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1. Voorwoord verslag kamp Saint Jean-du-Doigt. 
 
Een verslag is een bundeling van herinneringen aan een bepaalde periode of gebeurtenis.    
 
Zo ook van het KNNV-kamp van 29 juli 2018 tot en met 11 augustus 2018 in Bretagne in het dorpje Saint 
J4ean-du-Doigt. 
We hadden een leuke gemeentelijke camping municipal met goede basisvoorzieningen en rustige en mooie 
voor ons gereserveerde standplaatsen. 
De randvoorwaarden voor een goed kamp waren dus zonder meer aanwezig.  
 
Belangrijkste factor voor een goed en gezellig kamp zijn echter de deelnemers. Hoewel er uiteindelijk 12 
deelnemers overbleven, waarvan 5 bestuursleden, was de unanieme mening van ons allen dat we het goed 
met elkaar getroffen hadden.  
Dat kan het bestuurslid zijn van een dergelijk kamp ook al gauw niet meer als taak worden beschouwd, 
maar als een “fluitje van een cent”. Met dank aan alle deelnemers. 
 
De excursies waren veelzijdig en gevarieerd qua landschap en natuur. Al snel was besloten één excursie per 
dag te houden, waardoor de saamhorigheid een extra impuls bleek te krijgen en het op elkaar ingespeeld 
zijn geen enkel probleem opleverde.  
De deelname was dan ook groot en iedereen stond om 09.00 uur stipt klaar voor de start van de excursie.  
 
Alle bestuursleden hadden hun zaakjes goed voor elkaar, zodat dit ook geen verdere aandacht behoefde. 
Maar bovenal zijn het toch de deelnemers die de sfeer van het kamp bepalen, naast het weer. Aangezien 
het weer geen problemen opleverde (voor Bretonse begrippen uitstekend weer) was het aan on zelf om de 
sfeer te bepalen. 
Zoals gezegd kon het niet beter en in mijn 22 jaren als deelnemer aan zomerkampen, zal deze mij bijblijven 
als een van de gezelligste en prettigste van alle kampen. Met dank aan jullie medewerking hieraan.  
 
Bert Folbert, voorzitter. 
 
 

  



2. Overzicht van de excursies 
 

 Dag en datum Excursie 

1 Maandag         30/7 Wandeling St Jean Du Doigt – Plougasnou v.v. 

2 Dinsdag            31/7 Kustpad vanaf Moulin de Trobodec 

3 Woensdag         1/8 Reserve du Cragou 

4 Donderdag        2/8   Boottocht naar Sept Iles vanaf Perroz Guirec 

5 Vrijdag               3/8 Vallée Maritime Douduff 

6 Zaterdag            4/8 Pont de Keribot 

7 Maandag            6/8 Cairn de Barnenez 

8 Dinsdag              7/8 St Samson – Térénez 

9 Woensdag         8/8 Huelgoat 

10 Donderdag        9/8 Strand Ile Grande 

11 Vrijdag             10/8 Ile Callot 

 
 

3. Sfeerverslagen 
 
I Maandag 30 juli 2018 
 
Na de kennismaking gisteravond bij de eerste choc, begonnen we vanmorgen om half 10 met de eerste 
excursie. We zijn met een kleine groep van twaalf mensen. Vanaf de camping liepen via een bospad naar 
Pouglasnou. Onderweg werd er al driftig naar planten gespeurd. We zagen veel tongvaren en goudveil. 
Ook enkele metershoge planten van de engelwortel waren zeer indrukwekkend. In Pouglasnou 
aangekomen, begon het een beetje te spikkelen en werd de eerste koffie genuttigd in het portaal van de 
kerk. Er werd zelfs al wat lekkers voor bij de koffie bij de boulanger gekocht. We liepen het dorp uit en 
bogen af richting de kust. We volgden een mooi pad, een soort holle weg waar we ook diverse cyclaampjes 
tegenkwamen. Af en toe was een doorkijkje naar de Atlantische oceaan die dieper ons aan de linkerkant 
lag. Via de kijker werd een kleine zilverreiger waargenomen. Zijn gele poten waren goed zichtbaar. We 
zagen ook scholeksters. Voor sommigen riep het water en de groep viel uit elkaar, wat eigenlijk geen 
probleem was want je kon niet verkeerd lopen. Bij 
het strand aangekomen was het heerlijk struinen 
daar. Mooi zand, maar weinig schelpen. Ik kon het 
niet laten en de schoenen kwamen uit. Het water 
voelde aangenaam aan de voeten. Op het strand 
waren veel wieren in allerlei vormen en kleuren te 
zien, van heldergroen tot donkerbruin. Een mooi 
palet en het zag eruit als een gevarieerde 
lekkere salade. Op de rotsen zaten veel zeepokken 
en kleine mossels, ook anemonen die, als ze onder 
water stonden de tentakels uitstaken. Via de weg 
kwamen we weer terug op de camping, en werd 
nog een kleine ijsvogelvlinder gezien. Het was een 
mooie wandeling. 
 
Marianne Folbert- van der Heijden  
 
II 31 juli – Moulin de Trobodec 
 
We gaan met 9 personen in  auto’s op pad, want 3 gaan schelpen zoeken. We vinden een prachtig 
parkeerplaatsje bij de baai op een kruispunt van wandelpaden. Er is een echte water ‘moulin’ vlak bij. 



Gewapend met vlindernet, loepjes, loeppotje, kijkers (deze keer geen telescopen) en veldgidsen gaan we 
op pad. Bert is excursieleider en al na een kwartier is hij acht mensen kwijt. Gelukkig is er maar één pad 
dus we verdwalen niet en de sfeer is uitstekend, evenals het weer. Zon met af en toe een wolk. Er is veel te 
zien, vooral plantjes en vlinders, dus we gaan langzaam. Gert vind een prachtige koffieplek, hoog op een 

rots met uitzicht op de baai. Als we verder 
gaan is het een klimpartij over de rotsen 
omhoog en omlaag. Bij een splitsing besluit 
het groepje van Peti, Gijsbert, Bert en Lex via 
een vlakker pad in een rustig tempo op weg 
naar de parkeerplaats te gaan. Nabij de 
watermolen vinden zij een mooi plekje voor 
de lunch. Daartegenover was een bever- of 
muskusrat ook aan de lunch. Na de lunch via 
de parkeerplaats naar het strand waar de 
anderen ook juist zijn aangekomen. Zij waren 
tot aan de picknick door gewandeld en daarna 
dezelfde weg terug.  
Het water is al flink gezakt en het strand is 
breed. Veel rotsen en poeltjes waar o.a. 

mosselen en zeeanemonen te zien zijn. Het 
was een prachtige dag, zonnig en 20 graden 

bij een koel windje. Rond 14.00 uur rijden we terug.   
 
III 1 augustus 
 
Op woensdag 1 augustus vertrokken we met 12 personen per auto (3 stuks) naar een afwisselend gebied 
met laag- en hoogveen. De afstand was ongeveer 36 km en de reis verliep voorspoedig. Aangekomen bij 
het voormalige station van Kermeur begonnen we aan een 13,5 km lange wandeling, voorzien van liggende 
gele strepen om ons de weg te wijzen. 
De route liep deels langs geasfalteerde wegen, maar hoofzakelijk over onverharde paden. 
Na enige tijd bereikten we een veengedeelte, wat achteraf bezien het interessantste gedeelte van de 
wandeling bleek te zijn. Het omheinde terrein, begraasd door Limousin-koeien had alle kenmerken van een 
veengebied, zoals ook uit de soortenlijst van deze excursie mag blijken. Na geruime tijd dit gebied bekeken 
te hebben zijn we verder gegaan, waar we al spoedig besloten na een ontmoeting met een wezel te 
pauzeren. Hier besloten tijdens de middagpauze 3 personen terug te keren naar de auto. We hadden er 
toen ca. 5 van de 13,5 km opzitten. Vol goede moed gingen 9 personen de route verder volgen, 
hoogteverschillen overbruggend en verschillende soorten landschappen passerend. 
Er zijn diverse bijzondere waarnemingen gedaan, die het de moeite van de excursie meer dan waard 
maakten. Wel viel de omvang van het veengedeelte enigszins tegen, daarvan was meer verwacht. Al met al 
was het een dag met veel afwisseling, flink wat vlindersoorten, een wezel, een dooie adder en nog veel 
meer. Aan het eind van de was 1 deelnemer aan het einde van zijn Latijn, maar heeft de tocht desondanks 
volbracht. De terugreis gaf geen aanleiding tot opmerkingen en bereikten we veilig omstreeks 16.45 uur 
het kamp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zomertortel  



IV 2 augustus 
 
Op donderdag 2 augustus stond de bootexcursie naar de eilandengroep les sept iles op het programma. 
Aangezien we met 10 personen voor deze bootreis geboekt hadden met als afvaarttijd 11.45 uur, 
vertrokken we om 09.45 uur vanaf de camping. De reistijd was ca. een uur en waren dus op tijd in Perros-
Guirrec. Geparkeerd bij het casino,  was de looptijd slechts enkele minuten en arriveerden daarom ruim op 
tijd bij de kade, waarvan de afvaart zou plaatsvinden. Stipt om 11.45 uur (zelfs stiptheid kan in Frankrijk) 
vertrokken we met een flinke snelheid noordwaarts naar de eilandengroep “ Les Sept Iles”. Het eerste 
eiland bleek ook het meest bezienswaardig. Een enorm aantal jan-van-genten bevolkte dit eiland en de 

vogelliefhebbers, maar zeker ook de anderen, 
konden hun hart ophalen. Daarna volgend nog 
een aantal eilanden met wisselende aantallen 
vogels. Op 1 eiland mochten we de boot voor 
ruim een half uur verlaten (ile des Moines), 
waarvan de groep dankbaar gebruik maakte 
om verschillende vogels te bewonderen, zoals 
zilverreiger en met name papegaaiduikers. 
Een vrouwelijk parkwachter was ons daarbij 
nog behulpzaam. Op de terugvaart hebben wij 
de vormen en kleuren van de rotsen ten 
westen van Perros-Guirrec nog mogen 
bewonderen en waren we om 14.15 uur op de 
afvaartlocatie terug. 
 
Een bijzondere tocht, die ikzelf niet graag 
gemist zou willen hebben. Overigens kwamen 
we er nog achter dat op de kaart van “ les sept 

iles” maar 6 eilanden voorkomen in plaats van 7. Het verloren eiland hebben we niet kunnen ontdekken. 
Voor zover wij konden nagaan is hiervan nimmer aangifte gedaan. 
Al met al een aanrader voor KNNV-ers en anderen. 
 
 
V 3 augustus 
 
Alweer de vijfde excursie bracht ons naar de vallei Maritime Dourduff. We liepen van Dourduff en Terre 
naar Dourduff en mer. Gemiddeld dalend af en toe klimmend. 
Het mooie weer was weer mooi. In het bos was veel mos en er liep ook een vos. 
Een auto en mer en een en terre. De wandeling was niet erg ver. 
Na een tijdje dalen kwamen we aan de zeearm waar het tij toen nog iets naar binnen liep. Daar koffie. De 
vogelaars hadden de wens geuit om nu toch eens wat steltlopers te zien. Met enige moeite ontdekten ze 
wat oeverlopers maar dat zou later nog wat beter worden. Ook deze keer geen verveling, ja daar hoor ik 
alweer een woordspeling. Ook mopjes, sommige scabreus, lach er maar om het is niet serieus. 
Het tij keerde om tijdens onze wandeling en de zeearm werd steeds smaller. 
Na de lunch (nog net in het bos) kwamen we rond 13.30 in Dourduff Mer aan. Mooie baai met veel bootjes 
en een oesterhandelaar. Leuk terras, maar helemaal vol. Dan maar zoeken naar steltlopers en die waren 
er. Rosse grutto, Wulp, Scholekster. 
Bert ontdekte nog een Geoorde fuut. De twee chauffeurs (Gijsbert en Bert) gingen samen de andere auto 
halen en tegen drie uur gingen we weer op weg naar St. Jean. 
Warme dag, maar zeedamp over het strand van St. Jean. 
 
 
 

Juveniele Jan van Genten  



VI 4 augustus 
 
Het tripje begon in Le Ponthou een knus dorpje,  en toen de 
chauffeurs weer terug kwamen van het parkeren was er goed en 
slecht nieuws. Het slechte nieuws: Zij hadden een grote gele 
kwikstaart en een beverrat gezien en wij niet maar het goede 
nieuws was dat dit tripje dus veel te beloven had. Ik vond het heel leuk 
en ik denk de rest ook, waarom ik het dan zo leuk vond, nou omdat 
iedereen heel gezellig deed de enige die het eventjes zat was, was ik 
zelf. Dat kwam misschien ook omdat ik een beetje moe was, maar 
goed we kunnen de volgende ochtend lekker uitslapen.  
 
En als je het nog niet wist, er is veel mist.   
 
Malin   
 

 
Pannekoekenwedstrijd  

 
VII 6 augustus 2018 
 
Cairn de Barnenez 
 
Een mooie dag op Barnenez 
Tien personen gingen mee 
Of anders twee keer vijf misschien? 
Dat gingen we later dan nog zien 
De start begon met veel lawaai 
Van overijverig gemotormaai 
De sfeer werd daarna rustig en tevree 
Dus met vitesse KNNV! 
Ging het langs plantjes, vogels en ook vlinders 
En meer wat leuk was voor de vinders 
Van toch wel weer wat nieuwigheden 
Juist daar waar mogelijk de mist van het verleden 
Nog altijd wat is blijven hangen 
Ach, wat konden we nog meer verlangen 
Misschien een plekje voor de koffiestop? 
Dat doemde weldra bij het water op 
Met vissers, bootjes en de nodige bedrijvigheid 
Bepaald geen zonde van de tijd 

Malin keurt pannenkoeken 1 

Gert met zijn veldkeuken  



En voort weer langs de baai die zich weer langzaam vulde 
En zo het slik, het gruis, het wier en alles wat daar tussen leeft verhulde 
Alleen het tempo, dat viel minder mee 
En na de lunch dus viel de groep in twee 
Vijf bleven liever in het heden 
Vijf doken in een ver verleden 
Dat onder een enorme steenhoop lag 
Maar hierbij staakt de dichter zijn verslag 
Dat hij beloofd had neer te leggen 
De rest moet maar van horen zeggen! 
 
( Heeft iemand nog wat aan te vullen? 
   Anders moeten we er maar niet meer over …… ) 
 
VIII 7 augustus St Samson Térénez 
 
Kustwandeling met niet al te grote hoogteverschillen. Van St Samson naar Térénez in zuidelijke richting 
gelopen en bij Térenez besloten om door weggetjes in het binnenland terug te lopen. Lunch te velde, 
opgeluisterd door de enige veldleeuwerik in dit kamp. 
 
 
IX 8 augustus Helgoat. 
 
Om 09.00 uur reisden we met 10 personen zuidwaarts af naar het binnenland van Bretagne met als doel 
het plaatsje Helgoat. 
Na een klein uur bereikten we dit plaatsje en parkeerden vlot bij het meer met als eerste waarneming 
veenwortel. 
Op 100 meter was ook de start van de wandeling met veel geologische verschijnselen.  
Hierna een overzicht van deze verschijnselen: 
1. Chaos du Moulin –  opeenstapeling van granieten rotsblokken boven de rivier de Argent, dat uit het Lac 
de Huelgoat stroomt; 
2. Grotte du Diable – de duivelsgrot, te bereiken via een smalle ijzeren trap, waaronder de Argent stroomt. 
3. Theatre de Verdure- een mooi stroomdal, waar de rivier de Argent ondergronds is gegaan. 
4. Roche Tremblante- een enorm rotsblok  van 100 ton, dat als je je op de juiste plats schrap zet enigszins 
in beweging is te brengen. We hebben er aan zitten sjorren en zowaar: of was het verbeelding? 
5. de Champignon – een bijzonder rotsblok dat er precies 
uitziet als waar die naar is genoemd, maar dan wel heel 
wat groter. 
6. Via het Sentier des Amoureux (het 
liefdeslaantje) naar de Grotte d’Artus, een 
overkapping in en rotspartij in grotvorm. 
7. Een mooie lunchplek vonden we het Mare aux 
Sangliers ( het meertje van de everzwijnen) met water 
en mooie rotsblokken. 
8. Via de Promenade du Clair Ruisseau (pad van de 
heldere beek) naar beneden en een stukje langs de 
weg naar le Gouffre (een gat in de grond, waarin de 
rivier verdwijnt). 
9. Vervolgens doorgelopen naar de de Mare aux Fées (feëenvijver), waar het water weer boven de grond 
komt. 



En dan een flinke zoekpartij naar la Mine ( een mijn van zilverhoudend looderts) en de Promenade du 
Canal door een mooi bosgebied en langs een “kanaal”, waarover vroeger kennelijk het erts werd vervoerd, 
weer terug naar Helgoat. 
Jammer dat deze route zo slechts was weergegevn en dat uiteindelijk de GPS eraan te pas moest komen 
om de weg terug te vinden. 
Al met al een mooie dag met veel indrukken van weer een heel ander soort natuur als bij de kust. 
 
Bert Folbert  
 
 
 
 
 
 
 
X 9 augustus 
 
Om 9 uur vertrokken we uit St. Jean 
Voor een strandexcursie met Arjan. 
We verdeelden ons in 3 x 4 
En hadden onderweg al veel plezier. 
Door de regen en door de Tom Tom 
Bereikten we Ile Grande wederom 
Eerst op zoek naar schelpen, alikruik, 
Kokkel, tapijt, koffieboon en iets met fuik. 
De zon kwam voorzichtig door 
En de vogelaars hadden een graszanger, hoor-hoor! 
Om 11.15 laag, maar toen ging het water stijgen, 
We konden er maar geen genoeg van krijgen. 
Ook nog naar het Musee 
Maar dat viel niet mee, 
Want geluncht moest er worden.  
Gesloten, lees maar op de borden… 
Dan nog maar wat struinen, 
Wat is er allemaal te vinden in de duinen. 
Er was echt voor iedereen wat te doen, 
Planten, vlinders vogels, schelpen en toen – 
Alsnog naar de expositie Ornithology 
Daarna, even na 3 
Tevreden op huis aan 
Onderweg nog boodschappen gedaan. 
Het was helemaal geen gedoe, 
Want ik kreeg nog een ijsje toe! 
Arjan chapeau, 
Dat doen we zo… 
 
 
 
 
 
 
 



XI 10 augustus 
 
Excursie naar Ile Callot. Dit (schier) eiland is alleen per auto bereikbaar bij een voldoende lage waterstand, 

wat erop neer komt dat het van enkele uren voor, tot enkele uren na 
laag water over de weg toegankelijk is Wij waren mooi op tijd en 
moesten zelfs nog even wachten. Daarna was het mogelijk het 
schiereiland op te rijden. Bij het hiernaast afgebeelde kerkje lunchten 
we. Er was die dag aardig wat wind, maar het was wederom zonnig. 
Zoals steeds was het kust en zeelandschap indrukwekkend. 

  



4. Over de camping 
 
De camping Pont ar Gler is een gemeentelijke camping die op 700 m van het strand ligt. De camping is 
open van het laatste weekend van juni tot 31 augustus. Er zijn 33 plaatsen op de terrasvormige camping. 
Eenvoudige maar goede voorzieningen. Wij verwarmden de  choc op kookplaatjes in een keuken, waar ook 
een koelkast is. Naast de keuken en op de bovenverdieping zijn zaaltjes. Wij hebben daar slechts één keer 
met z’n allen gezeten toen het wat regende, voor het overige was de choc steeds buiten. In het 
benedenzaaltje staat ook een vriezer voor o.a. koelelementen. Sanitair ruim voldoende (wc’s met bril!) en 
ook ruime mogelijkheden voor de afwas.  De camping was als - vele  gemeentelijke campings in Frankrijk 
niet duur – schrijver dezes betaalde voor 13 nachten, twee personen, tent en toeristenbelasting € 141, 
voor stroom moest € 3  per dag extra worden betaald. In het plaatsje zelf is een klein supermarktje annex 
café, waar ook brood voor de volgende dag besteld kon worden. Andere boodschappen konden bij de 
Casino supermarkt in Plougasnou (3 km) worden gedaan. Fietsen was wel mogelijk in de omgeving, maar 
de hellingen waren veelal pittig. Internet wifi alleen bij het gemeentehuis (achter de kerk). 
 

 
Vlooienmarkt in St Jean du Doigt 5/8  

Een acht(?)tal van ons ging op zondag 5/8  ’s avonds naar een concert in de kerk van Pougasnou. Keltische 
muziek, uitgevoerd op viool, klavecimbel en diverse blaasinstrumenten. Mooi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
Laag water       Jan van Genten (Sept Iles)  

      

                   
Bosbeekjuffer  

 
 

       
Guichelheil        Dourduff 

          



Bijlage 1 Planten 
 
Fragaria vesca aardbei, Bos-          

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren          

Agrimonia eupatoria agrimonie, Gewone           

Aquilegia vulgaris akelei, Wilde           

Lapsana communis Akkerkool          

Stachys sylvatica andoorn, Bos-          

Stachys palustris andoorn, Moeras-          

Arum maculatum aronskelk, Gevlekte           

Asparagus officinalis subsp. officinalis Asperge          

Knautia arvensis Beemdkroon          

Heracleum sphondylium berenklauw, Gewone           

Thesium humifusum bergvlas, Liggend           

Stachys officinalis Betonie          

Scirpus sylvaticus bies, Bos-          

Trichophorum cespitosum subsp. germanicum bies, Veen-          

Eleogiton fluitans bies, Vlottende           

Hypochaeris radicata biggenkruid, Gewoon           

Artemisia vulgaris Bijvoet          

Mercurialis annua bingelkruid, Tuin-          

Succisa pratensis Blauwe knoop          

Vaccinium myrtillus bosbes, Blauwe           

Clematis vitalba Bosrank          

Ranunculus flammula boterbloem, Egel-          

Ranunculus repens boterbloem, Kruipende           

Ranunculus acris boterbloem, Scherpe           

Rubus fruticosus braam, Gewone           

Lobelia urens Brandlobelia          

Urtica dioica brandnetel, Grote           

Orobanche hederae bremraap, Klimop-          

Prunella vulgaris brunel, Gewone           

Cichorium intybus cichorei, Wilde           

Cirsium arvense distel, Akker-          

Carduus nutans distel, Knikkende           

Carduus crispus distel, Krul-          

Cirsium vulgare distel, Speer-          

Torilis japonica doornzaad, Heggen-          

Erica tetralix dophei, Gewone           

Erica cinerea dophei, Rode           

Lamiastrum galeobdolon ‘Florentinum’ dovenetel, Bonte gele           

Lamiastrum galeobdolon s. str. dovenetel, Gele           

Lamium purpureum dovenetel, Paarse           

Gnaphalium uliginosum droogbloem, Moeras-          

Picris echioides Dubbelkelk          

Blechnum spicant Dubbelloof          

Fumaria officinalis duivenkervel, Gewone           

Achillea millefolium Duizendblad          

Centaurium littorale duizendguldenkruid, Strand-          

Persicaria lapathifolia duizendknoop, Beklierde           

Fallopia japonica duizendknoop, Japanse           

Anagallis minima Dwergbloem          

Radiola linoides Dwergvlas          

Quercus robur eik, Zomer-          

Polypodium vulgare eikvaren, Gewone           

Armeria maritima Engels gras           

Angelica sylvestris engelwortel, Gewone           



Angelica archangelica engelwortel, Grote           

Veronica chamaedrys ereprijs, Gewone           

Veronica persica ereprijs, Grote           

Veronica serpyllifolia ereprijs, Tijm-          

Conyza canadensis fijnstraal, Canadese           

Agrostis stolonifera Fioringras          

Potamogeton polygonifolius fonteinkruid, Duizendknoop-          

Chrysanthemum segetum ganzenbloem, Gele           

Chenopodium album ganzenvoet, Mel-          

Ulex europaeus Gaspeldoorn          

Cicendia filiformis gentiaan, Draad-          

Gentiana pneumonanthe gentiaan, Klokjes-          

Hordeum marinum gerst, Zee-          

Arrhenatherum elatius Glanshaver          

Parietaria judaica glaskruid, Klein           

Chrysosplenium oppositifolium goudveil, Paarbladig           

Anagallis arvensis subsp. arvensis guichelheil, Rood           

Solidago virgaurea guldenroede, Echte           

Hieracium umbellatum havikskruid, Scherm-          

Corylus avellana Hazelaar          

Trifolium arvense Hazenpootje          

Lagurus ovatus Hazenstaart          

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes          

Bolboschoenus maritimus Heen          

Equisetum arvense Heermoes          

Bryonia dioica Heggenrank          

Circaea lutetiana heksenkruid, Groot           

Ammophila arenaria Helm          

Ceratocapnos claviculata helmbloem, Rankende           

Scrophularia nodosa helmkruid, Knopig           

Melampyrum pratense Hengel          

Capsella bursa-pastoris Herderstasje          

Hypericum tetrapterum hertshooi, Gevleugeld           

Hypericum humifusum hertshooi, Liggend           

Hypericum elodes hertshooi, Moeras-          

Glechoma hederacea Hondsdraf          

Aethusa cynapium Hondspeterselie          

Cerastium fontanum subsp. vulgare hoornbloem, Gewone           

Cerastium semidecandrum hoornbloem, Zand-          

Glaucium flavum hoornpapaver, Gele           

Medicago lupulina Hopklaver          

Ilex aquifolium Hulst          

Scilla non-scripta hyacint, Wilde           

Verbena officinalis IJzerhard          

Lunaria annua Judaspenning          

Malva sylvestris kaasjeskruid, Groot           

Malva neglecta kaasjeskruid, Klein           

Cirsium palustre Kale jonker           

Matricaria recutita kamille, Echte           

Tripleurospermum maritimum kamille, Reukeloze           

Matricaria discoidea kamille, Schijf-          

Anthemis arvensis kamille, Valse           

Pedicularis sylvatica kartelblad, Heide-          

Carum verticillatum karwij, Krans-          

Lythrum salicaria kattenstaart, Grote           

Chaerophyllum temulum kervel, Dolle           

Papaver rhoeas klaproos, Grote           

Trifolium incarnatum klaver, Inkarnaat          



Trifolium pratense klaver, Rode           

Trifolium repens klaver, Witte           

Oxalis acetosella klaverzuring, Witte           

Galium aparine Kleefkruid          

Hedera helix Klimop          

Arctium minus klit, Gewone           

Wahlenbergia hederacea klokje, Klimop-          

Campanula trachelium klokje, Ruig           

Centaurea jacea Knoopkruid          

Silene latifolia subsp. alba koekoeksbloem, Avond-          

Silene dioica koekoeksbloem, Dag-          

Lychnis flos-cuculi koekoeksbloem, Echte           

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid          

Osmunda regalis Koningsvaren          

Brachypodium sylvaticum kortsteel, Bos-          

Brachypodium pinnatum kortsteel, Gevinde           

Anchusa arvensis Kromhals          

Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid          

Dactylis glomerata Kropaar          

Hordeum murinum Kruipertje          

Senecio sylvaticus kruiskruid, Bos-          

Senecio jacobaea kruiskruid, Jakobs          

Puccinellia maritima kweldergras, Gewoon           

Limonium vulgare Lamsoor          

Lathyrus pratensis lathyrus, Veld-          

Linaria repens leeuwenbek, Gestreepte           

Cymbalaria muralis leeuwenbek, Muur-          

Leontodon saxatilis leeuwentand, Kleine           

Leontodon autumnalis leeuwentand, Vertakte           

Iris pseudacorus lis, Gele           

Typha latifolia lisdodde, Grote           

Medicago sativa Luzerne          

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren          

Hypericum androsaemum Mansbloed          

Viscum album Maretak          

Leucanthemum vulgare margriet, Gewone           

Origanum vulgare marjolein, Wilde           

Atriplex portulacoides melde, Gewone zout-          

Atriplex prostrata melde, Spies-          

Sonchus oleraceus melkdistel, Gewone           

Tanacetum parthenium Moederkruid          

Apium nodiflorum moerasscherm, Groot           

Filipendula ulmaria Moerasspirea          

Ruscus aculeatus Muizendoorn          

Mentha arvensis munt, Akker-          

Mentha aquatica munt, Water-          

Mentha suaveolens munt, Witte          
 Stellaria holostea muur, Grote          
 Stellaria media muur, Vogel-         
 Erysimum cheiri Muurbloem         
 Polystichum setiferum naaldvaren, Zachte          
 Geum urbanum nagelkruid, Geel           

Cyclamen hederifolium Napolitaanse cyclaam          

Odontites vernus subsp. serotinus ogentroost, Rode           

Euphrasia stricta ogentroost, Stijve           

Geranium molle ooievaarsbek, Zachte           

Dactylorhiza maculata orchis, Gevlekte           

Taraxacum officinale Paardenbloem         
 



Equisetum litorale (x) paardenstaart, Bastaard-         
 Lithospermum officinale parelzaad, Glad          
 Daucus carota Peen         
 Persicaria maculosa Perzikkruid         
 Molinia caerulea Pijpenstrootje         
 Cardamine pratensis Pinksterbloem         
 Hymenophyllum tunbrigense Platte vliesvaren          

Lysimachia punctata Puntwederik         
 Lolium perenne raaigras, Engels          
 Lolium multiflorum raaigras, Italiaans          
 Sisymbrium officinale raket, Gewone          
 Erodium cicutarium reigersbek, Gewone          
 Reseda lutea reseda, Wilde          
 Anthoxanthum odoratum reukgras, Gewoon          
 Phragmites australis Riet         
 Geranium robertianum Robertskruid         
 Lotus corniculatus var. corniculatus rolklaver, Gewone          
 Juncus bufonius rus, Greppel-         
 Juncus effusus rus, Pit         
 Juncus tenuis rus, Tengere          
 Juncus squarrosus rus, Trek-         
 Juncus maritimus rus, Zee-         

 Juncus gerardii rus, Zilte          
 Teucrium scorodonia salie, Valse          
 Salvia pratensis salie, Veld-         
 Polygonatum multiflorum salomonszegel, Gewone          
 Spergularia media subsp. angustata schijnspurrie, Gerande          
 Spergularia rubra schijnspurrie, Rode          
 Spergularia marina schijnspurrie, Zilte          
 Suaeda maritima Schorrenkruid         
 Apium graveolens Selderij         
 Silene vulgaris silene, Blaas-         
 Hypericum perforatum Sint-Janskruid         
 Prunus spinosa Sleedoorn         
 Primula vulgaris sleutelbloem, Stengelloze          
 Symphytum officinale smeerwortel, Gewone          
 Deschampsia cespitosa smele, Ruwe          
 Rhynchospora alba snavelbies, Witte          
 Dioscorea communis Spekwortel         
 Rhamnus frangula Sporkehout         
 Spergula arvensis spurrie, Gewone          
 Ononis repens subsp. repens stalkruid, Kruipend          
 Asplenium trichomanes Steenbreekvaren         
 Dryopteris dilatata stekelvaren, Brede          
 Callitriche s.l. Sterrenkroos, s.l.         
 Chelidonium majus Stinkende gouwe         
 Poa annua Straatgras         
 Beta vulgaris subsp. maritima Strandbiet         
 Crepis capillaris streepzaad, Klein          
 Calluna vulgaris Struikhei         
 Agrostis capillaris struisgras, Gewoon          
 Matteuccia struthiopteris Struisvaren         
 Taxus baccata Taxus         
 Oenothera biennis teunisbloem, Middelste          

 Asplenium scolopendrium Tongvaren         
 Verbascum nigrum toorts, Zwarte          
 Oenanthe lachenalii torkruid, Zilt          
 Potentilla erecta Tormentil         
 



Polygonum aviculare varkensgras, Gewoon          
 Coronopus didymus varkenskers, Kleine          
 Eriophorum angustifolium Veenpluis         
 Persicaria amphibia Veenwortel          

Cardamine flexuosa veldkers, Bos-          

Foeniculum vulgare Venkel          

Umbilicus rupestris Venusnavel          

Sedum sexangulare vetkruid, Zacht           

Sagina nodosa vetmuur, Sierlijke           

Potentilla reptans Vijfvingerkruid         
 Digitalis purpurea Vingerhoedskruid         
 Viola palustris viooltje, Moeras-         

 Linaria vulgaris Vlasbekje         
 Polygala vulgaris vleugeltjesbloem, Gewone          
 Sherardia arvensis walstro, Blauw          
 Galium mollugo walstro, Glad          
 Cruciata laevipes walstro, Kruisblad-         
 Cuscuta epithymum warkruid, Klein          
 Berula erecta watereppe, Kleine          
 Hydrocotyle vulgaris waternavel, Gewone          
 Persicaria hydropiper Waterpeper         
 Lythrum portula Waterpostelein         
 Alisma plantago-aquatica waterweegbree, Grote          
 Lysimachia nemorum wederik, Bos-         
 Lysimachia vulgaris wederik, Grote          
 Plantago major subsp. major weegbree, Grote          
 Plantago coronopus weegbree, Hertshoorn         
 Plantago lanceolata weegbree, Smalle          

 Plantago maritima weegbree, Zee-         
 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren          

Vicia hirsuta wikke, Ringel-          

Vicia cracca wikke, Vogel-          

Salix aurita wilg, Geoorde           

Salix alba wilg, Schiet-          

Convolvulus arvensis winde, Akker-          

Convolvulus sepium winde, Haag-          

Petasites albus Wit hoefblad          

Holcus lanatus witbol, Gestreepte           

Euphorbia amygdaloides wolfsmelk, Amandel-          

Euphorbia peplus wolfsmelk, Tuin-          

Lycopus europaeus Wolfspoot          

Anthyllis vulneraria Wondklaver          

Jasione montana Zandblauwtje          

Diplotaxis tenuifolia zandkool, Grote           

Pinus pinaster Zeeden          

Eryngium maritimum zeedistel, Blauwe           

Crambe maritima Zeekool          

Salicornia europaea zeekraal, Kortarige           

Honckenya peploides Zeepostelein          

Cakile maritima Zeeraket          

Silene uniflora Zeesilene          

Crithmum maritimum Zeevenkel          

Carex sylvatica zegge, Bos-          

Carex oederi subsp. oederi zegge, Dwerg-          

Carex pendula zegge, Hangende         
 

 

Carex remota zegge, IJle         
 

 

Carex paniculata zegge, Pluim-           

Carex acuta zegge, Scherpe         
 

 



Carex arenaria zegge, Zand-         
 Carex flacca zegge, Zeegroene  

    
    

 Carex distans zegge, Zilte  
    

    
 Ajuga reptans zenegroen, Kruipend  

    
    

 Potentilla anserina Zilverschoon 
    

    
 Triglochin palustris zoutgras, Moeras- 

    
    

 Triglochin maritima zoutgras, Schorren- 
    

    
 Aster tripolium Zulte 

    
    

 Rumex crispus zuring, Krul- 
    

    
 Rumex obtusifolius zuring, Ridder- 

    
    

 Rumex acetosella zuring, Schapen- 
    

    
 Rumex acetosa zuring, Veld- 

    
    

 Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel  
   

    
 Festuca rubra zwenkgras, Rood  

    
    

 

           

            

 
Akkerhommel op toorts  

  



 
Bijlage 2 Vogellijst alfabetisch (81 soorten) 
 

Aalscholver Havik Roodborsttapuit 

Bergeend Heggenmus Rosse grutto 

Blauwe kiekendief Houtduif Scholekster 

Blauwe reiger Huismus Slechtvalk 

Boerenzwaluw Huiszwaluw Sperwer 

Boomklever Jan van Gent Spreeuw 

Boomkruiper Kauw Staartmees 

Bosuil Kievit Steenloper 

Buizerd Kleine mantelmeeuw Tjiftjaf 

Cirlgors Kleine zilverreiger Torenvalk 

Ekster Kneu Tuinfluiter 

Gaai Knobbelzwaan Tureluur 

Geelgors Kokmeeuw Turkse tortel 

Geelpootmeeuw Koolmees Veldleeuwerik 

Geoorde fuut Kuifaalscholver Vink 

Gierzwaluw Kuifmees Visdief 

Goudhaan Meerkoet Waterhoen 

Goudvink Merel Wilde eend 

Grasmus Oeverloper Winterkoning 

Graspieper Oeverpieper Witte kwikstaart 

Graszanger Oeverzwaluw Wulp 

Grauwe gors Papegaaiduiker Zilvermeeuw 

Groene specht Pimpelmees Zilverplevier 

Groenling Putter Zomertortel 

Grote bonte specht Regenwulp Zwarte kraai 

Grote gele kwikstaart Rietgors Zwartkop 

Grote mantelmeeuw Roodborst Zwartkopmeeuw 

 

 
 

                          
Cirlgorzen        Kleine zilverreiger 

       

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bijlage 3 Insecten 

Dagvlinders  Libellen:  

Groot koolwitje Pieris brassicae Bosbeekjuffer Calopteryx virgo 

Klein koolwitje Pieris rapae Lantaarntje Ischnura elegans 

Oranje 
luzernevlinder 

Colius croceus Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea 

Cirtoenvlinder Gonepteryx rhamni   

Boomblauwtje Celastrine argiolus Overige:  

Icarusblauwtje Polyommatus icarus Steenhommel Bombus palaidrius 

Kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla Aardhommel Bombus terrestris 

Dagpauwoog Inachis io Boomhommel Bombus hypnorum 

Atalante Vanessa atalanta Geel soldaatje Cantharia livida 

Distelvlinder Vanessa cardui Zwart soldaatje Cantharia fusca 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album Glimworm Lampirus noctiluca 

Landkaartje (zomer) Araschnia levana Regendaas Haematopota 
pluvialis 

Keizersmantel Argynnis paphia Reuzengoudhaan Timarcha 
tenebricosa 

Heivlinder Hipparchia semele Kleine rode 
weekschildkever 

Rhaogonycha fulva 

Bruin zandoogje Maniola jurtina Dambordvlieg Sarcophaga carnaria 

Oranje zandoogje Pyronia tithonus Franse veldwesp Polistes dominula 

Hooibeestje Coenonympho 
pamphilus 

Blinde bij Eristalis tenax 

Bont zandoogje Pararge aegeria Roodpootschildwants Pentatoma rufipes 

Argusvlinder Lasiommata megera Zevenstippelig 
lieveheersbeestje 

Coccinella 
septumpuntctata 

Groot dikkopje Ochlodes venata Sabelsprinkhaan sp.  

  Schorpioenvlieg sp.  

  Langpootmug sp.  

Nachtvlinders:    

Spaanse vlag Euplagia 
quadripunctaria 

  

Gamma-uil Autographa  gamma   

Kolibrievlinder Macroglossum 
stellatarum 

  

Puntige 
zoomspanner 

Epione rapandaria   

Nonvlinder Lymantria monacha   
 

 
Gewoon dikkopje  



Bijlage 4 Overige waarnemingen 
  
30/07/2018 
Wandeling langs kustpad vanuit camping 
Groene kikker 
 
31/07/2018 
Wandeling langs kustpad via Moulin de Trobodec 
Kleine wijngaardslak 
Muskusrat 
Schotse hooglander 
Stompe alikruik Littoria obtusata 
Kruisspin 
Mossel Mytilus edulis 
Zeepokken Balonis balanoides 
Zeeanemonen 2 soorten 
Schaalhoorns meerdere soorten 
 
01/08/2018 
Kermeur wandeling Parc Cragou 
Wespspin 
Wezel 
Haas 
Salamander  
Adder 
Bruine kikker 
Vossenuitwerpselen 
Marteruitwerpselen 
Stinkzwam Duivelsei 
levendbarende hagedis 
Ringslang 
 
02/08/2018 
Boottocht Perros-Guirec 
Grijze zeehond 
Rosse vleermuis 
Dwergvleermuis 
 
03/08/2018 
Wandeling Vallée maritime Dourduff 
Witte paddestoel? 
Biefstukzwam? 
Spoor romdom geopende hazelnoot 
Duivelsei - Stinkzwam 
jonge vis 
Vos 
Grote vissen beekforel? haai? Brede bek kieuwbogen voor staart een kleine rugvin 
strandkrab 
Schelpen: Grote mantel; gewone oester; Japanse oester; asgrauwe tolhoorn; genavelde tolhoorn; gewone 
schaalhoorn; alikruik; kokkel; 
wrattige venusschelp; geruite tapijtschelp; japanse tapijtschelp 
 

Wespspin  



 
04/08/2018 
Wandeling Pont de Keribot Plouezoc'h 
Beverrat 
Oranje wegslak 
Pad 
Vos 
Heksenboter 
wespspin 
 
06/08/2018 
Wandeling Cairn de Barnénez 
Kruisspin 
Grote parasolzwam 
Nevelzwam 
eekhoorntjesbrood? 
Strandkrab 
dode muis 
karkassen van grote krabben 
Rosse vleermuis 
Dwergvleermuis 
 
07/08/2018 
Wandeling Saint Samson - Térénez 
Zeevlo 
zeekreeftje 
wespspin 
Hazelworm 
 
08/08/2018 
Wandeling Huelgoat 
Oranje wegslak 
Beekforel 
Vos 
Boommarter 
 
09/08/2018 
Strand Ile Grande 
Schelpkokerworm 
Strandpier 
Strandkrab 
Sabelsprinkhaan 
Grondel 
Heremietkreeft 
Garnaaltje 
Westelijke smaragdhagedis 
Friezen 
Talloze schelpen 
 
10/08/2018 
Wandeling Ile Callot 
Strandkrab 



Konijnenkeutels 
Talloze schelpen 
 
 
Aanvullingen van Peti: 
Die grote krab met vele stekels heb ik in een boek gevonden:  
Er staat geen Nederlandse naam bij, wel Maja squinado. Ik heb diverse keren zijn skelet gevonden bij de 
kreek.  
De anemonen die we gefotografeerd hebben zijn:  
Actinia equina, ook wel Gewone zeeanemoon of Paardeanemoon genoemd.  
Anemonia sulcata, ook wel Draadroos of Wasroos genoemd.  
De kokerbewonende borstelworm, vliezige koker waaraan steentjes, zand en stukjes schelp vastzitten, tot 
10 cm:  
Owenia fusiformis.  
En de spiraalkokerworm op zeewier heet: Spirorbis borealis. 
  



Bijlage 5 Schelpen (voorlopige lijst) 
 
Diodora graeca Sleutelgathoren 

  Tectura virginea Schotelhoren 
  Patella vulgata Schaalhoren 
  Patella ulyssiponensis Ruwe schaalhoren 
  Patella intermedia Gekleurde schaalhoren 
  Ansates pellucida Blauwgestreepte schaalhoren 
  Gibbula cineraria Asgrauwe tolhoren 
  Gibbula magus Geknobbelde tolhoren 
  Gibbula pennanti Gevlamde tolhoren 
  Gibbula umbilicalis Genavelde tolhoren 
  Calliostoma zizyphinum Priktolhoren 
  Jujubinus exasperatus Gekielde kegeltolhoren 
  Tricolia pullus Gewone dekselhoren 
  Littorina littorea Gewone alikruik 
  Littorina obtusata/fabalis Stompe alikruik 
  Littorina saxatilis Ruwe alikruik 
  Melarhaphe neritoides Kleine alikruik 
  Rissoa membranacea Vliezig drijfhorentje 
  Bittium reticulatum Muizenkeutel 
  Turritella communis Penhoren 
  Crepidula fornicata Muiltje 
  Trivia arctica Ongevlekt koffieboontje 
  Trivia monacha Gevlekt koffieboontje 
  Euspira catena Tepelhoren 
  Epitonium clathrus Wenteltrap 
  Ocenebra erinacea Stekelhoren 
  Nucella lapillus Purperslak 
  Buccinum undatum Wulk 
  Nassarius reticulatus Gevlochten fuikhoren 
  Nassarius incrassatus Verdikte fuikhoren 
  Glycymeris glycymeris Marmerschelp 
  Mytilus edulis Mossel 
  Ostrea edulis Platte oester 
  Crassostrea gigas Japanse oester 
  Aequipecten opercularis Wijde mantel 
  Mimachlamys varia Bonte mantel 
  Pecten maximus Grote mantel 
  Crassadoma distorta Gebochelde mantel 
  Anomia ephippium Paardenzadel 
  Heteranomia squamula Schilferige dekschelp 
  Loripes lacteus Melkwitte cirkelschelp 
  Lucinoma borealis Noordse cirkelschelp 
  lasaea rubra Korstmosschelpje 
  Acanthocardia tuberculata Geknobbelde hartschelp 
  Cerastoderma edule Kokkel 
  Parvicardium exiguum Scheve hartschelp 
  Laevicardium crassum Noorse hartschelp 
  Mactra corallina Grote strandschelp 
  Spisula subtruncata Halfgeknotte strandschelp 
  Spisula solida Stevige strandschelp 
  Lutraria lutraria Otterschelp 
  Tellina tenuis Tere platschelp 
  Bosemprella incarnata 

   Macoma balthica Nonnetje 
  Donax vittatus Zaagje 
  Scrobicularia plana Platte slijkgaper 
  Chamelea striatula Gewone venusschelp 
  Venus casina 

   



Venus verrucosa Wrattige venusschelp 
  Dosinia exoleta Artemisschelp 
  Venerupis senegalensis Tapijtschelp 
  Venerupis aurea Gouden tapijtschelp 
  Ruditapes decussatus Geruite tapijtschelp 
  Tapes rhomboides Gevlamde tapijtschelp 
  Corbula gibba Korfschelp 
  Pandora inaequivalvis Pandoraschelp 
   

 
 
 
 


