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gaat om een zeer bekende plek voor de observatie van overvliegende kraanvogels en ganzen, en ook
voor de Grote Zilverreiger, de Visarend, de Slechtvalk, de Purperreiger en talrijke steltlopers.
Wanneer het meer leeg staat zijn enkele eilandjes in het meer, waar kraanvogels samenkomen voor
de nachtelijke rust, zeer goed te zien (op afstand). Tijdens de tussenhaltes van trekkende kraanvogels
(voor- en najaarstrek) zijn hier vrijwilligers van de LPO (Franse Liga oor de Bescherming van de Vogels)
aanwezig om informatie aan bezoekers te verlenen (telescopen staan ook gratis ter beschikking).

Toegang:
de verkeersborden ‘Route sur Digue’ langs de lokale weg D13 volgen; met de wagen, te voet of met de
fiets boven op de dijk, tot het einde van het vak waar auto’s zijn toegelaten.
__________________________________________________________________________

7. Dijk ter hoogte van de ‘Gros Chêne’

Een andere zeer populaire plek voor de observatie van kraanvogels en andere soorten langs het Lac
du Der. De plek werd benoemd volgens de aanwezigheid van een spectaculaire dode eik (de ‘Gros
Chêne’ of ‘Grote Eik’) die alleen, en op een wat lugubere wijze, in het midden van de slikken op enkele
afstand van de dijk in het meer staat. Veel formaties van kraanvogels en ganzen vliegen over dat vak
van de dijk ’s ochtends en ’s avonds. Verre uitzichten op het westelijke gedeelte van het meer; de oevers
zijn hier maar weinig begroeid (enkele plekken met rietvelden en/of wilgenbossen), wat de observaties
op het meer vergemakkelijkt.
Ook een goede observatieplek voor trekkende eenden, ganzen, wilgen en steltlopers… Vooral in de
vroege herfst komen veel aalscholvers samen staan op de takken van de ‘Gros Chêne’ en andere dode
bomen (wilgen, populieren…) die ze als slaapplaatsen gebruiken.
De plek biedt nog goede mogelijkheden voor de observatie van de Grote en Kleine Karekiet, de
Rietzanger, de Purperreiger (lente, zomer)… Een broedkolonie van reigers is gelegen in de buurt, waar
(in seizoen) de Purperreiger, de Grote Zilverreiger, de Roerdomp en andere soorten samenkomen…
In de wintertijd wordt de ‘Gros Chêne’ eveneens vaak benut als staanplek voor roofvogels zoals de
Slechtvalk of de Zeearend.

Toegang:
verder rijden langs de D13 tot het begin van het tweede vak op de dijk open voor autoverkeer (met
hetzelfde verkeersbord langs de D13): daar met de wagen boven op de dijk en verder tot aan de plek
bekend als ‘Gros Chêne’ (gemakkelijk te vinden: tijdens het verblijf van trekkende kraanvogels in de
streek is er vaak een karakteristieke samenscholing van vogelaars, zowel een overvloed aan
indrukwekkende telelensen!).

8. Tweede weg op de dijk

Vanuit dit andere vak van de dijk toegankelijk voor wagens zijn er ook mooie zichten op het
noordwesten van het meer, met wat wilgenbos aan de voet van de dijk en uitgestrekte slikken verderop
naar het midden van het meer. Weer een bekende plek voor de observatie van overvliegende
kraanvogels in de vroege morgen en tegen het einde van de dag; ook goed voor eenden, zwanen,
steltlopers, reigers, soms roofvogels…

Toegang:
verder blijven rijden (of stappen) op de dijk.
_____________________________________________________________________________

9. Schiereiland van Larzicourt

Het schiereiland wordt omringd aan de ene kant door een dijk; aan de andere kant loopt er een
voetpad dat plaatselijk mooie zichten op het meer aanbiedt (noordwestelijk gedeelte van het Lac du
Der, rijk aan beboste oevers en kreken).
Het gaat om een goede plaats voor allerlei eenden (onder andere de Eidereend, zee-eenden, de Grote
Zaagbek, het Nonnetje, de Brilduiker…), zwanen (Kleine Zwaan en Wilde Zwaan in de winter,
Knobbelzwaan heel het jaar door), wouwen, de Zeearend (herfst, winter), kraanvogels, ganzen en
steltlopers in het najaar… Ook goed voor zangvogels zoals de Goudvink, de Barmsijs (vooral in de
herfst en winter), spechten (waaronder de Middelste Bonte Specht), een kolonie van de Kramsvogels
(in seizoen)…

Toegang:
nog steeds de D13 blijven volgen in de richting van Arrigny. Nadat men het afvoerkanaal naar de
Marne heeft overgestoken, naar rechts nemen (verkeersbord ‘Presqu’île de Larzicourt’ volgen). De smalle
asfaltweg stopt ter hoogte van het strand: de wagen daar laten staan en verder te voet langs het
voetpadje tot aan de punt van het schiereiland.
__________________________________________________________________________

