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Colofon 
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e-mail: secretaris@epe-heerde.knnv.nl 

 

KNNV – vogeltrip Camargue 2012  

4 mei tot en met 12 mei  
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Adrie Hottinga & Erik Murris 
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Gedichten: 

Erik Murris 

Foto’s: Gerrit jan van Dijk, Jan van Dijk, Adrie Hottinga, Erik 
Murris  en Bauke Terpstra 

Logistiek vervoer: Rudi Heideveld 

 

reisverslag kan gedownload worden via de website van de KNNV 
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Logistiek 

Vervoer: VW bus via VITAX Wapenveld 

 

Tijd vertrek: 4 mei - 7.00 uur bij Erik Murris 

Locatie vertrek: Hoveniersstraat 14 - Vaassen 

Reisverzekering: eigen regeling – geen groepsverzekering 

Foerage: ontbijt en lunch – zelfregulering zoals gebruikelijk; inclusief gebruik eierkist en inkoop door 

Rudi en Adrie. Diner zoals wij gewend zijn: extern 

Thesaurier: Erik Murris 

 

Locatie overnachting 4 mei:  

Hotel Quick Palace Valence Nord – Bourg les Valence 

Rue des Chabanneries 

Bourg Les Valence, 26500 

France 

Tel: 033475820385 

Fax: 033475820389 

Locatie overnachting vanaf 5 mei:  Saint Martin de Crau 

Camping de la Crau 

13310 Saint Martin de Crau - France 

Tel. 0490471709 

e.mail: www.campingdelacrau.com 

www.hotelrestaurantdelacrau.com 

  

http://www.campingdelacrau.com/
http://www.hotelrestaurantdelacrau.com/
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Samenvatting 

Waarheidsgetrouw. 

 

Als één vogelaar een vogel ziet 

ziet de ander ‘m soms niet. 

Die voelt zich dan soms licht bedrogen 

als het beestje is gevlogen. 

Is er echt geen absolute zekerheid 

dan is notatie geen waarschijnlijkheid. 

 

Als  twee vogelaars een vogel zien 

en beiden zijn het eens over de soort, 

dan verdwijnt het woord misschien 

en komt ie op de lijst zoals het hoort. 

Zo staan er dan in dit verslag  zo’n  

160 specimen 

Opgeschreven met een betrouwbare  

waarnemerspen. 
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Inleiding. 

In november 2011 werd tijdens een vogelwerkgroepavond besloten dat de vogeltrip in 2012 voor de 

tweede maal naar de Camarque zou gaan. Er was ook een optie om in april naar Israel te gaan om daar 

de vogeltrek te beleven. De belangstelling voor deze reis was echter te gering om dit via de 

vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Epe en Heerde door te laten gaan. Drie mede reizigers waren 

in 2009 onder leiding van ons lid Aad Bijl in de Camarque geweest, maar het animo om nog een keer 

daar vogels te spotten was groot. Na het besluit in 2011 is in januari 2012 door Erik de logistiek 

uitgewerkt en zijn het hotel in Valence en de huisjes op de camping in Saint Martin de Crau geboekt. 

Rudi zorgde vervolgens via VITAX voor het vervoer. Er is een beknopt programma gemaakt als 

leidraad voor de dagindeling. De kaarten 1:25.000 zijn door Adrie aangeschaft bij Pied a Terre in 

Amsterdam die altijd de helpende hand biedt bij bestellingen via internet. 

Wij hebben gekozen voor de camping in Saint Martin de Crau, omdat dit dorp in het centrum ligt van 

drie interessante vogelgebieden; respectievelijk het heuvelachtige gebied Les Alpilles, de vlakke 

stenige steppe La Crau en de Camargue zelf, met uitgestrekte rijstakkers, moerassen, lagunes en de 

kustzone van de Middellandse zee. 

 

 

 

 

 

 

 

Beeldmerk reservaat Camargue 
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Camargue 

 

Overzicht gebieden: Les Alpilles, Crau en Camargue 

Het gebied Camargue ligt in Zuid Frankrijk en beslaat een oppervlakte van 145.000 ha. De Camargue 

ligt in de Rhône delta, ruwweg tussen de twee grote takken waarin de Rhône zich splitst net buiten 

(ten noordwesten van) Arles: de Petit Rhône langs de westzijde, de Grand Rhône langs de oostzijde. 

Het wordt dan wel beschreven als een eiland, omdat het van het vasteland is gescheiden door de twee 

vertakkingen van de Rhône die vanuit Arles naar de zee stromen. De oostelijke vertakking (Grand 

Rhône) mondt uit in de Middellandse zee bij Salin-de-Giraud en de westelijke vertakking (Petit 

Rhône) bij Saintes-Marie-de-la-Mer. Deze twee plaatsjes zijn de enige twee nederzettingen in de 

Camarque met in totaal circa 8000 inwoners. Eeuwenlange afzettingen hebben dit gebied doen 

ontstaan, overstromingen en wisselwerking vanuit de rivier en vanuit de zee hebben het geboetseerd 

tot een afwisselend gebied met zoete en brakken moerassen, duinenrijen en oeverwallen. Aanpalend 

ligt ten westen van de Kleine Rhône nog de Petite Camargue met dezelfde structuur  en ten oosten van 

de Grote Rhône nog een stukje Camargue, vooral de moerassen van Viguerat en daarop aansluitend de 

steensteppe van La Crau hebben een unieke fauna(vooral vogels o.a. Griel, Kleine Trap, Kleine 

Torenvalk en Witbuikzandhoen en 12 soorten reptielen). Spijtig genoeg zijn grote delen van die 

Crauvlakte opgeofferd aan landbouw en industrie. Ten noordoosten van de Camargue ligt dan nog een 

minibergketen met opnieuw grote natuurwaarden, vooral wat betreft roofvogels, namelijk Les 

Alpilles.Voeg je daar nog het culturele erfgoed aan toe van dichtbij liggende steden als Arles, Nîmes, 

Les Baux-de-Provence, Aigues-Mortes, Pont du Gard, Avignon, de bijna eeuwige zon en culinaire 

lekkernijen en wijnen (de Listel) dan heb je met deze streek een bijzonder attractieve trekpleister. In de 
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eigenlijke Camargue (zo’n 145.000 ha) liggen beschermde gebieden met diverse beschermingsgraden. 

86.500 ha zijn beschermd als Regionaal natuurpark. Dit natuurpark omvat bovendien ook de 

territoriale kustzone (22km zee-inwaarts). Er leven zo’n  7.000 mensen, voornamelijk in het kuststadje 

Saintes-Maries-de-la-Mer. Bedoeling is landschap en natuur te behouden en de mens verder zijn 

streekeigen activiteiten te laten uitvoeren als daar zijn de veehouderij, de rijstcultuur en de 

zoutwinning zonder dat dit het natuurlijk evenwicht (te zeer) verstoort. Wat betreft half-

gedomesticeerde diersoorten past het zeker twee typische rassen te vermelden waarvoor 

ondersteuningpremies gelden om hun voortbestaan veilig te stellen, namelijk het zeer specifieke 

Camargue-paard (wit, maar bruingeboren) en het Camargue-rund met zijn liervormige hoorns dat er 

nu naast het Spaanse vechtrund voorkomt. Beide soorten worden in het wild geboren en leven vrijwel 

voortdurend in vrij grazende kudden. Eenmaal per jaar worden ze samengedreven, worden jonge 

dieren gemerkt en exemplaren uitgekozen voor gebruik, bijvoorbeeld rijpaarden voor het werk, maar 

ook voor de toeristen. Bij de stieren gebeurt een selectie tussen vrijblijvende kweekdieren en andere 

die gecastreerd worden.  

De invloed van het water 

Het aanzien van de Camargue is door de tijd heen voortdurend veranderd. Eeuwenlange 

sedimentatie en de invloed van zowel zoet water van de rivier als zout water van de zee door 

de eb- en vloedwerking gaven het gebied geleidelijk aan zijn eigen geofysisch karakter. 

Mensen die gedeelten van het land bebouwden en bewerkten zagen hun oogsten vaak door 

overstroming verdrinken. Voor de bevolking was het niet eenvoudig zich van voldoende 

voedsel te voorzien. 

Waterbeheersing 

Pas tegen het eind van de 19e eeuw was de strijd tegen het water omgebogen in het voordeel 

van de mens, zodat er meer land bebouwd kon worden. In 1859 werd de eerste zeedijk 

aangelegd, die de invloed van de getijdenwerking inperkte. In 1869 werden de Rhône-oevers 

ingedamd, waardoor het aantal overstromingen sterk terugliep. Nu konden de bewoners van 

de Camargue wijngaarden aanleggen, geïrrigeerd met zoet water. Na de Tweede 

Wereldoorlog begon men met intensieve rijstteelt. Aangemoedigd door het succes van hun 

inspanningen legde men meer irrigatiekanalen aan om meer land te kunnen ontzilten. Maar 

voor het goed functioneren van deze kanalen moest men de loop van het water beter in de 

hand kunnen houden, dus verbeterde men geleidelijk aan de waterbeheersing. Hierdoor kon 

men ook de gevolgen van droogte en smeltwatervloeden beter in de hand houden en de 

oogsten op de intussen 20.500 ha bebouwd land veilig stellen. 

Met deze successen kwamen ook nieuwe problemen: de Camargue werd door dit netwerk van 

dammen en dijken min of meer afgesneden 

van de natuurlijke, periodieke instroming 

van zoet en zout water. Dit dreigde zowel de 

landschappelijke eigenheid als de flora en 

fauna van het gebied aan te tasten. Daarom 

werd een strikter reguleringssysteem 

ontworpen en aangelegd, met pompgemalen, 

irrigatienetwerken, een afwateringssysteem 

en een fijnmazignetwerk van kanalen en 

sloten.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sediment
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geofysica
http://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijst
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Vaccarès 

In 1927 werd een gebied ter grootte van 13.117 ha van Vaccarès tot aan de zee officieel 

bestempeld tot beschermd natuurgebied. Het reservoir Vaccarès bevat ruim 6000 ha zoet en 

brak water en is zeer belangrijk voor het totale waterbeheersysteem van de Camargue. Het 

water is minder dan 2 meter diep, waardoor de reinigende werking van zonlicht en wind veel 

effect hebben. Het reservoir verwerkt jaarlijks 50 miljoen m³ water van de omliggende 

rijstvelden, waardoor een deel van het verlies aan zoet water uit de Rhône (sinds de aanleg 

van dijken) wordt gecompenseerd. 

De zoutvlakten en zoutwinning 

Op de zoutige vlakten tiert de zeekraal welig, een belangrijke voedingsbron voor de wilde 

stieren en paarden. In de winter overstroomt de vlakte, in de zomer droogt het oppervlak uit 

tot de grond barst, maar in het voorjaar  is het een ideaal waterland voor moeras- en 

watervogels. Ook flamingo's doen zich tegoed aan het beschikbare voedsel. In vroegere tijden 

werden de zeekraal en de zoutkristallen verast voor het maken van zeep en glas, maar tegen 

het eind van de 19e eeuw werd plantaardige soda vervangen door industriële soda (ook 

gewonnen uit zout). Sinds de opkomst van de chemische industrie is zoutwinning (natrium- 

en chloorzouten) één van de belangrijkste commerciële activiteiten in de Camargue. 

Zoutwingebieden zijn onder meer de moerassen en kunstmatige lagunes van Salin-de-Giraud. 

De totale oppervlakte van zoutwingebieden in de Camargue was in 2003 ruim 14.000 ha, door 

het jaar heen gemiddeld 11.000 ha. Eén miljoen kubieke meter zout wordt jaarlijks na 

concentratie en droging uit de bassins gewonnen; daarmee is dit gebied het grootste 

zoutwingebied van Europa. 

 
Zoutreservoirs bij Salin De Giraud 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vaccar%C3%A8s&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeekraal
http://nl.wikipedia.org/wiki/(Gewone)_flamingo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeep_(reiniging)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Glas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Natriumcarbonaat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lagune
http://nl.wikipedia.org/wiki/Keukenzout
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Bescherming 
In 1970 kreeg de Camarque de status van regionaal natuurpark. 

Een paar andere, kleinere meren  inclusief zijn oevers, Etang l’Impérial en Etang du Malagroy zijn 

departementaal reservaat (2.777 ha). Dan zijn er ook nog een aantal reservaten in privé-bezit, La 

Capelière met zijn vier kijkhutten, het Reservaat van de Tour du Valat (1.071 ha), Salin de Badon, Le 

Fangassier. Tenslotte zijn nog enkele gebieden in beheer bij het Conservatoire du Littoral: La 

Palissade (702 ha) en enkele minder belangrijke stukken: Mas de Cure, Terre de Méjanes, Bois de 

Touroulin (400 ha samen). Er is ook nog een ornithologisch park, Pont du Gau, wat in opzet 

vergelijkbaar is met het in België gelegen Zwinpark met aansluitend het Marais de Ginès, waar je in 

het park kunt wandelen (meerdere km ‘s) langs diverse ingerichte uitzichtpunten. Aan de overzijde van 

de Grand Rhône ligt ook nog het beschermde Marais de Viguerat (slechts onder begeleiding te 

bezoeken). De Camargue is opgenomen in het netwerk Natura 2000, is uitgeroepen door Unesco tot 

Biosfeer-reservaat en door de Raad van Europa tot Biogenetisch reservaat. Het is ook gelauwerd met 

het Europees diploma. Toch treden nog steeds problemen op in dit uitzonderlijke gebied. Er zijn de 

problemen van verzilting van de bodem, vooral door opstuwing van zout water bij te lage 

waterstanden. En er is de jacht, want terwijl uitgestrekte gebieden beschermd zijn, is de jacht op 

waterwild vrijwel overal toegestaan. In het centrum van de Camarque ligt het Étang de Vaccares, een 

grote ondiepe lagune, omgeven door natuurlijke moerassen en zandduinen.  

 
Overige gebieden 
La Crau 

Ten oosten van de Camarque ligt de steppe La Crau; in het verre verleden ontstaan door 

verleggingen en afzettingen van de rivier Durance. La Crau valt onder de beschermende 

werking van de richtlijnen van Natura 2000 en heeft door deze status een internationale 

erkenning voor vooral de aanwezigheid van zeldzame vogelsoorten.  Het is het enige 

steppegebied in Frankrijk en behalve gebieden in Spanje het enige van dit type in Europa. La 

Crau wordt geclassificeerd als een steppe en ook vindt je in de literatuur een typering als half 

woestijn. Het droge boomloze gedeelte heet in het frans coussouls, genoemd naar het gras 

(coussous, zonder l) dat in het voorjaar en de vroege zomer door de vele duizenden Merio 

schapen wordt gegeten. Na deze periode verhuizen de schapen naar de rijk begroeide 

Alpenweiden. Deze wijze  van landgebruik noemen we “transhumance”; een nomadische 

leefstijl van mens en dier.  

 

 

Kleine torenvalken 
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Les Alpilles 

Even ten noordoosten van Arles liggen Les Alpilles een gebergte met de hoogte piek van 493 meter. 

Eigenlijk is Les Alpilles geen gebergte maar zijn het heuvels. Alleen de ruige aanblik met kliffen en 

berg formaties geen een gevoel alsof je in de bergen bent. Door het mediterrane karakter heeft Les 

Alpilles en bijzonder rijke flora en komen er vogels voor die in de Camarque en La Crau niet aantreft.( 

bijvoorbeeld Blauwe rotslijster, Oehoe, Aasgier en Havikarend ). Slechts een klein deel van Les 

Alpilles bij St Remy de Provence heeft een beschermde status.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Alpilles - Les Baux 

 Les Alpilles met bijenkasten  
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Rijst vormt tegenwoordig voor de helft van de bevolking het voornaamste 

voedingsmiddel. Al duizenden jaren lang wordt de plant in Azië verbouwd, waar hij zich vanuit 

Thailand, Cambodja en Zuid China verspreidde. Rijst bereikte 2500 jaar geleden, onder de Perzen, het 

Nabije Oosten. De Moren namen het gewas mee naar Spanje . Vandaar kwam het naar Italië om te 

slotte, tegen het einde van de 13e eeuw, in Frankrijk te belanden. In daarop volgende 200 jaar 

ontstonden er vele rijstvelden in de Provence. Van Hendrik IV is een verordening overgeleverd waarin 

hij de boeren van de Camargue de teelt van rijst, suikerriet en de rode verfplant meekrap voorschrijft. 

Uit mislukte pogingen in andere streken bleek dat de Camargue het enige gebied in Frankrijk is waar 

rijst zich laat verbouwen. De rijstvelden groeiden echter pas goed na het indijken van de Camargue in 

1870, wat voor verzilting van de velden zorgden. Overigens gebruikten de boeren de rijst 

hoofdzakelijk als tussencultuur, vooral om de bodem klaar te maken voor wijnstokken. 

De onderbreking van de rijstleveranties tijdens de Tweede Wereldoorlog en de zich aftekende 

onafhankelijkheid van de Franse kolonie Indo-China leidde na 1945 in het kader van de Marshall-hulp 

tot een nieuw project. Er kwamen bevloeiingskanalen en pompstations. De wijngaarden weken en in 

1960 waren er rijstvelden ter grootte van 30.000 ha aangelegd. Inmiddels is dat weer teruggelopen tot 

een kleine 25.000 ha. 

De rijstteelt begint met het egaliseren van het veld. Vroeger was dat een heel karwei. Om de tien meter 

sloeg men paaltjes in de grond, mat daaraan de bodemhoogte werkte vervolgens de hobbels en kuilen 

weg. Halverwege de jaren tachtig kwamen laserinstrumenten in zwang, die de meetresultaten langs 

elektronische weg doorgeven aan bulldozers, waarin een computer de instelling van het schuifblad 

regelt. Het resultaat is een op 2 centimeter nauwkeurig geëgaliseerde bodem. Een ander voordeel van 

deze ultramoderne techniek is dat op een vlakker bodem de waterspiegel lager kan blijven en dat 

scheelt energie, tijd en kosten. Het water staat nu nog maar vijf tot tien centimeter hoog. De 

waterstand heeft directe gevolgen voor de opbrengst, die immers afhankelijk is van de temperatuur: 

hoe lager de waterspiegel, des te sneller warmt het water op. Ook dat telt in de Camargue, het 

noordelijkste rijstbouwgebied van Europa(verder wordt rijst verbouwt in Portugal en de mediterrane 

landen Spanje, Italië en Griekenland). 

Vanaf half april wordt er gezaaid. Rijst is de enige graan dat niet met grond wordt toegedekt, maar op 

de grond wordt gelegd. Vier tot vijf dagen voor de zaai worden de velden onder water gezet, zodat het 

water op kan warmen. De Rhone, die voor de bevloeiing van de velden zorgt, neemt in april namelijk 

het smeltwater van de Alpen op; het water is dus behoorlijk koud. Rijst heeft een temperatuur van 15-

17 graden Celcius nodig om te kiemen. Als dat niet binnen 20 dagen lukt, bederft het zaaigoed en 

moet er opnieuw worden gezaaid.  

  

http://www.rizdecamargue.com/
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Dagverslagen 

Vrijdag 4 mei 2012 – Reisdag 

Vertrek. 

 

 

                        De ochtend nog zo jong 

                        op deze vierde dag in mei, 

                        een merel die al zong 

                        draagt zo haar steentje bij 

                        aan het ontwaken van de dag, 

                        als weer een groepje vogelaars mag 

              vertrekken naar het zuiden van La douce France 

                        voor een ornithologische Camarque vacance. 
 

Wij vertrekken om zeven uur , vanaf de Hoveniersstraat in Vaassen. Een uurtje later dan de 

gebruikelijke tijd voor vertrek, maar de jaren gaan tellen en het is een reisdag zonder geplande 

excursies. Dit betekent dat wij in een rustig tempo naar ons overnachtingadres in Valence rijden en 

daar om vijf voor zeven arriveren. Quick Palace doet zijn naam eer aan: een vierkante doos langs de 

doorgaande tolweg, waar je alleen de oogjes dicht moet knijpen en dan de volgende morgen zo snel 

mogelijk na het ontbijt moet vertrekken. Het gebouw ligt op een verzamellocatie van winkelketens en 

kleine industrieën. Geen vogel te bekennen! Kortom, na aankomst inchecken wat een langdurige 

bezigheid bleek en daarna naar de Carrefour voor een diner a la carte. Daarna nog een drankje en 

vervolgens onder de wol. Logistiek gezien was dit een goede overnachtings locatie, waardoor de 

volgende dag Pont du Gard kon worden bezocht en ruim op tijd het reisdoel Saint Martin de Grau 

werd bereikt. Wat zien wij tijdens onze eerste reisdag? Wij noteren vanaf vertrek tot aankomst alle 

soorten die wij waarnemen. Tijdens onze reisdag op 4 mei noteerden wij 61 vogelsoorten en daarnaast 

nog een aantal waarnemingen van doodgereden zoogdieren, zoals meerdere vossen, marters, bunzings 

en egels.Tijdens de eerste koffiestop stonden wij op een parkeerterrein met veel verkeer en hebben we 

geen interessante waarnemingen gedaan, behoudens de overal en altijd aanwezige Huismussen die 

leven van de toeristen. In de omgeving van de parkeerplaats bij koffiestop twee is een grote 

kolencentrale met een waterplas. Hier zien wij meer dan 12 Zwarte wouwen foerageren en horen 

boven de akkers Veldleeuweriken en in de struwelen Grasmussen, Geelgorzen, Zwartkoppen en 

Tuinfluiters. Ook cirkelt een Wespendief boven een graanakker. In de hoogspanningsmasten bevindt 

zich een roekenkolonie; wij tellen 21 nesten. Onderweg naar Valence zien wij nog enkele Grauwe 

klauwieren en Groene spechten. 

Het is interessant om te beleven dat het ene landschapstype overgaat in het volgende landschapstype 

tijdens een trip van 1340 km. En dat we in de verschillende landschapstypen onderweg vogelsoorten 

waarnemen die we in ons doelgebied de Camarque niet zullen zien. De Geelgors zagen we in Noord-

Frankrijk, terwijl we deze soort in Zuid-Frankrijk niet tegenkomen, in tegenstelling tot veel 

Cirlgorzen. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van de Rode wouw in Noord en Midden Frankrijk en 

het ontbreken van deze soort in de Camarque. De grote aantallen Zwarte wouwen zijn echter 

fantastisch! Er zijn ook vogelsoorten die je overal tegenkomt, zoals bijvoorbeeld Huismussen, 

Groenlingen en Zwarte roodstaarten, om maar enkele campingsoorten te noemen. 
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Zaterdag 5 mei 2012 – Van Valence naar Pont du Gard 

Van Valance gaan we naar Pont du Gard en rijden langs veel perzikgaarden en bossen met groene 

ceders, zwarte dennen en cypressen. In de berm zien wij de eerste Rode patrijzen foerageren. Na de 

perzikgaarden volgen op de heuvels uitgestrekte druivengaarden en vervolgens rijden wij in een 

garriquelandschap met de bekende steen- en kermeseiken. Daarna komen we in de heuvels die de 

rivier de Gardon, een zijrivier van de Rhône, flankeren. 

                                

 Even regelen. 

 

                        In Bourg Les Valence 

                        heeft u als u wilt de kans 

                        om wijngaarden te zien 

                        of de wijn te proeven misschien. 

                         

       Maar als u er alleen blijft slapen 

                        en de volgende dag weer verder gaat, 

                        raad ik u aan al uw spullen bij elkaar te rapen, 

                        want, als u uw laptop achterlaat 

                        en u bent al verder naar het zuiden, 

                        zullen hier en daar mobieltjes luiden 

                        als de hotelbaas keurig netjes meld 

                        dat hij 'm op de kamer heeft gevonden. 

                        Dus zijn twee vogelaars teruggesneld. 

                        De groep raakte zo nauwelijks opgewonden. 

                         

       En de achterblijvers bezochten als gepland 

                        de Pont du Gard die al eens eerder werd verkend. 
 

Wij bezoeken na het inslaan van proviand een Oud Romeinse aquaduct, ten zuidwesten van 

Nimes. Voor Remoulin gaan we de snelweg af en volgen we de aanwijzingen op de 

verkeersborden naar Pont du Gard. Dit Romeins aquaduct is een indrukkend bouwwerk dat 

vele eeuwen heeft getrotseerd en een ruime internationale belangstelling geniet. In de 1
e
 eeuw 

na Christus ontwierpen en bouwden de Romeinen een 50 kilometer lang aquaduct voor 

waterlevering aan Nemausus (het huidige Nîmes). De inlaat bevond zich op 71,5 meter hoogte 

aan de Source d'Eure-bron te Uzès, en het water arriveerde op 60 meter hoogte in Nemausus. 

Het gemiddelde verval bedroeg 23 centimeter per kilometer, en het geheel was zo gebouwd 

dat het water vanzelf naar de stad stroomde. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nemausus
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Source_d%27Eure&action=edit&redlink=1


 

15 
 

Via Pont du Gard passeerde de kunstmatige waterloop de rivier de Gardon. Het werk aan  

Pont du Gard begon in 38 na Christus en werd voltooid in 52 na Christus.  Er werkten 

ongeveer 1000 arbeiders aan. Voor de bouw werd meer dan 50.000 ton kalksteen gebruikt, dat 

vaak ter plaatse in grote blokken werd gewonnen bij het huidige Vers. 

Het aquaduct had een capaciteit van 35.000 kubieke meter water per dag en voorzag de 

badhuizen, bronnen en fonteinen van Nemausus van water tot ongeveer de 3e eeuw na Chr.. 

Het grote aquaduct werd in de 6e eeuw na Chr. verlaten;  het was toen in het La Lônegebied 

gedeeltelijk verwoest. Vandaag de dag kan het bouwwerk, waarvan het gedeelte dat de 

Gardon overbrugt nog overeind staat, nog steeds bezocht worden. Het kolossale bouwwerk 

demonstreert het Romeins vernuft op architecturaal gebied. Het is 49 meter hoog, en bestaat 

uit drie niveaus, waarvan het bovenste 275 meter lang is.  

Op het onderste gedeelte is een weg en het bovenste gedeelte diende als waterleiding. De 

waterbedding is afgedekt met stenen platen. Lopen hierover is goed mogelijk maar is dermate 

gevaarlijk (smal en zonder zijleuningen) dat de toegang is afgesloten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pont du Gard: Cirlgorzenbiotoop 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rivier
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gardon_(rivier)
http://nl.wikipedia.org/wiki/38
http://nl.wikipedia.org/wiki/52
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kalksteen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vers-Pont-du-Gard
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kubieke_meter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Badhuis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fontein
http://nl.wikipedia.org/wiki/3e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/6e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=La_L%C3%B4ne&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Architectuur
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Het kolossale bouwwerk ligt in een parkachtige setting met droge hellingbossen waar wij veel 

vogelsoorten noteerden. In de spleten en gaten van het aquaduct broeden Rotszwaluwen, 

Pimpelmezen, Spreeuwen, Tamme duiven en Huismussen en er foerageren ook 

Alpengierzwaluwen, Boerenzwaluwen en Gierzwaluwen. In één van de spleten heeft zich een 

bijenvolk gevestigd. In het hellingbos zien wij meerdere paartjes Cirlgorzen en in totaal 

noteren wij zes 

zingende Gekraagde 

roodstaarten, naast de 

vele “knetterende” 

Kleine zwartkopjes, 

“tikkende” 

Zwartkoppen en 

uitbundig zingende 

Nachtegalen. Er zijn 

op meerdere plekken 

Bijeneters, we zien 

enkele Kleine 

zilverreigers, horen 

meerdere Europese 

kanaries, zien van 

dicht bij een 

Wespendief en 

noteren twee Wielewalen.  

 

Alpengierzwaluw 

Pont du Gard - Gardon 
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In de rivier zien we enkele vissen, waar in de groep druk over wordt gediscussieerd; zijn het 

voorns of regenboogforellen? Bij het parkeerterrein horen wij enkele Goudhaantjes; het zijn 

de enige Goudhaantjes die wij deze week hebben genoteerd. In het grote restaurant met 

overdekt terras staan zes geknotte oude moerbeibomen. 

Het is een indrukwekkende start van deze vogelweek met al een flinke lijst waarnemingen en 

indrukken. Na het bezoek aan het aquaduct zoeken we rond 14.00 uur een picknickplaats op 

en belanden op een onverhard landbouwweggetje in olijf-, druiven-, perzik- en 

abrikozengaarden. Dit blijkt een lustoord voor vogels, vlinders en hagedissen. Wij horen en 

zien vervolgens, Wielewaal, Boomleeuwerik, Cirlgors, Zomertortel, Nachtegaal, Zwartkop, 

Gierzwaluw, Boomvalk, Gaai, Baardgrasmus, Provençaalse grasmus en Hop.  

De determinatie van de grasmussen kostte enige moeite en tijd, aangezien het wennen was aan 

deze voor ons nieuwe geluiden, zonder dat deze in struweel levende grasmussen zich laten 

zien. Op een schraallandje dat deels omzoomd is door struwelen met veel sleedoorns zagen 

wij oranje luzernevlinder, atalanta, koninginnepage, koolwitje, parelmoervlinder?, 

lieveheersbeestje en hoornaar. Wij ontbeerden 

de aanwezigheid van Margriet Maan, onze 

floriste en reisgezellin van eerdere reizen die de 

planten determineert, maar op dat moment in de 

Dauna delta was. Maar volgens Bauke Terpstra 

was het een interessante picknickplaats met veel 

bijzondere planten, zoals wilde hyacinten. 

.   

 Koninginnepage 
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Omgeving picknickplaats met biotoop Hop, Boomleeuwerik, Provençaalse grasmus en Baardgrasmus. 
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Na Pont du Gard en de picknickplaats gaan we op verkenning aan de noordzijde van het Etang de 

Vaccares, aan de zuidzijde van de D37. Route van Arles naar Albaron naar Villeneuve/Mas St 

Germain. We stoppen op diverse locaties, mede vanwege de Scharrelaars die Jan en Gerrit-jan bejagen 

met hun telelenzen.  Vanaf een ijzeren brug over een zijrivier van de Rhône zien we vijf 

Moerasschildpadden. We zien op meerdere 

locaties Cirlgorzen, zoals deze dagen blijkt een 

algemene soort in de Camarque. We zien op een 

geïnundeerd rijstveld onze eerste 

Geelpootmeeuwen, Zwartkopmeeuwen met hun 

typische lacherig geluid, enkele Steltkluten en 

Kleine zilverreigers, Wilde eenden, Tureluurs en 

Rietgorzen, horen een Kwartel in een verruigd 

graanveld en zien onze eerste Graszangers. Ook 

zijn er veel Grauwe gorzen.  Van Arles gaan we 

richting Saline de Giraud; op veel plaatsen in de 

bermen groeit het bekende olifantsgras en tussen 

de percelen als afscheiding in haagvorm de 

cypres. In de omgeving van Albaron zijn nog niet 

alle rijstvelden bevloeid. Ook wordt er op diverse 

percelen (nog) rijst gezaaid. Op één van de bevloeide rijstvelden zien we twee Regenwulpen die op 

doortrek zijn naar de noordelijk gelegen broedgebieden. Ook zien we meerdere Lachsterns die op 

insecten jagen boven de rijstvelden. In één van de vele sloten die gebruikt worden voor bevloeiing van 

de rijstvelden zien we een IJsvogel, horen onze eerste Cetti zangers, zien enkele Bergeenden en van 

zeer dichtbij een foeragerende Ralreiger en in de struwelen geven de Nachtegalen een na middag ‘s 

concert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ralreiger met prooi 

Scharrelaar 
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We bezoeken het bekende vogelobservatiepunt op het voormalige elektriciteitshuisje  bij de moerassen 

van Mas ‘d Agon. Het is een lustoord voor vogels en grote zoogdieren zoals de vele beverratten die we 

hier zien. Dit moerasgebied herbergt veel moerasvogels die we op andere locaties later deze week niet 

meer te zien krijgen. Vogelsoorten die wij hier horen en zien; Grote karekiet, Rietzanger, Meerkoet, 

Kievit, Nachtegaal, Blauwborst, Baardman, Zomertortel, Waterral, Waterhoen, tientallen Flamingo’s, 

Bijeneter en Torenvalk. Hoewel we geen aantallen hebben genoteerd zijn vooral Grote karekiet en 

Blauwborst nadrukkelijk aanwezig. Aan de overzijde van de doorgaande weg lopen de bekende witte 

Camargue paarden in een zompig moeras. Het is bekend dat het Camargue paard gehard is en bestand 

is tegen de soms barre omstandigheden in moerassen.  

 

Het elektriciteitshuisje/observatiepunt in Mas ‘d Agon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beverrat in Mas ‘d Agon 
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Intermezzo –  Camargue paard 

De Camargue is het thuisland van een specifiek paardenras: het Camarguepaard, ook wel de “witte 

paarden van de zee”genoemd. In feite is de Camargue helemaal niet paardvriendelijk, in tegendeel. 

Geen grazige weiden maar wel stug riet en zeekraal en biezen als voeding, veel regen in de winter, 

hoge temperaturen en veel muggen in de zomer en in het grootste deel van het jaar waait er een straffe 

mistral. Het Camarguepaard is door de eeuwen gedomesticeerd en wordt gebruikt om lange ritten op te 

maken en uitermate geschikt is om stieren van de kuddes af te drijven door zijn grote wendbaarheid.  

De origine van het Camargue-paard ligt voor een deel in de prehistorie. De wilde voorvaderen zijn 

vermoedelijk afstammelingen van de oerpaardjes die zijn afgebeeld op de 15.000 jaar oude 

muurschilderingen in de grotten van Lascoux. Vervolgens heeft dit inheemse ras ongetwijfeld 

invloeden ondergaan van Noord-Afrikaanse Berberpaarden die met de Moorse veroveraars uit Spanje 

en Zuid-Frankrijk meekwamen. In de loop van de middeleeuwen heeft men geprobeerd het Camargue-

paard te kruisen met zwaardere paardenrassen, vaak met een teleurstellend resultaat. De andersoortige 

hengsten die men het moeras injoeg om 

zich voor te planten met de Camargue-

merries hielden het zelden lang vol in de 

moeizame natuurlijke omstandigheden. 

Hierdoor is het Camargue-ras relatief 

ongerept. Pas in 1968 is men begonnen 

met het bijhouden van een stamboek en 

het verbeteren van het ras. In de 

tachtiger jaren hebben de 

oorspronkelijke fokkers toestemming 

verleend om ook in andere delen van 

Frankrijk Camargue paarden te fokken. 

Wij hebben veel van deze Camargue 

paarden gezien; in de natuurgebieden, maar ook in de omgeving van Saintes-Maries –de-la-Mer waar 

door toeristen deze paarden bereden worden. Op tal van locaties zijn langs de kust typische lage 

paardenstallen waar de paarden tijdens ritten gestald kunnen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saint-Marie-de-la-Mer: paarden verblijf voor toeristen 
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Na ons bezoek aan het vogelobservatiepunt zien we onderweg op meerde locaties foeragerende 

Flamingo’s, stoppen bij een graanveld waar vele tientallen Boerenzwaluwen en vele honderden 

Gierzwaluwen foerageren en zien in de grote groepen Boerenzwaluwen ook vijf Oeverzwaluwen.  

Op meerdere locaties zien we Bijeneters in dode wilgen en ook relatief veel Torenvalken en ook de 

eerste twee Zwarte ibissen. Uiteindelijk komen we in Saint Martin de Crau en gaan we naar de 

camping waar we ons installeren in de twee huisjes die er goed verzorgd uit zien met een overdekt 

terras waar we ’s morgens ontbijten. De eerste dag besluiten we om in het restaurant op de camping 

gebruik te maken van het buffet. Na het avondeten vertoeven we nog enige tijd op het terras van één 

van de huisjes voor een versnapering en discussie over vogelgeluiden en determinatie. Gerrit-jan heeft 

zijn laptop meegenomen en dit geeft de mogelijkheid om vogels te determineren die deze dag door Jan 

en Gerrit-jan op de plaat zijn vastgelegd. 

 

 

 

 

 

Mas d ‘Agon - observatiepunt 

Bruine korenbout 
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Salade illegaal. 

 

                        Voor ons tweede Pizzamaal 
                        werden zes formule-menu's besteld. 

                        Dat betekent in dit verhaal 
                        dat inbegrepen een salade was vermeld. 

                        Voor het zevende gerecht, 
                        een vissoep van onbestemde aard, 

                        het moet eerlijk worden gezegd, 
       stond geen salade op de kaart.   

      Toch dacht de vissoep-eter 
                        met een salade smaakt het beter 

                        en dus ging één salade illegaal 
                        voorbij aan iemands Carbonara-maal 
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Zondag 6 mei 2012 

Ontbijt om 7.00 uur en vertrek om 8.05 uur. 

Tijdens het ontbijt zien wij op de camping Kauw, Zwarte roodstaart, Kleine zwartkop, Spreeuw, 

Turkse tortel, Houtduif en Groenling. Deze vogelsoorten verwelkomen onze iedere morgen tijdens ons 

ontbijt op het terras. Wij gaan na het ontbijt via Arles, richting Vacares, richting Saintes. Maries- de- 

la- Mer. Eerst gaan we richting Gimeaux naar de moerassen van Mas d’ Agon. Onderweg zien we veel 

Bijeneters, meerdere Hoppen, Zomertortels en tijdens stops horen we veel Nachtegalen en Cetti 

zangers. We zien onderweg nog een Smient, een Slobeend en enkele Koereigers. We noteren het 

aantal locaties waar we Scharrelaars zien, voornamelijk op de elektriciteitsdraden. Rond 9. 30 uur 

hebben we al vijf paar Scharrelaars gezien. Het blijkt echter een lastige soort om te fotograferen, want 

deze vogels zijn toch overwegend vrij schuw. In de rijstvelden foerageren Steltkluten, Kleine 

zilverreigers en bij erven zien we veel Putters en ook weer Hoppen. Op de akkers foerageren veel Gele 

kwikstaarten. In de moerassen Mas d’Agon verblijven we enkele uren vanwege de enorme 

vogelrijkdom. Bij een bruggetje bij het enige huis dat hier staat, parkeren we de bus en hebben we in 

enkele uren de volgende waarnemingen verricht. 

 

Saint Martin de Grau - Erik zorgt voor de 'koffiekoek" uit de pot 
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Tabel 1 – waarnemingen moerassen Mas d’Agon zondag 6 mei 2012 

Dodaars (>4) Fuut Aalscholver 

Roerdomp Woudaap (roep) Koereiger 

Kleine zilverreiger Grote zilverreiger Blauwe reiger 

Purperreiger Ooievaar Zwarte ibis 

Lepelaar Flamingo Knobbelzwaan 

Bergeend Wilde eend Krooneend (>10 pr) 

Slangenarend (1) Zwarte wouw Bruine kiekendief (> 2 pr) 

Buizerd Torenvalk Fazant 

Waterhoen (> 5) Meerkoet Kluut 

Steltkluut (broedend) Bosruiter (> 12) Kokmeeuw 

Zwartkopmeeuw Geelpootmeeuw Witwangstern 

Zwarte stern Houtduif Turkse tortel 

Zomertortel Koekoek Gierzwaluw 

Bijeneter Veldleeuwerik Boerenzwaluw 

Oeverzwaluw Gele kwikstaart Heggenmus 

Nachtegaal Blauwborst (> 5) Tapuit 

Merel Provencaalse grasmus Graszanger 

Cetti zanger (> 3) Kleine karekiet Grote karekiet (>10) 

Baardman Ekster Zwarte kraai 

Spreeuw Huismus Vink 

Kneu Putter  

Totaal vogelsoorten 62  

 

Tijdens de lunch te velde bij de grote duiker zagen 

wij nog een aantal beverratten die hier zeer talrijk 

zijn en een prachtige smaragdhagedis die de weg 

overstak. Ook waren er vrij veel kleine hagedissen 

bij de muren van de duiker. Na dit vogel lustoord 

gaan we verder over onverharde weggetjes langs 

de westzijde van het grote meer Etang de Vaccares 

op weg naar Cacharel. We zien veel 

Zwartkopmeeuwen en vele honderden Flamingo’s, 

meerdere Graszangers tijdens stops en ook onze 

eerste Dwergsterns en relatief veel Fazanten, 

enkele eenzame Scholeksters en dichterbij Saintes-

Maries-de-la-Mer op alle plassen en meren Flamingo’s. Rond 14.50 uur zijn we in Saintes-Marie -de-

la-Mer (het is warm), de zon schijnt volop en op de boulevard zijn veel toeristen. Op een 

parkeerterrein buiten het dorp zien we Kuifleeuweriken en Noordse sterns vliegen richting 

Middellandse zee en tijdens het terugkeren van een verkeerde route zien we van dichtbij onze eerste 

Grauwe vliegenvanger.  

Koereiger 
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Vaccares: picknick te velde 

Aan de 

noordzijde van 

Saintes-Maries-

de-la-Mer zijn 

enorme 

zeekraalvlakten, 

waar ruiterroutes 

zijn en waar ook 

mensen zeekraal 

plukken. Wij 

gaan van 

Saintes-Maries-

de-la-Mer naar 

Le Petit Rhône 

waar we bij een 

pompstation in 

de omgeving van 

het pontveer 

Bruine 

kiekendieven zien en een paartje Torenvalken parend in een populier. Hier zien we ook Purperreigers 

en Kleine zilverreigers. In 2009 was hier in een boscomplex een kolonie van 20 Kleine Zilverreigers, 

35 Koereigers, 15 kwakken en 18 Zwarte ibissen. Niets meer van deze kolonie is gespaard gebleven; 

de houtsingels zijn gekapt. We kunnen niet op de locatie komen waar de Purperreigers vandaan komen 

en besluiten om richting Chateau d’Astonia te gaan waar we stoppen en een uurtje struinen langs de 

Biotoop Hop 
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Petit Rhône. Het is een aantrekkelijk gebied met veel afwisseling; kanaaltjes en betonnen goten voor 

de aanvoer van zoet water voor de verbouw van rijst. Langs het dijkje is een massale begroeiing van 

Mariadistel die bezocht worden door distelvlinders en wolzwevers en door een voor ons onbekende 

koekoekshommelsoort. Bijeneters weer in overvloed!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langs één van de watergoten is een interessant talud met kornoelje en meidoorn en waar we de 

aanwezigheid van Cetti zangers al gewoon vinden, treffen wij ook de voor ons nieuwe soort, een 

Orpheus spotvogel, die wij na geduldig observeren ook regelmatig zien. Ook andere vogelsoorten 

laten zich niet onbetuigd:  een bonte mengeling van geluiden van Turkse tortels bij de huizen, Putters 

en Nachtegalen  en in de braamstruwelen het knerperende geluid van Boomkikkers die wij overigens 

niet kunnen ontdekken. Ook zijn hier Rode patrijzen; wij zien een ex. met twee pulli foerageren in de 

berm. Na deze stop zien we onderweg naar Saliers twee Lepelaars, waarvan bekend is dat de populatie 

in de Camargue toeneemt. We gaan richting Saliers, Gimeaux en vervolgens richting zuidoosten van 

ST-Gilles via vele weggetjes door rijstvelden. We filosofeerden over de rijstverbouw en de mogelijke 

wisselteelten. In veel bekade voormalige rijstvelden zagen wij zomergerst. Is dit wisselbouw of een 

omvorming van de verbouw van rijst naar zomergerst? Een vraag die ons tijdens onze vogelreis 

bezighield, maar die onbeantwoord bleef. We noteerden veel interessante soorten, maar bij één 

rijstveldje stopten wij, omdat we steltjes zagen. Op dit bevloeide rijstveld foerageerden Bergeenden, 

12 Bosruiters, twee Groenpootruiters, drie Temmink strandlopers en vervolgens zagen wij Tapuiten en 

hoorden in de rietkragen Grote karekieten en Cetti zangers.  Vervolgens rijden wij van Saliers naar 

Gimeaux over een onverhard pad, waar alleen wandelaars en fietsers zijn die de Grand Randonnier 

653 volgen. Langs dit pad zijn opvallend veel Bijeneters die in de holletjes van het door vee afgetrapte 

taluds hun nesten maken. Hier zien we > 8 Vorkstaartplevieren op korte afstand in een door rundvee 

begraasd ruig grasland. Het geluid van Gele kwikstaarten en Veldleeuweriken is niet van de lucht en 

geeft ons een blij gevoel(In Nederland waar zijn de Veldleeuweriken?) Zeer opvallend is de duidelijke 

aanwezigheid van Kalanderleeuweriken op één locatie. Uit de literatuur valt af te leiden dat Kalanders 

zeldzaam zijn, behalve in La Grau, waar wij alleen Kortteenleeuweriken, Veldleeuweriken en 

Kuifleeuweriken hebben waargenomen! Een verschil tussen literatuur en praktijk te velde! Putters zijn 

alom aanwezig, maar ook op één locatie een zingende Zanglijster, die wij vrijwel niet hebben gehoord 

in de Camargue. Enkele Zwarte ibissen kruisen ons pad, terwijl wij weer het geluid van de 

boomkikkers in de braamstruwelen horen en een moerasschildpad zien we de weg oversteken. Dit ex. 

wordt op de plaat vereeuwigd. 

Paartje Bijeneters 



 

28 
 

Zo is ook deze zondag een gedenkwaardige dag met veel waarnemingen die in ons geheugen zijn 

gegrifd en voor de maandagmorgen nieuwe impulsen geven om bijtijds uit de slaapzak te herrijzen. 

Maandag 7 mei 2012 

Om 6.45 reveille en om 7.30 ontbijt op het terras met een concert van Europese kanarie, Cetti zanger, 

Putter en Groenling en de onafscheidelijke Turkse tortels. Deze dag willen we Les Apilles (uitloper 

van de Alpen) bezoeken en na het inslaan van de gebruikelijke voorraad stokbrood bij de plaatselijke 

bakker gaan we richting Les Baux, met onderweg veel olijfgaarden. Onderweg zien we naast de al 

genoemde soorten van de vorige dagen een Bonte vliegenvanger aan de rand van het dorp, een 

mannetje Sperwer en horen we opnieuw Baardgrasmussen, Cirlgorzen en enkele Zwartkoppen en we 

zien enkele Alpengierzwaluwen langs scheren. Bij de kasteelruïne, dat een echte toeristische 

trekpleister is, zien we dambordjes en op dat moment voor ons niet determineerbare 

parelmoervlinders. Van Les Baux gaan we naar Maussane en vervolgens over de D 15 richting 

Mauries. We zien veel Bijeneters, op tal van plaatsen zijn Europese kanaries en ook in de heuvels 

Boomleeuweriken. Op één van de locaties staan 40 bijenvolken. Vermoedelijk van een imker die zijn 

bijenvolken verhuurd voor bestuiving van gewassen, aangezien de kasten maar één broedbak bevatten. 

Op deze plek zien we een foeragerende Slangenarend en ook weer dambordjes, koninginnepages en 

twee Scharrelaars en bij een volgende stop Zwarte wouwen en een Orpheus spotvogel. In dit 

zuidoostelijk deel van Les Alpilles zijn de olijfbomen in rijen met meerdere struiken op een aarden 

verhoging geplant in afwijking van eerdere plantages die wij zagen. Bij een volgende stop waar we 

lunchen zien we in een prachtig schraal grasland waar tientallen distelvlinders en parelmoervlinders 

nectar opzuigen van bloeiende veldsalie. Ook hier zien we weer een Slangenarend cirkelend langs de 

heuvelrand. Ook bij deze picknickplaats zien we weer twee Scharrelaars en ook een Groene specht, 

een Sperwer en horen Kleine zwartkopjes. Terwijl wij lunchen, scheert een zweefvliegtuigje rakelings 

langs de elektriciteitsdraden om vervolgens een noodlanding te maken in een akker. Het loopt voor de 

vliegenier goed af. 

We gaan richting het 

vliegveld waar we via een 

insteekweg aan de noordzijde 

van La Crau Grielen willen 

zoeken. Aan de noordzijde 

van de doodlopende weg is 

een verlaten amandelgaard 

waar vele honderden schapen 

grazen. Het ruikt er naar tijm 

en er foerageren Bruine 

kiekendieven. De 

onbegraasde bermen zijn 

interessant met boksbaard, 

veldsalie, tijm en de 

hollestengel aphrodite.  

Aan de zuidzijde van deze 

weg zijn weer de karakteristieke erfafscheidingen beplant met cypressen.  In dit gebied is veel 

tuinbouw en er zijn amandel- en perzikgaarden. Rond 14.00 uur zijn we aan het eind van de 

doodlopende weg en daar is een bijzonder interessant veld, het beste te typeren als een 

lavendellandschap met veel stenen en solitaire olijfbomen in allerlei vormen.  

Slangenarend 
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Het lijkt erop dat dit veld vroeger een olijfgaard is 

geweest.  Het is een bijzonder gebied aan de 

noordzijde van La Grau. Gerrit-jan ontdekt twee 

Grielen die in de ruigten foerageren. Maar er is meer 

te zien; Boomleeuweriken, Bijeneters, op drie 

plekken Grauwe klauwieren, meerdere Zwarte 

wouwen en een Steenarend cirkelend op grote 

afstand. Het is een boeiend gebied dat wordt begraasd 

met een gescheperde kudde schapen. Insecten zijn er 

veel; we zien johanneskevers, soldaatjes en 

koekoekshommels. Op de terugweg zien we in de 

berm een eekhoorn met een bek vol gras die de 

cypressen inklautert. Na deze ervaring gaan we richting de vuilnisbelt aan de westzijde van Étang 

d’Entressen. Tijdens de vogeltrip in 2009 zijn hier grote aantalen Zwarte wouwen gezien. Wij gaan 

eerst naar het meer van Entressen (Étang d’Entressen). Het meer is niet vogelrijk! We zien enkele 

Futen. Zwarte wouwen en Geelkopmeeuwen.  

Onderweg naar de vuilnisbelt zien we stenige landschappen die door schapen begraasd worden; op één 

van de elektriciteitsdraden zit een Zuidelijke klapekster. Het zijn landschappen met geelgroen bloeiend 

heksenmelk waar we Grielen en Scharrelaars waarnemen. Het konijn is hier naast de schapen een 

belangrijke grazer. Langs de spoorlijn ligt een militair terrein dat wij niet mogen betreden, maar waar 

wij wel weer een paartje Scharrelaars observeren. Voor Jan en Gerrit-jan blijft het een lastige soort om 

te fotograferen. Hier zijn we ook een paartje Witte ooievaars, een schaarse soort in de Camargue.  

Omgeving La Crau 

Herkenbare ram 
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Rond 17.00 uur zijn we aan de zuidzijde van de vuilnisbelt die geheel afgedekt is met grond en waar 

geen huisvuil meer wordt gestort. Het terrein bij de vuilnisbelt is opgeruimd. We zien hier enkele 

paartjes Kleine plevieren, Gele kwikstaart, Putter, Witte kwikstaart, Spreeuw, Grauwe gors, zes 

Zwarte wouwen, > 20 Bijeneters, Torenvalk, en meerdere Kuifleeuwerikken. Na het bezoek aan ‘d 

Entressen en omgeving gaan we naar de camping en eten ’s avonds in het dorp een pizza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijeneters op de elektriciteitsdraad bij de vuilnisbelt 
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Dinsdag 8 mei 2012 

Wanneer we opstaan, wisselen zon en bewolking elkaar af. We hebben besloten om vandaag naar La 

Crau te gaan. Voor het bezoek aan het Natura 2000 gebied La Crau hebben wij op maandagmorgen 

kaartjes gekocht in het museum in Saint Martin de Crau. Het centrale deel van La Crau is alleen 

toegankelijk via betaling, hoewel er geen controle in het gebied lijkt te zijn. 

La Crau is een steppe (halfwoestijn) en zeer rijk aan vogels, zoals Kortteenleeuweriken, Duinpiepers, 

Kleine trappen en Witbuikzandhoenen.  

Eerst bezoeken we de omgeving van het kleine vliegveld tussen Miramas en Eyquieres kunnen we 

Kleine trappen verwachten. In 2009 was hier een weggetje aan de zuidzijde van het vliegveld naar een 

kartbaan opengesteld, maar tijdens onze vogeltrip konden wij dit weggetje niet in, omdat het 

afgesloten is. Wij zijn doorgereden en zijn de eerste weg rechtsaf ingeslagen. Via Tang des Aulnes 

waar in de omgeving veel begraasde struwelen zijn. Hier noteren we achtereenvolgens, Kauw, 

Buizerd, Ekster, Zwarte kraai, Wilde eend, Groene specht, Houtduif, Zwarte wouw, Geelpootmeeuw, 

Rode patrijs (2 ex., 1 ex., 1 ex.) Spreeuw, Huismus, Boerenzwaluw, Nachtegaal, Gierzwaluw, 

Koolmees, Koereiger en Orpheus spotvogel. 

 



 

32 
 

Via Vergiere, ten zuiden van Saint Martin de Crau hebben we ruim een uur aan de zuidwestzijde van 

het militair terrein vogels geobserveerd. Dit is een prachtig begraasd gebied aan de rand van La Crau, 

met circa 10 % struwelen met braam en een heksenmelk vegetatie. Vooral het deel waar een oude 

treinwagon staat is zeer vogelrijk. Wij noteerden hier > vijf Grielen, meerdere Kleine trappen die ook 

goed in de vlucht te zien waren, Oostelijke blonde tapuiten en Tapuiten.  

Aan de rand van de weg naar het reservaat is recent een nieuw groot schapenbedrijf gebouwd; het 

introduceert een intensivering van de begrazing met schapen in dit gebied met minder gescheperde 

kuddes. Dit is al goed te zien in de omgeving waar stenen in de grazige weiden opgeruimd worden en 

graslanden ingezaaid worden voor schapenbeweiding. Dit noemen we in net Nederlands; 

hercultivering! Rond 10.00 uur zijn we op het parkeerterrein van het  reservaat: Réserve Naturelle de 

Peau de Meau. Er is een straffe wind die het gebruik van de telescopen belemmert. Bij het 

parkeerterrein staat een dode boom waar een Duinpieper zich goed laat zien. Er vliegen Putters rond 

en wij horen Veldleeuwerikken en Grasmussen in de struwelen. In de dode boom zingt een Grauwe 

gors; het is een goede start van een wandeling in La Crau. Wij lopen langs Canal Centre Crau, een 

fraaie naam voor een rechte sloot die in het verleden is aangelegd voor de ontwatering van dit gebied. 

Het is een sloot met snelstromend water, fraaie ondergedoken waterplanten (fonteinkruiden, waarvan 

wij de naam niet kennen) en op meerdere locaties Weidebeekjuffers en Bosbeekjuffers (Mediterranean 

demoiselle damselfly). We zien nog een eenzame Ooievaar vliegen; een zeldzame soort in dit gebied. 

Bauke keert enkele stenen om en vindt een Grote duizendpoot (Miljoenpoot?). In de vegetatie langs de 

sloot verstopt zich een Waterhoen die alleen af en toe een alarmkreet laat horen. Wij volgen het pad 

naar het centrale deel waar zich een grote schaapskooi bevindt met een zolder van waaruit vogels 

geobserveerd kunnen worden. De behuizing van de herder is een schamele bedoening en er liggen 

meerdere afgekloven karkassen van gestorven schapen bij de stal.

 

Nestkast voor Kleine torenvalken in La Crau  
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Contrast 1. 

 

Een steppeachtig landschap, 

met van keien soms wat stapelbouw, 

een vlekje in de kaartenmap, 

in werkelijkheid zeer uitgestrekt: “La Crau”. 

Het deel dat wij bezochten 

gelukkig niet meer geirrigeerd, 

als Natuurreservaat zwaar bevochten 

en met een toegangskaartje wordt je er niet geweerd. 

 

Voor grielen en een leeuwerik met korte tenen 

loop je diep in het gebied, vaak over heel veel stenen. 

Die zijn door de Durance ooit aangevoerd 

en sindsdien vrijwel onaangeroerd. 

 

Een kudde schapen doet zich tegoed  

aan de coussous, 

dat zijn de plukjes gras tussen de stenen 

die je als schaap wel eten moet. 

Een Franse herder ziet toe en met hem vier honden,  

allen Franse schapendoes? 

   Nee dus; berghonden van de Maremmen van  
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Italiaanse makelij 

   Daar ter bescherming tegen de wolven, die lopen er  

nog frank en vrij 

 

De vlakte is bijna onafzienbaar, 

zij lijkt wel poesta-groot 

en na een flinke wandeling 

zien we een torenvalk......... en nog een paar!! 

Het is de kleine soortgenoot. 

Wij kijken met bewondering 

als deze koloniebroeder ons ook dit jaar weer verrast 

beschermd in die immense steppe, wat een mooi 

contrast. 

 

 

 

 

Onderkomen schaapherder 
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La Crau - bouwkunst 
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De observatieruimte onder het schuine dak is naar Nederlandse maatstaven zeer eenvoudig ingericht. 

Er zijn enkele vogelplaten aanwezig en informatie in de Franse taal. Vanuit de observatieruimte heb je 

zicht op de nestkastwand voor Kleine torenvalken. Tijdens onze wandeling over de stenen vlakte, wat 

een bijzondere ervaring is, zien wij meerdere Grielen en horen en zien veel Kortteenleeuwerikken. De 

Kortteenleeuwerik heeft een kortere zang dan de Veldleeuwerik en is minder melodieus dan die van de 

Kalanderleeuwerik. In de nestkastwand voor de Kleine torenvalken zijn tweemaal acht nestkasten 

aanwezig. Wij kunnen niet vaststellen hoeveel nestkasten bezet zijn, aangezien wij de broedende 

vogels niet willen verstoren. Het is een bijzondere omgeving met enkele schaapskudden met elk zo’n 

800 schapen van het ras Merino. Gele kwikstaarten zijn in deze steenvlakte goed vertegenwoordigd en 

bij de schapenstal huist een Hop. Terwijl wij van de schapenstal in zuidoostelijke richting dwars over 

de stenen vlakte teruglopen, zien we prachtig een Dwergarend. De schaapskudde steekt ook over en 

wij bevinden ons te midden van honderden schapen. De kudde wordt gehoed door een herder die met 

een grote boog om ons heen loopt. De herder wordt vergezeld door vier schaapshonden en een kleine 

hond. Terwijl wij het schouwspel van de trekkende kudde aanschouwen horen wij een vreemd geluid 

en zien we dat één van de Schaapshonden een Groene smaragdhagedis te pakken heeft. Dit loopt voor 

deze hagedis slecht af; hij of zij verzet zich hevig, maar wordt diverse malen in de lucht geslingerd 

door één van de schaapshonden. Het is op deze vlakte voor mens en dier een hard bestaan! Na de 

wandeling over de stenen, dat het een en ander vergt van je enkels en knieën zijn we rond 14.30 voor 

de lunch terug bij de oude spoorwegwagon. Evenals vanmorgen is het hier goed toeven; we zien 

meerdere hagedissen die het pad oversteken en er zijn nu twee Kleine klapeksters, weer enkele Kleine 

trappen en een paartje Zomertortels. Volgens de geschiedschrijving zijn de hopen stenen in de vlakte 

van La Grau door de Duitsers gemaakt, om te voorkomen dat de geallieerden daar tijdens WO II 

zouden landen.   

 

Rudi in La Crau 
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 La Crau – schaapherder met zijn honden 

Kortteenleeuwerik 
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 Pech onderweg. 

 

Een hagedis in de Crau 

bewoog  zich snel op weg naar huis 

en dacht zo ben ik er gauw. 

Toch was er iets niet pluis. 

 

Vier honden die normaal 

een kudde schapen moeten bewaken 

waren zich stierlijk aan het vervelen. 

Nog ver verwijderd van hun avondmaal 

besloten zij hun plicht even te verzaken 

en met de hagedis te spelen. 

 

Het werd een ongelijke strijd, 

de hagedis dolf snel het onderspit. 

Zo is de harde werkelijkheid 

als je niet op tijd in je schuilplaats zit. 
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De droom van Bauke is uitgekomen! 

Tabel 2: waarnemingen La Crau dinsdag 8 mei 2012 

Wilde eend Slangenarend Dwergarend 

Zwarte wouw Bruine kiekendief Buizerd 

Torenvalk Kleine torenvalk Rode patrijs 

Fazant Waterhoen Kleine trap > 4 

Griel > 7 Houtduif Turkse tortel 

Zomertortel Gierzwaluw Hop 

Bijeneter Scharrelaar Groene specht 

Veldleeuwerik Kuifleeuwerik Kortteenleeuwerik 

Boerenzwaluw Duinpieper Gele kwikstaart 

Nachtegaal Tapuit Oostelijke blonde tapuit 

Tuinfluiter Kleine zwartkop Grasmus 

Graszanger Cetti ‘s zanger Orpheusspotvogel 

Koolmees Kleine klapekster Ekster 

Kauw Zwarte kraai Spreeuw 

Huismus Putter Grauwe gors 
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La Crau 
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Na ons bezoek aan La Crau gaan we tijdens een bewolkte periode rond kwart over drie via Mas 

Thibert en D 24 en Mares de Capeau naar de moerassen Marais du Viquerat. Dit is een 

zoetwatermoeras en is bekend om de vele reigers. Het moeras ligt tussen La Crau en de Grand Rhone. 

Wij zijn niet in het informatiecentrum op bezoek geweest, maar hebben buiten het reservaat de 

omgeving verkend. Dit leverde weer nieuwe warnemingen op, zoals 30 Koereigers in een begraasd 

reservaatsdeel en enkele Grielen op een akker. Bij een insteekje zien we hagedissen op een muurtje. In 

de omgeving van het reservaat zijn veel Bijeneters, Putters en Grauwe gorzen. Wij zien weer op 

meerdere locaties Scharrelaars wanneer we bij boerenerven zijn en in het reservaat foeragerende 

Bruine kiekendieven. Op meerdere locaties zijn kasten met bijenvolken en gelet op de nummering van 

de kasten betreft het standen van beroepsimkers. In de Camargue zijn veel bestuivingsimkers die 

bijenvolken exploiteren voor de bestuiving van fruitcultures. De bijenvolken worden buiten de 

bestuivingsperiode in natuurgebieden geplaatst om aan te sterken. Langs de wegen zijn goed 

ontwikkelde struwelen met veel kornoelje, waar wij Kleine zwartkopjes en Cetti’s zangers horen en in 

de bermen zien wij op meerdere locaties orchideeën. Vervolgens zien we weilanden met duizenden 

orchideeën; een schitterend gezicht! Op weg naar Raphele zien we weer op meerdere locaties op de 

stroomdraden Scharrelaars en in deze omgeving erg veel dichte hagen bestaande uit bloeiende 

vuurdoorns. Het is namiddag; we ondergaan veel wisselende indrukken die vooral landschapsgericht 

zijn en geen bezoek van een groot gebied zoals La Crau tot gevolg had. Na deze landschapsroute gaan 

we richting camping en dineren deze avond bij een Chinees restaurant in het dorp ter afwisseling van 

de pizza’s.   

 

 

 

 

 

Orchis laxiflora- IJle moerasorchis 
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Woensdag 9 mei 2012 

Bij het krieken van de dag is het bewolkt. De bewolking blijft deze morgen aanwezig. Van de camping 

gaan we naar de noordzijde van Etang de Vaccares via Arles en de afslag op de N 572 ter hoogte van 

Canal du Fourchon.  Aan de westzijde van Saint Martin de Crau is een industrieterrein met 

waterpartijen waar wij een paartje Zwarte zwanen en Kuifeenden zien. De Zwarte zwanen zullen wel 

gefokte ex. zijn, maar de Kuifeenden zullen hier zelf een plek in het broedseizoen gevonden hebben. 

Vanaf de afslag gaan we in zuidelijke richting via kleine landweggetjes. We zien Zomertortels met 

nestmateriaal vliegen en bij één van de moerassen van Mas d’Agon zien we een kleine Blauwe 

reigerkolonie met vijf nesten in één wilgenboom. Nachtegalen en Cettizangers zijn hier talrijk 

aanwezig. Maar ook Kleine karekieten in de rietzones, Steltkluten en enkele Grote zilverreigers. Deze 

reigersoort wordt steeds talrijker, is maar in vergelijking met Kleine zilverreigers in kleine aantallen 

aanwezig. Na vele stops bereiken wij de noordzijde van Etang de Vaccares bij het parkeer terrein (zie 

top krt 2943 ET). Er zijn foeragerende Aalscholvers. Wilde eenden, Geelpootmeeuwen, 

Zwartkopmeeuwen en in de struwelen Zomertortels, Cetti zangers en Putters. Op het Etang de 

Vaccares zien wij > 40 foeragerende Geoorde futen en vele tientallen Futen. Het lijken overzomeraars 

die niet broeden, gelet op de datum van bezoek en data van broedperiode. In de aangrenzende 

zeekraalvelden zijn veel Veldleeuweriken die in Nederland uiterst schaars zijn geworden.  

 

 

 

 

Steltkluut 
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Wij zien voor het eerst deze vogelweek drie foeragerende Dunbekmeeuwen; een sierlijke 

meeuwensoort. Maar ook van dichtbij te observeren zijn de foeragerende Kleine zilverreigers en in het 

aan de noordzijde van de weg gelegen zeekraalmoeras zijn 17 Lepelaars en vele honderden 

Flamingo’s. Wij zien enkele steltlopers die wij na enig geduld en het gebruik van de telescoop 

determineren; een tiental Groenpootruiters en twee mannetjes en twee vrouwtjes Kemphaan en enkele 

Bonte strandlopers. Maar ook  Kluten en een Ooievaar, Kleine zilverreigers, Grote zilverreigers, 

Bergeenden, Blauwe reigers en drie Dwergsterns. Een Koekoek laat zich horen en wij constateren dat 

de Flamingo’s in verschillende kleden  aanwezig zijn. Na een uurtje observeren gaan we naar het 

informatiecentrum bij La Capaliere waar we rond 11.00 uur zijn.  

 

Vechtstieren 
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Etang de Vaccares  - noordzijde 

Bij het informatiecentrum, waar helaas alleen informatie in het Frans te verkrijgen is, ligt een 

natuurpark met uitgebreide wandelpaden. Wij bezoeken het informatiecentrum en volgen het natuur 

educatiepad. Volgens de informatie moet het hier een eldorado zijn voor boomkikkers. Wij zien deze 

morgen geen boomkikkers in tegenstelling tot de vogeltrip in 2009 toen wel boomkikkers op de 

bladeren van bramen gezien werden. Op het parkeerterrein van La Capeliere zien wij een 

Slangenarend  en horen Zwartkopjes, Nachtegalen en Cettizangers. In een boomnest heeft zich een 

paartje Ooievaar gevestigd. Gerrit-jan met zijn onafscheidelijke camera zag meerdere beverratten en 

ook een wild zwijn dat wilde drinken bij 

een poel. Wij volgen het pad en horen 

Groene kikkers en een Koekoek en zien 

Putters, Zwartkoppen, Zwarte wouwen, 

Zwarte kraaien, Boerenzaluwen. 

Meerkoeten. Wij horen vervolgens het 

gekoer van Zomertortels en het 

opgewonden hese  geluid van 

Baardgrasmussen. Aan de rand van het 

natuurpad zien wij een Wespendief en 

ook de kleine Graszangertjes met hun 

felle geluidjes. 

 

Dunbekmeeuw 
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Overzicht van het natuureducatiepad bij La Capeliere 

 Na het bezoek aan het informatiecentrum en het natuureducatiepad gaan we naar de westzijde van La 

Capeleire waar een plas is met veel Flamingo’s en broedende Steltkluten. De broedende Steltkluten 

zijn vanaf de weg goed te zien en ook de Flamingo’s, waar wij twee pootringen zien en af kunnen 

lezen: wit XBTJ en blauw IZJL. Deze locatie is voor ons een hoogtepunt aangezien de Flamingo’s erg 

dichtbij de openbare weg foerageren en de Stelkluten op enkele tientallen meters broeden. 

     Date. 

 

                        Een Bijeneter aan de Middellandse zee 

                         ontmoette eens een Scharrelaar. 

                      Die nam direct de Bijeneter mee 

                         en maakte zo zijn reputatie waar. 

                         Zij gingen naar het dichtstbijzijnde rietmoeras, 

                         waar de Scharrelaar al eerder was. 

                         De Bijeneter dacht nog opgepast 

                         maar werd door de Scharrelaar toch blij verrast. 

                         Nu vliegt er boven de Camarque 

                         een vogelbeest van onbestemde kleur. 

Zo gaat dat in dat mooie vogelpark,                      

 even wat anders ter doorbreking van de sleur. 
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Mas de Capaliere - Informatiecentrum en natuureducatiepad 

 

En toen - richting Salin de Giraud 

Van het informatiecentrum gaan wij richting Salin de Badon, via Tourville richting Salin de Giraud. 

Het is een lange route tussen zeekraalvelden met afscheidingen met vijfdradige prikkeldraden; niet 

uitnodigend, maar aanwezig als afscheiding voor de begrazingsvlakten. We zien enkele 

Slangenarenden, Grauwe vliegenvangers bij een overblijfsel van een kasteeltje; Dwergsterns en 
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Noordse sterns foerageren langs de strandvlakten en Erik ziet een Duinpieper, hetgeen ook wordt 

bevestigd, aangezien wij meerdere Duinpiepers zien. Als nieuwe soort noteren wij vier 

Strandplevieren en hebben een interessante discussie over de determinatie van Gele kwikstaarten. Jan 

en Gerrit-jan hebben Gele kwikstaarten gekiekt en wij stellen vast dat hier Iberische gele kwikstaarten 

zijn. Een interessante waarneming en een verrijking voor de soortenkennis, dankzij onze 

vogelfotografen. Vervolgens arriveren wij bij de strandvlakten waar het Flamingo eiland is gemaakt 

als broedlocatie voor de Flamingo’s. Op deze strandvlakte zien wij Strandplevieren, 

Krombekstrandlopers en Kleine strandlopers  en later Bontbekplevieren. Het is een boeiende 

slikvlakte aan de oostzijde van de weg van Salin de Giraud waar wij de zoutopslag bezochten, voor 

ons historisch archief, maar niet voor vogelwaarnemingen. De weg leidt ons langs interessante 

slikvlakten aan de oostzijde en aan de westzijde ligt het reservaat Les Berlicles De Pallissade, waar wij 

Knobbelzwanen en Krooneenden zien. Dit reservaat is particulier eigendom. 

 

Middellandse zee bij Grau de Piémanson 

De oostzijde van de weg naar Plage de Piénanson en het strand aan de Middellandse zee is erg 

interessant; Geelpootmeeuwen met juvenielen en ook nog broedende Geelpootmeeuwen op een 

eilandje, enkele Tapuiten in de bermen ook een foeragerende Oeverloper We zien weer 

Dunbekmeeuwen en vele honderden foeragerende Bonte strandlopers. Na de waarnemingen op de 

slikvelden gaan we richting strand van de Middellandse zee waar we vervolgens aan de binnenzijde 

van het strand interessante waarnemingen doen; Bontbekplevier, Strandplevier, een Zilverplevier, 

Geelpootmeeuw, Fuut, Grote stern (drie ad. En 1 juv.), Visdief en Temminck strandloper. De 

strandvlakte aan de oostzijde van de weg heet Grau de Piémanson. Zo eindigt deze dag aan de 

Middellandse zee weer vol indrukken van vogels van verschillende biotopen. We gaan via het 

pontveer over de Grand Rhone terug naar de camping waar wij rond 20.00 uur op de camping genieten 

van een wat “belegen” entrecote omlijst met het inmiddels bekende buffet. 
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De zoutvlakten bij Saline de Giraud 

De strandvlakte bij de Middellandse zee 
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Donderdag 10 mei 2012 

Deze dag begint en eindigt met zonneschijn; het wordt vandaag opnieuw een dag met behaaglijke 

temperaturen. Wij willen vandaag weer naar het nationaal park met de Natura 2000 status Les 

Alpilles; het gebergte ten oosten van Saint Martin de Crau, alsmede het gebergte aan de oostzijde 

daarvan. 

Olijfolie - boeiend onderwerp 

Het Flamingo eiland - broedgebied 
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Wij rijden van de camping naar het centrum voor de dagelijkse boodschappenen en vandaar in 

noordelijke richting via de dorpjes Autel de la Coquile, Caphoen, richting Le Paradou via de D 78 C. 

In de omgeving van Fontuielle maken wij een stop voor een korte impressie van het landschap aan de 

rand van Les Alpilles, waar druivencultures zijn. Het is een kleinschalig landschap met kleine plateaus 

waar druiven en olijf gaarden zijn. Het is het landschap van de Putters, Nachtegalen, Zwartkoppen, 

Kleine zwartkoppen, Wielewalen, Europese kanaries en Cirlgorzen. Ook hier zien wij tientallen 

bijenkasten van een beroepsimker. Na de stop gaan we naar Moulin du Mas Saint Jean; een modern 

bedrijf met olijfgaarden en een olijvenperserij en winkel in een oude boerderij. Rudi wilde graag 

olijfolie kopen en aldus geschiedde. Onze stop resulteerde in een bezoek aan de winkel waar we 

cadeautjes kochten voor het thuisfront, maar het vervolg van het winkelbezoek was erg interessant: 

een rondleiding door de olijvenperserij. Het bedrijf heeft zelf 12 ha olijfgaard ten behoeve van het 

persen van olijfolie. De rondleiding was bijzonder interessant en gaf een verrijking van onze kennis 

over de exploitatie van de teelt en verwerking van olijven tot   olijfolie. Na het bezoek gaan wij 

binnendoor richting Beaucaire en Rarascon aan de Rhone. Bij St Étiene du Gres rijden we over de 

centrale weg door het National Parc les Alpilles.  Op één van de parkeerplaatsen maken we een stop 

om te struinen. Het is inmiddels erg warm geworden. Het is een interessant bos met hoge Grove 

dennen en een weelderige onderbegroeiing met Cornus sanquinea. Er zijn ongelooflijk grote aantallen 

prachtkevers en blauwe ijsvogelvlinders die nectar opzuigen van de bloemen van de cornus sanquinea. 

Volgens de literatuur is de kamperfoelie de waardplant van de ijsvogelvlinder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blauwe  ijsvogelvlinder op cornus sanquinea 
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Ook zijn er wespen en in een stijlwandje zien we veel kleine gaatjes waar solitaire bijtjes hun nest 

hebben. In de cornussen zijn ook grote bruine sprinkhanen die wij niet gedetermineerd hebben. Langs 

de paden zijn op tal van plekjes hagedissen. Wij horen bosvogels en vogels van de bosrand; 

Nachtegaal. Koolmees, Zwartkop, Houtduif, Vink, Boomkruiper Kleine zwartkop, Roodborst, Ekster, 

Cirlgors (veel), maar ook hier weer Bijeneter en enkele Kuifmezen die wij deze week nog niet hebben 

gehoord. Van Les Alpilles gaan we door het interessante stadje St- Remy-De-Provence waar Vincent 

van Gogh een tijdlang heeft gewoond en gewerkt. Van St-Remy-De-Provence gaan we naar Plan-

Dorgon en vervolgens steken we La Durance over en gaan de door Cavaillon naar Parc Natural 

Régional du Luberon. 

Misverstand. 

   Een zwarte wouw  

zei tijdens een late middagvlucht 

tegen een rode wouw 

Ik hou van jou. 

Dat klonk heel opgelucht. 

De rode wouw keek heel verbaasd 

Nestholten van solitaire bijtjes 
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en zei je zit ernaast, 

Ik ben van een andere soort, 

Of had je daarvan nooit gehoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Korte karakteristiek van Luberon gebergte. 

- De westelijke helft van deze rug heet Petit Luberon, de oostelijke Grand Luberon. 
. De twee delen worden gescheiden door de Combe de Lourmarin, de diepe kloof 

. van het riviertje Aigue Brun. 
- De op het noorden gerichte hellingen zijn stijl en rijk aan eikensoorten, terwijl de  

. op het zuiden gerichte droger zijn en met stekelstruiken begroeid. 

- De Grand Luberon heeft toppen tussen 700 en 1100 m, de Petit Luberon tussen  

.. 500 en 600 m. 

Op de parkeerplaats bij het gehucht  Le Cheval Blanc gebruiken wij de lunch onder het genot van een 

waarneming van een Blauwe rotslijster die regelmatig te zien was op de rotswand. Enkelen van ons 

maken een wandeling en worden later weer opgepikt door de bus. Achtereenvolgens zien na de 

Blauwe rotslijster, twee Dwergarenden, Zwarte wouwen, vier Wespendieven en een Bruine 

kiekendief. In het bos zijn Roodborst, Nachtegaal, Gaai, Zwartkop en enkele Fluiters actief op dit toch 

warme middaguur. Op het hoogste punt van Le Petit Luberon ( top tussen 500-en 600 m) stoppen wij 

en genieten van een landschap met struwelen en tijmvegetatie. De geur van tijm overheerst over deze 

fantastische locatie met een overweldigend uitzicht op de bergtoppen en dambordjes en citroenvlinders 

foerageren op de tijm. In de struwelen is het een drukte van belang; wij horen en zien ook na veel 

geduld drie Provençaalse grasmussen en enkele Baardgrasmussen. Enkele Boomleeuweriken laten hun 

jubelend geluid horen en Torenvalken scheren voorbij. 

 

Landschap van Provençaalse- en Baardgrasmus in Le Petit Luberon 
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Grasmus. 

 

   Een grasmus in het Frans struweel 

                        met een duidelijke rode keel 

                         is een byzonder fraaie soort, 

                       je hoopt dan ook dat je 'm scoort. 

                         De zang van deze Sylvia Cantillans 

                         leidt niet zonder meer tot vaststelling 

                         maar, geeft het vogeltje jou een kans 

                         dan zorgt z'n witte baardstreep voor herkenning. 

                                               

                           In hetzelfde biotoop 

                         is er ook nog een provencaaltje. 

   Door deze zang raak je soms in de knoop 

                         maar met veel geduld 

                         en goed luisteren naar dit grasmussentaaltje, 

                         kan ook deze soort op het lijstje worden ingevuld. 

                   Beide grasmusjes zijn erg klein van maat, 

                         dus kan er soms toch nog wat verwarring zijn 

                         maar omdat het hier om een gedichtje gaat, 

                       lost een dichter dat op met rijm. 
 

 

 

 

 

Schapenbegrazing in Les Alpilles Schaapherder 
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Van het Foret Domaniale du Luberont gaan we zuidwaarts naar Mérindol waar in de vallei van de 

rivier La Durance ligt. Tussen Mérindol en de bedding van de rivier La Durance stoppen wij plotseling 

omdat Gerrit jan een Aasgier in het vizier heeft. Een interessante waarneming, mede omdat de Aasgier 

blijft cirkelen en voor iedereen goed is te zien. Het is ook onze enige waarneming van een Aasgier 

tijdens deze vogeltrip. We merken dat we dichtbij de oevers van de La Durance zijn; op diverse 

locaties cirkelen vele Zware wouwen. Tijdens deze stop zien we veel Putters, enkele Europese 

kanaries in een rommelig landschap met fruitteelt en olifantsgras langs perceelsgrenzen. Na de 

waarneming van de Aasgier en veel Zwarte wouwen gaan we richting Cavaillon waar we voor de 

oversteek over La Durance de uiterwaarden bezoeken. Rond 17.00 uur zijn we bij de oude brug die 

niet meer  in gebruik is als oversteek naar Cavaillon en gaan hier de uiterwaarden in. Het zijn 

interessante uiterwaarden die voornamelijk bestaan uit grindbeddingen, met begroeiingen van zwarte 

populieren en de toegankelijkheid bestaat hoofdzakelijk uit struinen over aangespoelde keien, dus dat 

betekent genieten langs de oerver van La Durance. Wij zien en noteren achtereenvolgens Zwarte 

wouw, Nachtegaal, Slangenarend, Oeverloper, Koolmees, Vink, Boerenzwaluw, Witte kwikstaart, 

Zwarte kraai en Putter. Om kwart over vijf zijn tegelijk in de lucht Zwarte wouwen en een cirkelende 

Slangenarend. Er is meer te zien; een smaragdhagedis die zich verdekt opstelt, wanneer wij over de 

keien aansluipen om dit fraaie reptiel te bekijken. Ook zijn hier aanwezig; Cetti zanger, Provençaalse 

grasmus, Dwergarend, Kleine plevier, Sperwer en IJsvogel en veel Koowitjes. Kortom een paradijsje 

aan de stadsrand van Cavaillon. Na dit bezoek aan de uiterwaarden van La Durance gaan we naar de 

camping voor een redelijk lange terugreis na een bezoek van een voor ons nieuw gebied buiten de 

Camargue. 

 

La Durance bij Cavaillon 
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Determinatie. 

 

 

Een arend met in zijn bek een slang 

onderdrukte veel te laat een geeuw. 

Het reptiel was vrij maar niet voor lang, 

want van nabij klonk plots een schreeuw. 

Een aanverwante soort 

voorwaar niet bang, 

ving snel de slang 

zoals het hoort. 

Want ook een derde vogel was snel hier, 

dat was geen arend maar een gier. 

Die was van geen belang voor dit relaas 

want deze soort is slechts belust op aas. 
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Fraaie wegbeplanting met platanen 

Droogteslaap van slakken; wat ons boeide deze 
dag! 
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Vrijdag 11 mei 2012 

Als wij opstaan en het ontbijt onder de overkapping van het huisje gereed maken schijnt de zon en 

deze laatste dag in de Camargue wordt warm. Wij gaan na het ontbijt richting Le Petit Rhône via 

Arles. Op de rijstvelden begint zich een groene waas te ontwikkelen van jonge rijstplantjes. We zien 

evenals de vorige dagen Koereigers, Kleine zilverreigers, Steltkluten, Kokmeeuwen, 

Zwartkopmeeuwen, Lachsterns en enkele Zwarte ibissen. We gaan vervolgens via Albaron, Aigus 

Mortes naar Mas de Pin du Fourcat. Deze nederzetting ligt aan de oostzijde van de Petite Camargue 

met enkele honderden meters oostelijk Le Petit Rhône die bij Grau ‘d Orgon in de Middellandse zee 

uitmondt. Vanaf Mas de Pin du Fourcat loopt een grindweg in zuidelijke richting via Mas du Grand 

Sauvage en Le Grand Radeau. Deze weg komt uiteindelijk uit op het strand van de Middellandse zee. 

Aan de westzijde van deze onverharde weg zijn lagunes met de volgende namen; Etang de Caori, 

Balisse de  Éveque en Grande Rhée Lanque. Vanaf Le Ferradeau lopen wij richting het strand van de 

Middellandse zee, terwijl Erik de bus aan de rand van het strand zet. Wij horen en zien vervolgens 

Nachtegaal, Aalscholver (erg weinig in dit gebied), Cetti zanger, Graszanger, Hop, Koereiger, Kleine 

zilverreiger, Veldleeuwerik, Provencaalse grasmus, Orpheus spotvogel. Grauwe gors, Boerenzwaluw, 

Huismus, Bergeend, Spreeuw, Putter, Kneu, Kuifleeuwerik en Zomertortel In de lagunes zijn 

grondelende Dunbekmeeuwen en ruim vijftig foeragerende Flamingo’s met één Flamingo met rechts 

een witte pootring BKCN. Op het droge deel op de waterscheiding van de lagune zijn zeven 

Dwergsterns en 95 Grote sterns, enkele Scholeksters,  vier Strandplevieren, zes Regenwulpen en vier 

Zwarte sterns. 

 

Le Grand Radeau: lagunes met sterns 
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Na het bezoek aan Le Grand Radeau gaan we via het pontveer over Le Petit Rhone richting Salin de 

Giraud. Onderweg weer Zwartkopmeeuwen, Bergeenden en Zwarte ibissen op de ingezaaide 

rijstvelden. We gaan naar Pont de Mejanes, dichtbij het observatiepunt op het voormalige 

electriciteitshuisje in de moerassen van Mas D’agon. We stoppen bij een kanaaltje dat uitmondt in 

Etang de Vaccares. Hier verblijven we enige tijd, omdat we bij de brug twee slangen zien, wat na 

enige discussie adderringslangen blijken te zijn. Bij de brug zien wij ook enkele beverratten die hier 

erg talrijk zijn. In de omgeving van het kanaal horen wij Cetti zangers en Nachtegalen, in de smalle 

rietkragen zijn Kleine karekieten, in de ruigten langs het pad roepen enkele Graszangers en in een 

struweeltje langs het kanaal roept enkele keren een Woudaap, die wij echter niet te zien krijgen. 

Kuifleeuweriken foerageren op het pad langs het kanaaltje. Aan de overkant van het kanaaltje is een 

kolonie Bijeneters die de nesten hebben in de oever.  Er zijn Kleine zilverreigers op de rijstvelden 

waar onophoudelijk een gaskanon geluid produceert om de vogels van de ingezaaide rijstvelden te 

verjagen. Op het Etang de Vaccares zijn grote aantallen Futen en Flamingo’s. 

 

 

 

 

 

 

Le Randeau met in de langunes Flamingo''s 
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Na het bezoek bij het kanaaltje gaan we voor de tweede keer naar de moerassen van Mas d’Agon waar 

we op dezelfde locatie als zondag enige tijd vogels observeren. Bij het bruggetje over het kanaaltje 

liggen uitwerpselen van beverratten en wij zien regelmatig ex. zwemmen in het moeras. Evenals 

zondag zien we hier weer veel vogelsoorten; Kleine zilverreiger, Meerkoet, Knobbelzwaan, Steltkluut, 

Purperreiger, Cetti zanger, Kleine – en Grote karekiet, Huismus, Dodaars, Ekster, Wilde eend, 

Koekoek, Houtduif, Fuut, Boerenzwaluw, Fazant, Waterhoen, Kokmeeuw, Bruine kiekendief, 

Ooievaar, Zwarte kraai, Roerdomp en Turkse tortel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatie in roze 

Mas 'd Agon 
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In de omgeving van Gageron zien we weer twee Scharrelaars die ook al eerder op deze locatie hebben 

waargenomen. Van Gageron gaan we richting Salin de Giraud en hier vandaag langs de zuidzijde van 

Le Grand Rhône en vervolgens langs de westzijde van  They de Bericles et la Palissade waar we naar 

het eindpunt van het strand gaan. Woensdag waren wij aan het eind van de middag op hetzelfde punt. 

Langs de weg naar Plage de Piémanson zien we Bontbek- en Strandplevieren, Geelpootmeeuwen met 

juvenielen in meerdere stadia, Bonte- Kleine- en Krombek strandlopers, Dwergsterns, Flamingo’s, 

Kleine zilverreigers, Tureluur, Visdieven, Dunbekmeeuwen, Zwarte kraai, Oeverloper, Zilverplevier, 

drie Duinpiepers, Iberische gele kwikstaarten, Bergeenden, Kleine mantel meeuwen, 

Boerenzwaluwen, Knobbelzwaan en een paartje Krakeenden. 

Na het bezoek aan Plage de Piémanson zijn we omstreeks 10 over zes bij het pontveer over Le Grand 

Rhône en horen in het olifantsgras in de bermen Nachtegalen, Cetti zangers, Grote karekieten en 

boven de Rhône foerageren Geelpootmeeuwen. Vanaf het pontveer rijden we naar de camping en na 

het avondeten bereiden we ons mentaal voor om op zaterdag 12 mei de terugreis te aanvaarden. 

 

 

 

 

 

Plage de Piémanson 
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Contrast 2. 

 

Voor het after-excursie-dinner 
zochten we steeds weer naar een echte winner. 

Dat werd meer dan eens een Pizza-plus, 

met een biertje erbij en een discussie over welke grasmus 

leidde dat tot volle tevredenheid 

en bij het nagerecht tot extra vrolijkheid. 

Voor sommigen een dessert, voor anderen slechts un café. 

Maar die koffie…….? Je vult er nog geen vingerhoedje mee. 

 

 

 

 

Over contrast gesproken 
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Zaterdag 12 mei 2012  

Het is de laatste dag in de Camargue en een reisdag, omdat we in één keer terugrijden naar Nederland. 

We staan bijtijds op en vertrekken stipt om 8.00 uur vanaf de camping. Ten noorden van Arles zien we 

een overvliegende Grote bonte specht; de eerste waarneming deze week. Onderweg zien we weer 

Buizerds, Rode wouwen en ook Raven. Rond 21.30 uur zijn we bij Bauke Terpstra aan de Terpweg in 

Emst en op de lichtpaal zit een Steenuil die zijn domicilie heeft bij Bauke in een nestkast in de oude 

perenboom voor zijn boerderij. Als wij even later langs de VMI rijden vliegt er vanaf het dak een 

Houtsnip richting Vossenbroek. Ook dit zijn mooie waarnemingen na een weekje vogels kijken in de 

Camargue! 

Slot 

Wij hebben in 2012 een fijne vogeltrip gehad in een gebied dat enkelen van ons kenden en anderen 

niet. Er is erg veel te zien, ondanks de beperkingen die de Camargue heeft door de aanwezigheid van 

de vele kilometers afrasteringen langs de lagunes en de ontoegankelijkheid van de moerassen. Maar 

vooral met behulp van de topografische kaarten 1:25.000 zijn de weggetjes die toegankelijk zijn goed 

te vinden.  

 

 

 

 

Genieten of berusten! 
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 Genieten. 

Wat maakt het vogels kijken toch zo boeiend, 

soms is het toch licht vermoeiend. 

Is het de verrassing, het onverwachte? 

Die bijzondere stern die naar ons lachte? 

Dat geheimzinnige geblaf ver uit het riet? 

Een woudaap! Ook al zie je hem niet. 

En die plevier? 

In het baltsen heeft ie kennelijk veel plezier, 

wij ook, vooral als je z'n gevorkte staart 

door telescoop of kijker duidelijk ontwaart. 

Wat zingt die spotvogel daar voor vreemde taal? 

Zou het.....? Is het misschien....? Is ie vaal???? 

En die reiger dan, niet blauw, niet zilver groot of klein, 

niet die koe of purper, maar die ene die daar even voor ons 

wilde zijn. 

Behoedzaam stapt hij langs de oeverwal, 

die ene dus, waarvan de naam begint met Ral. 

Het zijn deze gebeurtenissen 

die je niet uit je geheugen kunt wissen. 

En dan zijn er nog die hoge poten, 

van de steltkluut ogen zij zo breekbaar, 

bij de flamingo veeleer statig. 

Van dit alles hebben we zeer genoten, 

het was alweer zo' n vogeljaar, 

altijd overweldigend, nooit matig!!! 
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Kaarten:  

Montpellier Nimes nr. 170: 1:100.000 

Marseille Avignon nr. 171: 1:100.000 

Top. kaarten: 1:25.000 

Aigues-Mortes-La Grande-Motte – 2843 OT 

Arles-PNR De Camarque – 2943 ET 

STES-Maries-De-La-MER-PNR De Camargue – 2944 OT 

ST-Marin-De-Grau-LesBaux-De-Provence Les Alpilles – 3043 OT 

Port-St-Louis-Du-Rhone-PNR De Camargue – 3044 OT 

 

 

 

 

 

De veteranen 
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Slot 

Het thema van deze vogelreis was waarnemen en genieten. Deze vogelreis heeft ruimschoots aan 
onze verwachtingen voldaan en inspireert ons voor een volgende trip. 



KNNV - Vogelreis 4 mei t/m 12 mei 2012

Camargue KNNV

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 2009

Soort 4-mei 5-mei 6-mei 7-mei 8-mei 9-mei 10-mei 11-mei 12-mei 9 t/m 16 mei

Dodaars Tachybaptus ruficollis min 5 x x

Geoorde Fuut podiceps nigricollis > 40 x

Fuut Podiceps cristatus x x x x x

Aalscholver Phalacrocorax carbo x x x x x x x

Roerdomp Botauris stellaris min 3 x x

Woudaap Ixobrachus minutus 1 1 niet

Koereiger Bubulcus ibis x x x x

Ralreiger Ardeola ralloides x x x

Kleine zilverreiger Egretta garzetta x x x x x

Grote zilverreiger Casmerodius albus min 2 x x

Blauwe reiger Ardea cinerea x x 5 nest x x x

Purperreiger Ardea purpurea x x x

Ooievaar Ciconia ciconia x x x x x x x x

Zwarte ibis Plegadis falcinellus x x x x

Lepelaar Platalea leucorodia x 12 x

Flamingo Phoenicpoterus roseus x x x x

Zwarte zwaan Cygnus atratatus 2 niet

Knobbelzwaan Cygnus olor x x x x x x

Grauwe gans Anser anser x x niet

Rotgans Branta bernicla x

Bergeend Tadorna tadorna x x x x x x x

Nijlgans Alopochen aegyptiacus x x niet

Wilde eend Anas platyrhynchos x x x x x x x x x

Krakeend Mareca strepera 1 pr x

Slobeend Anas clypeata x x

Smient Mareca penelope x niet

Krooneend Netta rufina x x x

Kuifeend Aythya fuligula 1 pr niet

Aasgier Neophron percnopterus 1 x



Steenarend Aquila chrysaetos 1 niet

Slangenarend Circaetus gallicus x x x x x x

Dwergarend Hieraaetus pennatus x x niet

Rode wouw Milvus milvus x x x

Zwarte wouw Milus migrans x x x x x x x x x x

Bruine kiekendief Circus aeroginosus min 2 pr x x x x x

Buizerd Buteo buteo x x x x x x

Wespendief Pernis apivorus x x x x 4 x x

Sperwer Accipiter nisus x 1 x x x x

Havik Accipiter gentilis x niet

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

Kleine torenvalk Falco naumanni x x

Boomvalk Falco subbuteo x x

Rode patrijs Alectoris rufa x x x x x

Kwartel Coturnix coturnix x niet

Fazant Phasanius colchicus x x x x x x x

Waterral Rallus aquaticus x niet

Waterhoen Gallinula chloropus x min 5 x x x

Meerkoet Fulica atra x x x x x x x

Kleine trap Tetrax tetrax x x

Scholekster Haematopus ostralegus x x x

Kluut Recurvisora avosetta x x x x

Steltkluut Himantopus himantopus x x x x x

Griel Burhinus oedcnemus x > 5 x

Vorkstaartplevier Glareola pratincola min 8 x

Kleine plevier Charadrius dubius 3 ex x x

Bontbekplevier Charadrius hiaticula x x x

Strandplevier Charadrius alexandrinus x x x

Zilverplevier Pluvialis squatarola 1 1 niet

Kievit Vanellus vanellus x x x x

Bonte strandloper Calidris alpina > 200 >250 x

Krombekstrandloper Calidris ferrugina x x x

Temmincks strandloper Calidris temminckii 3 x x



Kleine strandloper Calidris minuta x x x

Bosruiter Tronga glareola 18 x

Kemphaan Kampfläufer 2 v, 2 m niet

Oeverloper Actitis hypoleucos 1 1 x x

Tureluur Tringa totanus 10 x x x

Groenpootruiter Tringa nebularia 2 niet

Wulp Numenius arquata x niet

Regenwulp Numenius phaecopus 2 6 x

Houtsnip Scolpax rusticola 1 niet

Kokmeeuw Larus ridibundus x x x x x x

Dunbekmeeuw Larus genei x x x

Stormmeeuw Larus canus x x niet

Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus x x x x x

Geelpootmeeuw Larus michahellis x x x x x x x

Kleine mantelmeeuw Larus graellsii x x niet

Dwergstern Sterna albifrons x x x x

Grote stern Sterna sandvicensis x 95 x

Lachstern Gelochelidon nilotica x x x x

Visdief Sterna hirundo x x x

Noordse stern Sterna paradisaea x x niet

Zwarte stern Chlidonias niger x x x

Witwangstern Chlidonias hybridus x niet

Holenduif Columba oenas x x x

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

Turkse tortel Streptopelia decaocto 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

Steenuil Actena noctua 1 x

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

Alpengierzwaluw Apus melba x x x

Hop Upupa epops x x x x x

IJsvogel Alcedo atthis 1 x niet

Bijeneter Merops apiaster x x x x x x x



Scharrelaar Coracias garrulas x min 8 pr min 12 pr min 18 x x

Groene specht Picus viridis x x x x x x

Grote bonte specht Dendrocopus major x x x

Veldleeuwerik Alauda arvensis x x x x x x x

Kuifleeuwerik Galerida cristata x x x x x

Boomleeuwerik Lullula arborea x x x x

Kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla x niet

Kalanderleeuwerik Melanocaryoha calandra x x

Oeverzwaluw Riparia riparia x x x

Rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris x niet

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

Huiszwaluw Delichon urbica x x x x x

Duinpieper Anthus camprestis x x x x

Boompieper Anthus trivialis x x

Witte kwikstaart Maotacilla alba x x x x x

Gele kwikstaart Motacilla flava x x x x x x x x x

Iberische kwikstaart Motacilla iberiae x niet

Winterkoning Troglodytes troglodytus x x x x

Heggenmus Prunella modularis x x niet

Roodborst Erithacus rubecula x x x

Nachtegaal Luscinia megarhynchos x x x x x x x x x

Blauwborst Luscinia svecica x min 5 niet

Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus 6 niet

Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros x x x

Tapuit Oenanthe oenanthe x x x niet

Oostelijke blonde tapuit Oenanthe O melanoleuca x niet

Blauwe rotslijster Monticola solitarius 2 x

Zanglijster Turdus philomelos x x x x

Merel Turdus merula x x x x x x x

Tuinfluiter Sylvia borin x x x x

Zwartkop Sylvia atricapilla x x x x x x x x

Braamsluiper Sylvia currura x niet

Kleine zwartkop Sylvia melanocephala x x x x x x x



Grasmus Sylvia communis x x niet

Baardgrasmus Sylvia copnspicillata x x x x niet

Provencaalse grasmus Sylvia undata x x x x niet 

Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus x niet

Graszanger Cisticola juncidis x x x x x x

Cetti's  zanger Cetta cetti x x x x x x x x

Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus x x x x x

Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus x min 10 x x

Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta x x x x

Fitis Phylloscopus trochilus x x

Fluiter Phylloscopus sibilatrix x niet

Tjiftjaf Phyolloscopus collybita x   x x

Goudhaantje Regulus regulus x x

Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata x  x niet

Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca x x

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

Pimpelmees Parus caeruleus x x x x

Kuifmees Parus cristatus x x

Matkopmees Parus montanus x niet

Staartmees Aegithola caudatus x niet

Baardman Panurus biarmicus x x niet

Boomkruiper Certhia brachydactyla x x x

Grauwe klauwier Lanius collurio x min 3 niet

Zuidelijke klapekster Lanius excubitor x x

Kleine klapekster Lanius minor x x

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

Gaai Garrulus glandarius x x x x x x

Kauw Corvus monedula x x x x x x x x x x

Roek Corvus frugelius x x x x

Zwarte kraai Corvus corone x x x x x x x x x x

Raaf Kolkrabe x x

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

Wielewaal Oriolus oriolus x x x x



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

Ringmus Passer montanus x x x x

Vink Fringilla coelebs x x x x x x x

Kneu Carduelis cannabina x x x x x

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

Groenling Chloris chloris x x x x x x x

Europese kanarie Serinus serinus x x x x

Rietgors Emberiza schoeniclus x x

Geelgors Emberiza citrinella x x

Cirlgors Emberiza cirlus x x x x x

Grauwe gors Mililria calandra x x x x x

Dagtotaal 61 72 89 48 47 64 44 74 54

Overige waarnemingen

Vos Vulpes vulpes dood

Ree Capreolus capreolus x

Wild zwijn Sus scrofa x

Bunzing Mustela pustorius dood

Marter? Martes foina - Martes martes dood

Beverrat Myocastor coypus x x x x

Haas Lepus europeus x 2

Konijn Oryctolagus cuniculus x x

Egel Ernoceus europaeus dood

Eekhoorn Sciurus vulgaris nestmateriaal

Groene kikker Pelophylax kl. Esculentus x x x x

Boomkikker Hyla arborea x x

Adderringslang Natrix maura 2

Hagedis? Lacerta vivipara x x x x x

Smaragdhagedis Lacerta schreiberi x x x

Regenboogforel Oncorlynchus mykiss x

Moerraschildpad Trachemys scripta elegans x

Lieveheersbeestje Coccinellidae x x x x



Hoornaar Vespa crabro x x x x x x

Koekoekshommel Bombus rupestris? x x x x x x

Wesp ? Vespidae x x x x x x x x

Honingbij Apis mellifica x x x x x x x x

Solitaire bijtjes? x

Oranje Luzernevlinder Colias crocea x

Veldparelmoervlinder? Melitaea cinxia x x x x

Atalanta Vanessa atalanta x x x

Koolwitje? Pieris rapae x x x x

Distelvlinder Vanessa cardui x x

Koninngepage Papilio machaon x x x

Dambordje Melanargia galathea x x

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni

Bosbeekjuffer Galopteryx virgo x x

Blauwe ijsvogelvlinder Lemenitis reducta x

Weidebeekjuffer Galopteryx splendens x x

Cidade? x

Sprinkhaan? x

Prachtkever Buprestidae x x

Johanneskever Phyllopertha horticola x x

Slanke kniptor Denticollis linearis x x

Wolzwever Bombylius major x

Grote duizendpoot Myriapoda x


