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Kampverslag  van het combikamp        

Goudarques (Gard):      van 03-10 mei 2015   

                en 
Saintes Maries de la Mer (Camargue): van 10 -17 mei 2015. 

 

 

foto Jan Westhuis.  

Deelnemers: 
 Michel van Adrichem en Loes Bakker, Jacques  Bogaarts, Eleonora de Boer, Jan Cevat, Sicco Ens, Hans en 

Anne-Marie Fondse, Bert van Jaarsveld, Thijs Krösschell, Wim de Leeuw, Ruud en Ellen Luttmer, Jan en Ina 

Marbus, Walter Murman, Evert Pellenkoft en Maria de Wit, Rudolf en Tineke Schwab,  Kees Voogd, Arend 

en Geke de Waard, Cees Voorn en Annie Pohlman, Anton en Janneke van Weelderen, Jan en Corrie 

Westhuis. (eerder vertrokken en niet op de foto: Roelof en Paulien Fontein) 
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Kampbestuur: 

Voorzitter:    Rudolf Schwab 

Admin:          Anne-Marie Fondse 

Excursieregelaars:  Geke en Arend de Waard 

 

Verblijfplaatsen: 

Eerste week:   Camping La Grenouille, Goudarques 

Tweede week:  Camping Le Clos du Rhône, Sts. Maries de la Mer 

 

              
foto Michel van Adrichem.      foto Thijs Krösschell.  

                                                        Camping La Grenouille.  

 

                      
foto’s Thijs Krösschell.                             Camping Le Clos du Rhône 

 

 

Verslagredactie: Thijs Krösschell 
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Inhoud: 

Voorwoord.     Rudolf Schwab 

Lijst van excursies.    Geke en Arend de Waard 

Sfeerverslagen    Kampdeelnemers 

Springstaarten    Ruud Luttmer 

Recept Spaanse chorizoschotel  Jan Westhuis 

Waarnemingslijsten: 

 - Vogels     Bert van Jaarsveld 

-  Planten     Jan Cevat 

-  Andere beessies en gespuis  Michel van Adrichem 

-  Dankwoord     Thijs Krösschell 

 

 

foto Jan/Ina Marbus.    Het “symbool” van de Camarque: flamingo’s! 
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Voorwoord. 

Kamperen en op excursie gaan in Goudargues is een feest. Waarom zou je dan na één 

week vertrekken ? 

Wel, het antwoord is eenvoudig: kamperen en op excursie gaan in Camargue is ook een 

feest!!  

Heb je in beide locaties een fiets, dan zijn de mogelijkheden voor excursies erg groot, 

vooral in Goudargues. 

En als je van wijn en wijnbouw houdt, kun je ook nog eens je hart in Goudargues 

ophalen; nog een reden om er langer te verblijven. Jammer genoeg waren de pioenrozen 

uitgebloeid, net als de wilde tulp waar we met Arend naar toe zijn geweest. Volgt hier  

nog een greep uit de waarnemingen: Orpheusspotvogel, Arend met prooi, overal Blauwe 

Bieslelie. En dan ook steeds mooi weer!! 

In Camargue zie je talloze watervogels, met natuurlijk de flamingo:  wat een prachtvogel 

als hij vliegt en al zijn kleuren laat zien. Dan de Steltkluut met zijn ellenlange poten en 

vooral de Kuifkoekoek! 

Een bezoekje aan de kerk van Saintes Maries de la Mer met de zwarte madonna in de 

crypte, maakt het helemaal af. 

Een prachtig kamp met ook nog eens geweldige deelnemers. 

Rudolf Schwab. 

 
 foto Ruud Luttmer. De voorzitter. 
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Lijst van excursies. 

       GOUDARGUE    4 – 9 MEI 2015 
    

       Capelle de St. Michelet 
 

1 
 

04-05-15 
 St. Gely  –  Cornillon 

 
2 

 
04-05-15 

 Montclus via Marnade 
 

3 
 

05-05-15 
 Montclus 

  
4 

 
05-05-15 

 Ferveuil 
  

5 
 

06-05-15 
 La Bastide 

  
6 

 
06-05-15 

 Cascade de Sautadet 
 

7 
 

07-05-15 
 Cascade de Sautadet 

 
8 

 
07-05-15 

 Mont Bouquet 
 

9 
 

08-05-15 
 La Chartreuse de Valbonne 10 

 
09-05-15 

 St .Gely – Cornillon 
 

11 
 

09-05-15 
 

       
       CAMARGUE        11 – 16 MEI 2015 

    
       Camargue 

  
12 

 
11-05-15 

 La Digue – Camargue – Sts .Maries 13 
 

11-05-15 
 Etang de Scamandre 

 
14 

 
12-05-15 

 Sts. Maries – Etang de Vacares 15 
 

12-05-15 
 Noordelijke Camargue 

 
16 

 
13-05-15 

 Pont de Gau / Parc Ornitologique 17 
 

13-05-15 
 Camargue (route 2 Crossbill ) 18 

 
14-05-15 

 5 Gorges – Mejanes 
 

19 
 

14-05-15 
 Noordelijke Camargue 

 
20 

 
16-05-15 

 Noordelijke Camargue/Etang de 
Vacares   21 

 
16-05-15 

 
        

 

NB.  

Dit zijn de georganiseerde excursies door Geke en Arend. 

In de sfeerverslagen treffen jullie ook excursies aan die op eigen gelegenheid zijn gemaakt. 

(Thijs) 
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Frigoulet. (St. Gely- Cornillon). 

4 mei 2015 per fiets 

8 deelnemers.   

We fietsten door een vallei licht hellend naar boven; er waren wijngaarden alom die 

werden besproeid. Bij een waterreservoir zijn we gestopt, want we zagen een grote 

groep bijeneters vliegen. 

 

 
foto Vroege Vogels. 

Langs de weg zagen we overal prachtige irissen in alle kleuren……. 

 “De natuur ligt hier aan je voeten!” merkte iemand op.  

Nadat we de fietsen geparkeerd hadden, op een parkeerplaats in Frigoulet, begon het 

feest der herkenning!  

Evert herkende in het jubelende vogelconcert ontzettend veel vogels en wij wisten 

steeds maar niet wat we hoorden. Met geduld benoemde hij telkens weer de vogels die 

hij herkende aan hun gezang: de wielewaal, de hop, zwartkop, zwaluwen… fijn om door 

deze kenner wegwijs gemaakt te worden. 

 

                                       
                                               foto Thijs Krösschell . Landschap achter Goudargues. 

http://vara.dmd.omroep.nl/x/c/?Hcm7DoMgFADQX3HqiAhRwYY06dB06B80jUG8io2ggavt39PHdIZjVMGSU4xVjKag5NeySLPiglYyWWUR1ybP97DACPsywhzJroMmfs4vQY8OPJKipIQSi24_HbRbj.huET284h2x.flQvOYFr.5rrjpaZfTQ9x2X2lQSBl4PQlJR014MAqBjJvXqPD3BA0KITRY3YyBmk89uk_u2MH4AA06
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In de tent meteen alles weer opgezocht, in de hoop “het” nu eindelijk eens te kunnen 

onthouden.               
 

Na een gezellige pauze in de schaduw, wandelden we omhoog over een pad (een 

afstekertje), bezaaid met keien, waar wilde zwijnen stevig huisgehouden hadden.  

De zwijnen zoeken in de humuslaag naar insecten, eikels en zachte blaadjes; een enorme 

ravage lieten ze achter.  

 

We hoopten aan het einde van de dag nog een HOP te kunnen spotten, maar we hoorden 

hem wel maar zagen hem niet! Helaas. 

Een heerlijke eerste dag! 

Paulien Fontein  

 

 foto Jan/ Ina Marbus. Een dak vol zwaluwen! 
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Chapelle St Michelet  

( Een ruïne van een kapel uit eind 8e eeuw ) 

4 mei . 7 deelnemers, wandelexcursie. 

 

Deze eerste ochtend van het kamp in Goudargues  hoefden we pas om 9.15 uur te 

vertrekken. 

Er waren 7 liefhebbers voor deze korte wandelexcursie naar Chapelle St. Michelet.   

Onze excursieregelaar Geke kwam met de kaart van het gebied aangelopen en reikte 

deze mij ongevraagd aan. Hierbij was ik dus de excursieleider…. !   

Vervolgens ging de groep linksaf richting de campinguitgang, terwijl ik rechtsaf door het 

hek wilde. Gelukkig volgde iedereen mij toch door het hek richting het dorp.  

Bij het eerste groen was het meteen al raak: de groep was niet vooruit te branden en 

alles wat groeide en bloeide moest bekeken en genotuleerd worden. Het zou maar een 

halve dag excursie zijn…. 

 

                   
                foto Ruud Luttmer. Waarom excursies zo traag verlopen….    

 

Maar na de eerste zeer uitgebreide waarnemingen liep de groep uiteindelijk richting het 

dorp. Daar aangekomen zag ik een bloemist en stelde voor daar onze waarnemingen 

voort te zetten en vervolgens een restaurantje te zoeken voor de koffie.  

Dat vond de groep geen echt goed idee en we gingen aan de wandel. Bij het eerste 

ruderaal  terreintje werden weer vele waarnemingen gefotografeerd en genoteerd.  
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Uiteindelijk gingen we weer verder en bij de eerste splitsing van de weg ging de groep 

rechtsaf terwijl de gemarkeerde wandeling naar links ging, maar enige souplesse moet 

kunnen. 

Al gauw ging de weg over in een verhard pad langs vele wijngaarden. Daar vonden we in 

de bossen onze koffieplek op een verlaten open deel met een tafel en banken, hut en 

zelfs een toilet (!), allemaal vast van een zonderling. Hier hebben we heerlijk in de zon 

van onze koffie, chocomel en ander lekkers genoten. 

 

 
foto Tineke Schwab. Eerste excursiedag, langs de Cèze. 

Het pad vervolgend kwamen we bij de rivier de Cѐze aan. Deze stroomde aardig en er 

was een breed kiezelstrand. Uiteindelijk besloten we de rivier stroomopwaarts te volgen 

om zodoende weer op het gemarkeerde pad van de kaart uit te komen. Dit is ons gelukt 

na veel klauteren over hoge rotsblokken en steile  beboste hellingen. Uiteindelijk 

kwamen we op een camping uit. 

Linksaf vonden we al snel ons doel de Chapelle St. Michelet. Het restant was een ruïne 

uit de 8e eeuw. Hier hebben we lekker onze boterhammetjes genuttigd, uitgerust  en vele 

waarnemingen gedaan, waaronder een baltsend paartje wouwen. 

Om ca. 15.00 uur kwamen we zeer voldaan van deze mooie tocht weer op de camping 

aan. Een zeer geslaagde en gezellige excursie! 

Waarnemingen:  

Planten: 120 

Vlinders: 14 

Vogels: 28 

Amfibie: Een hazelworm die over het pad kroop. 

Afstand:  5,7 km.   Tijdsduur: 6 uur (sic!) 

 

Ruud Luttmer. 
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Montclus 

5 mei.  10 deelnemers. per auto. 

Een 'lange' excursie bij Montclus.  

Met 10 man (Hans en Anne-Marie, Bert, Paulien en Roelof,  Geke, Kees, Jacques, Jan C. en 

Anton) in KNNV-plantentempo langs de Cèze gelopen, over een goed pad. Onderweg veel 

bijenblad, een dovenetelachtige, met steeds 2 paarswitte bloemen naast elkaar.  

 

In het bos hoorden we de hele tijd de wielewaal. Er hing (het restant  van) een bootje 

hoog in de bomen. Zo hoog heeft het water in de Cèze gestaan! (zie foto). 

Bij Source de Marnade, waar een ondergrondse rivier weer aan de oppervlakte komt, 

begonnen 2 duikers net aan hun tocht in de ondergrondse rivier. Na nog wat 

bellensporen waren ze verdwenen. Het leek ons iets te spannend. 

Een steile klim over een pad met losse stenen volgde (over 300meter, 80meter 

klimmen). 

Bij l'Aiguille in de volle zon geluncht. Een goed pad waarvan de berm blauw kleurde van 

de bieslelie, maar ook vrij veel mooi bloeiend wit bosvogeltje, goed te herkennen aan de 

smalle lange bladen.  

Het pad was iets te goed, we liepen stevig door, waardoor de afslag terug naar Montclus 

werd gemist door de excursieleider, die achteraan liep. Hans had gelukkig een fluit, 

waarmee de doorlopers werden teruggefloten. Over een smal maar redelijk pad volgde 

de afdaling naar Montclus. 

Totaal ongeveer 7km., gelopen van 9.30 tot 14.30 uur. 

Jan Cevat 

                                          
 foto Jan Cevat.  Bootje in een boom.       foto Jan/Ina Marbus. Jacques met flora. 
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Montclus.  

5 mei; deel van de groep per fiets; deel per auto. 

Rond 8.30 uur vertrok een groepje fietsers naar bestemming Montclus, gevolgd door de 

“autogroep” om 09.00 uur. 

We kwamen gelijk aan en Geke verdeelde de groep in 2 wandelroutes.  

Wij gingen van de parkeerplaats onder het schilderachtige dorp Montclus over een 

smalle lange stenen brug over de Cèze. De wandeling ging geleidelijk omhoog en in het 

begin werd overal lang stilgestaan bij de vele planten in de bermen. Met een grote 

diversiteit van eerst muurplanten als venushaar en steenbreekvaren langs een 

molensloot. Toen enorme schijfcactussen en een rotstuin met ondermeer navelkruid, 

nachtsilene, vleugelbloem en pijpbloem. Op een open stuk weer andere vegetatie zoals 

kogelbloem en bijenblad. Ook hier weer enkele eikensoorten en aardbeiboom.  

Door de warmte waren er vele vlinders actief zoals oranjetipje, distelvlinder, 

koningspage, veldparelmoervlinder, citroentje, oranje zandoogje, boswitje, 

kolibrievlinder en blauwtjes. 

We hoorden een wielewaal dichtbij komen. 

 foto Tineke Schwab: Koningspage. 

 

Na een uur gingen we, na een klein stukje te hebben afgelegd, koffiedrinken tussen de 

bloemenweelde. Hier hoorden we en herkenden, na enige discussie, een bergfluiter. 
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Na veel klimmen en een zeer steenrijk pad, kwamen we bij een prachtig uitzicht over het 

dal van de Cèze. We liepen verder over het steeds lastiger stenen pad, waarbij Corrie het 

heel moeilijk had. Boven op een steenplateau hielden wij onze lunchpauze. 

 

foto Ruud Luttmer: lunchpauze op steenplateau. 

 

De terugweg was heel relaxed. Ik zag nog een distelvlinder en een pijpbloemvlinder. En 

een waarneming die niet telt, maar wel heel leuk een slangenarend dichtbij over de 

bomen. Mooie dikke kop met geel oog en even later een raaf. 

Nog even het dorpje bezocht dat erg schilderachtig is en “huiswaarts” gekeerd. 

 

Evert Pellenkroft 
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Verfeuil. 

6 mei. 5 deelnemers. per auto. 

 

Vandaag gaan we met z’n vijven op pad. Loes en ik vertrekken om 10.10 uur met de auto 

(geen fiets mee) naar het startpunt. Jacques, Jan en Bert zijn iets eerder met de fiets op 

pad gegaan. Wij hebben bij de kerk van Verfeuil afgesproken.  

Op KNNV’ers moet je meestal iets langer wachten, want ze zien onderweg allerlei moois. 

Ze stoppen dus regelmatig om dat moois te bekijken en te determineren. Ook nu, maar 

tijdens het wachten zoek ik alvast het startpunt van de wandeling, kijk wat rond en we 

drinken op ons gemak koffie.  

Een man verwijdert met een motormaaier  allerlei “onkruiden”  langs de randen van 

wegen en huizen.  

Om 11.10 uur komen Jacques, Jan, Bert en Arend aangefietst. Arend is meegefietst, maar 

hij zal terugfietsen als wij met de wandeling starten.  

Als de man, die netjes al het groen met de motormaaier verwijdert,  ontdekt dat wij 

geïnteresseerd zijn in planten, spreekt hij ons aan. Hij wijst ons op een ongeveer 800 

jaar oude prachtige steeneik. De boom is volgens een andere dorpeling zo’n 27 meter 

hoog. Ik vind het een indrukwekkend idee dat het al zo’n 800 jaar geleden is dat deze 

boom als kiemplantje is opgekomen. Deze andere dorpeling laat ons zijn zelfgebouwde 

schuur zien. Als dakspanten zijn kromme boomstammen gebruikt, die aan zijn komen 

drijven via de rivier. Deze kromme boomstammen zijn weer ondersteund door stenen 

om het dak een beetje waterpas te houden. Prachtig om te zien en wat een goede manier  

om dat drijfhout te gebruiken.  

                                 
foto Ruud Luttmer. Paarse morgenster.                         foto Ruud Luttmer. Wondklaver. 

  

Het is inmiddels 12.00 uur. Bij ons startpunt zit een gekraagde roodstaartman in het 

zonnetje op een antenne te zingen. Hij laat zich goed zien en we kunnen van zijn gezang 

en prachtige verenkleed genieten. Aan de rand van het dorp komt een behoorlijk 

afgevlogen vlindertje aanfladderen, dat op een hek neerstrijkt. Alhoewel ik het beestje 

nooit eerder in levende lijve heb gezien, herken ik het meteen aan het silhouet. Mijn 

haartjes springen omhoog. Onmiskenbaar, de snuitvlinder!  

Als ik de anderen op de vlinder wil wijzen, gaat het beestje er (getverdrie) vandoor. 

Net buiten het dorp zien we prachtig begroeide bermen met veel kuifhyacinten en 
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meerdere knalroze wilde gladiolen.  En hier vliegt ook het esparcetteblauwtje (hoe 

toepasselijk!) bij een veldje esparcette. Al struinend zijn we bij een landweggetje 

aangekomen.  Bert ziet een slangenarend, maar voordat de anderen reageren is deze al 

weer verdwenen.  

We blijven nog wel even staan om te zien of de vogel terugkomt, maar helaas.  

Inmiddels wandelen we over een open stuk land richting een bosrand. Loes ziet 

pluizenbollen van verschillende grootte. Morgenster? vraagt zij zich af. Jacques en Jan 

determineren het als schorseneer.  

 

De rollen zijn vandaag duidelijk. Bert (vogels) krijgt een stijve nek van na  ar boven turen, 

Jan en Jacques (planten) een stijve nek van naar beneden kijken, Michel rent struikelend 

met zijn net achter de vlinders aan en Loes “coördineert” het geheel.   

foto Michel van Adrichem: veldparelmoervlinder.  

 

We zijn inmiddels bij een bosrand aangekomen. Het is tijd geworden voor een pauze 

zodat we hier ff (!.  ,  thijs) neerstrijken. Na de pauze vervolgen we onze weg langs de 

bosrand. Dit pad loopt omhoog naar Montèze, een klein dorpje dat deel uitmaakt van de 

gemeente Verfeuil. Na dit dorpje komen we in een bos terecht. In het bos, waarvan  een 

deel is gekapt, maken we wat meer snelheid. Het is duidelijk een wat minder interessant 

stuk.  

De wandeling loopt naar beneden richting Mongran. Hier beneden steken we de 

L’Auguillon over, om over het pad langs de L’Auguillon terug te wandelen richting 

Verfeuil. Eerst doorkruisen we nog een klein stukje bos om daarna in een open vlakte uit 

te komen. Met aan de ene kant van het pad akkerland en wijngaarden en aan de andere 
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kant een strook van ongeveer 15 meter tussen het pad en de L’Auguillon. Deze strook en 

de bermen zijn voor ons het interessantst.  

Na het bos fladdert er hier weer van alles (o.a. zuidelijke pijpbloemvlinder, resedawitje 

en scheefbloemwitje). Nadat we de D143 oversteken en de L’Auguillon achter ons laten, 

komen we op een minder interessant pad tussen akkerbouwland en lopen we voor 

KNNV’ers in een behoorlijk tempo terug naar Verfeuil. 

Michel van Adrichem. 

 

foto Tineke Schwab: pijpbloemvlinder. 
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La Bastide. 
 6 mei. 16 deelnemers. per fiets 

Na een eenvoudig fietstochtje van de camping naar La Bastide, is in het dorp het 

startpunt niet meteen duidelijk. Aan het eind van het dorp staat een wandelwegwijzer: 

“La Noetie + 98m”. Het eerste deel ging door open veld en licht struweel. Het leverde een 

boomleeuwerik op maar ondanks speuren geen klauwier. Even later liet een 

orpheusspotvogel zich goed bekijken en beluisteren. Vlak daarna zagen we een 

pijpbloemvlinder. Even verder in het bos, bergopwaarts nog meer vlinders en leuke 

planten o.a. aspergeorchis. Bij de kruising vlak voor de top van Les Grands Pins de 

Perriere , hielden we koffiepauze en die eindigde met een demo door de blauwe 

ijsvogelvlinder. Daarna voerde de route door het bos met af en toe een vondst. Na de 

lunch liepen we de rest van de afdaling door het bos. De afslag vlak voor de bosrand 

stond afgekruist of misten we. Nu liepen we het laatste stuk door open veld en langs de 

weg. Dat leverde wel de vondst van gladiolen op en beneden bij de wasplaats een bijna 

verdronken hazelworm en 2 Amerikaanse rivierkreeften. Daarna splitste de groep 

spontaan op in bezoekers van de antiekzaak en zoekers naar bijeneters. Deze vogels 

werden niet gezien maar wel het wandje met 10 gaten. Dat was na ca. 2 km. links van de 

weg bij de afslag naar Gressac. 

Jan Marbus. 

 foto Tineke Schwab. Orpheusspotvogel  bij La Bastide. 
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Roque-sur-Cèze. 
7 mei. 21 deelnemers.  per auto en fiets 

Vandaag op eigen gelegenheid naar Roque-sus-Cèze. 

Enkelen met de auto, de meesten op de fiets. 

De groepen waren snel ingedeeld in een korte en een lange route. 

Hoewel het bruglicht “rood” aangaf, ging onze groep naar goed Nederlands gebruik toch 

de brug over de Cèze over. Onze groep bestond uit 21 deelnemers; een bonte 

verzameling van allerlei specialismen en de rest toehoorders, belangstellenden en 

meelopers. 

Ieder genietend op zijn eigen manier. Natuurlijk viel de groep vanzelf uiteen, want  

vlinderspecialisten en plantenkenners hebben meer tijd nodig dan vogelspotters. 

Ik vond het al heel knap dat de groep uiteindelijk toch gezamenlijk koffie heeft 

gedronken en gezamenlijk geluncht. 

Het was een serene en ingetogen tocht waarin veel te zien en veel te bediscussiëren viel. 

Landschappelijk ook erg afwisselend. Tegen half drie ontmoetten de 2 groepen elkaar 

weer op het terras van Roque-sur-Cèze.  

Enkele personen kwamen niet zozeer vanwege de drankjes of de hapjes, dat was maar 

bijzaak, maar voor een voederende hop die vanaf het terras goed was waar te nemen. 

 

          
foto Tineke Schwab. Voederende(?) hop.                              Foto Jan/ Ina Marbus. Hop wegvliegend. 

Ongeveer gelijktijdig ging men op weg naar de Cascades om de waterspreeuw te kunnen 

zien of de gele kwikstaart. Wij, op een enkeling na, hebben ze niet gezien, maar de 

apotheose kwam aan het eind van de excursie: door een flink eind door te fietsen en stil 

te houden voor een steile wand…  Grote stilte! Geen bijeneters, dus maar terug of toch 

doorrijden? Enkelen bleven staan en dat was hun geluk, want langzaam maar zeker 

werd duidelijk dat hier een kolonie bijeneters aanwezig was. Een zijweggetje bood een 

magnifiek uitzicht op een grote groep van deze kleurige vogels, die nog niet zo lang 

geleden waren gearriveerd. Een toegift die lang zal blijven hangen! 

Cees Voorn. 
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(Een tweede , veel kleinere groep ging direct naar de Cascades.  Op het moment van 

arriveren was het daar nog lekker rustig in tegenstelling tot later op de dag, toen half 

Frankrijk er rondliep. 

Vandaar ws. dat deze groep langdurig naar heen en weer vliegende waterspreeuwen heeft 

kunnen kijken, die de groep van de hierboven beschreven excursie gemist heeft.  Zie het 

verslag van Jan Westhuis. Thijs).  

Cascades du Sautadet . 
 7 mei. 6 deelnemers. per auto en fiets. 

Op eigen gelegenheid reden de excursiedeelnemers  acht kilometer naar Cascades du 

Sautadet  en La Roque-Sur-Cèze. 

Toch kwam de groep bijna gelijktijdig bij het eindpunt: de brug over de Cèze. 

Hier werd gesplitst in een Cascade-  en een dorpgroep. 

De Cascadegroep had al snel het geluk de waterspreeuw te zien, waarschijnlijk bij zijn 

nest. 

Zoals verwacht, was ook de grote gele kwikstaart te zien. 

 

 foto Thijs Krösschell. Les Cascades de Sautadet 

 

Vanaf de Cascades werd een mooie wandeling gemaakt. Er waren veel vogels te horen. 

Ook hebben we uitgebreid een wielewaal kunnen bewonderen. 
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Van de planten viel een grote fel gele composiet op; door mij op naam gebracht als 

Urospermum dalechampii. Langs de berm vonden we een bijenorchis. 

        
 foto’s Thijs Krösschell.                            Urospermum dalechampii. 

Rond twaalf uur splitste de groep zich verder op in eigen brood eters en luxe lunchers. 

Een verdere  opsplitsing vond na de maaltijd plaats. 

 Corrie had wat voetproblemen en wij gingen daarom terug naar ons kampterrein 

Jan Westhuis. 

         
foto’s Thijs Krösschell.  Les Cascades. Domein van waterspreeuw en gele kwikstaart. 

                                                        
                                      foto Thijs Krösschell. Landhuis in prachtig gebied achter les Cascades. 
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Guidon de Bouquet/ Grotte des 3 ours. 

8 mei. 14 deelnemers. per auto. 
 
We vertrekken per auto uit Goudargues om 9 uur. Na een mooie rit over kleine 
weggetjes zijn we de mooie Col du Guidon opgereden naar de top: 629mtr. 
Het weer daarboven was koud en dreigend winderig.  We kwamen er samen aan met 
een groep ronkende motorrijders, die gelukkig meteen doorreden, zodat wij daar rustig 
naar de rijke flora konden gaan kijken. 
Op de parkeerplaats ontmoetten wij onze gids van die dag, de heer Jean Louis Picard. 
Het uitzicht rondom de top was adembenemend.  
 
Dreigende donderbuien die we vanuit de Cevennen zagen aankomen. Verder op de top 
stonden hoge zendmasten met vele meetpunten, een uitzichttoren en een Maria op een 
lelijke hoge sokkel. Hagel en regen joegen ons een oude aftandse kapel in. 
Op een ceramische overzichtstafel met o.m. zicht op de Mont Ventoux stond de tekst van 
Psalm 120: “Ik hef mijn ogen op naar de bergen”.  Dus dat deden we. 
 
Jean Louis kon ons vele plantensoorten aanwijzen. Hij was ook zeer belangstellend naar 
de kennis van onze groepsleden. Hij toonde een folder van Gard de Nature, een 
particuliere vereniging, bij Arend en Geke bekend, die de streek heel goed kennen.  
Vanwege de kou reden we een stuk naar beneden waar de zon tevoorschijn kwam.  
Daar hebben we forse wandeling (weer omhoog) gemaakt met in het begin een mooi 
laantje van hoge toorts.   
 

 
foto Thijs Krösschell. Toorts zo hoog als een mens. 
 
Om 13uur was het lunchtijd. Jean Louis ging rond met zijn fles rosé en minikoekjes.  
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Na wat gymtraining van sommigen, trokken we verder een smal pad op met prachtig 
uitzicht op het dorp Seynes. 
 

                    
foto Jean Louis Picard. Het eerst nog brede pad.                  foto Thijs Krösschell. Maar steeds smaller,  
                                                                                                                               steniger en steiler. 
 

Een deel van de groep maakte een zijtrip naar een grot.  
Dit bleek een hoge holle ruimte waar je naar binnen kon gaan. Er borrelden wat 
mysterieuze en spirituele opmerkingen naar boven en daarmee sloten we dat bezoek af 
nadat Anton zijn wonden van een glijpartij had gewassen.  
Terug naar de route waar een paar prachtige vlinders zich mooi lieten fotograferen. 
Een deel van de groep liep daarna met de gids langs het pad verder om naar de auto’s 
terug te keren- dit zou de kortste route zijn-; een ander deel liep hetzelfde pad terug en 
was dus verreweg het eerste weer bij het beginpunt. 
 
Jean Louis werd bedankt voor zijn inzet die dag en we reden om 16.30 terug naar de 
camping. 
 
Janneke van Weelderen. 
 

                              
                              foto Thijs Krösschell. Uitzicht vanaf de berg op Seynes. 
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La Chartreuse de Valbonne. 
9 mei. ? deelnemers. per auto (10 km. heen en 10 km. terug) 

We hadden een relaxte excursie waarbij we voor 5 euro het klooster mochten 

bezichtigen. 

Hoewel het interieur van het klooster niet heel bijzonder was, werd de originele kunst 

bijzonder gewaardeerd. 

Na het bezoek aan het klooster dronken we koffie op de binnenplaats. Na dit 

genietmoment gingen we op pad  en hebben we door een prachtig loofbos, waar een 

beekje doorheen liep, gewandeld.  De vondst  van stofzaad en vogelnestorchis was wel 

heel bijzonder. Kortom een fijne excursie in een fraai gebied. 

Anne-Marie Fondse. 

 
(Van de vogelnestorchis helaas geen foto. Dus dan maar een aantal andere fraaie exemplaren. Thijs). 

                         
foto Jan/ Ina Marbus.                               foto Ruud Luttmer.                                      foto Ruud Luttmer.  ws.“een” 

Bijenorchis.                                                Aangebrande orchis   Harlekijnsorchis (Orchis morio), 

 

                               
                                        foto Tineke Schwab.  

                                        Wit bosvogeltje. 
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De Camargue! 

 
foto Tineke Schwab. “Dampend water” (aan het eind van de middag te zien) en flamingo’s. 

 

 
foto Ruud Luttmer. Paarden in de Camargue. 
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Digue Etang de Vaccarès. 
11 mei. 24 deelnemers. per fiets. 

Per fiets reden we vanaf de camping dwars door Sts. Maries naar de Digue, de zuidoever 

van het beschermde natuurgebied Etang de Vaccarès. 

Het was ongelooflijk mooi weer, onbewolkt, 25* C, een klein windje vanuit zee en een 

goed te rijden zand-/ grindpad langs een enorme kwelderachtige vlakte. 

Al gauw viel de stoet uit elkaar. Er waren zoveel leuke dingen waarvoor men wilde 

stoppen! Maar voor de koffiestop kwam iedereen weer bijeen op het brede strand.  

Hier werden leuke schelpen gevonden! 

Ook daarna waren er vele tussenstops. 

Het zicht op het meer was grandioos en steeds werden er weer nieuwe vogelsoorten 

gezien of gehoord. 

De flamingo’s trokken toch wel de meeste aandacht, vooral als ze in de vlucht hun roze-

rode kleuren lieten zien. 

 

                       
                            foto Ruud Luttmer, De rode kleuren van de flamingo. 

Het vuurtorentje Le Phare de la Gacholle lokte in de verte. Ruim de helft van de fietsers 

had de moed om door te fietsen, want het pad werd wel wat lastiger te berijden. 

Eindelijk, de vuurtoren was bereikt, het terras was vast wel open…. 

Maar nee, alles zat op slot. We hebben op het beschaduwde terras onze laatste proviand 

met elkaar gedeeld en zijn daarna weer teruggefietst. 

Er waren veel toeristen die het stadje bezochten en ook een stukje dijk “deden”. 

Waarschijnlijk vanwege de vakantieweek (Hemelvaartsdag). 

Ina Marbus 
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Etang de Scamandre 
12 mei. ? deelnemers. Per auto. 

Start bij het infocentrum van Scamandre. 

De heer Hergé, onze gids voor vandaag, staat ons op te wachten en met een waterval aan 

verstaanbaar (!) frans, vertelt hij veel over het gebied en de vogels. 

Ook geeft hij ons een inkijkje in twee boeken die hij gaat uitgeven over de vogels van het 

gebied. 

Aanvankelijk was het bewolkt maar als de zon doorkomt, wordt het aangenaam warm. 

We lopen over een plankier tussen “velden” waterranonkel en later over een verhard 

pad. 

Na de lunch valt de excursie uiteen in groepjes die elk huns weegs gaan. 

 

Een mooie dag met veel vogels. Echter zijn er veel andere groepen. O.a. schoolkinderen 

die nog meer geluid produceren dan wij. 

Rudolf Schwab. 

                                
                                                                                   foto Tineke Schwab. Geelpootmeeuw. 

 
foto Tineke Schwab. Zwarte Ibis. 
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de Alpilles , zuidhelling. 
13 mei. 2 deelnemers. per auto.  

 

We zijn met de auto vanaf Sts. Maries naar Les Baux de Provence gereden (60 km).  

Achter Les Baux (waar overigens de naam bauxiet vandaan komt) hebben we de auto 

geparkeerd en zijn route 12 van de Crossbil guide, editie 2006, gaan lopen. de wandeling 

gaat eerst onder de heuvels door de olijfgaarden. daarna worden de heuvels 

beklommen. Bovenlangs voert de wandeling dan richting een radiotoren vanwaar het 

weer naar beneden richting auto gaat. De wandeling is betrekkelijk makkelijk en niet al 

te lang. We hebben vier uur gelopen. In de guide staat dat de wandeling minder 

interessant is voor vogelaars en landschapsgenieters. voor botanisch geïnteresseerden 

is het echter een aanbeveling. Als de temperatuur hoog is kan het op de zuidhelling 

waarschijnlijk behoorlijk uitpakken, wij hadden daar met het rustige zonnetje van die 

dag geen last van.  

Voor geïnteresseerden in middeleeuwse burchten is een bezoek aan Les Baux misschien 

wel leuk, ga daar in ieder geval zo vroeg mogelijk heen, toen wij naar huis gingen vielen 

de bussen zowat van de berg naar beneden. 

Jacques Bogaarts 

foto Tineke Schwab. Teugrium montanum. 
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Parc Ornithologique. 
13 mei. 23 deelnemers. per fiets (de meesten). 

 

Met 18 mensen achter je aan fietsen is het een hele verantwoordelijkheid, maar we zijn 

goed aangekomen via de  drukke D 38, bij Bac duSauvage naar rechts over een mooie 

maar bochtige weg en linksaf naar de ook al drukke D 89 in het Parc Ornithologique! 

Daar voegden zich nog 5 excursiegangers, die per auto waren gekomen, bij ons. 

De toegang bedroeg € 6,- p.p. 

Al die vogels die op de vorige excursies van verre wanhopig met telelenzen dichtbij op 

de prent gezet werden, zaten hier vlak voor onze neus. 

 

 
foto Tineke Schwab. Kwak in het Parc Ornithologique. 

 

Dat werd in het begin een beetje dringen om het mooiste “dichtbij plaatje”, maar zoals 

op alle KNNV-excursies, waaierde de groep uiteen in snelle, minder snelle, langzame en 

heel langzame groepjes. 

We liepen tot de lunch de 4,5 kilometer van de lange route, aten bij het beginpunt en 

namen daarna nog de korte route (2,5 kilometer). 

Enkelen kozen er al voor om richting camping te rijden. 

Om half vier was iedereen weer terug. Met vele foto’s van flamingo’s, maar ook weer van 

een smaragdhagedis. 

 

Tineke Schwab. 
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Le Petit Camargue. 
14 mei. 1 persoon. per fiets. 
 
Sfeerverslag van de fietstocht op 14 mei 2015 die ik alleen gemaakt heb. 
Route: 
D38  via pont bij Bac du Sauvage D85, D38c Chateau d'Avignon, D570, binnendoor 
weggetje, D38. 
Zoals zovele fietstochten zowel op de heen als terugweg min of meer tegenwind.  En die 
was fors. 
 
Wachten voor de pont want die vertrekt slechts op het hele en halve uur en vaart met 
een bloedvaart heen en terug in circa 7 minuten. Het is een kabelpont aangedreven door 
schoepraderen. Er wordt niet op je gewacht: als je net aan komt rijden ben je te laat. 
De "kapitein" staat tussentijd voor het toilethok de wachtende voor de volgende lichting 
in de gaten te houden.  
 

         
 foto”s  Eleonora de Boer. De pont.            Niet gedetermineerde harige rups.  

 
Vlak na de pont stond in een aftandse schuur een prachtige, opgezette, vos met jongen.  
 
De 1e afslag richting Petit Camargue genomen maar dat was geen goede optie. Er was 
alleen nog riet te bewonderen. Daarom al snel teruggegaan.  
 
Het landschap rond de D85 is veel groener en afwisselender dan bij Saintes Maries. Je 
fiets ook veel langs sloten of zelfs langs de Rhône. 
 
Een redelijk lang behaarde rups van ca. 10 cm kroop richting berm. Om een foto te 
nemen deze een stukje terug geduwd. De rups rolde zich op. Na 10 minuten hield ik het 
voor gezien. Ik heb de rups niet kunnen determineren. 
 
Venkel groeit hier in de berm; dus geplukt voor eigen gebruik. Goed voor een lekker 
kopje thee en voor een vollere smaak van het eten. 
 
Een buizerd en een wouw die met elkaar in de clinch lagen was een prachtig spektakel. 
Zelfs werd mijn fietstocht op een gegeven moment opgeluisterd door een kikkerconcert. 
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Ook van de bruine kiekendief mocht ik onderweg genieten. Net als van de kieviten en de 
grote karekiet. En dat tussen de rijstvelden. Tevens heb ik een vijgenboom van wat, nog 
groene, vijgen afgeholpen en werd ik verrast door een bremraap. 
 
Net als door het waterlepeltje dat hier in grote getale aanwezig is. 
 
 (nb. Achteraf gedetermineerd als kleine waterteunisbloem. Ook een Ludwigia, maar : Ludwigia peploides 
ipv. Ludwigia palustris. Thijs.) 

 
Het knalapparaat tussen de rijstvelden, dat eens in de zoveel tijd zijn werk doet, is niet 
erg effectief. Een zwerm vogels vliegt een paar meter op om vervolgens min of meer op 
dezelfde plek weer neer te dalen.  
 
Bij het kanocentrum heb ik geïnformeerd naar mogelijkheden en kosten van het huren 
van een kano of kajak. Slechts 22€ voor 3 uur!! 
 
Een dode egel verraadde zijn aanwezigheid in deze omgeving en langs de weg naar het 
kasteel was een meertje met 10 zwarte ibissen. Dit was een heikele plek voor mij. Omdat 
de plas links van de weg lag, stak ik over om zo'n 30 meter achter een daar in rijrichting 
geparkeerde auto te gaan staan. Ineens begint de bestuurder keihard achteruit te rijden. 
Met vrees voor eigen leven kon ik nog net fototoestel, verrekijker en rugzak bij elkaar 
graaien om met mijn fiets eerst vooruit te rennen en vervolgens opzij. Toen ik eindelijk 
in beeld van de man was putte deze zich middels gebaren uit in duizend 
verontschuldigingen.  
 

 
 foto Eleonora de Boer. De zwarte Ibissen die Eleonora bijna fataal werden. 
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Een argusvlinder, distelvlinder en klein geaderd witje vrolijkten eveneens mijn tocht op.  
 
 Mijn lunch heb ik gegeten in de tuin met uitzicht op het kasteel van Avignon. Om 
vervolgens de waterwerken rondom het kasteel te bekijken. Van bevloeiingsinstallaties, 
watertoren tot warmwater- en energievoorziening. Het aller modernste wat er rond 
1900 voor handen was en wat nog steeds zijn werk doet.  
Helaas was het kasteel zelf tussen de middag gesloten.   
In de tuin werden verschillende bomen geduid maar het mooist vond ik een enorme 
bloeiende kastanje en heel verrassend een bloeiende yucca.  
 
Op de kaart werd een snellere binnendoor weg aangegeven. Leek me fijner dan al die 
voorbij razende auto's op de D 570.  Tweederde van de weg ging het goed. Toen 
veranderde de weg in een rul zandpad waar bovendien de berm van gemaaid was.  
Het maaisel bestond uit bamboe wat men had laten liggen. Kortom dat werd een 1/2 
uurtje afzien, mijn fiets al duwend in de brandende zon.  
 
Daarna kon ik een nog even genieten van de vrolijke versierde bermen in rood, geel en 
paars van klaprozen, boterbloemen en irissen xiphium.  
 
Kortom een geslaagde excursiedag.  
 
Eleonora de Boer 
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Noord- en Oost Camargue. 
Ten Oosten en Noorden van het Etang de Vaccarès. 
14 mei. 2 deelnemers. per auto. (ca. 140 km.) 
 
Omdat het een dag leek te worden met allemaal “kleine” excursies (qua 
deelnemersaantal), besloten Sicco en ik samen de route te rijden die Evert en Maria de 
vorige dag hadden gedaan met als resultaat 71 vogelsoorten, waaronder ralreiger, 
roerdomp, vorkstaartplevier etc. Dat moesten wij, allround veldbioloog en middelmatige 
vogelaar met toch 50 jaar ervaring, beter kunnen! 
 
We reden een mooie route met heel veel stops en hebben overal goed rondgekeken. 
Na 2 uur zaten we pas op ca. 15 soorten…. 
Gelukkig werd dat in de loop van de dag beter. Na een bezoek aan het bezoekerscentrum 
( La Cadière), waar we Le Sambuc als vorkstaartplevierenplek kregen aangewezen, over 
kleine weggetjes verder gereden. 
Omdat het erg heet was en alle Fransen volgens ons hun siësta op schaduwrijke 
terrassen doorbrachten, stopten wij bij een buitenrestaurant in de rimboe,, waar het 
inderdaad druk was met etende Fransen (Hemelvaartsdag!). 
Ons werd de dagschotel aanbevolen (-gesmeerd?) bestaande uit vis- een Dorada voor 
mij; die van Sicco zag er nog exotischer uit- gevangen in het nabijgelegen meer. 
We hebben daar als echte Fransen, niet op de tijd lettend, 2 uur heerlijk doorgebracht 
met eten en wijn drinken.  
 

foto Thijs Krösschell. Sicco aan de lunch. 
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Na beiden € 40,- lichter te zijn geworden en ik wat draaierig was van de ½ liter rode 
wijn, weer verder. Sicco had een deel van zijn witte wijn in een colaflesje verzameld: hij 
was de chauffeur. 
Van de restauranthoudster hadden we een mooi gebiedskaartje gekregen waarop ze 
allemaal plekken had aangekruist die we beslist moesten bezoeken. Tot Salin de Girand 
en la Palissade, bij de monding van de Rhône aan toe. 
Maar de siësta had te lang geduurd, dus dat was niet meer haalbaar. 
Wel zijn we naar het punt aan de Digue gereden, oostelijk van de vuurtoren, waar we de 
eerste dag vanaf de westkant allemaal naar toe waren gefietst (zie excursieverslag van 
Ina Marbus). Een erg drukke plek, maar ook een erg mooi uitkijkpunt. 
Daarna dan naar Le Sambuc, maar natuurlijk geen vorkstaartplevier te zien.  
Ook geen kwakken, ralreigers, purperreigers etc. 
Evert had ons dus duidelijk verslagen! 
Maar toch kwamen we na een lange mooie tocht van 140 km. om 18.15 uur voldaan op 
de camping terug. 
Met toch ook leuke waarnemingen als witwangstern en zowel een groepje bij elkaar 
broedende ooievaars als een kleine kolonie blauwe reigers in een enkele boom.   
 

foto Tineke Schwab. Blauwe reigers op nest. 

 
Baardgrasmus (heel mooi waargenomen), gele kwikken, grauwe gorzen, 
zwartkopmeeuwen etc. In totaal 62 soorten. 
En, oh ja, wel honderd keer de opmerking van Sicco:”graszanger”, die hij door het 
motorlawaai van zijn oude dieseltje wèl steeds hoorde en ik met mijn dovemansoren, 
geen enkele keer. 
 
Thijs Krösschell 
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Etang de Vaccarès. 
(betreft de beschreven route nummer 2 inde Crossbillguide van de Camargue). 
14 mei. 2 personen. per auto. 
 
Wij hebben deze excursie gedaan in de wetenschap dat de Noordoostelijke en oostelijke 
Camargue voor vogelwaarnemingen betere resultaten kan opleveren dan de omgeving 
van Sts. Maries. Vanaf onze camping Le Clos du Rhône naar het uitzichtpunt boven het 
Etang de Vaccarès. 
Eerdere waarnemingen konden niet herhaald worden 
Daarna naar Capelliere met iets meer resultaat. 
 

 
 foto Ruud Luttmer. Kleine zilverreiger. 

 
Hier een permet gekocht voor Salin de Badon. Vroegere ervaringen waren hier 
voortreffelijk. Nu viel het tegen. Het komt overeen met de teneur die de Franse gids 
Hervé tijdens zijn begeleiding van de groep in Scamandre al zei: “dit jaar valt 
ornithologisch erg tegen”. 
Salin de badon was een niet platgelopen leuk reservaat. Een gedeelte was helaas 
geïnundeerd. Ornithologisch was het nu niet bepaald opwindend. Na een genoeglijke 
wandeling reden we terug naar het Noorden. We gingen terug tot dichtbij het 
uitzichtpunt van de D37 en rechtsaf (dus naar het Noorden) de weg “Voie Communale 
du Mas D’agon in. Al gauw werden een paar perceeltjes gespot die voor aardige 
waarnemingen zorgden. 
De weg werd vervolgd door de Chemin de Seinte Cecile. Het leverde niet het verwachte 
resultaat van een scharrelaar op.  Aan het eind werd gekeerd en in tevreden straf tempo, 
zonder oponthoud, naar de camping teruggereden. 
 
Toegeschreven aan Bert van Jaarsveld en Wim de Leeuw 
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Route 1 uit de Crossbillguide van de Camargue. 
14 mei.  2 personen. per auto. 
 
We begonnen met veel zeemist die om 11.00 uur verdween. Bij ons vertrek van de 
camping zagen we enkele rode patrijzen langs de weg. 
Bij Mejanes aangekomen, waren veel natte akkers. (ws. rijstvelden, Thijs). Hier vlogen 2 
koekoeken en in de rietkragen zongen karekieten. Langs de D 37 stond een uitzichtpunt. 
Hier zagen we een kievitpaar met jongen en tot onze vreugde 5 vorkstaartplevieren. 
Veel putters, een cetti’s zanger en kleine en grote zilverreigers. Van de roofvogels zijn de 
prachtige bruine kiekendief, zwarte wouw, buizerd en een heel lichte vrouwtje 
torenvalk vermeldenswaard. Op de eerste zijweg heen en weer gereden naar een plas 
met veel watervogels. Hier zongen grote karekieten tegen elkaar in.  
Eén zag ik beeldvullend door de telescoop: hij bleef mooi zitten. 
Op de plas kleine en grote sterns, visdieven, witwangsterns en lachsterns. 
Ook alle witte reigersoorten, zwarte ibis, krooneenden en futen. 
 

  
 foto Tineke Schwab. Krooneend. 

 
Bij Villeneuve, op een mooi terrasje,  hebben we geluncht. 
Toen weer verder op zoek naar grielen en scharrelaars. Die hebben we niet gezien, maar 
wel veel koekoeken met misschien een kuifkoekoek, maar deze zat te ver weg om met 
zekerheid te determineren. 
Op het kanaal du Pont de Roussy, met hoge aarden zijwanden, zat een paartje ijsvogels 
en een groepje bijeneters. Op de oude brug stonden enkele Belgische vissers waarvan er 
een zijn lijn helemaal over de leuning van de nieuwe brug gooide. 
Op een akker zaten enkele bosruiters.  
Op de terugweg zagen we nog schitterend belichte flamingo’s, waarvan een stel paarde: 
een mooie afsluiting. 
 
Evert Pellenkoft en Maria de Wit. 
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Aigues Mortes en rondom de D85. 
15 mei. 3 personen. per auto/ fiets. 

Vandaag was ik de aanhang van Jacques en Jan. Wat betekende dat, met deze zeer 
ervaren, met name, plantendeskundigen, mij niets anders restte dan veel vragen te 
stellen en de waarnemingen te noteren. 
 
We namen de snelste route naar Aigues Mortes. Lopend naar de vesting hebben we  de 
prachtige ouderwetse draaimolen met 2 verdiepingen bewonderd.  Natuurlijk konden 
we het niet laten om even op de paarden te klimmen. Op een stiertje durfde ik niet te 
gaan zitten. 
 
We hebben even moeten zoeken naar de ingang van de vesting. De vesting ging pas om 
10.00 uur open. Hierdoor ging veel kostbare tijd i.v.m. de parkeertijd verloren.  
 
Er is al het nodige gezegd over zowel Aigues Mortes als over de vesting. Dat doe ik dus 
niet.  
 

foto Ruud Luttmer.  Aigues Mortes. 

 
Natuurlijk ontdekken de plantendeskundigen ook op deze kale muren allerhande 
besprekingswaardige planten. Zoals de hyoscamus albus= wit bilzekruid en de  
fleur de sel. Zie voor de rest het plantenverslag. 
 
Na de koffie op het drukke terras liepen we nog even het stadje door.  
Wat in het oog sprong was de schattige snoepwinkel in Jugendstil met de wereld aan 
koekjes en snoepgoed. Alles in mierzoete kleuren. 
 
De Notre Dame de Sablon kerk werd ook van binnen bekeken. Hier had ik een 
bijzondere ervaring. Ik had moeite om overeind te blijven staan. Het leek alsof ik naar 
beneden werd getrokken. Door mijn knieën moest buigen. Ik heb van Leycentra  de 
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energieën gevoeld. Maar dit was een heel bijzondere ervaring.  
 
La Chapelle des Pénitents Blancs d'Aigues-Mortes (boetvaardigen) had in het fronton 
een hart met iets dat leek op een pijl erdoor. Met aan de bovenkant op het hart 2 handen 
en aan de onderkant 2 voeten. Wie weet wat dit betekent? 
 
De zoektocht naar planten bij de D85 bewees dat het waterlepeltje daar in grote getale 
aanwezig was. Een pijpbloemsoort: Aristolochia pistolochia is wel het apart vermelden 
waard. Voor de overige waarnemingen zie de waarnemingsverslagen. 
 
Veel vogels hebben we op deze route niet gezien. Ze leken beschutting voor de harde 
wind te zoeken.  
 
Natuurlijk wilden we terug met de pont. Maar dat wilden meer mensen. Er was een 
wachtrij van 22 auto's. Er gaan 8 op de pont. En de pont vaart alleen elk 1/2 uur stipt. 
Wij hebben er dan ook maar voor gekozen om terug te rijden. 
 
Jacques en Jan bedankt voor deze leerzame en gezellige dag. 
Eleonora 
 
 

foto Ruud Luttmer.  Aigues Mortes. 
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Aigues Mortes. 
15 mei. 2 personen. per auto. 
 
Om half tien waren wij in deze Middeleeuwse stad bij de muur van ongeveer 1 km² met 
hoge gerestaureerde muren, waardoor alle muurbegroeiingen en  nestmogelijkheden 
volledig waren verdwenen. Zonde, want anders hadden dit letterlijk levendige muren 
kunnen zijn.  
Buiten de poorten in het zuiden liggen de zoutpannen: zonder vogels.  
Het stadje is een echte gierzwaluwstad. Die kunnen misschien toch nog nestelen in de 
lage huizen. Ook roodstaart, groenling, putter en vele huismussen gesignaleerd. Een 
sperwer (mussenhavik) vloog hoog in de lucht. 
 
Op de terugweg even de D46 op naar de Tour Carbonniere vanwaar je een prachtig 
uitzicht hebt op het moerasgebied met steltkluten, hop en witte paarden. 
 
                 

                                    
                                    Tour Carbonniere. Aigues Mortes. (internetfoto) 
 
 

’s Middags naar de pont gefietst, Bac de Sauvage, maar tegen beter weten in, konden we 
hier niet verder, zoals al in de Gids staat beschreven. Er stond zelfs een bewaker. 
In het gebied ervoor, hebben we helemaal niets gezien. Maar het was een lekker 
fietstochtje. 
De zeer drukke Hemelvaartsdag hebben wij redelijk rustig doorgebracht. 
 
Evert Pellenkoft en Maria de Wit. 
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De Noord-Oost route. 
16 mei. 5 personen. per auto. 

 
Met Jan Cervat als chauffeur en Bert, Sicco, Jacques en Eleonora als passagiers voor een 
tocht van 100 km.  
 
We kwamen langs verschillende biotopen met een diversiteit aan met name vogels.   
Wel kwamen we telkens dezelfde menselijke exemplaren van de KNNV tegen. Dit gaf de 
nodige frustraties omdat de één de ene bijzondere vogel, o.a. de kuifkoekoek, wel gezien 
had en de andere net niet.  
 
De giftige gevlekte scheerling is ook het apart vermelden waard.  
 
De slangenarend, de kuifkoekoek en de geoorde fuut moeten worden genoemd. 
 Verder was het natuurlijk veel in en uitstappen.  
 
Toch wederom een geslaagde excursie. 
 
Eleonora de Boer. 
 
 

 foto Tineke Schwab. Even zoeken, maar er zit echt een kuifkoekoek! 
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Parc Ornithologique en Mejanes. 
16 mei. 2 personen. per auto. 
 
Om 12 uur hebben we eerst een wandeling gemakt door het Parc. 
Er stond een harde wind (kracht 6-7). 
In het Parc staan veel toelichtingsborden, maar helaas alle alleen in het Frans. 
Er zijn hier veel flamingo’s te zien, zowel wilde als gekortwiekte door elkaar. 
Verder een reigerkolonie met grote jongen van blauwe reiger, ralreiger en kleine 
zilverreigers. 
Alle volwassen vogels met schitterende sierveren, waardoor ze vroeger bijna waren 
uitgeroeid vanwege de hoedenmode rond 1900.  
Door de harde wind vliegen gier- en boerenzwaluwen zeer laag om nog wat te vangen. 
Vliegende vogels lieten zich meevoeren om dan tegen de wind in neer te strijken, zoals 
de kokmeeuwen en visdieven op een broedeiland. 
De lange wandeling gemaakt met onderweg lepelaars, zwartkopmeeuwen, steltkluten en 
2 paar kluten met kuikens, die elke vogel die kwam overvliegen, aanvielen. 
Er waren ook veel libellen te zien, als heidelibel, keizerlibel en oeverlibel. 
Heel leuk was een hermelijn op het pad.  
In de kooien zaten een paartje zwarte wouwen, 4 oehoe’s (1 vrouwtje met ei) en een 
imposante slangenarend. 
 

 
 foto Thijs Krösschell. Parc Ornitholique: Oehoe met ei.(in de grot). 

 
Na het Parc zijn we nog even naar het Noorden gereden. 
Veel vogels zaten laag. Op een akker vrouwtje en mannetje roodpootvalk en verderop 
een torenvalk op de grond en af en toe biddend. 
Een purperreiger vloog uit de slootkant op en verder witwangsterns, visdieven en kleine 
sterns. 
Als toegift een ijsvogel vlak voor de auto van ons afvliegend, wardoor de blauwe kleuren 
schitterend oplichtten in de avondzon. 
 
Evert Pellenkoft en Maria de Wi 
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Springstaarten  

Een ontdekking! Springende bolletjes ter grootte van een luciferkopje. 
Geen pootjes of oogjes te ontdekken. Op de camping sprongen deze rond (op een tentzeil 

achter de caravan van jan en Corrie Westhuis. Thijs) en werden in een onderzoekspotje nader 
onderzocht. Ze sprongen ongeveer 1 cm hoog en hadden zichtbaar geen uiterlijke 
kenmerken. 
Wat kan het zijn? 
 

 
foto Tineke Schwab.  “wat kan het zijn?”. 
 

Gelukkig biedt internet de uitkomst met als bron: De Soortenbank.nl 
Het zijn springstaarten, behorend tot de klasse Collembolen. 

In Europa zijn het de Neelipleona: Bolvormige, opvallend kleine soort, vaak kleiner dan 
1 mm. Voelsprieten zijn zeer kort en ze leven in planten en bovenste lagen van de 
bodem. 

De kenmerken van Collembolen zijn minuscule tot kleine, vleugelloze insecten: 0,2 – 2 
mm lang, sommige tot 10 mm lengte. De monddelen zijn meestal bijtend of zuigend en 
ten dele verzonken in het kopkapsel. 
Het lichaam kan kogelvormig zijn en heeft springvorken waardoor ze centimeters 
kunnen wegspringen. De kleur is van leikleurig tot donkerbruin. 
Zij komen wereldwijd voor in vrijwel alle klimaatzones en in zeer verschillende 
biotopen. In vochtige koele gebieden, in tropisch regenwoud, langs rivierbeddingen en 
meren, langs zeekusten, in de woestijnen van Australië, in de bevroren vlakten van 
Antarctica en in het hooggebergte. 
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Zij leven meestal op de bodem in bladstrooisel, soms tot 2 meter in de grond of in 
bomen.  
Als humusvormers leven zij van afgestorven plantaardig materiaal, rottend hout, 
schimmels, levende planten en algen. Sommige soorten kunnen zelfs een jaar lang 
zonder voedsel goed doorstaan. 
Veelal komen zij in zeer grote groepen van vele tienduizenden voor. 
Wereldwijd komen er meer dan 50.000 soorten voor en in Europa 300. 
Dat deze soort zeer oud is, blijkt dat men fossiele resten heeft gevonden in de Devoon 
laag die 400 miljoen jaar oud is! 
 
Ruud Luttmer 
 

 
foto Ruud Luttmer.  springende balletjes. 

 
 
 

                                              
         foto Tineke Schwab. Neelipleona. 
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En daar is ie dan eindelijk: het recept van de beroemde kampschotel van jan Westhuis! 
Ook dit jaar hebben we daarvan weer kunnen genieten en wel op de dag dat we van 
Goudargues naar Sts. Maries de la Mer verhuisden. 
 

Spaanse chorizo schotel  van Jan Westhuis. 
Benodigd: 

* 300 gram Chorizo of een andere pittige salami aan een stuk, in plakjes gesneden 

* 2 Uien, gesnipperd 

* 4 Teentjes Knoflook, fijngehakt 

* 4 Grote Aardappels, geschild en in kleine blokjes gesneden 

* 4 Grote, rijpe Tomaten 

* 1 Rode Paprika 

* 1 pot witte bonen 

*  wat peen 

* 1 Eetlepel milde Paprika poeder 

* 1 Theelepel Hete paprika poeder 

* 1 Theelepel oregano 

*  zout en peper, een maggi blokje 

 

Fruit de in plakjes gesneden Chorizo  in de hete olijfolie en voeg de uien en de andere 

ingrediënten toe. Laat het geheel een uur zachtjes pruttelen. 

Opdienen met wat stukjes stokbrood. 

 

          
foto’s Thijs Krösschell(Jan op Cap Gris Nez. 2013).            “opdienen met wat stukjes stokbrood” 

http://www.smulweb.nl/wiki/280/Chorizo
http://www.smulweb.nl/wiki/134/Paprika
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Vogellijst. 
Opgesteld door Bert van Jaarsveld. 
De nummers verwijzen naar de excursielijst aan het begin van dit verslag. 
Het totaal waargenomen soorten bedraagt 139. 
 

 

foto Arend de Waard. De enige scharrelaarwaarneming van dit kamp. 

In het KNNV kamp, net voor Goudarques/ Camarque, in de Extremarura, werden er meer gezien bij Truchillo. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Dodaars Tachybabtus ruficollis 
             

x x x 
     Fuut Podiceps cristatus 

               
x 

  
x x x 

Geoorde Fuut Podiceps nigricollis 
                    

x 

Aalscholver Phalacrocorax carbo 
           

x x x 
 

x 
 

x 
  

x 

Roerdomp Botaurus stellaris 
             

x 
       Kwak Nictycorax nycticorax 

             
x x x x x 

   Ralreiger Ardeola ralloides 
             

x 
 

x 
     Koereiger Bubulcus ibis 

           
x 

 
x x x x 

 
x x x 

Kleine 
Zilverreiger Egetta garzetta 

           
x x x x x x x x x x 

Grote 
Zilverreiger Casmerodius albus 

             
x 

 
x 

 
x x 

 
x 

Blauwe reiger Ardea cinerea x x x x 
  

x 
    

x x x x x x x x x x 

Purperreiger Ardea purperea 
             

x x 
   

x 
 

x 

Ooievaar Ciconia ciconia 
               

x 
    

x 

Zwarte Ibis Plegadis falcinellus 
             

x x x 
 

x x x x 

Heilige Ibis 
Thresciornis 
aethiopicus 

                
x 

  
x 

 Lepelaar Platalea leucordia 
    

  
          

x x 
 

x x x 

Flamingo Pheunicopterus roseus 
           

x x x x x x x x x x 

Knobbelzwaan Cygnus olor x 
        

x 
  

x x x x x 
 

x x x 

Bergeend Tadorna tadorna 
     

  
     

x x x x x x 
 

x x x 

Krakeend Mareca strepera 
            

x x 
 

x 
     Wilde Eend Anas Platyrhynchos x 

 
x x 

       
x x x x x x 

 
x x x 

Slobeend Anas clypeata 
               

x 
     Krooneend Netta rufina 

             
x 

 
x 

    
x 

Slangenarend Circeatus gallicus 
   

x x 
 

x 
          

x 
  

x 

Rode Wouw Milvus milvus x x 
                   Zwarte Wouw Milvus migrans 

 
x 

  
x x x x x x 

     
x 

 
x x x 

 Bruine 
Kiekendief Circus aeruginosus 

               
x x x x 

  Blauwe 
Kiekendief Circus cyaneus 

                    
x 

Grauwe 
Kiekendief Circus pygargus 

                 
x 

   Buizerd Buteo buteo 
   

x 
 

x x 
 

x x 
     

x 
  

x 
  Wespendief Pernis apivorus 

                 
x 

   Havik Accipiter gentilus 
    

x 
  

x 
             Torenvalk Falco tinnunculus 

   
x 

  
x x 

 
x 

   
x 

 
x 

 
x 

 
x x 

Roodpootvalk Falco vespertinus 
                   

x x 

Boomvalk Falco subbuteo 
     

x x 
              Rode Patrijs Alectoris rufa 

               
x 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

                                          
Fazant Phasianus colchicus 

              
x 

 
x x x 

  Waterral Rallus aquaticus 
               

x 
     Waterhoen Gallinulla chloropus 

            
x x 

 
x x 

 
x 

 
x 

Meerkoet Fulica atra 
           

x 
 

x 
   

x x x x 

Scholekster Haematopus ostralegus 
           

x x x x x 
  

x 
 

x 

Kluut Recurvirostra avocetta 
           

x x x x x x 
 

x 
  

Steltkluut Himantopus himantopus 
           

x x x x x x x x x x 

Vorkstaartplevier Glareola pratincola 
             

x 
 

x 
 

x 
  

x 

Bontbekplevier Charadrius hiaticula 
            

x 
        

Strandplevier Charadrius alexandrinus 
            

x x 
    

x 
 

x 

Zilverplevier Pluvialis squatarola 
           

x x 
        

Kievit Vanellus vanellus 
               

x 
 

x x x x 

Bonte Strandloper Calidris alpina 
            

x 
  

x 
     

Tureluur Tringa totanus 
           

x x x x x 
  

x 
  

Groenpootruiter Tringa nebularia 
            

x 
        

Bosruiter Tringa glareola 
               

x 
     

Oeverloper Actitus hypoleucos 
               

x 
  

x 
  

Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus 
            

x x 
 

x x x x 
 

x 

Geelpootmeeuw Larus michahellis 
           

x x x x x x 
 

x x x 

Dunbekmeeuw Larus genei 
            

x 
  

x 
     

Lachstern Gelochelidon nilotica 
             

x 
 

x x x x x 
 

Dwergstern Sterna albifrons 
           

x x x x x 
  

x 
  

Grote Stern Sterna sandvicensis 
           

x x x x x x 
    

Visdief Sterna hirundo 
            

x x x x 
 

x x x 
 

Witwangstern Chlinonias hybridus 
               

x 
     

Holenduif Columba oenas 
              

x 
      

Houtduif Columba palumbus 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 

Zomertortel Streptopelia turtur 
    

x 
 

x 
  

x x 
 

x x 
 

x 
 

x x 
  

Koekoek Cuculus canorus 
   

x 
   

x x x 
   

x x x x x x 
 

x 

Kuifkoekoek Clamator glandarius 
   

  
              

x 
  

Dwergooruil Otus scops 
   

x 
     

x 
           

Gierzwaluw Apus apus x x x x x 
 

x 
 

x x 
 

x x x 
 

x x 
 

x x 
 

IJsvogel Alcedo atthis 
 

x 
       

x 
   

x 
 

x 
     

Hop Upupa epops 
 

x 
    

x x 
    

x x 
   

x 
   

Bijeneter Merops apiaster x x 
 

x 
  

x x 
 

x 
 

x x x x x x x x 
 

x 

Scharrelaar Coracias garullus 
                 

x 
   

Groene Specht Picus viridus x x x x 
  

x x 
 

x x 
      

x 
   

Grote Bonte Specht Dendrocopus major 
 

x 
  

x x x x 
  

x 
  

x 
 

  
     

Kuifleeuwerik Galeria cristata 
            

x x 
 

x 
 

x x x 
 

Boomleeuwerik Lullula arborea 
 

x x 
 

x x x x x x 
           

Veldleeuwerik Alauda arvensis 
           

x x x x x x x 
 

x x 

Oeverzwaluw Riparia riparia 
                  

x x x 

Boerenzwaluw Hirundo rustica x 
 

x x x 
 

x 
 

x x 
 

x x x x x x 
 

x x x 

Huiszwaluw Delichon urbica x x 
 

x x 
 

x 
  

x x 
 

x x x x 
 

x x x 
 

Duinpieper Anthus campestris 
            

x 
  

x 
  

x 
 

x 
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Graspieper Anthus pratensis 
                 

x 
   

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea 
   

x 
  

x 
              

Witte Kwikstaart Motacilla alba x 
 

x x 
  

x x 
 

x 
  

x x x x 
  

x 
 

x 

Waterspreeuw Cinclus cinclus 
      

x 
              

Winterkoning Troglodyte trogloditus 
      

x 
              

Roodborst Erithacus rubecula x 
 

x x 
   

x 
  

x 
  

x 
       

Nachtegaal Luscinia megarhynchos x 
 

x x 
   

x x x 
  

x x 
  

x x x 
 

x 

Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros 
      

x 
 

x x 
  

x 
        Gekraagde 

Roodstaart Phoenicurus phoenicurus 
     

x x 
  

x 
    

x 
      

Paapje Saxicola rubetra 
            

x 
     

x 
  

Roodborsttapuit Saxicola rubicola 
      

x 
              

Merel Turdus merula x x x x 
  

x x x x x 
 

x x 
 

x 
    

x 

Zanglijster Turdus philomelos 
 

x 
   

x 
               

Grote Lijster Turdus viscivorus 
 

x 
                 

x 
 

Cetti's Zanger Cettia cetti 
 

x 
  

x x x 
  

x x x x x x x x x x 
 

x 

Graszanger Cisticola juncidis 
  

x 
 

x x x 
 

x 
   

x x 
 

x x 
 

x 
 

x 

Snor Locustella luscinioides 
             

x 
       

Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus 
              

x 
      

Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus 
            

x x x x x x x x 
 

Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus 
             

x 
 

x 
     Provencaalse 

Grasmus Sylvia undata 
   

x 
                 

Orpheus Grasmus Sylvia hortensis 
        

x 
            

Kleine Zwartkop Sylvia melanocephala 
            

x x 
   

x x 
  

Zwartkop Sylvia atricapilla x x x x 
  

x x x x 
   

x 
       

Braamsluiper Sylvia curruca 
        

x 
            

Grasmus Syvia communis 
   

x x 
       

x x 
    

x 
  

Tuinfluiter Sylvia borin 
 

x 
                   

Bergfluiter Phylloscopos bonelli 
   

x x 
 

x x x 
            

Tjiftjaf Phylloscopos collybitta 
     

x x 
  

x 
           

Goudhaan Regulus regulus 
  

x 
      

x 
           

Vuurgoudhaan Regulus ignicapillus 
      

x x 
 

x 
           

Baardman Panurus biarmicus 
             

x 
       

Staartmees Aegitalos caudatus 
          

x 
  

x 
       

Pimpelmees Parus caeruleus x x 
 

x x 
 

x 
  

x 
   

x   x 
     

Koolmees Parus major 
   

x x 
 

x x x x 
   

x   x 
 

x 
  

x 

Boomklever Sitta europaea 
         

x 
           

Boomkruiper Certhia familiaris x x x 
 

x 
 

x x 
 

x 
           

Wielewaal Oriolus oriolus x x x x 
 

x x x x x x 
          

Gaai Garrulus glandarius 
 

x x x x 
 

x 
 

x x 
  

x x 
 

x 
  

x 
  

Ekster Pica pica x 
   

x 
       

x x x x x 
  

x x 

Kauw Corvus monedula x 
  

x x 
 

x 
  

x x 
 

x x 
 

x 
   

x 
 

Zwarte Kraai Corvus corone 
 

x 
  

x 
 

x x 
     

x 
 

x x x x x x 

Raaf Corvus corax 
   

x 
    

x 
            

Spreeuw Sturnus vulgaris x x 
 

x 
  

x x x 
  

x x x x x x x x x x 

Huismus passer domesticus 
 

x 
 

x x 
 

x 
  

x x x x x 
 

x x x 
 

x x 

Ringmus passer montanus x 
            

x 
       

Vink Fringilla coelebs x x 
 

x x 
 

x x x x x 
 

x 
  

x 
    

x 
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Europese Kanarie Serinus serinus x x 
 

x 
     

x 
    

x 
  

x 
  

x 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 
 
Groenling chloris chloris x 

  
x 

 
x 

       
x 

 
x 

  
x 

 
x 

Putter Carduelis carduelis 
   

x x x x x 
 

x 
  

x x 
 

x x 
  

x x 

Cirlgors Emberiza leucocephalos 
 

x 
    

x x 
             

Rietgors Emberiza schoeniclus 
             

x 
       

Grauwe gors Miliaria calandra 
 

x 
    

x 
  

x 
  

x 
    

x x 
  

Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta 
     

x x x 
   

  
    

x x x 
  

Kokmeeuw Larus ridibundus 
           

x x x 
 

x x 
 

x 
 

x 

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus 
              

x 
 

  
 

x 
  Grauwe 

Vliegenvanger Muscicapa striata 
                

x 
 

x 
   

 
Foto Tineke Schwab. Cirlgors. 

 

 
foto jan/ Ina Marbus. Parende strandplevier. 
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Plantenlijst KNNV-kamp Goudarques / Camargue 2015 
Opgesteld door Jan Cevat en Sicco Ens. 
 

                 Van de volgende 15 excursies zijn plantenlijsten ontvangen: 

                1 -  maandag 4 mei: Chapelle St. Michelet, wandelen vanaf de camping; notulist: Sicco 

           2 -  maandag 4 mei: Met de fiets naar Frigoulet en daar beginnen aan de wandeling; notulist: Anne Marie 

       3 -  dinsdag 5 mei: Montclus, le dent du Seret, met auto of fiets, daarna wandeling; notulist: Sicco  

        4 -  dinsdag 5 mei: Montclus, Marnade, ondergrondse rivier, met auto of fiets, daarna wandeling; notulist: Paulien 

     5 -  woensdag 6 mei: La Bastide, fiets en wandeling; notulist: Sicco 

               6 -  woensdag 6 mei: Verfeuil, met auto of fiets, daarna wandeling; notulist: Jan C. 

           7 -  vrijdag 8 mei: Mont Bouquet, met auto, wandeling hele dag; notulisten Jacques en Sicco 

          8 -  vrijdag 8 en zaterdag 9 mei: Chartreuse de Valbonne, met auto, abdij en rondwandeling; notulisten Cees en Anne Marie  

   9 -  zondag 10 mei: Orchideeënweitje richting Mejannes le Clap, met auto; notulist Jacques 

         10 - maandag 11 mei: La Dique, met fiets; notulist Jacques  

               11 - woensdag 13 mei: Alpilles, met auto, daarna wandeling; notulist Jacques 

            12 - woensdag 13 mei: Parc Ornithologie, met fiets, daarna wandeling; notulist Sicco 

          13 - donderdag 14 mei: Etang de Vaccares, met auto; notulist Sicco 

              14 - vrijdag 15 mei: Aigues Mortes, met auto, daarna wandeling; notulist Eleonora 

           15 - zaterdag 16 mei: Etang de Vaccares, met auto; notulist Eleonora 

             
                 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Agrimonia eupatoria Agrimonie * *     *                     

   (ssp. eupatoria)                                 

Ajuga chamaepitys Akkerzenegroen             *       *         

Ajuga pyramidalis Piramidezenegroen         *                     

Alliaria petiolata Look zonder look *   *   *                     

Allium roseum Roze look           *         *         

Althaea officinalis Heemst                           * * 

Alyssum murale Muurschildzaad             *                 

Amelanchier ovalis Europees krentenboompje             *                 

Anacamptis pyramidalis Hondskruid                       *       
Anagallis arvensis 
 (ssp. arvensis) 

Gewoon guichelheil 
      * *   *     * * *       

Anthemis tinctoria Gele kamille                   *           

Anthericum liliago Grote graslelie     *   *   *       *         

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid *       *                     
Anthyllis vulneraria 
 (ssp. forondae) 

Wondklaver (ssp. 
forondae) *   *   *   *                 

Antirrhinum majus (ssp. 
majus) 

Grote leeuwenbek 
            *                 

Antirrhinum siculum Siciliaanse leeuwenbek   *                           

Apera spica-venti Grote windhalm                     *         

Aphyllanthes monspeliensis Bieslelie   * * * *   * *               

Apium nodiflorum Groot moerasscherm                             * 

Arabis glabra Torenkruid       *                       

Arabis turrita Torenscheefkelk             *                 

Arbutus unedo Aardbeiboom   * *   *   *                 

Arenaria serpyllifolia Gewone zandmuur                           *   
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               Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Aristolochia clematitis Pijpbloem * * *   *     *               

Aristolochia pistolochia                             *   

Aristolochia rotunda   *   * * * * *                 
Arrhenatherum elatius 
 (ssp. elatius) 

Glanshaver 
        *                     

Artemisia campestris 
 (ssp. campestris) 

Duinaveruit 
                  *           

Arthrocnemum fruticosum Struikzeekraal                       *       

Arum italicum (ssp. italicum) Italiaanse aronskelk * * *   * *                   

Arum maculatum Gevlekte aronskelk *   *                 *       

Arundo donax Spaans riet *                             

Asparagus acutifolius   *   *   *   *         *       
Asparagus officinalis 
 (ssp. officinalis) 

Tuinasperge 
                      *       

Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel     * * *     *               

Asplenium ceterach Schubvaren *   * * * *   *               
Asplenium ruta-muraria  
 (ssp. ruta-muraria) 

Muurvaren 
*                             

Asplenium trichomanes 
 (ssp. trichomanes) 

Steenbreekvaren 
*   * * * *   *               

Aster tripolium Zulte, zee-aster                       *       

Astragalus monspessulanus         *                       

Atriplex halimus Struikmelde                       *       

Atriplex portulacoides Gewone zoutmelde                       *       

Atropa belladonna Wolfskers             *                 

Avena sterilis Wilde haver *   *   *         *   *       

Baccharus halimifolia                         *       

Bellardia trixago Bellardia                   *           

Bellis perennis Madeliefje *   *   *   *         *       

Biscutella laevigata Brilkruid     * * *   *                 
Blackstonia perfoliata 
 (ssp. perfoliata) 

Zomerbitterling 
*       *   *   *             

Bolboschoenus maritimus Zeebies, Heen                           *   

Brachypodium retusum               *                 
Brachypodium sylvaticum 
 (ssp. sylvaticum) 

Boskortsteel 
*                             

Briza media (ssp. media) Bevertjes                 *             

Broussonetia papyrifera               *                 

Bryonia dioica Heggerank *   *       * *               
Bupleurum rigidum 
(ssp. rigidum) 

  
            *                 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Buxus sempervirens Buxus *   *   *   *                 
Cakile maritima (ssp. 
maritima) 

Zeeraket 
                  *           

Calluna vulgaris Struikheide       *   *                   

Capsella bursa-pastoris Herderstasje *   *   *                     

Carex depauperata Armoedige zegge               *               

Carex liparocarpos                             *   

Carex muricata Dichte bermzegge                           *   

Carex pendula Hangende zegge               *               

Carex sylvatica Boszegge               *               

Carlina vulgaris (ssp. vulgaris) Driedistel         *                     

Castanea sativa Tamme kastanje       *                       

Catananche caerulea Blauwe strobloem   *                           
Catapodium rigidum 
 (ssp. scabiosa) 

Stijf hardgras 
              *               

Cedrus deodara               *                 

Centaurea calcitrapa Kalketrip                             * 
Centaurea scabiosa    (ssp. 
scabiosa) 
 

Grote centaurie 
                              

Centranthus ruber (ssp. ruber) Rode spoorbloem         *                     

Cephalanthera damasonium Bleek bosvogeltje     *   * *   *               

Cephalanthera longifolia Wit bosvogeltje     *         *               

Cephalaria leucantha               *                 

Chelidonium majus Stinkende gouwe *   *   *                     

Chrysanthemum segetum Gele ganzenbloem                       *       

Cirsium arvense Akkerdistel         *                     

Cirsium vulgare Speerdistel *   *   *   *         *       

Cistus salvifolius   *     *                       

Clematis vitalba Bosrank *   *   *   * *               

Clinopodium grandiflorum Grote steentijm   *                           

Colchicum autumnale Herfsttijloos *                             

Conium maculatum Gevlekte scheerling                             * 

Convallaria majalis Lelietje van dalen     *   *                     

Convolvulus arvensis Akkerwinde *   *                 *       

Convolvulus cantabrica Cantabrische winde     *   *   *                 

Coris monspeliensis         *     *     *           

Cornus mas Gele kornoelje *   *   *                     

Cornus sanguinea Rode kornoelje             *         *       

Coronilla scorpioides Schorpioenkroonkruid         *                     
Coronilla valentina    
 (ssp. glauca) 

  
            *                 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn *   *   *             *       

Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek *   *   *                 *   

Cynoglossum officinale Veldhondstong         *             *       

Dactylis glomerata Kropaar *   *   *   *         *       

Daphne mezereum Rood peperboompje               *               

Daucus carota Wilde peen     *   *                     

Dianthus monspessulanus           *   *                 

Dipsacus fullonum Grote kaardebol     *   *             *       

Dorycnium hirsutum               *                 

Dorycnium pentaphyllum               *       *         

Echium vulgare Slangenkruid *   *   *             *       

Elaeagnus angustifolius Smalle olijfwilg                       *       
Epipactis helleborine  
(ssp. helleborine) 

Brede wespenorchis 
                              

Equisetum arvense Heermoes *       *                     

Equisetum ramosissimum Vertakte paardenstaart               *               

Erica arborea Boomhei     *   *                     

Erodium chium           *                     
Erodium cicutarium 
 (ssp. cicutarium) 

Gewone reigersbek 
* * *                 *       

Eryngium campestre Kruisdistel *   *       *       *         

Eryngium maritimum Blauwe zeedistel                   *           

Eschscholzia californica Slaapmutsje           *                   

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts *   *                         
Eupatorium cannabinum 
 (ssp. cannabinum) 

Koninginnekruid 
        *                     

Euphorbia amygdaloides Amandelwolfsmelk *   *   *                     
Euphorbia characias    (ssp. 
characias) 
 

  
  *     *   *                 

Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk *   *                         

Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid                       *       

Euphorbia paralias Zeewolfsmelk                   *           

Euphorbia serrata           *   *       *         

Fallopia convolvulus Zwaluwtong                       *       

Ficaria verna (ssp. verna) Speenkruid     *                         

Ficus carica Gewone vijg *   *   *             * *     

Fragaria vesca Bosaardbei     *   *                     

Fraxinus excelsior Es *   *                         

Fumana procumbens Dwergzonneroosje *   *   *   *                 

Fumaria officinalis Gewone duivenkervel *   *         *       *       
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Galium aparine Kleefkruid *   *   *             *       

Galium mollugo (ssp. mollugo) Glad walstro     *   *     *               

Galium palustre (ssp. patustre) Moeraswalstro                           * * 

Galium saxatile Liggend walstro *                             

Galium uliginosum Ruw walstro                           *   

Galium verum (ssp. verum) Geel walstro *   *                         

Genista hispanica               *                 

Genista monspessulana       *   *   *                 

Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek *   *                         

Geranium molle Zachte ooievaarsbek *   *   *                     
Geranium robertianum     
(ssp. robertianum) 

Robertskruid 
*   *       *                 

Geum urbanum Geel nagelkruid *   * * *     *               

Gladiolus italicus Italiaanse gladiool *       * * *                 

Glaucium flavum Gele hoornpapaver             *     *           

Glechoma hederacea Hondsdraf *   *                         

Globularia vulgaris     * *       *       *         

Hedera helix Klimop *   *   *   *                 
Helianthemum apenninum    
(ssp. apenninum) 

Wit zonneroosje,  
* *         *       *         

Helichrysum stoechas               *     * *         

Helleborus foetidus Stinkend nieskruid * * * * *   *                 

Hieracium pilosella Muizenoor             *                 

Hieracium vulgatum Dicht havikskruid     * *                       

Himanthoglossum hircinum Bokkenorchis *   *       *                 
Himanthoglossum    
longibracteatum 

.. 
                  * *         

Hippocrepis comosa Paardehoefklaver     * * *   *       *         

Holcus lanatus Gestreepte witbol *           *                 

Hordeum murinum Kruipertje *   *       *                 

Humulus lupulus Hop *           *                 

Hyoscyamus albus Wit bilzekruid                           *   

Hypericum perforatum Sint-Janskruid     *   *                     

Hypochaeris glabra Glad biggekruid       *                       

Inula crithmoides Zeealant                       *       

Iris chamaeiris                       *         

Iris pseudacorus Gele lis       *               *       

Iris xiphium Spaanse iris, Spaanse lis                           *   
Jacobaea vulgaris (ssp. 
vulgaris) 

Jacobs kruiskruid 
        *                     

Juncus acutus                     *           
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Juncus compressus Platte rus                             * 

Juncus inflexus Zeegroene rus             *                 
Juniperus oxycedrus  
 (ssp. oxycedrus) 

  
*       *   *                 

Juniperus phoenicea 
 (ssp. phoenicea) 

  
*           *         *       

Lactuca perennis Blauwe sla     *       *                 

Lactuca serriola Kompassla *   *   *   *         *       

Lagurus ovatus Hazenstaart                   *   *       

Lamium amplexicaule Hoenderbeet           *                   

Lamium purpureum Paarse dovenetel *                             

Lapsana communis Akkerkool                       *       

Lathyrus aphaca Naakte lathyrus *                             

Lathyrus niger Zwarte lathyrus     *   *   *                 

Lathyrus setifolius           *   *                 

Lathyrus sphaericus     *                           

Lavandula angustifolia Echte lavendel             *                 

Lepidium draba (ssp. draba) Pijlkruidkers           *           *       

Leucanthemum vulgare Gewone margriet     *   *   *                 

Limodorum abortivum Paarse aspergeorchis         * * * *     *         

Limonium vulgare Lamsoor                   *           

Linaria supina Liggende leeuwenbek             *                 

Linum narbonense                       *         

Linum perenne                         *       

Linum usitatissimum Vlas               *               

Lithospermum officinale Glad parelzaad     *     *                   
Lithospermum     
purpurocaeruleum 

Blauw parelzaad 
    * *   *   *               

Lolium perenne Engels raaigras                     *         

Lonicera etrusca Etruskische kamperfoelie     * *     *       * *       

Lonicera tatarica Tartaarse kamperfoelie     *   *                     

Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie         *   *                 

Ludwigia peploides Kleine waterteunisbloem                           *   

Lunaria annua Tuinjudaspenning *                             

Lycopus europaeus Wolfspoot                       *       

Malva sylvestris Groot kaasjeskruid *       *   *         * *     

Matthiola fruticulosa                     *           

Matthiola sinuata Strandviolier                   *           

Medicago arabica Gevlekte rupsklaver *       *   *         *       

Medicago marina                     *           
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Medicago sativa (ssp. sativa) Luzerne                         *   * 

Melica uniflora Eénbloemig parelgras     * *     *                 

Melittis melissofyllum Bijenblad     *       *                 

Mentha arvensis Akkermunt     *                         

Mentha x rotundifolia Wollige munt *       *                     

Mercurialis perennis Bosbingelkruid     * * * *   *               

Monotropa hypopitys Stofzaad               *               

Muscari comosum Kuifhyacint * * *   *   *     *   *       

Muscari neglectum Vergeten druifhyacint             *         *       
Myosotis ramosissima 
 (ssp. ramosissima) 

Ruw vergeet-mij-nietje 
    *                         

Neottia nidus-avis Vogelnestorchis               *               

Nerium oleander Oleander *   *   *   *                 

Onobrychis viciifolia Esparcette           *                   

Onopordum acanthium Wegdistel           *                   

Onosma arenaria               *                 

Ophrys apifera Bijenorchis *         *     *     *       

Opuntia ficus-indica 
Barbarijse vijg    / 
Woestijnvijg                       *       

Orchis purpurea Purperorchis   *       *     *             

Orchis ustulata Aangebrande orchis     *       *                 

Orlaya grandiflora Straalscherm             *                 

Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk           * *                 

Orobanche caryophyllacea Walstrobremraap   *                           

Orobanche cernua             *                   

Orobanche hederae Klimopbremraap                               

Orobanche minor Klavervreter *           *                 

Orobanche rapum-genistae Grote bremraap *                             

Osyris alba               *                 

Oxalis corniculata Gehoornde klaverzuring                               

Oxalis dillenii Knobbelklaverzuring *                             

Oxalis stricta Stijve klaverzuring                               

Papaver rhoeas Grote klaproos *                     *       

Parietaria judaica Klein glaskruid *   * * *     *           *   

Phragmites australis Riet                       *       

Pinus pinea Parasolden *       *   *         *       

Pistacea terebinthus Terpentijnboom * * *   *   *         *       
Plantago coronopus    
 (ssp. coronopus) 

Hertshoornweegbree 
                  *   *       

Plantago lagopus Hazenpootweegbree                         *     
 
 
 
 
 
 
 

              

 
 

 



55 
 

 
                Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Plantago lanceolata Smalle weegbree *   *   *   *         * *     

Plantago major Grote weegbree *   *   *                     

Plantago scabra               *                 

Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis             *   *             

Platanus hispanica Plataan *                             

Poa bulbosa Knolbeemdgras *                             

Poa compressa Plat beemdgras *                             

Polycarpon tetraphyllum Kransmuur                           *   

Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem         *   *   *             

Polygonatum odoratum 
Welriekende 
salomonszegel     * *     * *               

Polygonum aviculare Gewoon varkensgras         *   *                 

Polypodium cambricum         *       *               

Polypodium vulgare Gewone eikvaren *   *       * *               

Polystichum setiferum Zachte naaldvaren               *               

Potamogeton pectinatus Schedefonteinkruid                       *       

Potentilla reptans Vijfvingerkruid *       *   *                 

Potentilla tabernaemontana Voorjaarsganzerik             *                 

Primula elatior Slanke sleutelbloem               *               

Primula veris 
Gulden sleutelbloem, 
 echte sleutelbloem     *   *   *                 

Prunus mahaleb Weichselboom             *                 

Psoralia bituminosa Pekklaver *   *   *   *       *         

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren *       *   * *               

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes                           *   

Pulmonaria longifolia Smal longkruid               *               

Quercus coccifera Hulsteik, Kermeseik             *       *         

Quercus ilex (ssp. ilex) Steeneik *   *   * * *       * *       

Quercus pubescens Donzige eik *   *   *   *       *         

Ranunculus acris Scherpe boterbloem *       *   *                 

Ranunculus arvensis Akkerboterbloem           *                   
Ranunculus bulbosus    
(ssp. bulbosus) 

Knolboterbloem 
        *                     

Ranunculus sardous Behaarde boterbloem *   * * *   *                 

Ranunculus sceleratus 
Blaartrekkende 
boterbloem                             * 

Reseda lutea Wilde reseda           *         *         

Reseda luteola Wouw *                             

Reseda phyteuma Kleine reseda           *         *         

Rhamnus alaternus Groenblijvende wegedoorn     *       *         *       

Robinia pseudacacia Robinia *   *   *   *         *       

Rosa canina Hondsroos             *                 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Rosmarinus officinalis Rozemarijn *       *   *       *         

Rubia peregrina   *   *   *   *         *       

Rubus fruticosus Gewone braam *   *   *   *         *       

Rubus idaeus Framboos             *                 

Ruscus aculeatus Muizedoorn   * *   * * * *               

Ruta chalepensis   *           *       *         

Salicornia europaea Kortarige zeekraal                       * *     

Salsola tragus Zacht loogkruid                   *           

Salvia pratensis Veldsalie *   *   *   *                 

Sambucus ebulus Kruidvlier *                           * 

Sambucus nigra Gewone vlier *   *   *   *                 

Samolus valerandi Waterpunge                           *   
Sanguisorba minor    
(ssp. minor) 

Kleine pimpernel 
*   * * *   *                 

Saponaria ocymoides Muurzeepkruid             *                 

Saponaria officinalis Zeepkruid       *                       

Scabiosa columbaria Duifkruid         *   *       *         

Scorzonera hispanica Grote schorseneer           *       *           

Sedum album Wit vetkruid *           *                 

Sedum multiceps           *   *                 

Sedum x nicaeense               *                 
Senecio aquaticus   
 (ssp. aquaticus) 

Waterkruiskruid 
                              

Senecio inaequidens Bezemkruiskruid                   *           

Senecio vulgaris Klein kruiskruid *   *   *                     

Serapias parviflora Kleine tongorchis                 *             

Sherardia arvensis Blauw walstro *   *   *   *         *       

Silene fuscata     *                           

Silene latifolia (ssp. alba) Avondskoekoeksbloem *   *   *     *               

Silene nutans Nachtsilene       *     *     *   *       

Silene viscaria Rode pekanjer *   *   *                     

Silene vulgaris (ssp. vulgaris) Blaassilene *       * * * *     *         

Silybum marianum Mariadistel *   *     * *     * * *       

Sisymbrium officinale Gewone raket *       *   *         *       

Smilax aspera Steekwinde     *   *   *         *       

Smyrnium olusatrum Zwartmoeskervel                     *         

Solanum dulcamara Bitterzoet             *         *       

Solanum nigrum (ssp. nigrum) Zwarte nachtschade                       *       

Sonchus arvensis Akkermelkdistel *                             

Sonchus asper Gekroesde melkdistel *                             
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Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes     *   *   *                 

Spartium junceum 
Spaanse brem / 
bezemstruik             *                 

Stachys recta Bergandoorn     *       *                 

Stellaria media Vogelmuur *           *         *       

Suaeda maritima Klein schorrenkruid                       * *     

Suaeda vera Grote zoutmelde                       *       

Tamarix gallica Franse tamarisk                   *   *       

Tamus communis Spekwortel     * * * * *                 

Taraxacum officinale s.l. Paardenbloem *   *   *   *                 

Taxodium distichum Moerascipres               *               

Teesdalia nudicaulis Klein tasjeskruid     *                         

Teline monspessulana     *                           

Teucrium chamaedrys Echte gamander     *       *                 

Teucrium montanum Berggamander                               

Thymus vulgaris Echte tijm *       *   *                 

Tilia  cordata Winterlinde               *               

Torilis arvensis Akkerdoornzaad *   *       *                 

Torilis nodosa Knopig doornzaad                       *       

Tragopogon porrifolius Paarse morgenster *                     * *     
Tragopogon pratensis  
(ssp. pratensis) 

Gele morgenster 
* *     *             *       

Trifolium angustifolium                     *           

Trifolium campestre Liggende klaver *   *                 *       

Trifolium dubium Kleine klaver *                             

Trifolium pratense Rode klaver *   *   *                     

Trifolium repens Witte klaver *   *   *   *                 

Trifolium stellatum Sterklaver *   *       *                 

Typha angustifolia Smalle lisdodde                           * * 

Typha latifolia Grote lisdodde                             * 

Umbilicus rupestris Rotsnavelkruid *   *   *   *             *   

Urospermum dalechampii   *       * * *     *   *       

Urtica dioica Grote brandnetel *   * * *   *                 

Urtica pilulifera                     *     *     

Valeriana asarifolia                       *         

Valeriana dioica Kleine valeriaan             *         *       

Valerianella carinata Gegroefde veldsla       *                       

Valerianella echinata                       *         

Verbascum nigrum Zwarte toorts     *                         

Verbena officinalis IJzerhard     *                         

Verbena supina                             *   
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Veronica anagallis-aquatica Blauwe waterereprijs                             * 
Veronica austriaca 
(ssp. teucrium) 

Brede ereprijs 
    *                         

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs             *                 
Veronica serpyllifolia   
 (ssp. serpyllifolia) 

Tijmereprijs 
  *                           

Vicia lutea Gele wikke *   *   *   *         *       

Vicia sativa (ssp. sativa) Voederwikke         *   *         *       

Vicia sepium Heggewikke *   *   *                     

Vinca major Grote maagdenpalm         *   *                 

Viola odorata Maarts viooltje             *                 

Calammophila baltica Noordse helm                   *           

 

 

foto Michel van Adrichem. Tamarisk. 
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Vlinders. 

Opgesteld door Michel van Adrichem. 

De lijst is samengesteld uit de groene waarnemingsformulieren en persoonlijke waarnemingen van 

sommigen. Voor de waargenomen dagvlinders in en rond Goudargues (departement Garde) heb ik 

een aparte lijst per excursie samengesteld. Ik vind dat hier voldoende waarnemingen per excursie 

zijn om dit nader te specificeren. 

 Voor de Camargue en de overige insecten van zowel de Camargue als Goudargues heeft dit geen zin. 

Er zijn gewoon te weinig waarnemingen om een lijst per excursie te maken.  

Wel heb ik een onderscheid gemaakt in Goudargues (G) en de Camargue (C) gemaakt.   

De Camargue  is het waterrijke gedeelte van het departement Bouches du Rhône.  

Hier zijn veel vogels maar behalve grote aantallen muggen hebben we weinig insecten 

waargenomen.  

Er zijn dan van dit gebied nauwelijks groene lijsten met insecten ingeleverd.   

In de Camargue hebben we slechts acht dagvlindersoorten waargenomen. Wel  is bij Aigues Mortes 

de indrukwekkende pasja gezien. 

Bij Goudargues kwamen we tot 45 dagvlindersoorten. Hier zagen we diverse exemplaren van de 

zuidelijke pijpbloemvlinder. Duidelijk was wel dat deze exemplaren alweer het beste van hun vliegtijd 

hadden gehad. Ze waren al behoorlijk afgevlogen. Op de lijst van de dagvlindersoorten staan enkele 

soorten die gevaarlijk veel op een ander lijken. Zo staat bijvoorbeeld bij de eerste twee excursies de 

citroenvlinder in de lijst terwijl de excursies daarna alleen de cleopatra is gezien.  

                

 foto Tineke Schwab. Rups van Rietvink. 
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Op de lijst van de dagvlindersoorten staan enkele soorten die gevaarlijk veel op een ander lijken.  

Zo staat bijvoorbeeld bij de eerste twee excursies de citroenvlinder op de lijst, terwijl de excursies 

daarna alleen de cleopatra is gezien. 

Als de cleopatra is gezien, dan betreft dit altijd een mannelijk exemplaar. Deze is duidelijk te 

herkennen aan de grote oranje vlek op de bovenkant van de voorvleugel. Maar een vrouwelijk 

exemplaar cleopatra (oranje vlek ontbreekt) is veel lastiger te onderscheiden van een mannelijk 

exemplaar van de citroenvlinder. Een citroenvrouw is wel goed te onderscheiden (veel lichter).  

Op de formulieren wordt meestal geen onderscheid gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke 

vlindersoorten.  

Bij de tweede excursie is dit onderscheid wel gemaakt, dus is het in ieder geval duidelijk dat we zowel 

de citroenvlinder als cleopatra hebben gezien 

 

  

 foto  Ruud Luttmer. Cleopatra. 

 

 Verder hadden wij de gele luzernevlinder op onze waarnemingsformulieren staan. Hier heb ik toch 

maar de zuidelijke luzernevlinder van gemaakt. Op uiterlijke kenmerken is het bijna onmogelijk om 

de gele - van de zuidelijke luzernevlinder te onderscheiden. De boeken geven wel uiterlijke 

verschillen maar geven tevens aan dat onderscheid heel moeilijk is.  

De zuidelijke luzernevlinder is veel algemener en vliegt ook  eerder.  Het is wel arbitrair, maar het lijkt 

mij aannemelijker dat we de zuidelijke luzernevinder hebben gezien.  
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foto Tineke Schwab. Blauwe ijsvogelvlinder. 

 

Dagvlinders Goudargues: zie lijst per excursie 

 

Dagvlinders Camargue: 

Ochlodes sylvanus  groot dikkopje 

Pierus rapae   klein koolwitje 

Pierus napi   klein geaderd witje 

Polyommatus icarus  icarusblauwtje 

Charaxes jasius  pasja 

Vanessa cardui   distelvlinder 

Pararge  aegeria   bont zandoogje 

Lasiommata megara  argusvlinder 
 

Literatuur 

Lafranchis Tristan: Dagvlinders van Europa  

Lafranchis Tristan: Les Papillons de jour Franche, Belgique et Luxembourg 

Tolman Tom & Richard Lewington: De nieuwe vlindergids   

http://www.butterfliesoffrance.com/ 
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Dagvlinders Goudargues. 
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Hesperiidae Dikkopjes                 

Pyrginae                   

Erynnis tages bruin dikkopje         x       

Carcharodus alceae kaasjeskruiddikkopje x     x         

Spialia sertorius kalkgraslanddikkopje         x       

Pyrgus malvae aardbeivlinder         x       

Hesperiinae                   

Ochlodes sylvanus groot dikkopje             x   

Papilionidae Grote pages                 

Papilioninae                   

Zerynthia polyxena zuidelijke pijpbloemvlinder   x x x   x     

Iphiclides podalirius koningspage x x   x x x x   

Papilo machaon koninginnepage     x x   x     

Pieridae Witjes                 

Dismorphiinae                   

Leptidea sinapsis boswitje x   x x x x x   

Pierinae                   

Aporia crataegi groot geaderd witje           x     

Pierus rapae klein koolwitje       x x   x   

Pierus manni scheefbloemwitje       x         

Pierus napi klein geaderd witje x               

Pontia daphidice resedawitje       x     x   
Anthocharis 
cardamines oranjetipje   x   x         
Anthocharis 
euphenoides geel oranjetipje   x     x   x   

Coliadinae                   

Colias alfacariensis zuidelijke luzernevlinder   x     x       

Colias crocea oranje luzernevlinder       x x   x   

Gonepteryx cleopatra cleopatra   x x   x x x   

Gonepteryx rhamni citroenvlinder x x             

Lycaenidae blauwtjes                 

Riodininae                   

Hameais lucina sleutelbloemvlinder       x         

Theclinae                   
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Callophrys rubi groentje       x x       

Lycaeninae                   

Lycaena phlaeas kleine vuurvlinder         x       

Polyommatinae                   

Glaucopsyche alexis bloemenblauwtje             x   

Pseudophilotus baton klein tijmblauwtje         x       
Polyommatus 
thersites esparcettablauwtje       x         

Polyommatus icarus icarusblauwtje x       x   x   

Lysandra hispana provencaals bleek blauwtje         x       

Lysandra bellargus adonisblauwtje   x   x x       

Aricia agestis bruin blauwtje x               

Nymphalidae aurelia's                 

Libytheinae                   

Libythea celtis snuitvlinder       x         

Limenitinae                   

Limenitis reducta blauwe ijsvogelvlinder x       x       

Nymphalinae                   

Aglais urticae kleine vos             x   

Vanessa atalanta atalanta     x   x x x   

Vanessa cardui distelvlinder x x x x x x x   

Polygonia c-album gehakkelde aurelia               x 

Meltaea cinxia veldparelmoervlinder x x   x x x x   

Meltaea phoebe knoopkruidparelmoervlinder x     x x   x   

Mellicta athalia bosparelmoervlinder         x       

Euphydryas aurinia moerasparelmoervlinder x               

Heliconiinae                   

Clossiana euphrosyne zilvervlek   x             

Satyrinae                   

Pararge aegeria bont zandoogje x x x x x x x   

Lasiommata megera argusvlinder x x x   x x     
Coenonympha 
phamphilus hooibeestje       x x       

Maniola jurtina bruin zandoogje         x       
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foto Tineke Schwab. Roomvlek. 

    
    foto Ruud Luttmer. Resedawitje. 

 
 foto Michel van Adrichem. Hoornaarvlinder. 

 
 foto Tineke Schwab Koningspage. 
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Overige beessies en klein gespuis. 

Lijsten opgesteld door Michel van Adrichem. 

 

G = Goudargues 

C = Camargue 

 

Nachtvlinders 

Sesia apiformis   hoornaarvlinder   G 

Macroglossum stellatarum  kolibrievlinder   G + C 

Melacosoma neustria (rups) ringelrupsvlinder   G 

Arctia villica    roomvlek    G 

Autographa gamma   gamma-uil    G 

vliegen 

Chrysotoxum cautum  grote fopwesp   G 

Episyrphus balteautus  snorzweefvlieg   G + C 

Epistrophe eligans    enkele bandzwever   G 

Myathropa florea   doodskopvlieg   G + C 

Volucella inanis   wespreus    G 

Bombylius major   gewone wolzwever   G 

Bombylius ater   zwarte wolzwever   G 

 

angeldragers 

Vespa crabo    hoornaar    G 

Xylocopa violacea   zwarte houtbij    G 

Anthophora plumipes  gewone sachembij   G 

diverse Eucera sp   div. langhoornbijen   G 

Anthidium strigatum  kleine harsbij    C 

 

vlinderhaft 

Libelloides coccajus   gewone vlinderhaft   G 

                                    
                                   foto Michel van Adrichem. Oeverlibel. 



66 
 

libellen 

Calopteryx virgo   bosbeekjuffer    G   

Calopteryx splendens  weidebeekjuffer   G 

Calopteryx haemorrhoidalis koperen beekjuffer   G 

Crocothemis erythraera  vuurlibel    C 

Gomphus vulgatissimus  beekrombout    G 

Ischnura elegans   lantaarntje    C 

Libellula depressa   platbuik    G 

Orthetrum albistylum  witpuntoeverlibel   C 

Orthetrum cancellatum  oeverlibel    C 

Pyrrhosoma nymphula  vuurjuffer    G 

Sympecma fusca   winterjuffer    G 

Sympetrum sp   heidelibel sp    G + C   

  

    
foto Tineke Schwab. Paringswiel. juffers.               foto Tineke Schwab. Beekrombout. 
(?? blauw vrouwtje?) 

 

kevers 

Dolycoris baccarum  bessenwants     G 

Cetonia aurata  gouden tor     G 
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krekels 

Gryllotalpa gryllotalpa veenmol     C 

 

 
 foto Tineke Schwab. Veenmol. 

spinnen 

Synema globosum   blinkende krabspin     G 

slangen 

Natrix maura   adderringslang    G 

Natrix natrix??  ringslang     C  

hagedissen 

Angus fragilis   hazelworm     G 

Lacerta bilineata   westelijke smaragdhagedis   C 

Lacerta agilis   zandhagedis     C 

  
foto Tineke Schwab. Westelijke smaragdhagedis.       foto Ruud Luttmer. Hazelworm. 
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amfibieën 

Hyla arborea    Boomkikker     C 

kreeften 

Procambarus clarkii  Amerikaanse rivierkreeft    G 

overig  

Myocastor coypus   beverrat      C  

Mustela herminea  hermelijn.     C 

 

 
 foto Tineke Schwab. Beverrat. 

 

 
                 foto Tineke Schwab. Boomkikker. (in de put). 
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Nog een aantal foto’s van “andere”  beessies.    

foto Jan/ Ina Marbus. Slakken op tak. 

 foto Jan/ Ina Marbus. Gladde slang. 



70 
 

foto Jan/ Ina Marbus. Gestrande gierzwaluw. 

foto Jan/ Ina Marbus. Schorpioen. 
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foto Michel van Adrichem. Blauwzwarte houtbij. 

 

foto Michel van Adrichem. Blinkende krabspin. 

 

. 
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foto Jan/ Ina Marbus. Aardbeibrandnetel. (gevonden in een hoekje bij de vuurtoren aan de Digue) 
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Dankwoord. 

Ik wil alle mensen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan dit verslag. 

Door hun goede medewerking was het een feest dit document in elkaar te zetten. 

Met name dank aan Jan Cevat, Sicco Ens, Bert van Jaarsveld en Michel van Adrichem 

voor het opstellen van de waarnemingslijsten. 

En natuurlijk onze fantastische fotografen, Jan en Ina Marbus, Ruud Luttmer, Michel van 

Adrichem en Tineke Schwab, die zo ontzettend veel materiaal beschikbaar stelden. 

Zelfs van onze “gids-voor-één-dag” : Jean-Louis Picard mochten we foto’s ontvangen. 

 

Ik hoop dat jullie allen net zoveel plezier met het lezen en bekijken van dit verslag 

hebben gehad, als ik heb gehad met de productie ervan! 

Een mooie herinnering aan dit dubbele KNNV-kamp. 

Thijs Krösschell. 

 

 foto Thijs Krösschell.  Danklied voor excursieregelaar Geke de Waard tijdens de bonte avond. 
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