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Excursiedoelen 
 
Een citaat uit de introductiebrief:  
Het excursiegebied ligt rond het drielandenpunt bij Schengen: het Gutland in Luxemburg, Lorraine in 
Frankrijk en Saarland in Duitsland, in een ver verleden allemaal onderdeel van het aloude hertogdom 
Lotharingen. We zijn daar het grote leisteenplateau van de Eifel en de Ardennen voorbij en de 
ondergrond bestaat er vooral uit zandsteen en twee soorten kalksteen: Muschelkalk en Keuper. 
De excursies richten zich vooral op orchideëenrijke kalkgraslanden en hellingbossen op kalkbodem. 
Kortom: veel kalkvegetaties. 
 
Deze KNNV-reis werd in eerste instantie aangekondigd als een reis naar Luxemburg. 
De praktijk was echter dat ons hotel in Duitsland stond en dat we 1 dag in Luxemburg hebben 
rondgekeken, 1 dag in Frankrijk en de rest van de week in Duitsland. 
 
 
Deelnemerslijst 
 
Reisleiding:  Patrick Hommel en Loes Dieben 
Deelnemers: Tjeerd Dijkstra 
 Cor Nonhof 
 Cécile Arnold 
 Cees Noordsij 
 Corrie Kroon 
 Maya de Veer 
 Will Melger 
 Anneke van Vliet 
 Sytze Hempenius 
 Nicoline Kuurstra 
 Cees Fokkens 
 Yula van Barneveld 
 Jan Willem Keijning 
 Jos Bouvrie 
 Hans Schinkel 
 Ellen Kerkhof 
Foto’s: Nicoline Kuurstra, Cor Nonhof, Hans Schinkel en Ellen Kerkhof 

 

 
De groep voor het hotel “Laux” in Weiler (D) 
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Dagverslagen 
 
 
Dag 1 - 18 mei 2014                     Hans Schinkel 
 
We gaan met de trein naar Elst, het vertrekpunt van de Schengenreis. De NS-reisplanner gaf aan dat 
er op dit traject niet aan het spoor werd gewerkt, vandaar die keuze voor de trein. We arriveren zonder 
vertragingen en maken kennis met al gearriveerde medereizigers. Sommigen kennen we al, anderen 
ontmoeten we voor het eerst. De laatste Schengengangers arriveren, de bagage wordt ingeladen en 
beide busjes gaan op pad. 
Het weer is goed, de voorspellingen zijn gunstig, niets staat een geslaagde week in de weg. Ook dit 
deel van de reis verloopt voorspoedig: geen Stau te zien. Het land wordt heuvelachtiger, we zijn in 
Duitsland. Veel windmolens, die misstaan niet in het heuvelllandschap, misschien verfraaien ze het 
zelfs wel. Het is duidelijk dat het de afgelopen periode warm is geweest: de koolzaadvelden zijn niet 
meer geel van de bloemen, de bloemen zijn al vervangen door, ja, hoe heet dat bij koolzaad, 
hauwtjes? 
Een roek wordt vanuit het busje waargenomen en de eerste rode wouw gespot. Wat is het toch een 
mooi gezicht zo’n vogel te zien, die door de stand van vleugels en staart te veranderen profiteert van 
de thermiek en schijnbaar zonder enige inspanning te leveren verder zweeft.  
Een eet- en plaspauze, later nog een plaspauze en we arriveren bij het hotel. Het hotel ligt niet in 
Schengen, zelfs niet in Luxemburg, maar in Duitsland, maar ja, je kunt niet alles hebben. 
Kamerverdeling en om half zeven aan de maaltijd. Lekker vroeg! Een biertje op het terras, iemand 
bestelt wit bier, dat is een goed idee, ik volg dus. De ober vraagt of het ‘dunkles’ of ‘helles’ moet zijn. 
Bij Weizenbier klink dat niet gek, maar in Nederland zou de vraag naar ‘donker witbier’ toch ietwat 
vreemd klinken. Loes arriveert met een dode vogel in de hand: een waterspreeuw. Ook deze vogel zal 
zijn bestemming bereiken: de vogellijst. 
De maaltijd, het eten is prima, beter dan bij de Eifelreis van vorig jaar. Wat mededelingen, een 
vrijwilliger meldt zich voor het verslag en er wordt gevraagd: ‘wie maakt het verslag van deze dag?’ Ik 
meld me snel, dan heb ik het maar weer gedaan.  
O ja. Een volgende keer raadplegen we de reisplanner ook voor de terugreis, die moesten we van 
Zwolle tot Meppel met de bus afleggen. Zo leverde zelfs het laatste deel van de reis nog een 
leermomentje op. 
 

 
Wat gaan we voor moois zien? 

 
 
Dag 2 – 19 mei 2014         Corrie Kroon 
 
De eerste dag in Weiler, het uitgebreide ontbijtbuffet  stond om 8 uur voor ons klaar. De vakantie was 
echt begonnen. Om 9 uur vertrokken we richting Harlingerveld een mooi gebied met bossen, akkers 
en grashellingen. Na het parkeren van de busjes klonk al snel de kreet Rapunzels gezien. Dat was de 
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eerste van de vele bijzondere planten die we deze dag zouden zien. In de eerste meters in het bos 
kregen we college van Patrick over de typische bosplanten. Als eerste kwam de Bosroos aan de 
beurt, deze plant profiteert van het openkappen van het bos  en kan dan geweldig uitgroeien maar als 
het licht weer uitgaat en het bos dicht groeit, krijgt de Bosroos het moeilijk tot de volgende lichte 
periode. Ook werd er aandacht besteed aan de Bosereprijs, het Bosgierstgras, de Gulden boterbloem 
met zijn gehandicapte bloemblaadjes en de Bosanemoon. 
Bij de grenssteen uit 1779 vertelde Patrick over Karel de Grote die tijdens zijn leven bijna heel Europa 
veroverd en verenigd had maar na zijn dood verdeelden zijn zoons en kleinzoons zijn rijk in 
afzonderlijke gebieden o.a. Lotharingen. Na de leuke en toepasselijke geschiedenisles waren de 
bomen aan de beurt, het bos was vroeger een hakhoutbos, dat was te zien aan de vele doorgegroeide 
Haagbeuken. Haagbeuken zijn aan hun stam gemakkelijk te herkennen, het zijn spierbundelbomen. 
Toen zag Loes de eerste orchidee van deze dag, het was het Vogelnestje en even later werd het 
Bleke bosvogeltje gevonden. Na een plankierenpad waren we het bos uit en kwamen we in een weids 
landschap met weiden, akkers, bosjes en prachtige vergezichten. We doken met z’n allen de weiden 
in en dat werd gespot door  boswachter Frank, die kwam vragen of toch vooral op het pad wilden 
blijven. Patrick legde aan de boswachter uit wat voor een groep wij waren en toen bood deze aan met 
ons een speciale orchideeënroute te lopen. Dit was een prachtige route dwars door graslanden, wel 
moesten we in ganzenpas achter elkaar lopen, maar dat was geen enkel bezwaar, er was zo veel te 
zien: veel orchideeën maar ook Bergdravik, Herfsttijloos,Veldsalie en Vleugeltjesbloem. Aan het eind 
van de wandeling kregen we als toetje een bergkwelgebiedje te zien waar veel mossen groeiden en 
ook weer orchideeën.  
Na het uitrusten onder de bomen namen we afscheid van de boswachter maar morgen zal hij ons nog 
een mooi gebied laten zien. Om 16.30 uur waren we bij de busjes en gingen we hotelwaarts, het was 
een fantastische eerste dag met prachtig weer. Terug in hotel Laux smaakte het bier weer best.  
 

  
Zwarte rapunzel Netjes in ganzenpas 

. 
 
Dag 3 - 20 mei 2014                                    Jan Willem Keijning       
 
We kwamen om 9.50 uur aan bij Château de Malbrouck bij het plaatsje Manderen in Frankrijk net 
onder de Duitse grens. Het staat op een forse heuvel stoer rond te kijken naar de omgeving. 
Aan de heuvelzijde is er een soort slotgracht zonder water, met wel een brug/viaduct gemaakt. Patrick 
vertelde dat het kasteel is gerestaureerd door Viollet-le-Duc naar Middeleeuwse stijl. 
We liepen even half om het kasteel heen maar gingen niet naar binnen, we waren voor de natuur 
gekomen! 
Het was nog wat fris en halfbewolkt, later kwam er meer zon. 
Het pad lag langs de heuvel, het was wel erg lommerrijk zodat een paar mensen terugkeerden naar 
de zon om vlinders te spotten en om een bloemenwei te zoeken. 
Van de vegetatie moet hier het schaduwgras, oftewel heil Hitlergras genoemd worden. 
De groep vond aan het eind van het pad een mooi open stuk met een fraai uitzicht over het dal. We 
hadden allen weer veel bijgeleerd. 
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Om 11.30 uur kwamen we weer bij het kasteel aan, er werd nog een kolibrivlinder op slangenkruid 
gespot. 
We vertrokken naar het tweede gedeelte van onze trip, het natuurpark Hammelberg op de grens van 
Duitsland en Frankrijk in de buurt van Perl. We lunchten aldaar met een fantastisch uitzicht op de 
Moezel. 
We hadden de dag tevoren met Frank de boswachter op deze plaats afgesproken. 
We maakten een wandeling via het bos (Duitsland) naar een verlaten steengroeve in Frankrijk. Patrick 
zag zoveel planten en wist er zoveel over te vertellen dat hij soms door Loes aangespoord moest 
worden om niet bij elk groen object stil te staan. 
Het ontdekken van rondbladig wintergroen op deze kalkgrond was opmerkelijk.  
De steengroeve was een broeioven. Het was grappig om te zien dat de groep zich in een rondje 
uitspreidde, soms languit liggend (rustend?) met opnames bezig. 
Tjeerd ontdekte in de groeve een vliegenorchis! 
Na 10 minuten pauze via een zigzagpad omhoog terug naar het Duitse deel van het natuurgebied. We 
liepen langs een akker waaruit alle stenen naar de rand, tevens de grens, waren verplaatst, daarop 
groeiden struiken en bomen. Er was hier en daar een opening gemaakt om de toegang vrij te laten 
voor de jaloersmakende orchideëenpracht aan de Franse zijde (volgens de boswachter). 
Terug in het bos zagen we nog prachtige vogellijm. 
We daalden langzaam af naar de busjes. We hebben Frank heel hartelijk bedankt voor zijn 
bemoeienissen, hij gaf ook nog raad voor de trip van de volgende dag. 
We hadden hier een mooi uitzicht op Schengen langs de Moezel met het Drielandenpunt. Zo zijn we 
een paar maal ongemerkt de grens over geweest.  
Om 17.00 uur waren we weer thuis. 
Na het eten ging een groepje nog mee met Patrick en er waren ook terrassiers. 
Drie mensen van de groep van Patrick waagden zich nog even in een zeer donker bos zonder wolven 
naar het scheen. Ellen was in haar eentje op pad, zij had nog een vos gezien en een fraaie witte 
blaassilene meegenomen. 
Het was een prachtige dag en mijn hoofd zit nog steeds vol met moeilijke namen. 
 

  
Vogelnestje (op diverse dagen gezien) Frank de boswachter wijst de weg 

 
 
Dag 4 - 21 mei 2014                                Nicoline Kuurstra 
  
"Het ziet er bewolkt uit”, zegt Jan-Willem aan het ontbijt, "maar de stemming is dat niet". 
Cor heeft de berichtgeving over de weersverwachtingen van de regio gevolgd en zegt dat we het 
vandaag nog wel droog houden en dat het 27 graden zal worden. 
Deze dag géén orchideëen, maar fraaie vergezichten, zo was de boodschap gisteravond van Patrick 
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bij de excursie-uitleg over vandaag. Dus op weg naar Dreisbach, niet ver van ons hotel in Merzig. 
We parkeren langs de oever van de Saar. Het biedt een sereen uitzicht op de rivier. Geen zuchtje 
wind.  
We lopen het "Vogelschutzlehrpfad". Hier zit geen kalk in de grond. De vegetatie is te vergelijken met 
dat van de Veluwe. 
Ik mag alles schrijven van Patrick. "Maar als de reigerkolonie hier wordt vergeten dan zwaait er wat"!! 
We lopen langs een stroom omhoog. Horen Zwartkop, Merel, Gekraagde roodstaart. 
Het Groot springzaad is hier een typische plant; houdt van bronnetjes. Langs de kant liggen 
brokstukken bont zandsteen. 
Op het bospad is het nogal donker en een beetje kil maar de boslucht is geurig en fris. 
Een grote harige, lichtbruine rups [foto] loopt op de leuning van één van de bruggetjes. 
De bekende soorten van de arme zure grond zien we hier: Bosereprijs, Zenegroen. Er komt hier 
weinig aan vlinders langs. 
We lunchen bij een hut. Er vliegen Zwarte meesjes over. 
Op het hoogste punt met uitzicht vertelt Patrick over de stroom van de Saar: tectoniek is hier aan de 
orde. 
Nu naar beneden, langs een steil pad. [ Zo staat dat aangegeven ]. Maar het is goed te doen. 
Wel heel goed moet je op je stapjes letten.  
Onderweg komen we langs de kant een lichtgroen nachtvlindertje tegen, een Appeltak. 
Ook een z.g. Rode pekanjer wordt gesignaleerd en uitvoerig besproken. 
Beneden gekomen wachten we op elkaar en pauzeren nog even.  
En dan wordt nog een poging gewaagd om een korte excursie naar de uiterwaarden van de Saar 
bij Schwemlingen te maken. Moeilijk, zo blijkt het wel, om toegang te vinden tot een vrij te betreden 
gebied. 
 “s Avonds is het diner weer "dik voor mekaar". Bloemkool-crême soep, schnitzels met wortelen en 
doppers. En een mini-toetje van chocolademousse dat luxe is uitgedost met schijfjes fruit. 
   
 

 

 

 
Rups van een Hageheld Langs de Saar 

 
 
Dag 5 - 22 mei 2014                     Cécile Arnold 
 
Omgeving wijndorp Ahn en Romeinse villa in Nennig 
 
Bij het ontbijtbuffet als iedereen zijn ontbijt en lunch bij elkaar scharrelt, leest Yula het weerbericht uit 
de plaatselijke krant voor. De dag start zonnig, in de loop van de dag steeds meer buien en bij 
temperaturen tussen 23 en 25 graden ”Hagelschlag”. Tot vreugde van Yula komt er dan hagelslag uit 
de hemel vallen. 
Patrick legt ons drie keuzes voor: naar Schengen (dit wil niemand), bij het hotel blijven (dit wil bijna 
niemand) en naar de wijngaarden met kalkgraslandjes bij het dorp Ahn in Luxemburg. Door heuvelend 
landschap met verzorgde huizen, rode bloeiende kastanjes en hier en daar een meiboom rijden we via 
Perl, Remich en langs de Moezel naar Ahn. Op de parkeerplaats bij de kerk overleggen Patrick (P) en 
Cor (C) hoe op het beoogde pad te komen. P: “van de vork de rechtertak, we controleren dit op het 
knurftenkaartje, dit vorkje kan ik vinden”. C: dit heeft geen zwiebels en er zijn hier geen fliebels”.  Eén 
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van beiden: “we gaan gewoon wandelen en het wordt een mooie wandeling”. Al snel roept Patrick “uit 
het rijtje muursla, kompassla  en akkerkool, ja hier is de kompassla, de moeder van al onze sla”. We 
passeren een struik met piepkleine kiwivruchten en ontdekken tot mijn vreugde rood guichelheil. 
Patrick legt uit dat druiven warmte, warmte en nog eens warmte nodig hebben om te rijpen. Kale 
bodem warmt sneller op en geeft een sterkere weerkaatsing van het zonlicht. Daarom wordt de grond 
tussen de wijnstruiken ieder jaar opnieuw omgewoeld, soms met minitractortjes. Loes attendeert ons 
op een torenvalk die een rode wouw aanvalt. Patrick vindt een plant met roze bloempjes waarvan hij 
voorspelt had dat die er zou zijn, maar hij kan de plant al maar niet op naam brengen. Ellen vindt even 
verderop dezelfde plant met groene bolletjes. Een verheugde Patrick denkt dan dat het wellicht een 
soort radijs is. 
De route van het Wein und Naturpfad Palmberg voert ons langs een picknickplaats met afdak en 
informatieborden over natuur, geschiedenis, bodem e.d. van Ahn en omgeving. We wandelen 
heuvelop langs een religieus monument. We kunnen het niet precies thuisbrengen. Na verkenning  
van de grazige heuveltop blijkt het te volgen pad behoorlijk steil en stenig. Een deel van de groep 
besluit terug te gaan naar de picknickplaats, alhoewel Patrick enthousiast hulp aanbiedt. Omdat de  
groep doorwandelaars onderweg elkaar misloopt, splitst de groep zich nog eens. De groep onder 
leiding van Loes is wel 4 keer de beek overgestoken. Twee oversteken waren lastig. Loes bracht met 
hulp van een stok uitkomst. Patricks groep bleek de beek maar 2 keer overgestoken te zijn. Maar 
Patricks groep ging terug langs de picknickplaats om de lunchende groepsleden op te halen. 
Uiteindelijk vinden we elkaar in de zon in de buurt van de kerk. 
Gezien de weersverwachting is de lucht verderop scherp in de gaten gehouden en ”directieberaad” 
resulteert in het besluit dat de geplande wandeling vervangen wordt door een bezoek aan de 
mozaiekvloer van een romeinse villa in de plaats Nenningen. Een aantal van ons had al aangegeven 
de mozaiekvloer graag te willen zien. Het bleek een mooi gerestaureerde vloer met duidelijke 
toelichting. De mooie groene omgeving van het vloergebouw wordt natuurlijk ook grondig door ons 
geïnspecteerd. Eind van de middag zijn we terug in het hotel, het stortregent. 
 

  
In het veld Grote klaproos 

 
 
 
Dag 6 - 23 mei 2014                 Kees Fokkens 
 
Deze dag wachtte ons het hoogtepunt van de reis: de graslanden van Montenach. Wat betreft het 
weer was het het dieptepunt.  
We vertrokken bij droog weer om negen uur richting Perl. Van daar naar het zuiden, naar Frankrijk. 
Via  Apach naar Sierck les Bains. Daar verlieten we het Moezeldal richting Montenach. Daar werd ons 
aangekondigd dat er op 8 juni een groots orchideeënfeest zou plaatsvinden. Dit is een jaarlijks 
terugkerend festijn met o.a. excursies langs de orchideeënweiden. We parkeerden voor het stadhuis 
aan de oever van de Hangoldbach. We hadden nog maar net de busjes verlaten of het begon te 
regenen. Poncho’s en paraplu’s. Het dieptepunt in het weer.  
Na een korte wandeling kwam een modern gebouw in zicht, het Maison de la Nature. Een fraai 
bezoekerscentrum met overdekt terras, een expositieruimte en leslokalen.  
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Het gebied dat we gingen bezoeken bestaat uit kalkgraslanden en bos. Duizenden jaren lang werd het 
gebruikt voor agrarische toepassingen. Na 1950 stopte dit omdat door het heuvelachtige terrein 
moderne landbouwmethoden niet konden worden toegepast. Een gebied van meer dan 100 hectare 
liep gevaar helemaal bos te worden. De geoloog Nicolas Theobald realiseerde zich dat de rijke, 
beroemde kalkgraslandvegetatie verloren zou gaan. Zijn alarm en dat van eminente botanici sloeg 
aan bij de plaatselijke bevolking. Dit had tot gevolg dat 90 hectare tot natuurreservaat werd verklaard. 
Het leidde tot de oprichting van de Association des amis de la reserve des Sept Collines, die zich tot 
taak heeft gesteld de graslanden te onderhouden en publiek aan te trekken.  
We lieten ons door de regen niet uit het veld slaan en gingen op stap. Op een bord werden we lekker 
gemaakt met de aankondiging dat er een kruising van een Vliegen- en een hommelorchis in het 
gebied voorkwam, de zogenaamde Vlommelorchis.  We hebben hem niet gevonden. Wel veel andere 
orchideeën. 

  
Esparcette met klaverblauwtje Wat vliegt daar? 

 
Nieuw was de bosorchis, Dactylorchis fuchsii. De vorige dagen was er veel discussie als we een 
Platanthera zagen of het Platanthera bifolia of chlorantha was, de welriekende- of de bergnachtorchis. 
Een naambordje bracht hier uitkomst ten gunste van de Bergnachtorchis. Het verschil zit hem in de 
stand van de polliniën, evenwijdig of een klein beetje scheef. Ik kwam later er achter dat er nog een 
verschil is. Bij de bergnachtorchis wordt de spoor verbreed aan het eind en staat horizontaal of iets 
omhoog, bij de welriekende eindigt de spoor puntig en buigt naar beneden. Op diverse plekken 
stonden naambordjes met ook de Franse naam. Zo heet de Poppenorchis Homme pendu, het 
hangende mannetje. Een soort die we nog niet gehad hadden was Orchis mascula. We zagen hier 
diverse uitgebloeide planten. Eindelijk ook een met nog een aantal bloemen. Ja, hoor dat was O. 
mascula. Er waren ook verschillen met het mooie grasland van de eerste dag. We zagen nu veel 
minder Soldaatjes en Purperorchissen.  Daarentegen stonden hier veel Grote muggenorchissen. Het 
raadsel van de viooltjes met de grote bladeren, de zgn. altviolen werd opgelost door het bordje Viola 
hirta, het Ruig viooltje. Volgens Heukels groeien na de bloei de bladeren sterk uit. Tegen twaalf uur 
waren we weer bij het Maison de la Nature. Hier konden we lunchen op een overdekt terras. Er zat 
een levensgevaarlijk aspect aan. Door de regen waren de planken van het niet overdekte deel 
spiegelglad geworden, waardoor twee van ons onderuitgingen, gelukkig zonder ernstige gevolgen. In 
het gebouw was ook een groep Franse kindertjes, die zoet op de grond zaten te wachten tot ze het 
leslokaal in konden. In de expositieruimte hingen prachtige foto’s van de orchideeën van het gebied.  
Na de lunch werden we tot drie uur vrijgelaten om op eigen houtje van de natuur te genieten. Het 
eerste wat we tegenkwamen was een klein molletje dat probeerde zich in te graven. Of het gelukt is 
weet ik niet. Ik zag ook nog een geheel witte Grote muggenorchis.  
Kort na drieën liepen we terug naar de busjes. Midden in het dorp staat een beeldhouwwerk dat wel 
iets weg had van een Ophrys.  
Het volgende reisdoel was Schengen, waar de reis zijn naam aan dankt. Er was nog geld in kas dat 
besteed ging worden aan koffie/thee met taart. Maar waar? In Nederland heb je vaak een café bij de 
kerk, maar hier niet. Het Europamuseum met uitzicht op de Moezel bezat wel een café en serveerde 
heerlijke kaastaart. Onderweg passeerden we nog een merkwaardig beeldhouwwerk van roestend 
Cortenstaal behangen met ontelbare hangsloten. Tegenover het museum aan de oever van de 
Moezel werd een grote holle zuil opgericht met uitgesneden sterren. Symbool voor Europa?  
In de Moezel zwommen twee statige zwanen.  
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Grote vuurvlinder Montenach orchideëenweide 

 
 
Dag 7- 24 mei 2014                     Maya de Veer 
 
Vandaag gaan we naar Harlingen, niet het Harlingen in het noorden van Nederland, nee naar 
Harlingen in Saarland. We gaan er een rustige dag van maken in een bosrijk gebied. Vandaag nog 
even genieten en niet te veel in de busjes. Morgen gaan we weer huiswaarts dus dan zitten we al lang 
genoeg in de busjes. We komen het bos binnen en treffen een moesdistel aan, helaas nog niet in 
bloei. Het is een zeer voedselrijk pad met gevleugeld hertshooi en beekpunge. Ja, roept Patrick, we 
hebben dan toch nog een nieuwe soort, het muskuskruid. Verder langs het pad nog een nieuwe soort. 
Het is de gulden boterbloem. Nog iets verderop staat de éénstijlige meidoorn met zijn groene bessen 
met een steeltje er aan.  
We vervolgen onze weg, de M11, richting de St. Clemenskapel en lopen het bos uit. 
We komen in een open weide, hier bloeit het rapunzelklokje, de harige ratelaar, de wilde marjolein. 
Iets verderop zien we een oude bekende, de naakte lathyrus. 
We lopen een dorpje binnen langs de kerk, de St. Clemenskapel en voor we het weten lopen we het 
dorpje al weer uit. Hier zien we wilgenroosje, harig wilgenroosje, bosaardbei, heggenwikke en geel 
nagelkruid. 
Onderweg lopen we een stukje van de Paul Schröderweg. Deze wandelroute herinnert aan een Paul 
Schröder die in dit bos vele uurtjes heeft doorgebracht. Om dit levend te houden is een pad aangelegd 
met diverse “dichtregels”. Als we het bos weer uitlopen, komen we een kudde schapen tegen. 
Plots staat Patrick stil bij een eik. Hier staan naast elkaar een zomer- en een wintereik, maar wat is nu 
het verschil? De wintereik heeft een gesteeld blad en geen oortjes en de zomereik heeft geen 
gesteeld blad en wel oortjes. 
We lopen het donkere bos weer in. Op een moment lopen we het bos uit en komen bij een mooi 
uitzichtpunt. Helaas loopt er een drukke weg door het dal. 
In het bos komen we ook nog bunkers tegen, waarschijnlijk van de tweede wereldoorlog. Een bunker 
is kapot en volledig overwoekerd. De bunker heeft deel uitgemaakt van een verdedigingsmuur die liep 
van de Nederlandse grens tot aan Bazel, de Westwall. Van deze muur zijn 14800 van de geplande 
22000 bunkers gerealiseerd. 4100 bunkers stonden in Saarland. 
Na het bos vervolgen we onze weg over een karrenpad. Op een open plek met prachtig uitzicht 
houden we een stop om te lunchen. 
Na de lunch komen we bij een gerestaureerde kalkoven. Kalkmortel is een van de oudste 
bouwstoffen. De kalkmortel werd gemaakt door kalksteen te verbranden samen met hout.  
We lopen verder en komen in natuurbeschermingsgebied Wolferskopf. De plantenliefhebbers kunnen 
er hun hart ophalen bij diverse orchideeën, de kleine pimpernel, wilde weit, kruidvlier, harige ratelaar, 
aarereprijs, puntwederik, hokjespeul en de bonte wikke. Ook voor de vogelaars is er een bijzondere 
vogel te spotten, de zwarte specht met zijn kenmerkende roep. 
Na een toch wel bewolkte start van de dag wordt het in de middag lekker warm. De vlinders komen 
meer in actie. 
We hebben duidelijk vandaag een rondje gelopen want we passeren voor de 2e keer de St. 
Clemenskapel. Na de kapel nemen we een andere route om bij het beginpunt te komen. We lopen 
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daarbij door een prachtig groen en vochtig bos. We komen bij een vervallen bouwwerk dat iets weg 
heeft van een molen. Het blijkt een maalinrichting te zijn waarbij de molensteen in beweging komt door 
een schoeprad dat in het stuwdam zit. Het stuwmeer is er niet meer want de stuwdam is ingestort. De 
stuwdam is bijna geheel door de begroeiing aan het zicht onttrokken. Op de wand van de stuwdam 
zijn nog wel veel tongvarens te bewonderen. 
Het bos uit komen we weer bij de busjes. Het was weer een zeer gevarieerde wandeling. 
 
 

  
Grote muggenorchis Rups kleine vos tijdens pick-nick 

 
 
Dag 8 – 25 mei 2014         Cees Noordsij 
 
 
Zoals altijd is er een dag van komen en er een van gaan. Dat viel niet mee, gezien de afgelopen zes 
dagen van schitterende excursies met een hele fijne groep. Nadat er door een medewerkster van 
hotel Laux verscheidene groepsfoto’s van ons waren genomen, aanvaardden wij de terugreis. De  
eerste stop was even buiten Trier. Van daaruit reden we naar Blankenheim. Net daar voorbij maakten 
we omstreeks  13.00 uur een tweede stop, alwaar we onze laatste meegenomen Duitse lunch 
verorberden.  
Daarna maakte Jos van de gelegenheid gebruik om Patrick en Loes uitgebreid toe te spreken en hen 
te bedanken voor de uitstekende leiding gedurende de excursies. Namens de hele groep bood hij hen 
een enveloppe met inhoud aan. 
De derde stop was omstreeks 14.00 uur bij het AC-Restaurant in Venray. Daar werden we door de 
KNNV getracteerd op een versnapering.  In de onmiddellijke omgeving van het AC  vonden we nog 
een aantal interessante planten, zoals o.a. gewone spurrie, vogelpootklaver en bezemkruiskruid. 
Van daaruit reden we rechtstreeks naar onze eindbestemming station Elst. Daar namen we na een 
hele fijne week met weemoed uitgebreid afscheid van elkaar. 
 
 

 
Blik op de Saar 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Glanshaverhooilanden 
Cor Nonhof, 27-5-14 
 
Als je bossen op voedselrijke grond kapt en er gaat hooien komt er een glanshaverhooiland 
tevoorschijn. We hebben er twee mooie van gezien en een niet zo mooie achter het hotel. In 
Nederland komen deze ook voor, maar zijn ze net als in Duitsland bedreigd door de intensivering van 
de landbouw. 
 
Bij Schwemlingen aan de Saar 
 
 
Gestreepte witbol 
Scherpe boterbloem 
Veldzuring 
Rode klaver 
Grote vossenstaart 
Glanshaver 
Echte koekoeksbloem 
Gewone hoornbloem 
Gewone berenklauw 

Kropaar 
Zachte dravik 
Veenwortel 
Kruipende boterbloem 
Ruw beemdgras 
Gekroesde zuring 
Ruige zeggge 
Groot streepzaad 

 
 

 
Voordat de grassen doorschieten 

 
 
 
Bij Weiler (hotel) 
Groot streepzaad 
Rode klaver 
Kropaar 

Gewone berenklauw 
Scherpe boterbloem 
Smalle weegbree 
Glanshaver 
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Glanshaver en Groot streepzaad 

 
Bij Meningen 
Glanshaver 
Rode klaver 
Harige ratelaar 
Gestreepte witbol 
Kropaar 
Groot streepzaad 
Kleine klaver 
Veldzuring 
Kruipende boterbloem 
Ruw beemdgras 
Kleine pimpernel 
Margriet 
Bergdravik 

Veldsalie 
Prachtklokje 
Gewone ereprijs 
Madeliefje 
Knoopkruid 
Glad walstro 
Duizendblad 
Vergeten wikke 
Veenwortel 
Akkerdistel 
Hokjespeul 
Smalle weegbree 
Gewone berenklauw 

 

  
Prachtklokje 
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aalscholver appelvink blauwe reiger 
boerenzwaluw bonte vliegenvanger boomklever 
boompieper boomvalk bosuil 
braamsluiper buizerd ekster 
fazant fitis gaai 
geelgors gekraagde roodstaart gierzwaluw 
glanskop goudhaan grote bonte specht 
grasmus grauwe vliegenvanger groene specht 
groenling grote gele kwikstaart grote lijster 
heggemus holenduif houtduif 
huismus huiszwaluw kauw 
kleine bonte specht knobbelzwaan koolmees 
matkop merel nachtegaal 
nijlgans pimpelmees putter 
raaf rode wouw roek 
roodborst spotvogel spreeuw 
staartmees tjiftjaf torenvalk 
tuinfluiter turkse tortel vink 
waterspreeuw wespendief wielewaal 
wilde eend winterkoning witte kwikstaart 
zanglijster zomertortel zwarte kraai 
zwarte mees zwarte roodstaart zwarte specht 
zwartkop   
 
Verdere waarnemingen: 
Eekhoorn 
Vos 
2 Hazelwormen 
3 Vleermuizen 
,
,

 
Corrie, Jan Willem en Loes rusten even uit 

,
,
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Vlinderlijst 2014                                        Anneke van Vliet, Sytze Hempenius, Nicoline Kuurstra 
 
 
Dagvlinders:  
 
 
Aardbeivlinder                           Pyrgus malvae 
Adonisblauwtje Polyommatus bellargus 
Argusvlinder Lasiommata  megera 
Bloemenblauwtje Glaucopsyche alexis  
Bont dikkopje Carterocephalus palaemon 
Bont zandoogje Pararge aegera 
Boswitje Leptidea sinapis 
Bruin dikkopje Erynnis tages 
Bruine vuurvlinder Lycaena tityrus 
Citroenvlinder Gonepteryx  rhamni 
Distelvlinder Vanessa cardui 

 
Adonisblauwtje 

Dwergblauwtje Cupido minimus 
Esparcetteblauwtje Polyommatus thersites 
Gehakkelde aurelia Polygonia C album  
Groentje Callophrys  rubi 
Groot dikkopje Ochlodes sylvanus 
Groot geaderd witje    Aporia crataegi 
Groot koolwitje Pieris brassicae 
Grote vuurvlinder Lycaena dispar 
Hooibeestje Coenonympha pamphilus 
Icarusblauwtje Polyommatus icarus 
Kalkgraslanddikkopje Spialia sertorius 

 

 
Moerasparelmoervlinder 

Klaverblauwtje Cyaniris  semiargus 
Klein geaderd witje Pieris napi 
Klein koolwitje  Pieris rapae 
Kleine vos Aglais uricae 
Kleine vuurvlinder Lycaena  phlaeas 
Koninginnepage  Papilio machaon 
Moerasparelmoervlinder Euphidrias aurinia 
Oranjetipje Antocharis  cardamines 
Tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania 
Veldparelmoervlinder Melitaea cinxia 
Voorjaarserebia Erebia medusa 

 
Bont dikkopje 

 
 
Nachtvlinders 
 
 
Agaathvlinder Phlogophora  meticulosa 
Appeltak Campaea  margarita 
Bruine daguil Euclidia glyphica 
Gamma uil Autographa gamma 
Kolibrivlinder Macroglossum  stellatarum 
Lieveling Timandra  comae 
Mi-vlinder Callistege mi 
Ringelrups (rups) Malacosoma neustria 
Sint Jacobsvlinder Tyria  jacobaeae 
Sint Jansvlinder Zygaena filipendulae 
Vals witje Siona lineata 
Witvlakvlinder (rups) Orgyia antiqua 

 

 
Rups Witvlakvlinder 
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Plantenlijst 2014        Patrick Hommel 

Nomenclatuur volgens de Heukels’  Flora van Nederland (Van der Meijden, 2005). Voor soorten die 
niet in Nederland voorkomen is de Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk 
en de aangrenzende gebieden (Lambinon et al., 1998) gebruikt. Deze soorten zijn gemarkeerd met 
een sterretje (*).  

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Acer campestre Spaanse aak 

Acer platanoides Noorse esdoorn 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 

Achillea millefolium Gewoon duizendblad 

Acorus calamus Kalmoes 

Actaea spicata Christoffelkruid 

Adoxa moschatellina Muskuskruid 

Aegopodium podagraria Zevenblad 

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen 

Alliaria petiolata Look-zonder-look 

Alnus glutinosa Zwarte els 

Alopecurus myosuroides Duist 

Alopecurus pratensis Grote vossenstaart 

Anacamptis pyramidalis Hondskruid 

Anagallis arvensis Guichelheil 

Anemone nemorosa Bosanemoon 

Angelica sylvestris Gewone engelwortel 

Anisantha sterilis IJle dravik 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras 

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 

Anthyllis vulneraria Wondklaver 

Aquilegia vulgaris Wilde akelei 

Arabidopsis thaliana Zandraket 

Arabis hirsuta ssp. hirsuta Ruige scheefkelk  

 

 

Hommelorchis 
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Arctium lappa Grote klit 

Arrhenatherum elatius Glanshaver 

Arum maculatum Gevlekte aronskelk 

Asplenium ruta-muraria Muurvaren 

Asplenium scolopendrium Tongvaren 

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 

Astragalus glycyphyllos Wilde hokjespeul 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren 

Bellis perennis Madeliefje 

Betula pendula Ruwe berk 

Blechnum spicant Dubbelloof 

Borago officinalis Bernagie 

Brachypodium pinnatum Gevinde kortsteel 

Brachypodium sylvaticum Boskortsteel 

Briza media Bevertjes 

Bromopsis erecta Bergdravik 

Bromus hordeaceus Zachte dravik 

Bryonia dioica Heggenrank 

Bupleurum falcatum Sikkelgoudscherm 

Buxus sempervirens Palmboompje 

Calluna vulgaris Struikhei 

Campanula persicifolia Prachtklokje 

Campanula rapunculus Rapunzelklokje 

Campanula trachelium Ruig klokje 

Cardamine flexuosa Bosveldkers 

Cardamine impatiens Springzaadveldkers 

Cardamine pratensis Pinksterbloem 

Carex brizoides Trilgraszegge 

Carex caryophyllea Voorjaarszegge 

Carex flacca Zeegroene zegge 

 

Tongvaren 
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Carex flava Gele zegge 

Carex hirta Ruige zegge 

Carex paniculata Pluimzegge 

Carex montana Bergzegge (*) 

Carex remota IJle zegge 

Carex spicata Gewone bermzegge 

Carex sylvatica Boszegge 

Carpinus betulus Haagbeuk 

Castanea sativa Tamme kastanje 

Centaurea jacea Knoopkruid 

Centaurea scabiosa Grote centaurie 

Centaurea stoebe Rijnse centaurie (*) 

Cephalanthera damasonium Bleek bosvogeltje 

Cephalanthera longifolia Wit bosvogeltje 

Cerastium fontanum Gewone hoornbloem 

Chaerophyllum aureum Gouden ribzaad 

Chaerophyllum temulum Dolle kervel 

Chamerion angustifolium Wilgenroosje 

Chelidonium majus Stinkende gouwe 

Chrysosplenium alternifolium Verspreidbladig goudveil 

Chrysosplenium oppositifolium Paarbladig goudveil 

Cichorium intybus Wilde cichorei 

Cirsium acaule Aarddistel 

Cirsium arvense Akkerdistel 

Cirsium eriophorum Wollige distel 

Cirsium oleraceum Moesdistel 

Cirsium vulgare Speerdistel 

Clematis vitalba Bosrank 

Colchicum autumnale Wilde herfsttijloos 

Convallaria majalis Lelietje-van-dalen 

 

 

Bleek bosvogeltje 
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Convolvulus arvensis Akkerwinde 

Cornus sanguinea Rode kornoelje 

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 

Crepis biennis Groot streepzaad 

Crepis capillaris Klein streepzaad 

Cruciata laevipes Kruisbladwalstro 

Cotinus coggygria Pruikenboom (*) 

Cytisus scoparius Brem 

Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis 

Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis 

Dactylorhiza majalis ssp.  

majalis Brede orchis 

Dactylorhiza majalis ssp.  

praetermissa Rietorchis 

Daucus carota Peen 

Deschampsia flexuosa Bochtige smele 

Digitalis purpurea Gewoon vingerhoedskruid 

Dipsacus fullonum Grote kaardebol 

Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren 

Echium vulgare Slangenkruid 

Epipactis spec. Wespenorchis (G) 

Equisetum arvense Heermoes 

Equisetum palustre Lidrus 

Erigeron annuus Zomerfijnstraal 

Eryngium campestre Echte kruisdistel 

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts 

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid 

 

 

Vliegenorchis 
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Fagus sylvatica Beuk 

Falcaria vulgaris Sikkelkruid 

Festuca altissima Boszwenkgras (*) 

Festuca gigantea Reuzenzwenkgras 

Festuca pratensis Beemdlangbloem 

Ficaria verna Speenkruid 

Filipendula ulmaria Moerasspirea 

Fragaria viridis Heuvelaardbei (*) 

Fragaria vesca Bosaardbei 

Fumaria muralis Middelste duivenkervel 

Galium aparine Kleefkruid 

Galium mollugo Glad walstro 

Galium odoratum Lievevrouwebedstro 

Geranium columbinum Fijne ooievaarsbek 

Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek 

Geranium lucidum Glanzige ooievaarsbek 

Geranium molle Zachte ooievaarsbek 

Geranium pratense Beemdooievaarsbek 

Geranium purpureum Klein robertskruid 

Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek 

Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek 

Geranium robertianum Robertskruid 

Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek 

Geum urbanum Geel nagelkruid 

Glechoma hederacea Hondsdraf 

Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis 

Hedera helix Klimop 

Helianthemum nummularium Geel zonneroosje 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 

Herniaria glabra Kaal breukkruid 

 

Soldaatje 
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Hieracium lachenalii Gewoon havikskruid 

Hieracium laevigatum Stijf havikskruid 

Hieracium maculatum Gevlekt havikskruid 

Hieracium murorum  Muurhavikskruid 

Hieracium peleterianum Vals muizenoor 

Hieracium pilosella Muizenoor 

Hieracium praealtum  

ssp. bauhinii Hongaars havikskruid 

Himantoglossum hircinum Bokkenorchis 

Hippocrepis comosa Paardenhoefklaver 

Holcus lanatus Gestreepte witbol 

Hordeum murinum Kruipertje 

Humulus lupulus Hop 

Hypericum hirsutum Ruig hertshooi 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid 

Hypericum tetrapterum Gevleugeld hertshooi 

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid 

Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien 

Impatiens noli-tangere Groot springzaad 

Impatiens parviflora Klein springzaad 

Inula conyzae Donderkruid 

Inula hirta Ruige alant (*) 

Inula salicina Wilgalant 

Iris pseudacorus Gele lis 

Jacobaea erucifolia Viltig kruiskruid 

Jacobaea vulgaris Jakobskruiskruid  

Juglans regia Okkernoot 

Juncus inflexus Zeegroene rus 

Juncus tenuis Tengere rus 

Koeleria pyramidata Breed fakkelgras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokkenorchis 
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Lactuca serriola Kompassla 

Lamiastrum galeobdolon Gele dovenetel 

Lamium maculatum  Gevlekte dovenetel 

Lapsana communis Akkerkool 

Lathyrus aphaca Naakte lathyrus 

Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand 

Leontodon hispidus Ruige leeuwentand 

Lepidium campestre Veldkruidkers 

Leucanthemum vulgare Gewone margriet 

Ligustrum vulgare Wilde liguster 

Limodorum abortivum Paarse asperge-orchis (*) 

Linum catharticum Geelhartje 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 

Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie 

Luzula luzuloides Witte veldbies 

Luzula sylvatica Grote veldbies 

Malva neglecta Klein kaasjeskruid 

Medicago lupulina Hopklaver 

Medicago sativa Luzerne 

Melampyrum arvense Wilde weit 

Melampyrum cristatum  Kamzwartkoren (*) 

Melampyrum pratense Hengel 

Melica uniflora Eenbloemig parelgras 

Melilotus officinalis Citroengele honingklaver 

Mentha suaveolens Witte munt 

Mercurialis annua Tuinbingelkruid 

Mercurialis perennis Bosbingelkruid 

Milium effusum Bosgierstgras 

Mycelis muralis Muursla 

Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje 

 

Wilde weit 
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Myosotis sylvatica Bosvergeet-mij-nietje 

Neottia nidus-avis Vogelnestje 

Neottia ovata Grote keverorchis 

Onobrychis viciifolia Esparcette 

Ononis repens ssp. repens Kruipend stalkruid 

Ophrys apifera Bijenorchis 

Ophrys fuciflora Hommelorchis (*) 

Ophrys insectifera Vliegenorchis 

Orchis anthropophora Poppenorchis 

Orchis mascula Mannetjesorchis 

Orchis militaris Soldaatje 

Orchis purpurea Purperorchis 

Orchis x hybrida Hybride Purperorchis x Soldaatje 

Origanum vulgare Wilde marjolein 

Papaver dubium Bleke klaproos 

Papaver rhoeas Grote klaproos 

Paris quadrifolia Eenbes 

Peucedanum cervaria Hertekruid (*) 

Phalaris arundinacea Rietgras 

Phragmites australis Riet 

Phyteuma spicatum ssp. nigrum Zwartblauwe rapunzel 

Pimpinella saxifraga Kleine bevernel 

Plantago lanceolata Smalle weegbree 

Plantago major Grote weegbree 

Plantago media Ruige weegbree 

Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis 

Platanthera montana Bergnachtorchis 

Poa nemoralis Schaduwgras 

Polygala calcarea Kalkvleugeltjesbloem (*) 

Polygala comosa Kuifvleugeltjesbloem 

 

Grote muggenorchis 
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Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 

Polypodium vulgare Gewone eikvaren 

Polystichum aculeatum Stijve naaldvaren 

Polystichum lonchitis Lansvaren 

Populus tremula Ratelpopulier 

Potentilla anserina Zilverschoon 

Potentilla argentea Viltganzerik 

Potentilla reptans Vijfvingerkruid 

Potentilla sterilis Aardbeiganzerik 

Primula elatior Slanke sleutelbloem 

Primula veris Gulden sleutelbloem 

Prunus spinosa Sleedoorn 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes 

Pulsatilla vulgaris Wildemanskruid 

Pyrola rotundifolia Rond wintergroen 

Pyrus pyraster Wilde peer (*) 

Quercus petraea Wintereik 

Quercus robur Zomereik 

Quercus rubra Amerikaanse eik 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem 

Ranunculus auricomus Gulden boterbloem 

Ranunculus bulbosus Knolboterbloem 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem 

Raphanus sativus Radijs 

Reseda lutea Wilde reseda 

Rhamnus cathartica Wegedoorn 

Rhamnus frangula Sporkehout 

Rhinanthus alectorolophus Harige ratelaar 

 

Bergnachtorchis 
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Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar 

Rhinanthus minor Kleine ratelaar 

Ribes alpinum Alpenbes 

Ribes uva-crispa Kruisbes 

Robinia pseudoacacia Robinia 

Rorippa amphibia Gele waterkers 

Rosa arvensis Bosroos 

Rosa canina  Hondsroos 

Rosa villosa Viltroos 

Rubus caesius Dauwbraam 

Rubus idaeus Framboos 

Rumex acetosa Veldzuring 

Rumex acetosella Schapenzuring 

Rumex conglomeratus Kluwenzuring 

Rumex obtusifolius Ridderzuring 

Rumex sanguineus Bloedzuring 

Salix alba x fragilis Bindwilg 

Salix caprea Boswilg 

Salvia pratensis Veldsalie 

Sambucus ebulus Kruidvlier 

Sambucus nigra Gewone vlier 

Sambucus racemosa Trosvlier 

Sanicula europaea Heelkruid 

Saxifraga granulata Knolsteenbreek 

Scabiosa columbaria Duifkruid 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid 

Sedum rupestre Tripmadam 

Senecio vulgaris Klein kruiskruid 

Silene dioica Dagkoekoeksbloem 

Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem 

 

Poppenorchis 
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Silene latifolia ssp. alba Avondkoekoeksbloem 

Silene nutans Nachtsilene 

Silene viscaria Rode pekanjer 

Silene vulgaris Blaassilene 

Sonchus asper Gekroesde melkdistel 

Sonchus oleraceus Gewone melkdistel 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 

Sorbus torminalis Elsbes (*) 

Stachys officinalis Betonie 

Stachys sylvatica Bosandoorn 

Stellaria holostea Grote muur 

Stellaria nemorum Bosmuur 

Stellaria uliginosa Moerasmuur 

Symphytum officinale Gewone smeerwortel 

Tamus communis Spekwortel (*) 

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 

Taraxacum species Paardenbloem (G) 

Teucrium chamaedrys Echte gamander 

Teucrium scorodonia Valse salie 

Thalictrum minus Kleine ruit 

Thymus praecox Kruiptijm 

Tilia cordata Winterlinde 

Tilia platyphyllos Zomerlinde 

Tragopogon pratensis ssp. minor Kleine morgenster 

Tragopogon pratensis  

ssp. pratensis  Gele morgenster 

Trifolium dubium Kleine klaver 

Trifolium medium Bochtige klaver 

Trifolium pratense Rode klaver 

Trifolium rubens Purpere klaver (*) 

 

Steenbreekvaren 
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Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille 

Ulmus glabra Ruwe iep 

Ulmus laevis Fladderiep 

Urtica dioica Grote brandnetel 

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 

Valeriana officinalis Echte valeriaan 

Valerianella locusta Gewone veldsla 

Verbascum nigrum Zwarte toorts 

Verbascum thapsus Koningskaars 

Veronica agrestis Akkerereprijs 

Veronica austriaca Brede ereprijs 

Veronica beccabunga Beekpunge 

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs 

Veronica hederifolia Klimopereprijs 

Veronica montana Bosereprijs 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs 

Veronica persica Grote ereprijs 

Veronica serpyllifolia Tijmereprijs 

Viburnum lantana Wollige sneeuwbal 

Viburnum opulus Gelderse roos 

Vicia cracca Vogelwikke 

Vicia pannonica Hongaarse wikke 

Vicia sativa ssp. nigra Smalle wikke 

Vicia sepium Heggenwikke 

Vincetoxicum hirundinaria Witte engbloem 

Viola arvensis Akkerviooltje 

Viola hirta Ruig viooltje 

Viola mirabilis Grootbladviooltje (*) 

Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje 

Viscum album Maretak 

 

 

Bloemenwei met 

harige ratelaar 


