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Verslag KNNV vogelreis Camargue 22 t/m 29 april 2017 

Inleiding 

Het is nog niet zo eenvoudig om een reis met zoveel indrukken in een paar woorden 

vast te leggen. Een 

bijzonder hotel, 

zorgzame gidsen, een 

gevarieerd en 

aangenaam 

gezelschap waarin 

vrouwen de 

meerderheid vormden 

(11 - 4), prachtige 

vogels en een 

interessante treinreis 

horen in ieder geval in 

deze tekst thuis. 

In het navolgende zijn tekstbijdragen van een aantal deelnemers en van gids Wim 

Haver opgenomen. De foto’s zijn vooral gemaakt door Jac. Jansen, die uw 

redacteuren (Lex en Wim) daarmee nog een aardig klusje bezorgde: hoe een juiste 

keuze te maken uit al die foto’s, de ene nog mooier dan de ander. Gelukkig heeft 

Jac. de foto’s ook via een link naar alle deelnemers gestuurd, zodat iedereen ervan 

kan genieten. De reis was vooral een vogelreis, maar er was ook aandacht voor de 

flora en de andere fauna, en – niet onbelangrijk – de inwendige mens. Want zoals 

een prominent KNNV-er eens opmerkte: ”Natuur is leuk, maar je moet er wel wat te 

drinken bij hebben.”  Ik durf bij dit alles wel te beweren dat het een zeer geslaagde 

reis is geweest. 

 

Zaterdag 22 april. Verslag: Lex 

We zijn tijdig aanwezig op Rotterdam  Centraal. We, dat zijn alfabetisch: Corrie, 

Ineke, Ineke, Jac., Jeanne, Joke, Joke (Dieuwke), Joop, Lex,  Marie, Marijke, 

Marijke, Nel, Tieke en Wim.  Corrie, Jac. en Dieuwke wonen te ver weg. Ze willen de 

trein niet missen en zijn al op vrijdag naar Rotterdam  gekomen. Ze hebben in de 

buurt van het station overnacht. Rond acht uur is iedereen aanwezig en kunnen onze 

reisleiders (Wim en Joop) de treinkaartjes uitdelen. Intussen heeft al een 



kennismakingsrondje plaatsgevonden en dat zal in de trein worden voortgezet. 

De trein naar Brussel vertrekt om 9 uur 10. Op Brussel Midi hebben we 40 minuten 

om over te stappen op de TGV die ons rechtstreeks naar Avignon zal brengen.  Op 

station Dordrecht krijgen we de mededeling dat de locomotief kuren heeft. De 

machinist is e.e.a. aan het resetten. Een lichte geur van kortsluiting bereikt onze 

neuzen. Na twaalf minuten rijden we weer, maar het tempo lijkt laag. Geleidelijk aan 

gaat het beter en bij Mechelen lopen we nog maar zeven minuten achter op het 

schema. De trein is erg vol, maar we kunnen allemaal zitten. Voorgaande ervaringen 

worden uitgewisseld en om 11 uur 30 zijn we op Brussel Midi. 

Onze TGV vertrekt van perron 5 en inchecken hoeft blijkbaar niet. We hebben de 

hele reis geen paspoort hoeven tonen. Ook de TGV is goed vol. We vertrekken iets 

te laat om 12 uur 25 uit Brussel. Onze reis gaat via Lille, Marne la Vallée, Vliegveld 

Charles de Gaulle, Lyon en Nimes naar Avignon waar we om 17 uur 10 aankomen. 

De busjes zijn bij verhuurbedrijf Sixt geboekt en onze reisleiders Wim en Joop 

vervullen de uitgebreide 

en tamelijk langdurige 

formaliteiten. Maar dan 

heb je ook wat! Twee 

nieuwe zwarte Opels (met 

Duits kenteken) zullen ons 

de komende week zo’n 

1000 km door de 

Camargue, de Crau en de 

Alpilles voeren.  Tegen 

zes uur rijden we weg uit 

Avignon, waar het lekker wam is .Via Arles rijden we naar Salin de Giraud. Onderweg 

zien we onder andere al zwarte wouwen. Even ten noorden van Salin de Giraud 

tonen onze gidsen hun kwaliteiten door te stoppen bij een op het eerste gezicht 

onaanzienlijk akkertje langs een onverharde weg. Daar blijkt echter een van de 

topsoorten van deze week te zitten, namelijk een groepje vorkstaartplevieren. We 

zullen deze soort nog twee maal op deze plek zien, maar verder nergens anders. 

Twee plat op hun buik liggende vogelfotografen zijn ”not amused” door onze komst: 

de plevieren gaan op de vleugels, maar strijken even later toch weer neer. Het zijn 

beeldschone vogels, die in deze streek erg schaars zijn.  



Spinnend van tevredenheid gaan we door naar ons Hotel, waar we worden 

ontvangen door Noëlle, de eigenares (later blijkt dat zij van Catalaanse komaf is). De 

kamersleutels liggen al klaar en zo vindt iedereen zijn plekje in dit typisch Franse 

hotel “met authentieke details”, een eufemistische makelaars-term. Om acht uur gaan 

we aan tafel. We krijgen een heerlijke visschotel en vissoep voorgezet.  Na het diner 

doen we nog een wandeling (vleermuizen, kikkers, sterren). Daarna naar bed, want 

om half acht staat het ontbijt klaar. 

 

Zondag 23 april  Verslag: Marijke Ammerlaan                                                                    

Half acht ontbijt. Stralend weer , eerst nog fris met een flinke bries, later op de dag 

warm. Wim gaat op pad, om in te slaan voor de lunch. De bakker is vroeg open, 

maar de supermarkt, voor beleg en drinken duurt nog even. Om negen uur 

vertrekken we richting doodlopende weg in Salin de Giraud langs o.a. zoutpannen. 

Daar is nog niet veel te zien, wel in een plasje een paar groenpootruiters en 

overvliegende zwarte wouw, de Cetti’s zanger liet zich goed horen in het Spaanse 

riet. We gaan dezelfde weg weer terug.  

Nu volgen we een prachtige weg langs een groot strandmeer: Etang de Vaccarès. 

Veel bloeiende tamarisken en gele lissen. In een struik een bonte vliegenvanger, in 

de lucht een vrouw grauwe kiekendief en een slangenarend ,en steltkluten en 

flamingo’s in het water. We zijn aangekomen bij natuurreservaat “la Capelière”. Bij 

het infobord tegen de muur verschuilen zich dwergvleermuisjes. Een Nederlandse 

jongen wijst ons er op, omdat er poepjes onder liggen. Nadat toegangskaartjes zijn 

gekocht, kunnen we via het bezoekerscentrum het gebied in. In het begin ga je door 

een soort moerasbos met leuke slingerpaadjes met o.a. boomkikker, Cetti’s zanger 

en nachtegaal. Na het bos een open gebied met lage struiken en zeekraal met 

graszanger en kleine zwartkop, alleen gehoord. Aan vlinders vinden we argusvlinder 

en 1 koningspage. In de 3 kijkhutten heb je goed uitzicht over de plasjes. Daar grote 

en kleine zilverreigers, kluten en tussen de flamingo’s zwemt een beverrat. 

Onderhand is het half een geworden en al veel gezien . 



Eerst nog een stukje rijden en dan eten.   

Door Wim wordt een  mooie picknick-plek uitgezocht bij een ondergelopen rijstveld 

even verderop: Mas d’Agon. Hier zitten een klein groepje witwangsterns, zwarte 

ibissen, steltkluten, bosruiters, kleine plevier. Er vliegen nog 2 zwartkopmeeuwen 

over met hun typische roep 

en een purperreiger.  Nu is 

het tijd om te eten. Wim, 

Joop, Corrie zijn van het 

stokbrood snijden, smeren en 

beleggen, Dieuwke van de 

drankvoorziening. In de zon, 

je natje en je droogje, vogels, 

met mooi uitzicht: echt 

genieten!  

Na het eten lopen we het dijkje nog even op en neer.   

We gaan weer een stukje rijden. Joop hoort een geluid, dat hij niet thuis kan brengen. 

Dan in een tamarisk vlak langs de weg , ziet hij een kuifkoekoek. Net wanneer we die 

ene in de kijker hebben, zit er ineens nog een tweede. Vervolgens vliegt hij op een 

paaltje, nog beter zichtbaar met zijn iele kuifje en gestippelde vleugels. Wat een 

superwaarneming en dan zo dichtbij. We rijden 

verder naar “Musée de Camargue”, een soort 

openluchtmuseum, maar niet veel te zien. We 

lopen langs een kanaal, met o.a. heerlijk 

geurende olijfwilg. Er wordt al een ijsvogel 

gehoord, even later zien we hem ook richting nest 

in de hoge oever vliegen. Aan de overkant van het 

kanaal zitten 2 paapjes in de struiken. Rond half 

vijf rijden we terug naar het hotel, waar we half 

zes  aankomen, en om zes uur is er diner: 

runderstoofpotje met rijst en een lekker toetje. 

Gelijk na het avondeten gaan we naar de plek 

waar flamingo’s over en weer vliegen: Digues de 

la Mer. Via een zeer hobbelige weg komen wij daar aan en parkeren de busjes bij 

een ruïne. Vanaf daar kan je over een brede weg richting zee lopen. Er zijn lastige 



muggen. Links en rechts zie je flamingo’s overvliegen, opstijgen en landen. Het is 

een mooi spektakel bij ondergaande zon. Tegen het schemer vliegen nog enkele 

kwakken over. Rond negen uur rijden we weer terug naar ons hotel. Het was een 

lange, mooie dag. Wat hebben we veel gezien. 

 

Maandag 24 april Verslag: Nel van Meijeren 

Marais du Vigueirat en La Crau 

De ochtend begint goed: vers stokbrood en lekkere warme thee. Ook de 

thermoskannen staan weer met warm water gevuld op ons te wachten 

Maar dan vertelt Wim dat hij zijn rugzak gisteren na de laatste wandeling bij  

het museum op de parkeerplaats heeft laten staan: met paspoort er  in. Wij hopen en 

duimen met hem dat de tas in het museum afgegeven is. Er gaat straks over gebeld 

worden. 

We vertrekken met 

onze busjes naar de 

pont over de Grande 

Rhône (Le Bac de 

Baracarin) richting 

nationaal park Marais 

du Vigueirat.   

De overtocht is kort, 

maar toch kunnen we 

even buiten staan: we 

horen de nachtegalen zingen vanaf de oevers. 

Dan wordt het even zoeken naar de juiste afslag ( Mas Thibert), die blijkt toch meer 

verstopt te liggen dan we dachten. Maar gevonden: er staan waarschuwingsborden 

aan de kanten van de weg: pas op: overstekende slangen, schildpadden en 

hagedissen. 

Via het bezoekerscentrum komen we op het pad dat ons rond de ondiepe plassen, 

moerassen en gevarieerde bosschages zal leiden: voor het grootste deel een 

vlonderpad dat ons ook langs vogelkijkhutten brengt. 

Het weer is heerlijk: zonnig, droog, lekker windje. 

In het water is het een drukte van belang: vele parende karpers, wat een gespetter. 

De witte Camargue paardjes lopen aan de overkant. 



Verder zien we al regelmatig bosruiters, beverratten, purperreigers, witwangsterns en 

europese moerasschildpadden( zonnend op een tak boven het water). We horen de 

kleine karekiet en een vreugdekreet 

van Wim: hij is net gebeld: zijn rugzak 

met paspoort staat op hem te wachten 

in het museum!!!   

Wij zijn blij met hem.  

En de vreugde blijft: er loopt een vos 

langs de rand van het water en 2 

purperreigers vliegen op en schieten 

een boom in. 

Bijna aan het einde van de 4 km lange wandeling zien we een ralreiger. Eerst tussen 

pollen begroeiing en later lopend door een stukje open land. 

Ook horen we de eerste bijeneters. En er zit een Italiaanse gele kwikstaart. 

Maar, onze magen knorren. We rijden naar St Martin de Crau om boodschappen te 

doen en toegangskaarten te kopen  voor het Crau reservaat. 

Het blijft maandag: alles dicht!  Gelukkig is er een giga supermarkt buiten de stad: 

daar slaan we voor een paar dagen in. 

En dan op weg naar picknick plek. Die  vinden we aan de rand van een meer op weg 

naar La Crau. Vele handen helpen brood snijden, smeren, beleggen en sap 

ronddelen. Dan......smullen en even alle indrukken tot nu toe laten bezinken. 

Daarna rijden we door naar La Crau. 

Wat een vlakte! Wat een ruimte !  Wat droog ! La Crau is een fossiele delta van de 

rivier de Durance. Die stroomde 2 miljoen jaar geleden vanaf de Alpen naar zee. Het 

water voerde massa's kiezelstenen mee, lokaal liggen er lagen van wel 50 meter dik. 

( info uit boekje: Vogels kijken in de Camargue). 

18.000 jaar gelegen koos de rivier een andere route en liet hier een steenachtige 

steppevlakte achter. Prachtig en indrukwekkend vind ik het daar. 

Er loopt een grote kudde schapen begeleid door 3 herders en even zovele honden. 

De vaart zit er goed in. Langs het pad loopt een ondiepe greppel waarin veel soorten 

tijm groeien en bloeien: het ruikt heerlijk. Vlinders vinden daar nectar en bescherming 

tegen de  stevige wind: dambordje, icaris blauwtje en kleine tijmblauwtje zien we. 

Maar de tijd dringt: voor sluitingstijd van het museum moeten we de tas van Wim op 

halen en dat lukt. 



Op weg naar huis zien we -rijdend langs de Vaccarés-  een zwarte wouw met een 

slang of paling in de bek. Uiteindelijk laat hij zijn prooi vallen en vliegt door. 

 

Onze zoektocht naar een restaurant ( we eten vanavond niet in ons hotel) eindigt in 

Salin de Giraud in Hotel les Saladelles ( = lamsoor). 

Na een uurtje pauze “thuis” wandelen we daar met z'n allen heen en laten ons het 

diner goed smaken. Een gezellige ruimte om te dineren. Het is er druk. 

Wim heeft  goed nieuws voor ons: we mogen morgenochtend een half uur langer 

uitslapen !!!!! 

 

Dinsdag 25 april  Verslag:  Marijke Hollander 

Uitgeslapen, want pas om 8.00 uur ontbijt. Onze thermosflessen worden door Noëlle 

trouw gevuld met heet water. Iedere ochtend wat oponthoud bij de machine die koffie 

in alle soorten, thee, chocolademelk en heet water kan maken. Ontbijtbordjes zijn 

niet gebruikelijk, maar voor ons worden ze neergezet. Verder altijd croissants en 

stokbrood, sapje, yoghurt. 

9.00 uur vertrek, eerst naar de plek van de boerderij waar we gisteren even gestopt 

zijn om te zien of we de hop kunnen vinden. Daar aangekomen merken we pas dat 

we met 14 zijn i.p.v. 15! Tieke ontbreekt. Dat komt ervan als er van bus gewisseld 

wordt… Eén busje gaat Tieke ophalen, de rest blijft vogelen: Europese kanarie, hop 

en bosruiter. Rond 9.30 uur zijn we weer compleet. Nog even kijken op het landje 

van de Vorkstaartplevieren, er zijn er 

nog 12.   

Op naar het Parc Ornithologique bij 

Saintes Maries de la Mer. Onderweg 

zien we gele kwikstaart, grauwe 

kiekendief, veel stieren en paarden, 

zelfs een paard met een koereiger op 

zijn rug. Bij en plasje nog krooneend 

en ralreiger. We kopen koffie en lopen een rondje. Er zijn 5 soorten reigers gezien, 

blauwe-, grote zilver-, kleine zilver-, purper- en koereiger. Op zoek naar een picknick 

plek. Het valt ons op dat we veel moeten keren... Uiteindelijk gaan we om 15.00 uur 

lunchen. Het waait zo hard, wel 6 Bf, dat de worst van je brood waait. We horen 

bijeneters en zien ze ook langsvliegen!  



Bij Sts. Maries maken we een strandwandeling. Er zijn o.a. grote sterns en Yelcouan 

pijlstormvogels. Heerlijk uitgewaaid rijden we terug via meertje waar we weinig 

nieuws zien. Wel een otter(!), een grauwe gors en onderweg een zelfgebouwd 

ooievaarsnest (met jong) in de vork van een boom. Na veel keren zijn we om 18.30 

terug bij het hotel.  

De meesten gaan aan de Kroonenburg en om 19.30 volgt het diner. Deze keer diner 

naar keuze wat enige hilariteit wekt. Lex en Marijke A kiezen stierenworst, er wordt 

ook inktvis besteld. We hebben veel plezier. Een enkeling neemt een nagerecht en/of 

koffie.  We maken nog een nachtwandeling waarbij de bosuil wordt gehoord en 

vleermuizen worden gezien. 

 

Woensdag 26 april Verslag: Ineke Gilbert 

De verwachte regen is vannacht al gevallen en het is droog als we met de busjes 

naar Arles rijden. Daar moeten bij het Ecomusée de la Crau kaartjes gekocht worden 

voor het Parc Naturelle Nature Alpine. 

We rijden erheen via weg D24 met mooi uitzicht en daarna over de bergrand op de 

D178 naar Maurissane les Alpilles. De busjes worden geparkeerd voor een 

wandeling omhoog. De grond is nat en lemig en blijkt niet naar de top te lopen maar 

rondom een olijfgaard, dus na 10 minuten zijn we weer bij de busjes en we zijn 

daarna ook 10 minuten bezig de klei zo goed mogelijk van onze schoenen af te 

schrapen. Terwijl we hoger rijden, komen we langs wijngaarden met fris groene 

bladeren en daarna gaat de weg weer naar beneden. We parkeren voor een 

wandeling door het bos, maar het is een saai dennenbos dus ook deze wandeling is 

niet lang. Er staan wel wat leuke bloemen langs het pad, zoals zonneroosjes. Bij de 

busjes wordt even een koffiepauze gehouden (voor degenen die een thermosfles bij 

zich hebben).  Een stukje verder is een parkeerterrein waar op een bord een 

wandeling van 1300 m. staat naar een oude olijfoliemolen Le Destet Mourriès. We 

wandelen over een breed pad waarlangs roze cistus en steeneik groeien. We zien en 

horen de heldere belletjes van een cirlgors op een draad. Verderop ook een 

Europese kanarie. 

Vlak voor we bij de molen zijn, dachten Joke en Lex dat ze (waarschijnlijk) een kleine 

klapekster zagen. In de tuin van de molen zit een zwarte roodstaart die iedereen kon 

zien en horen. We snappen eigenlijk niet hoe de molen gewerkt heeft, want hij ligt 

niet in een dal en we zien geen water erlangs stromen. 



Als we weer naar beneden gelopen zijn, houden we een picknick met de dagelijkse 

ingrediënten: jus d’orange, wit stokbrood, brie, paté, smeerkaas, droge worst, tomaat, 

en een appel toe. 

Hierna rijden we naar het historische bergstadje Les Beaux. Het is heel beroemd en 

heel toeristisch, dus omgeven met parkeerterreinen vol bussen en auto’s. Daarom 

klimmen we er niet te voet heen maar rijden verder richting St. Remy. Onderweg 

wilde Wim naar nog een uitzichtpunt dat hij kent van andere vakanties. maar dat kon 

hij helaas niet vinden. 

Terwijl we teruggaan naar het hotel zien we boven een plas een lachstern en Joop  

en Jacques zagen een scharrelaar op een tak. 

We zijn al om half zes bij het hotel en de helft van de groep heeft wel zin om met 

Wim mee te gaan naar het strand en de zee. We komen langs grote zoutbergen, 

zowel wit als zandkleurig. 

Langs de waterrand zijn via de telescoop zichtbaar: bontbekplevier, kleine 

strandloper, krombekstrandloper en bonte strandloper.   

Er waait een harde koude wind, 

dus als we bij het strand 

aankomen, stappen Ineke Z. en ik 

niet uit. De rest gaat in de luwte 

naast een schuur staan en ziet 

heel in de verte boven zee een 

grote stern en pijlstormvogels. 

Verderop komen we nog vier 

dunbekmeeuwen tegen, met hun 

scherpe zwarte snavel en mooie zalmroze buik. In de Rhône zwemmen ook een 

krooneend en mannetjes zomertaling. Dan duiken er een paar geoorde futen op en 

op de terugweg zien we voor het eerst (eindelijk, zegt Marijke) een tapuit.     Het diner is 

weer in restaurant Les Saladelles, waar ik me niet volprop (zoals de eerste keer) 

maar het bij een salade houd, zonder een hoofdgerecht. Het was weer een gezellige 

maaltijd. 

 

 

 

 



 

Donderdag 27 april. Verslag: Joke van der Boon 

 

Het is koningsdag. Het enige wat wij daarvan 

merken is dat het in Frankrijk steenkoud is op 

deze dag, zoals ook meestal het geval is in 

ons eigen land. Het is 8 graden en er staat 

een koude, kneiterharde wind. We gaan naar 

Domaine de la Palissade, een nat gebied, 

water aan beide kanten van de weg. Hier zien 

we waadvogels en ander waterminnend grut: 

krombek, de kleine en de bonte strandloper en nog veel meer. Het vogelen geschiedt veelal 

vanuit de auto. Het zicht is dan wat beperkter en dan krijg je dit: op de achterbank ziet één 

van de twee een vogel en probeert aan de ander uit te leggen waar die te zien is. De ander 

begrijpt maar niet waar te kijken. 'maar wat bedoel je nou, waar dan', een luid gekrakeel 

ontstaat en als de voorbank zich er dan ook nog mee gaat bemoeien is de chaos kompleet. 

Maar gelachen wordt er ook! We zien een kreupel bont strandlopertje. Net zo kreupel als 

onze hotelhoudster én de barman én het kamermeisje. Droogjes wordt opgemerkt dat het 

strandlopertje wel kan solliciteren naar een baan in de bediening in ons hotel. 

We gaan lunchen bij Chez Bertrand in Salin de Gireau. We zitten in een schuur cq 

kunstgalerie alwaar de vogels de schilderijen kunstig hebben ondergepoept en ook hier is 

het steenkoud, dus jas aanhouden. Uit meligheid door het lange wachten op ons eten 

vliegen de rijmen ons om de oren: het bestellen was een hel maar uiteindelijk kwam de koffie 

wel. En deze: de gids was onze grote held maar bij 't betalen had hij geen geld. Een wat 

(alweer) kreupel rijm maar de inhoud klopt. 

Verder gaat de reis. We zien een wielewaal! Dan een veld. In de lucht zien we binnen een 

kwartiertje de slangenarend, de slechtvalk, de visarend, de torenvalk, de zwarte wouw en de 



grauwe kiekendief. Zo veel soorten bij elkaar in één stukje lucht is uniek.   

Vogels kijken is dikwijls gelijk aan lang zoeken naar de juiste plek. Het wil maar niet lukken 

om in het gewenste gebied te komen dus gaan we weer naar het bekende stuk in de Crau en 

daar zien we naast de 

parkeerplaats rode 

patrijzen en na een 

stief half uurtje 

hobbelen ook een griel. 

Na de organen weer op 

de juiste plek 

teruggeplaatst te 

hebben rijden we naar 

het hotel waar we na 

een broodje snel ons 

warme bed opzoeken. 

 

Vrijdag 28 april 2017.     Verslag: Wim Haver 

Westzijde Camargue. 

Vandaag was het gelukkig een stuk minder koud, minder wind en een mooi zonnetje.  

We deden op heenweg richting Sts Maries weer even langs de hop-boerderij. Ze 

lieten zich wel even zien, maar wegvliegend. Geen show op het gazon. Toen via de 

kleine weg Tour du Valat langs een uitkijktoren. Nieuwe soorten: Grauwe Gans, en 

even later Wulp. Op de weg  naar Albaron zag de tweede auto een roodstuitzwaluw 

over de weg vliegen. Bofkonten die Joop en Jac.  Het was de eerste en laatste.  

De klapper van dag kwam op de kleine 

weg aan de overzijde van de Petit 

Rhone.  Een scharrelaar die mooi op 

een draad zat en lang bleef zitten, 

wegvloog en terugkwam en weer 

wegvloog. Iedereen heeft hem gezien, 

geweldig, wat een mooie vogel.   

We wilden naar de zoutvelden van le 

Petit Camargue. Het gebied wordt beschreven en aangeprezen in het nieuwe boekje 



Vogels kijken in de Camargue van Hans  Peeters.  Helaas was dit gebied onverwacht 

afgesloten met een slagboom en een onomkoopbare bewaker. Alles was Proprieté 

Privé. Belachelijk dat de gemeente openbare wegen naar het strand verkoopt.  

Het was vroeg voor ons doen, maar dan toch maar een picknickplek zoeken. We 

vonden weer een mooie in de beschutting en de zon met uitzicht op een plas met 30 

Bosruiters. Geen spektakel over ons hoofd, maar de broodjes waren weer heerlijk.  

Daarna gingen we naar de grote weg even souvenirs kopen bij een stalletje, die 

heerlijke muskaatwijn liet proeven. Maar wij sjouwden liever met zwarte 

Camarguerijst en zout. 

Rond 13.00 uur kwamen we dan eindelijk bij een plek waar je kon lopen. Etang de 

Scramandre, 4 km rondweg langs plassen. Daar doen wij natuurlijk drie uur over, 

maar dat geeft niet. Op het hek een grauwe vliegenvanger, door iedereen gezien en 

even later een kolibrievlinder, die te snel wegvloog voor Jeanne. De noord en 

westzijde van dit pad zijn het mooist met mooie uitzichten, plankierpaden en 

kijktorens. Er waren veel Krooneenden die rond vlogen en zich op de plas mooi lieten 

zien. Er waren ook dodaarsen, kleine karekiet en oeverzwaluwen. En een paar 

witwangsterns en een sneaky ralreiger.  Helaas geen roerdompen en woudaapjes, 

terwijl de roerdomp er echt broedt.  

De terugweg ging over St.Gilles en langs een kleine weg over Gimeaux.  Prachtige 

route met meer dan 100 zwarte ibissen. Helaas was Joop de eerste auto kwijt op een 

kruispunt in Gimeaux en was de walky talky weer eens op. Zelfs bellen hielp niet, we 

kregen in beide auto’s geen bereik.  Wim keerde terug en vond de tweede auto 

gelukkig weer, die op ons stond te wachten. Geen panne, wel wat stoom.   

Ten afscheid van onze mooie 

reis zochten we de 

vorkstaartplevieren weer op op 

het vaste veldje bij le Sambuc. 

Daar waren ze niet, maar er 

zaten wel twee verdekt 

opgesteld op een zandpad 

ernaast. Kennelijk was er een 

roofvogel of een boer geweest. 



Op een dood schaap, dat we eerder zagen aan de ander kant van het veldje, zat nu 

een zwarte wouw.  De geelpootmeeuw moest even op zijn beurt wachten. De aasgier 

was er nog niet.   

Keurig om 18.00 uur waren we weer terug. Eerst werd de auto door een viertal 

vrijwilligers van buiten en binnen goed uitgespoeld, want overal zat witte modder, En 

we hadden genoeg tijd om onszelf op te frissen o.a. met een lekker biertje voor het 

diner. Die werd ons door Noelle, onze hotelgastvrouw aangeboden, met een 

augurkig pittig borrelhapje.  Ook had ze op verzoek van Wim Poule Roti (kip) laten 

aanrukken. Een waardig feestmaal, afgesloten met gateau (taart) met slagroom en 

een slotwoord van Wim en een mooi dankwoord van Lex namens de hele groep.  

Complimenten al om.  Wat een stel waren we. Ook Noelle kreeg een mooie envelop 

en een speech in het frans voor alle goede zorgen. 

In de hangplek deden we nog even de lijst en we kwamen op 128 soorten voor de 

hele reis.  Voorwaar niet slecht.  Maar in aantallen per soort minder dan in de een- of 

tweedaagse excursies van Wim in eerdere jaren.  

 

 

Zaterdag 29 april 2017  Verslag: Wim Haver 

Terugreis 

Het zit er al weer op. Maar zes dagen volop vogelen was ook wel een keer mooi.  

Keurig op tijd 7.45 uur vertrokken we naar Avignon. Geen files, geen gedoe. Dus tijd 

genoeg om af te tanken, auto inspectie.  Alles OK. Joop en Wim hadden dit keer 

belegde sandwich stokbroden gekocht bij het bakkertje.  Die gingen er goed in op de 

toch nog lange terugreis. 

De TGV van 9.53 uur reed zonder problemen Frankrijk door en we kwamen mooi op 

tijd aan in Brussel Zuid. Maar van daar ging geen trein naar Nederland. Daarvoor 

moesten we eerst naar Vliegveld Zaventem. Daar moesten we drie kwartier wachten 

op de trein naar NL. Mooi tijd voor een terrasje. Nou, mooi niet. De hele luchthaven 

was alleen tegen betaling van € 5 bereikbaar voor gestrande treinreizigers. Zelfs een 

toilet was onbereikbaar. Gelukkig had Wim nog zoutjes en water, toch nog wat. 



Met een uur vertraging kwamen we om 19.00 op Rotterdam. Snelle zoenen en 

afscheid en dag allemaal, tot volgende keer. Misschien in april 2018 naar Lesbos met 

Wim en Joop.  

Wim sloot de reis in stijl af doordat hij zijn OV-Chipkaart verloor. Die had hij bij de 

haast bij het inchecken niet goed in het hoesje teruggedaan. Joop en hij misten net 

de eerste trein en konden daarom nog wat kopen bij de Kiosk. Daar viel de kaart uit 

de portemonnee. In de trein naar Utrecht wilde Wim de kaart goed opbergen, maar 

die was dus weg. Gelukkig kon hij eruit in Rotterdam Alexander en in de 

terugkerende trein springen, nog na het fluitje. De chipkaart was gelukkig gevonden. 

Met een half uur vertraging kwam hij om 21.20 thuis. 

 

 

 

 

  



  



 



Vlinderlijst  Camargue door Jeanne en Nel 

 

Klein koolwitje                 Pieris rapae 

Koningspage                Iphiclides  podalirius 

Bont zandoogje                  Pararge  aegeria 

Citroenvlinder                    Gonepteryx rhamni 

Atalanta                           Vanessa  atalanta 

Hooibeestje                        Coenonympha  pamphilus 

Argusvlinder                       Lasiommata megera 

Distelvlinder                       Vanessa cardui 

Dambordje                         Melanargia  galathea 

Icarusblauwtje                   Polyommatus  icarus 

Klein tijmblauwtje              Scolitantides  baton 

Kolibrivlinder                      Macroglossum stellatarum 

Roomvlek vlinder               Arctia villica 

 

 

 



 
                                 

   
Birds of the Camargue and Crau 22 - 28 april 2017 

 
 

Name 

 

Naam NL 22 23 24 25 26 27 28 

1.- Great Crested Grebe  

Podiceps cristatus  

Fuut     2  2 

2 .-Black-necked Grebe  

Podiceps nigricollis  

Geoorde Fuut  1 1 1 4 4 8 

3.- Little Grebe  

Tachybaptus ruficollis  

Dodaars       3 

4 .-Great Cormorant  

Phalacrocorax carbo  

Aalscholver  10 20 10 8 4 12 

5. Yelkouan Shearwater 

Puffinus mauretanicus 

Yelkouan 

Pijlstormvogel 

   6 8 2  

6.-Night Heron 

 Nycticorax nycticorax  

Kwak  4 2 4    

7.-Squacco Heron 

 Ardeola ralloides  

Ralreiger   1 1    

8.-Cattle Egret  

Bubulcus ibis  

Koereiger  12 30 2    

9.-Little Egret  

Egretta garzetta  

Kleine 

Zilverreiger 

 30 20 40 10 20 20 

10.-Great Egret 

 Egretta alba  

Grote 

Zilverreiger 

  6   2 2 

11.-Grey Heron  

Ardea cinerea  

Blauwe Reiger  20 20 30 10 6 20 

12.-Purple Heron  

Ardea purpurea  

Purperreiger  4 12  1 2 2 

13.-White Stork  

Ciconia ciconia  

Ooievaar  2 6 4 1 1 8 

14.-Glossy Ibis  

Plegadis falcinellus  

Zwarte Ibis  50 10 20 8 3 100 

15.-Eurasian Spoonbill 

 Platalea leucorodia  

Lepelaar  6  2    

16.-European Flamingo 

Phoenicopterus ruber 

Europese 

Flamingo 

 400 250 600 30 50 150 

17.-Mallard 

Anas platyrhynchos 

Wilde Eend  20 20 30 10 20 10 

 

 



Name Naam NL  23 24 25 26 27 28 

18.-Gadwall  

Anas  streptera  

Krakeend  2 4   4  

19.-Garganey 

 Anas querquedula  

Zomertaling     10   

20.-Northern Shoveler  

Anas clypeata  

Slobeend      4  

21.-Common Shelduck  

Tadorna tadorna  

Bergeend  4 10 16 20 20 10 

22. Mute Swan  

Cignus olor 

Knobbelzwaan  2 4   2  

23.-Greylag Goose  

Anser anser  

Grauwe Gans       3 

24.-Common Buzzard  

Buteo buteo  

Buizerd  4 4 3  2 4 

25.-Eur. honey Buzzard 

Pernis apivorus  

Wespendief       1 

26.- Sparrowhawk  

Accipiter nisus  

Sperwer   1     

27.-Black Kite  

Milvus migrans  

Zwarte Wouw  12 20 12 2 30 20 

28.-Short-toed Eagle  

Circaetus gallicus  

Slangenarend  1    3 2 

29.-Montagu´s Harrier  

Circus aeruginosus  

Bruine 

Kiekendief 

 1 1 2 1 2 3 

30.-Western Marsh Harrier 

Circus pygargus  

Grauwe 

Kiekendief 

1 2  2  2  

31.-Osprey  

Pandion haliaetus  

Visarend      1  

32.-Eurasian Hobby  

Falco subbuteo  

Boomvalk  3 1   1  

33-Peregrine  

Falco peregrinus  

Slechtvalk      1  

34.-Common Krestel  

Falco tinnuculus  

Torenvalk  2 4 2 3 4 6 

35.-Red-legged Partridge 

Alectoris rufa  

Rode Patrijs      2  

36.-Water Rail  

Rallus aquaticus  

Waterral   2   2 2 

37.-Common Moorhen 

Gallinula chloropus  

Waterhoen   2 8   6 

38.-Eurasian Coot  

Fulica atra  

Meerkoet  20 100 100 20 20 40 

39.- Pratincole 

Glareola pratincola 

Vorkstaart-

plevier 

16   16   3 

40.-Northern Lapwing 

Vanellus vanellus  

Kievit  4 2     

41.- Oystercatcher 

Haematopus ostralegus 

Scholekster     1 1  



Name Naam NL 22 23 24 25 26 27 28 

42.-Grey Plover  

Pluvialis squatarola  

Zilverplevier    3  1  

43.-Common Ringed 

Plover Char. hiaticula  

Bontbekplevier     4 4  

44.-Kentish Plover  

Char. alexandrinus  

Strandplevier    2 2 4  

45.-Eurasian Curlew 

Numenius arquata  

Wulp       1 

46.-Whinbrel  

Numenius phaeopus  

Regenwulp        

47.-Common Redshank 

Tringa totanus  

Tureluur  3    1  

48.-Green Sandpiper 

 Tringa ochropus  

Witgat   8 3    

49.-Wood Sandpiper  

Tringa glareola  

Bosruiter  20 12 10 4 2 50 

50.-Common Sandpiper 

Actitis hypoleucos  

Oeverloper   2 1    

51.-Spotted Redshank  

Tringa erythropus  

Zwarte Ruiter  1  6  1  

52.- Greenshank Tringa 

nebularia  

Groenpoot- 

ruiter 

 16 3 2  16 3 

53.-Dunlin 

 Calidris alpina  

Bonte 

Strandloper 

   6 40 40  

54.-Little Stint  

Calidris minuta  

Kleine 

Strandloper 

    50 30  

55.-Curlew Sandpiper  

Calidris ferruginea  

Krombek- 

strandloper 

    1 12  

56.-Ruff  

Philomachus pugnax  

Kemphaan      3  

57.-Pied Avocet  

Recurvirostra avosetta  

Kluut    30 10 12  

58.-Black-winged Stilt  

Himantopus himantopus 

Steltkluut  20 4 16 4 6 12 

59.-Stone Curlew  

Burhinus oedicnemus  

Griel      2  

60.-Yellow-legged Gull  

Larus cachinnans  

Geelpoot- 

meeuw 

 100 30 40 30 40 50 

61.-Black-headed Gull  

Larus ridibundus  

Kokmeeuw  10 30 30 10 20 30 

62. Mediterranean Gull 

Larus melanocephalus 

Zwartkop-

meeuw 

 40 40 4  4 8 

63. Slenderbilled Gull 

Larus genei 

Dunbekmeeuw     8 150  

64.-Common Tern  

Sterna hirundo  

Visdief  3 8 10  4  

65. Sandwich Tern 

Sterna sandvicensis 

Grote Stern     20 4 12  



Name Naam NL 22 23 24 25 26 27 28 

66.-Little Tern  

Sterna albifrons  

Dwergstern    4 6   

67.-Whiskered Tern 

Chlidonias hybridus  

Witwangstern  20     2 

68.– Caspian Tern  

Sterna caspia  

Reuzenstern    1  2  

69.-Gull-billed Tern 

Gelochelidon nilotica  

Lachstern   2 2 2  4 

70.- Woodpigeon Columba 

palumbus  

Houtduif  20 20 10 10 12 12 

71.-Eur.Collared Dove 

Streptopelia decaocto  

Turkse Tortel  30 3 20 20 20 20 

72.-European Turtle Dove 

Streptopelia turtur  

Zomertortel   2     

73.-Great Spotted Cuckoo 

Clamator glandarius  

Kuifkoekoek  2      

74.-Common Cuckoo 

Cuculus cuculus  

Koekoek  1 2    3 

75.-Common Swift  

Apus apus  

Gierzwaluw  20 20 20 20 20 60 

76.-Common Kingfisher 

Alcedo athis  

IJsvogel  1 1     

77.-European Bee-eater 

Merops apiaster  

Bijeneter   8 6  16 6 

78.-European Roller 

 Coracias garrulus  

Scharrelaar     1  1 

79.-Eurasian Hoppoe  

Upupa epops  

Hop  1 2  2  2 

80.-Eurasian Wryneck  

Jynx torquilla  

Draaihals      1  

81.-Green Woodpecker  

Picus sharpei 

Groene Specht   1     

82.-G.Spotted  Woodpecker  

Dendrocopos major  

Grote Bonte 

Specht 

  1     

83.-Crested Lark  

Galerida cristata  

Kuifleeuwerik  2 2  2 2  

84.-Word Lark  

Lullula arborea  

Boom- 

leeuwerik 

    4   

85.-Eurasian Skylark 

 Alauda arvensis  

Veldleeuwerik  10 12 10  6 2 

86.-Sand Martin 

 Riparia riparia  

Oeverzwaluw       12 

87.-Barn Swallow  

Hirundo rustica  

Boerenzwaluw  40 60 50 40 20 40 

88.-Red-rumped Swallow 

Hirundo daurica  

Roodstuit- 

zwaluw 

      1 

89.-Common House Martin 

Delichon urbica  

Huiszwaluw   6 2 8 4 20 



Name Naam NL 22 23 24 25 26 27 28 

90.-Tawny Pipit  

Anthus campestris  

Duinpieper      1  

91.-White Wagtail  

Motacilla alba  

Witte 

Kwikstaart 

    1 1  

92.-Yellow Wagtail  

Motacilla flava  

Gele Kwikstaart  20 2 10 15 10 10 

93.- Italian Wagtail 

Montacilla iberia 

Italiaanse 

Kwikstaart 

  1   3  

94.-European Robin  

Erithacus rubecula  

Roodborst     1   

95.-Common Nigthtingale 

Luscinia megarhynchos  

Nachtegaal  15 20 10 8 8 20 

96.-Black Redstart 

Phoenicurus ochruros  

Zwarte 

Roodstaart 

  1  1   

97.-Common Redstart 

Phoenicurus phoenicurus  

Gekraagde 

Roodstaart 

 1    4  

98.-Whinchat  

Saxicola rubetra   

Paapje  2    6  

99.-Northern Wheatear 

Oenanthe oenanthe  

Tapuit     1 6  

100.-Cetti´s Warbler  

Cettia cetti  

Cetti’s Zanger  30 25 20 6 10 12 

101.-Zitting Cisticola  

Cisticola juncidis  

Graszanger  8 2 4 2 2 2 

102.-Eur. Reed Warbler 

Acrocephalus scirpaceus  

Kleine Karekiet   1    2 

103.-Great Reed Warbler 

Acroceph. arundinaceus  

Grote Karekiet  1      

104.-Sardinian Warbler 

 Sylvia melanocephala  

Kleine 

Zwartkop 

 15 2 4 8 6 4 

105.-Blackcap 

 Sylvia atricapilla  

Zwartkop  4 2  1 1 1 

106.-Common Chiffchaff 

Phylloscopus collybita  

Tjiftjaf      1 1 

107.-Spotted Flycatcher 

Muscicapa striata  

Grauwe 

Vliegevanger 

      1 

108.- Pied Flycatcher 

Fycedula hypoleuca 

Bonte 

Vliegevanger 

 4    6 1 

109.-Long-tailed Tit  

Aeghitalos caudatus  

Staartmees   4     

110.-Crested Tit  

Parus cristatus  

Kuifmees     2   

111.-Great Tit  

Parus major  

Koolmees   2 4 4 2 2 

112.-Blue Tit  

Parus caeruleus  

Pimpelmees   4    2 

113.-Eurasian Golden 

Oriole Oriolus oriolus  

Wielewaal      2  
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114.-Cirl Bunting  

Emberiza cirlus  

Cirlgors     2   

115.-Corn Bunting  

Miliaria calandra 

Grauwe Gors  10  8 12 10 2 

116.-European Greenfinch 

Carduelis chloris  

Groenling  1 2 2 4  4 

117.-European Goldfinch 

Carduelis carduelis  

Putter  10 10 6 20 4 10 

118.-Common Linnet  

Carduelis cannabina  

Kneu       2 

119.-Common Chaffinch 

Fringilla coelebs  

Vink     8   

120.-European Serin  

Serinus serinus  

Europese 

Kanarie 

  2  4   

121.-Common Starling  

Sturnus vulgaris  

Spreeuw  10 30 50 40 20 20 

122.-House Sparrow  

Passer domesticus  

Huismus  40 20 40 30 20 20 

123.-Eurasian Tree 

Sparrow Passer montanus  

Ringmus   2    2 

124.-Western Jackdaw 

 Corvus monedula  

Kauw  20 20 20 40 30 40 

125.-Carrion Crow  

Corvus corone  

Zwarte Kraai  20 30 20 30 20 20 

126.-Rook 

Corvus frugilegus 

Roek     4   

127.-Eurasian Jay 

 Garrulus glandarius  

Gaai   1  1   

128.-Magpie Pica pica  Ekster  20 30 20 10 20 10 

 
Zo 22 april.   18.00 – 19.30  Avignon – Salin de Giraud. Hotel le Camargue. 

Ma 23 april.  9.00   Le Capiliere, wandelen lange route. 13.00  Lunch Mas d’Agon bij plasjes. 14.00  

Naar Albaron over Gagneron.  15.30 – 17.00  Musee de Camargue  

Di 24 april.  10.00 Marais de la Vigueirat  wandelen. 14.00  Lunch Etang des Aulnes.15.30  Peaux de 

Meaux parkeerterrein.  16.00 Albaron.   Via D weg terug. 18.15 uur. 

Wo 25 april.  10.30  Pont de Gard   15.00 Lunch  16.00 Digues le Mer bij Sts Maries. Wind ZO 6. Koud. 

Do 26 april   10.30 Les Alpilles.  12.00 Les Destet wandeling door het dal naar Oost. 17.00 Le Sambuc 

oostweg.  17.30 Pallissades / kust. 19.00 Salin 

Vrij 27 april.  9.00 Le Digue kust. 14.00  Lunch Mas de Bertrand. !6.00 Via le Capiliere naar 18.30  Crau 

Entressen.  19.00  Crau Peaux de Meaux.   Steenkoud, harde NW 4.   13 ◦c. 21.30  Bac Salin 

Za 28 april.  Via le Capiliere naar Le Petit Rhone west van Sts Maries.  13.00 Etang de Scramandre  

16.00  St Gilles –Gimeaux – Le Sambuc                                                                                                              

Zo 29 april.  7.45  Salin  9.00  Avignon.  




