitsing 
nog terug komen, hopelijk halen ze het nog een beetje droog... (ja hoor!: redactie) 
Een tocht die in oorsprong ongeveer 4 kilometer zou zijn, werd uiteindelijk  9 kilometer. 
En als jongste deelnemer viel me dat nog behoorlijk tegen. Respect voor iedereen! 
 
Marleen Westhuis 
 
 

   

                    

                          foto J W. de Jong. Laars van Anja waarbij de metalen zool als spiegel dienst doet.  
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Excursie naar het estuarium van rivier de “Slack” en de duinen op 16 

september. 

Na wat onduidelijkheid over wie voor of achter zou rijden, arriveerden wij om 09.15 uur met 5 auto’s op 

de parkeerplaats bij het riviertje “Slack”. 

We volgden het pad tot de vloedlijn bij een Beaufortje of 7. 

Blij verrast werden we door de zeewolfsmelk en een vlucht van zo’n 150-200 steenlopers. Toen ze 

neerstreken hebben we de telescopen erop gezet maar door de enorme wind kregen we het beeld 

niet duidelijk. 

Vanwege die enorme wind zijn we ook niet naar de rivier gegaan, maar na een 400 meter vloedlijn 

een duinpan ingedoken voor de koffie. 

Op de vloedlijn werden we nog getrakteerd op een 5-tal drieteenstrandlopers, welke tot op een paar 

meter te benaderen waren! 

Hoe nu verder te gaan met deze storm en een kaart uit 1982 waar geen pad door de duinen staat 

ingetekend? 

Gelukkig had Peter een GPS. Die liet ons de D 940 oversteken om daar duinop-duinaf de laatste 

anderhalve kilometer te laten afleggen. 

Tijdens onze lunch werden we verrast door een blauwvleugelsprinkhaan en even later door 3 

boomkikkers! 

Onze groepsfoto (zie vooraan in het verslag: redactie) is geschoten op het steigertje van een 

verscholen duinplasje vol met waternavel. 

Vlak voor terugkomst werd de rups van de witvlakvlinder nog gespot. 

We hebben het gelukkig weer net droog gehouden, want steevast begint het tegen drieën te 

spetteren, eindigend in de fikse hoosbui! 

 

Resumerend vond ik dit een afwisselende en niet al te zware excursie waar ook de floristen blij van 

werden. 

Als ons “weertechnisch” gezien wat meer tijd was gegund had ik ook wel graag op de noordoever van 

de Slack bij het moeras en estuarium gekeken. 

Misschien vind ik eind van de week nog even een vrij uurtje…. (en dat is gevonden: redactie).  

Yvonne Volkersz-Ferre 

 

foto JW de Jong. Fort Vauban bij het estuarium van La Slack. 
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foto JW de Jong. Zeewolfsmelk . 

 
foto JW de Jong.       Rups van witvlakvlinder. 

 

foto JW de Jong. Audresselles bij eb. 
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Cap Blanc Nez, meertje bij Wissant en bunkers van Haringzelle op 17 
september. 
 
Met 16 deelnemers startten we met vier auto's voor een eerste bezoek aan het strand van Cap Blanc 
Nez. Het water had nog niet zijn hoogste punt bereikt, we waren nog net op tijd om wat markasiet van 
het strand te rapen. Een mooie vondst was een kleine Atrypa reticularis uit het Devoon. Om half elf 
zaten wij, gevlucht voor het water, beschut door de friteskraam aan de koffie. Het waaide wel, maar 
het was zonnig en droog dus besloten we nog een stukje te gaan wandelen bij het meertje van 
Wissant. De gaspeldoorn, bedoeld om het zand vast te houden, was helaas uitgebloeid; wel kon er 
gesnoept worden van de bramen. 
Nadat we thuis bij tent en caravan een broodje hadden gegeten, was het nog steeds droog, dus 
bezochten we nog even de bunkers van Haringzelle. Met 38 cm. springgranaten werd de kuststreek 
van Engeland beschoten. De kanonnen zijn verwijderd maar drie van de vier bunkers zijn nog intact. 
Het vierde exemplaar heeft men getracht op te blazen. Het dak van de bunker en de zijwanden 
werden beschadigd maar alle ruiten in de omgeving gingen er ook aan. 
 
Jan Westhuis  

 

 

 

foto Paul Volkersz. Uitrusten en koffiepauze bij friteskot Cap Blanc Nez . 
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Markt Boulogne-sur-Mer op 18 september. 

Al enkele dagen tevoren was deze “excursie” ingepland,omdat verwacht werd dat dit de dag met het 

meest slechte weer zou worden. Inderdaad regende het wat toen we met de meeste kampleden in de 

auto stapten richting stad. Maar, net als alle andere dagen, viel het weer uiteindelijk mee en was het 

het grootste deel van de dag droog. De auto’s werden geparkeerd bij het Nausicaá museum op een 

grote parkeerplaats aan de boulevard. De groep viel meteen uiteen, maar het grootste deel toog toch 

richting centrum om de markt te vinden. Dat viel nog niet mee. Eerst een flink stuk langs de boulevard 

en daarna de winkelstraten in. Na regelmatig vragen aan bewoners kwamen we uiteindelijk, na een 

flinke stadswandeling aan op de markt. Deze viel wat tegen, zeker het deel van de professionele 

marktverkopers. Vooral kleding- en schoenenkramen en een kaas- en drukke vlees(worst)wagen, 

waar Jan Westhuis zijn slag sloeg.  

Wel stond er een mooie kerk en de panden om het plein waren vaak ook sfeervol. 

Leuker was het deel van de particuliere verkoop. 

Allemaal kraampjes met voornamelijk groenten en fruit. Daar lag ook regelmatig groente die wij amper 

kennen en de variatie was behoorlijk groot. Typisch Frans waren de dode duiven, kwartels en hazen, 

die zomaar tussen de groenten te koop lagen. Uiteraard werden in dit deel de meeste inkopen door 

onze kampgangers gedaan. De meesten van ons zaten echter al gauw op een terrasje aan de koffie. 

Na de markt ging een deel het museum in (zie verslag van Jan Willem) en een deel zocht Sicco op die 

ergens stond te wachten bij een excursiegebiedje, waar men nog lekker kon genieten van de natuur 

na het stadse gedoe. 

Ook het strand achter het museum was voor een aantal nog een lokkertje. 

Door deze diverse bestemmingen kwam een ieder in de loop van de middag weer op eigen houtje bij 

de camping aan.  

Thijs Krösschell 

 

                   

foto JW de Jong. Op weg naar de markt.                             foto JW de Jong. T-shirt.  

 

   

 

 



10 
 

Nausicaá museum Boulogne-sur-Mer op 18 september 

Een bezoek aan dit zeemuseum is een aanrader. Het paart een fraaie collectie aan  bijzondere 

zeedieren en koralen aan een goede thematische aanpak. 

Daarbij worden milieuaspecten natuurlijk niet vergeten. 

Een sterkte-zwakte analyse: 

 

Positief: 

- Prachtige collecties kwallen en koralen 

- Idem grote haaien 

- Schitterende act met reuzeninktvis die zijn eten (dode vis) uit een grote fles-met-deksel tovert! 

- Voederen van de zeeleeuwen is aardig; dat geldt ook voor de groep haaien, die voer krijgen 

- Indruk maakt de filmische noodkreet voor het onderlopen van (Polynesische) eilanden door 

stijging van de zeespiegel. 

- Franse en Engelse onderschriften zijn betrekkelijk uniek in Franse musea. 

Negatief: 

- Lawaaiig door achtergrondmuziek 

- Chaotische indeling! 

- Aanzienlijke entreeprijs: €16,80 voor senior 60+ 

De meningen zijn verdeeld over het nut van een audiotour ( naar keuze in perfect Engels): prijs ca.  

€ 3,-. (noot redactie: er was ook een Nederlandse versie). 

Conclusie: Het museum kan zich meten met bv. het Oceanium van Blijdorp in Rotterdam; doet onder 

voor aquaria in Atlanta, New Orleans en Monterey. 

Er namen 6 personen deel aan deze 

museumexcursie. 

Jan Willem de Jong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 foto Pieter Oomen. Stadsmuur Boulogne: 
Françoisetoren. 
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Baie de Wissant op 19 september. 

Op 17 september (zie in verslag van Jan Westhuis) hebben we al even een stukje gewandeld in dit 

gebied. Enkele mensen vonden het zo aantrekkelijk dat zij toen al besloten een langere wandeling 

alhier te maken. 

Met de auto naar een van de parkeerplaatsen net voor Wissant gereden. Er voert een wandelroute 

rond het meer, het centrale punt van dit natuurgebied. Maar je kunt zo nu en dan even van het pad af 

en via hoge uitzichtpunten de verre omgeving bekijken of in kijkhutten proberen wat meer van het 

vogelleven te zien te krijgen. 

Kenmerkend voor dit gebied en vooral langs de wandelroute zijn de vele aangeplante gaspeldoorns 

en jeneverbessen. De route voert door bosgedeelten, duinen en verwilderde, soms wat moerassige 

weilanden. Het was blijkbaar op dit moment erg droog in het gebied, want een aantal kijkhutten keek 

uit op droog liggende plassen, terwijl het waarschijnlijk toch de bedoeling was om vanuit deze hutten 

naar steltlopers, eenden en rietvogels te kijken. Die waren er nu natuurlijk erg weinig (eenden) of niet 

(rietvogels en steltlopers). 

Op het grote meer was meer te zien: kuif- en wilde eenden; futen en dodaarsen,  grote zilver- en 

blauwe reiger en er zit een behoorlijke aalscholverkolonie. 

Langs een bosrand naast een open stukje land met een waterstroom zat het opeens vol met 

zwartkoppen: alle mannetjes, vaak nog wat zingend, al stelde dat niet echt veel meer voor. Toch 

waren er eigenlijk voor zo’n mooi, afwisselend en waterrijk gebied en ook nog eens vlak bij de kust, 

opmerkelijk weinig vogels en vogelsoorten waar te nemen: 23 soorten zou voor een excursie naar een 

mooi gebied in Nederland toch als weinig zijn ervaren. 

De wandeling zelf was, vanwege het mooie landschap en de uitzichten, gelukkig aantrekkelijk genoeg 

om toch te spreken van een mooie excursie. 

Thijs Krösschell 

 

 

foto JW de Jong. Paardenbijter. 
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foto JW de Jong. Boomkikker (Ambleteuse 16 septermber). 

 

foto JW de Jong. Steenhommel. (Audinghen 15 september) 
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Falaises-Zuid op 19 september. 

Met 5 mensen vertrokken we te voet vanaf de camping richting het strand van Notre Dame de la Mer, 

voor een wandeling zuidwaarts langs de falaises. 

(Tegen de rotsen direct aan de kust staat een prachtig maar ontoegankelijk kapelletje met een 

Mariabeeld en daaronder in grote witte letters: Notre Dame de la Mer). 

Vandaar wandelden we zuidwaarts via de GR (Grande Route), direct langs de diepe “afgronden” van 

de Falaises (kliffen).Ondanks het koude weer, 13 graden, de harde wind en de bewolking was het een 

mooie wandeling. Onderweg slappe koffie in het hotel van Audresselles. Daarna verder 

naar Ambleteuse. Dit dorp bleek moeilijk toegankelijk vanaf de duinen, maar toch vonden we een 

doorgang die ons tenslotte naar de kerk voerde. Deze verschafte ons de noodzakelijke luwte voor de 

lunch. 

De terugweg voerde ons even langs de grote weg en het museum ‘39-‘45, waarna we “binnendoor” 

weer richting Audinghen liepen, over en langs akkerscheidingen en bosranden.  

Als KNNV-ers hielden we ons dus uiteraard niet aan de openbare weg, maar dat bleek groot 

ongenoegen op te roepen bij een groep jagers die een drijfjacht hielden. Tja, risico's, 

aansprakelijkheid...: jagers en KNNV-ers combineren dus maar slecht. 

Om ongeveer 15.00 uur waren we weer terug op de camping. 

Pieter Oomen 

 

foto JW de Jong. Cap Blanc Nez. 
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Audresselles 1. 

Mosselen zoeken bij Audresseles op 20 september. 

Voor wat een bewolkte dag zou moeten heten, zag het er vandaag prachtig uit: een wolkenloze 

hemel! 

We gaan mosselen zoeken. Het is vandaag en morgen extreem laag water. 

We vertrekken rond 9 uur richting Audresselles voor een ritje van ongeveer 3 kilometer. 

We moeten langs de weg parkeren, want de parkeerplaats is al vol, naar later blijkt ondermeer met 

auto´s van studenten uit België. 

Als we de auto uitstappen vinden we gelijk prachtige weidechampignons, dus die gaan mee en straks 

de pan in! 

We lopen naar het strand. Een vrolijk gezicht al die mensen gebogen om een maaltijd bij elkaar te 

sprokkelen (niet alleen wij, maar ook heel veel Fransen hebben vandaag besloten om mosselen te 

rapen). 

Iedereen loopt met emmertjes en bakjes. 

We gaan zoeken in de rotsrandjes die al vol met zeewier begroeid zijn. Daartussen, als je goed kijkt, 

zie je de mosselen zitten. 

Even lostrekken en eventueel de baarden eraf trekken en daarna in de emmer. 

Een leuke bezigheid. 

Al snel hebben we een maaltje bij elkaar. 

Vanavond de pan in en smullen! 

Terwijl we aan het zoeken zijn, is het verstandig om de zee in de gaten te houden, want hij is al bezig 

met terug te komen en dat gaat hier ontzettend snel. 

Iedereen komt veilig van het wad af. 

Voldaan en met volle emmers keren we weer terug naar de camping. 

Een zeer leuke excursie. 

Ria Rooij. 

 

                  

Foto JW de Jong. Eikapsel van stekelrog.                                                 

           

       

Foto JW de Jong. Strandkrab. 
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Audresseles 2. Strandexcursie op 20 september. 

Niet iedereen ging speciaal voor de mosselen vandaag naar het strand. 

Vanwege Nieuwe Maan is het vandaag (en morgen) extra laag water, waarbij spectaculair te zien is 

hoe snel het water wegtrekt, maar ook hoe snel het water terugkomt. 

Zijn de stranden vaak erg smal vlak langs de kliffen, nu ligt er een qua breedte haast Nederlands 

strand aan je voeten. Het verschil is dat het hier niet om een droog, mul zandstrand gaat, maar om 

een harde zandbodem, bezaaid met steen. 

Dat mosselen rapen is niet voor iedereen een leuke bezigheid: ik had het in ieder geval al gauw 

gezien om met mijn dikke buikje constant te bukken en aan die schelpen te peuteren en te trekken.  

Na een paar minuten had ik  nog maar een enkele los terwijl anderen hun emmer al behoorlijk aan het 

vullen waren. 

Maar er was veel meer te beleven. 

Alleen al die Fransen die hun kans schoon zagen om een lekkere gratis maaltijd bij elkaar te 

“schrapen”  of die ene beroeps(?) mosselenraper, die lopend naast een zwaar met grote zakken vol 

mosselen beladen fiets, tussen zand en stenen voort ploeterde om bij de verharde weg te komen. 

Ook waren er bussen vol Belgische studenten die van alles verzamelden: wieren, grote krabben, 

vissen: noem maar op. Zij waren een week in de buurt aanwezig met een eigen rijdend lab. en werden 

begeleid door fanatieke leerkrachten die ook ons uitgebreid college hebben gegeven, inclusief een 

tirade over hoe de mensheid momenteel de wereld verruïneert en wat de vreselijke gevolgen zullen 

zijn als wij zo door blijven gaan.  

Eén leerkracht was wierenexpert en kon een aantal wieren voor ons op naam brengen of beamen dat 

er een juiste determinatie had plaats gevonden. Later kwamen er ook nog bussen vol Belgische 

scholieren het strand op. 

Toen het water begon terug te komen, was het verbazingwekkend te zien hoe snel het overvolle 

strand leeg stroomde, hoewel wij een tijdlang hebben staan kijken naar een eigenwijs persoon die juist 

zo nodig nu nog richting zee moest lopen. Maar ook hij kwam ongedeerd weer aan de weg. 

Nadat we vanaf dit strand nog met een groepje een andere excursie hebben gedaan, zijn we op de 

terugweg nogmaals naar deze strandopgang gereden omdat Paul graag foto’s wilde maken van een 

nu erg hoge waterstand. Helaas, was het water zich al weer aan het terugtrekken.  

Oh ja: ’s avonds werden wij, op de enige droge namiddag die wij deze week mee mochten maken, 

uitgenodigd en getrakteerd op een heerlijke mosselmaaltijd met alles erop en eraan. En dat in de 

buitenlucht: Vive La France! (en Jan, Corrie, Peter, Ria en Marleen!).  

Thijs Krösschell 

   
 foto Ria Rooij.    
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Marais de Guines les Tétards op 20 september. 

De laatste excursie van dit kamp! En meteen ook naar het meest ver weg gelegen gebied vanaf de 

camping. Een aardige rit door het achterland van de Kapen, heuvelachtig en vooral landbouwgebied. 

De meeste gewassen zijn al van de akkers af en opvallend veel land wordt hier weer ingezaaid met 

een groenbemester, vooral bladramenas). En natuurlijk veel typisch “Franse idyllische” dorpjes, met 

vaak armelijk ogende huisjes. Naast een door een hoge stenen muur omheind openlucht-

/streekmuseum konden we op een parkeerplaats onze auto’s kwijt. Het bleek dat we een eind terug 

moesten lopen, maar de toegang tot het natuurgebied was snel gevonden. Een lang houten 

vlonderpad loopt dwars door het moerasgebied; riet- en weiland wisselen elkaar af en een grote 

stroom loopt langs de grens ervan. In een kijkhut die dubbel was gebouwd, zodat je aan twee kanten 

over een plas uitziet, hebben we een tijd gezeten en meteen maar koffie gedronken. 

Meerkoeten, waterhoentjes en wilde eenden bivakkeerden op het lage water. De waterhoentjes zag je 

“over het water lopen”. Twee kleine zilverreigers bedreigden elkaar en opeens vloog een blauwe 

schicht vlak langs onze hut. Het ijsvogeltje liet zich daarna nog een paar maal zien (als je aan de 

goede kant van de hut zat….). 

Verder over de vlonders. Yvonne had haar schepnetje bij zich en daarmee viste ze allemaal 

waterdiertjes en visjes uit het water op. (De soorten zullen wel in de soortenlijst staan vermeld).  

Toen we bleven staan omdat we een vreemde zang meenden te horen en een zingende rietgors 

ontdekten, we wilden alweer verder gaan, hoorden we toch ook iets anders dan die gors en Jan 

Westhuis, meteen gevolgd door Sicco, riep enthousiast: een cetti’s zanger!. We stonden toen 

temidden van het riet. Even verderop maakte het pad een bocht, waar het riet min of meer ophield en 

overging in moerasbos (wilg) werden we opnieuw verrast en nu door een wel heel luid zingende cetti’s 

zanger vlakbij. We hebben lang staan luisteren maar te zien kregen we hem niet echt. 

Nadat we de wandeling beëindigd hadden bleek een eindje verderop nog een tweede wandeling 

mogelijk in het gebied. Met de auto’s langs zeer smalle binnenweggetjes, met hier vaak erg mooie 

buitenhuizen, gereden om na enig gezoek een ingang (deze was verplaatst t.o.v. onze informatie en 

kaartmateriaal) te vinden. 

Hier ging het over een uitgemaaid graspad, ook weer tussen het riet en groenland door. Een roepende 

roofvogel heeft ons lang bezig gehouden,maar we werden het niet eens over de determinatie ervan. 

Al een tijd werd de lucht donkerder en enkelen vonden  dat we met de lange wandelingen de 

weergoden aan het uitdagen waren, maar ook vandaag kwamen we weer droog bij onze auto’s aan. 

Alle chauffeurs vonden een andere route naar de camping, maar iedereen kwam keurig terug. In mijn 

ogen een van de meest mooie wandelingen die we hebben gemaakt. 

Thijs Krösschell 

 

foto JW de Jong. Segrijnslak. 
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2013 KNNV-kamp K14 in Frankrijk, Cap Gris Nez (Camping du Musée, Audinghen). 14 t/m 21 juni. 
      

           Lijst van waargenomen vlinders & overige insecten per locatie / excursie. 
       Voor de dagvlinders is de volgorde aangehouden van 'Dagvlinders van Europa (Tristan Lafranchis, KNNV Uitgeverij; 

 ISBN 9789050113021). 
   De nachtvlinders zijn voor de "macro's" vermeld op volgorde van de veldgids 'Nachtvlinders' ( Tirion Natuur,  

ISBN 90-5210-625-8);  
    Voor de "micro's" is de volgorde volgens 'The Lepidoptera of Europe, A Distributional Checklist' (Karsholt & Razowski, 

 Apollo Books; ISBN 87-88757-01-3).   

           x = volwassen exemplaar;    r = rups/larve;    m= man;   f= vrouw 
        

   
datum 

 

15 
sept 

16 
sept 

17 
sep 

19 
sept 

20 
sept 

   
exc. nr. camp 1 2 3 7 11 

Dagvlinders 
wetenschappelijke 
naam NL - naam 

      Lafr.; blz. 
        64 

 
Colias crocea oranje luzernevlinder x x x 

   76 
 

Pieris napi klein geaderd witje x 
  

m x x 

80 
 

Pieris rapae klein koolwitje x m, f f 
 

x x 

163 
 

Polyommatus icarus icarusblauwtje m m 
    200 

 
Vanessa cardui distelvlinder x 

     200 
 

Vanessa atalanta atalanta x x x x x x 

202 
 

Aglais urticae kleine vos x x 
   

x 

203 
 

Inachis io dagpauwoog x 
     247 

 
Pararge aegeria bont zandoogje x 

 
x 

  
x 

          Nachtvlinders 
       K&R Nvlgids 

        

 
48b Triodia sylvina oranje wortelboorder m 

     

 
52b Trichiura crataegi  grijsbandspinner x 

     

 
52f Macrothylacia rubi veelvraat 

 
r 

    

 
53b Euthrix potatoria rietvink m 

     

 
126g Xanthorhoe spadicearia bruine vierbandspanner x 

     

 
126k Xanthorhoe fluctuata zwartbandspanner x 

     

 
129b Dysstroma truncata schimmelspanner x 

     

 
130i Hydriomena furcata variabele spanner x 

     

 
138c Lomaspilis marginata gerande spanner x 

     

 
140a Ennomus autumnaria iepentakvlinder x 

     

 
140c Ennomus alniaria geelschouderspanner x 

     

 
140d Ennomus fuscantaria essenspanner x 

     

 
144b 

Peribatodes 
rhomboidaria taxusspikkelspanner x 

     

 
148a Cabera pusaria witte grijsbandspanner x 

     

 
148g Campaea margaritata appeltak x 

     

 
210d Deilephila elpenor groot avondrood r 

     

 
212l Orgyia antiqua witvlakvlinder 

  
r r 

  

 
213c Euproctis chrysorrhoea bastaardsatijnvlinder 

    

r 
(nest) 

 

 
214n Eilema depressa  naaldboombeertje x 

     

 
215b Arctia caja grote beer 

 
r 

    

 
216f 

Phragmatobia 
fuliginosa kleine beer r 

     

 
311g Agrotis segetum gewone velduil x 
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312d Agrotis ipsilon grote worteluil x 

     

 
312f Agrotis puta puta-uil x 

     

 
312m Ochropleura plecta haarbos x 

     

 
313c Noctua pronuba huismoeder x 

     

 
313e Noctua comes volgeling x 

     

 
314l Diarsia rubi gewone breedvleugeluil x 

     

 
315c Xestia c-nigrum zwarte-c-uil x 

     

 
315k Xestia xantographa vierkantvlekuil x 

     

 
316d Hadula trifolii spurrie-uil x 

     

 
316l Mamestra brassicae kooluil x 

     

 
317c Laconobia oleracea groente-uil x 

     

 
319d Mythimna albipuncta witstipgrasuil x 

     

 
319h Mythimna impura stompvleugelgrasuil x 

     

 
39l Mythimna l-album witte-l-uil x 

     

 
323n Agrochola lychnidis variabele herfstuil x 

     

 
324b Omphaloscelis lunosa maansikkeluil x 

     

 
324f Xanthia icteritia gewone gouduil x 

     

 
326c 

Amphipyra 
tragopogonis boksbaardvlinder x 

     

 
326k 

Phlogophora 
meticulosa   agaatvlinder x 

     

 
327d Cosmia affinis donkere iepenuil x 

     

 
329l Luperina testacea gewone grasuil x 

     

 
330g Hydraecia micacea aardappelstengelboorder x 

     

 
331a Nonagria typhae lisdoddeboorder x 

     

 
332d Hoplodrina ambigua zuidelijke stofuil x 

     

 
332k Paradrina clavipalpis huisuil x 

     

 
334r Autographa gamma gamma-uil x 

    
x 

 
336a Catocala nupta rood weeskind x 

     

 
337o Rivula sericealis stro-uiltje x 

     

 
338b Hypena proboscidalis bruine snuituil x 

     

 
338h Hypenodes humidalis moeras-micro-uil x 

    
x 

          1525 
 

Plutella xylostella koolmotje x 
     1691 

 
Agonopterix ocellana roodvlekkaartmot x 

     
2284 

 

Hofmannophila 
pseudospretella bruine huismot x 

     4390 
 

Acleris variegana witschouderbladroller x 
     

4646 
 

Epiphyas postvittana 
Australische bladroller  
(excoot in NL !) f 

     5064 
 

Ancylis geminana grijze haakbladroller 
    

x 
 5269 

 
Arthophila fabriciana brandnetelmot 

    
x x 

6719 
 

Nomophila noctuella luipaardlichtmot x 
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Overige insecten 
       kevers 

        

  
Ocypes olens 

stinkende kortschildkever / stinkend 
kortschild x 

    

  
Timarcha tenebricosa  

een 'bloedkever' ; le crache-
sang x x 

    

  
Gyrinus spec. een ?'schrijvertje'? 

  
x 

   

  
Aphodius rufipes roodpootveldmestkever x 

     

  

Glyschrochilus 
hortensis  'four-spotted sap beetle' x 

     

  

Coccinella 
septempunctata 

zevenstippelig 
lieveheersbeestje x 

    
x 

  
Hydrochara caraboides kleine spinnende watertor 

    
x 

  
Dytiscus marginalis geelgerande water(roof)kever 

   
m 

          libellen 
        

  
Lestes viridis houtpantserjuffer 

     
x 

  
Lestes sponsa gewone pantserjuffer 

     
x 

  
Aeshna mixta paardenbijter 

 
x 

 
x 

 
x 

  
Sympetrum spec. een ? 'heidelibel' ? 

 
x 

    

  
Sympetrum striolatum bruinrode heidelibel 

  
m, f f 

 
x 

          sprinkhanen 
       

  
Oedipoda caerulescens blauwvleugelsprinkhaan 

 
x 

   

  

Myrmeleotettix 
maculatus knopsprietje x 

 
x 

   

          diversen 
        

  
Forficula auricularia gewone oorworm x 

     

  
Coreus marginatus zuringwants 

   
x 

  

  
Nezara viridana  'southern green stink bug' (een wants) 

  
x 

  
Pentatoma rufipes roodpootschildwants 

     
x 

  
Notonecta spec. een 'bootsmannetje' 

     
x 

  
Corixa punctata gestippelde duikerwants x 

    
x 

  
Corixa spec. ?duikerwants? x 

     

  
Nepa cinerea waterschorpioen 

     
x 

  
Panorpa vulgaris gewone schorpioenvlieg x 

     

  
Phryganea grandis 

in NL de grootste kokerjuffer / 
schietmot x 

     

  
Eristalis tenax blinde bij x 

  
x x x 

  
Helophilus spec 

een 'zebra zweefvlieg' 
(meerdere srtn) x 

  
x x x 

  
Heliophilus pendulus  gewone pendelvlieg x 

     

  
Calliphora vicina blauwe vleesvlieg x 

  
x 

  

  
Ophion luteus gewone sluipwesp x 

     

  
Vespa vulgaris gewone wesp x 

     

  
Apis mellifera honingbij x x x x x x 

peroy_xi/2013 
         

 

Lijsten opgesteld door Peter Rooij. 
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foto JW de Jong. Icarusblauwtje. 

 

 

 

foto JW de Jong. Klein koolwitje 
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Vogellijst. 

NB. Omdat het in dit kamp om een beperkt aantal biotopen ging (vnl. kust of vlak achter de kust) is 

geen indeling per waarnemingsgebied gemaakt. 

Voor wat betreft de meer bijzondere waarnemingen: 

Kwartelkoning: 18-09 op het campingterrein; draaihals 17-09 in het bos achter de camping; cetti’s 

zanger 20-09 Marais de Guines; patrijs 19-09 op akkerland even voor de camping. 

Voor wat betreft de wetenschappelijke naamgeving is aangesloten bij de jubileumeditie 2013 van de 

”Petersons Vogelgids”, hoewel daarin van verouderde naamgeving gebruik wordt gemaakt. 

 

Ned. naam.    Wetensch. Naam.  Franse naam. 

Dodaars      Tachybaptus rufficollis   Grèbe castagneux  
Fuut     Podiceps cristatus   Grèbe huppé  
Grauwe pijlstormvogel     Puffinus griseus  Puffin fuligineux  
Noordse stormvogel   Fulmarus glacialis  Fulmar boréal 
Aalscholver    Phalacrocoroax carbo  Grand 
Kleine Zilverreiger    Egretta garzetta   Aigrette garzette  
Grote Zilverreiger    Casmerodius albus  Grande Aigrette  
Blauwe reiger     Ardea cinerea    Heron cendre  
Lepelaar    Platalea leucorodia  Spatule blanche 
Knobbelzwaan     Cygnus olor    Cygne tubercule  
Wilde eend     Anas platyrhynchos   Canard colvert  
Kuifeend     Aythya fuligula   Fuligule morillon  
Zwarte zeeëend   Melanitta nigra   Macreuse noire 
Torenvalk     Falco tinnunculus   Faucon crécerelle  
Patrijs     Perdix perdix   Perdrix grise 
Waterhoen    Gallinula chloropus  Gallinule poule d’eau 
Kwartelkoning    Crex crex   Râle de genêts 
Meerkoet     Fulica atra    Foulque macroule  
Scholekster    Haematopus ostralegus  Huîtrier pie 
Drieteen strandloper    Calidris alba    Bécasseau sanderling  
Steenloper    Arenaria interpres  Tournepierre à collier 
Wulp      Numenius arquata   Courlis cendre  
Kokmeeuw     Larus ridibundus   Mouette rieuse  
Stormmeeuw     Larus canus    Goeland cendre  
Zilvermeeuw    Larus argentatus   Goeland argente  
Grote mantelmeeuw   Larus marinus   Goéland marin 
Drieteenmeeuw    Rissa tridactyla   Mouette tridactyle 
Jan van Gent    Morus bassanus  Fou de Bassan 
Aalscholver    Phalacrocorax carbo  Grand Cormoran 
Grote stern    Sterna sandvicensis  Sterne cauge 
Noordse stern    Sterna paradisaea  Sterne arctique 
Houtduif     Columba palumbus   Pigeon ramier  
Turkse tortel     Streptopelia decaocto   Tourterelle turque 
boerenzwaluw     Hirundo rustica   Hirondellerustique 
IJsvogel     Alcedo atthis   Martin Pecheur  
Draaihals    Jynx torquilla   Torcol fourmilier 
Groene Specht     Picus viridis    Pic vert  
Veldleeuwerik     Eremophila alpestris   Alouette des champs  
Graspieper     Anthus pratensis   Pipit farlouse  
Witte Kwikstaart    Motacilla alba     Bergeronnette grise  
Winterkoning     Troglodytes troglodytes  Troglodyte  
Roodborst     Erithacus rubecula   Rougegorge  
Zwarte Roodstaart    Phoenicurus ochruros  Rouge queue noir  
Tapuit     Oenanthe oenanthe  Traquet motteux 
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foto JW de Jong. Huismussen op Cap Blanc Nez. 

 

Zanglijster     Turdus philomelos   Grive musicienne  
Merel      Turdus merula    Merle noir  
Kamsvogel    Turdus pilaris   Grive litorne 
Cetti's zanger     Cettia cetti    Bouscarle de cetti  
Zwartkop    Sylvia atricapilla  Fauvette à tête noire 
Tjiftjaf      Phylloscopus collybita  Pouillot veloce 
Goudhaantje     Regulus regulus   Roitelet huppe  
Pimpelmees     Parus caeruleus   Mesange bleue  
Glanskop     Parus palustris    Mesange nonnette  
Gaai      Garrulus glandarius   Geai des chenes 
Ekster     Pica pica   Pie bavarde  
Kauw     Corvus monedula  Choucas des tours 
Zwarte kraai     Corvus corone     Corneille noir  
Spreeuw     Sturnus vulgaris   Etourneau sansonnet  
Huimus     Passer domesticus   Moineau domestique  
Vink      Fringilla coelebs   Pinson des arbres  
 
 
Lijst opgesteld door Thijs Krösschell 
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Korstmossen               

 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 

 Aspicilia contorta rond dambordje     x   x   

 Caloplaca aurantia  platte citroenkorst x           

 Caloplaca citrina gewone citroenkorst     x       

 Caloplaca dalmatica oranje citroenkorst x           

 Caloplaca decipiens stoffige citroenkorst         x   

 Caloplaca flavescens gelobde citroenkorst     x       

 Caloplaca holocarpa muurzonnetje x           

 Caloplaca maritima gewone zeecitroenkorst     x       

 Caloplaca saxicola sinaasappelkorst      x x   

 Candelariella vitellina grove geelkorst     x       

 Cladonia rangiformis vals rendiermos   x         

 Diploicia canescens kauwgommos       x     

 Lecanora albescens kalkschotelkorst     x       

 Lecanora campestris kastanjebruine schotelkorst x       x   

 Lecanora chlarotera witte schotelkorst x           

 Lecanora dispersa verborgen schotelkorst     x       

 Lecanora muralis muurschotelkorst x   x       

 Lecanora saligna houtschotelkorst   x         

 
Lecanora subcarpinea 

berijpte muurschotelkorst 
(zeldzaam) 

x 
          

 Lecidella elaeochroma gewoon purperschaaltje x x x   x   

 Lecidella stigmatea steenpurperschaaltje         x   

 Lepraria incana gewone poederkorst         x   

 Melanelixia subaurifera verstopschildmos   x x       

 Parmelia sulcata gewoon schildmos         x   

 Parmotrema perlatum groot schildmos         x   

 Pertusaria amara ananaskorst         x   

 Physcia adscendens kapjesvingermos x x x       

 Physcia tenella heksenvingermos x x x   x   

 Ramalina farinacea melig takmos x x x       

 Ramalina fastigiata trompettakmos x x         

 Tephromela atra zwarte schotelkorst x           

 Verrucaria ochrostoma bleke stippelkorst x           

 Xanthoria parietina groot dooiermos x x x x     

 Xanthoria calcicola Oranje dooiermos x 
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       foto JW de Jong. Platte citroenkorst.                                   foto JWde Jong. Oranje citroenkorst  

 

     

          foto JW de Jong. Oranje dooiermos  

                           

       

foto JW de Jong. Sinaasappelkorst 
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Wieren               

 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 

 Callithamnion roseum boompjeswier x x         

 Fucus spiralis kleine zee-eik         x   

 Fucus vesiculosus blaaswier x x x       

 Hypoglossum 
hypoglossoides tongwier 

x 
x         

 Laminaria saccharina suikerwier x       x   

 Sargassum muticum Japans bessenwier         x   

 Ulva lactuca zeesla x           

 Himanthalia elongata riemwier x 

      

  
 

      

  
 

      Weekdieren               

 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 

 Actinia equina paardenanemoon         x   

 Ammonoidae spec een ammoniet (fossiel)     x       

 Arenicola marina zeepier         x   

 Atrypa reticularis                          (fossiel)  
 

x 
    Buccinum undatum wulk x x       x 

 Cepaea nemoralis gewone tuinslak x           

 Cerastoderma edule kokkel   x   x     

 Cochlicella acuta slanke duinhoorn   x         

 Cornu aspersum segrijnslak x x         

 Crepidula fornicata muiltje   x         

 Deroceras reticulatum gevlekte akkerslak           x 

 Littorina obtusata gewone alikruik x           

 Mytilus edulis mossel x x         

 Ostrea edulis gewone oester           x 

 Patella vulgata gewone schaalhoorn x x         

 Sepia officinalis gewone zeekat   x         

 Spirobis spirorbis posthoornkalkkokerworm     x       

 Theba pisana zandslak   x         

 Helix pomatia Wijngaardslak x 

       

  foto JW de Jong. Eieren van slak spec. 
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Geleedpotigen               

 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 

 Aeshna mixta paardenbijter     x       

 Anania hortulata brandnetelmot     x       

 Arctosa perita gewone zandwolfspin   x         

 Bombus lapidarius steenhommel x           

 Carcinus maenas strandkrab x x         

 Ennomos fuscantaria essenspanner     x       

 Eristalis nemorum puntbijvlieg     x       

 Macrothylacia rubi veelvraat x           

 Myrmeleotettix maculatus knopsprietje   x         

 Ocypus olens stinkende kortschild x           

 Polyommatus icarus icarusblauwtje x           

 Oedipoda caerulescens blauwvleugelsprinkhaan   x         

 Orgyia antiqua witvlakvlinder   x x       

 Pieris rapae klein koolwitje x           

 Pontania proxima blaasgalbladwesp     x       

 Pterostichus melanarius gewone streeploopkever x           

 Rhopalus subrufus een wants   x         

 Semibalanus balanoides gewone zeepok   x         

 Sympetrum sanguineum bruinrode heidelibel   x         

 Sympetrum striolatum bloedrode heidelibel   x         

 Sympetrum vulgatum steenrode heidelibel   x         

 Syrphus ribesii bessenbandzweefvlieg     x       

 Syrphus torvus bosbandzweefvlieg     x       

 Timarcha tenebricosa reuzengoudhaan (zeldzaam) x           

 Trombidium holosericeum fluweelmijt         x   

 Villa modesta duinvilla   x         

 

         

         Overige dieren               

 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 

 Bufo bufo gewone pad         x   

 Hyla arborea boomkikker  x         

 Raja clavata stekelrog   x         

 Rhizostoma octopus zeepaddenstoel   x         

 Argiope bruennichi tijgerspin  
    

x 

  

Lijsten opgesteld door Jan Willem de Jong. 
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Plantenlijst. 

Wandeling vanaf de Camping naar Cap Blanc Nez 

15-09-2013. 

NB. De diverse waarnemingslijsten zijn door verschillende kampdeelnemers, per excursie, gemaakt.  

 

Wetenschappelijke naam      Nederlandse naam 

Genus    Species   soort 

Achillea    millefolium   Duizendblad 

Anagallis   arvensis   Guichelheil 

Centaurea   jacea    Knoopkruid 

Cirsium    acaule    Aarddistel 

Cirsium    avense    Akkerdistel 

Cirsium    vulgare    Speerdistel 

Crithmum   maritimum   Zeevenkel 

Glaux    maritima   Melkkruid 

Lysium    barbarum   Boksdoorn 

Picris    echioides   Dubbelkelk 

Plantago   coronopus   Hertshoornweegbree 

Plantago   lanceolata   Smalle weegbree 

Plantago   major    Brede weegbree 

Potentilla   reptans    Vijfvingerkruid 

Pulicaria   dysenterica   Heelblaadjes 

Tussilago   farfara    Klein hoefblad 

 

Estuarium rivier de Slack + Duinen 

16-09-2013.  

 

Anagallis   arvensis   Guichelheil 

Anchusa    officinalis   Gewone ossentong 

Asplenium    scolopendrium   Tongvaren 

Ballota    nigra    Stinkende ballote 

Bryonia    dioica    Gewone heggerank 

Calamagrostis   epigejos   Duinriet 
Carex    arenaria   Zandzegge 

Carlina     vulgaris    Driedistel 

Clematis   vitalba    Bosrank 

Cornus     mas    Gele kornoelje 

Crataegus    monogyna   Eenstijlige meidoorn 

Crambe   maritima   Zeekool 

Crataegus    monogyna   Eenstijlige meidoorn 

Diplotaxis   tenuifolia   Zandkool 

Echium    vulgare    Slangekruid 

Erodium    cicutarium (dunense)  Duinreigersbek 

Eryngium    maritimum   Blauwe zeedistel 

Eupatorium    cannabinum   Koninginnekruid 

Euphorbia   paralias    Zeewolfsmelk 
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foto JW de Jong. Blauwe zeedistel                                                  foto JW  de Jong. Zeeden  

Geranium   robertianum   Robertskruid 

Hippophae   rhamnoides   Duindoorn 

Impatiens    glandulifera   Springbalsemien 

Lamium   album    Witte dovenetel 

Lemna    Trisulca    Puntkroos 

Linara    vulgaris    Vlasbekje 

Lonicera   periclymenum   Wilde kamperfoelie 

Lysimachia    nummularia   Penningkruid 

Mentha   aquatica   Watermunt 

Oenothera   biennis    Teunisbloem 

Ononis    repens    Kruipend stalkruid 

Parietaria    judaica    Klein glaskruid 

Pinus    pinaster   Zeeden 

Polygonum   amphibium   Veenwortel 

Polypodium    vulgare    Eikvaren 

Populus   alba    Witte abeel 

Potamogeton   lucens    Glanzend fonteinkruid 

Prunus     spinoza    Sleedoorn 

Pulicaria   dysenterica   Heelblaadjes 

Rosa     rubiginosa   Egelantier 

Rubus    caesius    Dauwbraam 

Rubus    Fruticosus   Braam 

Senecio    inaequidens   Bezemkruiskruid 

Senecio    jacobaea   Jacobskruiskruid 

Solanum   dulcamara   Bitterzoet 

Stellaria   media    Vogelmuur 

Tamus    communis   Spekwortel 

Urtica     dioica    Grote brandnetel 
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Rondje wandelen vanuit camping 

18-09-2013. (betreft alleen lijstje van op dat “nieuwe” plantenwaarnemingen). 

 

Berula     erecta    Kleine watereppe 

Dryopteris    filix-mas   Mannetjesvaren 

Salix    repens    Kruipwilg 

Mentha    × rotundifolia   Wollige munt 

Prunus     spinosa    Sleedoorn 

Salix    repens    Kruipwilg 

Torilis     japonica   Heggendoornzaad 

 

foto JW de Jong. Zeesla   

 

                                                  foto JW de Jong. Zeekool  

              

foto JW de Jong. Zeewinde 
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Baie de Wissant 19 september. 

(ook hier alleen de tot dan toe “nieuw” geziene planten genoteerd). 

 

Alnus    glutinosa.     Zwarte els 

Athyrium    filix-femina.      Wijfjesvaren 

Betula   pendula.      Ruwe berk 

Bromus    hordeaceus.     Zachte dravik 

Carduus    crispus.      Kruldistel 

Carpinus    betulus.      Haagbeuk 

Conyza    canadensis.      Canadese fijnstraal 

Crataegus   laevigata.      Tweestijlige meidoorn 

Crataegus   monogyna.      Eenstijlige meidoorn 

Cytisus   scoparius.      Brem 

Dipsacus   fullonum.     Kaardebol 

Dryopteris  dilatata.                  Brede stekelvaren 

Eleagnus   umbellata.      Olijfwilg 

Eleagnus   x ebbingei.     Olijfwilg 

Equisetum   sylvaticum.     Bospaardenstaart 

Euonumus   europaeus.      Kardinaalsmuts 

Fallopia   japonica.      Japanse duizendknoop 

Fraxinus    excelsior.      Gewone es 

Holcus    lanatus.      Gewone witbol 

Juncus               effusus.     Pitrus 

Matricaria   discoidea.      Schijfkamille 

Phragmites   australis.     Riet 

Polygonum              aviculare.      Gewoon varkensgras 

Populus    canadensis.     Canadese populier 

Populus    tremula.      Ratelpopulier 

Rumex    acetosa.     Veldzuring 

Rumex   hydrolapatum.     Waterzuring 

Rumex    obtusifolius.      Ridderzuring 

Salix    cinerea.     Grauwe wilg 

Salix   viminalis.      Katwilg 

Senecio    sylvaticus.      Boskruiskruid 

Stachys   sylvatica.     Bosandoorn 

Tamus    communis.     Spekwortel 

Tanacetum  vulgare.     Boerenwormkruid 

Torilus     japonica.     Heggedoornzaad 

Tripleurospermum  maritimum.      Reukeloze kamille 

Ulmus     glabra.      Ruwe iep 

Verbascum    tapsus.      Koningskaars 

Viburnum    opulus.      Gelderse roos 
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Marais de Guines op 20 september. 
 

   

    

    

Achillea  millefolium Duizendblad  

Aegopodium podagraria Zevenblad  

Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree  

Alnus glutinosa Zwarte els  

Alnus incana Grauwe els  

Angelica sylvestris Gewone engelwortel  

Anthriscus  sylvestris Fluitekruid  

Artemisia vulgare Bijvoet  

Bellis perennis Madeliefje  

Bidens tripartite Driedelig tandzaad  

Cirsium arvense Akkerdistel  

Cirsium oleraceum Moesdistel  

Cirsium palustre Kale jonker  

Cirsium vulgare Speerdistel  

Clematis vitalba Bosrank  

Convolvulus arvensis Akkerwinde  

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn  

Crataegus monogyna Éénstijlige meidoorn  

Dactylis glomerata Kropaar  

Dipsacus fullonum Grote kaardebol  

Elodea nuttallii Smalle waterpest  

Epilobium hirsutum Harig wilgeroosje  

Epilobium palustre Moerasbasterdwederik  

Equisetum arvense Heermoes  

Erodium cicutarium Reigersbek  

Eupatorium  cannabinum Leverkruid  

Euphrasia stricta Stijve ogentroost  

Filipendula ulmaria Moerasspirea  

Galeopsis tetrahit Hennepnetel  

Galium aparine Kleefkruid  

Geranium  robertianum Robertskruid  

Geranium  rotundifolium Ronde ooievaarsbek  

Geum urbanum Nagelkruid  

Glechoma hederacea Hondsdraf  

Hedera helix Klimop  

Heracleum sphondylium Gewone bereklauw  

Holcus lanatus Gestreepte witbol  

Hottonia palustris Waterviolier  

Hydrocharis mors-ranae Kikkerbeet  

Impatiens glandulifer Reuzenbalsemien  

Iris pseudacorus Gele lis  
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Juncus  effusis Pitrus  

Lamium album Witte dovenetel  

Lamium purpureum Paarse dovenetel  

Lemna minor Klein kroos  

Lemna trisulca Puntkroos  

Leontodon autumnalis Vertakte leeuwetand  

Lolium perenne Engels raaigras  

Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem  

Lycopus europaeus Wolfspoot  

Lysimachia vulgaris Grote wederik  

Lythrum salicaria Grote kattestaart  

Mentha aquatica Watermunt  

Myosotis scorpioides Moerasvergeet-me-nietje  

Myosoton aquaticum Watermuur  

Nuphar lutea Gele plomp  

Phragmites australis Riet  

Picris echioides Dubbelkelk  

Plantago lanceolata Smalle weegbree  

Plantago major Grote weegbree  

Polygonum aviculare Varkensgras  

Polygonum persicaria Perzikkruid  

Populus alba Witte abeel  

Potentilla anserina Zilverschoon  

Potentilla reptans Vijfvingerkruid  

Prunella vulgaris Brunel  

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes  

Ranunculus repens Kruipende boterbloem  

Ribes rubrum Aalbes  

Rosa canina Hondsroos  

Rubus fruticosus Braam  

Rubus idaeus Dauwbraam  

Rumex aquaticus Waterzuring  

Rumex obtusifolius Ridderzuring  

Sambucus nigra Vlier  

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid  

Senecio vulgaris Klein kruiskruid  

Solanum dulcamare Bitterzoet  

Sonchus asper Gekroesde melkdistel  

Sonchus palustris Moerasmelkdistel  

Stellaria media Vogelmuur  

Symphytum officinale Smeerwortel  

Tanacetum  officinale Boerenwormkruid  

Taraxacum officinale Paardebloem  

Thelypterus palustris Moerasvaren  

Trifolium pratense Rode klaver  
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Trifolium repens Witte klaver  

Tussilago farfara Klein hoefblad  

Typha latifolia Grote lisdodde  

Urtica dioica Grote brandnetel  

 

 

 

 

foto JW de Jong. Ammoniet. 
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Tenslotte…. 

Nog een aantal foto´s die kenmerkend zijn voor een kamp op Cap Blanc Nez! 

   

foto JW de Jong.   Rhopalus subrufus ( wants).   foto JW de Jong. Essenspanner. 

            

           foto JW de Jong. Bessenbandzweefvlieg. 

     

foto JW de Jong. gewone schaalhoorn.     foto JW de Jong. Muiltje. 

                           

foto JW de Jong. Markasiet.      foto JW de Jong. Pyriet. 
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foto JW de Jong. Jan, Pieter, Peter en Henk op excursie. 

      

foto JW de Jong. Henk, Els, Sicco en Marleen: koffiepauze. 

 

 

foto Pieter Oomen. Het strand van Audingen. 
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KNNV voor vitale zestigers!   

 

foto JW de Jong. Hier beklimt Paul Cap Blanc Nez. 

    

foto JW de Jong. En hij was niet de enige. Hier jan aan zijn beklimming. 
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En het eten was weer best! 

   
foto Pieter Oomen. Yvonne maakt de choc.     foto Pieter Oomen, Jan en “zijn” paella! 

 

    

   foto Pieter Oomen. En dan toch nog buiten de deur eten…  

    

foto Pieter Oomen. Of heeft dat hiermee te maken? 


