KNNV- Pinksterkamp 13 t/m 16 mei 2016 in Côte d’Opale, Frankrijk.
Auteur: Marike de Haan
Vrijdag 13 mei 2016.
Vanuit een warm Nederland kwamen we in een koud, winderig Wacquinghen aan.
Het eerste wat we nodig hadden was een warme trui. De vouwwagen van Kees en
de caravans van Merijn en Dimph en van Jack en Maria stonden er op camping
d’Escale verlaten bij. Op een naast gelegen plekje zetten wij de caravan op zijn plek.
Het lukte niet om hem een slag te draaien. Het neuswiel zakte weg in de natte
roodbruine bodem. ’s Middags verkenden we de omgeving.
Toen we terug kwamen, waren Gerrit en Vera, Linda, Ad en hond Buster en Guus en
Annemarie ook op de camping aangekomen. Het team van kampvoorbereiders
arriveerde ook. Met dertien personen en één hond waren we compleet.
Zaterdag 14 mei 2016.
Tijdens de ochtendwandeling met Buster zag Linda drie reeën, haar dag was al
goed.
Om 9.30 uur verzamelden we bij de caravan van Jack. Na een kort welkomstwoordje
van Jack reden we naar Cap Blanc-Nez. Onderweg werd een auto geparkeerd.
Daarmee zouden na de wandeling de chauffeurs terug rijden om de andere auto’s
op te halen. Vanuit de auto zagen we een man bruine kiekendief vliegen. In het fraai
golvende landschap vielen de velden met fel geel bloeiend koolzaad en de
bloeiende Meidoorn op.
Nog steeds stond er een flinke koude noorden wind, waardoor de temperatuur
ongeveer 10 graden was. We begonnen aan een wandeling langs de kust naar het
zuiden. Er stonden veel guldensleutelbloemen. Ook zagen we liggende
vleugeltjesbloem, driedistel, kruldistel, glad walstro, wouw, wilde reseda, boksdoorn,
muurbloem en het fraaie esparcette.
Diverse forse larven van de reuzengoudhaan zaten tussen de vegetatie en grote
hoeveelheden rupsen van de bastaardsatijnvlinder deden zich te goed aan bladeren
van sleedoorn, duindoorn en andere gewassen. Bloedcycade werd op de foto gezet.
Intussen, na wat verdwaalde druppels, werd het iets warmer en af en toe kwam de
zon door. Het was zo helder dat de kust van Dover met indrukwekkende krijtrotsen te
zien was.
Vogels die we zagen en hoorden waren kneu, graspieper, fazant, boerenzwaluw en
zilvermeeuw. Tegen de rotswand aan zat een kolonie drieteenmeeuwen en een
paartje noordse stormvogel. Vanaf het strand konden we die heel mooi zien op hun
nesten. We liepen een stuk over het strand. Hier zochten we naar fossielen en
marcasiet, een gesteente dat een ijzer-zwavelverbinding is, FeS2 . Guus vond een
kogelrond stukje marcasiet. Vera ontdekte een stukje van een ammoniet. Diverse
gewoon mooie steentjes gingen in broek-, jas- of rugzakken mee.
Op de restanten van een bunker op het strand aten we onze boterhammen op. De
zon zorgde voor een flinke stijging van de temperatuur.
Weer langs het pad boven de rotskust zagen we atalanta en een
smaragdlangsprietmot. Nadat we bij het parkeerterrein waren aan gekomen waar
één auto stond reden de chauffeurs terug naar Cap Nez-Blanc. De rest vermaakte
zich met allerlei planten, insecten en andere dieren, zoals oprolpissebed.

Op de terugweg stopten we in de buurt van Wissant. Hier maakten we een korte
wandeling waarbij we vanuit een vogelkijkhut zicht kregen op een
aalscholverkolonie, aan de overzijde van een duinmeer. De bomen waren wit van de
uitwerpselen en de koloniegeluiden waren duidelijk te horen. Hier vloog een
bergeend rond die uit het zicht op het water landde. In het duinbos en struweel
hoorden we cetti’s zanger, braamsluiper, zwartkop en groene specht. In de
ondergroei van het bos vonden we spekwortel, een klimplant met glimmend blad.
Het sap uit de rijpe bessen, maar die waren er nog niet, de bloemen zaten nog in
knop, kan huidirritatie veroorzaken. Ook de wortelsappen zijn zonder
voorbehandeling irriterend, maar na een zorgvuldige bereiding zijn er homeopatische
middelen tegen reuma en kneuzingen van te maken. Om ongeveer 16.00 uur
keerden we om en liepen we via een iets andere route terug naar de auto’s.
Op de terugweg stopten we bij een koolzaadveld om een paar gele foto’s te maken.
Het was te koud om buiten te zitten, maar we keken tevreden terug op de eerste
dag. Wim en Marike hadden een soort flan met stukjes pruim erin, bedoeld voor bij
de gezamenlijke koffie. Op schoteltjes, dekseltjes van broodtrommels e.d. werd de
flan nu maar uit bij de diverse caravans, camper en andere onderkomens uitgedeeld.
Het huisje van Guus en Annemarie was best lastig om te vinden, maar het lukte
uiteindelijk toch.
Zondag 15 mei 2016.
’s Morgens vroeg hoorden we Bosuilen vlakbij de camping.
Het was koud, helder, windstil en vroeg in de ochtend slechts 6 graden. Na het
ontbijt reden we naar het noordwesten naar Les Dunes de Slack. De Slack is een
riviertje dat via een estuarium in zee uitmondt. Er ligt ook een klein dorp met deze
naam. Met de zon, die goed doorkwam, liep de temperatuur snel op. Aan het begin
van de wandeling klommen we via een mul zandpad een hoog duin op. Toen had
niemand het nog koud. Zeewolfsmelk, bos- en heggenrank, zwart peperboompje,
zanddoddegras en fijne kervel groeiden langs het pad. We hoorden diverse
nachtegalen en een braamsluiper (ook gezien!). Twee groepjes regenwulpen vlogen
over en twee sperwers. Hadden ze ruzie die sperwers of was er iets anders aan de
hand?
Linda kreeg diverse telefoontjes. Jack vroeg op een gegeven moment: “Je bent toch
niet jarig?” Ja, dat was ze dus wel!
Diverse insecten zoals de vuurkopkever en een doorntje (soort sprinkhaan) gingen
op de foto of mee in een potje voor nader onderzoek. Op een afgezaagde Duindoorn
groeide de duindoornvuurzwam (?). Deze soort komt op levende duindoorn voor,
maar het kan zijn dat de zwam er al op zat voordat de struik langs het pad werd om
gezaagd. Het vraagteken staat erbij, omdat geen microscopisch onderzoek heeft
plaats gevonden. Guus vond ergens op een oude gewone vlier verdroogde echte
judasoren.
Wim ontdekte twee hagedissen net naast het pad. Het waren levendbarende
hagedissen. Het kopgroepje miste een bijzondere waarneming. De staartgroep,
Gerrit, Merijn, Dimph, Annemarie, Vera, Guus en Marike stroopte op rond de
hagedissen, die zich nergens wat van aantrokken. Het mannetje pakte het vrouwtje
met zijn bek in een soort houdgreep. Ze rolden over het zand naar het midden van
het pad. Uiteindelijk, na het ruwe voorspel, volgde een paring. Van alle kanten
gingen ze op de foto en werden ze gefilmd. Het duurde zeker een kwartier, alles bij
elkaar. Opeens was het klaar en renden ze allebei een andere kant op.

Even later kwamen we bij een zeeden, waar de kopgroep de lunch zat op te eten.
We liepen na de lunch verder naar het noorden. Bij het dorp Ambleteuse en
Vauban’s Fort Mahon, dat aan het eind van de 17e eeuw is gebouwd, veranderde
het landschap van duinen met struweel in een estuarium. Het is het enige aan de
kust gelegen fort dat behouden is in Frankrijk. Dit danken we aan twee vermogende
Fransen die het fort in 1960 lieten restaureren.
In het estuarium van de Slack zag Merijn een bontbekplevier. Typische
zoutminnende planten groeiden in het estuarium en de aangrenzende
steenstranden. Zeebiet, zeepostelein, melkkruid, blauwe zeedistel, zeekraal sp.,
schorrenkruid en de uitbundig bloeiende zeekool waren aanwezig.
Een stuk over het strand met een rotskust en deel duinenkust volgde. In
getijdepoeltjes zagen we garnalen weg schieten en hier en daar zaten
zeeanemonen. Overal zaten zeepokken en o.a. schaalhoorns, tapijtschelpen,
fuikhorens, stompe-, ruwe- en gewone alikruiken (kreukels), mossels, kokkels,
wulken, tepelhorens en zwaardschedes en andere schelpdieren waren op de stenen
en het strand aanwezig.
We hadden een korte stop bij de resten van een bunker, die inmiddels door erosie
zo’n 40 meter van de duinen af lag. Linda deelde stroopwafels uit. Het was niet
alleen haar verjaardag, maar ook de trouwdag van Linda en Ad, dubbel feest dus.
Nadat we genoeg hadden gestruind langs het strand klommen we naar boven en
niet veel later bereikten we de auto’s.
’s Avonds aten we met de hele groep in de Brasserie van de camping. Het werd een
gezellige maaltijd met z’n 13-en. Kees, Maria en Jack en Merijn en Dimph kregen
attenties voor de organisatie en alle voorbereidingen van het Pinksterkamp. Jack en
Maria werden extra in het zonnetje gezet, omdat Jack had aangekondigd dat hij het
voor de 25e en laatste keer had georganiseerd.
Maandag 16 mei 2016.
Na het verzamelen reden we naar Cap Griz Nez. Onderweg bleef er een auto achter
bij Audresselles. Bij Cap Gris Nez zag een deel van de groep twee geelgorzen en
een graspieper. Grasmus was ook te horen en te zien. Vanaf een uitzichtpunt zagen
we zeven jan-van-genten laag boven het water vliegen. Grijze zeehonden staken af
en toe hun kop boven water uit. Ook aalscholvers waren aan het vissen. Het was
half bewolkt met een beetje frisse wind maar toch wel erg aangenaam weer.
Op grote informatieborden werd allerlei uitleg over Cap Gris Nez gegeven. In het
verleden zijn hier heel wat gevechtshandelingen uitgevoerd. In WO II hebben de
Duitsers van hieraf grote hoeveelheden munitie naar het Verenigd Koninkrijk
afgevuurd. Nu is er op de Cap een belangrijk coördinatiepunt voor het drukke
scheepvaartverkeer gevestigd. Defensie heeft er ook wat vestigingen.
De groep stond stil bij een hangende rups van de rietvink of drinker. De rups was
begonnen aan het verpopstadium. Even later zagen we de prachtige nachtvlinder
roomvlek. Bovenop is deze vlinder zwart met roomwitte vlekken. De bovenzijde van
het tweede paar vleugels is geel en het lijf rood. Hij zat open en bloot op een stenen
muurtje. Nadat iedereen foto’s had gemaakt heeft Gerrit de vlinder meer uit het zicht
gezet.
Maria ontdekte een Hazelworm. Ook daarvan werden foto’s gemaakt. Merijn
probeerde de hazelworm te pakken maar dat mislukte.
Verschillende kniptorren kropen over het wandelpad, o.a. de grijze muis. Klein
geaderd witje, sint- jacobsvlinder en heel veel veldparelmoervlinders vlogen rond

boven de massa’s roze bloeiende planten van het engels gras. Blaassilene, peen en
andere planten trokken veel insecten aan. Peen zag er hier door de extreme
groeiplaats wat anders uit dan in Nederland.
Roodborsttapuit, man en vrouw lieten zich bewonderen. Deens lepelblad en witte
narcis stonden langs het pad. We kwamen ogen te kort. Op een zonnige helling, uit
de wind maakten we de broodtrommels leeg. Tijd om te eten was er nauwelijks, want
daar kroop alweer een rups voorbij en vloog er een argusvlinder.
Meer kneuen lieten hun kneuterige geluid horen of lieten zich, rode borst vooruit op
de foto zetten. Erosie was duidelijk waarneembaar. Ergens hing een paaltje naast
het pad. Stukken begroeide bodem lagen halverwege de helling. Dimph, Annemarie,
Linda en Marike liepen nog een laatste stukje over het strand. De rest bleef op het
hoge pad lopen.
Om 14.50 uur stonden we te wachten op de auto’s, die al werden opgehaald door de
chauffeurs. Terug bij de camping begon al snel het afscheid nemen. Het zeer
geslaagde Pinksterkamp zat erop.

