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Programmaoverzicht
Dinsdag 7 juni
Vertrek per trein vanuit Rotterdam. Overstap in Parijs via de metro. In Rennes weer een overstap.
Tegen de avond aankomst in St Malo. De transferbus staat keurig te wachten. Dat zal bij iedere transfer
daarna ook zo blijken te zijn. Het hotel ligt bij boulevard, maar gedineerd wordt in een leuk restaurant
in de oude binnenstad.

Woensdag 8juni
Vertrek per veerboot naar Jersey waar enkele uren gewacht moet worden. De bagage kan worden
doorgecheckt. Ieder bekijkt op eigen gelegenheid St. Hellier de hoofdstad. Stralend maar winderig weer.
Er wordt vooral aandacht gegeven aan kustplanten en gewassen in de tuinen.
Om 14.30 voortzetting van de reis naar Guernsey. De zee is ruig. Aankomst in St. Peter in de namiddag.
Per bus naar Hotel Abbeycourt bij de top van de heuvel

Donderdag 9 juni
Vlakbij het hotel op de bus naar Saumarez Park met veel grote en exotische bomen. Daarna wandelend via
typische Guernsey weggetjes richting strand . De prachtige tuinplanten w.o. het reuzenslangenkruid uit de
Canarische eilanden vallen op. Bij de kust ( zoals op veel plaatsen ) een klein koffietentje en openbaar toilet.
Lunchen in de zon. De eerste schelpjes verzamelen en vogels bekijken. Per bus verder naar de Orchid Fields
van les Vicheries bij Rocquaine Bay. Het gras staat al hoog en de meeste orchideeënsoorten zijn al uitgebloeid,
maar toch kunnen we nog een glimp opvangen o.a. van Orchis laxiflora ( zie de plantenlijst ). Verder gelopen
via holle weggetjes naar de bushalte.
We maken dankbaar gebruik van de diverse frequent rijdende ringbuslijnen die het eiland bedekken.
Meestal betekent dat een vertrek bij de haven, 20 minuten lopen vanaf het hotel. In de ochtend heuvel af,
‘s middags stijgend naar boven.

Vrijdag 10 juni
Wandeling vanaf Jerbourg Point, de uiterste zuidoostpunt, naar het westen. Hier bestaat de kust uit
steile kliffen en prachtige baaien. Veel botaniseren, hoewel de rotsen dicht begroeid zijn met struiken
en varens zodat bloeiende kruiden in het gedrang komen. De felgekleurde tuinen van de cottages zijn
echter adembenemend. Bij Saint’s Bay via een aantal dalletjes van stroompjes naar zee en een theetuin
met schitterend uitzicht weer naar de bus.
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Zaterdag 11 juni
Per veerboot naar het eilandje Herm; een tochtje van 20 minuten. De eerste papegaaiduikers zijn te zien.
Er is een jarige, dus koffie met koek op een terrasje. Daarna lopen we in groepjes het eiland geheel of
gedeeltelijk rond. De lage duintjes en standvlakte van het noorden en de hogere kant met bosjes en weilanden
van het zuiden. Aan de oostkust vanaf de rotsen is er goed zicht op de zeevogels in het water (zie vogellijst).

Zondag 12 juni.
Weer een jarige. Het stortregent. Het blijkt te laat om naar de ochtendrondleiding op het fort aan de haven
te gaan, dus wordt het het Guernsey museum met een interessante collectie. De verjaarskoffie wordt ook
hier genuttigd. Het regent daarna nog te hard om het prachtge park bij het museum te bekijken. Sommigen
doen dat nog later in de week. Na lunch in een havenkroeg en nog steeds slecht weer, wordt het een rustige
namiddag in het hotel.

Maandag 13 juni
Naar het noorden van het eiland. Uitstappen bij Bordeaux Harbour en vanaf hier via de kust en kleine
binnenweggetjes naar Ancresse Bay. Het is vrij fris en somber. Maar koffie aan de kust smaakt dan extra
lekker. Via Lady’s Bay, waar weer schelpen en wieren worden verzameld, naar vogelreservaat Vale Pond,
en aldaar op de bus. In de stad schaffen enkele mensen zich een zeewiergidsje aan.

Dinsdag 14 juni
Het eiland Sark, driemaal zo groot als Herm, ligt op 45 minuten varen van Guernsey.
Het heeft een totaal ander karakter dan het redelijk lage Herm. Steile kliffen, een bewoond dorp met
agrarische activiteit en kleine dalletjes naar zee, met restanten rijk, vochtig loofbos. Hier worden ook
onmiddellijk zangvogelgeluiden gehoord bij het tochtje vanaf de haven naar boven. Op zee zwemmen
ook alken. In groepen wordt het eiland verkend, o.a. de coupure tussen Sark en Little Sark, de tuinen
bij het gouverneurshuis, het uitzichtpunt bij ‘the window’ en de kliffen bij de vuurtoren.

Woensdag 15 juni
Bezoek aan Lihou Island. Een onbewoond (schier)eiland aan de westkust, alleen te voet bereikbaar
wanneer de eb op zijn laagst is. Volgens de getijden tabel zou dat moment nu eindelijk midden op de dag
vallen. Bij aankomst lijkt dat niet zo, er is alleen maar water te zien, maar een uur later worden stenen
zichtbaar en de contouren van een pad. Prachtige zeewieren en zeeanemonen op ooghoogte begeleiden ons
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naar het eiland waarop langs het pad meeuwen broeden. Na een rondwandeling weer terug naar de vaste wal.
Landinwaarts liggen hier de natte natuurreservaatjes La Clair Mare en Colin Best. Er zitten wat eenden en
ganzen, maar het weer wordt miezerig.
In de middag gaat een deel direct naar huis, een groepje van zes brengt via een andere terugweg nog een
bezoek aan de Little Chapel. Een met stenen, schelpen, en aardewerk versierd miniatuurkerkje.

Donderdag 16 juni
Weer naar Jerbourg Point. Weer in de zon genieten van het prachtige uitzicht over zee.
Nu lopen we langs de oostkust naar het noorden tot de haven van St Peter.
Het pad is afwisselend, langs de kust, door bosjes, langs kleine baaitjes en uiteindelijk langs achtertuinen
van de stad . Het is wel veel dalen en klimmen. Sommigen steken eerder af naar de bus om het huis van
Victor Hugo te bekijken. De rest loopt door tot het centrum en vervolgens naar het hotel.

Vrijdag 17 juni
Na nog een wandelingetje in de groene omgeving van het hotel worden we opgehaald.
De veerboot heeft een uur vertraging. De zee is ook nu niet echt rustig, maar minder ruig dan op de
heenweg. Het is echter somber weer. Rechtstreeks duurt de tocht naar St Malo ca twee uur. We overnachten
in een ander hotel, nu aan de boulevard, waar de golven overheen slaan. Als je niet oppast wordt je nat.
Spectaculair, en het stormt niet eens.
Het (afscheids)diner vindt weer plaats in de oude stad.

Zaterdag 18 juni
Er is in de ochtend nog even gelegenheid om de historische ommuurde stad St Malo te bekijken waarvan de
meesten gebruik maken.
De treinverbindingen zijn gunstiger dan op de heenreis zodat we om 20.00 uur weer terug zijn in Rotterdam.
Helaas zorgen problemen bij de NS ervoor dat niet iedereen gemakkelijk en snel naar huis kan. Maar
uiteindelijk lukt dat alle deelnemers.

Betty van Leeuwen (reisleider)
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Dagverslag 9 juni
Kees Fokkens

Voorzien van lunchpakketten verlieten we om 9 uur ons klooster, hotel Abbey Court. De omgeving zag
er meteen al tropisch uit. Palmen en het beroemde Boomslangenkruid. Met buslijn 3 reden we naar het
Saumarezpark. De chauffeur nam volgens ons een omweg, maar hij deed dat om ons zo dicht mogelijk bij
de ingang te kunnen afzetten. We reden dus langs Cobobay, wat een mooie blik op de kust opleverde.

Het Saumarezpark is een landgoedpark in Engelse stijl met veel mooie oude bomen. Onder meer een
stronk uit 1846, de Tree of Knowledge, waar de geschiedenis van Guernsey tot 2005, toen hij omwoei,
beschreven werd. Een prachtige Mimosa, Oxalis articulata en bloeiende Pavia’s. Een forse struik met witte
composietbloemen kostte veel hoofdbrekens. Pas enige dagen later kon hij op naam gebracht worden:
Daisybush of Olearia macrodonta. Hij heeft grote tanden aan de bladeren. Het begon wat te regenen, maar
dat weerhield ons niet vanuit het park langs allerlei binnenweggetjes naar zee te wandelen. Het uitzicht op
deze wegen is zeer beperkt door de hoge hagen en wallen aan weerskanten. Deze zijn vaak begroeid met
klimop met daaronder geregeld klimopbremrapen, meestal uitgebloeid, maar sommige nog in kleur.
Ook tongvarens waren overvloedig aanwezig.

De lunch werd genoten aan zee bij Cobobay.

Met de bus naar het zuiden. De bushaltes zijn duidelijk aangegeven met in grote letters het woord ‘bus’
op de straat geschilderd.

Het volgende doel was Les Vicheries met zijn orchideeënweiden. Dit is een reservaat van de plaatselijke
natuurbeschermingsorganisatie La Société Guernesiaise. Nauw hieraan verbonden is de naam van Bridget
Ozanna, die zich vele jaren heeft ingezet voor het behoud van deze hooilanden. We waren wat laat in het
seizoen, maar zagen toch nog een aantal bloeiende exemplaren Dactylorchis maculata en Orchis laxiflora.
Goed dat we meteen de eerste dag hierheen zijn gegaan. Ook stond er Allium triquetrum.

Wandelend langs mooie door hoge hagen omgeven paden bereikten we weer de zee bij een halte van buslijn
7, die ons langs de zuidkust terugbracht naar St. Peters Port. We konden zelfs op het zelfde kaartje met bus 3
naar het hotel reizen zodat de klim omhoog ons bespaard werd.
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Dagverslag 10 juni
Els Ruychaver

We gaan vandaag starten in het zuidelijk deel van het eiland. Het weer ziet er redelijk uit, enkele spettertjes
dus wel de regenkleding mee maar de voorspelling is vrij goed. Nicoline neemt een rustdag vandaag; de rest
neemt om 10.00 uur bus 6. Op naar een nieuwe route vol verrassingen.

Uitgestapt bij Hotel Jerbourg meteen al een fenomenaal uitzicht. Mooi helder; Herm, Sark en Jersey allemaal
goed te zien. Jersey ligt veel dichterbij dan we dachten. Ook de kust van Normandie te zien. Cap de la
Hague, Cap de Flamande en Cap de Carteret. De laatste gaf mij weer een fijn gevoel; daar heb ik vroeger een
aantal keren vrij in de duinen kunnen kamperen. Fraai hertshooi en een kolibrivlinder gespot.
Op naar het klifpad, natuurlijk bleef het uitzicht geweldig. Mooi glooiend pad, azuurblauwe zee en bij ieder
“hoekje om”weer genieten.

Goede lunchplek gevonden (beetje uit de wind) bij het monument van Sir Gosselin Carley Bailiff die (een
soort) scout was van het eiland van 1935 – 1946. Geert had een extraatje in voor ons. Helaas voor hem deed
alleen Betty mee met de 7 Tibettaanse oefeningen t.b.v. rekken, strekken en ontspannen. Wel een mooi
gezicht, die twee!

Langzamerhand toch iets meer het binnenland in, maar och, het kan gebeuren, het goede pad bij le Vallon
een beetje kwijtgeraakt. Moeilijk moment voor Betty want hoe nu verder en iedereen weet het altijd beter.
Stemming even wat minder, maar zie, Betty slaat een zeer charmante echte Engelsman aan de haak die ons
de goede weg kon wijzen hoe weer zo snel mogelijk terug te komen op het kustpad.

Langs een klein watertje, door holle boomwegen met varens, kamperfoelie, zandblauwtjes, tongvarens,
prachtig rijkbloeiende muurtjes en prachtig begroeid met slaapkamergeluk vervolgen wij onze weg.
Plotseling zoals (bijna) altijd op het goede moment, Tearoom Moulin Huet Bay & Teagarden! Vrij steil pad
naar beneden waar niet iedereen nog puf in had. Toch met een groepje afgedaald en genoten van thee met
koffiecake of iets anders. Mooi uitzicht maar we konden helaas niet door naar de zee.

Nu toch echt op pad terug. Tussen de weilanden op naar de bus. Tijdens het teruglopen naar het hotel enige
spatjes, die een half uur later overgingen in dikke druppels. Wat hebben we vandaag met het weer een geluk
gehad. En wat hebben er een prachtige wandeling gemaakt! Benieuwd naar morgen.
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Dagverslag 11 juni Excursie naar het eiland Herm
Klaske Kubbe

Het bootje vertrekt om half 9 uit de haven van Guernsey en een klein uur later staan we, onwennig nog,
op het eiland Herm. Het eiland is 2,5 km lang en 1 km breed. In 1 dag kun je langs de hele kustlijn
wandelen en wat dwalen door het binnenland, onderwijl genietend van verscheidenheid aan vogels en
planten. Het noorden van Herm is tamelijk vlak met wat duinlandschap, zandstranden, beschutte baaien
en wandelpaden langs de zee. Het zuidelijke deel is rotsachtig.

Het is tamelijk goed weer zodat we een prachtig uitzicht hebben op zee en de grote mantelmeeuw zien
vliegen. Even later ziet Betty de eerste papegaaiduiker van de rotsen naar beneden duiken in het heldere water
van de zee. We wandelen langs een prachtig wit kunstwerk en bewonderen de eerste reuze slangen-kruid die
zeker 3 meter hoog is.

Omdat Geert jarig is, schuiven we aan op houten banken op het gezellige terras van tavern The Mermaid
voor koffie met een heerlijk gebakje.

Ook op Herm treffen we het zgn Sint Peter Port Daisy (Erigeron karvinskanus) een klein soort Madeliefje
dat op stenen muurtjes groeit. In de duinen vinden we zandzegge, vijfvingerkruid, geel walstro, blauwe
zeedistel en zeebies.

Tijdens de wandeltocht over het eiland komen we langs het zandstrand met een enorme hoeveelheid
bijzondere schelpen. Al snel ligt Marian op haar buik in het zand tussen de prachtige schelpen en roept
enthousiast: “Laat mij hier maar lekker een paar uur rondstruinen, dit is ongelooflijk mooi.” Wat een
rijkdom, een schatkamer aan zoveel soorten dat we er dagen kunnen doorbrengen met het zoeken naar
mooie exemplaren.

Na de lunch lopen we langs de zee naar de ‘Puffins bay’ om de prachtige papegaaiduikers waar te nemen.
Ze vliegen af en aan. Prachtig is te zien hoe de stormvogels en de grote mantelmeeuwen tussen de
papegaaiduikers tegen de rotswand op hun nest zitten.

Terug naar de haven in de late middag komen we langs een terras en nuttigen een Engels afternoon tea
with scones and strawberry conserve als afsluiting van de heerlijke Hermexcursie.
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Dagverslag 12 juni
Jeanne Kuijper

Door de aanhoudende regenval is het programma voor vandaag gewijzigd in “droog” museumbezoek.
Dit blijkt een goede keuze. Vanuit ons hotel wandelen we naar het museum en testen we onze regenkleding
maar eens uit. In het museumcafé, van het Guernsey Museum and Art Galery, drinken we gezamenlijk
koffie en worden we door onze jarige Nicoline getrakteerd.

In het museum is een overzichtstentoonstelling over leven en werk van schrijver en schilder Mervyn Peake
(1911-1968). Hij woonde enige tijd op het kanaaleiland Sark en daar zijn ook schilderijen van te zien.
We bekijken zijn schilderijen en pentekeningen en je kunt er zelfs een groot aantal boeken, die door hem
zijn geïllustreerd, doorbladeren of lezen. Interessant zijn ook de videofilms over zijn levensgeschiedenis.

Het museum informeert over de eilandgeschiedenis, de historische bezienswaardigheden en de levensomstandigheden van de bevolking van Guernsey. Zo zien we een historische collectie van archeoloog
Frederic Corbin Lukis.

Tevens is er een bijzondere verzameling oriëntaals porselein en aardewerk van diplomaat en collectioneur
Wilfred Carey te bewonderen.

Inmiddels is het tijd voor de lunch, die we in het centrum van Sint Peter Port gebruiken.
De verdere middag is vrij te besteden.
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Dagverslag 13 juni 2011
Nicoline Kuurstra

Ontbijt. Met een aantal “wakkere vogels”, zo blijkt. Marian is goed in het produceren van het geluid van
een broedende eidereend. Klaske kan, na enig nadenken, een heggemus nadoen. Geert is goed op dreef met
kikkers kwaken. Dan komt Gerard langs met alweer een ander geluid. “Een roerdomp!”, raadt Klaske.
Nicoline komt met de koekoek en ook de uil. Die zijn niet zo moeilijk.

We gaan op weg voor een kustwandeling. Het is wat grijzig, buiten.Te voet een kilometer ongeveer
naar beneden, naar St. Peter Port. We moeten buslijn 7 hebben om bij Bordeaux-Harbour uit te komen.
Daar zien we langs de kust veel venkel staan. De rupsen van de koninginnepage zijn er dol op. Zo zegt
Jeanne. We zien ook het hazenstaartje. Echt heel leuk, zacht, met een nat puntje nog, door de regen van
gisteren. Ook staat er dubbelkelk. Het pad gaat omhoog, waar veel meer begroeing is. Allemaal paadjes langs
bomen en struiken, het lijkt wel een doolhof. Een stel putters wordt gesignaleerd. Door alles heen horen
we aanhoudend de misthoorn. Later worden er kneutjes gezien.

Bij “Marais” moet een moerassig gebied zijn. We zien echter alsmaar huizen; de ruimte is vol gebouwd.
Een heel oud schuurtje , dat tegen een partij enorme stenen is aangebouwd, met een oerode boom
ertussen-uit groeiend, valt op.
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Dan gaan we weer naar de kust, om wat te eten. Er komt wat regen vanuit zee aanwaaien; overigens weinig.
Later vervolgen we de wandeling. Veel grappige en onverwachte paadjes hier, tussen de huizen door.
Een vijgenboom heeft al veel vruchten laten vallen. We lopen ook over een “wild “veldje, met steeds
opvliegende bruine zandoogjes.

Opnieuw komen we weer bij de kust. Tijd om te struinen, kijken of slapen. Later komen we nog een mooie
R.K kerk tegen, St Michel du Valle. Op een heuvel. Stijlvol van binnen. En rondom een groot, weids kerkhof.
Niet ver daar vandaan: Een bij ons niet voorkomend kruiskruid-achtige struik: De senecio. Langs de weg is
een kijkhut. Er wordt een kiekendief gezien. De vrij zeldzame duinpieper is ook het vermelden waard. Ik heb
‘m helaas gemist.

Plots komt daar de bus, op een holletje erheen! Brengt ons weer naar St. Peter Port. Daarna nog klimmen
naar “Abbey Court”.

Dagverslag 14 juni Een dagje Sark
Gerard Plat

Na het gebruikelijke ochtendritueel dalen we weer af naar de haven om daar de boot naar Sark te nemen.
Sark ligt het meest centraal van alle Kanaaleilanden vermeld een informatie folder over het eiland. Bij helder
weer zijn de Franse kust en de andere Kanaaleilanden goed te zien. Het eiland is ong. 5 km lang en 2.5 km
breed. Het heeft een ruige kustlijn met steile rotsen en kliffen. Het binnenland bestaat uit mooie lanen en
veel kleine akkers en weiden met muurtjes omzoomd. Er is geen doorlopend kustpad maar door netwerk van
paden is het mogelijk op alle delen van het eiland te komen.

Het buitendek is maar klein maar het lukt ons bijna allemaal om hier een plaats te veroveren voor de
overtocht. Er staat een lekker briesje. We varen tussen Herm en Jethou door en zien nu Puffin Bay vanaf zee.
Ook nu zien we maar een enkele Papagaaiduiker. Op de rotseilandjes voor de kust van Herm en later ook
van Sark zitten wel behoorlijke groepen Kuifaalscholvers. Aangekomen in de haven zien we de tractoren al
klaar staan om luie wandelaars omhoog te brengen naar The Hill, waar de meeste winkels, cafe’s enz. staan.
Overigens is er op Sark alleen gemotoriseerd vervoer door tractoren en kun je verder alleen maar te voet,
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op de fiets, of met paard en wagen het eiland verkennen. Eerst gaan we via een tunneltje naar de kleine
haven Maseline. Een mooi fotogenieke haventje met krabkooien op de kade en de kleine vissersbootje buiten
de sluis op het droge. Daarna lopen we het steile ongeveer 1km lange pad omhoog naar The Hill.

The Hill is het middelpunt van het eiland waar we na het genot van koffie, al dan niet met scones, in
verschillende groepjes vertrekken voor een wandeling over het eiland. Ik kies voor de variant om via
La Coupée rond te wandelen op Little Sark.

De hoofdstraat volgend wordt het al snel een stuk rustiger. Het pad gaat langzaam over van een laan naar een
pad met aan weerskanten begroeide muurtje. Op een van de laatste struiken langs het pad, een laurierkers,
groeien zeker 20 Judasoren. De muurtjes zijn voornamelijk begroeid met (Zandblauwtje, Vetkruid en een
lage Blaassilene). De hellingen staan vol met Sleedoorns en Adelaarsvaren. Nadat ik in een akkerrand wat
akkeronkruiden gefotografeerd heb o.a. ... kom ik bij La Coupée.

Dat de kinderen van Sark hier vroeger bij harde wind kruipend overheen gingen omdat ze er anders
afwaaiden, is nauwelijks meer voor te stellen. Maar ook heden ten dage is deze smalle uit de zee oprijzende
heuvelrug, die de verbinding vormt tussen de twee Sarks, nog steeds indrukwekkend.. Op Little Sark
verandert de begroeiing van de muurtjes langzaam, er staan eerst hier en daar wat Jeneverbessen op.
Daarna steeds meer en een stuk verder is de hele muur zelfs overwoekerd met Jeneverbes.

Op de terugweg sla ik na La Coupée rechtsaf en volg het kustpad tot dit uitkomt bij een beekdal. Dit
vochtige beekdal is voornamelijk begroeid met Essen en een goed ontwikkelde struiklaag. In de kruidlaag
staan verschillende varens waarvan de Tongvaren de meeste exemplaren telt. Steeds maar het beekje volgend
kom ik tenslotte bij het klif waar de beek met een kleine waterval op het strand komt, hier over een stukje
het strand stroomt en vervolgens geheel verdwijnt. Ik denk drijfzand? Maar als ik het klif afklauter en op het
strand sta, is het gewoon een stevige ondergrond. Voor mij een raadsel.

Het volgende doel is de noord/west punt van het eiland naar het landgoed Seigneurie met tuin en de
Window. Bij de Seigneurie sluit ik mij aan bij de groep die” the Window” gaan bekijken. Voor de tuin bij
het landgoed is geen tijd meer, want we willen ook nog de vuurtoren bekijken. Volgens enkelen van onze
groep die deze tuin wel bezochten, was het beslist de moeite waard. Vooral de aanleg van de borders en de
rozentuin zijn heel mooi, wordt ons verteld.
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Vervolgens gaat de wandeling richting vuurtoren. Deze bijna honderd jaar oude vuurtoren is 65 meter hoog
en pas in 1994 geautomatiseerd. Maar helaas is halverwege het pad afgesloten met een hekwerk en staat de
vuurtoren net om de hoek en een stuk lager, zodat we hem net niet kunnen zien.

Op een bankje, aan het begin van het pad, maken we een praatje met een oude dame die hier elke dag haar
kat uitlaat en geniet van het prachtige uitzicht over zee. Helaas hebben we geen tijd om op haar uitnodiging
in te gaan om iets te drinken. Het is de hoogste tijd dat we de haven opzoeken voor de terugtocht met de
laatste boot naar ons verblijf op Geurnsy.

Dagverslag 15 juni Lihou Island
Marian

Eerst weer de onderhand bekende route naar de bus en vandaar dwars over het eiland naar het westen.
En daar ontdekten we dat de dijk naar Lihou nog door vrolijke golfjes overspoeld werd, geen denken aan dat
we daar naar toe konden lopen, terwijl dat volgens de getijdetabel wel had gekund. We zoeken een strandje
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iets verderop met veel rotsen en keien waartussen van alles gevonden en gezien kan worden, wieren, patella’s,
die mooie gele stompe alikruiken, purperslakken.

Na ca. 3 kwartier nog maar eens kijken hoe de dijk erbij ligt. De route liep langs weer zo’n mooi schoon
toiletgebouw, die zijn er veel op Guernsey en daar hebben we veel plezier van gehad. De dijk was nu redelijk
begaanbaar maar vanwege mijn toch niet zo waterdichte schoenen, besloot ik de oversteek niet te wagen.
Dus van anderen heb ik gehoord dat er op Lihou veel meeuwen met grut te zien waren, dat er iemand zowat
is aangevallen door een boze meeuw, dat er Engels gras bloeide en ook nog Bluebells.

Tijdens het wachten heb ik nog wat tussen de poeltjes gescharreld, foto’s gemaakt, heel mooi klein krabbetje
gevonden (5/6 mm), tot op heden zonder naam. Ook hier weer massa’s patella’s. Onderhand ging het regenen,
maar met de andere achterblijvers bleven we maar gewoon wachten op de rest van de groep, broodje gegeten,
appel gegeten, en al gauw waren we weer compleet.

En dan nu een lekkere kop koffie, thee, choc, whatever. Maar het eerste hotel vond onze 16 paar bemodderde
schoenen niet geschikt voor hun fraaie interieur, ze wilden betere klanten, de volgende tent was dicht en
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zodoende kwamen we bij de snacktent terecht waar ze ook choc hadden, al moesten we er mee op de rotsen
zitten. Geert maakte zich verdienstelijk door onze lege bekers op te halen en ook mee te nemen wat er nog op
de grond lag.

Vervolg van de wandeling bracht ons langs le Creux es faies, de grot van de feeën, een soort grafkamer van
ca. 3000 jaar geleden, opgegraven in 1840 en sindsdien gebruikt als soldatenbivak, vee-berging e.d.

En nu zouden we dan bij een mooi natuurgebiedje komen en dat kwamen we ook wel, we konden er alleen
niet in, wel er omheen lopen, nog steeds in de regen, 4 mensen vonden ergens een doorgang en vonden ook
de beloofde orchissen, rietorchissen en er vloog een bruine kiek.

Nu werd het tijd om het hotel weer op te zoeken, drie bussen reden ons voorbij omdat ze schoolbus waren en
wij duidelijk geen scholieren. Maar natuurlijk kwamen we toch op een keurige tijd thuis, voor een douche of
een dutje of een praatje. ’s Avonds aan tafel ging alles goed tot we aan het dessert kwamen, hoe we het voor
elkaar kregen is me een raadsel, maar er was grote verwarring over wat iedereen besteld had en wel of niet
gekregen had. Sylvia had het niet altijd gemakkelijk met ons.

De gesprekken waren daarna niet altijd op een hoog peil, ik hoef maar de woorden “mit zugriff”en
“dubbeldekker”te noemen en jullie weten weer wat een lol we hadden, tenminste…aan die ene tafel,
verderop was het geloof ik wel wat serieuzer en we werden gemaand niet zo erg hard te lachen.

Werd er ’s avonds nog gedetermineerd of hadden we het druk met de schelpen, helaas, ik weet het niet meer.
Ik weet wel dat we alweer een fijne dag hebben gehad, en weer een ander deel van Guernsey hebben bekeken.

Dagverslag 16 juni
Dirk Bais

Onze laatste volle dag op Guernsey. Drie mensen gaan de stad in en naar het Victor Hugohuis.
Met de overige dertien lopen we door de prachtige benedentuin van het museum naar de haven.
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In de tuin zien we een enorme rode Beuk, een grote Ginkgo en een boompje met paarsblauwe bladeren, dat
Acacia Baileyna Purpurea oftewel de Cootamundra Wattle blijkt te zijn.

Met bus 6 gaan we naar Jerbourg Point.

Daarna wandelen we over een prachtig kustpad met veel stijgen en dalen. Onderweg zien we boven een
zeilschip twee Jan van Genten vliegen. De vegetatie is niet erg interessant, hoofdzakelijk Aderlaarsvarens.
Klaske, Geert en Marian dalen af naar Marble Bay en vinden daar nog nieuwe soorten wier. Kleine zee-eik,
Iers mos, knotwier en Falkenberghia Rufulanosa en Zeesla.

Na een prettige pauze op een mooi terras aan Fermain Bay lopen we richting stad, de afstand valt mee zodat
niemand met de bus hoeft. Wil, Kees en Yula gaan nog naar het Victor Hugohuis en zijn meer te spreken
over de tuin dan over het huis zelf. In het hotel eten we ons laatste goede diner, waarna er een bedankje is
voor het personeel.
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Vlinderlijst
Jeanne Kuipers

Adscita statices

Metaalvlinder

Zygaena filipendulae

Sint-jansvlinder		

Lasiocampidae - Spinners

Malacosoma neustria

Ringelrups - rups

Geometridae - Spanners

Epirrhoe galiata

Walstrobandspanner

Lomaspilis marginata

Gerande spanner

Camptogramma bilineata

Gestreepte goudspanner

Sphingydae - Pijlstaarten

Macroglossum stellatarum

Kolibrievlinder

Lymantriidae - Donsvlinders

Euproctis chrysorrhoea

Bastaardsatijnvlinder - rups

Euproctis similis

Donsvlinder - rups

Noctua pronuba

Huismoeder

Hada plebeja

Schaaruil

Phlogophora meticulosa

Agaatvlinder

Apamea monoglypha

Graswortelvlinder			

Rivula sericealis

Stro-uiltje

Zygaenidae - Bloeddropjes

Noctuidae - Uilen

				
Lycaenidae - Blauwtjes

Nymphalidae - Vossen

Nymphalidae - Satyrinae - Zandoogjes
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Celastrina argiolis

Boomblauwtje

Polyommatus icarus ♀

Icarusblauwtje

Aglais urticae

Kleine vos

Vanessa atalanta

Atalanta

Polygonia c-album

Gehakkelde Aurelia

Hipparchia semele

Heivlinder

Maniola jurtina

Bruin zandoogje			

Pararge aegeria

Bont zandoogje

Lasiommata megera

Argusvlinder		
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Vogellijst
Betty van Leeuwen
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Morus bassanus

Jan van Gent

Stictocarbo aristotelis

Kuifaalscholver

Phalacrocorax carbo

Aalscholver

Ardea cinerea

Blauwe reiger

Anser anser

Grauwe gans

Tadorna tadorna

Bergeend

Anas platyrhynchos

Wilde eend

Anas clypeata

Slobeend

Buteo buteo

Buizerd

Falco timnunculus

Torenvalk

Acipiter nisus

Sperwer

Perdix perdix

Patrijs

Fulica atra

Meerkoet

Haematopus ostralegus

Scholekster

Charadrius hiaticula

Bontbekplevier

Larus ridibundus

Kokmeeuw

Larus canus

Stormmeeuw

Larus argentatus

Zilvermeeuw

Serna sandvicensis

Grote stern

Serna hirundo

Visdief

Fratercula arctica

Papegaaiduiker

Uria aalge

Zeekoet

Alca torda

Alk

Columba aenas

Holenduif

Columba palumbus

Houtduif

Apus apus

Gierzwaluw

Riparia riparia

Oeverzwaluw

Hirundo rustica

Boerenzwaluw

Delichon urbica

Huiszwaluw

Anthus pratensis

Graspieper

Motacilla alba

Witter kwikstaart

Troglodytes modularis

Heggemus

Erithacus rubecula

Roodborst

Oenanthe oenathe

Tapuit

Turdus philomelos

Zanglijster

Turdus merula

Merel

Sylvia atricapilla

Zwartkop

Arocephalus schoenobaenus

Rietzanger

Parus major

Koolmees

Parus caeruleus

Pimpelmees

Corvus monedula

Kauw

Corvus corone

Zwarte kraai

Sturnus vulgaris

Spreeuw

Passer domesticus

Huismus

Fringilla coelebs

Vink

Carduelis canabina

Kneu

Emberiza schoenichus

Rietgors

Serinus serinus

Europese kanarie
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Plantenlijst
Klaske Kubbe
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Rode spoorbloem

Centrantus ruber

Rotsnavelkruid

Umbilicus rupestris

Gewoon biggenkruid

Hypochaeris radicata

Kleverige reigersbek

Erodium lebelii

Zomer fijnstraal

Erigeron annuus

Heelblaadjes

Pulicaria dysenterica

Sikkelklaver

Medicago falcata

Kalmoes

Acorus calmus

Gele lis

Iris pseudacorus

Stinkende lis

Iris foetidisimia

Echte koekoeksbloem

Silene flos-cuculi

Guichelheil

Anagallis arvensis

Rode klaverzuring

Oxalis purpurea

Reuzenslangenkruid

Echium piniana

Akkerwinde

Convovulus soldanella

Goudgele honingklaver

Meliotus altissimus

Engelsgras

Armeria maritima

Wilde ui

Allium neapolitana

Lieve vrouwenbedstro

Galium odorata

Groot kaasjeskruid

Malva sylvestris

Voederwikke

Vicia sativa

Schorrenzoutgras

Triglochin maritima

Graslathyrus

Lathyrus nissolia

Ringelwikke

Vicia hirsuta

Middelste duivenkervel

Fumaria muralis

Klimop bremraap

Orobanche hedera

Valse salie

Teucrtium scorodonia

Gevlekte orchis

Dactylorhiza maculata

Driekantig look

Allium triqutrum

Slibbladige ooievaarsbek

Geranium dissectum

Egelboterbloem

Ranunculus flammula

Valse voszegge

Carex otrubae

Hangende zegge

Carex pendula

Ruige zegge

Carex hirta

Gevlekte aronskelk

Arum maculatum

Italiaanse aronskelk

Arum italicum

Kamgras

Cynosurus cristatus

Orchis laxiflora

Orchis laxiflora

Zwartmoeskervel

Smyrnium olusatrum

Speerdistel

Cirsium vulgare

Venkel

Foeniculum vulgare

Akkermelkdistel

Sonchus arvensis

Hertshoornweegbree

Plantago coronopus

Adelaarsvaren

Pteridium aquilinum

Tongvaren

Asplenium scolopendrium

Akkergoudsbloem

Calendula arvensis

Trilgras

Briza maxima

Wilde kamperfoelie

Lonicera periclymenum

Echt duizendguldenkruid

Centaurium erythrea

Fraai hertshooi

Hypericum pulchrum

Slaapkamergeluk

Soleitolia soleirolii

Geel nagelkruid

Geumurbanum
Ruscus aculeatus

Peter port daisy

Erigeron karvinskianus

Liggend hertshooi

Hypericum humifusum

Excursie Herm
Liggend hertshooi

Hypericum humifusum

Wit vetkruid

Sedum album
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Engels vetkruid

Sedum anglicum

Duinroosje

Rosa pimpinellafolia

Zeewinde

Convovulus soldanella

Kruipend stalkruid

Ononis repens

Stijve ogentroost

Euphrasia stricta

Boshyacint

Hyacinta non-scripta

Gewoon vleugeltjesbloem

Polygala vulgaris

Adelaarsvaren

Pteridium aquilinum

Gewone eikvaren

Polypodium vulgare

Tongvaren

Asplenium scolopendrium

Excursie eiland Sark
Reuze boterblad

Petasites japonicus

(giant butterbur)

24

Wit walstro

Galium album

Geel walstro

Galium verum

Rotsnavelkruid

Umbilicus rupestris

Hertshoornweegbree

Plantago coronopus

Stinkende iris

Iris foetidissima

Zandblauwtje

Jassione montana

Muurleeuwenbek

Cymbalaria muralis

Reuzenslangenkruid

Echium pininana

Vogelwikke

Vica cracca

Bosandoorn

Stachys palustris

Engels gras

Armeria maritima

Zandzegge

Carex arenaria

Dubbelloof

Blechnum spicant

Tongvaren

Asplenium scolopendrim

Hazenstaartje

Lagurus ovatus

Stijve teunisbloem

Oenatera stricta

Klein glaskruid

Parietaria judaica

Tengere distel

Carduus tenuiflorus

Klein heksenkruid

Circaea intermedia

ZeeWIERlijst
Klaske Kubbe

Bifurcaria bifurcata

-

Heterosiphonia plumosa

-

Falkenbergia rufolanosa

een roodwier dat op de Asparagopsis armata groeit

Furcellaria lumbricalis

-

Nemalalion helminthoides

-

Fucus spiralis

Kleine zee-eik

Laminaria digitata

Suikerwier

Laminaria hyperborea
Ulva lactuca

Zeesla

Ascophyllum nodosum

Knotswier

Callophyllis laciniata
-

Vederwier

-

Kleine blaaseik
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Bijzondere waarnemingen
Geert van Poelgeest
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24 oktober 2011
Samengesteld door Gerard Plat
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