M10 KNNV reis East Anglia
Een landschaps- en natuurreis naar Norfolk 23 tot 30 augustus 2016

Onder leiding van Betty van Leeuwen en Wim Haver, ARC

Deze foto van de voorplaat is van Yula. Het toont de vondsten van onze reis. Het is haar
enige foto en ze vond het leuk als het in het verslag zou komen. Het komt erop.
Er ligt o.a. Hoornbladwier, muiltjes, knoppergal op eik, eikenbladgal, Zeeweegbree, Lamsoor,
flintknolletjes (vuursteen) en een meeuwenveer. Planten, rariteiten en een enkele vogel. Een
mooi samenvatting van onze reis naar East Anglia.

Inleiding
Van dinsdag 23 t/m dinsdag 30 augustus 2016 werd
een KNNV reis georganiseerd naar East Anglia,
Norfolk. De reis werd opgezet door Betty van
Leeuwen die hier met haar werk al eens eerder was
geweest. Wim Haver, nieuw lid van de ARC, ging
voor het eerst mee als begeleider en chauffeur.
Er waren 14 deelnemers, die precies in twee busjes
pasten. Cecile en Dirk, Yula, Peter en Wil, Joke,
Ineke en Ineke, Nicoline, Els, Will, Hermien, Heleen
en Annie.

Het was een mooie reis naar alle landschappen van Norfolk, kusten, landgoederen, bossen.
Het weer was de hele week prachtig, heel soms een buitje, maar niet op onze wandelingen.
Het was meestal half bewolkt, maar ook wel een onbewolkt of geheel bedekt. Temperatuur
20 – 26 ºc. Konden we het beter treffen?
Wat natuur betreft wel. Het seizoen was niet optimaal. Veel planten waren al uitgebloeid of
gemaaid, waardoor ook vlinders en libellen spaarzaam waren. Vogels zongen niet en het
was sprokkelen. Veel soorten één keer, zie de toch nog een lange lijst, bijlage 2 achterin.
Maar zoals gezegd, de wandelingen waren mooi en we hadden het met elkaar erg gezellig.
De foto’s in dit verslag zijn van Yula, Wil, Ineke, Nicoline, Hermien en Annie.

Dinsdag 23 augustus 2016
Verzamelen om 12.00 uur op het NS station Hoek van Holland, precies tegenover de boot.
Goede plek, stralend weer. Iedereen was er, behalve Wim met Peter en Wil als passagiers.
Wim dacht thuis nog wel koffie te kunnen drinken met hen, maar daardoor kwamen we bijna
een half uur later aan. En moest Betty alsnog parkeergeld betalen (een half uur kiss en ride
is gratis). Sneu was ook dat we afscheid moesten nemen van Kees, partner van Yula. Hij
heeft enorm veel last van rug en moest daarom de reis annuleren. Maar hij bracht wel Yula
weg, heel lief.
Tegen 13.00 uur gingen we in de rij staan en met de auto de boot op van Stena line.
Gelukkig had iedereen zijn / haar paspoort mee, want er werd flink gecontroleerd. De boot
was groot en wit en zonovergoten. En de tocht duurde lang, van 14.00 – 19.30 uur.
Onderweg een rimpelloze zee. Tegen de tijd dat we de kust van Engeland in het vizier
kregen kwamen er weer eens wat vogels. Vooral Jan van Genten waren mooi te zien. Wim
zag een Grote Jager langs komen. Langs de kust vlogen ook Grote Sterns en Visdieven.
Die laatste zagen we niet meer in Norfolk.
Om 20.00 uur reden we al weer en werd
het donker. Links rijden, het was even
wennen. En Wim kon wat harder
optrekken dan Betty. Via de nieuwe
Tomtom van Wim kwamen we keurig op
tijd, 21.30 uur, in het Holliday Inn hotel
van Colchester aan. Uitladen en auto
parkeren. En toen bleken we in het
verkeerde hotel te staan. Gelukkig was
er gratis koffie en thee voor aankomende
gasten. Stenaline tours, die dit hotel voor
ons geboekt had, had de naam van het
hotel en het adres verkeerd
doorgegeven. We moesten in Holliday
Inn Express zijn aan de andere kant van de stad. Een kwartiertje rijden. Wim voerde de
postcode in van het adres op de Tomtom. Helaas deed de stem van de tomtom juffrouw het
nog niet, in het donker kon Wim die “aan” knop niet vinden. Maar het Hotel was niet te
vinden. Het lag ergens aan de snelweg en we bleken er steeds voorbij te rijden. We hebben
nooit een wegwijsbord aan de snelweg gezien. Betty had een beter richtinggevoel en reed er
zonder Tomtom in 20 minuten naar toe. Maar Wim reed 35 km om. Toen we bij een
benzinestation in radeloze toestand de weg wilden vragen, zagen we het hotel achter dit
station liggen. Om 23.00 uur konden we dus eens uitladen. Mooie start was dat.
Wim Haver

.

Woensdag 24 augustus 2016
Lavenham en Santon Downham, riviertje.
Omdat we zo laat in ons hotel waren beland, gaan
we half negen ontbijten. Een half uur later dan de
standaardtijd. We rijden tegen tienen eerst naar
het idyllische plaatsje Lavenham. Klein en vol met
prachtige vakwerkhuizen. De Sint Peter en St.
Paul's kerk eerst benaderen en bezichtigen. Dan
de Mainstreet af, op naar de markt, waar de
beroemde Guildhall staat. De hal van het
wolmakersgilde, waarmee Norfolk in de 14 e eeuw
de toonaangevende streek van Engeland was.
Winkeltjes genoeg voor het kopen van iets voor de
lunch en ook tearooms zijn er zat.

Het is echt warm vandaag, maar iedereen geniet van
dit charmante plaatsje. We gaan onderweg naar
Swaffam lunchen in een bos: de King's Forest. We
vinden een mooie plek onder de vele hoge bomen en
vermaken ons een half uurtje met sandwiches of
andere lekkere dingen, zoals pies of quiches. Tegen
het informatiebord zit een okerkleurige nachtvlinder
met aan elke kant 2 witte, schuin naar beneden
lopende strepen. Het is een Oranje wortelboorder.

Daarna 10 minuten rijden naar Santon Downham, waar de Little Ouse rivier stroomt. Dit idee
kregen we bij bestudering van de kaart op het informatiebord. Over de "Weak bridge" rijden
we en gaan dan te voet langs de linkeroever van de rivier. Een Citroenvlinder komt langs,
ook Atalanta’s en meerdere kano’s met jeugd. Over een volgende brug, waar echt Engels
volk kan zonnen en zwemmen, gaan we naar het pad dat ons terug voert door het bos langs
de zuidzijde van de rivier. Enorm hoge Douglassparren zien we langs het pad. Er vliegen
Bonte zandoogjes hier en daar bij brandnetels en braamstruiken. Hun gewoonlijke biotoop.
De Mariakerk uit 1300 die we aan het eind van de wandeling tegenkwamen, maakte veel
indruk. We zouden er nog veel van dit soort aantreffen, allemaal uit de rijke tijd. Er hing een
lijst in van alle pastoors en dominees sinds 1300. De muur was versierd met zwart geworden
vuurstenen. Dat zagen we later bij alle kerken en voorname gebouwen in het gebied.
Swaffham, onze standplaats voor de
komende dagen, is dan niet ver meer. Het
is een klein provinciestadje met een mooi
plein, waar ons hotel “Best George Western
Hotel” aan staat.
Het is een vier eeuwen oud hotel (coach
inn) met een rijke geschiedenis.
De oudbouw uit ca 1850 kraakt dat het een
lust is, maar is erg sfeervol, vol hoekjes,
deuren, nissen. De helft van de groep sliep
in de nieuwbouw, een stuk strakker van
opzet.

We komen netjes op tijd aan en zullen om half zeven dineren. Een ieder mag voor 15 pond
zijn eigen diner samen stellen. Voor mij is dat lekkere broccoli-soep met Stilton kaas en een
scholletje daarna. Vóór echter alles dat besteld is wordt geserveerd en opgediend, duurt het
nog wel een hele tijd, ja, dat wel. Els moest een uur op haar eerste wijntje wachten. De
volgende dag ging het net zo. Dat is dan ook de reden dat er voor andere avonden "buiten
de deur " zal worden gegeten.
"The hottest day of the year " was dit, volgens de
receptie in Colchester. Maar de dag is prima
verlopen, dacht ik zo.
N.B. Eén van de bijzonderheden van Swaffham is
de hier geboren beroemde archeoloog Howard
Carter, de man die het graf van Toetankamon heeft
ontdekt. In het plaatselijke museum is een speciale
kamer ter informatie over hem ingericht.
Nicoline

Donderdag 25 augustus 2016
Castle Rising en Snettisham Coastal Park
Acht uur ontbijt. Deels self service en deels bestellen. Uit de prima Engelse ontbijtmenulijst
mag één item gekozen worden, bijvoorbeeld een muffin met roerei. Het vriendelijke
personeel wil iedereen apart bedienen. Dit werkt enorm vertragend. Later raken ze meer op
de groep ingespeeld en komt er een heel plateau kaas en wordt de toast in grote
hoeveelheden aangevoerd. Snel boodschappen doen voor de lunch bij de supermarkt
vlakbij en om 9.15 uur in de zeer ruime
busjes. Nicoline heeft vandaag een eigen
programma.
Bij het busje van Betty wordt opgemerkt
waar zullen we nu eens gaan zitten. Betty
spontaan: ik zit achter het stuur. Wim kreeg
Peter als bijrijder om tomtom-problemen
verder te voorkomen en dat liep de hele
week verder vlekkeloos. We rijden door
zachtglooiend landschap met afgeoogste
akkers waar kraaien en meeuwen zich
tegoed doen. Af en toe zon, dan weer
grauw met een enkel spatje regen.
Regenkleding mee was ons op het hart
gedrukt, maar niet nodig. We passeren
fraaie buitenhuizen met zeer verzorgde tuinen, weiden met rijpaarden en bruine koeien en
velden omgeven door mooie boomsingels.
Dan komt het vestingwerk Castle Rising in zicht. De busjes worden tegenover de bij het
kasteel horende Sint Laurens kerk geparkeerd. Betty legt haar tasjes met alle belangrijke
reisbescheiden op een smal muurtje omdat de straat nat en vuil is. De tasjes vallen naar
beneden in de begroeiing van een diepe tuin. Nergens een toegang tot de tuin. Consternatie!
Peter roept: geen paniek, denk in oplossingen. En die kwamen er. Een aantal malen wordt
tevergeefs gevist met Heleens wandelstok, maar uiteindelijk komen de tasjes naar boven.

We lopen naar het kasteel dat op een door de Noormannen kunstmatig opgeworpen heuvel
staat. De onneembare burcht wordt al in 1086 in het Doomesday Book vermeld. Toegang 4
pond per persoon, dus dat doen we maar niet.
We wandelen over de vestingwallen. Met behulp van een fototoestel determineren we de
gele bloemen in de droge slotgracht als Gele toorts en we zien parasoldennen. Een
driestammige linde van respectabele afmeting is bezig de muur rond het kerkhof omver te
duwen. Er worden Roeken gesignaleerd en achter het kasteel op de velden een groep van 8
Rode patrijzen. We nemen ook een kijkje in de kerk. Binnen is schitterend steenhouwwerk.
De kerk dateert uit midden 12e eeuw, heeft een steil zadeldak en is gebouwd in Norman en
Early English stijl. De westfacade was volgens Yula uniek. Maar er is geen foto van.
Met een busje een ander busje volgen is langs alle kronkelwegen en hagen een hele kunst.
Betty wordt heel behendig in het volgen van Wim’s busje en zo bereiken we Snettisham
Beach. Vanuit een auto wordt koffie, thee en ijs
verkocht. Dit vindt gretig aftrek.
De duinenrij over en helaas, het is hoog water
en geen vogel te bekennen. En ook geen
windmolens of schepen. Wel tot onze vreugde
Gele hoornpapaver. Het landschap is mooi. Op
onze wandeling langs de kust over een duinpad
zien we toch wat Grote Sterns en Jan van
Genten, een Torenvalk, Kneutjes en
Aalscholvers. Rijpe bramen, Zeewolfsmelk en
Blauwe zeedistel kunnen ook genoteerd
worden.

Bij Heacham Halt café gaan we gezellig op het
terras zitten en laten ons de Vienna goed smaken.
De terugweg gaat over een pad over de
binnenduinrand. Strikt op het pad blijven is geboden.
Vee in allerlei kleurschakeringen graast in de
duinvalleien, jachthonden worden in andere valleien
getraind. Een aantal malen een typisch engels
overstapje overklimmen bij lekker wandelweer. Bij
een meertje wordt een Kleine zilverreiger gespot en
ook nog een biddende Torenvalk. Bij terugkomst bij
de busjes blijkt het hoog water plaats gemaakt te
hebben voor een uitgebreid wad. Daar werden nog
Rosse Grutto’s ontdekt.
Na een lange dag snel klaarmaken voor het diner. Het vergt weer de nodige tijd om iedereen
van een maaltijd te voorzien, maar het is gezellig aan de lange tafel. Gelukkig hebben we
onderweg de planten die we tegenkwamen allemaal kunnen determineren. Er is geen tijd om
dit na de maaltijd nog te doen.
Cécile

Vrijdag 26 augustus 2016
Holkham beach en Castle
We staan op met een stralend blauwe lucht en
warm zomerweer, ontbijten, doen een
boodschapje voor de lunch en gaan met de busjes
op weg via provinciale wegen naar de haven Wells next to the Sea bij Holkham-bay.
Onderweg zien we een Rode wouw!
Op het grote parkeerterrein is nog veel plaats, maar bij ons vertrek in het begin van de
middag, is het er stampvol. Het is een extra dagje vrijgenomen voor Bankers holliday. We
gaan naar een groot zand/kiezelstrand met wat slib, vrij weinig vogels (o.a.
Kanoetstrandlopers, Grote sterns) en een bonte rij kleine huisjes op palen aan de rand van
het strand en het duin.
Onderstaande foto is van Nicoline Kuurstra. Wim zet de Kanoeten scherp in beeld.

Na een korte rit komen we aan bij het
kasteel Holkham dat sinds de 18e eeuw in
het bezit is van een particuliere familie. Het
is een streng, formeel gebouw met een
enorm groot park en een gazon van bijna 1
x 1 km. Hier worden voorbereidingen
getroffen voor een evenement tijdens
Bankers holliday. Via een grote oprijlaan
lopen we naar het kasteel en zien onderweg
een grote groep damherten. Er staan mooie
oude bomen, geen bloemen, enkele vogels
zoals Groene Specht en Dodaars.

Vlakbij het kasteel is een lange weg met geparkeerde
auto's richting strand, Lady Ends drive. We lopen die
weg af en splitsen dan in een vogel- en een
plantengroep. Peter raakte zijn mobiele telefoon kwijt,
maar vond deze gelukkig weer terug. Hier is een
zandstrand met wat slik met veel zoutminnende
planten (o.a. zeekraal, zeeaster, zeeweegbree,
zeewolfsmelk, zeepostelein, lamsoor, fioringras,
schorrekruid). De vogels zou je aan de zeezijde
verwachten, maar nee, ze zaten achter de
dennenstrook in de binnenduinzijde. O.a. Bruine
Kiekendief en Grauwe Ganzen. En een IJsvogel langs
een plasje.

Bij het wilgenroosje vertelt Els een legende: Lang geleden
hadden alle soorten planten hun eigen bewoners. In wilgen
leefden kabouters en in rozen woonden elfjes. Op een dag
werden een kabouter en een elfje verliefd op elkaar en ze
vroegen toestemming om te trouwen aan de kabouterkoning en
de elfenkoningin. Die verboden hen dit in eerste instantie, maar
gaven later toch hun toestemming. De kabouter en zijn elfje
kregen echter ruzie over de plaats waar ze zouden gaan
wonen. De kabouter wilde alleen maar in wilgen wonen en het
elfje alleen in rozen. De elfenkoningin zag het stelletje snikkend
bij elkaar zitten en ging daarop naar de Schepper toe. Die
hoorde haar welwillend aan en schiep een plant die eruit zag
als een wilg en bloemen had als een roos. De kabouter voelde
zich erin thuis, want de plant had wilgenblaadjes en het elfje
voelde zich erin thuis omdat de bloemen op roosjes leken en de stamper van de bloem is
een elfentoverstaf. In de herfst zie je allemaal kabouterbaardjes. De kabouter en het elfje
leefden nog lang en gelukkig en kregen heel veel kinderen, kleinkinderen etc., want je ziet
tegenwoordig heel veel wilgenroosjes!
Teruggekomen in ons hotel gaan we vandaag elders eten, bij een Indiaas restaurant
ongeveer bij ons om de hoek. De bediening is snel, maar minder vriendelijk dan in het
George. Een deel van de groep vindt het eten lekker, een deel is wat minder enthousiast.
Het was weer een mooie dag waarop de vogels wat tegen vielen, maar met leuke planten.
Hermien

Zaterdag 27 augustus
Blickling Hall
Er was even een regenbui ’s ochtends
voor we vertrokken, maar daarna was het
de hele dag prima weer. We zijn naar het
landgoed van Blickling Hall gereden waar
we een wandeling van ongeveer 8 km.
maakten. Eerst liepen we langs een grote
vijver – dat was de route Lakeview. Van
daar af heb ik een foto van de achterkant
van het huis gemaakt. Het is een mooi
statig landhuis met bijgebouwen die aan
weerszijden van de oprijlaan aan de
voorkant liggen. In de vijver zwommen
Futen en visten enkele Aalscholvers.
Daarna zijn we verder gelopen over de blauwe route
die langs een mausoleum in de vorm van een
piramide liep. Daar ligt de Second Earl of
Buckinhamshire begraven met vrouw en dochter.
Behalve mooi bomen was er plantkundig helemaal
niets bijzonders te zien, dus er liepen enkele
deelnemers vast via een kortere route terug naar het
huis. Zij gingen een kijkje nemen in de binnentuin en
op de plantenmarkt.
De anderen volgden de langere route door het bos en
kwamen langs een bijzondere toren: Grandstand
Tower, een overdreven gebouw waarvan Bettie dacht
dat het wel een folly zou zijn. Rijke mensen lieten die
in de 19de eeuw in allerlei vormen bouwen, zoals
Griekse tempeltjes, ruïnes en torens. Het was vaak
bedoeld om een installatie zoals watertoren in te
verpakken. Er liepen elektrische draden naar toe
maar de functie van deze toren ontging ons.
De wandeling was mooi maar het was opvallend dat er geen bloemen waren, ook niet in het
bos. Er waren dus ook geen vlinders. Er was zowaar één Buizerd in de lucht.
´s Avonds gingen we eten in The Kings Army, een bistro aan het plein van Swaffam. Het was
verreweg de lekkerste maaltijd tot nu toe, maar ook de duurste. Dus helaas konden we ons
dit restaurant maar een keer permitteren. De bediening was ook nog eens top, dus we
eindigden de dag op een mooie manier.

Ineke

Zondag 28 augustus
Salthouse marches

Vandaag gaan we weer naar de noordkust van Norfolk. Nu naar Salthouse, dat iets
oostelijker ligt dan het strand bij Holkham waar we twee dagen eerder waren. Langs de
kustweg de A 149 rijden we naar het plaatsje Salthouse. Hier kunnen gelukkig nog lunches
ingeslagen worden. Links (de zuidkant) grenzen de glooiende velden aan deze weg; rechts
liggen de moerassige “weiden” waar achter meteen de zee begint – hier geen brede
zandvlakte zoals bij Holkham. We rijden nog een eindje verder en lopen dan het reservaat
Arnolds Marsh in, dat aan de weg grenst.
Een moerasgebied met veel
plasjes waar het voetpad
tussendoor loopt naar de vogelhut.
Eindelijk veel vogels (zie de
vogellijst) maar volgens mij geen
bijzondere waarnemingen; zelf
herken ik slechts de Aalscholvers
die hun vleugels drogen. De
vogelaars in de groep zagen o.a.
Dodaars, Bergeend, Smient,
Slobeend, 2 Bruine Kiekendieven,
Goudplevier, Kemphaan, Bonte
Strandloper, Drieteenstrandloper
(langs het strand). Dirk zag een
Gestreepte Strandloper, echt
bijzonder. Wim zag over zee een
Noorse Stormvogel, ook erg leuk.
Tussen de kale grijze slikgronden liggen prachtig purperen velden van zeekraal, afgewisseld
met lichtgroene velden van …….? Tja, de natuurstudie schiet er op deze dag van een zere
nek helemaal bij in; maar van de poot ‘natuurbeleving’ van de KNNV geniet ik wel. Aan het
eind van dit pad onderaan de dijk lag vroeger een post voor het ringen van vogels, maar in
1953 was ook hier een overstroming die het gebouwtje mee nam.

We gaan verder over de zeedijk van
grind, een shingle dijk. Sterke wind
jaagt het grind hier over de dijk
heen naar de landzijde ervan
waardoor op den duur dit reservaat
met moerasplasjes zal verdwijnen.
Toen meneer Arnold stierf werd dit
gebied een reservaat van National
Trust, in 1926 of 1930, het is het
oudste reservaat van Norfolk. Het
strand is hier smal en oplopend
zodat we kunnen genieten van de
branding. Voor het eerst, een
heerlijk geluid. Volgens mij was de zee hier minder blauw dan bij Holkham / Wells-next-thesea. Een paar keer zien we de kopjes van een zeehond maar hij laat zich niet verder zien.
We lopen oostwaarts over de dijk om even verder een
pad terug naar de hoofdweg te nemen; daar komen
we weer uit bij het dorpje Salthouse. In de muur van
een huis zit hier een mooi exemplaar van een
vuursteenknol.
Als Betty even wegloopt om naar de weg te vragen,
nemen velen de kans waar om in de pub/winkel koffie
en koek te halen. Het is tijd om terug te gaan naar de
auto’s.

Dat doen we ‘bovenover’ langs:
een public footpath door bosjes en
over gemaaide korenvelden dat
uiteindelijk uitkomt bij onze
geparkeerde busjes; vanaf dat pad
hebben we een prachtig uitzicht
op het reservaat. We proberen
nog naar het iets westelijker
gelegen Blakeney Point te gaan.
Dat ligt aan het eind van een dam in zee. Helaas mogen er geen auto’s over de dam rijden
en het is te ver om er heen te lopen; dus terug naar Swaffham.
In Swaffham horen we voor het diner nog de BellsRinging; we zien door de ramen van de toren heen de
mensen aan de touwen trekken, enkelen van ons
kunnen het zelfs binnen bijwonen.
’s Avonds eten we in twee groepen. De helft gaat
opnieuw naar het Indian Restaurant, de anderen blijven
in ons George Hotel eten. Zo konden we het ieder naar
de zin maken. De bediening in The Indian was dit keer
prima.
Heleen

Maandag 29 augustus 2016
Dunwich en Minsmere
Vandaag is Bank Holiday, een nationale vrije dag
voor de Engelsen en onze laatste reisdag. We
dachten dat het heel druk zou worden, maar dat viel
dik mee.
Het ontbijt was zoals gebruikelijk in de Green Room
van hotel George. Het kwam weer moeizaam op
gang vandaag, alles moest besteld worden, er
werden geen eieren aangeboden. De kippen
hadden zeker ook een vrije dag. Na de gebruikelijke
huzzle and buzzle (betalen, sleutels inleveren etc.)
gingen we om 9.15 uur op weg.
Vandaag ook geen grazende konijnen op het kerkhof. De mooie gotische Peter´s and Paulkerk bezit overigens 8 kerkklokken, die regelmatig door de 8 klokkenluiders in beweging
worden gebracht d.m.v. touwen.
We reden richting Z.O. op weg naar de boot in Harwich via Norwich naar Dunwich aan zee.
Dit gebied heet Suffolk. We reden 96 km en kwamen om ca. half 12 aan in Dunwich.
Het landschap golfde wat, boompartijen en stro-gele velden en dorpjes wisselden elkaar af.
Er was bijna geen nieuwbouw aan huizen of flats te zien.
In de vroege middeleeuwen was Dunwich de hoofdstad van East Anglia en had het een van
de grootste havens van Engeland. Volgens het Doomesday Book uit 1086 telde Dunwich
toen 8 kerken, 3 kloosters en had het ongeveer 3000 inwoners, nu 84 in 2001. Tijdens een
grote storm in 1286 werden grote delen van de stad weggeslagen in zee. Sindsdien is steeds
meer van de plaats ten gevolge van kusterosie verdwenen. In 2013 zijn alle gebouwen uit
die tijd door de Noordzee verzwolgen, behalve de ruïnes van een Franciscaner klooster en
een melaatsenziekenhuis. Deze tekst is van Google, Wikipedia.
Bij de parkeerplaats was een
restaurantje met picknickbanken en
een groot toiletgebouw.
Keurig schoon. De bedoeling was
om een wandeling te maken langs
de kust en dan via de strandvlakte
met de plasjes (vogels) terug langs
de bosrand naar het lunchadres te
lopen. Ik zag in de verre verte een
vuurtoren staan en een mogelijkheid
tot inkorten van de wandeling stond
niet op het kaartje, maar wie weet
was die er toch.

We gingen wandelen - het weer was perfect,
een helder blauwe hemel met een zacht briesje
en niet te warm, het kon niet beter – eerst
onderlangs het duin aan de binnenkant waar
Annie al snel “heivlinder” riep. Met veel moeite
en vingerwijzen zag iedereen de heivlinder
zitten op de steentjes. Perfecte schutkleur.
Toen zagen we er steeds meer fladderen. Iets
verderop zagen we ook nog wat zout tolerante
planten waaronder vlasbekjes, voor mij pure
schoonheid. Toen kwamen we bij een stuk
duin, dat afgezet was: broedgebied voor de
Dwergsterns. Ze waren helaas allemaal uit- en
weggevlogen.
We besloten nu langs zee te gaan lopen; het harde zand liep beter dan de kiezels. Iemand
riep “zeehond”- die zag ik helaas niet maar wel een golden retriever met z’n kopje uit zee
stekend en zich aan land eens lekker uitschuddend. Niet een schelp te zien, soms een wier.
We liepen heerlijk langs het blauwe water en de vuurtoren kwam steeds dichterbij ,toen
opeens na een uurtje een telefoontje. We hadden de afslag naar het bos gemist bij een groot
groen bord achter het duin. We moesten een kwartiertje teruglopen en Dirk stond ons netjes
bij het bord op te wachten.
Het was een dag vol verrassingen – ook bij de plasjes, waar we wat kleine zilverreigers
zagen en wat eenden (Krakeend en Wintertaling) in de rui. De groep was weer compleet
Langs de bosrand ontdekte ik nog een fladderend Landkaartje 2e generatie, dat werd
goedgekeurd door de kenners: donker rood/zwart met een wit streepje, zo eenvoudig kan
het zijn.

Afscheidstoespraak bij het
afsluitend dinertje.

Bramen plukkend en etend kwamen we iets voor 3 uur aan bij “The Ship”, een oud huisje,
dat een restaurantje herbergde met achterin een grote tuin met grote picknicktafels en veel
vruchtbomen. Wat een sfeertje! Het werd een geweldige laatste maaltijd voor iedereen, ook
echt lekker met een ijsje toe.

Hierna reden we met de busjes nog
een stukje verder naar Dunwich
Heaths met uitzicht op de
kerncentrale van Minsmere en op
het net te ver gelegen beroemdste
natuurgebied van Suffolk. In 1588
was aan de kust de Spaanse
Armada verschenen en verslagen
door de Engelsen (Sir Francis
Drake). De helft vluchtte naar het
noorden sloeg te pletter op de
Schotse kusten en kliffen. We
stonden een uurtje uit te kijken op
een steile klif van wel 20 meter
hoog, bestaande uit vuurstenen in
zand/klei of leem gebed.
Ik kan mij zo voorstellen ,dat bij storm de “cementlaag “ wordt weggeblazen en de stenen en
de rest instorten. Er stonden dan ook grote gele borden met de tekst:
Do not go beyond this point
Cliff edge can give way without warning
De klif ging bijna loodrecht naar beneden. Toch moest ik even de bloeiende stekelbrem op
het randje bekijken. Het ging goed. Verder groeide er gaspeldoorn, veel bloeiende heide
(Heath) Calluna vulgaris en de voor mij onbekende Rode dopheide (Erica cinerea), die
anders dan onze dophei (Erica tetralix, behaard en grijsachtig ) donkergroen is. Volgens mij
klopt de naam cinerea (asachtig) dus niet. In Nederland is deze heide uiterst zeldzaam. Hij
komt voor langs de Maas in Limburg bij grindgaten (zoals bij de steenknollen In Dunwich ).
Toen om 18.15 uur vertrek naar Harwich, waar we om 19.45 uur aankwamen. De zon zakte
rood onder in de wolken en zette de korenstoppelvelden in een gouden gloed. Het was
prachtig, zo mooi hadden we het nog niet gezien. Bij de boot moesten we bijna twee uur
wachten tot we aan boord mochten. Er stonden ook veel motorrijders uit Duitsland te
wachten, de een al mooier uitgedost dan de ander, om van hun motoren met lampjes maar
niet te spreken.
De tijd vloog zo toch nog om. Op de boot later met z’n allen nog een drankje bij de bar - om
1 uur Nederlandse tijd lag ik in mijn buitenhut (kooi).

Yula

Dinsdag 30 augustus
Boot terug naar huis
Om 7 uur werden we al weer gewekt. Een luxe warme douche en een warm kopje thee en
broodje aan de bar. De hut voelde heel fris aan. Het bleef mooi weer. Langs de kust voor de
Nieuwe Waterweg lagen meer dan 100 schepen voor anker, een indrukwekkend gezicht.
Om 8 uur ontscheping van de Stena Line in Hoek van Holland en even later afscheid nemen.
Het was het einde van een heerlijke reis aan zee in East Anglia
Met veel mooie biologische momenten
Het mooiste weer van de wereld
Met dank aan onze leiders Betty van Leeuwen en Wim Haver
en dank aan de onvolprezen KNNV

Yula

Vlinderlijst Norfolk tussen 24 en 29 augustus 2016.
In het latere vlinderseizoen hebben we aan de Norfolkkusten niet zo heel veel dagvlinders
aangetroffen. Echter toch nog 15 verschillende soorten.

Kleine koolwitjes
Klein geaderde witjes
Citroenvlinder
Boomblauwtje
Icarusblauwtje
Kleine vuurvlinder
Dagpauwoog
Kleine vos
Heivlinder
Bruin zandoogje
Hooibeestje
Bont zandoogje
Argusvlinder
Gehakkelde aurelia
Atalanta

Small white
Green vained white
Brimstone
Holly blue
Common blue
Small copper
Peacock
Small tortoise shell
Grayling
Meadow brown
Small heath
Speckled wood
Wall brown
Comma
Red admiral

Pieris rapae
Pieris napi
Gonepterix rhammi
Celastrina argiolus
Polyommatus icarus
lycaena phlaeas
Inachis io
Aglais urticae
Hipparchia semele
Maniola jurtina
Caenonympha pamphilus
Pararge aegera.
Lassiommata megera
Polygonia calbum
Vanessa atalanta

Argusvlinder, Bontzandoogje en Heivlinder. De Oranjewortelboorder is een nachtvlinder.

Bomenlijst East Anglia - opsteller Dirk Bais
Acer platanoides
Acer pseudoplatanes
Aesculus flava
Aesculus hippocastanum
Alnas glutinosa
Betula pendula
Betula pubecens
Carpinus betulus
Castanea sativa
Cedrus Atlantica glauca
Cedrus Libani
Crataegus laevigata
Chamaecyparis Lawsoniana
Corylus avelana
Cupressus macrocarpa
Eucalyptus darymplouca
Euonymus europeus
Fagus silvatica
Fraxinus excelsior
Hippophae rhamnoides
Ilex aquifolium
Liridendron tulipitera
Picea abies
Pinus nigra
Pinus pinea
Pinus radiata
Pinus silvestris
Platanus x hispanica
Populus alba
Populus nigra
Populus tricacarpa
Prunus avium
Prunus spinosa
Pseudotsuga Menziesii
Pseudotsuga Menziesii
Quercus Ilex
Quercus robur
Quercus sessi flora
Rhamnus Cathanica
Robinia pseudoacacia
Salix alba
Salix fragilis
Sambucas nigra
Sequoiadendron giganteum
Sorbus acuparia
Taxus baccata
Tilia cordata

Noordse esdoorn
Gewone esdoorn
Gele pavia
Paardenkastanje
Zwarte els
Ruwe berk
Zachte berk
Haagbeuk
Tamme kastanje
Blauwe Atlas ceder
Libanon ceder
Tweestijlige meidoorn
Californische cypres
Hazelaar
Monterrecypres
Berggomboom
Kardinaalsmuts
Beuk, rood en groen
Gewone es
Duindoorn
Hulst
Tulpenboom
Fijnspar
Zwarte den (Oostenrijk)
Parasolden
Monterey den
Grove den
Plataan
Witte abeel
Zwarte populier
Witte balsempopulier
Zoete kers
Sleedoorn
Douglasspar
Douglasspar var. Glauca
Steeneik
Zomereik
Wintereik
Wegedoorn
Robinia
Schietwilg
Kraakwilg
Gewone vlier
Mammoetboom
Wilde lijsterbes
Taxus
Winterlinde

PLANTENLIJST EAST ANGLIA
Peter Egelsmeers, samengesteld door meerdere waarnemers

Onderstaande plantenlijst is verre van compleet.
Er is slechts een selectie van bloeiende planten gemaakt.
Strand en duingebied
Snettisham Nature Reserve
schorren bij Holkham
Salthouse Marshes
Dunwich inclusief cliffs
Pulicaria dysenterica
Dipsacus fullonum
Glaucium flavum
Sonchus arvensis
Ononis repens
Echium vulgare
Salsola spec.
Carlina vulgaris
Reseda luteola
Galium verum
Lotus corniculatus
Cirsium vulgare
Eupatorium cannabinum
Hieracium pilosella
Euphorbia paralias
Jacobaea vulgaris
Chamerion angustifolium
Epilobium hirsutum
Cirsium arvense
Reseda luteo
Sedum acre
Hippophae rhamnoides
Plantago maritima
Erygium maritimum
Plantago coronopus
Honckenya peploides
Daucus carota
Ammophila arenaria
Leymus arenarius
Trifolium arvense
Humulus lupulus
Convolvulus arvensis
Convolvulus sepium
Convolvulus soldanella
Agrimonia eupatoria
Centaurium pulchellum
Aster tripolium
Limonium vulgare
Rosa rubiginosa
Rosa rugosa
Lonicera periclymenum
Linaria vulgaris
Foeniculum vulgare

Heelblaadjes
Grote kaardebol
Gele hoornpapaver
Akkermelkdistel
Kruipend stalkruid
Slangenkruid
Loogkruid
Driedistel
Wouw
Geel walstro
Gewone rolklaver
Speerdistel
Leverkruid
Muizenoor
Zeewolfsmelk
Jacobskruiskruid
Wilgenroosje
Harig wilgenroosje
Akkerdistel
Wilde reseda
Muurpeper
Duindoorn
Zeeweegbree
Blauwe zeedistel
Hertshoornweegbree
Zeepostelein
Wilde peen
Helm
Zandhaver
Hazenpootje
Hop
Akkerwinde
Haagwinde
Zeewinde
Gewone agrimonie
Fraai duizendguldenkruid
Zeeaster
Lamsoor
Egelantier
Rimpelroos
Wilde kamperfoelie
Vlasbekje
Venkel

Achillea millefolium
Cynoglossum officinale
Crepis capillaris
Beta maritima
Atriplex littoralis
Armeria maritima
Salicornia spec.
Atriplex portulacoides
Spartina anglica
Spergularia spec.
Suaeda maritima
Glaux maritima
Clematis vitalba
Ballota nigra
Tripleurospermum maritimum
Tragopogon pratensis
Carduus crispus
Solanum dulcamara
Viola arvensis nsis
Brassica nigra
Cichorium intibus
Papaver argemone
Vicia cracca
Trifolium repens
Silene vulgaris
Spergularia salina
Sanguisorba spec.
Trifolium fragiferum
Centaurea jacea
Anagallis arvensis
Smyrnium olusatrum
Veronica serpyllifolia
Veronica hederifolia
Glebionis segetum
Fallopia convolvulus
Anchusa arvensis
Arctium lappa
Raphanus raphanistrum
Matricaria matricarioides
Oenothera spec.
Crambe maritima
Astragalus glycyphyllos
Calluna vulgaris
Erica cinerea
Picris echioides
Nasturtium officinale
Genista anglica
Teucrium scorodonia
Cymbalaria muralis

Duizendblad
Veldhondstong
Klein streepzaad
Strandbiet
Strandmelde
Engels gras
Zeekraal
Gewone zoutmelde
Engels slijkgras
Schijnspurrie
Schorrenkruid
Melkkruid
Bosrank
Stinkende ballote
Reukeloze kamille
Gele morgenster
Kruldistel
Bitterzoet
Akkerviooltje
Zwarte mosterd
Cichorei
Kleine klaproos
Vogelwikke
Witte klaver
Obione
Blaassilene
Zilte schijnspurrie
Pimpernel
Aardbeiklaver
Knoopkruid
Rood guichelheil
Zwartmoeskervel
Tijmereprijs
Klimopbladereprijs
Gele ganzenbloem
Zwaluwtong
Kromhals
Grote klit
Knopherik
Schijfkamille
Teunisbloem
Zeekool
Hokjespeul
Struikheide
Rode dopheide
Dubbelkelk
Witte waterkers
Stekelbrem
Vals Salie
Muurleeuwebek

Landgoed

Blicklinghouse

Spiraea ulmaria
Matricaria discoidea
Sonchus arvensis
Lotus corniculatus
Convovulus sepium
Plantago lanceolata
Plantago major
Chamerion angustifolium
Cirsium arvense
Rumex obtusifolius
Angelica archangelica
Persicaria maculosa
Heracleum sphondylium
Tanacetum parthenium
Jacobaea vulgaris
Mentha aquatica
Lycopus europeus
Pteridium aquilinum
Hyacinthoides non-spripta
Senecio vulgaris
Gnaphalium uliginosum
Arum maculatum
Coronopus squamatus
Solidago gigantea

Moerasspirea
Schijfkamille
Akkermelkdistel
Rolklaver
Haagwinde
Smalle weegbree
Grote weegbree
Wilgenroosje
Akkerdistel
Ridderzuring
Engelwortel
Perzikkruid
Berenklauw
Moederkruid
Jacobskruiskruid
Watermunt
Wolfspoot
Adelaarsvaren
Wilde hyacint
Klein kruiskruid
Moerasdroogbloem
Gevlekte aronskelk
Grove varkenskers
Late guldenroede

Op de andere landgoederen zijn geen planten genoteerd.

Checklist of the Birds of East Anglia.
Wim Haver
Name

1.- Little Grebe
Tachybaptus ruficollis
2.- Great Crested Grebe
Podiceps cristatus
3 .-Great Cormorant
Phalacrocorax carbo
4.-Little Egret
Egretta garzetta
5.-Grey Heron
Ardea cinerea
6.-Gennet
Morus bassanus
7.-Fulmar
Fulmaris glacialis
8.-Greylag Goose
Anser anser
9.-Canada Goose
Branta canadensis
10.-Mute Swan
Cignus olor
11.-Common Shelduck
Tadorna tadorna
12.-Eurasian Wigeon
Anas penelope
13.-Gadwall
Anas streptera
14.-Common Teal
Anas crecca
15.-Mallard
Anas platyrhynchos
16.-Northern Pintail
Anas acuta
17.-Northern Shoveler
Anas clypeata
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Boot

18.-Tufted Duck
Aythya fuligala
19.-Red Kite
Milvus milvus
20.-Montagu´s Harrier
Circus aeruginosus
21.-Common Buzzard
Buteo buteo
22.-Common Krestel
Falco tinnuculus
23.-Eurasian Hobby
Falco subbuteo
24.-Common Pheasant
Phasianus colchicus
25.-Redlegged Partridge
Alectoris rufa
26.-Common Moorhen
Gallinula chloropus
27.-Eurasian Coot
Fulica atra
28.-Common Ringed Plover
Charadrius hiaticula
29.-Kentish Plover
Charadrius alexandrinus
30.-European Golden Plover
Pluvialis apricaria
31.-Oystercatcher
Heamatopus ostralegus
32.-Northern Lapwing
Vanellus vanellus
33.-Red Knot
Calidris canutus
34.-Sanderling
Calidris alba
35.-Dunlin
Calidris alpina
36.-Ruff
Philomachus pugnax
37.-Common Snipe
Gallinago gallinago
38.-Black -tailed Godwit
Limosa limosa
39.-Bar-tailed Godwit
Limosa lapponica
40.-Whinbrel
Numenius phaeopus
41.-Eurasian Curlew
Numenius arquata
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Boot
42.-Spotted Redshank
Tringa erythropus
43.-Common Redshank
Tringa totanus
44.-Common Greenshank
Tringa nebularia
45.-Pectoral sandpiper
Calidris melanotus
46.-Mew Gull
Larus canus
47.-Black-headed Gull
Larus ridibundus
48.-Lesser Black backed Gull
Larus fuscus
49.-Great Black backed Gull
Larus
50.-Common Tern
Sterna hirundo
51.-Sandwich Tern
Thalasseus sandvicensis
52.-Great Skua
Catharacta Skua
53.-Artic Skua
Stercorarius parasiticus
54.-Stock Dove
Columba oenas
55.-Common Woodpigeon
Columba palumbus
56.-Eurasian Collared Dove
Streptopelia decaocto
57.-Common Kingfisher
Alcedo athis
58. Green Woodpecker
Picus sharpei
59.-Eurasian Skylark
Alauda arvensis
60.-Sand Martin
Riparia riparia
61.-Barn Swallow
Hirundo rustica
63.-Common House Martin
Delichon urbica
64.-White Wagtail
Motacilla alba
65.-Winter Wren
Troglodytes troglodytes
66.-European Robin
Erithacus rubecula
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Boot
67.-Northern Wheatear
Oenanthe oenanthe
68.-Common Blackbird
Turdus merula
69.-Sedge Warbler
Acrocephalus schoenobanus
70.-Common Whitethroat
Sylvia communis
71.-Blackcap
Sylvia atricapilla
72.-Common Chiffchaff
Phylloscopus collybita
73.-Willow Warbler
Phylloscopus trochilus
74.-Long-tailed Tit
Aeghitalos caudatus
75.-Coal Tit Parus ater
76.-Great Tit
Parus major
77.-Blue Tit
Parus caeruleus
78.-Eurasian Nuthatch
Sitta europaea
79.-Eurasian Jay
Garrulus glandarius
80.-Common Magpie
Pica pica
81.-Western Jackdaw
Corvus monedula
82.-Carrion Crow
Corvus corone
83.-Rook
Corvus frugilegus
84.-Common Starling
Sturnus vulgaris
85.-House Sparrow
Passer domesticus
86.-Common Chaffinch
Fringilla coelebs
87.-European Serin
Serinus serinus
88.-European Greenfinch
Carduelis chloris
89.-European Goldfinch
Carduelis carduelis
91.-Common Linnet
Carduelis cannabina
92.-Common Reed Bunting
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