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Foto Dick Zwart 



Beste mensen,  
 
Wat was het weer een ervaring om zoveel kraanvogels te zien ! Al die activiteit, gegrrr, aankomen, gaan eten, vertrekken, en dat met 
zoveel! Speciaal de laatste drie dagen hield de stroom vogels niet op. 
De eerste dag,toen we in de gutsende regen aankwamen en de kampbaas somber deed over het terrein en heel veel meer regen voorspelde , 
had ik een hard hoofd in het verloop van de excursies.Maar het weer heeft zich goed gehouden en we hebben mooie fietstochten kunnen 
maken met steeds nieuwe waarnemingen.  
Zelf herinner ik me de totaal verrassende hoeveelheid paddenstoelen op een wandeling van misschien 2 kilometer, en de nog bloeiende 
planten her en der als mooie extra's. 
Met zo'n geïnteresseerde groep mensen was het een prima week. 
 
Rita Woudstra-Brinkhuis              foto Dick Zwart 
 



Deelnemers en Bestuur 
 
Iet Bakx   Loek Batenburg   Geertje Pettinga   Sietske Batenburg   Sicco Ens   Hanna Fokkens   Yolande Holthuijzen     
Jan van der Sluis Excursie regelaar      André Kommer   Muriel Kommer-Sourdeval   Rien van Meggelen    
Mona van Meggelen   Anja Ooms   Cornélie Ooms   Jeannette Teunissen   Marijke Vos Admin    Jan Buijs    
Jan Westhuis verslag     Dick Zwart   Rita Woudstra-Brinkhuis Voorzitter     Romke Woudstra    
Wegens ziekte niet aanwezig   Marcel Straver 
 

  foto Muriel Kommer-Sourdeval 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Dick Zwart 

Excursies  
 
Op meerdere ochtenden werd er vroeg gevogeld op de dijk bij de camping. 
 
Zondag 20 oktober 2019  
 
Excursie 1: Village Musée du Pays du Der 
11 deelnemers. Excursieleider Jan v/d S. Verslag van Cornélie.  
Aangezien het deze eerste excursie dag nogal regenachtig weer was, besloot een aantal 
mensen de zondagochtend te besteden aan het bezoeken van het “Village Musée du Pays 
du Der” in Ste. Marie du Lac-Nuisement, dat op ruim 10 km rijden van de camping ligt. 
We arriveerden iets na 9.30 uur en het museum werd voor ons open gedaan.  
We konden eerst rondkijken in het winkeltje en daarna konden we naar een filmvertoning 
over de geschiedenis van het Lac du Der. De film was Nederlands ondertiteld.  
De nadruk werd gelegd op de sociale aspecten van het aanleggen van het meer   drie 
dorpen moesten opgeofferd worden voor de veiligheid van met name Parijs en veel bos 
moest weg. 
Gelukkig heeft het meer ook een positieve invloed gehad op de natuur, met name voor de 
vogels.  
De rest van het bezoek was gewijd aan het kennis nemen van het leven van de 
voormalige bewoners van de drie verdwenen dorpen. Een uitgebreide maquette van de 
gebouwen en een weergave van de oude ambachten waren te zien. Verder waren er op het 
terrein gebouwen uit de drie dorpen te zien, die overgeplaatst zijn zoals de kerk. 
Na afloop was er de mogelijkheid om koffie te drinken. Zo werd een regenachtige dag toch een mooie start van deze week.    Foto Muriel Kommer-Sourdeval 



Excursie 2: “Voyage autour les Étangs de la Fôret, Ét. de Grand Coulon en Ét. de Landres” (Circuit No. 2)  
10 deelnemers. Verslag van Geertje. 
We maakten een rondwandeling vanaf onze camping. Eerst gingen we vogels kijken vanaf de dijk van het Lac du Der. Er liepen nog veel kraanvogels op de 
zandplaten. Het water van het meer staat erg laag voor de winter. Er stond nog veel Blauwe 
knoop in bloei nadat er al voor de 2e maal was gemaaid. 
We liepen over de dijk richting Arrigny, maar sloegen linksaf bij de rotonde bij het Maison 
Bio (des oiseaux et des poissons) en namen het kleine wandelpad naar het Étang de 
Landres.   
Voor het bos rechts naar de eerste mooie vogel hut. Jan W. hield de buienradar op zijn 
telefoontje goed in de gaten en liet ons in een droge bui naar de volgende hut lopen. 
Gelukkig waren de hutten overdekt want we kregen flinke buien. De tweede hut kijkt over 
het Étang du Grand Coulon. Toen het weer even droger was liepen we naar het La Pierre 
Maison, maar het ging weer hozen. We gingen heel brutaal schuilen onder het afdak van 
een gîte. La Pierre Maison ligt aan het eind de driehoek van de wandeling., vandaar terug 
tussen het Étang du Grand Coulon en Étang de la Fôret door. Bij het Étang du Grand 
Coulon was nog een mooie vogel hut. Terwijl wij daar schuilden gingen de Aalscholvers 
met z’n allen op een rij vissen, vlak voor de hut langs en dan een heel rondje over het meer. 
Ze vingen kleine visjes. Onderweg zijn we mooie paddenstoelen tegen gekomen, in het bos 
b.v. het leuke Dwergwieltje, dat groeide op de nerven van afgevallen Eikenbladeren. Om 
ongeveer half drie waren we op de camping terug.                      Foto Dick Zwart 
 
         
Maandag 21 oktober 2019 

 
Excursie 3: Étang de la Horre (per fiets of auto naar toe)  
8+ deelnemers. Excursieleider en verslag van Dick. 
Aangekomen met 3 auto’s zagen we tot onze verbazing dat het meer vrijwel droog stond.  
Wat nu? (wegens onderhoud sinds jaarwisseling 2019 leeg). 
We hebben toch de route door het bos langs het meer gelopen. Ook nog een stuk door het meer heen. Lekker kleiig. 
Halverwege sloot de fietsgroep aan en hebben we langs een weggetje geluncht. De koffiepauze hadden we al achter 
de rug. Helaas dus geen watervogels, wel heel veel paddenstoelen. Moeiteloos schakelden we over om deze 
zwammen te determineren, tegelijkertijd luisterden we naar de overvliegende zangvogels en het geluid van de 
bosvogels.  
De planten werden bijgehouden door Geertje en de vogels door Jan W. en Loek wist samen met Sietske veel van de 
paddenstoelen. We waren heel tevreden over deze dag, want het was droog.    
 



Excursie 4: Vogelen vanuit de auto  
4 deelnemers. Verslag van Iet. 
Als eerste plek Site de Chantecoq. Hier behalve de overweldigende aantallen en soorten vogels twee 
zeearenden, die we langdurig hebben bestudeerd.  Dan met wat uitstapjes naar Presqu’île de 
Champaubert. Ontelbare aantallen vogels. Zijn het 1000 aalscholvers? Wie weet.  
Hanna bekent dat zij jarig is: 51 jaar. Dit moet gevierd worden met koffie en overheerlijke appeltaart 
in de Auberge du Lac in Braucourt. Dan naar Presqu’île de Nemours. Onderweg gestopt om het 
geweldige schouwspel te zien van honderden aalscholvers op visjacht. Met erboven meeuwen en 
zilverreigers, die ook een visje hopen mee te pikken. Tenslotte van Presqu’île de Nemours naar 
Chateau d’eau (?) aan de rivier Blaise (?) om een ijsvogel te zien. Helaas hij laat zich niet zien. Een 
geweldige dag waar we veel hebben geleerd o.a. over het uiterlijk van vier reigersoorten en het 
gedrag van veel andere soorten, Heerlijk om te mogen optrekken met mensen, die zoveel van hun 
kennis uitdragen. 
 
 
 

Foto Dick Zwart  

 
 
Dinsdag 22 oktober 2019  
 
Excursie 6a: Per auto naar Site de Chantecoq, Giffaumont, Presqu’île de Nemours en naar 
Presqu’île de Champaubert 
8 deelnemers. Excursieleider en verslag van Loek 
Eerst naar Site de Chantecoq   hier het Lac du Der afgespeurd: o.a. Zeearend in kale boom. Verder naar 
oost. Even gekeken of Visarend in kale boom oostelijk van de camping zat: helaas niet.  
Naar Giffaumont: hier rondgekeken bij het water en koffiegedronken. Verder naar het Presqu’île de 
Nemours. Heel grote groep Aalscholvers (±1000) groepsgewijs aan het vissen. Nog een Kolibrievlinder op 
een Moerasanboom (22 oktober!) en heel veel juffers (een pantserjuffer, Lestes sp.). Hier de lunch genoten. 
Terug naar Presqu’île de Champaubert en daar rondgekeken bij het meertje.            Foto Dick Zwart  

 
 



Excursie 6a: Dijk bij Chantecoq, Giffaumont en Presqu’île de Champaubert  
5 deelnemers. Verslag van Marijke. 
Tegenover de camping op de dijk linksaf naar Chantecoq en door naar Giffaumont, waar 
de vogel hut vlakbij de “verdronken kerk” ligt. Dan door richting Ste. Marie tot aan de 
grote weg. Daar weer omgedraaid. Totaal 30 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 23 oktober 2019             Foto Muriel Kommer-Sourdeval 
 
Excursie 8: “Voyage autour les Étangs de la Fôret, Ét. de Grand Coulon en Ét. de Landres” (Circuit No. 2) werd herhaald 
Door Jeanette werden minimaal 20 soorten paddenstoelen gedetermineerd.  
 
 
Excursie 9: Fietstocht naar Site de Chantecoq en wandelen bij Presqu’île de Larzicourt  
13 deelnemers. Verslag Jan Buijs 
Vandaag is het volgens het weerbericht de warmste dag van de week. De hele ochtend is het 
echter best koud. Pas rond de middag komt het zonnetje erbij. Vertrek van de fietsexcursie is 
om 09.00 uur langs de dijk van het Lac du Der, de Zuid- en de Westkant. Lekker rustig fietspad 
boven op de dijk. Er wordt om de paar honderd meter gestopt en vooral naar de vogels gekeken 
op het goeddeels leeggelopen meer. Alle Kraanvogels zijn echter verdwenen na de knal 
gisteren van de straaljager, die door de geluidsbarrière ging., waarna alle vogels in paniek 
opvlogen. Het blijkt het laatste zetje te zijn dat hen doet besluiten verder naar het Zuiden te 
trekken. 
Koffiedrinken op de dijk. Dan naar de bakker in Arrigny. Men trakteert zichzelf op 
worstenbroodjes. Een bezoek aan de kerk slaan we over. Via een drukke weg komen we weer 
bij het meer om daar te gaan eten. Bij Presqu’île de Larzicourt volgt het wandelgedeelte. We 
wandelen door een bos met paddenstoelen en kleine vogels. Langs de dijk wordt dezelfde weg teruggelopen.              Foto Dick Zwart 
 
 



Donderdag 24 oktober 2019 
 
Excursie 10: Ronde op de fiets langs de dorpen en kerken van Châtillon-sur-Broué, Droyes, Bailly-le-Franc, Joncreuil, Arrembécour, Drosnay en Outines 
(ca. 33 km) 
9 deelnemers. Verslag Jan v/d S. 
Het gedeelte van de toeristische ‘Route van glas-in-loodramen en vakwerkkerken’ dat wij aflegden was een prachtige fietstocht over rustige wegen in een zacht 
glooiend landschap.  
Deze kerken zijn uniek in Frankrijk. Schitterend weer en vrijwel geen wind zorgden op deze dag voor ideale fietsomstandigheden. Zo nu en dan zagen wij op 
afstand groepen Kraanvogels in de gemaaide maisvelden of op plekken waar de wintertarwe net ingezaaid was.         Foto’s  Jan Westhuis 

 

      
 
 
 
 
 
 

   
 



 
 
 
Excursie 11: Wandelen langs de Marne vanaf de brug bij Arrigny (in de weg naar Larzicourt) naar Isle- de- Marne en terug. 
4 deelnemers. Excursieleider Sicco. 
 
 
Vrijdag 25 oktober 2019 
Excursie 12: Per auto naar Giffaumont, Champaubert en Bois Secret. 
2 deelnemers. Verslag Geertje.  
Fietstocht over de dijk naar Giffaumont, daar even heen en weer naar de kerk met kerkhofmuurtje met Steenbreekvaren, naar de haven, daar de fiets/ loopbrug over 
naar het kerkje van Champaubert, naar het bos, door het bos met de fiets aan de hand naar de dam tussen 2 étangs, we deden een deel van het circuit “Étangs du 
Chevalier et des dames”. Vlakbij oude ferme de Berzillères uitgekomen en over Le Voy, Droyes en Châtillon-sur-Broué terug. Veel leuke varens gezien.  
 
Excursie 13:  
5 deelnemers. Excursieleider en verslag Hanna. 
Via Arrigny naar La Cornée du Der gereden. Bij de watertoren doorgereden naar de parkeerplaats bij de plage op la Cornée du Der. Door een beukenbos met veel 
paddenstoelen naar de dijk gelopen. Een heksenkring van wel 51 vliegenzwammen gezien. Er was een geluid als “krak, krak” hoorbaar alsof je door het ijs stapt. 
Het bleek het geluid van poelslakhuisjes te zijn, die bezwijken omdat dit deel van het meer al enige tijd droog staat. De tocht over dit drooggevallen land bracht 
ons terug bij het strand. De “gele dubbele strepen” route bleken we in tegengestelde richting te lopen.  
Vervolgens door een stuk gemengd bos met oude eiken en veel paddenstoelen gelopen. Na de punt van La Cornée zijn we naar de auto teruggelopen volgens een 
deel van de route, die we al eerder hadden afgelegd.  
          Foto’s Dick Zwart 

 



Paddenstoelen                                                               Jeannette Teunissen                                                     
(oktober 2019) 
 
Voor de  namen van de paddenstoelen gebruikte ik de twee delen van Veldgids Paddenstoelen (Nico Dam en Thomas W. Kuyper, KNNV Uitgeverij, Zeist, 2013 
en 2016) en De Grote Paddenstoelengids (Ewald Gerhardt, bewerkt voor Nederland door dr. E. Arnolds, Nederlandse versie uitgegeven door Tirion Uitgevers 
B.V., Baarn, 2008). 
Tussen de kraanvogelvluchten door hebben we met veel genoegen ook naar de rijkdom aan paddenstoelen in het gebied gekeken, overigens zonder ze te 
inventariseren of te controleren met microscopisch onderzoek. 
Na een periode van regen was de mycoflora in de zachte dagen erna zeer rijk in soorten en aantallen per soort. Mogelijk was de soortenrijkdom op het Presqu’île 
Cornée du Der het grootst. Hier zagen we op korte afstand de Spechtinktzwam, meer dan 50 exemplaren van de Vliegenzwam bij elkaar, tientallen vruchtlichamen 
van de Kopergroenbekerzwam op een halfvermolmde boomstam, en een tiental toefen Kroontjesknotszwam. De laatste komt sinds een jaar of 10 ook in Nederland 
voor, breidt zich uit, maar is vooralsnog zeer zeldzaam.            foto’s Jeannette Teunissen   
 



 
Agaricus geesterani Toverchampignon  Marasmiellus ramealis Takruitertje 

Amanita citrina Gele knolamaniet  Marasmius bulliardii Dwergwieltje 

A. fulva Roodbruine slanke amaniet  Megacollybia platyphylla Breedplaatstreephoed 

A. muscaria Vliegenzwam  Merulius tremellosus Spekzwoerdzwam 

A. pantherina Panteramaniet  Mucilago crustacea Groot kalkschuim 

A. phalloides Groene knolamaniet  Mycena galericulata Helmmycena 

A. rubescens Parelamaniet  M. vitilis Papilmycena 

A. vaginata Grijze slanke amaniet  Oudemansiella mucida Porseleinzwam 

Armillaria mellea Echte honigzwam  Panaeolus sphinctrinus Franjevlekplaat 

Artomyces pyxidatus Kroontjesknotszwam  Panellus stypticus Scherpe schelpzwam 

Bolbitus vitellinus Dooiergele mestzwam  Paxillus involutus Gewone krulzoom 

Boletus edulis Gewoon eekhoorntjesbrood  Phlebia radiata Oranje aderzwam 

Byssomerulius corium Papierzwammetje  Pholiota flammans Goudgele bundelzwam 

Chlorociboria aeruginosa ss.l. Kopergroenbekerzwam  Pleurotus ostreatus Gewone oesterzwam 

Clavulina cinerea Asgrauwe koraalzwam  Pluteus cervinus Gewone hertenzwam 

Clitocybe geoptropa Grote trechterzwam  Polyporus badius Peksteel 

Clitopilus prunulus Grote molenaar  Ramaria flava Gele koraalzwam 

Coprinus comatus Geschubde inktzwam  Rhytisma acerinum  Inktvlekkenzwam 

C. picaceus Spechtinktzwam  Rickenella fibula Oranjegeel trechtertje 

C. plicatilis Plooirokje  Russula Cyanoxantha Regenboogrussula 

Crepidotus mollis Week oorzwammetje  R. emetica Braakrussula 

Daedaleopsis confragosa Roodporiehoutzwam  R. undulata Zwartpurperen russula 

Fomes fomentarius Echte tonderzwam  Schizopora paradoxa Witte tandzwam 

Galerina spec. Mosklokje  Stereum hirsutum Gele korstzwam 

Hypholoma fasciculare Gewone zwavelkop  S. rugosum Gerimpelde korstzwam 

Inocybe lilacina Lila satijnvezelkop  S. submentosum Waaierkorstzwam 

I. geophylla Witte satijnvezelkop  Stropharia caerula Valse kopergroenzwam 

Inonotus hispidus Ruige weerschijnzwam  Suillius bovinus Koeienboleet 

Laccaria amysthystea Amathistzwam (Rodekoolzwammetje)  Trametes gibbosa Witte bultzwam 

Lacrymaria lacrymabunda Tranende franjehoed  T. versicolor Gewoon elfenbankje 

Lactarius quietus Kaneelkleurige melkzwam  Tremella mesenterica Gele trilzwam 

Leccinum scabrum Gewone berkenboleet  Tricholoma album spec. Witte ridderzwam 

L. versipelle Oranje berkenboleet  T. sulphureum Narcisridderzwam 

Lepiota rhacodes Knolparasolzwam  Tubaria furfuracea Gewoon donsvoetje 

Lepista nebularis Nevelzwam  Volvariella gloiocephala Gewone beurszwam 

L. nuda Paarse schijnridder  Vuilleminia comedens Gewone schorsbreker 

Leucoagaricus leucothites Blanke champignonparasol  Xerocomus chrysenteron Roodsteelfluweelboleet 

Lycogala epidendrum Bloedweizwam (Blote billetjes)  X. submentosus Fluweelboleet 

Lycoperdon perlatum Parelstuifzwam  X. rubellus Rode boleet 

Macrolepiota procera Grote parasolzwam  Xylaria hypoxylon Geweizwam 

 



 
plantenlijst KNNV-kamp K 15 Lac du Der van 19 tot 29 

oktober 2019  
 

  

     

Deze lijst is samengesteld uit de plantenlijstjes van de groene formulieren.    

Op de lijst staat achter sommige soorten s.l. voor sensu lato, in brede zin, 
omdat die soorten nog in ondersoorten verdeeld kunnen worden volgens 
de Nederlandse en buitenlandse flora's.     

 

  

De families staan zoveel mogelijk op de volgorde van de 'Heukels'.    

     

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam    

     

Paardenstaartenfamilie Equisetaceae  Napjesdragersfamilie Fagaceae 

Holpijp Equisetum fluviatile  Zomereik Ouercus robur 

     

Adelaarsvarenfamilie Dennstaedtiaceae  Berkenfamilie Betulaceae 

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum  Zwarte els Alnus glutinosa 

   Haagbeuk Carpinus betulus 

Eikvarenfamilie Polypodiaceae  * Corylus avellana 

Eikvaren, waarsch. Brede Polypodium interjectum    

   Okkernootfamilie Juglandaceae 

Niervarenfamilie Dryopteridaceae  Okkernoot, Walnotenboom Juglans regia 

een Geschubde mannetjesvaren Dryopteris affinis subsp. affinis    

een Geschubde mannetjesvaren Dryopteris affinis subsp. borreri  Resedafamilie Resedaceae 

Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana  Wilde reseda Reseda lutea 

Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas    

   Kruisbloemenfamilie Brassicaceae 

Streepvarenfamilie Aspleniaceae  Herderstasje Capsella bursa-pastoris  

Muurvaren Asplenium ruta-muraria  Sofiekruid Descurainia sophia 

Steenbreekvaren Asplenium trichomanes  Witte mosterd  Sinapis alba 

     

Wijfjesvarenfamilie Athyriaceae  Peperboompjesfamilie Thymelaeaceae 

Wijfjesvarenfamilie Athyrium filix-femina  een Peperboompje Daphne spec. 

     

Waterkaardefamilie Hydrocharitaceae  Zeepboomfamilie Sapindaceae 

Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae  Spaanse aak Acer campestre 

   Vederesdoorn Acer negundo 

Leliefamilie Liliaceae  Noorse esdoorn Acer platanoides 



Muizendoorn, bloem en rode bes Ruscus aculeatus    

aan onderkant bladachtige stengel (phyllocladium)  Ruwbladigenfamilie Boraginaceae 

   Kromhals Anchusa arvensis 

Orchideeënfamilie Orchidaceae  Slangenkruid Echium vulgare 

Brede wespenorchis, uitgebloeid Epipactis helleborine subsp. helleborine  Moerasvergeet-mij-nietje 
Myosotis scorpioides subsp. 
scorpioides 

rozet van Bokkenorchis? Himantoglossum hircinum?  Phacelia Phacelia tanacetifolia 

Vogelnestje, in vrucht Neottia nidus-avis    

   Sterbladigenfamilie Rubiaceae 

Cypergrassenfamilie Cyperaceae  Glad walstro Galium mollugo 

Hangende zegge Carex pendula    

Boszegge Carex sylvatica  Nachtschadefamilie Solanaceae 

   Bitterzoet Solanum dulcamara 

Grassenfamilie Poaceae  Zwarte nachtschade Solanum nigrum s.l. 

Handjesgras Cynodon dactylon    

Eenbloemig parelgras Melica uniflora  Olijffamilie Oleaceae 

Bosgierstgras Millium effusum  Es Fraxinus excelsior 

Riet Phragmites australis    

   Helmkruidfamilie Scrophulariaceae 

Ranonkelfamilie Ranunculaceae  Koningskaars Verbascum thapsus 

Bosrank Clematis vitalba    

een Waterranonkel Ranunculus spec.  IJzerhardfamilie Verbenaceae 

   IJzerhard Verbena officinalis 

Papaverfamilie Papaveraceae    

Stinkende gouwe Chelidonium majus  Lipbloemenfamilie Lamiaceae 

   Kruipend zenegroen Ajuga reptans 

Duizendknoopfamilie Polygonaceae  Borstelkrans Clinopodium vulgare 

Veenwortel, het lege Etang de la Persicaria amphibia  Gewone hennepnetel Galeopsis tetrahit 

Horre stond er mee vol.   Witte dovenetel Lamium album 

Zandvarkensgras Polygonum oxyspermum  Gevlekte dovenetel Lamiunm maculatum 

   Wolfspoot Lycopus europaeus 

Anjerfamilie Caryophyllaceae  Watermunt Mentha aquatica 

Gewone zandmuur Arenaria serpyllifolia  Wilde marjolein Origanum vulgare 

Drienerfmuur Moehringia trinervia  Gewone brunel Prunella vulgaris 

Watermuur Myosoton aquaticum  Betonie Stachys officinalis 

Zeepkruid Saponaria officinalis  Moerasandoorn Stachys palustris 

Dagkoekoeksbloem Silene dioica  Bosandoorn Stachys sylvatica 

Avondkoekoeksbloem Silene latifolia subsp. alba  Valse salie Teucrium scorodonia 

Blaassilene Silene vulgaris s.l.    



Bosmuur Stellaria nemorum  Weegbreefamilie Plantaginaceae 

   Kleine leeuwenbek Chaenorhinum minus (Linaria minor) 

Amarantenfamilie Amaranthaceae  Muurleeuwenbek Cymbalarea muralis 

Papegaaienkruid Amaranthus retroflexus  Lidsteng Hippuris vulgaris 

Rode ganzenvoet Chenopodium rubrum  Vlasbekje Linaria vulgaris 

   Smalle weegbree Plantago lanceolata 

Posteleinfamilie Portulacaceae  Grote weegbree Plantago major s.l. 

Postelein Portulaca oleracea  Veldereprijs Veronica arvensis 

   Grote ereprijs Veronica persica 

Sandelhoutfamilie Santalaceae    

Maretak, ook op Schietwilg Viscum album  Klimopfamilie Araliaceae 

   Klimop Hedera helix 

Ooievaarsbekfamilie Geraniaceae    

Zachte ooievaarsbek Geranium molle  Schermbloemenfamilie Apiaceae 

Robertskruid Geranium robertianum  Groot akkerscherm Amni majus 

   Peen Daucus carota 

Kardinaalsmutsfamilie  Celastraceae  Kruisdistel Erynchium campestre 

Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus  Gewone berenklauw Heracleum sphondylium 

   Pastinaak Pastinaca sativa subsp. sativa 

Wilgenfamilie Salicaceae    

Ratelpopulier Populus tremula  Muskuskruidfamilie Adoxaceae 

Schietwilg Salix alba  Kruidvlier Sambucus ebulus 

   Gewone vlier Sambucus nigra 

Wolfsmelkfamilie Euphorbiaceae    

Amandelwolfsmelk Euphorbia amygdaloides  Kamperfoeliefamilie Caprifoliaceae 

Bosbingelkruid Mercurialis perennis  Grote kaardebol Dipsacus fullonum 

   Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum 

Hertshooifamilie Hypericaceae  Blauwe knoop Succisa pratensis 

Liggend hertshooi Hypericum humifusum    

   Composietenfamilie Asteraceae 

Vlinderbloemenfamilie Fabaceae  Duizendblad Achillea millefolium 

Voorjaarslathyrus Lathyrus vernus  Wilde bertram Achillea ptarmica 

Gewone rolklaver Lotus corniculatus  Grote klit Arctium lappa 

Basterdklaver Trifolium hybridum  Bijvoet Artemisia vulgaris 

Rode klaver Trifolium pratense  Knikkend tandzaad Bidens cernua 

   een Knoopkruid Centaurea nigra-groep, geen C. jacea 

Rozenfamilie Rosaceae  Zomerfijnstraal Erigeron annuus 

Welriekende agrimonie Agrimonia procera  Koninginnekruid Eupatorium cannabinum 

Tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata  lijkt op Muurhavikskruid Hieracium murorum? 



Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna  lijkt op Schermhavikskruid Hieracium umbellatum? 

Moerasspirea Filupendula ulmaria  Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata 

Bosaardbei Fragaria vesca  Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris 

Geel nagelkruid Geum urbanum  Gewone margriet Leucanthemum vulgare 

Vijfvingerkruid Potentilla reptans  Dubbelkelk Picris echioides 

Sleedoorn Prunus spinosa  Echt bitterkruid Picris hieracioides 

Hondsroos, steel bottels kaal Rosa canina  Heelblaadjes Pulicaria dysenterica 

Kleine pimpernel Sanguisorba minor  Bezemkruiskruid Senecio inaequidens 

   Echte guldenroede Solidago virgaurea 

   Boerenwormkruid Tanacetum vulgare 

   Paardenbloem Taraxacum officinale 

     

   Geraadpleegde literatuur:  

   Meijden, R. van der, 'Heukels' Flora van Nederland', 23e druk, Wolters-Noordhoff, 2005 

   Slagter, D., ‘Winterflora bomen en struiken’, Uitgeverij Natuurmedia, 2012 

   Tison, J.-M. en B. de Foucault, ‘Flora Gallica, Flore de France’, Biotope Editions, 2014 

     

   Geertje Pettinga  
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Vogellijst Van 19 t/m 26 oktober 2019 
LAC DU DER  Muriel en André Kommer 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 20 21 22 23 24 25 Camping 

    Observatie data   

                  

Dodaars Tachybaptus ruficollis x   x x x x   

Fuut Podiceps cristatus x x x x x x   

Aalscholver Phalacrocorax carbo x x x x x x x 

Koereiger Bubulcus ibis   x x         

Kleine Zilverreiger Egretta garzetta   x x x   x   

Grote Zilverreiger Casmerodius albus x x x x x x   

Blauwe Reiger Ardea cinerea x x x x x x   

Ooievaar Ciconia ciconia     x         

Knobbelzwaan Cygnus olor x x x x x x   

Kleine Zwaan Cygnus columbianus bewickii       x   x   

Grauwe Gans  Anser anser x x x x   x x 

Canadese Gans Branta canadensis   x           

Chinese Knobbelgans Anser cygnoides forma domestica       x       

Smient Anas penelope x   x x   x x 

Krakeend Anas strepera x   x x   x   

Wintertaling  Anas crecca x x x x   x   

Wilde Eend Anas platyrhynchos x x x x x x   

Pijlstaart Anas acuta     x     x   

Slobeend Anas clypeata x x x x   x   

Krooneend Netta rufina           x   

Tafeleend Aythya ferina x   x x   x   

Kuifeend Aythya fuligula x   x         

Rode Wouw Milvus milvus   x x     x   

Zeearend Haliaeetus albicilla   2x 2x 2x   x   

Buizerd Buteo buteo x x x x x x x 

Sperwer Accipiter nisus   x x     x x 

Visarend* Pandion haliaetus*               

Boomvalk Falco subbuteo       x       

Torenvalk Falco tinnunculus x x x x x x   

Slechtvalk Falco pertegrinus       x       

Patrijs Perdix perdix x             

Fazant Phasianus colchicus x x x   x x   



Waterral  Rallus aquaticus x     x   x   

Waterhoen Gallinula chloropus x x     x x   

Meerkoet Fulica atra x   x x   x   

Kraanvogel Grus grus x x x x x x x 

Scholekster Haematopus ostralegus               

Goudplevier Pluvialis apricaria x   x         

Zilverplevier Pluvialis squatarola   x x         

Kievit Vanellus vanellus x x x x x x x 

Kleine strandloper Calidris minuta     x         

Bonte Strandloper Calidris alpina       x       

Kemphaan Philomachus pugnax       x       

Watersnip Gallinago gallinago x     x       

Grutto Limosa limosa       x       

Wulp Numenius arquata x x x x   x   

Zwarte Ruiter Tringa erythropus     x x       

Groenpootruiter Tringa nebularia   x x x       

Witgat Tringa ochropus         x x   

Oeverloper Actitis hypoleucos   x           

Kokmeeuw Larus ridibundus x x x x x x   

Geelpootmeeuw Larus michahellis x x x x   x x 

Zilvermeeuw Larus argentatus   x x         

Houtduif Columba palumbus x x x x x x x 

Turkse Tortel Streptopelia decaocto   x x   x x x 

Bosuil Strix aluco             x 

IJsvogel Alcedo atthis x   x x x x   

Middelste Bont Specht Dendrocopos medius   x x x x x x 

Grote Bont Specht Picoides major   x x x x x x 

Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor         x x   

Groene Specht Picus viridis x x x x x x x 

Boomleeuwerik Lullula arborea         x     

Veldleeuwerik Alauda arvensis x x x x x x x 

Boerenzwaluw  Hirundo rustica x   x         

Huiszwaluw Delichon urbica     x         

Graspieper Anthus pratensis x x x x x x x 

Oeverpieper Anthus petrosus     x x x     

Witte  kwikstaart Motacilla alba x x x x x x x 

Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea   x x   x     

Winterkoning Troglodytes troglodytes x x x x x x x 



Heggenmus Prunella modularis x x x   x x x 

Roodborst Erithacus rubecula x x x x x x x 

Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros x x x x x x x 

Roodborsttapuit Saxicola torquata       x       

Paapje Saxicola rubetra       x       

Tapuit Oenanthe oenanthe x    x       

Grote Lijster Turdus viscivorus   x x x x x   

Merel Turdus philomelos x x x x x x x 

Zanglijster Phylloscopus bonelli     x x x x   

Kramsvogel Turdus pilaris       x x     

Koperwiek Turdus iliacus       x x     

Tjiftjaf Phylloscopus ibericus x x x x x x x 

Vuurgoudhaantje Regulus ignicapilla   x x         

Goudhaan Regulus regulus x x x     x   

Pimpelmees Cyanistes caeruleus x x x x x x x 

Staartmees Aegithalos caudatus x x x x x x x 

Glanskop Poecile palustris   x   x x x x 

Matkop Poecile montanus   x x   x x   

Koolmees Parus major x x x x x x x 

Boomklever Sitta europaea x x x x x x x 

Boomkruiper Certhia brachydactyla x x x x x x x 

Zwarte kraai Corvus corone x x x x x x x 

Gaai Garrulus glandarius x x x x x x x 

Ekster Pica pica x x x x x x x 

Kauw Coloeus monudela x x x   x x   

Roek Corvus frugilegus x x x x x x x 

Spreeuw Sturnus vulgaris x x x x x x x 

Huismus Passer domesticus x x x x x x x 

Ringmus Passer montanus         x     

Putter Carduelis carduelis x x x x x x x 

Vink Fringilla coelebs x x x x x x x 

Keep Fringilla montifringilla       x   x   

Sijs  Carduelis spinus x x x x x x x 

Kneu Carduelis cannabina     x x x x   

Goudvink Pyrrhula pyrrhula   x   x x     

Groenling Carduelis chloris     x   x x   

Geelgors Emberiza citrinella         x     

Rietgors Emberiza schoeniclus     x x   x   



20 oktober excursie 1 Autour des trois étangs   
       

21 oktober excursie 1 Site de Chantecoq   

  
Observatiehut Presqu'Île de 
Champaubert   

  Observatiepunt Presqu'Île de Nemours   
21 oktober excursie 2 Étang de la Horre   
      

22 oktober excursie 1 Châtignon-sur Broué   
22 oktober excursie 2 Rond het lac op de fiets   
22 oktober excursie 3 Site de Chantecoq   
  La ferme aux grues    
  Sainte- Marie-du lac-Nuisement   
  Presqu'Îl Rouge mer   
     

23 oktober excursie 1 Autour des trois étangs   
23 oktober excursie 2 Presqu'Île de Larzicourt   

     

24 oktober excursie 1 Kerkenroute op de fiets   
24 oktober excursie 2 Langs de Marne   

     

25 oktober excursie 1 Autour des trois étangs   
25 oktober excursie 2 La cornée du Der   

      

   

Totaal werden er 108 soorten vogels waargenomen. 
 
 


