
Verslag 4-daagse Lac du Der : 2-5 november 2006 
Wouter Vansteelant 
 
Dag 1: voormiddag: de heenreis 
8.00 donderdagmorgen. Het is koud, maar de verwachtingen zijn hoog. De komende 4 
dagen staat Lac du Der op het programma. Een prachtige streek in Frankrijk die 
ondertussen beroemd is voor zijn duizenden kraanvogels. 
De deelnemers komen één na één toe op het conservatoriumplein van Kortrijk. 
 
Oude bekenden en nieuwe gezichten begroeten elkaar en dan is het eindelijk zover. De 
auto in en weg zijn we. De walkies werden duchtig gebruikt en konden naarmate we onze 
bestemming naderden meer en meer gebruikt worden voor het doorgeven van buizerds 
en torenvalken langs de weg. Het leek wel alsof de concentratie aan roofvogels enkel 
maar steeg naarmate we ‘den Der’ aan het naderen waren. 
 
De auto van Geert zal daar echter niet veel van gehoord hebben aangezien ‘de man van 
de pootink’ in zijn nieuwe bolide al snel uit het zicht verdwenen was. 
Nadat we elkaar terug hadden tegengekomen aan het laatste tankstation vlak voor de 
afrit richting ‘den Der’ kon hij zich gelukkig wat bedwingen. Een ringtail blauwe kiek 
kwam over het konvooi van de VWG sjeezen. 
 
Plotseling zaten we dan temidden de Franse akkers. Hectaren en hectaren 
landbouwgrond. Boer Hubert zal het graag gezien hebben. Een bruine en een ad 
mannetje blauwe kiekendief werden over de walkies doorgegeven en ook het eerste 
groepje van 10 kraanvogels werd gevonden. 
 
Totalen tijdens de heenreis: 42 buizerds, 2 sperwers, 20 torenvalken, 2 blauwe 
kiekendief, 1 bruine kiekendief, 10 kraanvogels, een groep van duizenden spreeuwen, 
veel roeken enz… / 1 vos (door de inzittenden van kopman Geerts auto), 14 ree, wat 
hazen. 
 
Dag 1: namiddag: een eerste verkenning 
Aangekomen in de gite te Joncreuil. Een gezellig verblijf van twee huisjes. 

 



foto: Christoph Wintein 
 
De indeling was snel gemaakt. Familie Wintein en Callewaert -en Stefaan die met geen 
tweede vent in één bed wou slapen- zaten rechts en de rest van de leutige bende links. 
Snel uitladen was de boodschap want die dag stond er nog een wandeling op het 
programma. Ook de drankvoorraad werd bijeen gezet en het was al snel duidelijk dat die 
hoeveelheid alcohol niet op 4 dagen geconsumeerd kon worden.  
 
Het weer was ons toen nog gunstig gezind met een zalig zonnetje waardoor de ‘stuutjes’ 
zelfs buiten konden genuttigd worden. Sam haalde er een overvliegende buizerd uit en 
ook kramsvogel kwam op het lijstje te staan. 

 
foto: Christoph Wintein 
 
Na de lunch was het richting ‘Lac de la Horre’. Een mooi meer omgeven door bos waar de 
grote zilverreigers talrijk aanwezig waren.  
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Geen vogel die niet gedetermineerd werd en we zagen er ook een beverrat, een nieuwe 
soort voor mij. Het dier liet zich uitvoerig bekijken terwijl hij zich een weg baande door 
het slijk en zich toen begon te poetsen. Er vlogen weer wat kraanvogels over en voor het 
eerst hoorde ik deze vogels live roepen. Prachtig geluid! 



 
foto: Paul Vandenbulcke 
 
De wandeling erna leidde de groep door de vallei van de Voire, waar de soortenlijst goed 
aangevuld kon worden. De immer alerte Christoph haalde er geelgors en een goudvink 
uit terwijl ook nog de enige heggemus van de 4daagse werd gevonden. Een mooi 
sperwervrouwtje kwam dichtbij langsvliegen en een grote groep distelvinken foerageerde 
in de boomtoppen. Een boomleeuwerik werd gehoord. 
 
Enkele ogenblikken later zaten er dan weer kraanvogels in het luchtruim. Er werd volop 
geluld en gezeverd in het prachtige landschap, maar geen vogel die ongedetermineerd 
kon wegkomen. Zo zag ik plots een vogeltje dat verdacht veel op een paapje leek, maar 
het kon ook een vrouwtje roodborsttapuit zijn. Het was even zoeken om het kbv’tje terug 
te vinden maar uiteindelijk kregen we de vogel in beeld en bleek het om een vrouwtje 
roodborsttapuit te gaan. Ook het mannetje was aanwezig.  
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Een verdachte pieper moesten we laten schieten maar al snel werd dat gecompenseerd 
door een langdurig te bekijken ad mannetje blauwe kiekendief. Wat een beest. Gracieus 
als deze rover is jaagde hij boven de velden waarbij hij zich uitvoerig liet bekijken. Iets 
verder zaten nog twee mooie reeën aan een bosrand en er vloog een groep van tientallen 
veldleeuweriken en wat grote lijsters. 

 
(foto: Wouter Vansteelant) 
 
Terug aangekomen aan Lac de la Horre vloog er nog een ijsvogeltje rond en er zaten nog 
twee witgatjes. Ik zag er nog een eerste glanskop. 
 
Leukste van die namiddag: buizerd, sperwer, torenvlak, blauwe kiekendief, enkele 
tientallen kraanvogels, kp roodborsttapuit, 1 goudvink, keep, distelvink, groenling, sijs, 
glanskop, geelgors, heggemus, zwartkop, boomleeuwerik, grote zilverreiger, vele blauwe 
reigers, fuut, dodaars, watersnip, witgat, ijsvogel / beverrat, 2 ree, 1 oranje 
luzernevlinder, 1 atalanta 
 
Een mooie namiddag, maar we kunnen die niet afsluiten zonder een eerste bezoek aan 
‘Lac du Der’ zelf natuurlijk. Bij aankomst bleek onze vrees terecht. De hele dag door 
hadden we niet zoveel kraanvogels gezien en dat weerspiegelde zich ’s avonds in de 
uiterst zwakke trek met max. een honderdtal vogels ter plaatse en twee grote strepen 
die enorm ver gewoon doorvlogen. 
Blijkbaar had de temperatuurval de duizenden exemplaren twee dagen geleden doen 
wegtrekken. 
Aalscholvers zaten er daarentegen wel. Honderden en nog eens honderden kwamen 
slapen in enkele dode bomen. 
 
Voor de mensen die het spektakel van de ‘kroanies van den der’ nog nooit hadden 
meegemaakt was het vrij ontgoochelend maar we gaven de moed natuurlijk niet op. 
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De heerlijke spaghetti van de familie Wintein, allez, tis te zeggen, de spaghetti van 
Katrien, ging vlot binnen vergezeld van de nodige glazen wijn. Na de huishoudelijke 
taken van die avond moest de dessert even wachten, want het was tijd om te gaan 
luchten. 
 
Met twee volgestouwde auto’s aan enthousiastelingen reden we tussen de velden. Paul 
(Xyuny) volgde nauwgezet het voorbeeld van reisleider Geert die geen chemin privée 
vergat in te slaan. Sam en Jasper amuseerden zich kostelijk, maar ook de oudere 
luchters vermaakten zich uitstekend. We zagen vele reeën en hazen, maar ook een paar 
vossen en voor de auto van Geert was er zelfs een steenmarter opgemerkt! De kerkuil 
werd gehoord maar niet gezien. 
 
Totalen eerste nachttocht: ca. 55 ree, 36 hazen, 1 steenmarter, 2 vossen, 1 ransuil, 1 
steenuil, 1 kerkuil (auditief) 
 
Dag 2: Les étangs d’Outinnes-Arrigny 
De tweede dag en wakker worden in de streek van den Der. Zalig gewoon. 
Terwijl Geert en Luc om baguetten, pains, croissants en pains de chocolat sjeezen 
ontwaakt de groep in de gite. 
Al snel is het ontbijt genuttigd en het lunchpakket gemaakt. Christophs auto zou ’s 
middags serieus naar mijn stokbrood met camembert ruiken. 
 
Op het programma stond een klassieke wandeling in de omgeving van Lac du Der rond 
de kleinere meertjes in de omgeving. 
Vlak voor vertrek worden we vervoegd door Tom en gezin waarna het vijf auto’s rijke 
konvooi vertrekt. Het begin van de wandeling levert meteen kraanvogels op en er zit een 
grote groep geelgorzen. Wat grote zilverreigers vliegen over. 
 
De wandeling neemt ons op sleeptouw doorheen akkers en bossen. De sfeer is goed, 
enkel de mist die niet wil verdwijnen gooit wat roet in het eten. 
Aan étang Coulon wordt het enige amfibie van de reis waargenomen: een groene kikker. 
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Overal zitten matkoppen en ook meerdere waterpiepers zijn te horen. Boomkruiper zit in 
de bomen, misschien zit er hier ook wel taiga? Een grote gele kwikstaart vloog over. 
Geert leidt ons langs een meer waar er ooit een zwarte ibis werd gezien. We moesten 
ons een weg banen door het struikgewas, maar we werden beloond met een 2 adulte en 
1 juveniele kleine zwanen. Het stikte er ook van de wintertalingen en er zaten minstens 2 
waterrallen te roepen. De bomen boven ons waren gevuld met zangvogels met o.a. een 
glanskop en een boomkruiper ertussen. Enkele pijlstaarten werden gevonden. 
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Iedereen was content en er werd zelfs een eerste waterhoen gevonden! Blijkt een 
schaarse soort te zijn in die contreien. We kwamen aan een laatste rechte stuk richting 
lunch waar er opnieuw geelgors te zien was en een 15tal reeën zaten op een akker. 
Plotseling zag ik een kiekendief in de lucht hangen, waarschijnlijk nog een blauwe, maar 
toch effe checken. Na even zoeken kwam hij dan in de tele. RODE WOUW! Vlug geroepen 
naar de rest van de groep waar de een al wat sneller dan de andere de vogel terugvond. 
Uiteindelijk had iedereen hem gezien, een mooi extraatje. 



 
Voordat we begonnen met de lunch keken we nog even vlug een vervallen schuur na 
voor kerkuil. Gene te vinden, maar over de akker erachter vloog er wel even een 
zwartkopmeeuw. 
 
Tijdens het eten zaten er echt overal kraanvogels in de lucht. Zou het die avond dan toch 
goed worden aan de Lac? Na de maaltijd nog even wat vloeibare warmte binnengieten en 
we waren weer op weg. 
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Geert wist nog een dassenburcht zitten die we even gingen bekijken. Wat een grote 
burcht! Het bosje was echt ondergraven van de dassen. Mooi om te zien en enkele verse 
sporen werden gevonden. Tijdens het luchten zouden we echter geen dassen te zien 
krijgen. 
 
Iets verderop vond Johan op een moerassig stukje de ene waterplant na de andere en 
een dodaarsje zwom op de beek. 
Verder zouden we op de wandeling niet veel meer te zien krijgen, het derde meer waar 
we gingen stoppen bleek compleet uitgedroogd, maar er zat toch een ree. Op het eind 
aan het bezoekerscentrum zat nog een groep van 100+ huismussen, zot om zien! 
 
Aan Lac du Der ging het spektakel toch niet door, maar wel al enkele strepen die 
kwamen invallen wat toch al meer was dan de dag voorheen. 



 
Foto: Wouter Vansteelant 
 

 
Foto: Wouter Vansteelant 
 
De aalscholvers waren wel opnieuw van de partij. En er zat een man grote zaagbek en 4 
mannetjes brilduiker! Van de wijvekes geen spoor. 
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Verder waren de geelpootmeeuwen, kolganzen en 2 brandganzen het vermelden waard. 
 
Waarnemingen van die dag: blauwe en grote zilverreiger, aalscholver, kraanvogel, grote 
zaagbek, brilduiker, pijlstaart, krakeend, tafeleend, kuifeend, wintertaling, kleine zwaan, 
kolgans, brandgans, grauwe gans, geelpootmeeuw, zwartkopmeeuw, waterpieper, witte 
kwik, grote gele kwik, vink, keep, geelgors, rode wouw, blauwe kiekendief, boomkruiper, 
grote bonte specht, groene specht, matkop, glanskop enz. / ree, groene kikker, 
dagpauwoog 
 
’s Avonds was iedereen voldaan van een mooie dag natuurbeleving toen het gerecht van 
die avond op tafel verscheen: stoofvlees op Karla’s wijze met kouskous en appelmoes. 
There’s no moes like appelmoes. 
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Zoals de avond voorheen gingen we weer gaan luchten. Opnieuw met mooie 
waarnemingen die resulteerden in een totaal van: 
42 reeën, 10 hazen, 6 konijnen, 6 vossen, 2 steenuil, 1 ransuil en 1 buizerd 
Na afloop genoten van de Glenfiddich, de Wortegemsen en verschillende desserts om 
terug tevreden ons nestje in te duiken. 
 
Dag 3: Lac d’ Ammence 
Op de derde dag was de mist opnieuw aanwezig, maar we hadden er alle vertrouwen in 
dat het net zo schitterend zou worden als de dagen voorheen. Die dag kwamen Dirk en 
Michiel ons vervoeg bij Lac d’ Ammence. Een mooi gebied ten ZW van Joncreuil op een 
kleine 20 km rijden. 
Door de mist kwam er van het aanvankelijk geplande trektellen niets in huis, maar we 
kregen een leuke boswandeling in de plaats. 
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Michel en ikzelf keken wat uit naar paddestoelen en kregen op de wandeling zaken te 



zien als witte kluifzwam (zie foto), grote oranje bekerzwam e.a. leuke zaken. Jasper vond 
ook een pantserjuffer spec. En bij het doorkruisen van een weide zagen we hoeveel 
ravage everzwijnen kunnen aanrichten! 
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Maar om het bij de vogels te houden zagen we vrij vroeg op de wandeling al middelste 
bonte specht. Ook boomklever was alom aanwezig en boomkruiper liet van zich horen. 
Kleine bonte werd enkele keren gehoord. Te midden het bos lag er dan een meer waar 
we niet denderend veel te zien kregen maar er vloog toch een ijsvogeltje rond. 
 
Op de terugweg raakte de groep plots opgesplitst. Het grootste deel van de groep 
wandelde doorheen het bos terwijl Luc en Christoph en Peter met gezin de normale weg 
volgden. Het bleek dat de normale weg nog de beste kan zijn want zij kregen te zien wat 
voor mij de waarneming (op soortenvlak) van de reis zou zijn: een grijskopspecht! En 
alsof dat nog niet genoeg was zat er nog een havik bij ook. Nuja, we gaan er niet om 
janken en het is hen gegund natuurlijk. Verder vonden ze nog een dode vuursalamander 
en vloog er bij hen een blauwe kiek over. 
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Wij van de andere groep hoorden en zagen doorheen het bos nog kleine bonte specht, 
grote bonte specht en glanskop als leukste soorten. 
 
Terug bij de auto’s aangekomen was het alweer lunchtijd. Er werd duchtig gezeverd, en 
een beetje (maar niet veel) gedronken: 
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Nadat de magen waren gevuld konden we weer vertrekken. De weg leidde ons langs het 
meer waarop we een heel mooie groep van 37 (31ad. En 6 juveniele) kleine zwanen 
vonden! Een heel mooi zicht en zonder twijfel het hoogste aantal dat ik ooit zag. Een 
tweede aangename verrassing was de vondst van bonte strandlopers, een kleine 30 in 
totaal. Paul sleurde er ook nog een smientenvrouwtje uit. 
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Iets verder lag dan de kijkhut van waaruit er nog een leuke soort werd gevonden: een 
oeverloper. Er zat daar eveneens nog een brilduiker en tal van andere ‘normale’ 
eendensoorten. 
Verder bracht Lac d’Ammence niet veel meer op, maar het was duidelijk een leuke dag 
geworden (en zeker voor de lijst). 
 
De tijd was alweer gekomen om te vertrekken naar de Lac. Opnieuw geen groot 
spektakel, maar opnieuw weer meer dan de dag ervoor. Er was echter niets van te zien 
door de mist, maar de roep van kraanvogels was constant te horen.. 
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waarnemingen dag drie: oeverloper, witgat, bonte strandloper, wulp, geelpootmeeuw, 
waterhoen, meerkoet, kleine zwaan, brilduiker, fuut, ijsvogel, waterpieper, grote gele 
kwik, matkop, glanskop, goudhaan, tjiftjaf, boomklever, boomkruiper, buizerd, torenvalk, 
sperwer, grote bonte- kleine bonte- middelste bonte- groene- en grijskopspecht!!! / 
sporen everzwijn, pantserjuffer spec., vuursalamander dood  
 
’s Avonds stond het gerecht van Geert op de menu. Echte Vlaamse boerenkost: hutsepot! 
En smaken dat het weeral deed. De vogelquiz van Christoph die erna kwam, was voor 
velen een confrontatie maar bracht ook vier winnaars op: Dirk, Geert, Luc en Hubert die 
elk de helft (10/20) haalden. Die avond was de mist wel extreem, maar met wat aan te 
dringen kon ik –tot mijn groot jolijt- er toch voor zorgen dat we weer gingen luchten. 
 
De mist mocht dan wel hevig zijn, de waarnemingen waren van kwalitatief hoog niveau 
met als grote verrassing een kwak! 
Een zalige ransuil die langdurig bleef zitten was de waarneming van die avond. 
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totalen nachttocht 3: 7 vos!, 22 ree, 2 hazen, 1 ransuil, 1 bosuil, 1 kwak 
 
Dag 4: Het afscheid 
De laatste dag van wat al een schitterende trip was geworden, was aangebroken. Zoals 
gewoonlijk weer veel te snel, maar we hadden nog enkele uren genot voor de boeg. De 
gîte werd in sneltempo, maar met de grootste zorg opgekuist, de auto’s werden opnieuw 
geladen en al snel stonden we weer klaar voor vertrek.  
 
Naar goede gewoonte werden de waarnemingen weer door de walkies over en weer 
geslingerd. Op een gegeven zei iemand: 3 kraanvogels rechts. Wat onmiddellijk werd 
gevolgd door: 5000 kraanvogels links. 
Uitstappen dus. Het echte spektakel van hopen kraanvogels bij elkaar was ons tot op dat 
moment ontzegd, maar dit maakte het bezoek aan Lac du Der toch wel compleet. 
Duizenden en duizenden kraanvogels troepden bij elkaar op een stoppelakker en 
constant vlogen er nieuwe groepjes aan. 
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Een prachtig zicht dat nog mooier werd door enkele reeën die door de kraanvogels liepen 
wat voor de nodige paniek bij de vogels zorgde. Enkele van de dieren spurten zelfs over 
de baan waarop we stonden. Je kon op ieders gezicht aflezen dat men ervan genoot. 
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Nodeloos te zeggen dat de fotografen zich met plezier aan hun taak lieten onderwerpen. 
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Na lang te blijven gapen naar het spektakel vertrokken we dan verder om de noordkant 
van Lac du Der te gaan verkennen. Enkele JNM-ers uit de streek van Aalst vertelden ons 
de dag voorheen dat ze er fraters en wilde zwanen hadden gezien. Christoph en ikzelf als 
lijstjesjagers zagen het zitten om de kaap van 100 soorten te halen. 
 
Bij de stop aan de vuurtoren gingen we meteen op zoek naar toffe soorten en al snel 
werden twee vrouwtjes grote zaagbek ontdekt. Er zaten weer vele eenden, maar zonder 
nieuwe soorten ertussen en ook grote zilverreigers waren alom aanwezig met zo’n 50tal 
exemplaren geteld. 
 
Onze aandacht werd echter getrokken door een voorbijsjeezend groepje kbv’s waarin 
kneu en sijs en ‘iets anders’ werd gehoord. Al snel vonden we de vogels terug en 
inderdaad, er zaten fraters tussen! Een vogel liet zich aan verschillende mensen mooi 
zien en was voor de één al wat herkenbaarder dan de andere. Ze lieten zich ook nog 
horen en uiteindelijk moeten er volgens mij toch zeker een vijftal exemplaren tussen 
gezeten hebben. 
Tegelijkertijd met de fraters zagen enkele anderen dan weer een rode wouw overtrekken. 
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Er zat nog vanalles en nog wat. O.a. een 25tal watersnippen op een onnozel klein stukje 
natte grond, geelpootmeeuwen, kraanvogels… 
 
Enkele honderden meters verder verorberden we de lunch en een mini-speurtocht van 
Michiel en ikzelf leverde enkele hazen, een buizerd, een grote groep kolganzen, 
kraanvogels, een grote groep wulpen en enkele andere zaken op. De rest van de groep 
stond al snel weer klaar voor vertrek en we snelden ons terug om het laatste gebied van 



die dag (althans voor de meesten) aan te doen. 

 
Foto: Wouter Vansteelant 
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Onderweg reden we een tijd door het bos wat opnieuw enorm veel buizerdwaarnemingen 
veroorzaakte. Enkele zwanen onderweg werden niet gedetermineerd. Op het laatste 
plekje van de dag haalde Peter er nog twee steltlopers uit. De eerste werd vrij snel 
gedetermineerd als een late groenpootruiter, soort 101, maar de tweede zorgde voor 
flink wat discussie. 
Ik ben er nog steeds vrij zeker van dat het een tureluur was, maar als er twijfel is, is er 
twijfel en de soort werd niet genoteerd. Verder zaten er aldaar honderden (maar echt 
honderden) aalscholvers en kokmeeuwen en Dirk hoorde een stormmeeuw roepen. 
 
De tijd voor een eerste afscheid was gekomen. Dirk, Michiel, Hubert, Geert, de Carettes 
en Stefaan zouden nog een laatste meertje aandoen, maar voor de rest was de tijd om te 
vertrekken reeds gekomen. De achterblijvers zouden nog 3 rode wouwen, 2 slechtvalken 
en wilde zwanen te zien krijgen. 
 
Terwijl we (families Wintein en Callewaert en Paul, Luc, Michel en ikzelf) naar huis reden 
kwamen we nog een reuzegrote groep kraanvogels tegen. Nog een laatste keer 



uitstappen en genieten van het spektakel. Een meer perfecte afsluiter konden we niet 
vragen en met een tevreden gevoel reden we uiteindelijk terug huiswaarts. 
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Waarnemingen van de laatste dag: rode wouw, buizerd, sperwer, torenvalk, slechtvalk, 
wilde zwaan, grote zaagbek, de bekende eenderie, grote zilverreiger, kraanvogel, 
groenpootruiter, steltloper spec., wulp, kolgans, grauwe gans enz… / ree  
 
Lac du Der was een prachtige ervaring geworden waarbij iedereen zich merkbaar 
amuseerde. In naam van iedereen een dankjewel aan iedereen. Plus nog een speciaal 
dankwoordje voor Geert die de reis organisatorisch perfect had voorbereid. 
 
Lac du Der, één der grootste natuurspektakels van West-Europa op amper 4 uur 
rijden….. zalig!!! 
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