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Maandag 30 mei 2011, verslag van de eerste dag 
Loes en Marian  
 
Vanaf 10 uur kwamen de deelnemers van de reis naar Vierves aan op station Elst, 
gelukkig was er naast het station een grasveldje waar we lekker in de schaduw konden 
zitten. 15 deelnemers kwamen naar Elst, 3 gingen op eigen gelegenheid naar de 
Ardennen, dat betekende wel meer ruimte in de busjes. 
 
In één ruk door naar Gronsveld voor koffiestop, en in nog één ruk door naar Vierves 
waar we tegen 4 uur aankwamen. Ik geloof niet dat we onderweg iets bijzonders konden 
waarnemen, alleen dat het landschap steeds mooier werd. 
 
Eten kon pas om half 8 dus ruim de tijd om even in de buurt rond te kijken. Gewoon 
langs de weg lopend kwamen we al van alles tegen, veel witte rapunzel en ook wat 
insekten in de vorm van bandspannertjes en soldaatjes. We liepen tot een natuurgebied 
langs water, wat vaak leuke vondsten oplevert, zoals veel nieuwe groene en bruine 
kikkertjes, een eileggende Grote Keizerlibel, veel langsscherende heren Platbuik, 
tandems van juffertjes, o.a Lantaarntje. 
 
Er waren speciale vlonders boven het water gebouwd voor natuuronderwijs aan 
schoolkinderen, maar wij pasten daar ook heel goed op. Het viel echter niet mee om de 
langszoevende libellen goed op de foto te krijgen. 
 
Om half 8 kregen we inderdaad  een maaltijd voorgezet, er viel nog wel iets te 
determineren, een biertje te drinken en na te praten, maar niet al te laat verdween 
iedereen richting kamer en bed. 
 

           
Gaffelwaterjuffer      Blauwe breedscheenjuffer (vrouwtje) 
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Dinsdag 31 mei 2011 
Peter Pfaff 
 
Voor de vroegste onder ons gezelschap begon de dag al om 02.00 uur met de 
waarneming van een uil, deze werd althans door enkele personen gehoord waarbij 
tijdens het ontbijt niet echt duidelijk werd of het nu een bosuil of een steenuil zou zijn. Ik 
zelf was daar geen getuige van want mijn dag begon pas (!) om 03.00 uur. Ik hoorde 
allen de gestaag stromende regen en een korte blik vanuit mijn raam deed voor de 
komende dag het ergst vrezen.   
 
Wij hadden afgesproken dat we om 8.15 uur zouden ontbijten. De uitbater van ons hotel 
had hergebruik blijkbaar hoog in het vaandel staan, want op ons verzoek om zakjes voor 
het inpakken van ons lunchpakket, droeg hij een grote stapel oude broodzakken aan.  
Patrick nam kort het programma voor deze dag door en we besloten dat we om half 10 
met de busjes zouden vertrekken in de richting van het plaatsje Nismes een kleine 10 
kilometer westelijk van ons hotel. Buiten gekomen verbaasde het ons allen dat het 
inmiddels droog was geworden. Misschien hadden we geluk ?? Voor mij was dit de eerste 
KNNV reis, dus dubbel  spannend wat de komende dagen ons zouden brengen. Na een 
korte tocht bereikten we het dorp en parkeerde wij de busjes op het openbare 
parkeerterrein.  
 
Hier vandaan wandelden we in oostelijke richting naar de schrale kalkgraslandjes van Les 
Abannets. Op de muren van de gracht troffen we Muurleeuwebek, Steenbreekvaren en 
Gele Helmbloem aan. Iets verder op nog net aan de rand van het dorp op een muurtje 
ook diverse exemplaren van de Muurvaren. Toen we de helling verder opklommen troffen 
we in het hellingbos Witte Engbloem aan, een plantensoort die in Nederland inmiddels is 
uitgestorven.  Ook Bosroos, Rode Kamperfoelie (een struik en geen klimmer), Wilde 
liguster en Wijngaardslak werden waargenomen. 
 
Bovenop het kalkplateau gaf Patrick kort 
uitleg over het ontstaan van dit gebied. 
De 120 kilometer lange kalkrichel waar we 
op stonden varieert in breedte van enkele 
honderden meters tot hooguit enkele 
kilometers. Van oudsher werden de hoger 
gelegen plateaus begraasd door schapen 
en mede daardoor zijn in de loop der 
tijden unieke schrale kalkgraslanden 
ontstaan met een bijzondere flora en 
bijbehorende fauna. De commerciële 
begrazing werd jaren terug beëindigd en 
daarmee nam de kwaliteit van de 
kalkgraslanden dan ook sterk af. Mede op 
basis van goede ervaringen uit Zuid-
Limburg, wordt er nu weer steeds meer 
begrazing met Mergellandschapen ingezet als beheersmaatregel.  
 
Doordat kalk relatief eenvoudig oplost in (regen) water zijn er op verschillende plaatsen 
zogenoemde karstverschijnselen zichtbaar. Inzakkingen in het grondoppervlak die 
zichtbaar zijn als kloven en dolines (van het Sloveense en Kroatische dolina, "dal" is een 
komvormige put die kan voorkomen in landschappen gekenmerkt door karst).  
 

 
Mergellandschaap 
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Karstverschijnselen ten zuiden van Nismes 

 
Hoewel het op de open vlakte nog steeds droog was maakt de wind het wel wat kil maar 
ach het is droog en dat is al heel mooi en boven verwachting. Op de vlakte stond Geel 
Vingerhoedskruid, Helleborus (Nieskruid), Kleine Morgenster, Echte Gamander, 
Kogelbloem, Kleine Pimpernel, Bevertje en Verfbrem met 10-tallen fotogenieke groen 
gekleurde haantjes (kleine kevertjes) er op. De fotoliefhebbers konden hier hun lusten op 
botvieren.    
 
Omstreeks half 1 dronken we beneden in het dorp gezamenlijk een kop koffie om zo 
tegen 2 uur richting Tienne Breumon te wandelen. Opnieuw een helling op en dat met 
een zwak zonnetje in de rug (!). Opnieuw allerlei planten en wetenswaardigheden. 
Muurleeuwebek, Sint Jakobskruid, Kaardebol, Duitse Andoorn, Salamonszegel 
(Odoratum) en eindelijk ook onze eerste orchis. Een heuse Hommelorchis en op deze 
locatie blijkbaar de enige orchis die de hitte en droogte kon overwinnen. Het wordt nu 
zelfs zo warm dat ook de eerste vlinders rond beginnen te fladderen. Het Dambordje, 
Gehakkelde Aurelia, het Tweekleurig Hooibeestje en de Argusvlinder laten zich nu steeds 
meer zien. 
 
Op enig moment is het zelfs zo warm 
dat enkelen van ons zich languit in het 
zonnetje neer vleien. Is de energie er 
uit? Nee dus want juist op dat moment 
passeren boven ons hoofd een drietal 
Vale Gieren een geweldige waarneming 
waar eigenlijk niemand rekening mee 
had gehouden. Maar ook andere vogels 
laten zich zien en horen. Buizerd, 
Grasmus, Fazant, Boompieper, Geelgors 
en Fitis zingen nog volop. We genieten 
volop maar we worden om 19.00 uur in 
ons hotel verwacht voor het avond eten 
en uiteindelijk moeten we dus de 
terugreis aanvaarden.       
 
Na een smakelijke maaltijd maakte enkelen van ons nog een korte wandeling naar een 
aardig gebiedje grenzend aan ons eigen dorp. Anderen bleven bij het hotel en ik zelf 
wijde me aan het fotograferen van huiszwaluwen die bij tientallen modder kwamen 
happen bij de brug over de Viroin om daar hun nesten mee te maken.   
De eerste dag zit er al weer op en voor mij beslist geen slecht begin van mijn eerste 
KNNV-reis. 

 
Dambordje 
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Woensdag 1 juni 
Rita van den Bos 
 
Het belooft een heldere, zonnige dag te worden, het is gelukkig helemaal opgeklaard. Na 
het ontbijt wandelen we vanaf het hotel door het mooie centrum van Vierves naar het 
aan de overkant van de N99 gelegen gebied Le Transoi. Nog maar nauwelijks gestart 
houden we halt bij een mooie privé-tuin met daarin drie soorten spoorbloemen: de rode, 
de witte en een donkerrode cultivar. Verderop trekken eenjarig bingelkruid, 
stengelomvattend havikskruid en kleine papaver onze aandacht. In het talud langs de 
weg zitten een dambordje en een geelsprietdikkopje zich op te warmen. Marjan leert ons 
altijd op berenklauw te zoeken naar insecten en ja hoor, de pyjamawants blijkt ook 
wakker. De rups van de nachtpauwoog, opvallend felgroen en met wratten en stekels 
bedekt, is in een grasspriet gekropen. Dat voorbeeld is gevolgd door de rozenkever. 
 

        
Nachtpauwoog                  Rozenkever                               Pyjamawants 

 
Zo bereiken we de zonovergoten steengroeve, een door mensenhand ontstaan 
landschap, heel anders dan het natuurlijke landschap van Les Abanettes in Nismes. 
 
Patrick vangt een hazelworm, een pootloze hagedis, die we zo uitvoerig kunnen 
bekijken. Vervolgens mogen we gaan ronddwalen door dit prachtige met bramen 
bedekte landschap. Door het zonnetje opgewarmd willen de vlinders nu niet meer 
gehoorzaam stilzitten. Er vliegt veel, een bruin zandoogje, het tweekleurig hooibeestje, 
het groot geaderd witje en de grote parelmoervlinder. Martien en Tjeerd zien de kleine 
ijsvogelvlinder, een veelbelovende voorbode. Nico en Ali zien het kalkgraslanddikkopje. 
 

 
Patrick met Hazelworm 
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Rondom ons zien we veel herfsttijloos, door Patrick aangeduid als: het kindje voor de 
vader. Hij legt uit dat we op dit moment de in het voorjaar gegroeide en van bladeren 
voorziene vrucht (het kindje) zien. In het najaar volgt de bloei waarbij het vruchtje wordt 
gevormd dat vervolgens de grond wordt ingetrokken om te overwinteren.  
 
In de kom van de groeve staan grote keverorchissen. Daarbij staat maar één exemplaar 
mooi in bloei. De rest is verdroogd voordat deze volledig tot bloei konden komen. Het is 
dan ook overal behoorlijk droog. 
 
Ook op de terugweg blijkt het talud weer de moeite waard, Nico ziet een aardbeivlinder. 
 
Teruggekomen in het dorp zien we bij de spoorbloemen veel activiteit. Veel nektar en 
veel zon, dat lokt vlinders en dus ook KNNV-ers. We zijn er niet weg te slaan en dat 
terwijl de koffie in het hotel wacht. We zien dan ook mooie exemplaren van de kleine 
vos, de rotsvlinder en de glasvleugelpijlstaart. Deze laatste imiteert een hommel en is in 
ieder geval net zo harig. Met zijn lange roltong zuigt hij nektar terwijl hij voor de bloem 
zweeft. Dit gedrag heeft hij gemeen met de kolibrievlinder, die later ook op deze plek 
wordt gesignaleerd. Zo is er vlakbij het hotel al heel veel moois te beleven. 
 
Na een heerlijke kop koffie brengen Patrick en Loes ons 's middags naar La Roche 
Trouée, een mooie kloof in de buurt van Nismes. De busjes worden geparkeerd langs de 
N99. Eerst zien we de St. Jacobsvlinder, dan een groot geaderd witje, druk doende zo'n 
60 gele ellipsvormige geribbeld eitjes af te zetten op meidoorn. Fotografen deren haar 
niet tot het te gortig wordt. In een prachtig veld met margrieten zien we het dambordje 
en de bruine daguil. Op de rotsen een muurhagedis die natuurlijk snel wegduikt. 
 

    
Groot geaderd witje 

 
In het beboste gedeelte waagt een enkeling zich door het aan broekspijpen plakkende 
zaad van het akker-vergeet-me-nietje naar de prachtige plant wouw. Verderop staat de 
bergnachtorchis, een prachtige forse plant met witte bloemen. Deze lijkt sterk op de iets 
fragielere welriekende nachtorchis. Bij de bergnachtorchis staan de helmhokjes 
divergerend (als een berg), bij de welriekende staan de helmhokjes evenwijdig. Probleem 
is dat deze soorten heel gemakkelijk kruisen. Dan is de stand van de helmhokjes 
intermediair. Na het passeren van een prachtig gelegen korenveld gaan we een steile 
heuvel op. Boven gekomen zien we een droge vlakte die naar de kloof leidt. Daar kunnen 
we wat uitrusten en in de indrukwekkende kloof afdalen. We verzamelen op de droge 
vlakte, door Patrick de Sahara genoemd. Daar vliegen veel dwergblauwtjes en nog wat 
grote parelmoervlinders en er bloeit verfbrem en rolklaver tussen het dorre gras. Bij het 
verzamelpunt bloeit nog een bijzonder plantje, door Patrick en Cor met de flora 
gedetermineerd als smal vlas. Op de terugweg zien we nog een groot dikkopje en een 
kleine ijsvogelvlinder. 
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Grote parelmoervlinder 

 

 
Geelsprietdikkopje 

 
Het avondprogramma bestaat uit een wandeling naar een bij het hotel gelegen terrein, 
dat helaas door slecht beheer verruigd blijkt te zijn. Zelf ben ik in het hotel gebleven, en 
heb niet gehoord of er nog interessante vondsten gedaan zijn. 
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Lief dagboek 
Cor Nonhof 
 
Bij het wandelen loop ik constant achter Marianne of anderen aan. 
De wandeling bij Sevilla was wat dat betreft heel frustrerend. 
Cyprus met mede KNNV-ers W&S is mij heel goed bevallen. 
 
En dus: 
- Ga je alleen? 
- Ga je met vrienden mede KNNV-ers? 
- Ga je met een KNNV-reis? 
 
Alleen: wel voor een dagje, maar niet voor een week. Vind ik niet leuk. 
Met vrienden: W&S gaan niet mee. Met wie dan wel? 
Dan wordt het een KNNV-reis. 
 
Andalusie is in het voorjaar heel mooi, maar daar is geen reis heen. 
Naar de Cevennes wel, maar die wordt niet volgetekend. 
Het dal van de Viroin? Dat lukt wel. 
 
Het startpunt blijkt Elst tussen Arnhem en Nijmegen. Als je vanuit Delft recht naar het 
zuiden gaat, ben je er veel sneller. Marian Barendtszen gaat ook. Gevraagd of ze mee wil 
rijden. Dat wil ze niet. Ze wil meteen met het gezelschap kennis maken. 
 
Wanneer begint de reis? Dat is de gewetensvraag. Bij de voordeur! is het besluit. Ik ga 
mij dus onthaasten en met de trein naar Elst. 
 
Er zijn twee busjes en ik weet na de reis naar Vierves van de helft van het gezelschap 
ongeveer hoe ze zijn. Doelgroep: 50+ en uit de kinderen. De natuur is waar we voor 
komen. Dat zal dus wel goed komen. 
 
De eerste wandeling ging zoals het hoort: 100m/uur. Patrick weet veel van de 
plantensoorten. Verder zijn er insecten- en vogelliefhebbers. Het gaat zeker goedkomen. 
Persoonlijk vind ik de vele soorten muur een uitdaging. 
*** 
Weer naar huis via het Savelbos, waar dit keer het prachtklokje terug is na te zijn weg-
geweest. Mooie plant, daar niet van, maar waarom moet je daar nu zo lyrisch over doen? 
 

 Prachtklokje 
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Waarom moet je überhaupt lyrisch doen over een vogel, bloem of vlinder? 
 
Dat is toch het eigene aan de mens. Het gaat niet om de eerste levensbehoeften. En toch 
spelen we een ernstig spel met z’n allen. Ik haat vlinders uit zelfbescherming, omdat ik 
niet alles kan bestuderen. Ik heb gekozen voor planten en plantengemeenschappen. 
 
Zelfs mossen, die ik ook, te weinig om het goed te kunnen, serieus bekijk, doe ik alleen 
als bijzaak. Er is geen reden om het één of het ander te doen. Het is spel. Ik zou nog 
kunnen zeggen dat de begroeiing de basis vormt voor alle andere levensvormen. Maar ik 
had ook voor geologie kunnen kiezen. Uiteindelijk is het een niet noodzakelijke keuze om 
veldbiologie en ecologie te kiezen als een serieuze hobby. Het is een spel. Het had best 
anders kunnen zijn. 
 
Het spel zegt ook dat je orchideeën en zeldzaamheden mooi moet vinden. Aan dat deel 
doe ik niet mee. Ik word pas echt geraakt als ik de detaillering van een bloem met de 
structuurjes en bouwplannen met een loep of een microscoop bekijk. Ik heb deze reis 
mooie herinneringen aan engbloem, gewone vleugeltjesbloem, kalkwalstro en 
wimperparelgras. 
 

 
De eerste orchis 

 
Verder te lezen: 
- Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur, Johan 

Huizinga http://www.dbnl.org/tekst/huiz003homo01_01/ (De spelling is oud, maar 
het idee is nog net zo verfrissend als toen.) 

- De kunst van het reizen, Alain de Boton 
 

Tips 
  
- Bij zuurkool is een flesje Duchesse, een wat zurig bier, ontzettend lekker. Te koop bij 

de C1000. 
- Hutspot moet je niet met aardappelen, maar met pastinaak maken. Voor twee 

personen: één winterwortel, één pastinaak en één grote ui. 20 minuten in één pan 
koken en stampen. 

- Voor de chocoladeliefhebbers: In Delft is er De Lelie tegenover het koor van de Oude 
Jan. In Amsterdam is er Puccini met twee vestigingen. Dat is echt een grofstoffelijk 
hedonistisch genoegen. 
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Donderdag 
Cor Nonhof 
 
Donderdag, hemelvaart, en de streek komt tot leven. De Belgen maken er een lang 
weekend van. Onze wandeling start in Olloy en daar is de vlooienmarkt in opbouw. 
Daarna gaan we de natuur in. 
 

         
 
We zullen deze dag de op een niet nader te noemen plek de grote ijsvogelvlinder 
tegenkomen. We komen een stel Belgische natuurliefhebbers tegen die de soort vorig 
jaar weer teruggevonden hebben. Ze vragen ons om de preciese lokatie niet te noemen, 
omdat er andere natuurliefhebbers zijn die ze willen opprikken met spelden. De beestjes 
zijn zeker niet cameraschuw. Met het geratel van een dozijn camera’s in de automatische 
repeteerstand blijven ze gewoon zitten. 
 
Vlinderliefhebbers hoeven verder niets meer te weten over deze dag, maar voor de 
anderen maak ik het verslag gewoon af. De zoektocht van vandaag is naar varens van 
hellingbossen. En omdat ik mij altijd serieus wijd aan aan een opdracht heb ik daarover 
een apart hoofdstuk gemaakt. 
 
Vanuit Olloy lopen we naar het zuiden langs het riviertje Pau de Nouée. Patrick legt 
onderweg van alles uit over de overeenkomsten en verschillen van verwante planten en 
hun veldkenmerken: 
- Rapunzelklokje heeft van boven gezien de bloemen naar één kant staan en grasklokje 

heeft aan de wortelrozet kleine ronde blaadjes, de “dubbeltjes”. 
- Eenbloemig parelgras heeft een tegentongetje en boskortsteel niet 
- Witte en ruige veldbies hebben allebei maar één bloem per aar. De witte groeit boven 

de 150 meter en heeft witte bloemetjes. 
- Naast mannetjesvaren is er ook een geschubde mannetjesvaren. We hebben wel 

twee varianten mannetjesvaren gezien, maar geen geschubde. 
- Mannetjesvaren staat stoer rechtop en heeft een hoogstens licht getande bladrand bij 

de deelblaadjes. Wijfjesvaren is sierlijker uitgespreid en heeft diep ingesneden 
deelblaadjes. 
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Boswederik 

 
De vlinder- en insectenliefhebbers komen ondertussen ook aan hun trekken. De kleine 
ijsvogelvlinder wekt grote beroering (we hebben de grote dan nog niet gezien). De 
bosbeekjuffer wordt ook achterna gezeten. 
 
We steken naar het westen over van het ene rivierdal naar het andere. Dat gaat over een 
behoorlijke heuvel en we zien verschillen in het bos tussen rijkere en armere bodem. 
Bossen op rijke bodems kennen een rijk dierenleven wat het strooisel goed verteert en in 
de bodem werkt. Rijke bossen worden steeds rijker. Arme bossen kennen strooisel dat 
meerdere jaren blijft liggen. Vertering gaat hier door schimmels die zuren uitscheiden. 
Arme bossen worden steeds zuurder en steeds armer. 
 
Bij het afdalen naar het volgende riviertje komen we bosgierstgras en bosanemoon tegen 
als teken dat het rijker wordt. Volgens Patrick moet je je bij het determineren van 
soorten goed laten leiden door de voorkeuren van planten voor bodems en 
omstandigheden. Maar wij, arme nietswetenden, zijn al blij als we de familie herkennen. 
 
We komen weer terug in Olloy, steken de rivier en de provinciale weg over om op een 
zuidhelling, de Roche de Pas, vlinders te zoeken. Dat valt een beetje tegen door de wind, 
maar toch zijn van een paar hooilandjes de mensen niet weg te krijgen. We steken de 
weg en de rivier weer over en komen in Vierves, waar ons hotel is. 
 
Met een select gezelschap gaan we van Vierves langs 
het riviertje naar Olloy om de busjes op te halen. En 
dan komen we het mooiste hellingbos tot nu toe 
tegen. Het kent of kende een hakhoutbeheer. In 
principe met hazelaarhakhout in de onderste etage, 
maar dat is maar spaarzaam aanwezig. In de 
middenetage is het haagbeuk zoals het hoort. Verder 
zijn er overstaanders. Es en populier zijn gezien, 
maar het is vooral zoete kers. En waar we de hele 
dag naar gezocht hebben: stijve naaldvaren! 
 
’s Avonds gaan we naar Treignes om een zeer steile 
helling te bekijken die Douwe heeft gevonden: 
muggenorchis, graslelie, stalkruid, cypreswolfsmelk 
en asperge om wat te noemen. Daarna bezoeken we 
de romeinse villa. Ze proberen de bodem tussen de 
muurtjes van de opgraving kaal te houden en dat 
vindt langbaardgras heel fijn. Een pol voor Rita 
meegenomen ter lehringe ende vermaeck. 
 

 
Patrick in Haagbeukenhakhout 
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Leermomenten 

 
 

Mannetjes- en wijfjesvaren hand in hand 

 
Grasklokje met “dubbeltjes” in de 
wortelrozet 

 
Rapunzelklokje van boven. De bloemen 
staan naar één kant 

 
Ruige veldbies 

 
Witte veldbies 

 
We durven het bijna niet te zeggen, maar we hadden grote problemen met 
boerenwormkruid. We zaten in de rozenfamilie te zoeken vanwege het blad en dachten 
aan welriekende agrimonie vanwege de geur. Het boerenwormkruid ruikt in België wat 
anders dan in Nederland. Welriekende agrimonie hebben we ook gevonden en ruikt 
meer naar citroen. Boerenwormkruid heeft geen steunblaadjes aan de voet van het blad. 
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Varens 
Cor Nonhof 
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Smalle stekelvaren 

 

 
 
Stijve naaldvaren 
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Muurtje bij het vallen van de avond 
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Vrijdag 3 juni 
Douwe de Vries 
Weersgesteldheid: zon met sluierbewolking, 20-23 graden. 
 
Waar de Eau Blanche en de Eau Noire tezamen stromen en verder als Viroin door het 
landschap gaan, rijst een Devonische kalkrots op, de Roche a Lomme. 
Toen we ’s morgens met onze busjes hierlangs kwamen, was nog niet zeker of we aan 
deze rots toe zouden komen, want ons belangrijkste excursiedoel was de noordelijker 
gelegen Tienne (heuvel) aux Pauquis. ‘Pauquis’ zijn de takken van de buxusboom/struik 
die met Palmpasen in de R.K. kerk gezegend worden; voor de bomen op deze heuvel 
kennelijk ook met de zegen van hierboven, want de buxussen dreigden op een gegeven 
moment de rest van de vegetatie zodanig te verdringen dat er flink in gedund moest 
worden. 
 
Na de busjes in Dourbes, een van de acht deelgemeenten van Viroinval, geparkeerd te 
hebben, kon de wandeling een aanvang nemen. Langs een geleidelijk stijgend pad lieten 
zich al snel de eerste vlinders zien: ik ving de namen op van dambordje, bruin zandoogje 
en pruimenpage. Het wandeltempo werd hierdoor wel enigszins gedrukt, maar het 
duurde gelukkig niet lang, of ook de plantenliefhebbers kwamen aan hun trekken. Op een 
open zonnig en schraal terreintje niet ver van de bosrand stonden flink wat welriekende 
nachtorchissen (honingmerk parallel!), gemarkeerd met vlaggetjes. Kennelijk wordt naar 
de verspreiding van deze soort onderzoek gedaan; ik was al eerder op zo’n 
onderzoeksveldje gestuit. 
 
Keverorchis, echte sleutelbloem, verfbrem, engbloem en kleine pimpernel waren een 
aantal van de overige hier waargenomen soorten.  
 
Na enig zoeken –hierbij geholpen(?) door de GPS van Gerard- vonden wij een geschikte 
doorsteek door het bos om bij het gekapte deel van de Tienne te komen. Het pad 
transformeerde zich al snel in een buxusallee; deze zou ons leiden tot het door Patrick 
als “heilige der heiligen” omschreven gebied: de achter de kapvlakte gelegen kalkrichel. 
Maar voordat het zover was, deden we nog een paar leuke vondsten: een pol 
hemelsblauwe akelei en de eerste exemplaren van bloeiende wolfskers (Atropa bella-
donna). Ook op de kapvlakte stonden overal zaailingen van deze indrukwekkende, giftige 
plant (klopt precies met de beschrijving in Heukels: ”op kapvlakten van loofbos op 
kalkhoudende grond”). Andere vermeldenswaardige soorten op de kapvlakte waren ruig 
hertshooi (idem Heukels)  en de bloedooievaarsbek (tegen de bosrand aan zoals we hem 
al eerder waren tegengekomen boven Nismes). En dan nu wat het paradijs voor de 
botanici onder ons had moeten worden: de kalkrichel aan de rand van de kapvlakte, steil 
naar beneden aflopend. Dat viel nogal tegen, wat geheel op rekening van het kurkdroge 
voorjaar te schrijven was. Orchideeën waren niet tot wasdom gekomen; we vonden zelfs 
geen bijenorchis, toch de eerste soort die je hier zou verwachten!  Ik noteerde: 
muurpeper, kalk- of kogellook, Duitse andoorn (Stachys germanica), gamander en een 
paar miezerige exemplaren van de gamanderbremraap (op de kapvlakte vonden we later 
nog twee forsere, bloeiende planten die dan ook uitgebreid gefotografeerd werden!). 



KNNV-Reis R-6, 2011, Val du Viroin (België), KNNV 2011 17 

      
Wimperparelgras;  Plooiwesp sp. 
één van de drie parelgrassen op deze plek 
 
Toen iedereen was ‘uitgefreakt’ –voor de vlinderliefhebbers vond dit voornamelijk plaats 
op de kapvlakte met als resultaat o.a. parelmoervlinder, groot geaderd witje, tweekleurig 
hooibeestje en gehakkelde aurelia-  begaven we ons weer op weg, troffen verbluffender 
wijs nog duinrozen aan en vonden een mooi door het bos afdalend pad dat in de richting 
van de Roche a Lomme voerde. Dus toch nog…. Een bloemenweitje (vlinders!) zorgde 
nog voor enige vertraging en de vermoeidheid begon ook wel een woordje mee te 
spreken, maar nadat een aantal verspieders de top van de rots bereikt hadden en aan de 
achterblijvers verslag hadden uitgebracht, trok de vondst van een solitaire uitgebloeide 
bokkenorchis (en de eerste bloeiende gamander) nog wel een aantal mensen over de 
streep om boven een kijkje te gaan nemen. 
 
Het uitzicht en de daar aanwezige schaapskudde waren de klim ook waard. 
De groep liep toen terug naar de busjes, terwijl ik het pad door het bos naar beneden 
vervolgde dat uitkwam op het punt waar ik dit verslag heb laten beginnen, bij de samen- 
vloeiing van Eau Blanche en Eau Noire dus. Daar wenkte Nismes mij van verre en na een 
half uurtje langs een saaie en zonovergoten weg kon ik mij als eerste laven aan het 
regionale kersenbier op ‘ons’ caféterras. 
 
Terug in het hotel wachtte ons nog een culinair hoogstandje van de chef: voortreffelijke 
brandnetelsoep en prima forellen uit een plaatselijke kwekerij –er waren niet genoeg 
vissers voorhanden geweest om de hele groep van een visje uit de Viroin te voorzien!- 
met een heerlijk sausje waarin o.a. venkel en ricard inzat, maar waarvan het recept 
uiteraard geheim moest blijven… 
 
’s Avonds trokken er nog een aantal liefhebbers op uit om te proberen een oehoe nest in 
een kalkrotswand boven Olloy, een naburig dorpje, op te sporen. Dat lukte uiteindelijk 
met behulp van de telescoop van Belgische natuurvrienden –op dit niveau gaat de 
samenwerking wel uitstekend- waardoor een ouder en twee jongen gespot konden 
worden. Dat was dan de kers op de taart van ons verblijf in het verrukkelijke Val du 
Viroin! 
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TEEK 
 
Witte rapunzel met teek. Twee deelnemers 
zijn op de reis gebeten. Ik heb een 
boswachter van SBB gevraagd hoe zij 
daarmee omgaan. Je slikt antibiotica als je 
een rode vlek of ring krijgt of spierkrampen 
ontwikkelt. 
 
De teek zoekt een hoog punt en wacht dan 
desnoods een half jaar tot er iets of iemand 
voorbij komt die hij wel lust. 
 
Kijk ook op http://www.lymevereniging.nl/  

 
 
Douwes teek 
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Deelnemers 
 
Reisleiding: Patrick Hommel en Loes Dieben 
 
Deelnemers: Nico & Ali Schrijver, Marian Barendtszen, Tjeerd Dijkstra, Gerard & Trudy 
Vos, Martien Schevers, Ursula Wittbrodt, Henny Vernooy, Marion Zondervan, Rita van 
den Bos, Douwe de Vries, Cor Nonhof, Adrie Vermeulen en Peter Pfaff. 
 

 
 
    Martien, Marian, Gerard, Douwe, Cor, Ursula, Tjeerd, Adrie, Loes, Peter, Nico, 
                                   Ali,        Trudy,     Henny, 
                                          Marion,                            Rita       &         Patrick.
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Bijlage: Insektenlijst  
Marian Barendtszen; met toevoegingen van anderen 
 
VLINDERS VAN DAG EN NACHT, 

MICRO’s 

Kleine vos 
Klein geaderd witje 
Groot geaderd witje 
Bont zandoogje 
Bruin zandoogje 
Groot dikkopje 
Bont dikkopje 
Geelsprietdikkopje 
Zwartsprietdikkopje 
Klein koolwitje 
Groot koolwitje 
Icarus blauwtje 
Bruin blauwtje 
Kalkgraslanddikkopje 
Dwerg blauwtje 
Klaverblauwtje 
Landkaartje 
Dambordje 
Hooibeestje 
Tweekleurig hooibeestje 
Bosparelmoervlinder 
Paarse parelmoervlinder 
Grote parelmoervlinder 
Keizersmantel 
Zilveren maan 
Rotsvlinder 
Argusvlinder 
Atalanta 
Citroenvlinder 
Pruimenpage 
Gehakkelde aurelia 
IJsvogelvlinder 
Grote ijsvogelvlinder 
Boswitje 
 

Bruine daguil 
Roodbandbeer 
Geoogde bandspanner 
Gewone bandspanner 
Kantstipspanner 
Grijze stipspanner 
Roomvlek 
Kolibrievlinder 
Glasvleugelpijlstaart 
Hagedoornspanner 
Hoornaarvlinder 
Gestreepte goudspanner 
St.Jacobsvlinder 
Witvlakvlinder (rups) 
Zuringspanner 
Baardsnuituil 
Bruine snuituil 
Mi-vlinder 
Oranje iepentakvlinder 
Paarsbandspanner 
Metaalvlinder 
Gewone worteluil 
Appeltak 
Kleine nachtpauwoog (rups) 
Ringelrups (rups) 
Groene eikenbladroller 
Kamperfoeliebloesemmot 
Gevlamde bladroller 
Olindia schumacherana (bladroller) 
Alabania geoffrella 
Sneeuwwite vedermot 
Fijne golfbandmot 
Kuifvlinder (Shargacucullia verbasci), 
rups op koningskaars 
Boterbloempje 
Gestippelde oogspanner 
Groentje 

 
KEVERS 

Groene zandloopkever 
Prachtschijnbok 
Gouden tor 
Krekel spec. 
Strangalia melanura (boktor) 
Strangalia attenuata (boktor) 
Steilkopje 
Reuzengoudhaan 
Judolia cerambycifolia (boktor) 

Schrijvertje 
Lagria hirta 
Malachius bipustulatus (weekschildkever) 
Cantharis pellucida 
Rode smalbok 
Groene bladsnuitkever 
Leptura livida (boktor) 
Zwart soldaatje 
Anoplodera sexguttata (boktor) 
Rozenkever 

 
WANTSEN 

Bessenwants 
Boswants, nimf 
Picromerus bidens 
Deraeocoris spec. 

Grypocoris sexguttatum 
Doorncicade 
Geringde roofwants 
Pyjamawants 
Vuurwants 

Lederwants 
Carpocoris 
purpureipennis 
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LIBELLEN 

Bosbeekjuffer 
Weidebeekjuffer 
Platbuik 
Keizerlibel 

Blauwe 
breedscheenjuffer 
Vuurjuffer 
Azuurwaterjuffer 
Watersnuffel 

Gaffelwaterjuffer 
Lantaarntje 
Variabele waterjuffer 

 
EN  VERDER NOG: 

Komkommerspin Araneus cerepegus 
Elfenlampje, nest van  Lantaarnspin sp. 
Gewone kameleonspin 
Gouden sprinkhaan, vrouw 
Grote groene sabelsprinkhaan 
Boskakkerlak 
Temnostoma vespiforme (zweefvlieg) 

Lijkenvlieg 
Schorpioenvlieg 
Hypetoptera punctulata, slakkendodend 
vliegje, lijkt op een boorvlieg 
Hommelzweefvlieg 
Langlijfje 
Gewone kameleonspin 
Rupsendoder 

 
 

    
Zilveren maan 

 

    
Glasvleugelpijlstaart                                   Paarsbandspanner 
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Grote ijsvogelvlinder 

 

    
Kleine ijsvogelvlinder 

 

  Pruimenpage 
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Bijlage: Planten 
 

         
Grote keverorchis                       Muggenorchis                         Welriekende nachtorchis 
 

 Gamanderbremraap op gamander 
 
Plantenlijst Dal van de Viroin (30 mei t/m 3 juni 2011) 

Patrick Hommel en Loes Dieben 
 
Nederlandse naam ma di wo do vr Wetenschappelijke naam Milieu 

Aak, Spaanse   x       Acer campestre B 
Aalbes       x   Ribes rubrum R 
Aardbeiganzerik   x       Potentilla sterilis  B 
Aarddistel   x   x   Cirsium acaule K 
Aardzegge   x       Carex humilis K 
Adelaarsvaren       x   Pteridium aquilinum A 
Agrimonie, Gewone   x       Agrimonia eupatoria C 
Agrimonie, Welriekende       x   Agrimonia procera C 
Akelei, Wilde         x Aquilegia vulgaris B 
Akkerdistel x         Cirsium arvense  C 
Akkerkool   x       Lapsana communis D 
Akkerwinde   x x     Convolvulus arvensis  C 
Amandelwolfsmelk x         Euphorbia amygdaloides B 
Andoorn, Duitse   x       Stachys germanica  B 
Aronskelk, Gevlekte   x       Arum maculatum R 
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Nederlandse naam ma di wo do vr Wetenschappelijke naam Milieu 

Asperge       x   Asparagus officinalis  K 
Beemdgras, Plat     x     Poa compressa D 
Beemdkroon   x       Knautia arvensis C 
Berghertshooi   x       Hypericum montanum B 
Bergnachtorchis     x     Platanthera chlorantha B 
Bergzegge   x       Carex montana  R 
Berk, Ruwe x     x   Ruwe berk A 
Bermzegge, Groene x x x     Carex divulsa B 
Betonie   x       Stachys officinalis  B 
Beuk x     x   Fagus sylvatica A 
Bevertjes   x x x   Briza media  K 
Bitterkruid, Echt   x       Picris hieracioides  K 
Blaassilene     x     Silene vulgaris  K 
Blauwgras   x       Sesleria albicans  K 
Bloedooievaarsbek   x       Geranium sanguineum B 
Boerenwormkruid   x x     Tanacetum vulgare  C 
Bokkenorchis         x Himantoglossum hircinum K 
Borstelgras   x       Nardus stricta K 
Bosaardbei   x       Fragaria vesca K 
Bosandoorn       x   Stachys sylvatica  R 
Bosanemoon x         Anemone nemorosa R 
Bosbes, Blauwe       x   Vaccinium myrtillus  A 
Bosbies x         Scirpus sylvaticus W 
Bosbingelkruid       x   Mercurialis perennis R 
Bosereprijs x         Veronica montana R 
Bosgierstgras       x   Milium effusum A 
Boskortsteel     x x   Brachypodium sylvaticum  R 
Bosmuur       x   Stellaria nemorum  R 
Bosrank   x       Clematis vitalba B 
Bosvogeltje, Bleek     x     Cephalanthera damasonium B 
Boswederik x     x   Lysimachia nemorum R 
Boswilg   x       Salix caprea B 
Boszegge     x     Carex sylvatica  R 
Boterbloem, Gulden       x   Ranunculus auricomus R 
Boterbloem, Scherpe x         Ranunculus acris C 
Boterbloem,Kruipende x         Ranunculus repens  C 
Brem       x   Cytisus scoparius  A 
Brunel, Witte    x       Prunella laciniata K 
Centaurie, Grote   x       Centaurea scabiosa K 
Cichorei, Wilde     x     Cichorium intybus  C 
Cipreswolfsmelk   x       Euphorbia cyparissias  K 
Dagkoekoeksbloem x         Silene dioica  B 
Damastbloem   x       Hesperis matronalis  B 
Donderkruid     x     Inula conyzae  K 
Dotterbloem x         Caltha palustris W 
Dravik, Ijle x         Anisantha sterilis C 
Driedistel   x       Carlina vulgaris K 
Duifkruid     x     Scabiosa columbaria  K 
Duinroosje         x Rosa pimpinellifolia K 
Duist   x       Alopecurus myosuroides D 
Duivekervel, Gewone     x     Fumaria officinalis C 
Dwergmispel, Wilde         x Cotoneaster integerrimus K 
Egelantier   x x     Rosa rubiginosa B 
Eikvaren, Gewone   x   x   Polypodium vulgare A 
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Nederlandse naam ma di wo do vr Wetenschappelijke naam Milieu 

Engbloem, Witte   x   x   Vincetoxicum hirundinaria B 
Ereprijs, Liggende         x Veronica prostrata K 
Es, Gewone x x   x   Fraxinus excelsior R 
Esdoorn, Gewone x x   x   Acer pseudoplatanus R 
Fakkelgras, Smal   x x x   Koeleria macrantha  K 
Gamander , Echte   x   x x Teucrium chamaedrys K 
Gamanderbremraap   x x   x Orobanche teucrii K 
Glanshaver x         Arrhenatherum elatius C 
Gouwe, Stinkende x         Chelidonium majus D 
Grasklokje       x   Campanula rotundifolia C 
Graslelie, Grote       x   Anthericum liliago K 
Guichelheil         x Anagallis arvensis C 
Haagbeuk x         Carpinus betulus R 
Haver, Zachte   x       Helictotrichon pubescens K 
Hazelaar x         Corylus avellana R 
Heermoes   x       Equisetum arvense  C 
Heggenwikke x         Vicia sepium C 
Helmbloem, Gele   x       Pseudofumaria lutea D 
Helmkruid, Gevleugeld     x     Scrophularia umbrosa W 
Helmkruid, Knopig       x   Scrophularia nodosa  R 
Hengel       x   Melampyrum pratense  A 
Herderstasje, Gewoon     x     Capsella bursa-pastoris C 
Herfsttijloos     x     Colchicum autumnale K 
Hertshooi, Ruig         x Hypericum hirsutum B 
Hommelorchis   x       Ophrys fuciflora K 
Hondsroos     x     Rosa canina B 
IJzerhard     x     Verbena officinalis D 
Jakobskruiskruid   x       Senecio jacobaea C 
Jeneverbes   x       Juniperus communis K 
Kaardenbol, Grote   x x     Dipsacus fullonum C 
Kaasjeskruid, Grote   x       Malva sylvestris C 
Kalkwalstro   x x     Galium pumilum K 
Kamgras       x   Cynosurus cristatus  C 
Kamille, Echte     x     Matricaria recutita C 
Kamille, Reukloze     x     Matricaria maritima C 
Kamperfoelie, Rode   x       Lonicera xylosteum B 
Kamperfoelie, Wilde       x   Lonicera periclymenum B 
Keverorchis, Grote     x   x Listera ovata  R 
Klaproos, Bleke     x     Papaver dubium D 
Klaver, Bochtige   x     x Trifolium medium B 
Klaver, Geelwitte   x       Trifolium ochroleucon K 
Klaverzuring, Witte x     x   Oxalis acetosella  R 
Klimop   x       Hedera helix R 
Knoopkruid     x     Centaurea jacea C 
Kogelbloem   x       Globularia bisnagarica K 
Kogellook         x Allium sphaerocephalon K 
Kompassla   x       Lactuca serriola D 
Koningskaars   x       Verbascum thapsus  K 
Kornoelje, Rode   x x     Cornus sanguinea B 
Kortsteel, Gevinde   x       Brachypodium pinnatum K 
Kraailook     x     Allium vineale C 
Kropaar x         Dactylis glomerata C 
Kruisbladwalstro     x     Cruciata laevipes  C 
Kruldistel       x   Carduus crispus  C 
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Nederlandse naam ma di wo do vr Wetenschappelijke naam Milieu 

Langbaardgras, Gewoon         x Vulpia myuros  D 
Lathyrus, Brede           Lathyrus latifolius B 
Leeuwenbek, Kleine     x     Chaenorhinum minus C 
Leeuwentand, Ruige     x     Leontodon hispidus K 
Lelietje-van-dalen       x   Convallaria majalis  A 
Liguster, Wilde   x x     Ligustrum vulgare  R 
Look-zonder-look     x x   Alliaria petolata B 
Maagdenpalm, Kleine x         Vinca minor  R 
Madeliefje x       x Bellis perennis C 
Mannetjesereprijs       x   Veronica officinalis A 
Mannetjesvaren x         Dryopteris filix-mas R 
Margriet, Gewone   x       Leucanthemum vulgare C 
Marjolein, Wilde     x     Origanum vulgare K 
Meelbes   x       Sorbus aria  K 
Meidoorn, Eenstijlige   x       Crataegus monogyna B 
Melganzenvoet x         Chenopodium album C 
Melkdistel, Gekroesde   x       Sonchus asper D 
Morgenster, Gele   x       Tragopogon pratensis  K 
Muggenorchis, Grote   x x x   Gymnadenia conopsea K 
Muizeoor   x       Hieracium pilosella K 
Muskuskaasjeskruid   x x     Malva moschata C 
Muskuskruid x         Adoxa moschatellina R 
Muur, Grote       x   Stellaria holostea R 
Muurleeuwenbek   x       Cymbalaria muralis D 
Muurpeper         x Sedum acre K 
Muurvaren   x       Asplenium ruta-muraria D 
Naaldvaren, Stijve       x   Polystichum aculeatum R 
Nachtorchis, Welriekende     x   x Platanthera bifolia  B 
Nachtsilene       x x Silene nutans  C 
Nagelkruid, Geel     x     Geum urbanum D 
Nieskruid, Stinkend   x   x   Helleborus foetidus B 
Okkernoot   x       Juglans regia D 
Ooievaarsbek, Kleine     x     Geranium pusillum D 
Ooievaarsbek, Slipbladige x x       Geranium dissectum C 
Ooievaarsbek, Zachte x         Geranium molle  C 
Paardenhoefklaver   x       Hippocrepis comosa K 
Palmboompje   x     x Buxus sempervirens B 
Parelgras, Eenbloemig x     x   Melica uniflora  R 
Parelgras, Gewimperd          x Melica ciliata  B 
Parelzaad, Glad   x       Lithospermum officinale K 
Pijlbrem   x       Genistella sagittalis K 
Pimpernel, Kleine   x x     Sanguisorba minor K 
Purperorchis         x Orchis purpurea  B 
Rapunzel, Zwartblauwe x         Phyteuma spicatum R 
Rapunzelklokje       x   Campanula rapunculus C 
Ratelaar, Kleine     x     Rhinanthus minor K 
Reuzenzwenkgras         x Festuca gigantea R 
Ringelwikke   x       Vicia hirsuta  C 
Robertskruid     x     Geranium robertianum D 
Rolklaver, Gewone x         Lotus corniculatus  C 
Roos, Gelderse   x       Viburnum opulus  B 
Salomonszegel, Gewone       x   Polygonatum multiflorum A 
Salomonszegel, Welriekende   x x   x Polygonatum odoratum B 
Schaduwgras x         Poa nemoralis  R 
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Nederlandse naam ma di wo do vr Wetenschappelijke naam Milieu 

Schaduwkruiskruid       x   Senecio ovatus R 
Schapenzuring       x   Rumex acetosella A 
Scheefkelk, Ruige         x Arabis hirsuta K 
Schijfkamille     x     Matricaria discoidea C 
Sint Janskruid   x       Hypericum perforatum C 
Slangenkruid   x       Echium vulgare K 
Sleedoorn   x       Prunus spinosa B 
Sleutelbloem, Gulden   x x     Primula veris  R 
Sleutelbloem, Slanke   x   x   Primula elatior R 
Smele, Bochtige       x   Deschampsia flexuosa A 
Sneeuwbal, Wollige   x       Viburnum lantana B 
Speerdistel x         Cirsium vulgare  C 
Spoorbloem, Rode   x       Centranthus ruber  D 
Springzaadveldkers       x   Cardamine impatiens  R 
Stalkruid, Kruipend     x     Ononis repens  K 
Steenbreekvaren   x   x   Asplenium trichomanes D 
Steentijm, Kleine         x Clinopodium acinos K 
Stekelvaren, Smalle       x   Dryopteris carthusiana A 
Struikhei       x   Calluna vulgaris A 
Teunisbloem, Middelste   x       Oenothera biennis D 
Tijm, Wilde   x       Thymus serpyllum K 
Toorts, Zwarte     x     Verbascum nigrum K 
Tripmadam   x       Sedum reflexum K 
Trosdravik x         Bromus racemosus C 
Tuinbingelkruid     x     Mercurialis annua  D 
Valeriaan, Echte     x     Valeriana officinalis  K 
Veldbies, Grote       x   Luzula sylvatica A 
Veldbies, Ruige x     x   Luzula pilosa  R 
Veldbies, Witte x     x   Luzula luzuloides  R 
Veldkers, Kleine     x     Cardamine hirsuta  D 
Veldlathyrus x         Lathyrus pratensis  C 
Verfbrem   x       Genista tinctoria  K 
Vetkruid, Wit   x     x Sedum album  K 
Vingerhoedskruid, Geel   x x x   Digitalis lutea  B 
Vingerhoedskruid, Gewoon     x     Digitalis purpurea B 
Vingerzegge   x       Carex digitata R 
Viooltje, Maarts   x       Viola odorata R 
Viooltje, Ruig   x       Viola hirta  B 
Vlas, Smal     x     Linum tenuifolium  K 
Vlasbekje     x x   Linaria vulgaris C 
Vleugeltjesbloem, Gewone   x   x   Polygala vulgaris  K 
Vliegenorchis     x     Ophrys insectifera K 
Voorjaarsganzerik   x       Potentilla verna K 
Vossenstaart, Geknikte x         Alopecurus geniculatus W 
Vossenstaart, Grote x         Alopecurus pratensis C 
Vrouwenmantel        x   Alchemilla spec. C 
Walstro, Geel   x       Galium verum K 
Walstro, Glad   x       Galium mollugo C 
Walstro, Liggend       x   Galium saxatile  A 
Waterweegbree, Grote x         Alisma plantago-aquatica W 
Weegbree, Grote   x       Plantago major C 
Weegbree, Ruige   x       Plantago media K 
Weegbree, Smalle   x       Plantago lanceolata  C 
Wijfjesvaren x         Athyrium filix-femina R 
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Nederlandse naam ma di wo do vr Wetenschappelijke naam Milieu 

Wilg, Bittere   x       Salix purpurea W 
Wilgenroosje x         Chamerion angustifolium B 
Wintereik x         Quercus petraea  A 
Witbol, Gestreepte   x       Holcus lanatus C 
Wolfskers         x Atropa bella-donna B 
Wondklaver   x       Anthyllis vulneraria K 
Wouw     x     Reseda luteola B 
Zegge, IJle       x   Carex remota R 
Zegge, Ruige x         Carex hirta W 
Zegge, Slanke     x x   Carex strigosa R 
Zegge, Zeegroene   x       Carex flacca K 
Zenegroen, Kruipend x     x   Ajuga reptans R 
Zomereik x     x   Quercus robur A 
Zonneroosje, Geel   x   x   Helianthemum nummularium K 
Zuurbes   x       Berberis vulgaris  K 
 

Programma         

maandag (middag) Omgeving Vierves-sur-Viroin  

maandag (avond) idem       

dinsdag (ochtend) Nismes, Les Abannets  

dinsdag (middag) Tienne Breumont    

dinsdag (avond) Chamoussia     

woensdag (ochtend) Roche Madoux     

woensdag (middag) La Roche Trouée, Fondri des Chiens  

woensdag (avond) Tienne Brûlé     

donderdag (ochtend) Rau de Nouée, Taille de Baimont  

donderdag (middag) Olloy-sur- Viroin, Roche du Pas  

donderdag (avond) Les Rivelottes, Treignes (Gallo-Romeins villa)  

vrijdag (ochtend) Tienne aux Paquîs  

vrijdag (middag) Roche à Lomme    

vrijdag (avond) Carrièrre Frimoye  
 

M:   Milieutypen 

A:   bossen op arme bodem 

B:   bosranden, kapvlaktes, open plekken in bos 

C:   cultuurlandschap 

D:   dorpen, tuinen, muren 

K:   kalkgraslanden en -rotsen 

R:   bossen op rijke bodem 

W:   water(kant) 
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Bijlage: Amfibieën&Reptielen, Vogels 
Loes Dieben 
 
AMFIBIEEN EN REPTIELEN 

Bruine kikker 
Groene kikker 

Hazelworm 
Levendbarende hagedis 
Muurhagedis 

 
VOGELS 

Grote canadese gans 

Wilde eend 
Slangenarend 
Vale gier (3) 
Rode wouw 
Buizerd 
Torenvalk 
Fazant 
Meerkoet 
Kievit 
Kokmeeuw 
Holenduif 
Houtduif 
Turkse tortel 
Zomertortel 

Koekoek 

Bosuil 

Oehoe 
Gierzwaluw 
IJsvogel 

Groene specht 
Grote bonte specht 
Oeverzwaluw 
Boerenzwaluw 
Huiszwaluw 
Boompieper 
Gele kwikstaart 
Grote gele kwikstaart 
Witte kwikstaart 
Winterkoning 
Heggemus 
Roodborst 
Nachtegaal 

Zwarte roodstaart 

Merel 
Zanglijster 
Grote lijster 
Braamsluiper 
Grasmus 
Tuinfluiter 
Zwartkop 

Fluiter 
Tjiftjaf 
Fitis 
Goudhaan 
Koolmees 
Boomklever 
Boomkruiper 
Gaai 
Ekster 
Kauw 
Roek 
Zwarte kraai 
Spreeuw 
Huismus 
Ringmus 
Vink 
Groenling 
Putter 
Kneu 
Geelgors 
Gekraagde roodstaart 

 

cursief:terugreis 

vet gedrukt:heenreis 

onderstreept: alleen gehoord. 
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Mossen 
Trudy Vos en Cor Nonhof 
 
Bosschoffelmos 
Bros dubbeltandmos 
Gerimpeld 
kronkelbladmos 
Geveerd sikkelmos 
Kleivedermos 
Riviersterretje 
Uitgerand zodesterretje 
Groot kringmos 
Geplooid snavelmos 
Groot laddermos 
Pluimstaartmos 
Gesnaveld klauwtjesmos 

Kammos 
Kalkvedermos 
Klein duinsterretje 
Buizerdmos 
Gewoon zijdemos 
Fijn laddermos 
Groot touwtjesmos 
Gewoon haakmos 
Achterlichtmos sp. 
Glanzend etagemos 
Kalksmaltandmos 
Gewoon gaffeltandmos 
Moerassnavelmos 

Gewoon sterrenmos 
Gewoon tuitmos 
Rondbladig 
boogsterrenmos 
Gewoon purpersteeltje 
Glanzend 
kronkelbladmos 
Struikmos 
Heideklauwtjesmos 
Gewoon dikkopmos 
Knikkend palmpjesmos 
Gewoon pelsmos 
Gedraaid knikmos

 
 
 

 
Gewoon tuitmos 


