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Maandag 4 oktober
Op weg naar Cap Griz Nez
Het is al iets over elven als het eerste witte
minibusje op het stationsplein van Breda
verschijnt. Op een terras er tegenover zitten 15
KNNV-ers aan de koffie. Enkelen kennen
elkaar al van eerdere reizen en allen zijn ze
goed gestemd en vol verwachting wat de week
brengen zal: een (mid)weekje struinen langs
het strand van de “Côte Opale” en posten op
de krijtrotsen van Cap Griz Nez en Cap Blanc
Nez op zoek naar langstrekkende kust- en
zeevogels.......

Fossielsteen op boulevard (Gerdien)

De in de maandagochtend–files opgelopen
vertraging van de minibusjes mag de pret niet
drukken en ruim een half uur later dan gepland
vertrekken ze naar het zuidwesten, langs
Antwerpen, onder de Schelde door, langs Gent
richting Oostende.

De eerste grote sterns en drieteenstrandlopers
worden gespot en bij afgaand tij laat zich een
breed strand zien met prachtige schitteringen
van het licht in de stroompjes en leeglopende
muien. Dat alles gepaard met de typisch
geluiden en geuren van het strand: heerlijk!

Daar worden ergens langs de snelweg, op een
rustige parkeergelegenheid en in een heerlijk
zonnetje, de lunchpakketten verorberd. In de
bosjes rond de picknickbanken laten de eerste
trekvogeltjes zich al horen en soms ook zien.
Tegen vieren arriveren we in het badplaatsje
met de naam Wissant, dat een Franse
verbastering blijkt te zijn van “Wit Zand” zoals
het in vroegere Vlaamse tijden werd genoemd.
Aan het dorpsplein, tegenover de kerk, ligt ons
Hotel – Restaurant “Le Vivier”. Onze kamers
maken echter deel uit van een hoger gelegen
dependance op nog geen tien minuten lopen
van het dorpsplein en met schitterend uitzicht
op zee.

Uitzicht uit het hotel op zee (Loes)

De kamers worden verdeeld, de koffers
uitgeladen en een uurtje later gaan we de
omgeving met duinen, meertjes, strand en
boulevard verkennen. Op de boulevard treffen
we onze eerste fossielen aan, in een steen van
de zeewering.

gezicht op cap Griz-Nez vanuit Wissant (Loes)

Na dit voorproefje begeven we ons tegen
zevenen naar het restaurant aan het
dorpsplein voor een eerste kennismaking met
de culinaire kwaliteiten van de kok van ons
restaurant. Die kok blijkt een leerling die zijn
chef vervangt en nog geen onverdeeld succes
was
.Zoals gebruikelijk in Frankrijk nemen we ruim
de tijd voor dit diner en vertrekken we pas
tegen half tien naar onze dependance, waar
de reisleiders in de ontbijtzaal uitleg geven
over de plek, het programma enkele andere
huishoudelijke afspraken.
André Beijersbergen heeft een heel overzicht
van de Geologie van de Boulonnais gemaakt,
om ons voor te bereiden op de soorten
gesteente die er bij de kust te zien zijn. Cap
Gris-Nez is grijs door Jura-Kalksteen, en Cap
Blanc-Nez is wittig door de krijtrotsen uit het
Krijt. Langs het strand zijn de lagen goed te
zien, voor de komende dagen.
Dirk Maas

Geologieoverzicht met kaart (Andre)
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Dinsdag 5 oktober
Naar Cap Gris-Nez

Via een trap komen we op het strand. We
lopen weer langs de bunkers die door afslag
langzaam naar beneden rollen en langs de
palissaden, die minder dik en oud lijken dan
die op Walcheren en ook op een andere
manier geplaatst zijn. Dichtbij Cap Gris-Nez is
een heel “veld” met palissaden.

Om 8 uur worden we verwacht in de ontbijtzaal
voor het petit déjeuner: croissantjes,
stokbrood, smeerkaas, jammetjes, gekookt ei,
jus d’orange, koffie, thee.

palissaden (Loes)

Het was om ca 5 uur laagwater dus opkomend
tij. Het hoogteverschil is erg groot, zeker nu
het bij nieuwe maan springtij is: wel 9 m.

Rond 9 uur starten we de wandeling naar Cap
Gris-Nez; het is bewolkt maar droog. Vlak
naast het hotel loopt een pad naar beneden
langs een plas, waar vnl. meerkoetjes
zwemmen.
Via de camping komen we in het dorp en langs
een paar mooie huizen lopen we naar de
Boulevard. Aan de rand van de boulevard
liggen grote keien die ons meteen flink
ophouden want er zitten nogal wat mooie
fossielen in.

We zien mooi gevormde “stenen” van klei. Je
zou er zo van alles van kunnen maken.

fossiele klei (Loes)

fossiel in steen (Loes)

fossiel veen (Loes)

Op het strand zijn behalve meeuwen, grote
sterns en strandlopertjes ook allerlei schelpen,
krabben, wieren en stenen te vinden. Ieder
loopt zijn eigen tempo.
fossielen (Gerdien)
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En zo komen we op lunchtijd aan op een plek
waar Nico de bus met kratjes en tassen
proviand op loopafstand heeft kunnen
parkeren. De proviand wordt naar het strand
gehaald en we genieten van stok- en ander
lekker brood, verschillende soorten kaas en
vleesbeleg en zoetigheid en koffie en thee,
kortom een heerlijke lunch.

Verderop kijken we op een kleine inham (Trou
du Nez) waarin allerlei (afgesleten) lagen van
het Kimmeridgien (een tijdperk middenuit de
Jura) zichtbaar zijn. Gisteravond heeft André
hier nog uitleg over gegeven.

Trou du Nez (Ton)

Helaas begint het nu te regenen en dat zal
voorlopig niet ophouden. De regenbroeken
gaan aan en de capuchon wordt opgezet.
Jammer dat we daardoor op Cap Gris-Nez
niets zien, totaal geen vogeltrek. Hopelijk
wordt dat de komende dagen beter want voor
mij is dat toch wel het doel van deze vakantie.
Nico is met de bus op de parkeerplaats. De
meest natte en vermoeide mensen kunnen
instappen en gaan terug naar het hotel. Drie
leden van de groep gaan ondanks de
stromende regen teruglopen. De rest wordt
later met het busje opgehaald.

Lunch (Loes)

Als iedereen klaar is met zijn stokbroodlunch
brengen we de spullen terug naar het busje.
Nico zal met de bus naar het eindpunt rijden,
wij lopen erheen.
In een rustig tempo lopen we verder over het
strand richting de kaap. De grote sterns zijn nu
verdwenen. De een ziet een fossiel, de ander
raapt een schelpje op of kijkt naar zeevogels.
De lichtval is prachtig, zon op de zee en de
golven, maar ook donkere wolken vol regen
verderop.

Terug in het hotel heeft Dirk in de ontbijtzaal
sap, thee en koekjes klaargezet en gaat
iedereen aan de slag met het determineren
van planten en fossielen, of zit men gezellig te
kletsen. Om 19.00 uur worden we in het
restaurant verwacht, we lopen er in de regen
naar toe. We eten ‘à la carte’ voor een
vastgesteld bedrag en het heeft weer heel wat
voeten in aarde voordat iedereen de
menukaart begrijpt en besteld heeft en zijn
juiste menu heeft ontvangen. Om 22.00 uur
zijn we terug in ons hotel. Dirk doet
mededelingen over het programma van de
volgende dag. Men drinkt nog wat en
gaandeweg zoekt iedereen zijn bed op.

Waar de kaap ligt, is geen strand meer, we
klimmen via een trap naar boven. Daar, op een
uitzichtpunt, zien we een grote kop van een
zeehond. Hij lijkt wel te slapen zo lang en
rustig drijft hij met zijn kop op het water.

Miriam Brands en Meriam Mentink

grijze zeehond (Marian)
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We zagen o.a. Grote en Kleine Jager heel
mooi en uiteraard Jan van Genten want die
waren er elke dag, maar helaas, andere
soorten ben ik gewoon vergeten op te
schrijven, zie Vogellijst

Woensdag 6 oktober
Naar de monding van de Somme

Na het ontbijt doorgereden naar een mooi
moerasgebiedje, maar er viel zoveel regen dat
we daar niet lang zijn gebleven; jammer want
het was een leuk gebied voor kleine vogeltjes
in de struiken die daar ook stonden, Zwartkop,
Koolmees, Vink, Goudhaantje, in de wei
Reuzenbovist en Weidechampions.

Al voor half 8 stonden Henriette en ik bij de
muur van het hotel te wachten en
al wachtend ontdekten we een paar leuke
slakjes, Clausilia’s, op die muur, waarschijnlijk
de Geribde.
Half acht vertrek, in regen en wind maar niet
koud, om op Cap Gris-Nez vogels te kijken.

Wat vanaf de weg een mooie schuilhut leek
was een bunker met afdakje waaronder jagers
zich konden verstoppen als er weer geknald
moest worden.
We reden door naar de monding van de
Somme, Baie de Somme. De Somme heeft
een brede monding met kwelder, een deel
daarvan is natuurgebied. Samen met
begroeide duinen vormt de kwelder het Parc
de Marquenterre.

vogelkijkers op Cap Gris-Nez (Loes)

Jan van Gent
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Maar we gingen eerst naar Le Crotoy, voor
lunch en om de benen te strekken na de rit.
In Le Crotoy konden we nog even rondlopen,
vogels kijken, schelpen zoeken of allebei,
terwijl Dirk en André een restaurant regelden
waar we met z’n allen terecht konden. Lekker
gegeten, o.a. Zeekraal.

Maar bepaalde delen waren wel heel erg
glibberig, sommigen liepen er fluitend langs
maar ik ben diverse keren onderuit gegaan
(volgende keer stijgijzers onder de schoenen).

Daarna weer verder, want Baie de Somme
was het einddoel vandaag.
Aan het begin van de wandeling al Grote en
Kleine Zilverreiger, Ooievaar, Zwarte Zwaan.

glibberpad (Marian)

Daarna nog een heel eind lopen om weer bij
een busje te komen, en dat was een
ingewikkeld verhaal.
Koereigers (Marian)

Daar stond ook veel zeekraal , dus daar kwam
ons eten waarschijnlijk vandaan.
De Baie is een heel mooi kweldergebied,
hoewel we maar een klein gedeelte gezien
hebben.
Kluten, weer Zilverreigers, en er groeide o.a.
Heemst, Veldhondstong, Rood Guichelheil.Het
stierf er van de konijnensporen: holen, keutels,
prenten en van oude patroonhulzen! Er lagen
ook hele lagen van wadslakjes, aangespoeld.
We hebben met z’n allen om een rugstreeppad
gestaan.

zandpad Parc de Marquenterre (Ton)

André stond ergens waar hij om 6 uur weg
moest, maar we wisten niet precies waar. Leve
de mobiele telefoon! Dirk nam vast wat
mensen mee en ze kwamen samen weer terug
om de rest op te halen. En tijdens het wachten
kan je dan weer slakjes zoeken en vinden.
We weten nu ook waarom André nu al moest
tanken (er was nog ergens 1 pompstation
open gelukkig): hij rijdt graag rotondes een
keertje extra. Boodschappen gedaan bij zo’n
grote Carrefour en uiteindelijk konden we om
half 10 nog eten. Lekkere lange dag dus.
En thuis bleek Hetty nog een Geel
nestzwammetje te hebben gevonden, en dat
was dan de laatste vondst van vandaag.
Marian Barendtszen
Henriette van der Loo

rugstreeppad (Gerdien)
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Terwijl we richting Cap Blanc-Nez lopen blijkt
het springvloed geworden te zijn en is het
strand te smal om op te lopen en ‘vluchten’ we
de begroeide rand boven het strand maar in.
Na een enorme klim, glij en bijna valpartij
zitten we hoog in de struiken aan de koffie.
Omdat we nog een heel eind moeten lopen om
bij de lunch te komen moeten we weer verder.

Donderdag 7 oktober
Naar Cap Blanc-Nez

Gelukkig kunnen we nu weer over het strand
verder. Na een poosje gaan we met een trap
nu echt het land op, en passeren we een
groep lunchende Fransen, lekkere warme hap
met glaasjes wijn. Het landschap waar we nu
lopen is heuvelachtig met omgeploegde
landereijen en koeien. Hier zien we ook twee
lokeenden.

Vandaag mooi rustig herfstweer. Na het ontbijt
gaan we met de groep via de camping en het
strand naar Cap Blanc-Nez. Dus dit keer gaan
we rechtsaf in plaats van linksaf zoals dinsdag.
Het strand is hier minder bezaaid met
bunkerresten en het strand is smaller dan het
strand naar Cap Gris-Nez. Onderweg loopt
iedereen op z’n gemak langs de vloedlijn of
langs de ‘duinlijn’. Er wordt veelvuldig gestopt
om de Jan van Genten, sterns, kapmeeuwen
te bekijken. De telescopen worden snel
neergezet om alles te kunnen bekijken. Er
wordt ook een “vreemde vogel” gesignaleerd,
een grote grijze zeehond.

heuvelpad voor Cap Blanc-Nez (Ton)

Na een mooie wandeling met links de zee en
rechts de groene heuvels komen we bij de
lunchplek. Nico is er met het busje met de
lunch bij Cap Blanc-Nez. De friettent was
jammer genoeg gesloten; gelukkig was er
voldoende brood.

Het is niet dezelfde als die we dinsdag zagen,
want deze is groter. Het weer blijft ons gunstig
gezind want er is zelfs zon!

Hier zijn ook andere Nederlanders, die
fossielen gaan zoeken zodra het laagwater
gaat worden. We zitten heerlijk op een steen of
achterin het busje met een stuk stokbrood.
Wat we voorbij zien komen zijn sterns, Jan van
Genten (drie volwassen en twee jongen)

krijtrotswand Cap Blanc Nez (Loes)

langs strand naar Cap Blanc-nez (Ton)

11

We mochten even onderaan bij de zee
fossielen zoeken, dat was erg interessant. de
Krijt Kalksteen van Cap Blanc-Nez is niet zo
hard als de Jura Kalksteen van Cap Gris-Nez,
en af en toe vallen er brokken naar beneden;
het meest interessant waren die met fossielen
erin. Hier kleurt de zee melkwit, en verderop
lichtgroen.

bedienend meisje krijgt alles in recordtijd voor
elkaar en de meesten zien op hun bord
hetzelfde verschijnen: zuurkool met
verschillende vissoorten. En dat komt dan
weer omdat de biefstukken door gebrekkige
bevoorrading na drie porties "op" zijn.

fossiel in krijtrots (Gerdien)

Verden maar weer, de helft met de bus en de
bikkels lopen naar het hoogste punt. Het
hoogste punt van Cap Blanc-Nez heeft een
soort obelisk geplaatst door maarschalk Foch.
De vogels waren steeds dezelfde en er was
weer een zeehond. Veel veerboten van en
naar Calais waren in het Nauw van Calais te
zien. Daarna huiswaarts met de bus, en onder
de douche en plat. Daarna zat iedereen in de
ondergaande zon op zijn balkon.

diner (Loes)

Zeker geen spijt hebben de veeleisende
KNNV-ers van het toetje met ijs: grote glazen
kommen met royaal ijs en slagroom.
Mede door deze goede indruk inspecteren Dirk
en André na afloop een kamer, om eventueel
in dit hotel een volgende KNNV reis te laten
plaatshebben: heel goede indruk !
De laatste avond in "Le Vivier" wordt
opgevrolijkt door een (te snel afgesloten)
toneelstukje van Jeanne en enige flessen wijn
met nootjes. De waarnemingen van de dag
passeren de revue, tevredenheid over de
voorbije dagen heerst alom en de reisleiding
wordt blij verrast met een fles Bourgogne.

balkons hotel (Loes)

Voor de verandering eten we vanavond in
1
hotel "Bellevue", een nostalgisch 19de eeuws
bouwsel waaraan de digitale revolutie volledig
is voorbijgegaan.

Lenie Koornneef
Jacqueline Pegels
André Beijersbergen

Toch kunnen ze wel goed koken want we eten
er beter dan de drie dagen ervoor. Een

1

of omstreeks 1925: soort ‘Arts and Crafts’ stijl
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Vrijdag 8 oktober
Via Gravelines naar Breda
Zoals de traditie intussen voorschrijft is de
harde vogelkern (dat wil zeggen bijna
iedereen) weer om 7.30 uur present bij de
busjes voor een uurtje vogelen op Cap GrizNez. Dit keer werkt het weer enigszins mee:
de zon komt schitterend, in onze rug, op en
belicht de Jan van Genten en andere
zeevogels prachtig. Helaas wil de windrichting
niet naar de goede kant draaien (hij blijft
oostelijk) zodat het aantal trekvogels wat aan
de magere kant blijft.

Na het ontbijt kan niemand heen om de oudere
dame, die zeer nadrukkelijk om de sleutels van
de kamers vraagt. Maar wie zou er nu ook met
zo'n sleutel met die aangebouwde zware staaf
messing in zijn broekzak willen blijven lopen ?
Ons eerste doel voor de ochtend is een
duinterrein ten noordoosten van Calais, dat
overgaat in stranden en dat rijkelijk voorzien is
van meertjes en moerasjes, althans op de
kaart. In werkelijkheid blijkt het hele gebied
met gelden van het ministerie van milieu te zijn
omgevormd tot terrein voor het Franse
jagersgilde: keurig gegraven meertjes met
talloze plastic lokeenden in vele soorten en
beschutte bunkers om vandaaruit al het
levende te kunnen afknallen. Al snel wordt
besloten om dit terrein te verlaten omdat
vogels blijkbaar doorhadden dat ze hier in
iedere geval niet moesten zijn.

likeenden (Ton)

vroeg vogelen op Cap Gris-Nez (Gerdien)

Volgende doel is de havenmond van
Gravelines, genaamd Grand-Fort-Philippe. Dit
blijkt een schot in de roos, met prachtige
kwelders en slikbanken en een beloopbare
pier ver in zee. Vogels laten zich hier wel zien.
De slimste vogelaar was Dirk, die bovenop een
Maria-grot een plateau had ontdekt vanwaaruit
hij het hele gebied met de kijker kon overzien.
Vogelen aan zee maakt hongerig, dus op zoek
naar een eettent op niveau. Deze werd
gevonden aan de markt van Gravelines, een
fraai vestingstadje.

de overkant: krijtrotsen bij Dover (Gerdien)

Het betrokken café-restaurant maakte er geen
geheim van, dat dit gebied oorspronkelijk tot
Nederlands-talig Vlaanderen behoorde: de
vlaamse leeuw-vlag hing pontificaal uit de
voorgevel en het dagmenu bleek "potjevleesh"
(let op de schrijfwijze) te zijn, een koud maar
zeer bijzonder (en smakelijk) mengsel van
verschillende vleessoorten in gelei, gelardeerd
met sla en frites.

markt met belfort Gravelines

toorts (bij Somme)

Na deze stevige hap en de koffie was iedereen
helemaal verzadigd en kon een korte
wandeling langs de Wallen van Gravelines
geen kwaad: alleen jammer dat die wallen
door het overdadige groen vaak aan het oog
werden onttrokken.

busje komt zo (bij Somme, Ton)

wallen Gravelines (Gerdien)

De terugrit werd aanvaard in groot optimisme
over de te verwachten aankomsttijd in Breda,
maar een vertraging van meer dan een uur in
Antwerpen gooit roet in het eten. De
onverwachte stilstandtijd was zo fors, dat velen
een korte stop tussen de twee tunnels van
Schelde en Baalhoekkanaal moesten benutten
voor een sanitaire stop in het gras.
Om ongeveer 19.00 eindigde de prachtige
vogelreis bij het station van Breda.
André Beijersbergen
bron uit rots Cap Blanc-Nez
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Vogelwaarnemingen Cap Griz Nez 2010 (Ton Janssen)

Soort
Roodkeelduiker
Fuut
Geoorde Fuut
Dodaars
Jan van Gent
Aalscholver
Blauwe Reiger
Kleine Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Koereiger
Ooievaar`
Lepelaar
Wilde Eend
Wintertaling
Smient
Slobeend
Kuifeend
Tafeleend
Zwarte zeeëend
Eidereend
Bergeend
Grauwe Gans
Rotgans
Knobbelzwaan
Zwarte Zwaan
Buizerd
Slechtvalk
Torenvalk
Fazant
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kievit
Bontbekplevier
Zilverplevier
Goudplevier
Steenloper
Wulp
Rosse Grutto
Tureluur
Zwarte Ruiter
Bonte Strandloper
Drieteenstrandloper
Kluut
Kleine Jager
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x
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Soort
Grote Jager
Middelste Jager
Grote Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Stormmeeuw
Kokmeeuw
Drieteenmeeuw
Noordse Stern
Grote Stern
Houtduif
Turkse Tortel
IJsvogel
Groene Specht
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Zwarte Kraai
Roek
Kauw
Ekster
Gaai
Koolmees
Pimpelmees
Staartmees
Winterkoning
Kramsvogel
Koperwiek
Zanglijster
Merel
Roodborsttapuit
Zwarte Roodstaart
Roodborst
Cetti’s zanger
Zwartkop
Goudhaantje
Heggenmus
Graspieper
Witte Kwikstaart
Spreeuw
Groenling
Putter
Sijs
Vink
Cirlgors
Huismus
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Plantenlijst ARC reis Cap Griz-Nez oktober 2011 (André Beijersbergen)
Familie

Soortsnaam Latijn

Nederlandse naam

05-10-10 Wissant - Cap Griz-Nez
Amaranthaceae
Apiaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Caryophyllaceae
Convolvulaceae
Eleagnaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Plantaginaceae

Salsola kali L.
Crithmum maritimum L.
Picris echioides L.
Cakile maritima Scop.
Crambe maritima L.
Honckenya peploides (L.) Ehrh.
Silene latifolia Poiret ssp. alba
Convolvulus soldanella L.
Hippophae rhamnoides L.
Euphorbia paralias L.
Medicago arabica (L.) Huds.
Ulex europaeus L.
Linaria vulgaris Mill.
Plantago coronopus L.

Stekend loogkruid
Zeevenkel
Dubbelkelk
Zeeraket
Zeekool
Zeepostelein
Avondkoekoeksbloem
Zeewinde
Duindoorn
Zeewolfsmelk
Gevlekte Rupsklaver
Gaspeldoorn
Vlasbekje
Hertshoornweegbree

06-10-10 Marquenterre, baai van de Somme
Amaranthaceae

Atriplex hastata L.

Boraginaceae
Malvaceae
Plumbaginaceae
Urticaceae

Atriplex portulacoides L.
Salicornia europaea l.
Suaeda maritima (L.) Dum.
Cynoglossum officinale L.
Althaea officinalis L.
Limonium vulgare Mill.
Parietaria judaica L.

Gewone Zoutmelde (=
Obione)
Zeekraal
Klein Schorrenkruid
Hondstong
Heemst
Lamsoor
Klein Glaskruid

07-10-10 Wissant - Cap Blanc-Nez
Amaranthaceae
Apiaceae
Asteraceae
Caprifoliaceae
Gentianaceae

Fabaceae

Rosaceae

Atriplex littoralis L.
Apium nodiflorum (L.) Lag.
Hieracium pilosella L.
Leontodon hispidus L.
Succisa pratensis Moench
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.
Centaurium spec.
Gentianella germanica (Willd.)
Börner
Genista tinctoria L.
Lathyrus aphaca L.
Sanguisorba minor Scop. ssp.
minor

Strandmelde
Groot moerasscherm
Muizenoor
Ruige leeuwentand
Blauwe Knoop
Bitterling
Duizendguldenkruid
Duitse gentiaan
Verfbrem
Naakte lathyrus
Kleine pimpernel

In de bebouwde kom van Wissant nog in bloei gevonden (struiken in tuinen):
Asteraceae
Baccharis halimifolia L.
Struikaster
Senecio greyi
Eleagnaceae
Elaeagnus x ebbingei

17

Asteraceae
Baccharis halimifolia L.

(Kruisstruik)

Afkomst: Noord Amerika, zilte gebieden
Forse struik in een voortuin in Wissant / Boulonnais / Noord Frankrijk.
08-10-10
Dendrologie 2009 blz. 181
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Mannelijke bloemen

Vrouwelijke bloemen

19
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Eleagnaceae
Eleagnus x ebbingei Boom ex J.Door. (Olijfwilg)
Afkomst : ??
Forse struik in voortuin in Wissant / Boulonnais / Noord Frankrijk.
08-10-10
Dendrologie 2009 blz. 271
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Asteraceae
Senecio greyi "Sunshine" (syn. Brachyglottis greyi )
Afkomst : Nieuw Zeeland
Kleine struik in voortuin in Wissant / Boulonnais / Noord Frankrijk
08-10-10
Dendrologie 2009 blz. 193
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