
KAMPVERSLAG BOUCLES DE SEINE  
25 MEI TM. 6  JUNI 2019 

Inleiding: 
Het kampterrein lag in La Mailleraye-sur-Seine. Dit kleine plaatsje ligt tussen Rouen en de monding van de 
Seine, in een van de laatste bochten die de Seine maakt voor ze met een estuarium in zee eindigt.  Het ligt 
tegen het Parc naturel regional des Boucles de la Seine Normande.  
Het kampterrein kent met heggen afgezette aparte standplekken, de sanitaire voorzieningen zijn minimaal 
en er is geen bemensing, kantine of winkel  (alleen dagelijkse controle voor zover mij bekend). Het is echter 
adequaat en goedkoop.  
Het dorp zelf is vlakbij en daar  is een supermarkt en een postkantoor, een pizzeria en andere horeca. 
Het kampterrein ligt vlak tegen de Seine en avondwandelingetjes langs de rivier waren dan ook regelmatig 
een mooie dagafsluiting. De Seine kent hier nog 5 meter tij-verschil en met eb vallen er mooie slibranden 
droog. De vloed wordt de rivier in gestuwd en  kan dus ook snel opkomen. Het schijnt dat er dan lokaal fikse 
golven en spetters kunnen zijn. We hebben dat niet gezien, maar wel bijvoorbeeld een heel snel 
onderlopend strandje tijdens een lunch. 
De Seine snijdt op diverse plekken het omliggend kalkplateau aan. Dat betekent dat er steile kalkkliffen te 
vinden zijn en op veel plekken ook kalkflora. We zagen dan ook veel orchideeën. Vooral Hondskruid was hier 
een veel voorkomende soort, gewoon  in de bermen. 
Zeker langs de rivier zelf, is goed te fietsen en er was dus ook vrijwel elke dag naast één of meer wandel- ook 
een fietsexcursie. Electrische fietsen bleken plezierig voor de hellingen. De Pont de Brotonne is daarbij zeker 
niet het minste obstakel. 
Ook qua historie en cultuur heeft de streek veel te bieden. Veel vakwerkhuizen met rieten dak en bovenop 
dat dak Blauwe lissen (in leem/klei wat het dak afdicht). Oude kloosters en relicten van vroege bewoning, de 
historie van de invasie in Normandië in de 2e wereldoorlog, sfeervolle havenstadjes als Honfleur, er is 
genoeg te zien.- Marjolein 
 
Info van Marc Schmitz:  
Dicht bij de monding van de Seine lijkt een “vreemde” plek. De Haven van Le Havre-Rouan is immers nr 62 
op de lijst van wereld-havens. En 10 op de lijst voor Europa. Het gaat vooral om goederen-overslag. Toch is 
de haven in het gebied meestentijds nauwelijks aanwezig, d.w.z. je ziet een cultuurlandschap met tot-nog-
toe slechts hier en daar een “Europoort-moment”. In afwijking van een eerder kamp in het gebied, is 
gekozen voor een centraal in het Boucles-gebied gelegen camping. Er zijn veel excursie-mogelijkheden en 
culturele highlights goed bereikbaar vanuit dit punt. Dit jaar was echter een “Armada-jaar(De Armada is een 
soort “Sail Amsterdam”; veel schepen en veel publiek en dus veel complicaties bij de kamp-organisatie.  
Aangeraden wordt dan ook een eventueel volgend kamp niet in een Armada-jaar te plannen. 
 
1A: voet, langs Seine zuidoost, door graslanden en langs steilrand terug 

1B: fiets, langs Seine zuidoost naar Heurteauville, door graslanden en langs steilrand terug  

2A: fiets, langs Seine noordwest, door binnenland terug 

2B: auto, Caudebec, moeras en abdij Wandrille 

3A: voet, naar Prieuré Le Torps 

3B: fiets, abdij Jumièges 

4: auto, Marais Vernier  

5A: fiets, door Forêt de Brotonne en langs Seine naar Aizier 

5B: auto, Estuaire de la Seine 

6A: auto, Pont-Audemer, Conteville 

6B: fiets, meren Anneville-Ambourville 

7a: auto, Rochers d’Orival 

7b Fietsexcursie naar Caudebec en Caux., vice versa, en een rondwandeling 

8A: auto, bij Fiquefleur (oost van Honfleur) 



8B: fiets, Forêt de Brotonne 

8C: auto/fiets: tuin aan Route l’Abbaye, La Mailleraye 

9A: auto, Belbeuf 

9B: auto, Bardouville 

9C: fiets, langs Seine zuidoost naar Heurteauville, langs steilrand terug (Loek en Geertje)  

10: auto, abdij Wandrille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotskerk Belbeuf, foto Klaske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Eleonora 



 

Dagelijks uitleg over de excursie-bestemmingen aan de hand van deze kaart. Foto Eleonora 

Zondag 26 mei 

1A 26-05-2019: te voet, langs Seine Zuidoost, door graslanden en langs steilrand terug. O.l.v. Marc Schmitz, 
1/1 dag, 9 deelnemers, waardering:8. 
 
Allereerst liepen we vanaf de camping langs de Seine richting pontveer Heurteauville-Yainville. Bij dit veer 
gingen we door de uiterwaarden met prachtige vergezichten op hooilanden en bosschages. Sommige stukken 
waren moerassig. Na een aantal kilometers gelopen te hebben, kwamen we bij een hellingbos van het Forêt 
de Brotonne. Ook hier mooie vergezichten en bijzondere flora. Wel veel muggen en ook teken. Het pad liep 
moeilijk door vele losliggende stenen, over een aantal kilometers. Het laatste stuk liep makkelijker en zo 
kwamen we rond half vijf weer op de camping aan.  
Anne-Marie Fondse 
 
1B 26-05-2019: per fiets, langs Seine naar Heurteauville, door graslanden en langs steilrand terug. O.l.v. 
Dieuwke Bos, ½ dag, 6 deelnemers, waardering:7. 
 
Vanaf de camping naar beneden naar de Seine, vandaar langs de Seine, deels over onverharde weg naar het 
Zuidoosten. Voorbij Heurteauville, op D65 rechtsaf  tussen weilanden door bij pontveer naar Jumièges, terug 
over de Rue de la Charretière, vervolgens links de Route de la Mailleraye, terug naar de camping.  
 Duur 3,5 uur. 
 
Iets na negenen werden voor het eerst de pedalen ingetrapt om, in mistroostig weer, langs de Seine richting 
Heurteauville te fietsen. De eerste vogels ( zie vogellijst) dienden zich snel aan en net zoals nog vele andere 
keren werden deze uitvoerig in de kijker genomen. Waarbij toch ook regelmatig “draadvogels” te spotten 
waren en de orpheusspotvogels en een enkele kalkoen zich duidelijk lieten gelden.  
We verwonderden ons over het feit dat eb en vloed tot hier reikt hetgeen aan de zijkant van de 
rivierbeddingen duidelijk te zien was aan de soms waddenachtige schorren. Het gestaag stromende water 
wordt aan de noordzijde geflankeerd door hoge en lage  groene borders soms met  af en toe een glimp van 



een kalkrots. De roodwitte kraan in Le Trait is vanuit de wijde omgeving een markant herkenningspunt. Ook 
zie je een enkele scheepswerf. Zogenaamde dwarswerven waarbij het schip evenwijdig aan de rivier uit de 
rivier wordt getrokken. Aan de zuidzijde van de Seine zijn veelal lage bossages, weides, af en toe bezet door 
blonde acquitaniers en bermen opgefleurd door klaprozen.  
Bij de planten werd eveneens ruimschoots stilgestaan waarbij de pijpbloemen op de dijk en de pyramide 
orchissen op het talud van een dor weide veld in het oog sprongen.  
Bijzonder was de mogelijkheid onderweg, die we overigens aan ons voorbij hebben laten gaan, om een tijger 
te knuffelen. Het redelijk goed geasfalteerde en verder met grint bestrooide pad werd af en toe geflankeerd 
door, 3 meter hoge en 1,5 tot 2 meter in doorsnede, knoestig gevormde essenstronken met grillige 
baststructuren. Vaak beslingerd met klimop en bosrank.  
De koffie werd genoten tussen de herderstasjes, met zicht op een eendenjachtvijver voor privé gebruik. Vo l 
verbazing waren we toen we werden ingehaald door de wandelgroep. Dus snel weer op de pedalen. Het pad 
had vanaf hier soms hetzelfde effect als van een trilband om af te vallen.  
Opvallend zijn ook de vele vakwerkhuisjes en -boerderijen, een enkele Engelse cottage of de kleine vierkante, 
twee verdiepingen, huizen met een lagere schuur erachter aan vastgeplakt. 
De ponten, “cab” geheten, brengen je gratis naar de overkant maar leken niet allemaal te varen op zondag. 
In Heurteville konden we een blik werpen op la Grange Dimière, in Ogivale stijl en uit de 13e eeuw, bedoeld 
om goederen, die aan de monniken in de abdij geschonken werden, te bewaren.  
Op het verste punt van de tocht waar we van de Seine weg en binnendoor zouden fietsen knapte Erik zijn 
fietsketting en ging Iet, die een stukje vooruit was gefietst, onderuit. Zij had gelukkig niets en Erik had zonder 
kettingkast, met een wat lager zadel en zonder fietstas  een prima loopfiets voor de komende 9 km. Uiteraard 
met aangepaste kleding in de vorm van een fietsboek over zijn lange broek. Wellicht een nieuwe rage. We 
kozen voor een makkelijker weg binnendoor voor de terugreis.  
Een prachtig geschilderde pipowagen versierde een boerenerf en een ontsnapt puber koekalf, dat ineens 
tussen 2 groepjes fietsers in op de weg stond, koos na enig dralen, toch een weiland als veilig heenkomen. In 
de verte voeren enkele zeekastelen voorbij, hoog uitstekend boven het landschap.  
Met het vernieuwen van wegen nemen de Fransen het niet zo nauw. Heb je te weinig asfalt dan sla  je toch 
gewoon af en toe een stukje van 10 of 20 meter over.  
Al met al een mooie tocht waarbij het stuk langs de Seine het meest interessant was. 
Eleonora de Boer 
 

 

Maandag 27 mei 
 

2a Sfeerverslag van de fietstocht van maandag 27 mei 
met 10 mensen, via de Seineoever onder de pont de Brotonne door, links het sentier du patrimoni, om  
 l' Angle heen via chateau de l'eau van le Fayel naar de D490 en vandaar via de D65 naar het "het maison du 
parc" in Notre Dame de Bliquetuit. Duur 5,5 uur en 22,2 km. 
 
Over het hobbelende karrepad vertrokken de fietsers, kort na negenen, langs de, aan de rechterhand 
liggende, rijk begroeide Seine-oever, richting Pont de Brotonne. De hoge groen beboste kalkplateau's van de 
noordoever deden denken aan enorme boerenkolen. Ook de schitterende kasteelachtige buitenhuizen 
stonden hoog op deze oever, soms met bijpassende kapel, wat kleurstelling betreft. Een gespleten hoef met 
daaraan een behaard stuk uitgedroogde poot, van ca. 20 cm lang, van  ree of geit lag dwars over het pad. Op 
dit pad leek het hondskruid tussen de rode klaver toch een redelijke schutkleur te hebben. De bijenorchis 
had zich ook tussen het groen verstopt. 
De koffie werd genuttigd op een muurtje met de rug naar de Seine en het zicht op, een zover het oog kon 
reiken, bloemenweide met  2 parallelle rijen rigoureus geknotte wilgen, die richting horizon liepen met aan 
de einder een beboste kalkrug. 
De pont de Brotonne, waar minivrachtauto's overheen schoven,  is indrukwekkend hoog van onder af gezien.  



Een eendenjachtvijver werd opgesierd met vale “canards de plastic”, oftewel lokeenden, die toch wel 
functioneel bleken. De licht gekleurde gotische kathedraal van Caudebec -en-Cau was zeer in het oog 
springend.  
De oosterse morgenster en de gele ganzenbloem waren bijzondere verschijningen tijdens de tocht die nadat 
we van de Seine afgefiets waren, min of meer een route à la carte werd. Deze werd  ook telkens 
geraadpleegd om dan weer aangepast te worden. Sommige paden op de kaart waren "in het echtje" niet te 
vinden of zeker niet te nemen op de fiets. Tijdens de lunch, aan de Seine, was er zicht op een verlaten schuur, 
helaas zonder uilen, waarbij de bloeiende vlieren door de gaten in de  leiendakbedekking groeiden.  
Fietsend tussen de velden door viel het op dat de koeien hier vooral in het geel staan in plaats van in het 
groen. Ook de met rood gelardeerde graanvelden op de glooiende hellingen  zijn een lust voor het ook.  
Klokslag 14.00 uur werd er bij het Maison du Parc  op de remmen getrapt en ging een ieder zijns/haar weeg.  
Helaas was alleen het informatie punt open, waar overigens zeer veel informatie over de streek te krijgen 
was, maar  konden de andere gebouwen niet betreden worden. Een brochure met een wandelroute gaf wel 
een uitgebreide uitleg over alle bezienswaardigheden.  
Wederom een wel bestede dag.  
Eleonora de Boer 
 
 

2B 27-05-2019: per auto, Caudebec, moeras en abdij Wandrille. O.l.v. Onno Kneepkens, 1/1 dag, 12 
deelnemers, waardering:9. 
 
Van de camping over de Pont de Brotonne richting Caudebec, parkeren bij het begin van de route naar het 
moeras en de abdij. 
 
Een pelgrimage? 
 
De voortekenen voor deze tocht waren gunstig. Hadden zich gisteren 8 deelnemers gemeld, vanmorgen 
vertrokken we met 12 personen. De persoon van de excursieleider zal een rol hebben gespeeld, maar zeker 
ook het eerste doel, de abdij. 
Het begon met een wandeling door een populierenbos; de bomen zitten vol Maretak. Dan zien we dode 
bomen met dode Maretak. Een verwijzing naar de betrekkelijkheid van veel dingen. De gastheer sterft, maar 
dat is ook het einde van de gast. Bescheidenheid past ons. In stilte werd de tocht vervolgd tot we uit het bos 
kwamen en het pad langs een beekje verder ging. Daar werd de ban verbroken. Zoveel planten, zoveel 
vogels! Het wordt een gewone KNNV-excursie! In het zicht van de abdij de koffiepauze. Schapen op afstand 
hebben geen belangstelling voor ons.  
Op naar de abdij, gesticht in 649. Met de Franse revolutie (1791) is de abdij verkocht, maar 100 jaar later 
komen er weer monniken. Na 1000 jaar wordt de eetzaal nog steeds gebruikt, maar veel is verdwenen of 
moet nodig gerestaureerd worden. 
Hoe verder? Na uitgebreid overleg en democratische stemming gaan we dezelfde weg terug. Een ontspannen 
lunch, vlak voor het toverbos aan de beek en dan naar de auto’s. 
Met 8 volhouders verder naar de laatgotische kerk van Caudebec. Onder de indruk van de bouwkunde en 
bouwkunst van de late middeleeuwen zien we ook dat jonge kalksteen niet duurzaam is. In de 
Franciscuskapel in de kerk liggen verweerde ornamenten en beelden zonder hoofd.  
Daarna naar het Maison du Parc, een informatiecentrum. Daar is gewerkt aan het welslagen van dit kamp. 
Direkt resultaat is een boeiend verhaal over het ontstaan van dit gebied in de laatste 100.000 jaar en de 
beste plaatsen voor zeldzame vogels. Wat gaat dat opleveren? 
Piet Muilwijk 
 
 

 



Dinsdag 28 mei 
3A 28-05-2019: te voet, door Le Val Rebours naar Prieuré Le Torps. O.l.v. Klaske ten Grotenhuis, ¾ dag, 12 
deelnemers, waardering: 8. 
 
Gemakkelijk te vinden door het dorp. Naar de D131, 1e weg links, rechtsaf voor de kerk langs de weg volgen, 
de D490 oversteken: uitkijken! Open gebied met weilanden en enkele akkers. Steile bermen, bloemrijk met 
Hondskruid en vele andere bloeiende planten. Langs bosrand weer andere soorten, ook van zure bodem. Na 
de oude Prieuré, die bewoond bleek, naar de bosrand en met de scherpste bocht naar links. Deel van een 
open bospad mooi begroeid. Na de bosweg (Maison Forestière de Caveaumont) over de rotonde van de 
D490 naar de D913. ±400m langs deze weg en vervolgens naar links, weer langs een bosrand. Wij zijn via een 
bospad naar het pad onder de helling afgedaald en via Côte de Caveaumont terug naar het pad langs de 
Seine. De wandeling is ongeveer 10km. Vooral de bermen langs de weilanden zijn prachtig. 
 
Met z’n twaalven gingen we op weg. De regenbui was net opgehouden, de zon kwam door de wolken. Even 
de kerk van buiten bekeken en gezien waar de mediatheek was (WiFi), toen vonden we de juiste weg: een 
comfortabele, rustige asfaltweg met interessante bermen. Een bredere autoweg oversteken, en dan weer 
zo’n weg met bermen. De dreigende wolken gingen ons meestal voorbij, een enkel buitje liet zien hoe goed 
we het troffen met de rest van de tijd. Jasje uit bij zon, jasje aan bij schaduw en koude wind. Koffie in de 
luwte van een oprit van een romantisch maar leegstaand huis. Voor sommigen iets te besloten, één van ons 
had er een hard hoofd in. 
Bij het verder gaan wezen de plantenkenners ons op de veranderende soorten, dus zuurdere grond. De abdij 
lag er mooi, rustiek maar verlaten bij. Wel werd er post bezorgd met de gele auto. De bestuurster van La 
Poste kon ons geen inlichtingen geven, ze kwam hier zelf voor de 2e keer. We bekeken de gebouwen, 
sommige met die typische begroeiing op de nok. Ook werden nog wat waarnemingen gedaan van 
ornithologische aard. 
We vervolgden onze weg over een ruig karrespoor, waar insecten onze aandacht trokken. Voor we het bos 
ingingen lunchten we in een gezellig groen weitje met boterbloemen. Even leek de groep uit elkaar te vallen, 
we misten vijf personen…. Zijn ze vooruitgelopen? Verdwaald? Nee hoor, ze haalden ons in, met mooie 
verhalen over vogelwaarnemingen waar wij jaloers op konden zijn. Na een poosje werd het bos opener, 
zonniger, vlinders vlogen, weer stonden er andere planten langs ons pad.  
Even goed samen de rotonde oversteken, een klein stukje langs de weg, daarna kwam er weer een mooi 
bospad, met een goede berm voor een theepauze. Tenslotte kwamen we op de route van eergisteren, met 
de ezel die liever hooi at dan groen gras. Altijd verrassend weer op de Seine uit te komen. Het water stond 
heel laag, maar er waren geen vogels, ook geen schepen. Wel is men bezig de kade voor te bereiden op het 
naderende Armada-feest, er waren allerlei bloemetjes in de bakken gezet, en een stuk of zes mannen waren 
bezig zorgvuldig alle plantjes die tussen de stenen en tegen de kademuren groeiden te verwijderen. Dag 
Vergeetmenietjes, dag Kandelaartjes! 
 

 
3B 28-05-2019: per fiets, abdij Jumièges. O.l.v. Iet Bakx, ¾ dag, 3 deelnemers, waardering: 8. 

 
Langs de Seine tot de eerste pont. Met de pont over. Na de pont de 2e weg rechts naar Yainville. Het kleine 
kerkje is zeer de moeite waard om te bezichtigen. De weg vervolgen tot de D143 die uitkomt bij de ingang 
van de abdij. Terug met de pont hier en de D65 naar de camping. 
Sfeerverslag van 28 mei. Fietstocht met 3 personen . Met de pont over naar  Yainville en weer  terug met de 
pont bij Jumièges. 6 uur en 23 km. 
 
Het 3-vrouws-equipe nam eerst de route langs de Seine. Dat ging vlot ondanks het hobbelende pad af en toe, 
omdat er  een forse rugwind stond. De pont kon net gehaald worden omdat die moest wachten voor een 
cruise-schip. De roerige golven deden de pont heftig schudden terwijl  het voorwiel van een fiets in het  
water kwam te staan doordat het water tussen de laadklep en de zijkant van de pont naar binnen klotste. Na 



aankomst aan de overkant was de helling na de laadklep toch iets te stijl en vleide Iet zich op het asfalt neer. 
Gezien haar uitstekende valtechniek mankeerde haar niks. Rijdend door een soort niemandsland lag er een 
parcours van 8 pétanquebanen met bijbehorendende, speciaal aangegeven parkeerplaats. Door het dorp 
Yainville fietsend, schrokken we ons een hoedje, toen er plotseling  omgeroepen werd dat de fietsers rechts 
moesten fietsen (dus achter elkaar en niet naast elkaar).  “Dat  is verboden. C'est le!!” en werden we door de 
gendarmeauto ingehaald, die gelukkig verder reed.  
De  elfde-eeuwse st. André-kerk werd van binnen bekeken. De verering van Maria Magdalena  viel op. Naast 
een standbeeld van haar waren er zelfs twee oude gebrandschilderde ramen aan haar gewijd. Er heerste een 
serene rust in deze kerk, waar vooral beelden van vrouwelijke heiligen stonden, en dat ondanks de stofzuiger 
die goed zijn best deed.  
Een info-bord langs de weg naar Jumièges gaf aan dat hier de eerste zeepfabriek ter wereld had gestaan. 
Deze leverde vooral aan de Parijse bevolking. Het logo van "le chat ambré" wordt nog steeds gebruikt.  
In Jumièges viel het equipe kort uiteen. Twee fietsers gingen direct door naar de abdij. De derde deed eerst 
de verlopen, maar toch mooie, kathedraalachtige kerk van st. Valentin, aan. De gaten vielen in de muren aan 
de buitenkant, er was  waterschade aan de binnenmuren, maar bezichtigen was er niet bij want er was 
helaas een begrafenisdienst aan de gang.  
Voor het seniorentarief werd de ruïne van de abdij van bekeken, nadat met het zicht op de ruïne, op een 
bankje in de zon, van koffie met broodjes, werd genoten. 
De abt woonde in een enorm luxe landhuis met kruiden- en lusttuin, dat ver achter het abdijcomplex gelegen 
was. Uiteraard met eigen ingang. Nu was er in dit  volledig en gestripte, verwaarloosde landhuis een 
moderne expositie met beeld en geluid, die opgesierd werd met standbeelden uit de vroegere abdij.  
De lunch werd gebruikt op het plein voor de abdij, op een bankje in de zon gezeten, begeleid door  de 
vrolijke klanken van de merel en mussengetsjilp.  
De ponten meren hier in de lengte richting van de rivier aan ivm de stroming.  Nu viel het des te meer  op dat 
de dorpen min of meer op de vlaktes tussen rivierlussen in gelegen  zijn en de kalkplateau's dicht tegen de 
buitenbochten aanliggen.  
De oversteek over de woelige rivier verliep vlotjes, net als de afrit van de pont. Vanaf hier ging een ieder op 
zichzelf verder. 
Een culturele dag met bijzondere ervaringen. 
Eleonora de Boer 

 

29 mei 2019 
 

4, 29 mei 2019 Auto-excursie naar het Marais Vernier met 22 mensen. Aldaar onder leiding van Christine een 
gids van  het Maison du Parc. Duur 5 uur. 
 
Om tien voor negen reden zes auto's richting het uitzichtpunt van de Marais Vernier. Waar we netjes voor 
half tien arriveerden en achter elkaar langs de weg konden parkeren. Daar doken een aantal mensen gelijk de 
berm in om o.a. de bosorchis te spotten terwijl anderen van het vergezicht over het Marais  genoten of de 
informatieborden bestudeerden.   Het 4500 hectare groot en in het dal gelegen gebied, ligt  in een bocht van 
de Seine en is unique in zijn soort.  
Gids Christine kwam drie kwartier later omdat, naar later bleek, ze de sleutel van een hek vergeten was. 
Een enthousiaste uitgebreide uitleg over het ontstaan van het gebied volgde. Na een uur vertrok de colonne 
naar het hart van het gebied "het Tourbière". De weg slingerde tussen vele heggetjes en hagen  door die ons 
af en toe een blik gunden op vakwerkhuisjes, zowel in prima als in vervallen  staat, waarbij conform de 
traditie, irissen op de dakpunt geplant waren, om uitdrogen te voorkomen. Tevens  liet af en toe, een 
pitoresque, kasteelachtig huis met één of meerdere torens en met muren waarin silex stenen verwerkt 
waren,  zich zien. 
Op de bestemming aangekomen werd een korte koffie- en plasstop tussen de auto's en het struweel ingelast, 
waarna de wandelaars en  één auto, door het hek,  het gebied ingelaten werden. Het aanlooppad liep tussen 
bossages en rietkragen door,  waar al veel vogels en vlinders gespot werden.  



Wachtend bij het volgende hek werden we gewaarschuwd voor twee humeurige hoogdrachtige schotse 
hooglanders, waar we vervolgens met een grote boog omheen moesten lopen, ook als stonden ze binnen 
een draadomheining, om in het gebied te komen.  
Op verzoek bleef de groep netjes bij elkaar om de verschillend begroeide kavels te bekijken. De franse uitleg 
was niet voor iedereen even duidelijk maar een professorische vertaling bood uitkomst. Vele vogels werden 
gespot, zie vogellijst en moerasplanten bewonderd, zie plantenlijst. 
Wegens tijdgebrek van de gids moesten we veel te snel op onze voetsporen terugkeren.  In colonne werd er 
naar de picknickplaats bij het Grand'Mare gereden, om onder 2 grote treurwilgen de lunch tot ons te nemen. 
De serene rust werd daar af en toe verstoord door cirkelzaaggeluiden vanwege noodzakelijk onderhoud. Na 
het beklimmen van de  vogelkijktoren viel de groep uiteen in subgroepen die elk huns eigen weegs gingen.  
Een leerzame en interessante excursie dag 

Eleonora de Boer 
 

Donderdag 30 mei 
5A 30-05-2019: per fiets, door Forêt de Brotonne en langs Seine naar Aizier. O.l.v. Herman ten Grotenhuis, ¾ 
dag, 6 deelnemers. 
 
Naar Le Wuy en dan doorfietsen richting Vatteville-la-Rue en via Le Quesney naar Aizier. Zelfde weg terug, 
totaal ca.35km. 
 
Helmen, gewone en e-bikes, eten en drinken. We waren er klaar voor. Al snel waren we in Bourg Corblin. Veel 
bermen waren gemaaid, maar gelukkig! We reden fout en zagen daardoor ook nog een heel mooie berm én 
mosbloempje, dat ik nét vorige week op Schier leerde kennen. Klaske aasde op vlinders, maar helaas! Via 
enig ronddwalen in Le Bourg Corblin vonden we de goede weg en via Le Wuy bereikten we het bos. Hoera! 
Een watertank, Loek kon de band gaan plakken die al vanaf de start steeds zachter werd. Vanmorgen stond 
hij plat, pompen, rijden en nu dus dé kans op reparatie, wat prima lukte. In het bos speurde Loek naar die 
ándere varen, tja, geluk moet je hebben. We lunchten langs de Seine. “Als stenen konden vertellen ….” We 
troffen dezelfde wandelaars voor de derde keer. Nóg een een keer, en dan wijn …. Ze boden meteen het 
aperitief, heerlijk helder water. 
Uiteindelijk bereikten we Aizier. Daar vonden we Chapelle St.Thomas. Het bleek een oude leprakolonie, met 
informatieborden over hoe de patienten opgevangen werden. Bij St.Thomas ook nog een bijzondere 
Eikvaren, met gespleten bladtoppen: Polypodium vulgare ‘Bifidum Cristatum’. 
Toen terug. De e-bikes zwaar in het voordeel met de hellingen. Van één meegenomen plant had ik haast spijt. 
Dit schermbloempje bleek lastig op naam te brengen. Uiteindelijk victorie. Zie de plantenlijst! Al met al een 
geslaagde tocht, met goed weer en prachtig landschap en boerderijen. Geen heel bijzondere plekken, maar 
een Kolibrievlinder is natuurlijk altijd leuk. 

Marjolein Koopmans 

 

5b geen verslag 

Vrijdag 31 mei 
6A 
31 mei 2019. Auto-excursie naar o.a. de markt in  Pont Audemer en een wandeling ca. 4 km in 
Conteville met 9 personen. Duur 7 uur.  
 

Na het intrappen van  het gaspedaal ging het naar Pont-Audemar, waar we om tien voor tien bij een 
stroomversnelling in de Risle uitstapten. Aan de overkant van de Risle lag  een rustiek parkje, omzoomd met  

bakstenen huizen die van een patroontje voorzien waren. Gezamenlijk werd er naar de markt gelopen. Een 
grote gele kwikstaart begroette ons luidkeels zittend op een antenne op de schoorsteen bij een zijarmpje van 
de Risle waar helaas geen varens groeiden. Daarna ging ieder een kant op. Velen hebben de kerk st. Ouen 
bezocht waar een trompettiste, klarinettiste en een zangeres aan het oefenen waren. Wat een akoestiek in 

zo'n kerk. Het geluid overspoelt je helemaal. Heel indrukwekkend. Het is een kerk met 13 kapellen, elk 



toegewijd aan een persoon of gebeurtenis, met zowel gerestaureerde, als nieuwere gebrandschilderde 
ramen. Vooral het rozenvenster boven de toegangsdeur is bijzonder. Vreemd in deze omgeving  waren de 
gekleurde emmers onder een plek waar het dak lekte.  
De markt was een levensmiddelen markt met veel vis, vlees, gevogelte, groente en ook paddenstoelen. Voor 
een kraam met moesplanten stond een enorme rij wachtenden.  De brandweer en  hulpdiensten kwamen 
ineens met sirene aan, aanrijden en parkeerden voor de kerk. Misschien een oefening?  
Vele KNNV-ers pakten een “bakje” op een zonnig  terrasje. Het straatbeeld is vrij onrustig wat bouwstijlen 
betreft. Er staat van alles door elkaar. 
Net buiten het centrum stond één van de leegstaande leerlooierijen,  waar Pont-Audemar vroeger bekend 
om was, met alle ramen aan diggelen.  
In Conteville werden we met klokkengebeier ontvangen. Op het karrespoor naar  de Risle hebben we 
gelunched met zicht over de hooiakkers en in de verte glooiende  heuvels waar soms zelfs een landhuis op 
stond. Naar boven waren de velden afgegrensd met rijen bomen.  
De oevers van de Risle bevatten vette klei met heel veel kalk. Duidelijk waren ook hier de eb en vloed sporen 
te zien.  
Asbest overschot wordt hier zo midden op het karrenspoor  gedumpt vlak langs de Risle en in een wel deden 
kikkers verspringoefeningen.  
Tijdens de terugrit vielen  de pittoreske goed onderhouden huizen, met in  patronen verwerkte silexmuren 
en torentjes, op. Dit in tegenstelling met de veelal vervallen karakteristieke vakwerkhuizen. Er heerst hier 
tevens een heggetjescultuur. Want waar bewoning is kun je vanwege de heggen niets van het fraaie 
landschap zien. Ook hier veroorzaken trekkers file op grote doorgaande wegen.  
Tegen vieren werd het gas weer losgelaten op de camping.  
Een heerlijk relaxte excursiedag met zowel cultuur als natuur. 
Eleonora de Boer 
 

 

Vloedgolf Foto Gerard  



6B 31-05-2019: per fiets, meren bij Anneville-Ambourville. O.l.v. Wilfred Ouwerkerk, 1/1 dag, 9 deelnemers, 
waardering: 7. 
 
Het betrof een 4-pontjes-route. Heen pont naar Yainville en via pont bij Duclair naar Berville-sur-Seine. Terug 
pont Yville naar Le Mesnil en pont Jumièges-Heurteauville. 
 
Het betrof een afwisselende fietstocht waarbij we een goede indruk kregen van de Boucles. We kozen ervoor 
om via de D65 naar de pont naar Yainville te fietsen, omdat langs de Seine wat langer en zwaarder is. De 
pontjes hier zijn allemaal gratis en het personeel is vriendelijk en behulpzaam. Vanuit Yainville fietsten we 
naar Duclair via een steile klim en een drukke weg. Maar aan de overkant wachtte ons een parkeerplaats aan 
een meertje voor de koffiepauze. Bij een rotonde waren we te ver gefietst en we hadden ook de P niet 
gezien. Terugfietsend moesten we constateren dat deze P was opgeheven. Toch vonden we een meertje om 
koffie te drinken en bestudeerden een meerkoet met jongen. Verder was hier, behalve wat vissers, weinig te 
zien. Ook het wandelingetje dat we wilden maken, bleek met brandnetels overwoekerd. 
We fietsten richting het 3e pontje richting Le Mesnil. Een mooie lieflijke route met veel boomgaarden en 
meertjes. We zagen 3 Koninginnepages en een Kleine Zilverreiger en hoorden een Nachtegaal. 
Na de lunchpauze aan de Seine aan de kant van Le Mesnil koersten we richting Jumièges waar sommigen de 
ruïnes bezochten. Deze ruïnes van Saint-Pierre-de-Jumièges vinden hun oorsprong al in de merovingische tijd 
(654) en hebben te lijden gehad van de vikingen (841). Na een lange geschiedenis resteren de resten en zijn 
een toeristische attractie en het geheel is buitengewoon indrukwekkend. Hier zijn ook terrasjes om even te 
pauzeren met uitzicht op de ruïnes. Hier stonden de borden al richting La Mailleraye en via het laatste pontje 
bij Jumièges fietsten we terug naar de camping. Een tocht van meer dan 30km. 
Anne-Marie Fondse 
 

Zaterdag 1 juni 
7a 01-06-2019: per auto, Rochers d’Orival. O.l.v. Marc Schmitz, ¾ dag, 10 deelnemers, waardering: 8.  
 
D313 naar Elbeuf, daar ±2km naar Orival.  
 
Met 10 man op weg naar het orchideeënparadijs in Orival. Een makkelijke route over de D313 richting Elbeuf, 
echter wel met veel rond points (roendeboets) en evenveel megadrempels in de dorpen. Geparkeerd langs 
de weg en hoera, een inboorling wees ons – zowat tegenover onze P – het toegangspad. Een Eftelingpaadje 
steil omhoog, nogal zandig en heel veel losse keien, nu al werd de terugweg gememoreerd. Het geploeter 
werd beloond met een lieflijk bospad en daar stonden we al in de file de Zonneroosjes en Gamander te 
bekijken. En bovenaan draaiden we naar een geurende en kleurige weide, het aardige uitzicht op de Seine 
namen we op de koop toe. Er liep een geitenpaadje door luilekkerland, boven onze kop een heet zonnetje, 
knalblauwe en oranjige vliegensvlugge vlinders en onder ons muggen!, poppen!, bruinrode!, bijen! Gelukkig 
geen vreemden om ons heen met opgetrokken wenkbrauwen van verbazing. 
Na een extra drinkpauze ontstond een uitgebreide discussie over diverse koningen en heersers door enkele 
eeuwen heen, omdat we op een ruïneplek zaten waar Richard Leeuwenhart vastgezeten had.  
Onze weg ging verder door het koele bos, op zoek naar mogelijk nog zo’n weitje. Het vooruitzicht bleek niet 
optimaal, dus weer in ganzenpas over een ander paadje terug. Toch nog steeds nieuwe enthousiaste 
waarnemingen. Uiteindelijk veiligheidshalve de officiële gele wandelroute ‘des troglodythes’ gevolgd. Geen 
enge afdaling, langs en onder grotwoningen terug naar beneden.  
Een hemels uitje, gevolgd door een warme helletocht langs de weg.  
Annette van der Valk 
 
7B zaterdag 1 juni 2019 
Fietsexcursie van 19,8 km met 5 personen naar Caudebec en Caux., vice versa, en een rondwandeling van 
ca. 3,5  km vanuit Caudebec om een "marais". Deels liep de route langs het riviertje de L' Ambion. Ook met 5 
personen. Duur 6,5 uur. 
 



Om 9.10 werden de stalen rossen bestegen om in vliegende vaart over de D65 naar de D490 te rijden om die 
van daaraf te volgen. Hier voelde het als stiekem rijden op de snelweg. Na een rotonde kwam er een fietspad 
langs de weg.  Voor fietsers uiteraard maar ook voor trekkers en kon aan de beklimming van de Pont de 
Brotonne begonnen worden. Dat werd een stuk lopen voor een enkele fietster. Op de brug was het uitzicht 
fenomenaal. De koeien hadden vanaf hier een miniformaat. Met de opkomende vloed wervelden enorme 
zandwolken in het heldere water van de Seine, 65 meter lager. De vloedstroom, stroomopwaarts, was 
duidelijk zichtbaar in de buitenbochten 
Er voer een enorm tankschip, met de vloedstroom  mee, onder de brug door. Een heel raar gezicht als je daar 
zo hoog boven staat. Een lego-mannetje zwaaide vriendelijk terug. Een vrachtschip dat volgde was een klein 
schip geworden vergeleken bij  de zeereus.  
In vliegende vaart ging het naar beneden en waar het fietspad ophield werden  we gewaarschuwd voor een 
helling van 6%. Er liep een wandel/fietspad vlak langs de Seine, dat wel wat slalomwerk langs het water in 
hield.  
Om tien over tien stonden we op de markt. Hier splitste de groep zich. Vier mensen gingen koffiedrinken op 
een terras, om daarna dachten ze, met de pont terug te kunnen. Ik ging conform opzet nog een wandeling 
om  het "marais" maken waarbij zich vier mensen die met de auto gekomen waren zich aansloten.  
We starten bij hun auto om direct langs het riviertje de l'Ambion te wandelen.Een deel van een oude 
afgetopte vestingtoren doemde voor ons op. "Le tour de Honfleur". Deze was afgesloten met een hek, dat bij 
goed kijken niet op slot bleek te zitten. Dus naar binnen, trappetje af. Tot onze verbazing  hing het ronde 
gewelfde plafond vol met stalagtietjes en hadden zich op de grond vele stalagmietenpuisten van  diverse 
grootte gevormd.  
Het zeer heldere beekje, waarschijnlijk ook vanwege de grindbodem, werd verder gevolgd.  Bijzonder  was 
een Els met geveerde bladeren. In een meertje, aan de andere kant van het pad, lagen vele kikkers ons 
stiekem te begluren met hun oogjes net boven het water. Het rustieke beekje stroomde gestaag tegen onze 
looprichting in. Verbaasd hoorden we ineens dodaarsgehinnik uit het beekje komen. De vogels waren nog 
jong te zien aan hun pluizige veren.  
Tijdens de lunch, op een bankje in de schaduw uit de hete zon, werden we bedolven onder de dwarrelende 
wilgenpluizen, terwijl 2 buizerds cirkelden boven het verderop gelegen kalkplateau.  
Het beekje verder volgend stonden we ineens bij punt 3. Nu konden we ons oriënteren en waren al op de 
helft van de wandeling. Een enorme wijngaardslak probeerde zich tussen de spleten van een plankier te 
worstelen maar moest daar uiteraard van afzien. Het was geen straf later eenzelfde stuk van de weg langs het 
romantische beekje terug te moeten wandelen. Twee grote gele kwikken leken  elkaar hier het hof te maken.  
Schuine afscheidingen, van liggende palen of wilgenschermen, dienen om de stroming van de oevers van het 
beekje weg te houden en kleine visjes beschutting te bieden. Op de terugweg plonsde de dorpsjeugd er hier 
lustig op los.  
Terug bij de auto werd Piet gewaarschuwd dat zijn auto op het terrein van de brandweerkazerne geparkeerd 
stond en dat dat mogelijk gevaarlijk was bij een brandalarm.  
De openbare toiletten zijn hier een uitkomst. Schoon en alles gaat automatisch. Van deur op slot tot 
doorspoelen.  
Vervolgens ben ik alleen teruggefietst. Weer deels lopend omhoog, om op de brug naar beneden  toch niet 
de verwachte hoge snelheid te halen omdat er inmiddels een forse tegenwind stond. Onder aan de brug was 
nog een extra stukje fietspad maar dat hield abrupt op. De terugweg vergde toch fors veel meer energie.  
Bij terugkomst bleek dat ook de andere fietsers over de pont Brotonne teruggefietst waren i.v.m. het niet 
meer varen van de pont in Caudebec. 
Een heerlijke ontspannen dag met bijzondere gebeurtenissen.  
Eleonora de Boer 
 



 
Foto Marc Schmitz 

Zondag 2 juni 
 

8A-  Annemarie, Hans en Marjolein bezochten Honfleur. Later op de middag gingen we met meer mensen 
nog met een gids vanaf Fiquefleur het estuarium van de Seine in, naar kalkgrasland met veel Orchissen (o.a. 
duizenden O. Laxiflora)  
 

 
 
Honfleur haven, foto Marjolein  
 
8B fiets, foret de Brotonne geen verslag 
 



8C 02-06-2019: per auto/fiets, tuin aan Route l’Abbaye, La Mailleraye. O.l.v. Klaske ten Grotenhuis, ½ dag, 6 
deelnemers. 
 
Vanaf de camping linksaf, de 1e en 2e rotonde rechtdoor. Het 2e weggetje links, naam staat aangegeven. Op 
nr. 566 is een tuin van 4.000m2 groot. Het 1e straatje linksaf heeft een prachtige berm met diverse orchissen.  
We worden enthousiast ontvangen en Guillaume begint met een gedicht van Shakespeare, omdat hij en zijn 
echtgenote geïnspireerd zijn door Engelse cottage-tuinen met diverse soorten rozen. We zitten dan ook 
onder een roos met de naam: Sneeuw in April. En dat terwijl de temperatuur snel oploopt tot boven de 20°. 
Guillaume legt uit dat zijn tuin geen kopie is van een Engelse tuin, hij heeft zich meer gericht op planten die 
veel insecten aantrekken en daarmee ook vogels. En ook andere “wilde” dieren moeten zijn tuin 
aantrekkelijk vinden. Hij heeft zelfs slangen, hagedissen en egels in de tuin, in dit geval van plastic. 
Nadat we voorzien zijn van een glas koel water, gaan we op ons gemak door de tuin wandelen, en krijgen we 
uitleg over diverse planten. Intussen heeft zich een Frans echtpaar aan ons groepje toegevoegd, zodat Frans 
en Engels afgewisseld worden. De tuin is mooi opgezet, hier en daar is gemaaid, maar ook delen niet. Tuin - 
en wilde planten wisselen elkaar af. Ook kruiden staan er voldoende. Er is zelfs een Tomatenboom en de 
smaak wordt lyrisch omschreven. In het kleine vijvertje kwaken de kikkers er lustig op los. Geen echte 
libellen, maar wel 2 soorten juffers, de Vuurjuffer en de Watersnuffel. We eindigen op een terrasje bij de 
vijver waar ons de café met eigen gebakken cake wordt geserveerd. Ik vond het een mooi, ontspannen 
bezoek op deze warme zondagochtend. 
 

Maandag 3 juni 
9A 03-06-2019: per auto, Belbeuf. ¾ dag, 6 deelnemers, waardering: 9 
 
We arriveerden rond 10:00h op de parkeerplaats waar de juiste schoenen worden aangetrokken en enkele 
deelnemers de koffie nuttigden. Daarna op zoek naar het toegangspad om de kalkhelling te bereiken. Net na 
het pad naar de kerk, die half in de rots is gebouwd, vinden we een pad steil naar boven. Meteen begint het 
met noteren van waarnemingen. Een Tweekleurig hooibeestje laat zich fantastisch fotograferen, het is nog te 
koud om te vliegen. Ook een beervlinder, met de mooie naam Roomvlek, heeft zich naast het pad ter aarde 
gelegd. Het pad wordt rechts begrensd door prikkeldraad, voor 2 deelnemers geen belemmering het van vele 
orchideeën voorziene weitje te betreden. De andere 4 leden lopen door, maar dan merk je dat je, zelfs met 
een tempo van 400m per uur, elkaar toch kwijt kunt raken. Gelukkig komen de 2 achterblijvers opdagen en 
klimmen we verder omhoog. Het tempo gaat niet hoger, zodat we met de lunch, na 1,5 uur, ruim 1km 
hebben afgelegd. Ons gemiddelde zakt nog verder omdat er veel tijd aan het lunchen en rusten besteed 
wordt. 
Na het weer opstaan wordt de aandacht meteen gevestigd op bijzondere orchissen. Hier staan geen 
Bijenorchissen, maar de Hommelorchissen laten zich zien in diverse uitvoeringen. Gelukkig komen we nu in 
een wat meer door bomen en struiken begroeid deel, zodat we een behoorlijk tempo krijgen. Nadat we een 
informatiebord bestudeerd hebben, weten we weer waar we eigenlijk naar zoeken, het endemisch viooltje. 
Op een met rood-wit bespannen helling … ja daar ontwaart Anna Marie enkele bloeiende exemplaren. Nu 
kunnen we de berg afdalen, missie volbracht. Zelfs een Koningspage weet met moeite ons enthousiast te 
krijgen. 
Terug op de P-plaats blijken we 3,74km afgelegd te hebben in 04:50 uur met een hoogteverschil van 138m en 
een calorieverbruik van 0. Al met al een “makkelijke” tocht?  
 
 

9B 03-06-2019: per auto, Bardouville. O.l.v. Piet Muilwijk, 1/1 dag, 8 deelnemers, waardering: 9. 
 
Pont van Yainville, pont van Duclair, naar Bardouville, totaal 17km. Start rondwandeling (blauwe stip) 100m 
links van de doorgaande weg. 
 
Een wandeling boven verwachting en wat veerpontervaringen.  



 
Op tijd, 09:05h, vertrokken naar Yainville. Rusttijd voor de boot, voor ons een half uur pauze. Bardouville is 
makkelijk te vinden, de dorpskern met raadhuis rijd je zo voorbij. Terug, bij een baguette-automaat naar 
rechts en wonder boven wonder precies de goede plek. Wat hoogtepunten van de wandeling:  
Een holle weg de steilrand omlaag en beneden rechts bos omhoog en links grasland. Opeens mysterieuze 
kabouterhuisjes zonder vloer en op palen. Misschien voor een onderzoek, maar welk? We komen op een 
onverhard pad evenwijdig aan de rivier, maar de Seine zelf is niet te zien. Het is 11 uur en geen goede plek 
voor de koffiepauze, hoe moet dat? Dan een opening tussen de bomen naar een zandstrand waar iedereen 
wel wilde blijven. Al wroetend in zwarte klei vindt Leni een prachtig fossiel. Het is 12 uur geweest dus gaan 
we verder. Met een haarspeld omhoog naar een berm met honderden stuks Hondskruid. Bij een nog 
bloeiende Tulpenboom van zeker 25m hoog van de asfaltweg af. Het is tegen half 2, maar bij een 
doodgespoten berm kan je niet eten. Dan maar met je rug naar een dijkje rond een zandgroeve; in het bos 
bloeiden de Lelietjes der Dalen nog. 
Van de 10km hadden we nog niet de helft gelopen, daarom ging na de lunch het tempo fors omhoog. Links 
bos, eerst eiken, later naaldbomen. Een onverwachte waarneming bij de korte theepauze. Het bleek een 
jongeman met metaaldetector op zoek naar granaten uit de 2e wereldoorlog. De Duitsers probeerden de 
Seine over te steken en de Fransen zaten verscholen in het bos. We kijken uit naar een eik van vele eeuwen 
oud, maar zien alleen honderden eiken geveld langs het pad. Opeens zien we hem, een 20m van de weg af. 
Geschatte omtrek van de stam bij de grond een 15m!! 
Om 4 uur weer terug bij de auto’s. Nog één wreed voorval dat letterlijk de groep uit elkaar heeft gerukt. Bij 
de pont van Yainville zie ik een volle boot vertrekken. Mooi, denk ik, dan kunnen we er straks met 3 auto’s 
op. Maar wat gebeurt er: de boot vaart terug en één auto kan nog mee, de andere auto’s moeten wachten. 
Gelukkig heeft het geen blijvende scheiding gegeven: we kunnen elkaar weer recht in de ogen zien!! 
Piet Muilwijk 
 
9c fiets, langs Seine zuidoost naar Heurtoville, langs steilrand terug (Loek en Geertje)  
Geen verslag 
 

Dinsdag 04-6 2019 

 
10. met auto wandeling bij Wandrille 
Geen verslag 

  

Foto Gerard 



 

 
 
 
 

 

Oude vuurtoren (bovenop werd open vuur gestookt) 

en inmiddels staat hij door de aanleg van een dijk ver 

van de Seine vandaan., fot MaHondskruid, foto 

Marjolein 

 

 

 

 

 

 

 

Hommelorchis,  
foto Marjolein 

 

 

 

 

 



 

Muizendoorn, foto Marjolein 

 

Foto Marc Schmitz 

 



 

Foto Marjolein  



LIJST VAN WAARGENOMEN DIEREN exclusief DE VOGELS 

Korte toelichting: Omdat niet alle dieren van deze lijst van een Nederlandse naam zijn voorzien, is hun 
wetenschappelijke naam bij het opstellen van dit overzicht leidend geweest. Om de waarnemingen ook in 
een Nederlands perspectief te plaatsen is van elke soort met de hoofdletter N aangegeven of zij ook in 
Nederland voorkomt en de zeldzaamheidscode die in Waarneming.nl aan die soort is toegekend. De letters 
zz, ze, va en al duiden de vier categorieën van voorkomen aan: zeer zeldzaam, zeldzaam, vrij algemeen en 
algemeen; de letters na staan voor afwezig in Nederland of België. Bij de soorten die volgens Waarneming.nl 
niet in Nederland voorkomen, is aangegeven met de letter B of zij volgens Waarnemingen.be wel in België 
zijn waargenomen; ook in die gevallen is de Belgische zeldzaamheidscode toegevoegd. Het kruisje (†) wil 
zeggen dat het dier dood is aangetroffen. Via de “groene velletjes” en foto’s zijn in het totaal 178 soorten 
doorgegeven; negen daarvan komen niet in Nederland voor. Van deze negen zijn er twee ook in België 
afwezig, t.w. de Omophlus lepturoides, een Zwartlijf, en de Cercopis intermedia, een broertje van onze 
algemeen voorkomende Bloedcicade, de Cercopis vulnerata.  

 

ZOOGDIEREN 
Talpa europaea Mol † N al 
Crocidura russula Huisspitsmuis † N al 

Apodermus sylvaticus Bosmuis  N al 
Ondatra zibethicus Muskusrat  N va 
Meles meles Das † N va 

Myodes glareolus Rosse woelmuis  N al 
 

 
 
Dood vosje, Foto Eleonora 

  



 

VISSEN & AMFIBIEËN & REPTIELEN   
Salmo trutta Forel indet.  N ze 
 

Hyla arborea Boomkikker  N ze 
Rana temporaria Bruine kikker  N al 

 
Anguis fragilis Hazelworm  N va 
Podarcis muralis Muurhagedis  N zz 

 
INSECTEN 

BIJEN & WESPEN 
 BIJEN & HOMMELS 
Bombus hypnorum Boomhommel  N al 

Bombus pascuorum Akkerhommel  N al 
Bombus pratorum Weidehommel  N al 
Bombus terrestris Aardhommel  N al  

Eucera longicornis  Gewone langhoornbij  N ze 
 HALMWESPEN 
Calameuta filiformis   N al 

 ECHTE BLADWESPEN 
Allantus viennensis   N al 
Tenthredo zonula   N al 

  
 PLOOIVLEUGELWESPEN 
Polistes dominulus Franse veldwesp  N al 

 MIEREN 
Camponotus ligniperda Gewone reuzenmier  N zz 
 

JUFFERS & LIBELLEN 
Ischnura elegans Lantaarntje  N al 

 

KAKKERLAKKEN 
Ectobius pallidus Bleke kakkerlak  N va 
Ectobius sylvestris Boskakkerlak  N va 

 
KEVERS 

 BLADKEVERS 

Chrysolina oricalcia Bronzen voorjaarsgoudhaantje  N al 
Chrysolina polita Moertje  N al 
Chrysomela populi Grote populierenhaan  N al 

Clytra quadripunctata  Gewone mierenzakkever  N va 
Clytra laeviuscula Gladde zakkever  N zz 
Cryptocephalus bipunctatus   N va 

Lochmaea caprea Geel wilgenhaantje  N va 
Timarcha goettingenis Kleine reuzenhaan  N ze 
Xanthogaleruca luteola Iepenhaantje  N ze 

 BLADSPRIETKEVERS & MESTKEVERS & VLIEGEND HERTEN  
Amphimallon solstitiale Junikever  N va 
Hoplia philanthus Sallandkever  N al 

Oxythyrea funesta Rouwende gouden tor  N ze 
Phyllopertha horticola Rozenkever  N al 
Trichius zonatus/fasciatus Penseelkever  N va 

Valgus hemipterus   N va 



 
Geotrupes stercorosus Bosmestkever  N al 

 
Dorcus parallelepipedus Klein vliegend hert † N ze 
  

 BOKTORREN 
Agapanthia cardui Gestreepte distelboktor  N na B zz 
Agapanthia villosovirescens Gewone distelboktor  N va  

Alosterna tabacicolor Geelpoot-smalboktor  N ze 
Clytus arietis Kleine wespenboktor  N va 

Plagionotus arcuatus Grote wespenboktor  N ze 
Pseudovadonia/ Anoplodera livida  Ingekeepte smalboktor  N ze 
Rhagium inquisitor Grijze ribbelboktor  N va 

Stenurella/ Leptura melanura Tweekleurige smalboktor  N va   
Stenurella/ Leptura nigra Kleine zwarte smalboktor  N va 
 KNIPTORREN 

Agriotes obscurus Donkere akkerkniptor  N va 
Agrypnus murinus Muisgrijze kniptor  N va  
Ampedus sanguineus  Bloedrode kniptor  N al  

 KORTSCHILDEN 
Paederus riparius(/littoralis) Gewoon oeverkortschild  N va 
Platydracus stercorarius   N va 

  
 LIEVEHEERSBEESTJES 
Adalia decempuntata Tienstippelig lieveheersbeestje  N al 

Coccinella septempunctata Zevenstippelig lieveheersbeestje  N al 
Halyzia sedecimguttata Meeldauwlieveheersbeestje  N al 

Harmonia axyridis Aziatisch lieveheersbeestje  N al  
Henosepilachna argus Heggenranklieveheersbeestje  N va 
Propylea quatuordecimpunctata Schaakbordlieveheersbeestje  N al 

Tytthaspis sedecimpunctata Zestienstippelig lieveheersbeestje  N va 
 LOOPKEVERS 
Abax parallelepipedus Gewone breedborst  N al 

Carabus intricatus Blauwe schallebijter  N na B zz 
Diachromus germanus  Bonte sierloper  N zz B ze 
Pterostichus madidus Rondhalsloopkever  N va  

 MIERKEVERS 
Trichodes alvearius Behaarde bijenwolf  N ze 
 SCHIJNBOKKEN 

Oedemera croceicollis   N al 
Oedemera nobilis Fraaie schijnbok  N al 
 SNUITKEVERS 

Apoderus coryli Hazelaarbladrolkever  N al 
Curculio venosus Grote eikelboorder  N al 
Lixus iridis Grote lissnuitkever  N va 

Rhopalapion longirostre Stokroossnuitkever  N va 
 SPARTELKEVERS 

Mordella homomelaena   N va 
 SPEKKEVERS 
Anthrenus verbasci Gewone tapijtkever  N al 

 VUURKEVERS 
Pyrochroa serraticornis Roodkopvuurkever  N ze 
 WEEKSCHILDKEVERS 

Cantharis cryptica/pallida   N va 
Cantharis decipiens   N va 



Cantharis fusca Zwartpootsoldaatje  N al 
Cantharis nigricans Gestreepte weekkever  N va  

 ZWARTLIJVEN 
Lagria spec. Wolkever spec.  N al 
Nalassus laevioctostriatus   N al 

Omophlus lepturoides   NB na 

  

SCHORPIOENVLIEGEN 
Panorpa germanica  Duitse schorpioenvlieg  N al 

 

SPRINKHANEN & KREKELS 
Tetrix ceperoi  Zanddoorntje  N va 

Tettigonia viridissima  Grote groene sabelsprinkhaan.larve N al 
 

Gryllus campestris  Veldkrekel  N va 
Nemobius sylvestris  Boskrekel  N va 

 

VLIEGEN 
Rhagio scolopaceus Gewone snipvlieg  N al 
 
Episyrphus balteatus Snorzweefvlieg  N al 

Eristalis tenax Blinde bij  N al 
Eupeodes corollae Terrasjeskommavlieg  N al 
Helophilus pendulus Gewone pendelvlieg  N al 

Syrphus ribesii Bessenbandzweefvlieg  N al 
 

Stratiomys singularior Gewone langsprietwapenvlieg  N va 
 
Platystoma seminationis   N va 

 
VLINDERS 

 DAGVLINDERS 
GROTE PAGES 

Iphiclides podalirius Koningspage  N zz 
Papilio machaon Koninginnepage  N va 
WITJES 

Anthocharis cardamines Oranjetipje  N al 
Gonepterix rhamni Citroenvlinder  N al 

Pieris rapae Klein koolwitje  N al  
BLAUWTJES 
Callophrys rubi Groentje   N va 

Celastrina argiolus Boomblauwtje  N al 
Polyommatus/Lysandra bellargus  Adonisblauwtje  N na B zz 
Polyommatus icarus Icarusblauwtje  N al 

AURELIA’S 
Coenonympha pamphilus Hooibeestje  N al 
Coenonympha arcania Tweekleurig hooibeestje  N na B ze 

Maniola jurtina Bruin zandoogje  N al 
Pararge  aegeria Bont zandoogje  N al 
Vanessa atalanta Atalanta   N al    

 
 NACHTVLINDERS & MOTTEN 
 MACROVLINDERS 

Tyria jacobaeae Sint-Jacobsvlinder   N al 



 
Malacosoma neustria Ringelrups   N al 

 
Saturnia pavonia Nachtpauwoog (rups)   N va 
 

Camptogramma bilineata Gestreepte goudspanner   N al 
Chiasma clathrata Klaverspanner   N al 
Ematurga atomaria Gewone heispanner   N al 

Epirrhoe alternata Gewone bandspanner   N al 
Epirrhoe rivata Bosbandspanner   N va 

Pseudopanthera  macularia Boterbloempje   N al 
Timandra comae Lieveling    N al 
 

Macroglossum stellatarum  Kolibrievlinder   N al 
 

 
 

Tweekleurig hooibeestje, foto Klaske 
 
 

Arctia caja Grote beer (rups)   N al 
Arctia villica Roomvlek   N zz 

Calliterea pudibunda Meriansborstel   N al 
Euproctis chrysorrhoea Bastaardsatijnvlinder (rups)   N al 
Lymantria dispar Plakker    N al 

Spilosoma lubricipeda Witte tijger   N al 
 
Cucullia verbasci Kuifvlinder (rups)   N ze  

  
 MICROVLINDERS  
Adela reaumurella Smaragdlangsprietmot   N al 

Nemophora degeerella Geelbandlangsprietmot   N al 
Alabonia geoffrella Trompetmot   N zz 
Celypha lacunana Brandnetelbladroller   N al 

Cnephasia spec.     N va 
Psyche casta Gewone zakjesdrager   N al 
Pyrausta aurata/purpuralis Muntvlinder   N al 

Rups witvlek-vlinder (op tent Marjolein) 



  

WANTSEN & CICADEN 
 CICADEN 

Cercopis intermedia   NB na  
Cercopis vunerata Bloedcicade  N al 

Aphrophora alni   N al 
Philaenus spumarius Spuugbeestje  N al 
 

 BLINDWANTSEN 
Capsodes flavomarginatus   N na B zz 
Capsus ater Zwarte capsus † N va 

Leptopterna dolabrata Grote bonte graswants  N al 
Megaloceroea recticornis Langsprietgraswants  N va 
Mermitelocerus schmidtii  Essenprachtblindwants  N zz 

Psallus ambiguus  Loofdonswants  N va 
Stenotus binotatus Grasbloemwants  N va 
 BODEMWANTSEN 

Heterogaster urticae Netelringpoot  N al 
Kleidocerys resedae Berkensmalsnuit   N al 
Lygaeus equestris/simulans   N zz 

Melanocoryphus albomaculatus Praalridderwants  N na B zz 
Tropidothorax leucopterus   N na B al 

 GLASVLEUGELWANTSEN 
Rhopalus subrufus Geblokte glasvleugelwants  N va 
 GRAAFWANTSEN 

Legnotus picipes Walstrograafwants  N va 
 KIELWANTSEN 
Acanthosoma haemorrhoidale Meidoornkielwants  N al 

Elasmosthetus interstinctus Berkenkielwants  N va 
 NETWANTSEN 
Dictyla humuli   N va 

 PANTSERWANTSEN 
Eurygaster testitudinaria Gewone pantserwants  N va 
 RANDWANTSEN 

Coreus marginatus Zuringrandwants  N al 
Coriomeris denticulatus Bruine getande randwants  N va 
 SCHILDWANTSEN 

Aelia  acuminata Mijterschildwants  N va 
Bessenschildwants Dolycoris baccarum  N al 

Dyroderes umbraculatus Kleefkruidschildwants  N zz B ze 
Eurydema oleracea Koolschildwants  N va 
Eysarcoris venustissimus Andoornschildwants  N va 

Graphosoma italicum (lineatum s.l.) Pyjamawants  N al 
Palomena prasina Groene schildwants  N al 
Peribalus strictus Zuidelijke schildwants  N al 

Piezodorus lituratus Bremschildwants  N va 
Rhaphigaster nebulosa Grauwe schildwants  N al 
 SIKKELWANTSEN 

Himacerus mirmicoides Miersikkelwants  N al 
VUURWANTSEN 

Pyrrhocoris apterus  Vuurwants  N va 

 
OVERIGE INVERTEBRATEN 

Araniella spec. Komkommerspin spec.  N al 



Ebrechtella triscupida Struikkameleonspin  N ze 
Synema globosum  Blinkende krabspin  N zz 

Trombidiida indet. Fluweelmijt  N al  
Polydesmida indet. Platrug indet.   N al 
Glomeris marginata Zwarte kogel  N al  

Helix pomatia Wijngaardslak  N va   

                    

 

Agapanthia cardui, 28 mei, Rebours-Torp. foto Klaske 

 

 

 

 



 

Le Havre, 30 juni. Foto Onno 

 

  



vogellijst KNNV-kamp Boucles de la Seine Normande 25 mei - 05 juni 2019 

datum  (mei resp. juni)   26 27 28 
2
9 

30 31 1 2 3 4 

excursienr. K 
1
A 

1
B 

2
A 

2
B 

3
A 4 

5
A 

5
B 

6
A 

6
B 7 

8
A 

8
B 

9
A 

9
B 

1
0 

Knobbelzwaan Cygnus olor x x x       x   x     x     x   x 

Grauwe Gans Anser anser  x                             x   

Bergeend Tadorna tadorna                 x   x             

Wilde Eend Anas platyrhynchos x x x x x x x   x x x       x x x 

Zomertaling Anas querquedula             x                     

Muskuseend Cairina moschata     x                             

Fazant Phasianus colchicus   x x x   x x x x   x   x   x     

Aalscholver Phalacrocorax carbo    x   x x x x   x   x       x   x 

Kwak Nycticorax nycticorax                 x                 

Koereiger Bubulcus ibis       x         x x         x     

Kleine Zilverreiger Egretta garzetta   x x       x x x x x       x     

Blauwe Reiger Ardea cinerea    x x x x x x x x x x x     x     

Ooievaar Ciconia ciconia   x x       x   x           x     

Dodaars Tachybaptus ruficollis   x                               

Fuut Podiceps cristatus   x         x               x     

Wespendief Pernis apivorus           x     x       x     x   

Bruine Kiekendief Circus aeruginosus             x   x                 

Buizerd Buteo buteo   x x x x x x   x     x     x     

Torenvalk Falco tinnunculus   x x       x x x   x x x   x     

Boomvalk Falco subbuteo                             x     

Slechtvalk* Falco peregrinus                                   

Waterhoen Gallinula chloropus         x   x   x           x   x 

Meerkoet Fulica atra   x   x     x   x   x             

Scholekster Haematopus ostralegus                 x                 

Kluut Recurvirostra avosetta                 x                 

Kleine Plevier Charadrius dubius                             x     

Kievit Vanellus vanellus     x x     x   x                 

Wulp Numenius arquata                 x                 

Oeverloper Actitis hypoleucos       x                           

Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus x x   x       x x     x     x     

Stormmeeuw Larus canus   x x                             

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus                             x     

Zilvermeeuw Larus argentatus x x x x       x x     x     x     

Geelpootmeeuw Larus michahellis   x                           x   

Grote Mantelmeeuw Larus marinus   x           x                   

Houtduif Columba palumbus x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Turkse Tortel Streptopelia decaocto x x x x   x x x x x x x x x x x x 

Zomertortel Streptopelia turtur       x                         x 

Koekoek Cuculus canorus  x x x x   x x x x x x x x   x x x 

Kerkuil Tyto alba x         x                       

Steenuil* Atrhene noctua                                   

Bosuil Strix aluco x                                 

Ransuil Asio otus x                                 

Gierzwaluw  Apus apus x x x x x x x x   x x x x x x   x 

Groene Specht Picus viridis x x x x x x   x   x x x         x 

Zwarte Specht Dryocopus martius                             x     

Grote Bonte Specht Dendrocopos major x     x   x   x   x   x         x 

Middelste Bonte Specht Dendrocopos medius                             x     

Wielewaal Oriolus oriolus       x                       x   

Ekster Pica pica   x x   x   x   x   x x x x       

Gaai Garrulus glandarius x x       x x x   x x x x x x x x 

Kauw Corvus monedula x x           x x   x         x   

Roek Corvus frugilegus               x                   



Zwarte Kraai Corvus corone x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Goudhaan Regulus regulus                           x       

Pimpelmees Cyanistes caeruleus   x x   x       x   x           x 

Koolmees Parus major x x   x x x x x   x x x   x x     

Glanskop Poecile palustris               x                 x 

Veldleeuwerik Alauda arvensis   x   x   x x   x x x         x   

Oeverzwaluw Riparia riparia       x           x               

Boerenzwaluw Hirundo rustica x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Huiszwaluw Delichon urbicum x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Cetti’s Zanger  Cettia cetti   x x       x x x x x x     x x   

Staartmees Aegithalos caudatus         x         x   x           

Tjiftjaf Phylloscopus collybita x   x x x x x   x   x x   x   x   

Fitis Phylloscopus trochilus x x x     x             x         

Grasmus Sylvia communis   x x x   x x x x x         x     

Tuinfluiter Sylvia borin         x x x x   x       x x x   

Zwartkop Sylvia atricapilla x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta     x   x x   x x x               

Bosrietzanger Acrocephalus palustris   x   x x x x     x         x   x 

Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus   x   x   x x   x x x       x     

Rietzanger Acrocephalus 
schoenobaenus             x               x     

Graszanger Cisticola juncidis             x   x                 

Boomklever Sitta europaea x       x             x   x x   x 

Boomkruiper Certhia brachydactyla x x x x x x   x   x x x x x x   x 

Winterkoning Troglodytes troglodytes x x x x x x x x x x x x x x x   x 

Spreeuw Sturnus vulgaris x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Merel Turdus merula x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Zanglijster Turdus philomelos x x x x x x x x   x x x x x x x x 

Grote Lijster Turdus viscivorus x       x                   x x   

Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata x       x                         

Roodborst Erithacus rubecula x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Nachtegaal Luscinia megarhynchos                 x   x             

Blauwborst Luscinia svecica             x                     

Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros   x x x   x   x   x x x     x   x 

Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus           x               x       

Paapje Saxicola rubetra             x                     

Roodborsttapuit Saxicola rubicola   x   x   x     x   x       x     

Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca                             x     

Heggenmus Prunella modularis x x x x x x x     x x x x   x   x 

Zwartkopwever Ploceus melanocephalus                                   

Huismus Passer domesticus x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Gele Kwikstaart Motacilla flava             x           x         

Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea                   x               

Witte Kwikstaart Motacilla alba x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Boompieper Anthus trivialis     x                   x         

Graspieper Anthus pratensis             x x                   

Vink Fringilla coelebs x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Europese Kanarie Serinus serinus         x                         

Groenling Chloris chloris x x   x x x x x   x x x x x x x x 

Putter Carduelis carduelis x x x x x x x x   x x x     x   x 

Kneu Linaria cannabina x x   x   x x x x x         x   x 

Goudvink Pyrrhula pyrrhula x x x     x x x x     x x   x   x 

Geelgors Emberiza citrinella   x   x   x       x x             

Rietgors Emberiza schoeniclus   x   x     x   x                 

Grauwe Gors Emberiza calandra                     x             

* Slechtvalk en Steenuil zijn waargenomen, maar niet in de excursieverslagen terug te vinden. 

excursies: 

K: op, vanaf of nabij Camping  



Deelnemers  

  

Iet   Bakx 's-
Hertogenbosch 

Loek   Batenburg Maassluis 

Geertje   Pettinga Maassluis 

Eleonora de Boer Andijk 

Annette   Bos Oldeholtpade 

Wilfred   Ouwekerk Oldeholtpade 

Dieuwke   Bos Haarlem 

Erik   Bartels Haarlem 

Hans   Fondse Ermelo 

Anne-Marie   Fondse-Visser Ermelo 

Anna Marie de Gier Arnhem 

Herman ten Grotenhuis Eefde 

Klaske ten Grotenhuis Eefde 

Gerard   Harteveld Moordrecht 

Adri   Harteveld-Bol Moordrecht 

Onno   Kneepkens Malden 

Annette van der Valk Malden 

Marjolein   Koopmans Zwolle 

Wim van der Meer Drachten 

Jeanette van Egmond Drachten 

Piet   Muilwijk Wageningen 

Leni   Muilwijk-Arentsen Wageningen 

Marc   Schmitz Amersfoort 

Martin   Stevens Kortenhoef 

Marlies   Huijzer Kortenhoef 

 

 



 

Zwanen op de Seine bij avond, foto Marjolein 

  

 

Foto’s Gerard



Orchideeën in en rond de Boucles de Seine 
door Gerard Harteveld 

In 'onze' boucle zouden 6 tot 15 orchissoorten voorkomen volgens de 

Atlas des Orchidées de Normandie (2015), terwijl Atlas des Orchidées 

Sauvages de Haute-Normandie (1997) daar nog 20+ soorten noemde. In 

nog geen twintig jaar tijd een aanzienlijke afname dus.  

Wat zou dit kamp ons aan orchideeën gaan opleveren? 

Al de eerste avond, zaterdag 25 mei, vond Annette in de wegberm vlakbij 

de camping een orchidee. Het was een Hondskruid of Pyramideorchis 

(Anacamptis pyramidalis). Deze dagen daarna werd hij veel aangetroffen 

tijdens de wandel- en fietsexcursies. Maar tot deze ene soort bleef het 

voorlopig beperkt. Nieuwe meldingen bleven helaas uit. Om meer te zien 

moesten we wat autokilometers maken. In Normandië, zoals trouwens in 

de meeste gebieden, moet je weten waar orchideeën te vinden zijn. Zelfs 

in natuurgebieden kun je uren lopen zonder er een te zien. Daarentegen 

met wat geluk loop je elders er zomaar een tegen het lijf.  

Zo op woensdag 29 mei bij het panorama van het  

Marais Vernier, waar de gids en Marc over de geschiedenis van de streek vertelden, stond een tiental fraaie 

Bosorchissen, (Dactylorhiza fuchssi). Daarna reden we naar het verderop gelegen, door twee ijzeren hekken 

degelijk afgeschermde moerasreservaat dat de gids voor ons ontsloot. Toen konden we eindelijk op zoek 

naar het kroonjuweel. Niet lang hoefden we te zoeken: we mochten over het prikkeldraad stappen. Daar 

stonden tussen het al hoger geworden gras en riet tientallen verspreid staande exemplaren van zeldzame 

(Grote) Moerasorchis (Anacamptis palustris). Deze prachtige, statige, purperrode bloem heeft het tot een 

eigen postzegel in Frankrijk gebracht en is in Normandië zeer 

zeer zeldzaam (zzz). De dag tevoren, dinsdag 28 mei, gestopt 

op de Route Côte de St. Samson bij een bord langs de weg 

met 'Fauche retardée... nature préservée' (uitgesteld 

gemaaid, natuur behouden). Inderdaad: in de bocht van de 

weg achter de vangrail een twintigtal orchideeën: 

Hondskruid, Bergnacht-, Grote kever- en Purperorchissen op 

krap twee vierkante meter. Iets verder Bokkenorchissen en 

een Bijenorchis. Bij Contreville in een drassig grasland 

bloeiden de IJle moerasorchis (Anacamptis laxiflora) het zusje 

van de Anacamptis palustris uit het Marais Vernier. Zaterdag 1 juni. Het was een uurtje rijden naar het 

gekende La Réserve Biologique Domaniale des Roches d'Orival: een smal reservaat van enkele kilometers 

lengte waar eens dan 35 soorten voorkwamen. Nu is dat aantal teruggelopen tot 26 à 30. De kalkgraslanden 

werden na het beëindigen van de begrazing overgroeid door struiken en bomen. Er worden 

herstelmaatregelen getroffen in delen van dit natuurgebied. Het reservaat Roches d'Orival is verreweg het 

soortenrijkste orchideeëngebied van heel Normandië. Geparkeerd op de D 18 zochten we vergeefs het bord 

”Sentier des Roches “dat De Groene Gids (Michelin) ons beloofd had. We vonden met hulp van een 

omwonende de goed verborgen, grotendeels overgroeide toegang en bestegen het steile pad dat naar een 



bescheiden van maar soortenrijk grashellinkje 

leidde. Wij vonden zo'n 10 soorten, waaronder enkele 

nieuwe voor het kamp tot dan toe, zoals de 3 ex. 

Poppenorchis (Aceras anthropophorum) en enkele 

Bruinrode wespenorchissen (Epipactis atrorubens). Het 

beboste pad enkele honderden meters gevolgd 

hebbend, gingen we terug in zuidwestelijke richting langs 

eens bewoonde kalkgrotten. Bij een volgende 

gelegenheid zal een bezoek in de noordoostelijke richting langs de andere kalkgrashellingen van het 

reservaat ongetwijfeld nog meer mooie waarnemingen kunnen opleveren.  

Langs de monding van de Seine werden veel gebieden die voorheen moerassig waren, opgevuld met de 

baggerspecie van de rivier. Deze 'depositiekamers' zijn snel ingenomen door vegetatie en zijn uitgelezen 

locaties voor flora en fauna.  

Op zondag 2 juni konden we onder leiding van de gids zo'n kunstmatig wetland, op een uurtje rijden van de 

camping gelegen, bezoeken en genieten van een paarse zee van honderden rietorchissen (Dactylorhiza 

praetermissa), die boven uit de modder uit prijkten. 

Maandag 3 juni was een goed uur rijden naar de Rotsen van Saint-Adrien, Côte de la Fontaine. Naast wijdse 

panorama's een tiental soorten orchideeën in voor ons tot dusver zelden vertoonde aantallen en fraaie 

combinaties. De Soldaten soms door Muggen geflankeerd stalen de show. Ze stonden samen met 

Hondskruiden, Mannen, de Bokken en de Bijen en Hommels. Enkele honderden bloeiende orchissen op een 

oppervlakte kleiner dan een voetbalveld: een waar orchidofilisch paradijsje.  

 

Conclusie: Een aardige orchideeënscore: van de 47 soorten die in Normandië voorkomen, viel de (hoofd-) 

bloeitijd van 25 soorten samen met ons verblijf. We hebben, in de vijf dagen die meer op het spotten van 

orchideeën gericht was, maar liefst een kleine 20 soorten gevonden. De aantallen varieerden sterk. Van 

honderden Rietorchissen, vijftig Soldaatjes, een handvol Bruine orchissen, twee uitgebloeide 

Mannetjesorchissen tot één Vogelnestorchis. De vindplaatsen van de meeste soorten concentreerden zich 

rond de genoemde gebieden. Alleen de Piramideorchis viel te bewonderen op veel en op verschillende 

plaatsen en vaak in groepen. De camping lag centraal ten opzichte van de bezochte orchis-rijkere locaties. De 

periode eind mei-begin juni bleek voor veel soorten goed gekozen. Onder de kampdeelnemers waren 

voldoende kundige floristen die ook belangstelling toonden voor orchideeën, de zondagskindjes van Flora. 

Wat de ware orchideeënliefhebber natuurlijk zeer op prijs stelde.  

 

Gerard Harteveld 

Plantenlijst: 

NL naam wetenschappelijke naam 

aalbes Ribes rubrum 

aardbeiganzerik Potentilla sterilis 

adelaarsvaren Pteridium aquilinum 

aartsengelwortel Angelica archangelica 

akelei Aquilegia 

akkerdistel Cirsium arvense 

akkerkool Lapsana communis 



akkervergeetmenietje Myosotis arvensis 

akkerwinde Convolvulus arvensis 

amandelwolfsmelk Euphorbia amygdaloides 

avondkoekoeksbloem Silene latifolia 

barbarakruid Barbarea vulgaris 

beekpunge Veronica beccabunga 

beemdkroon Knautia arvensis 

behaarde boterbloem Ranunculus sardous Crantz 

bergnachtorchis Platanthera montana 

betonie Stachys officinalis 

beuk Fagus sylvatica 

bevertjes Briza media 

bezemkruiskruid Senecio inaequidens 

bijenblad Melittis melissophyllum 

bijenorchis Ophrys apifera 

bitterzoet Solanum dulcamara) 

bleek bosvogeltje Cephalanthera damasonium 

bleke morgenster Tragopogon dubius 

bloedooievaarsbek Geranium sanguineum 

boerenwormkruid Tanacetum vulgare 

bokkenorchis Himantoglossum hircinum 

bosaardbei Fragaria vesca 

bosandoorn Stachys sylvatica 

bosanemoon Anemone nemorosa 

bosbes Vaccinium 

bosbies Scirpus sylvaticus 

bosbingelkruid Mercurialis perennis 

bosereprijs Veronica montana 

boshyacinth Hyacinthoides non-scripta 

boskortsteel Brachypodium sylvaticum 

bosorchis Dactylorhiza fuchsii 

bosrank Clematis vitalba 

boswederik Lysimachia nemorum 

boszegge Carex sylvatica 

braam Rubus spec 

brandnetel Urtica spec 

breedbladige wespenorchis Epipactis helleborine 

brede eikvaren Polypodium interjectum 

brede stekelvaren Dryopteris dilatata 

brem Cytisus scoparius 

bremraap Orobanche 

bruine orchis Orchis purpurea 

buxus Buxus 

cipreswolfsmelk Euphorbia cyparissias 



dagkoekoeksbloem Silene dioica 

daslook Allium ursinum 

dodemansvingers Oenanthe crocata 

donkersporig bosviooltje Viola reichenbachiana 

donzige eik Quercus pubescens 

driedistel Carlina vulgaris 

dubbelloof Blechnum spicant 

duindoorn Hippophae rhamnoides 

duinsalamonszegel Polygonatum odoratum 

duizendblad Achillea millefolium 

echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi, 

eenbloemig parelgras Melica uniflora 

egelboterbloem Ranunculus flammula 

eikvaren Polypodium vulgare 

eikvaren Bifido Cristatum Polypodium vulgare Bifido Cristatum 

Engels lepelblad Cochlearia anglica 

fijne ooievaarsbek Geranium columbinum 

fluitenkruid Anthriscus sylvestris 

Franse aardkastanje Conopodium majus 

gaspeldoorn Ulex europaeus 

geschubde mannetjesvaren Dryopteris affinis subsp. Borreri 

geel nagelkruid Geum urbanum 

geel vingerhoedskruid Digitalis lutea 

geel zonneroosje Helianthemum nummularium 

geelhartje Linum catharticum 

gekroesde melkdistel Sonchus asper 

Gelderse roos Viburnum opulus 

gele dovenetel Lamium galeobdolon 

gele lis Iris pseudacorus 

gele morgenster Tragopogon pratensis 

gestreepte witbol Holcus lanatus 

gevlekte orchis Dactylorhiza maculata subsp. Maculata 

gevleugeld helmkruid Scrophularia umbrosa 

gewone berenklauw Heracleum sphondylium 

gewone duivenkervel Fumaria officinalis 

gewone engelwortel Angelica sylvestris 

gewone ereprijs Veronica chamaedrys 

gewone hoornbloem Cerastium fontanum 

gewone melkdistel Sonchus oleraceus 

gewone rolklaver Lotus corniculatus 

gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum 

gewone zandmuur Arenaria serpyllifolia 

gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata 

gipskruid Gypsophila muralis 



glad walstro Galium mollugo 

glanshaver Arrhenatherum elatius 

goudscherm Bupleurum falcatum 

grasmuur Stellaria graminea 

groene bermzegge Carex divulsa 

groot glaskruid Parietaria officinalis 

groot heksenkruid Circaea lutetiana 

groot streepzaad Crepis biennis 

grote centaurie Centaurea scabiosa 

grote ereprijs Veronica persica 

grote keverorchis Neottia ovata 

grote klaproos Papaver rhoeas 

grote leeuwenbek Antirrhinum majus 

grote muur Stellaria holostea 

grote watereppe Sium latifolium 

grote weegbree Plantago major 

gulden sleutelbloem Primula veris 

haagbeuk Carpinus betulus 

haagwinde Calystegia sepium 

hangende zegge Carex pendula 

harig wilgenroosje Epilobium hirsutum 

harlekijnorchis Anacamptis morio 

hazenstaart Lagurus ovatus 

heelblaadjes Pulicaria dysenterica 

heelkruid Sanicula europaea 

heemst Althaea officinalis 

heermoes Equisetum arvense 

heggenrank Bryonia dioica 

heggenwikke Vicia sepium 

hemelsleutel Hylotelephium telephium 

hengel Melampyrum pratense 

hertshooi Hypericum spec 

hertshoornweegbree Plantago coronopus 

hertswortel Seseli libanotis 

hondsdraf Glechoma hederacea 

hondskruid Anacamptis pyramidalis 

hop Humulus lupulus 

hulst Ilex aquifolium 

ijle moerasorchis Anacamptis laxiflora 

ijle zegge Carex remota 

Italiaanse aronskelk Arum italicum 

jeneverbes Juniperus communis 

kale jonker Cirsium palustre 

kamgras Cynosurus cristatus 



kamperfoelie Lonicera 

kandelaartje Saxifraga tridactylites 

kleefkruid Galium aparine 

klein glaskruid Parietaria judaica 

kleine bevernel Pimpinella saxifraga 

kleine klaver Trifolium dubium 

kleine leeuwenbek Chaenorhinum minus 

kleine pimpernel Sanguisorba minor 

kleine ratelaar Rhinanthus minor 

kleine schorseneer Scorzonera humilis 

klimop Hedera helix 

klimopereprijs Veronica hederifolia 

klimopbremraap Orobanche hederae 

kluwenhoornbloem Cerastium glomeratum 

knolvossenstaart Alopecurus bulbosus 

knoopkruid Centaurea jacea 

knopherik Raphanus raphanistrum 

kogelbloem Cephalanthus occidentales 

kompassla Lactuca serriola 

koninginnekruid Eupatorium Cannabinum 

korenbloem Centaurea cyanus 

kornoelje Cornus 

kromhals Anchusa arvensis 

kropaar Dactylis glomerata 

kruidvlier Sambucus ebulus 

kruipend zenegroen Ajuga reptans 

kruisbladwalstro Cruciata laevipes 

kruisdistel Eryngium 

krulzuring Rumex crispus 

lelietje van dalen Convallaria majalis 

lidrus Equisetum palustre 

lievevrouwebedstro Galium odoratum 

liggend bergvlas Thesium humifusum 

liggend vetmuur Sagina procumbens 

liggend walstro Galium pumilum 

liggende klaver Trifolium campestre 

linde Tilia 

look zonder look Alliaria petiolata 

luzerne Medicago sativa 

madeliefje Bellis perennis 

mannetjesereprijs Veronica officinalis 

mannetjesorchis Orchis mascula 

mannetjesvaren Dryopteris filix-mas 

mansbloed Hypericum androsaemum 



maretak Viscum album 

margriet Leucanthemum  

maskerbloem Mimulus 

meidoorn Crataegus 

melkkruid Glaux maritima 

moerasspirea Filipendula ulmaria 

moerasvaren Thelypteris palustris 

moerasvergeet-mij-nietje Myosotis scorpioides 

moeraswolfsmelk Euphorbia palustris 

mottenkruid Verbascum blattaria 

muggenorchis Gymnadenia 

muizendoorn Ruscus aceleatus 

muizenoor Hieracium pilosella 

muurleeuwenbek Cymbalaria muralis 

muurpeper Sedum acre 

muursla Lactuca muralis 

muurvaren  Asplenium ruta-muraria 

ogentroost Euphrasia 

oosterse morgenster Tragopogon pratensis s. orientalis 

paardenbloem Taraxacum officinale 

paardenhoefklaver Hippocrepis comosa 

pijpbloem Aristolochia clematitis 

pluimzegge Carex paniculata 

poppenorchis Orchis anthropophora 

rankende duivenkervel Fumaria capreolata 

reuzenberenklauw Heracleum mantegazzianum 

riet Phragmites australis 

rietorchis Dactylorhiza praetermissa 

ringelwikke Vicia hirsuta 

robertskruid Geranium robertianum 

rode klaver Trifolium pratense 

rolklaver Lotus spec 

rondbladig wintergroen Pyrola rotundifolia 

rood guichelheil Anagallis arvensis s. arvensis 

rozetsteenkers Arabidopsis arenosa 

ruige zegge Carex hirta 

ruw beemdgras Poa trivialis 

schaduwgras Poa nemoralis 

scherpe boterbloem Ranunculus acris 

schorrenzoutgras Triglochin maritima 

sikkelgoudscherm Bupleurum falcatum 

slangenkruid Echium vulgare 

slanke sleutelbloem Primula elatior 

slipbladige ooievaarsbek Geranium dissectum 



smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana 

smalle weegbree Plantago lanceolata 

smeerwortel Symphytum officinale 

soldaatje Orchis militaris 

speerdistel Cirsium vulgare 

spekwortel Dioscorea communis 

spiesmelde Atriplex prostrata 

spoorbloem Centranthus ruber 

springzaadveldkers Cardamine impatiens 

St. Janskruid Hypericum perforatum 

stalkruid Ononis spec 

steenbreekvaren Asplenium trichomanes 

steenbreekvaren ondersoort Asplenium trichomanes subsp. Pachyrachis 

sterrekroos Callitriche spec 

stijf barbarakruid Barbarea stricta 

stijve naaldvaren Polystichum aculeatum 

stinkende gouwe Chelidonium majus 

struikhei Calluna vulgaris 

teunisbloem Oenothera spec 

tongvaren Asplenium scolopendrium 

torenkruid Arabis glabra 

tormentil Potentilla erecta 

trosdravik Bromus racemosis 

valeriaan Valeriana officinalis 

valse salie Teucrium scorodonia 

valse voszegge Carex otrubae 

veldbies Luzula 

veldereprijs Veronica arvensis 

veldesdoorn Acer campestre 

veldsla Valerianella locusta 

veldzuring Rumex acetosa 

verfbrem Genista tinctoria 

vijfvingerkruid Potentilla reptans 

viltige hoornbloem Cerastium tomentosum 

viltig kruiskruid Jacobaea erucifolia 

vingerhoedskruid Digitalis purpurea 

viooltje van Rouen Viola hispida 

vlasbekje Linaria vulgaris 

vleeskleurige orchis Dactylorhiza incarnata 

vleugeltjesbloem Polygala 

vlier Sambucus nigra 

vlokkige toorts Verbascum pulverulentum 

vogelnestje Neottia nidus-avis 

waterkers Nasturtium officinale 



waterpunge Samolus valerandi 

weideklokje Campanula patula 

wijfjesvaren Athyrium filix-femina 

wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus 

wilde liguster Ligustrum vulgare 

wilde marjolein Origanum vulgare 

wilde reseda Reseda lutea 

wildemanskruid Pulsatilla vulgaris 

wintereik Quercus petraea 

wit vetkruid Sedum album 

wit zonneroosje Helianthemum apenninum 

witte dovenetel Lamium album 

witte engbloem Vincetoxicum hirundinaria 

witte klaver Trifolium repens 

witte rapunzel Phyteuma spicatum 

wolfskers Atropa belladonna 

wollige munt Mentha x rotundifolia 

wollige sneeuwbal Viburnum lantana 

wondklaver Anthyllis vulneraria 

wrangwortel Helleborus viridis 

zachte dravik Bromus hordeaceus 

zachte naaldvaren Polystichum setiferum 

zachte ooievaarsbek Geranium molle 

zandzegge Carex arenaria 

zeeaster Tripolium pannonicum 

zeebies Bolboschoenus maritimus 

zeekraal Salicornia 

zilte rus Juncus gerardii 

zilte zegge Carex distans 

zilverschoon Argentina anserina 

zomerbitterling Blackstonia perfoliata  

zoutmelde Halimione portulacoides 

zwarte toorts Verbascum nigrum 
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En verder vind je allerlei downloads mbt flora en vegetatie onder:  https://www.cbnbl.org/je-
telecharge 
 
En kaarten: 
 
IGN 1:25.000 1710 ET Le Havre-Étretat 
IGN 1:25.000 1811 OT Pont-Audemer Tancarville 
IGN 1:25.000 1911 OT Forêts de Brotonne 
IGN 1:25.000 1911 ET Rouen  
 
Voor de kaart (en nadere terreinstudie) is ook  https://www.geoportail.gouv.fr/carte  heel nuttig. 
Op deze site kan je naast de actuele stafkaart ook luchtfoto's, kadastrale grenzen, geologische en historische 
kaarten inzien en manipuleren. 
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Eindverslagje 
 
Het kamp is weer aan zijn eind gekomen 
Ik weet zeker dat we er nog heel lang van zullen dromen 
Excursies afwisselend met auto, fiets of benenwagen 
Het was maar net wat je welke dag kon verdragen 
Heuvels en hellingen nemen werd als een uitdaging gezien 
Naar beneden suizen soms wel ietsjes te gevaarlijk misschien. 
Vele vogels, bloemen, vlinders, insecten, stenen en andere beesten werden genoteerd 
We hebben ook nu weer heel wat geleerd 
Voorzitter  Loek wist verwarring of chaos vaak weer goed te structureren 
Of een goede opsomming te geven van de aangeboden excursies van de beide heren 
Die als excursieleiders met veel swung de zaken presenteerden 
Soms zelfs als cabaretiers met sketches jongleerden. 
Ook Annemarie heeft als admin prima haar taken vervult 
Zelfs zo goed, dat we nu heerlijk van een toetje hebben gesmuld. 
Kortom een bestuur dat haar plicht naar behoren heeft verricht 
Vandaar ook dit bedank gedicht. 
Eleonora de Boer 


