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Excursies  
1 11-10-2015 Wandel excursie vanaf de camping rond drie meertjes 
    leiding Ronald Sprokkereef 
2 12-10-2015 Fietstocht Châtillon-sur-Broué, Outines, Arrembécourt en, 
    langs Chasséricourt, Joncreuil, Bailly-le-Franc en Droyes 
3 13-10-2015 leiding Elize Fennis 
    Étang de la Horre en  Étang de la Barriëre 
4 13-10-2015 leiding Jan Westhuis 
    Fietsocht naar Eglise Saint-Laurent en Montier en Der 
5 14-10-2015 Rond het Lac du Der  39,5 km 
    leiding Ria Rooij 
6 15-10-2015 La Ferme Aux Grues en Bois Lanzicourt met de auto 
    leiding Jan Westhuis 
7 15-10-2015 La Ferme Aux Grues op de fiets 
    leiding Jeannette Teunissen 
8 16-10-2015 Langs de Marne 
    leiding Tom Veldheer 
9 16-10-2015 Fietsen naar Drosnay langs de camping 
    leiding Jan Westhuis          foto Jan Westhuis 
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Sfeerverslag zondag 11 oktober 2015. Rond de meertjes, Wil van Putten.  
 
Rondwandeling vanaf de camping. 
Om 9.30 uur vertrok een groep van 20 personen van de camping. 
Goedgemutst, vol goede moed en veel zin-erin. 
Tot grote vreugde van allen werd al direct de zeearend gespot (alleen Sicco miste hem). 
Al aan het begin van de wandeling vond Jan W. een afgebroken tak met een parasiet, de 
vogellijm of maretak, met daarin een nestje van waarschijnlijk een vink (of winterkoning). 
Langs (mais)velden met reeën (en jagers)  en struweel met veel gefladder, ging de tocht. 
Wel drie prachtig gelegen kijkhutten boden doorkijkjes op het water met reigers, 
eenden,dodaars etc. etc. 
Een ijsvogel bracht een bliksembezoek en een aantal beverratten trok onze aandacht. 
Het weer was prima. ’s Morgens nog wat koel, maar gaandeweg steeds zonniger. 
Een weitje met nogal wat leuke bloemen (o.a. knoopkruid, heelblaadje) zorgde voor wat 
mooie vlinders, zoals de oranje luzernevlinder. 
De vijf uur durende tocht werd gemaakt met een heerlijk achtergrond muziekje in de roep 
en het geschal van de immer aanwezige kraanvogels. Slechts éénmaal onderbroken door 
de alarmroep van een homosapiëns, die hete koffie over haar handen kreeg ....                           foto Ronald Sprokkereef 
 
We kwamen in kleine groepjes, windgekust en zongebrand, moe maar voldaan en in totaal weer met 20 personen thuis. 
 
Een uitstekende eerste vakantiedag. 

 
foto Corrie Westhuis 



 
Sfeerverslag maandag 12 oktober 2015 Fietstocht Châtillon-Sur-Broué, Corrie Westhuis 
 
Het was ook vandaag weer zonnig weer, wel knap koel maar in de loop van de dag werd het echt lekkerder. 
Gelijk na de camping gingen we rechtsaf naar Châtillon-Sur-Broué, net als de vorige keer was ook nu weer deze kerk gesloten. 
Verder verschillende kerken bezocht die wel open waren, maar toch niet allemaal. 
Franse plaatsnamen zijn niet helemaal mijn ding, dus die ben ik nogal erg vergeten.  
Ook de kerken haal ik door elkaar, maar omdat dit een sfeerverslag moet worden is dat niet zo 
heel erg (vind ik).  
Willen jullie toch een heel mooi verslag van de kerken hebben dan raad ik jullie aan het verslag 
van 2012 van Thijs Krosschell te lezen, dat is te vinden op de site van de KNNV-AKC.  
http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/2012K16LacduDer.pdf  
Het fietsen ging bij iedereen redelijk, bij aanvang hadden we wind mee en meestal heuvel af, 
dus eitje! 
Bij een prima picknicktafel hebben we koffie gedronken, door de mensen die hun eigen krukjes 
meenamen, konden we toch allemaal zitten. 

 
 
 
 
Het werd langzaamaan lekkerder weer, dus toen we, na enige discussie welke 
kant het bordje met "picknickplaats" nou eigenlijk op wees, toch de goede kant op 
reden, zijn we aan de overkant van deze tafel, lekker in het zonnetje op veel 
boomstammen gaan zitten om te lunchen. Daar stonden ook mooie 
paddenstoelen. 
Menige jas ging vanaf daar uit, niet helemaal goed, want in de wind was het toch 
aardig fris.                                    
De terugweg ging natuurlijk hoofdzakelijk tegenwind en heuvel op dus daardoor 
konden die jassen wel uitblijven. 
We zijn onderweg heel veel kraanvogels tegen gekomen, zowel in de lucht als op 
het veld. 
Ook  een rode wouw hebben we (dacht ik) voor de eerste keer gezien. 
Al met al een hele gezellige dag. 
 

Foto’s  Corrie Westhuis



 
Sfeerverslag dinsdag 13 oktober. Wandeling bij Ëtang de la Horre, Eleonora de Boer 
 
Een groep van 6 fietsers vertrok om 9.30 uur in een flauwe waterkoude mist. De overige 9 mensen, verdeeld over 3 auto's, kwamen later en 
waren net iets eerder terplekke. Daar was het een beetje onduidelijk waar geparkeerd moest worden.  
Bij de auto's konden al de nodige ijsvogels gespot worden nadat ze zich met hun getjirp verraden hadden. Er werd een enorme lege 
zwanenmossel gevonden en de bittervoorn, die hiermee in symbiose leeft, liet zich, volgens de geleerden,  telkens spattend met water zien. Ook 
werden de eerste beverratten gesignaleerd.  
Het smalle pad, door het struweel, werd in ganzenpas genomen. Bij de eerste steiger werd halt gehouden en de nodige telescopen opgezet, 
onder luid protest van de daar aanwezige Engelsen, die zeiden dat dit hun plek was. Gehuurd voor een week voor 2 personen à slechts 300€ de 
man. Een forse prijs en bovendien niet echt een pretje met dit waterkoude weer lijkt me. Nadat één en ander,  over en weer, uitgelegd was , 
vertrokken we naar de volgende steiger die volgens de mannen vrij was. Dat klopte. Aldaar werden de nodige vogels gespot, zie vogelverslag.   
Hier namen een aantal mensen het initiatief om paddenstoelen te gaan inventariseren en was er spontaan een paddenstoelengroep ontstaan.  
Bijzondere waarnemingen waren een paarse korstzwam en de zeldzame kroontjesknotszwam. In het oog sprongen de grote prachtvlamhoeden.  
Op een volgende vrije steiger werd koffie gedronken. Om 13.15 uur zouden we elkaar weer treffen op de dam, tussen de 2 watertjes, voor de 
lunch.  
In het struweel was de temperatuur redelijk maar op de dam versterkte de koude wind de waterkou nog. Daarom werd afgeweken van het 
oorspronkelijke plan om te gaan lunchen op de dam. Wederom in ganzenpas werd de terugtocht naar de auto ingezet. Bij dit koude en winderige 
weer was hier niet veel meer te zien op vogelgebied. Voor de vogels was  dit weer immers ook geen pretje. Voorgesteld werd naar een klein iets 
zuidelijker gelegen meertje, het Étang de la Barrière, te gaan. De fietsers haakten af omdat dit meertje 13 kilometer verder op lag en er 
bovendien dreigende luchten verschenen. Gelukkig bleef het bij dreigende luchten.  
De terugrit op de fiets viel tegen. Het was koud en een forse tegenwind moest overwonnen worden.  Maar een goede KNNV-er fietst zich 
daardoor heen.  
De autogroep had zich veel moeite getroost om het meertje te bereiken om er vervolgens achter te komen dat het privéterrein was en eveneens 
bevolkt was met betalende vissers. Bovendien was er geen vogel te bekennen. Dus keerden zij ook met rasse banden terug. Wel of niet na nog, 
de "broodnodige", boodschappen gedaan te hebben.  



 
Jagende aalscholvers foto  Jan Westhuis 
 



 
Sfeerverslag woensdag 14 oktober. Rond het Lac du Der, Eleonora de Boer 
Om 9.30 stond bijna iedereen te trappelen om zich richting het fietspad rond Lac du Der te begeven. Op de dijk kwamen we verwonderlijker wijs 
een overvol toeristen treintje tegen. Terwijl we aan de rechterkant van het pad een groot professioneel weerstation ontdekten. De route ging 
over een duizelig makende bestrating. Het leek op slingeren zonder borrel op. Het was gezichtsbedrog. Een borrel zou echter een zeer welkome 

uitkomst tegen koude neuzen en voeten zijn geweest. Het voorstel om gezellig op het 
terras te gaan zitten bij de eerste uitspanning vond geen bijval. Dus hesen we ons weer op 
de fiets om onze tocht in de ijskoude wind door de waterkoude atmosfeer voort te zetten. 
De volgende stop was bij het kerkje van Giffaumont-Champaubert dat droge voeten heeft 
gehouden na het vollopen van het meer. Wellicht was dit het gevolg van de bescherming 
van de engel met de 10 geboden in de hand boven de ingang.  
Onderweg waren er weinigen spectaculaire waarnemingen. Hier speelde het weer 
wederom een grote negatieve rol in. Via het inlaatkanaal van de Marne werd de weg 
vervolgd.  
Voor de koffiestop is de nieuwe spelling van corrigeren aangenomen. Met een ie in plaats 
van met een i. Dit ter ere van onze altijd alerte teamgenote.  
Tijdens de koffiestop in de luwte van een bosje, doken de paddenstoelfanaten het struweel 
in en ontdekten hier o.a. onze eerste originele vliegenzwam en de groene knolamaniet.  
Onderweg werden nog enkele ijsvogels en appelvinken gespot. De vermeende otter bleek 
na opdrijven toch een gewone huiskat te zijn. 
Jeannette vertelde op zeer geanimeerde wijze over het wel en wee van zwavelkopjes en 

foto Ronald Sprokkereef     andere paddenstoelen.  
Op een open plek in het bos werd geluncht en werd uitgelegd aan de hand van een levend specimen hoe je een springkikker kunt herkennen.  
De achterpoot komt namelijk ver voorbij de bek als je de poot langst het lijf houdt. 
Af en toe werden we toch even het slachtoffer van vals plat. Dat wisten we als verstokte KNNV-ers natuurlijk letterlijk te boven te komen.  
Op 2/3 van de fietstocht, die totaal 38 kilometer was, werd aangedaan bij een klein museum. Daar was echter weinig belangstelling voor. Bijna 
iedereen wilde liever, lekker in de warmte, gezellig een bak koffiedrinken, bij de uitspanning vlak bij het museum. En aldus geschiedde. 
Enkele mensen fietsten direct door naar de camping. De anderen volgden later. Het leek er even op dat de grauwsluier die over het landschap 
hing weggehaald zou worden door de zon, maar helaas het was dat van zeer kort duur. Een oude wijsheid schijnt te zijn dat als je van het blauw 
aan de lucht een jas kunt maken de zon gaat schijnen. Maar er was te weinig blauw voor een jas.  
Behalve een zeearend, die nog door de laatste mensen gespot is, konden er geen echt spectaculaire waarnemingen op de lijst bijgeschreven 
worden. Wel natuurlijk vele paddenstoelen die voor meerdere mensen nog onbekend waren. Zie hiervoor het paddenstoelenverslag.  



Sfeerverslag van donderdag 15 oktober. Ferme aux Grues en Bois de Lanzicourt, Eleonora de Boer 
 
Het was wederom druilerig, waterkoud weer met een straffe wind. Het einddoel voor alle mensen was La Ferme aux Grues bij Saint-Remy-en-
Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson om kraanvogels te spotten. Er was een fietsgroep van 4 personen. De rest ging met de auto.  
De fietstocht nam meer dan een uur in beslag. 

Op de uitkijkpost waren helaas geen kraanvogels te zien. Er waren 
überhaupt bijna geen vogels te zien. Het weer zat ons en de vogels 
niet mee. De meegebracht fototoestellen met enorme telelenzen 
bleken bij dit weer van generlei nut.  
Iemand was een handschoen  kwijt en al zoekend naar hiernaar 
werden er braakballen tussen de planken gevonden. In één zaten de 
botjes van wel  4 muizen.  
Op de terugweg was de volgende stop  het schiereiland in het Lac du 
Der.   
De autoploeg reed er via de bakker naar toe. De fietsploeg ging 
dezelfde kant op maar sloot in de verschillende dorpen aan. Onder 
andere in Saint-Rémy waar Kasteel Molensloot ( Chateau de la Motte) 
met een idyllische oprijlaan er naar toe werd bewonderd, alsook de 

foto Corrie Westhuis 
 
fraaie stenen boerenmeid in de tuin. In al deze dorpen verbaasden we ons 
wederom over de vakwerkhuizen langs de straten. Sommigen zelfs 
versierd met opengewerkte schoorstenen. 
Op één huis was een ooievaarsfamilie met jongen te bewonderen. Goed 
gelijkend maar helaas kunst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto Peter Rooij



De kerk in Arrigny, ook in de typische Pan de Bois stijl, was helaas dicht. Er werd nu voor de D58 gekozen. Een stukje om maar wel een rustige 
route. Dat vergde op het allerlaatst nog een forse krachtsinspanning in verband met een erg steile en redelijk lange col de dijk op.  
Op het schiereiland ging de fietsploeg eerst aan de lunch, af en toe een blik werpend op de paddenstoelenspotters die in het bosje liepen te 
scharrelen. De autoploeg was er natuurlijk al geruime tijd en Jeannette gaf ook deze keer uitleg over de verschillende paddenstoelen. Zie 
paddenstoelenverslag.  

De fietsploeg  deed ook nog een klein rondje paddenstoelen 
spotten maar werden door de kou al snel weer op de fiets gejaagd 
om verderop door het bos bij het meer te gaan kijken. Daar waren 
wilgenstammen voorzien van dikke baarden die uit de stam 
groeiden tot een hoogte van ca. 2,5 meter. Waren het wortels of 
iets anders. Bovendien waren deze stammen deels bedekt met 
??? Mos. Het leverde een heel mystiek beeld op.  
Koos nam op de terug weg een kleine omweg om vervolgens in  
het niets op te lossen. Jan die ongerust werd ging hem op het 
schiereiland zoeken maar kon hem niet vinden en fietste ons 
(Eleonora en Karel) achterop. Omdat het zolang duurde waren wij 
toch ook maar omgekeerd. Toen kreeg Karel een lekke band. "Ik 
ga wel lopen" was zijn opmerking en hij vertrok richting camping 
voor een afstand van ca. 5 km. Inmiddels was Koos uit het niets 
weer opgedoemd. Nu met zijn drieën Karel achterop komend, 
verplichtten we hem min of meer, de band te gaan plakken. Wat 
mopperend zette hij zijn fiets op de kop in de berm. Met vereende 
krachten werd de klus geklaard. De, inmiddels ijskoud geworden 
pechvogel kon zich lekker warm trappend, samen met zijn 
teamgenoten, op de  terugweg begeven. 
De autogangers hadden zich na de lunch opgesplitst en kwamen 
na elkaar binnen. Zij hadden geen bijzonderheden meer te 
melden.  

Foto Eleonora de Boer



Sfeerverslag vrijdag 16 oktober.  Naar Droyes langs de camping, Eleonora de Boer 
 
Vandaag was er een groep die naar Troyes ging. Een groep die met auto naar de Marne ging en een fietsgroep die via kijkhutten en Droyes een 
rondje wilde maken.  
Dit is het verslag van de fietsgroep die uit zes mensen bestond. In verband met de regen vertrokken we pas om 11.00 uur. De eerste stop was 
bij de vogelkijkhut die via de grindweg vanaf de camping te bereiken was. Daar hebben we ons vergaapt aan een waterral die zich telkens maar 
heel even liet zien. Dat laatste zorgde ervoor dat de rietstengels duidelijk op de foto te zien zijn en de ral als wazig grijs kluitje. Af en toe was het 
specifieke knorgeluid van deze vogel te horen.  
De ijsvogel deed het beter. Die ging er pontificaal voor zitten op een paaltje.  
Ook de beverratten lieten zich prima bestuderen tijdens hun lunch op 2 meter voor de kijkhut.  
Zelfs de grote zilverreigers kamen met honderden aanvliegen om op  de tegenoverliggende oever gezamenlijk een koffiestop te houden. Boven 
het riet langs gleed nog een kiekendief.  Voorbij de hut was een plek langs het water waar brede karper ruggen te zien waren afgewisseld met 
een zwerm kleine visjes die als fonteinstraaltje alle kanten uitspatten.  
Hierna werd het pad redelijk onbegaanbaar door de vele regen die er gevallen was. Op een gegeven moment had Iet het idee dat haar accu 
leeg was. Hetgeen niet kon omdat die helemaal vol was toen ze vertrok vanochtend. De regen had de diepere plekken in het modderpad tot 
klefferige derrie gemaakt die overal aan vast bleef plakken. Toen die verwijderd was  konden we weer even verder. Dat leverde een opzij 
spattende ree op en wel 1500 kraanvogels op een weiland.   
Verdergaan werd echter steeds moeilijker. De natte klei zette zich als cementkluiten vast tussen wielen en spatborden. Waardoor er geen 
vooruitkomen meer aan was. De kluiten moesten telkens weggebikt worden om verder 
te kunnen rijden. Toen Corrie als klap op de vuurpijl ook nog een lekke band kreeg hield 
de fietsploeg het voor gezien en keerden ze langs dezelfde weg terug. Af en toe 
stoppend om de band op te pompen of de kluiten tussen band en spatbord weg te 
bikken.  
Zelf ben ik wel doorgefietst. Een goedkoop fietsje met teveel speling tussen band en 
spatbord kan zijn voordelen hebben. Onderweg miste ineens de bovenkant van mijn 
fietscomputer die het al een paar dagen niet meer deed. “Lege batterijen”, dacht ik. 
Maar zonder kap werden de kilometers ineens weer keurig bijgehouden.  
Via diverse landwegen ging de tocht via  Outines naar Châtillon en met een grote lus 
om Giffaumont heen en weer terug naar dit dorp. Onderweg waren verschillende zwarte 
roodstaarten vinken en putters  te zien. De botanische tuin in Giffaumont lag er triest bij.  
Van de 18 informatieborden stond er nog maar één. De route ging via de dijk terug.  
Op de camping stonden Jan, Peter en Ria hun fietsen af te spoelen. Jan deed daarna  
ook nog  die van de overige fietsers! Dan was er maar één met een nat pak, was zijn 
commentaar. We waren superblij met onze blinkend schone fietsen. Dat is nog eens 
een excursieleiding met verantwoording.                                                                                                                    Foto  Corrie Westhuis 



Om 19.00 uur werd ter afsluiting van het kamp met elkaar 
gegeten in  Auberge du Pot Moret bij Châtillon-sur-Broué. Daar 
werd ook het bestuur, zelfs door 2 mensen, hartelijk bedankt voor 
al hun inspanningen die voor een zeer geslaagde week hadden 
gezorgd. Hetgeen werd ondersteund met een vloeibare bijdrage.  
 
Foto Eleonora de Boer 
 
 
Sfeerverslag vrijdag 16 oktober.  Naar de Marne, Wil 
van Putten 
Na verslag te hebben gedaan van onze allereerste excursie van 
zondag met prachtig weer, was ook deze laatste aan mij de eer 
om te verslaan. Met drie automobielen, waarin vier dames en vier 
heren gingen we om 9.30 uur op weg om een wandeling langs de 
Marne te maken. Hopend op een grote gele kwik (die zich echter 
niet liet zien of horen). 
Nadat we eerst naar plekken reden waar de kranen zich van 
dichtbij lieten fotograferen zijn we doorgereden naar Cloyes-sur-
Marne, waar we de auto’s parkeerden voor het gemeentehuis. 
Een slapend dorpje met 119 inwoners, waar alleen de 
burgemeester aan het werk was (althans het licht brandde op zijn 
werkkamer). 
Tijdens de wandeling langs de rivier werd het pad steeds smaller 
en verdween uiteindelijk geheel in ondoordringbaar struweel. 
Op onze schreden teruggekeerd besloten we na een bakkie leut 
om een rondwandeling (rond visvijver en vuilstort) door de velden 
te maken.  
Plantjes werden gedetermineerd door Sicco en Jeannette, Ronald 
noteerde de vogels die we hoorden en zagen en ondergetekende 
legde de sfeer vast: 
Ondanks het druilerige weer, een gezellige en leerzame excursie. 
Wil van Putten.  



Waargenomen paddenstoelen door Jeannette Teunissen  

 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
Amanita fulva Roodbruine slanke amaniet Lepiota spec. Parasolzwam spec. 
Amanita muscaria Vliegenzwam Lepista nuda Paarse schijnridderzwam 
Amanita pantherina Panteramaniet Lycoperdon perlatum Parelstuifzwam 
Amanita phalloides Groene knolamaniet Macrolepiota procera Grote parasolzwam 
Amanita rubescens Parelamaniet Marasmiellus ramealis Takruitertje 
Armillaria mellea Echte Honingzwam Marasmius bulliardii Dwergwieltje 
Artomyces pyxidatus Kroontjesknotszwam Marasmius rotula Wieltje 
Auricularia auricula-judae Echt judasoor Meruliopsis corium Papierzwammetje 
Bisporella citrina Geel schijfzwammetje Mycena galericulata Helmmycena 
Bjerkandera adusta Grijze buisjeszwam Mycena haematopus Grote bloedsteelmycena 
Bjerkandera adusta Grijze buisjeszwam Mycena pura Gewoon elfenschermpje 
Boletus subtomentosus Fluweelboleet Mycena rosea Heksenschermpje 
Bulgaria inquinans Zwarte knoopzwam Panaeolus spec. Vlekplaat spec. 
Chondrostereum purpureum Paarse korstzwam Postia tephroleuca Asgrauwe kaaszwam 
Conocybe spec. Breeksteeltje spec. Psathyrella conopilus Langsteelfranjehoed 
Coprinus comatus Geschubde inktzwam Psilocybe sublateritia Rode zwavelkop 
Coprinus lagopus Hazenpootje Russula cyanoxantha Regenboogrussula 
Cortinarius violaceus Violette gordijnzwam Russula nigricans Grofplaatrussula 
Crepidotus mollis Week oorzwammetje Russula ochroleuca Geelwitte russula 
Daedaleopsis confragosa Roodporiehoutzwam Russula parazurea Berijpte russula 
Entoloma sinuatum Giftige satijnzwam Russula undulata Zwartpurperen russula 
Entoloma spec. Satijnzwam Schizopora paradoxa Witte tandzwam 
Fomes fomentarius Echte tonderzwam Scleroderma spec Aardappelbovist spec 
Hypholoma fasciculare Gewone zwavelkop Stereum hirsutum Gele korstzwam 
Hypoxylon fragiforme Roestbruine kogelzwam Trametes pubescens Fluweelelfenbankje 
Laccaria laccata Gewone fopzwam Trametes versicolor Gewoon elfenbankje 
Lactarius controversus Populiermelkzwam Vuilleminia comedens Gewone schorsbreker 
Lactarius theiogalus Rimpelende melkzwam Xylaria hypoxylon Geweizwam 
Leccinum versipelle Oranje berkenboleet Xylaria longipes Esdoornhoutknotszwam 

 
 
 

Foto’s Jeannette Teunissen en Ronald Sprokkereef 



 
 
 

Plantenlijst door Sicco Ens 
 
Achillea millefolium Duizendblad 
Achillea ptarmica Wilde bertram 
Aegopodium podagraria Zevenblad 
Agrimonia eupatoria Agrimonie 
Ajuga reptans Kruipend zenegroen 
Alliaria petiolata Look zonder look 
Amaranthus retroflexus Papegaaienkruid 
Anagallis arvensis Gewoon guichelheil 
Anchusa arvensis Kromhals 
Angelica sylvestris Gewone engelwortel 
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 
Arctium minus Gewone klit 
Arrhenatherum elatius Glanshaver 
Artemisia vulgaris Bijvoet 
Asplenium ruta-muraria Muurvaren 
Asplenium scolopendrium Tongvaren 
Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 
Astragalus glycyphyllos Hokjespeul 
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren 
Bellis perennis Madeliefje 
Borago officinalis Bernagie 
Brassica rapa Raapzaad 
Calluna vulgaris Struikheide 
Campanula patula Weideklokje 
Campanula trachelium Ruig klokje 
Capsella bursa-pastoris Herderstasje 
Carduus crispus Kruldistel 
Carex pendula Hangende zegge 
Carpinus betulus Haagbeuk 
Centaurea jacea Echt knoopkruid 
Centranthus ruber Rode spoorbloem 

Chelidonium majus Stinkende gouwe 
Chenopodium album Melganzenvoet 
Cichorium intybus Wilde cichorei 
Cirsium arvense Akkerdistel 
Cirsium palustre Kale jonker 
Cirsium vulgare Speerdistel 
Clematis vitalba Bosrank 
Convolvulus arvensis Akkerwinde 
Conyza canadensis Canadese fijnstraal 
Cornus sanguinea Rode kornoelje 
Corylus avellana Hazelaar 
Crataegus monogyna Éénstijlige meidoorn 
Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek 
Dactylis glomerata Kropaar 
Daucus carota Wilde peen 
Dipsacus fullonum Grote kaardebol 
Elytrigia repens Kweek 
Epipactis helleborine Brede wespenorchis 
Equisetum arvense Heermoes 
Equisetum telmateia Reuzenpaardenstaart 
Erigeron annuus Zomerfijnstraal 
Eryngium campestre Kruisdistel 
Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts 
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid 
Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid 
Fagus sylvatica Beuk 
Festuca arundinacea Rietzwenkgras 
Festuca pratensis Beemdlangbloem 
Filipendula ulmaria Moerasspiraea 
Fragaria vesca Bosaardbei 
Fraxinus excelsior Es 



Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel 
Galinsoga parvifolia Kaal knopkruid 
Galinsoga quadriradiata Harig knopkruid 
Galium aparine Kleefkruid 
Galium mollugo Glad walstro 
Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek 
Geranium molle Zachte ooievaarsbek 
Geranium pratense Beemdooievaarsbek 
Geranium rotundifolium Ronde ooievaarsbek 
Geum urbanum Geel nagelkruid 
Glechoma hederacea Hondsdraf 
Glyceria maxima Liesgras 
Hedera helix Klimop 
Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 
Hieracium maculatum Bochtig havikskruid 
Hieracium pilosella Muizenoor 
Hieracium vulgatum Dicht havikskruid 
Hippurus vulgaris Lidsteng 
Humulus lupulus Hop 
Hypericum perforatum Sint-Janskruid 
Hypericum pulchrum Fraai hertshooi 
Hypochaeris radicata Gewoon biggekruid 
Ilex aquifolium Hulst 
Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien 
Jacobaea vulgaris Jacobs kruiskruid 
Juglans regia Okkernoot 
Knautia arvensis Beemdkroon 
Lamium album Witte dovenetel 
Lamium maculatum Gevlekte dovenetel 
Lamium purpureum Paarse dovenetel 
Lapsana communis Akkerkool 
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand 
Leucanthemum vulgare Gewone margriet 
Ligustrum vulgare Wilde liguster 

Linaria vulgaris Vlasbekje 
Lonicera periclymenum Kamperfoelie 
Lotus corniculatus Gewone rolklaver 
Lysimachia nummularia Penningkruid 
Lysimachia vulgaris Grote wederik 
Lythrum salicaria Grote kattenstaart 
Malva neglecta Klein kaasjeskruid 
Medicago arabica Gevlekte rupsklaver 
Melilotus albus Witte honingklaver 
Mentha aquatica Watermunt 
Mercurialis annua Tuinbingelkruid 
Myosoton aquaticum Watermuur 
Neottia nidus-avis Vogelnestorchis 
Oenothera biennis Middelste teunisbloem 
Pastinaca sativa Wilde peen 
Peucedanum carvifolia Karweivarkenskervel 
Phacelia tanacetifolia Phacelia 
Phalaris arundinacea Rietgras 
Phragmites australis Riet 
Picris echioides Dubbelkelk 
Picris hieracioides Echt bitterkruid 
Pimpinella saxifraga Kleine bevernel 
Plantago lanceolata Smalle weegbree 
Plantago major Grote weegbree 
Plantago media Ruige weegbree 
Poa annua Straatgras 
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 
Polygonum aviculare Gewoon varkensgras 
Polypodium vulgare Gewone eikvaren 
Potentilla anserina Zilverschoon 
Potentilla reptans Vijfvingerkruid 
Prunus spinosa Sleedoorn 
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes 



Quercus robur Zomereik 
Ranunculus acris Scherpe boterbloem 
Ranunculus repens Kruipende boterbloem 
Robinia pseudacacia Robinia, schijnacacia 
Rosa canina Hondsroos 
Rubus caesius Dauwbraam 
Rubus fruticosus Gewone braam 
Rumex acetosa Veldzuring 
Rumex crispus Krulzuring 
Rumex obtusifolius Ridderzuring 
Ruscus aculeatus Muizedoorn 
Sambucus nigra Gewone vlier 
Saponaria officinalis Zeepkruid 
Scrophularia nodosa Knopig helmkruid 
Senecio inaequidens Bezemkruiskruid 
Senecio viscosus Kleverig kruiskruid 
Senecio vulgaris Klein kruiskruid 
Setaria viridis Groene naaldaar 
Solanum dulcamara Bitterzoet 
Solanum nigrum Zwarte nachtschade 
Solidago virgaurea Echte guldenroede 
Sonchus arvensis Akkermelkdistel 

Sonchus oleraceus Gewone melkdistel 
Stellaria graminea Grasmuur 
Stellaria holostea Grote muur 
Stellaria media Vogelmuur 
Succisa pratensis Blauwe knoop 
Symphytum officinale Gewone smeerwortel 
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 
Taraxacum officinale s.l. Paardenbloem 
Teucrium scordium Moerasgamander 
Teucrium scorodonia Valse salie 
Trifolium pratense Rode klaver 
Trifolium repens Witte klaver 
Ulmus minor Gladde iep 
Urtica dioica Grote brandnetel 
Verbena officinalis IJzerhard 
Veronica persica Grote ereprijs 
Vicia cracca Vogelwikke 
Vicia sepium Heggewikke 
Vinca minor Kleine maagdenpalm 
Viola odorata Maarts viooltje 
Viscum album Maretak 

 



Vogels door Tom Veldheer                                                foto’s Ronald Sprokkereef 
                      
VOGELLIJST  K17         LAC DU DER - CHANTECOQ 
dag   zo Ma di  di wo wo do do vr 

Excursie nr C 1 2 3a 3b 4 5 6a 6b 7 
dodaars   X   X           X 
fuut   X   X     X X     
aalscholver X X   X   X X X   X 
kleine zilverreiger   X   X             
grote zilverreiger   X X X   X   X X X 
blauwe reiger   X X X   X X X   X 
knobbelzwaan   X   X   X X     X 
kolgans             X       
grauwe gans X X   X   X X     X 
smient   X                 
krakeend             X       
wintertaling   X       X X X     
pijlstaart  X         
wilde eend   X   X   X X X   X 
slobeend   X                 
tafeleend   X   X     X X     
kuifeend   X   X           X 
rode wouw     X       X   X X 
zeearend   X         X       
havik X               X   
sperwer   X X X     X       
buizerd X X X   X X X   X X 
torenvalk           X       X 
fazant     X             X 



waterral   X   X    X 
waterhoen       X             
meerkoet   X   X   X X X     
kraanvogel X X X X X X X X X X 
kluut             X       
kievit X X X     X   X   X 
watersnip  X         
wulp           X X       
oeverloper               X     
kokmeeuw   X   X   X   X   X 
stormmeeuw   X                 
zilvermeeuw           X         
holenduif     X               
houtduif X X     X       X X 
turkse tortel X X     X X   X   X 
kerkuil           X         
bosuil X                   
ijsvogel   X   X     X       
groene specht X X   X           X 
grote bonte specht X X     X X       X 
veldleeuwerik   X X             X 
oeverzwaluw        X   
boerenzwaluw               X     
huiszwaluw               X     
graspieper   X X     X         
gele kwikstaart       X     X       
witte kwikstaart X X X       X     X 
winterkoning X X   X   X     X X 
roodborst X X X X X   X X   X 
zwarte roodstaart X X     X X         
roodborsttapuit           X         



merel X X X X   X X X X X 
kramsvogel                 X   
zanglijster                 X   
grote lijster X X               X 
tjiftjaf   X               X 
goudhaantje X                   
staartmees X X   X         X X 
glanskop   X                 
matkop   X   X     X     X 
zwarte mees X                   
pimpelmees X X   X X       X X 
koolmees X X   X     X   X X 
boomklever X X   X X   X X   X 
boomkruiper X       X     X   X 
gaai X X X X   X X   X X 
ekster X X X   X X X     X 
zwarte kraai X X X X X X X   X X 
spreeuw X X X   X X X X X X 
huismus X X X   X X X   X X 
ringmus           X         
vink X X X X   X     X X 
keep   X X               
groenling X   X               
putter X X X     X X     X 
kneu X X X               
goudvink                   X 
appelvink      X     
geelgors     X     X         
cirlgors  X         
 



samengesteld door Karel Rijsdijk & Peter Rooij  
2015 KNNV-kamp K in Frankrijk, Lac du Der. 10 t/m 17 oktober.              
                 
Lijst van waargenomen vlinders & overige insecten per locatie / excursie.              
( samengesteld door Karel Rijsdijk & Peter Rooij )               
                 
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 'Field Guide to the Micro Moths of Great Britain and Ireland' (Phil Sterling and Mark Parsons, British Wildlife Publishing Ltd; ISBN 978-0-9564902-1-6).   
 * : 1x vrouwtje f. helice                
                 
   datum    11/x 12/x 13/x   14/x 15/x  16/x  

   dag camp  
dijk 
Lac za zo ma ma d di wo do vr z 

Dagvlinders wetenschappelijke naam NL – naam              
Lafr.; blz.                 
63  Gonepteryx rhamni citroenvlinder 1             
65  Colias croceus (syn. crocea) oranje luzernevlinder 1  17 11; * 3         
80  Pieris rapae klein koolwitje   3 4 2         
106  Lycaena phlaeas kleine vuurvlinder   2 4          
163  Polyommatus icarus icarusblauwtje 5   2          
199  Polygonia c-album gehakkelde aurelia 1             
200  Vanessa cardui distelvlinder   8 2          
200  Vanessa atalanta atalanta    2 4         
202  Aglais urticae kleine vos    1          
203  Inachis io dagpauwoog          1    
247  Pararge aegeria bont zandoogje     1         
251  Lasiommata megera argusvlinder   4           
338  Coenonympha pamphilus hooibeestje 1             
                 
Nachtvlinders                
Field 
Guide Nvlgids   traps smeer            
 128n Chloroclysta siterata papegaaitje 2             
 129g Thera brittannica schijn-sparspanner 2             
 140b Ennomos quercinaria geelblad 2             
 140d Ennomos fuscantaria essenspanner 8             
 140e Ennomos erosaria gehakkelde spanner 1             
 141g Colotois pennaria gepluimde spanner 6             
 143f Erannis defoliaria grote wintervlinder 4             
 148g Campaea margaritaria appeltak 1             
 209c Macroglossum stellatarum kolibrivlinder    2      1    
 214j Eilema griseola glad beertje 3             
 312c Agrotis trux zuidelijke worteluil 1             



 312d Agrotis ipsilon grote worteluil 6 9            
 313c Noctua pronuba huismoeder 119 1            
 314e Eugnorisma glareosa grijze herfstuil 12             
 314h Peridroma saucia blauwvleugeluil 1             
 315c Xestia c-nigrum zwarte-c-uil 4             
 315k Xestia xanthographa vierkantvlekuil 5             
 317c Laconobia oleracea groente-uil 1             
 319d Mythimna albipuncta witstipgrasuil 22             
 321c Aporophila lueneburgensis heidewitvleugeluil 18             
 321d Aporophyla nigra zwarte witvleugeluil 6             
 321h Lithophane ornitopus lichtgrijze uil 2             
 321p Allophyes ocyacanthae meidoornuil 4 7            
 322b Griposia aprilina diana-uil 11             
 322c Dryobotodes eremita eikenuiltje 3             
 323a Eupsilia transversa wachtervlinder 7             
 323c Conistra vaccinii bosbesuil 32             
 323f Conistra erythrocephala roodkopwinteruil  1            
 323g Conistra rubiginosa zwartvlekwinteruil 1             
 323h Agrochola circellaris bruine herfstuil  1            
 323i Agrochola lota zwartstipvlinder 10             
 323j Agrochola macilenta geelbruine herfstuil  1       1     
 323l Agrochola helvola roodachtige herfstuil 6             
 323m Agrochola litura zwartgevlekte herfstuil 5             
 323n Agrochola lychnidis variabele herfstuil 114             
 324b Omphaloscellis lunosa maansikkeluil 36 1            
 324f Xanthia icteritia gewone gouduil 2             
 331g Rhizedra lutosa herfst-rietboorder 1             
 332e Spodoptera exigua florida-uil 4             
 333c Helicoverpa armigera katoendaguil 1             
 334a Diloba caeruleocephala krakeling 2             
 334r Autographa gamma gamma-uil    1          
                 
                 
231  Emmelina monodactyla windevedermot 1             
254  Crambus pascuella zilverstreepgrasmot 1             
259  Nomophila noctuella luipaardlichtmot 15             
259  Udea ferrugalis oranje kruidenmot 3             
                 
                                   
Overige insecten                
kevers                 
  Geotrupes stercorosus bosmestkever       3       
  Cybister lateralimarginalis tuimelaar 38             
  Hydrophilus piceus spinnende watertor 10             



  Harmonia axyridis veelkl. aziathisch lieveheersbeestje 4             
libellen                 
  Aeshna mixta paardenbijter 1  1 2          
  Sympetrum spec. ? 'heidelibel' 3   2 2         
  Sympetrum strolatum bruinrode heidelibel 1             
  Sympetrum vulgatum steenrode heidelibel   1 2 1         
  Sympetrum meridionale zuidelijke heidelibel    1          
  Chalcolestis viridis houtpantserjuffer 1   3          
diversen                 
  Forficula auricularia gewone oorworm 3             
  Apis mellifera honingbij > 15             
  Vespa crabro hoornaar 4             
  Vespa vulgaris gewone wesp 5             
  Vespa germanica duitse wesp 2             
  Phryganea grandis in NL de grootste kokerjuffer > 40             
  Linnephilis lunatus een kokerjuffer 2             
  Linnephilis vittatus een kokerjuffer 1             
  Eristalis tenax blinde bij 1             
  Gerris lacustris schaatsenrijder       15       
  Pyrrhocorus apterus vuurwants    1          
  Ophion luteus gewone sluipwesp 9             
  Meconemo meridionale zuidelijke boomsprinkhaan 1             
                 
  Araneus diadematus kruisspin 3             
  Lithobius forficatus gewone duizendpoot 1             
                 
                                   

  foto Karel Rijsdijk   De tuimelaar (Cybister lateralimarginalis) is een kever uit de familie waterroofkevers 



 
Overige waarnemingen:               
                 
   datum    11/x 12/x 13/x   14/x 15/x  16/x  

   dag camp  
dijk 
Lac za zo ma ma d di wo do vr z 

                 
Zoogdieren                
  Capreolus capreolus ree    9  1       5 
  Myocastor coypus beverrat      2       3 
  Erinaceus europaeus egel 1             
  Pipistrellus pipistrellus dwergvleermuis 9  7           
  Eptesicus serotinus laatvlieger 3             
                 
Amfibieën                
  Rana dalmatina springkikker         1 2    
  Rana ridibunda (juveniel) jonge meerkikker            1  
                 
Vissen                 

  Alburnus alburnus alver      
> 
10        

  Rutiles rutiles blankvoorn      2        

  Scadinius erythrophtalmus ruisvoorn      
> 
10        

                 
                                   
                 
Braakballen  (det. Ger Maatkamp)               
                 
Braakballen verzameld op de volgengende locaties zijn achteraf in NL geplozen:              
                 
Eglise de Chatillon sur Broué                
1 x  schedel + onderkaak Crossudura russula (huisspitsmuis) en onderkaken veldmuis (Microtus arvalis). Bal van kerkuil.    
12 x resten van insecten, waaronder fragment dek- & buikschild Cybister lateralimarginalis (tuimelaar). Ook muizenbotjes (geen kaak/schedel). Ballen van torenvalk.    
                 
Eglise de 
Outines                
6x 1 x onderkaak juveniel bruine rat (Rattus norvegicus), 6 x kaak-/schedelrest veldmuis (Microtus arvalis) en 3 x idem bosmuis (Apodemus sylvaticus). Ballen van kerkuil.  
                 
Ferme aux Grues, Isson               
1 x 2 x veldmuis (Microtus arvalis). 1 x schedelrest Crossudura russula (huisspitsmuis). Bal van kerkuil.        

 


