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Nieuw excursie- en lezingenseizoen 
Voor het nieuwe seizoen hebben we weer volop 
boeiende lezingen en excursies op het programma 
staan. Kom kijken naar de prachtige foto’s die 
natuurfotograaf René van Rossum maakte op 
Helgoland. Luister naar het reisverhaal van Cock 
Schrameijer (Australië). Of  vaar mee met Marc 
Guijt, die samen met Sander Lageveld een 
‘Atlantic Odyssee’ maakte over de zuidelijke 
oceaan van Vuurland, via Antarctica naar 
Ascension.  
 

 
South Georgia (lezing Atlantic Odysee) 
 

 
Herfstnatuurspel 2007  (foto: Piet Broekhof) 
 
Kinderen die zich in de herfstvakantie vervelen, 
kunnen meedoen aan het herfstnatuurspel of neem 
je ouders mee naar Naturalis. Met de bon uit de 
Strandloper van maart kun je daar tot het eind van 
het jaar nog met korting heen.  
Wie op locatie vogels wil kijken, komt dit seizoen 
wel aan zijn trekken, dichtbij (World Birdwatch bij 
Noordwijk) of verder weg (Zuidwest Friesland). 
Of zelfs een weekend naar Gap Gris Nez in 
Frankrijk.  
Meer hierover verderop in deze Strandloper. Kijk 
voor het volledige programma van onze 
activiteiten op het groene vel en op onze website 
www.strandloper.nl    

 

Weekend Cap Gris Nez 
 

Jelle van Dijk 
 
Tussen Calais en Boulogne in Noord-Frankrijk 
buigt de Noordzeekust plotseling naar het zuiden. 
De Noordzee gaat daar via het Nauw van Calais 
over in Het Kanaal. Met helder weer zijn de 
krijtrotsen van de Engelse zuidkust te zien. Hier 
ligt Cap Gris Nez, populair bij veel vogelaars. 
Het was eind september 1976 dat een groep 
Noordwijkers onder leiding van Arno Bos voor het 
eerst hier neerstreek. Op vrijdagmiddag vertrokken 
we en tegen middernacht kwamen we aan op de 
camping in Audresselles. Het geroep van een in 
zijn slaap gestoorde kampeerder “Silence s’íl vous 
plait “ werd door een van de deelnemers 
beantwoord met  “Man, houd je kop!”, waarna 
bleek dat we met een Belg hadden te maken die dit 
goed verstond en niet waardeerde. De volgende 
dag waren het vooral de vele Jan-van-genten die 
indruk maakten. Geen stipjes aan de horizon zoals 
bij Noordwijk meestal het geval is, maar tientallen 
vogels op nog geen honderd meter van de kust. Na 
een uurtje commandeerde Arno ons naar café “la 
Sirène”. Verder gingen we kijken bij Wissant en 
Cap Blanc Nez. 

Op veel deelnemers maakte Cap Gris Nez grote 
indruk. Het volgende bezoek zou die indruk nog 
versterken. Op 1 en 2 oktober 1977 maakten we 
grandioze trek van Grauwe Pijlstormvogels mee. 
Op beide dagen samen werden ruim 1400 ex. 
geteld. En dat terwijl nog niemand over een 
telescoop beschikte en op zaterdag om uiteen 
lopende redenen (uitgebreid douchen, eitjes 
bakken, enz.) pas om 9.00u met tellen werd 
begonnen. De waarnemingen van dat weekend gaf 
ik door aan Philip Redman, een Engelsman die op 
Cap Griz Nez woonde en jaaroverzichten van deze 
regio samenstelde. Dit leidde tot een langdurige 
vriendschap. Coby en mij werd aangeboden van 
zijn cottage gebruik te maken als hij niet aanwezig 
was. Vele malen hebben wij met de kinderen van 
die mogelijkheid gebruik gemaakt. Ondertussen 
was het Cap Gris Nez-virus ook overgeslagen op 
Rien Sluys en Hein Verkade. Zij boekten vele 
malen een weekend in een huisje bij Delattre in 
Waringzelle, niet ver van de kaap gelegen.  
Toen de mogelijkheid om van de cottage gebruik te 
maken verviel (Philip Redman ging in Parijs 
wonen), kwam het jaarlijkse kampeerweekend 
weer terug. Sinds 2000 gaan wij in september of 
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oktober vrijwel elk jaar een weekend naar de 
Camping du Musée in Audighen, op slechts enkele 
km van de kaap gelegen. Heel vaak waren Rien en 
Hein daarbij, maar ook anderen gingen mee om op 
deze wijze kennis met Cap Gris Nez te maken. Dat 
ging dan altijd min of meer via het informele 
circuit in de trant van “joh, als jullie dit jaar weer 
naar Cap Gris Nez gaan, zeg dan even wanneer dat 
zal zijn, want ik heb er dit jaar ook wel zin in.” 
 
Het is nu voor de eerste keer in ruim 30 jaar dat het 
weekend Cap Gris Nez ruim van te voren via de 
Strandloper en de website wordt aangekondigd. 
Iedereen die wil, kan zich gewoon aansluiten. In 
principe verzorgt iedereen zijn eigen reis en 
maaltijden. Heb je moeite reisgenoten te 
vinden die met jou auto, tent, caravan of 
maaltijd willen delen, dan kun je aan mij 
vragen wie zich nog meer hebben aangemeld. 
Wellicht valt er dan iets onderling te regelen. 
Allen die zich hebben aangemeld ontvangen 
twee weken van te voren een lijst met daarop 
vermeld de namen van de deelnemers. 
 
Cap Gris Nez ligt tegenwoordig op 368 
autokilometers van Noordwijk en is in vier uur 
te bereiken. In de jaren zeventig reden we 
helemaal om Lille heen om vandaar via de 
snelweg naar Dunkerque te rijden. Zes tot 
zeven uur onderweg was toen beslist geen 
uitzondering. Nu voert de route over 
Antwerpen en Gent waarna richting Oostende 
en Dunkerque wordt aangehouden. Voorbij Calais 
wordt de snelweg bij Marquise verlaten om in de 
richting Cap Gris Nez verder te rijden. De camping 
ligt iets ten zuiden van het dorpje Audighen, 
vlakbij een oorlogsmuseum (enorme bunker met 
oud wapentuig). Bij de camping is een klein 
restaurant waar het in het weekend druk kan zijn. 
Hier de gegevens op een rijtje: 
 
Kampeerweekend Cap Gris Nez 
vrijdag 10 oktober t/m zondag 12 oktober 2008 
Camping Municipal du Musée, Route du Musée, 
Audighen. 
Graag vooraf opgeven bij Jelle van Dijk 
(dijkboom@planet.nl) 
 
In de afgelopen jaren is herhaaldelijk gebleken dat 
sommige deelnemers niet gewend waren enige tijd 
in winderige omstandigheden te verblijven en 
gewoon met te weinig kleren aan op de kaap 
neerstreken. Juist als het lekker waait uit het 
westen of noordwesten is er veel te zien. Je moet 
dan niet raar opkijken als sommigen uren 
achtereen geboeid blijven zitten kijken. 
Winddichte kleding, een stoeltje en een 

zitkussentje zijn dan eigenlijk onmisbare 
attributen.  
Maar uiteraard is niemand verplicht om bij 
dergelijke ‘ideale’ omstandigheden ook uren te 
blijven zitten. Meestal begint de trek na enige uren 
sterk af te nemen en verlaat iedereen het klif om 
elders wat anders te gaan doen. Daarbij hoort ook 
ieder jaar een bezoek aan de kust bij Le Portel ten 
zuiden van Boulogne-sur-Mer. Hier verzamelen 
zich vele tientallen Zwartkopmeeuwen, afkomstig 
uit geheel Europa. Het leuke is dat veel van die 
meeuwen een kleurring dragen. Door de meeuwen 
hier te voeren komen ze zo dichtbij dat die ringen 
goed af te lezen zijn.   
 

 
Verder zijn er mooie wandelingen over het strand 
en de heuvels ten noorden van Cap Gris Nez te 
maken, bijvoorbeeld naar het Marais de 
Tardinghen. Wat geknal door de vele jagers moet 
je dan wel voor lief nemen! Ook een bezoek aan de 
krijtrotsen van Cap Blanc Nez behoort tot de 
mogelijkheden. Dit kan gecombineerd worden met 
een bezoek aan het fossielenstrand van Strouanne. 
Kortom, ook bij windstil weer valt hier nog genoeg 
te genieten. 
 
De Franse waarnemers op Cap Gris Nez hebben 
zich enkele jaren terug ook aangesloten bij 
www.trektellen.nl. Door in de kop ‘Frankrijk’ aan 
te clicken krijg je een rijtje telposten waarbij altijd 
Cap Gris Nez is te vinden. Je kunt dan zien welke 
soorten daar al zo worden opgemerkt. Daarbij zal 
opvallen dat het echt niet alleen om zeevogels gaat. 
Ook voor de trek van zangvogels zoals Vinken en 
Spreeuwen is dit een prima plek, zeker in oktober. 
Wil je weten hoe het de Noordwijkers de laatste 
jaren op Cap Gris Nez is vergaan, vraag dan even 
bij mij een paar verslagen aan. Deze worden je dan 
per e-mail toegestuurd. 

http://www.trektellen.nl/



