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Voorwoord 
 
Van woensdag 24 juli tot en met woensdag 7 augustus 2002 was de luxe camping ĺes 4 saisons´ 
van de familie Becquet de thuis basis voor het KNNV-kamp in Gresse-en-Vecors, Frankrijk. Deze 
camping is gelegen in het Parc Naturel Régional du Vercors, een prachtig gebied tussen de Drôme 

en de Isère aan de voet van de Franse Alpen. 
De Vercors bestaat uit een kalkplateau dat 
wordt begrensd door twee evenwijdig 
lopende bergketens met als bekende toppen 
de Mont Aiguille (2066 m) en de Grand 
Veymont (2341m). De omgeving van Gresse-
en-Vecors bied talrijke wandelmogelijk-
heden, schitterende vergezichten en een 
rijke flora en fauna: In dit kamp zijn 200+ 
plantensoorten, 80+ soorten vlinders en 60+ 
verschillende soorten vogels waar-genomen 
met oa. vele orchideën, de Slangenarend en 
de Steenarend.  

 
Ook de camping ĺes 4 saisons´ heeft goede voorzieningen. Zo kan er bijvoorbeeld na afloop van 
een excursie een frisse duik genomen worden. Voor boodschappen moeten men naar een dorp 2 
km verderop. 
 
Met 52 deelnemers, waarvan 19 kinderen, was het een groot en gezellig kamp. Met het grote 
aantal mensen waren ook de interesse gebieden zeer divers. De één hield van wandelen (sommigen 
zelfs van zeer veel wandelen), en de ander meer van plantjes, vogels, vlinders of gewoon van het 
gezellig samenzijn in de natuur.  
 
Leo Winter en Yolande Holthuijzen hadden als excursie leiders de schone taak om voor een ieder 
een interessant progra mma aan excursies aan te bieden. Hoewel de omgeving mee hielp qua 
schoonheid en diversiteit een zware beproeving waar ze zich naar mijn mening goed door heen 
geslagen hebben… Chapeau! 
 
Een ander woord van dank gaat uit naar Anne-Marie Fondse die als administrateur ervoor 
gezorgd heeft dat alles wat we wilden in alle redelijkheid financieel kon en dat er elke avond 
weer sjok en koekjes aanwezig waren. 
 
In het eerste deel van dit verslag zijn de verhalen die opgetekend zijn in het kamp logboek 
verder uitgewerkt. Het tweede deel bestaat uit lijsten van de waargenomen, planten, vlinders en 
vogels. Indien dit verslag niet voldoende is om uw herinnering van of interesse in deze omgeving 
te bevredigen dan is er op het internet de web-site van Jan van der Straaten te vinden 
(http://www.geocities.com/simpleslide_2008/voorblad.html) waarin de geologie, flora, fauna en 
de invloeden van de mens op de omgeving van Gresse-en-Vecors uitvoerig wordt beschreven. 
 
Allen bedankt voor een fijne en leerzame periode, en tot een volgend kamp! 
Met vriendelijke groet,  
 
André Zandberg 
Voorzitter 
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Excursieprogramma Gresse en Vercors 24 juli t/m 8 augustus 

 
Week 1 

 
Woensdag  
24 juli 

 
***   AANKOMST   *** 

 
Donderdag  
25 juli 

• Vanaf de camping naar Uclaire, vervolgens naar Col de l'Allimas en dan weer 
terug naar de camping. E.l. Mark Driessen, 21 deelnemers. (VVV-route 44)  

• Rondje rond de camping o.l.v. Wim van Zuilen, 17 deelnemers  
• Vanaf camping naar Maison du Parc, omhoog langs teleski du Pras, dan in 

noordoostelijke richting naar Serre Chaude. Via La Ville terug. O.l.v. Leo 
Winter, 9 deelnemers. ( klein stukje van route 40 VVV) 

 
Vrijdag  
26 juli 

• Pas de Serpaton (route 42 van VVV) o.l.v. diverse personen, ongeveer 30 
deelnemers. 

• Pas de Serpaton, startend bij Le Puits rechtsom vanaf Pas de Serpaton via 
asfaltweg weer naar Le Puits. O.l.v. André Zandberg, 8 deelnemers. 

• Route 41 (Le Menil) van de VVV. N.b stevigere wandeling dan gedacht! O.l.v. 
Claudia de Vroome, 12 deelnemers. 

 
Zaterdag  
27 juli 

• Route forestiere, vanaf La Combe. O.l.v. Joyce Heckman, 16 deelnemers. 
• Pas de Ville via Bque Fre du Veymont (route 43 van VVV). O.l.v. Kees Voogd, 11 

deelnemers. 
• Tour Le Menil (zie ook 26 juli).O.l.v. Mark Driessen, 12 deelnemers. 
• Vanaf Gresse naar Pas de Berrieves over het Plateaux du Vercors naar Pas de 

Ville en weer naar Gresse. 4 deelnemers 
 

Zondag  
28 juli 

• Rustdag met o.a. een bezoek aan Grenoble, een ritje met het kolentreintje van 
La Mure, Col de Rousset en een stilstaand kabelbaantje. 

 
Maandag  
29 juli 

• Tweedaagse huttentocht: tour de Mont Aiguille 
• Route Forestiere aan de voet van de Sommet de Malaval (route 45 van VVV). 

O.l.v. Leo Winter, 9 deelnemers. 
• Beekdal van de Gresse vlak boven Maison du Parc. O.l.v. Klaske en Herman ten 

Grotenhuis, 2 deelnemers. 
 

Dinsdag  
30 juli 

• Vervolg huttentocht  
• Van Les Puits naar de col de l'Allimas en weer naar het kamp. O.l.v. André 

Zandberg, 20 deelnemers. 
 

Woensdag  
31 juli 

• Tour de Gresse- west. Herman en Klaske.  
• Bronnen van de Gresse vlak boven Maison du Parc. O.l.v. Leo Winter, 10 

deelnemers. 
 

***   Kindermiddag met pannenkoekenbakken.   *** 
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Excursieprogramma Gresse en Vercors 24 juli t/m 8 augustus 

 
Week2 

 
Donderdag  
1 augustus 

• Verregend, excursieprogramma geschrapt. Wel toeristische uitstapjes 
gemaakt (o.a. grotten van Choranche, Saint-Jean-en-Royans en Grenoble). 

 
Vrijdag  
2 augustus 

• Vanaf Col de l'Arzelier naar Crête de la Ferrière. O.l.v. Ciska Overbeek, 16 
deelnemers. Deze tocht werd abusievelijk aangemerkt als kruipexcursie, maar 
was dat zeker niet. 

• Balcon Est vanaf Col de l'Arzelier omhoog en ter hoogte van La Combe weer 
afdalend. 

• Pas de Ville via Bque Fre du Veymont (route 43 van VVV). Sommigen gingen door 
naar de Grand Veymond. 

 
Zaterdag  
3 augustus 

• Rondwandeling: van  Col de l'Arzelier naar La Combe (op ca. 1100 meter 
hoogte) door dal weer terug. Geen excursieverslag. 

• Route forestiére vanaf La Combe. O.l.v. Freek den Dulk, 5 deelnemers. 
• Idem dito. O.l.v. Leo Winter, ca. 12 deelnemers.  
 

Zondag  
4 augustus 

• Vanaf  Saint Andeol omhoog tot aan Balcon Est. Zuidwaarts tot vlak onder 
Rocher de Seguret, dan afdalen naar La Ville. O.l.v. Klaske ten Grotenhuis. 

• Vanaf  Chateau Bernard over D242 terug richting St Andeol, dan door dal 
weer terug naar Chateau Bernard. O.l.v. Eric de Vroome, 16 deelnemers. 

• Pas des Berrieves, over het plateau naar Pas de Ville en weer afdalen. 
 

Maandag  
5 augustus 

• Vanaf Col de l'Azerlier omhoog tot Gite d'etappe. Vandaar over Balcon Est 
onder de "Moucherolle". Weer afdalen naar La Combe. O.l.v. Josette 
Koopmans, 11 deelnemers. 

• Vlinder- en tekenexcursie naar dalletje van de Daraze (bij Petit Deux). 
 

***   BONTE AVOND   *** 
Halverwege afgebroken door donder, bliksem en hagel. 

 
Dinsdag  
6 augustus 

Door vermoeienissen, regen en voorbereiding voor de aftocht alleen privé-
excursies.  
 

Zeer geslaagde gezamenlijke maaltijd 
met het vervolg van de Bonte avond erna. 

 
Woensdag  
7 augustus 

• Passentocht: vanaf La Batie naar Pas des Bachassons naar Pas de la Selle en 
weer naar la Batie. Eigenlijk privé-excursie van de fam. Fortuin maar zeer de 
moeite waard. 

 
***   ALGEHELE TERUGTOCHT   *** 
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Het Verslag  
 
 
Donderdag 25 juli (15°C) 

Vandaag de eerste dag 
van de excursies in 
Gresse en Vercors. Rustig 
aan werd er begonnen en 
er waren 4 tochten 
uitgezet, waarvan wij de 
“kruipexcursie” namen. De 
excursie werd betiteld als 
“een rondje om de kerk” 
omdat hij rond de 
camping liep. Dat het een 
kruipexcursie was bleek al 
gauw want over de eerste 
paar honderd meter 
deden we 2 uur. Uiteraard 
werden er veel plantjes 

waar-genomen die ook bijna allemaal op naam werden gebracht. Helaas door het niet al te warme 
weer vlogen er wat weinig vlinders rond maar toch wel wat leuke soortjes zoals morgenrood, 
grote parelmoervlinder en ook werd de sint-jans vlinder gevonden. De kinderen die mee waren 
vermaakte zich dan ook prima en ook met het vangen van de verschillende sprinkhanen zoals de 
zabelsprinkhaan. Rond half 1 kwamen we weer op de camping terug en sommige enthousiastelingen 
liepen nog verder of gingen een heuze fietstocht maken. 

Claudia de Vroome 
 
Vrijdag 26 juli 
Vandaag opnieuw meerdere wandelingen waaronder een tocht naar de PAS Serpenton. Via een 
flinke stijging door het bos, waarbij het luie zweet loskwam, werd de pas bereikt. Een deel van 
de groep liep door tot een van de toppen waarbij zij aangenaam verrast werden met een 
fantastisch uitzicht op de alpentoppen. 
Boven aan de pas werd de Zwarte Wouw, 
grote Vos en de gewone glans erebia 
onder andere waargenomen. Tevens 
alpen-marmotten en Raven. De meest 
spectaculaire waarneming werd thuis 
voor de tent verricht. Een slangenarend 
vloog laag over de camping. Op de 
grindhellingen regelmatig gemzen en 
alpengier-zwaluwen cirkelend over de 
camping. Rond de oversteekplaats van de 
Gresse nabij de camping zitten vaak 
vlinders langs het water. Fraai was de 
groep van 15 boswitjes die op een 
typische manier geconcentreerd bij het 
water zaten. 

Friso van Gent 
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Zaterdag 27 juli 
Vandaag was het lekker wandelweer met een strakblauwe hemel. Met z´n elven gingen we op weg 
naar Pas du Ville, 700 meter stijgen. De heenweg was via een omweg, maar het pad was mooi en 

lang in de schaduw, dus niemand vond het erg. Langs het pad stonden 
veel bloemen, zoals de Turkse lelie en heel veel Zeeuwse knoopjes en 
kale klierstijl. In de pauze werd er zelfs touwtje gesprongen, slechts 
twee mensen deden niet mee, en Frank moet nog érg veel oefenen….. De 
vlinders vonden het ook erg gezellig, bij Michiel kwamen ze op z´n 
wenkbrauw en z´n oor zitten, telkens als je een marmot hoorde gillen, 
kwam er weer één aangevlogen. Erg leuk om te horen. Bij de splitsing 
voor het laatste stukje omhoog werd het pad steniger, en op sommige 

stukken lastig, maar goed begaanbaar.  Er stond daar ook 
nog Vanille orchis. Boven was het koud, maar het uitzicht 
was mooi. Op de terugweg een heel saai, breed, stenig pad 
naar beneden, hebben we voor de derde keer die dag 
gemzen gezien. Moeder, jong en een paar reeën en de rest 
van de gemzen renden telkens heen en weer, zodat we ze 
goed konden bekijken. Eerder hadden we er op de kam al 
twee zien staan. Eindelijk beneden kon je naar het 
zwembad, en uitrusten. Een mooie, maar lange tocht. Zeer 
aan te raden! 

Ciska Overbeek 
 
 
Zaterdag 27 juli (vervolg) 
 Vandaag zijn Frits, Hans, Willy en ik gaan lopen naar Col de Berrièves. Het was een steile klim 
door een mooi bos omhoog. Ik heb er weer een paar planten bij geleerd, nl. Alpendorst en 
nieskruid. Nieskruid zagen we vooral op de hoogvlakte achter de col. Het was een brede vlakte 
van kalksteen, begroeid met gras, kruipplantjes, struikjes en verspreide bomen (naaldbomen 
vooral). Het leek soms wel een soort parklandschap. We zagen haast geen mensen. Wel veel 
zangvogels (toen we er na het kamp nog eens waren hoorde ik van Freek dat het veel zwarte 
roodstaarten waren.) We moesten flink doorlopen, want we zagen in de verte de bewolking 

oprukken. Na een paar km konden we weer 
omhoog naar de Pas de la Ville. En toen 
waren er al bijna weer bij het kamp, dat 
we 700 m onder ons zagen liggen. De 
afdaling was wel wat steil en vermoeiend. 
Vandaar dat we halverwege toch maar even 
gingen rusten om te genieten van de thee 
van Willy en Hans. Omdat we toen ook geen 
kaart meer hadden zaten we gezellig te 
keuvelen en vergaten we haast dat we nog 
verder moesten. Het laatste stukje nog 

afdalen en toen kwamen we tegen half 5 weer bij het kamp. Daar hadden de achterblijvers 
besloten om met zijn allen Chili con carne te eten. Met zijn allen aan één lange tafel. Het was 
heel gezellig en voor herhaling vatbaar zowel de wandeling als het eten! 

Tineke 
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Zondag 28 juli 

Een soort rustdag. Sommigen laten zich door een treintje door 
landschap benoorden Gresse met stuwmeren en diepe dalen 
vervoeren. Anderen zouden zich per stoeltjeslift een eindje een 
berg in de buurt op willen laten hijsen, en sommigen, waaronder 
ikzelf, blijven op een zonnig en rustig kampterrein. Wie koos het 
beste deel? Ach, dat is altijd persoonlijk. Die van de trein 
kregen te horen dat de trein “complet” was en moesten tot de 
volgende rit tijd doorbrengen met (lekkere) taartjes en koffie; 

die van de lift moesten zichzelf de berg op hijsen maar hadden een prachtige wandeling; en 
ikzelf had een heerlijke dag voor studie van de geologie hier (’s avonds een praatje over 
gehouden), maar toen Willy maar niet kwam 
(was met de verlate treinreizigers mee) 
raakte ik in de zenuwen, want hoe moest het 
nu met de voorgenomen boodschappen en 
het eten? Monique en Josette ontging het 
niet dat ik elke auto die het terrein op 
kwam rijden vol ongeduld begon te bekijken 
en nodigden me uit voor het eten 
(ontfermden zich over deze man alleen, die 
ook nog de choc pan kreeg aangeleverd). Heerlijk was het, en toen kwamen de laatkomers, 
inclusief Willy. Voor ja, zo kwam het toch nog goed (min of meer). 

Hans Fortuin 
 
Maandag 29 juli 
Een nieuwe dag. Een prachtige dag met zon. Om 08.00 uur was het in het kamp al een drukte van 
belang. Vandaag ging men op pad naar een hut en zou men daar blijven overnachten. Niet zo maar 
een tocht, maar een vijfsterren tocht met eten in een kasteel. Om op tijd klaar te zijn voor de 
start werd er wat afgerend. Om 09.00 uur ging men op pad . Een groot gedeelte met de auto en 
een paar sportievelingen gingen lopen. De totale groep bestond uit ongeveer 30 personen 
waaronder bijna alle jeugd, 20 personen bleven achter in het kamp. Het was wel stil. Het was 
maandag en dus was er markt in Gresse en Vercors. Het was een leuke gezellige markt waar volop 

groente en fruit te verkrijgen was 
tegen een redelijke prijs. Snoep was 
echter enorm duur. Zo´n 5 euro voor 
een ons snoep. ´s Middags was er een 
kruipexcursie. Dit was ook wel eens 
prettig. Zo kon men op zijn gemak de 
planten en vlinders determineren. `s 
Avonds was er gewoon choc en hierna 
was er onder het genot van een glas 
wijn een bijeenkomst over de opzet 
van de spelmiddag voor de jeugd. Er 

werden allerlei ideeën aangedragen en na een aantal glazen wijn kwam men tot een mooi 
programma. In principe zal de spelmiddag op woensdag 31 juli zijn. Dit hangt echter van het weer 
af daar er voor woensdag regen en onweer is voorspeld. Hoe de huttentocht was en of de 
spelmiddag doorging lees je in de volgende verslagen. 

Pieter en Ria Zandberg 
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Dinsdag 30 juli 
 Na een heerlijke diner in een luxe restaurant en een goede nachtrust in een vrij luxe gite (in de 
marie van Chichilianne), was het eerste probleem ontbijt te regelen voor de hele groep (31). Het 
winkeltje was niet echt berekend op zoveel mensen (volgende keer brood bestellen!) maar 
uiteindelijk is het nog een lekker ontbijt geworden. Voor vertrek hebben we nog even in het  
maison du Parc rondgekeken en daarna liepen we rond 10.45 uur het dorp uit. In Ruthière pakken 

we de Tone de Mont Aiguille 
weer op. Het was een prachtige 
warme dag, dus het drankje bij 
de auberge à la ferme in 
Trésanne ging er goed in. Helaas 
serveerden ze er geen lekkere 
taart meer. Wel kun je er allerlei 
worsten kopen. Via col de 
papavet, col de Pellas, Grand 
Clots en les Pellas bereikten we 
Cotte weer waar de auto´s op 
ons zouden wachten. Vier mensen 
liepen nog door (via la Baie, 

Chauplane, col de l´Allimas) naar de camping. Het was een mooie en leuke tocht. Alleen dreigden 
er aan het einde onweer, wat wat onrust bracht. Terug op de camping werden we door de 
thuisblijvers hartelijk ontvangen. Ze vonden het gezellig dat we weer terug waren, maar ook zij 
hadden zich prima vermaakt met wat kortere excursies. Tijdens de choc zijn alle verhalen 
uitgewisseld. 

Monique Klitzi 
 
Huttentocht – tour du mont Aiguille (maandag 29 juli en dinsdag 30 juli). 
Vandaag zouden we naar de “berghut” vertrekken vanuit de camping; Joyce, Frits, Stephanie, 
Monique, Jozet, Jeroen, Roeland, Freek, Floor, Tim en ik. Het eerste deel was door bossen, ook 
nog langs steile stukjes rots en deels door dorpjes en langs 
weilanden. Het was een prachtige wandeling, soms een 
beetje omhoog en dan weer omlaag. We vonden een mooi 
weilandjes om uit te rusten en te eten vlakbij La Batie. 
Voorbij het dorpje kwamen we via een karrespoor uit op de 
Tour du Mont Aiguille. Nu wed het wat meer klimmen. 
Eerste in een bos,en daar liepen we langs een soort “survival 
parcours”. Dat moest wel even uitgeprobeerd worden door 
de kinderen, maar toen we lazen dat het over een half 
uurtje echt open zou gaan en de toegang 12 Euro was (of 
zoiets) gingen we maar snel door. Een flinke stevige klim 
door een mooi bos naar boven. En boven op de Col de l´Aupet 
zagen we de anderen groep, die net van plan was te  
vertrekken. De kinderen waren zo blij dat ze hun maatjes 
weer zagen, dat ze meteen mee wilden met de anderen. Wij 
volwassenen rustten nog even en genoten van het uitzicht, 
maar al gauw trokken we met de anderen mee.  
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Halverwege bleek dat Floor zich niet goed voelde, en aan het klimtouw van Jolande een stukje 
werd begeleid. Maar na een beker warme melk van Mauk knapte ze weer helemaal op en liep ze 
weer als een berggeitje verder naar benenden. De groep was in tweeën “gescheurd”. De ene zat 

in het éne café wat te drinken, de andere één km verder op 
een ander terras. Maar het was heerlijk uitrusten na zo´n 
tochtje en het weer was prachtig. De berghut bleek la mairie 
et l´Ecole te zijn. We hadden leuke kamertjes met 4 personen 
mét douche! De kinderen sliepen lekker met zijn allen bij 
elkaar in de “dependance”, veilig beschermd door Frank, 
Nelleke, Frits en Joyce! Met een gigantische omweg kwamen 
we in ons restaurant  om te eten. Een chique restaurant, met 
écht heerlijk eten, en het zag er mooi uit allemaal. Het was 
zulk lekker weer dat we zelfs nog zaten na te genieten voor de 
voordeur van ons onderkomen, ´s avonds voor het slapen gaan. 
We hebben ook heerlijk geslapen, misschien wel omdat Hans 
uit voorzorg zijn matras had versleept naar het 
verwarmingshok. Hij was bang dat hij ons zou wakker snurken! 
Om 8 uur was iedereen wakker, er waren er meerdere ploegen 
op weg om bij de bakker brood te kopen. Uiteindelijk gooiden 
Freek en Joyce hun charmes in de strijd, en bemachtigden ze 
een grote zak vol met 8 broden. Mauk had al jam en kaas 

gekocht en iedereen legde het lekkerste beleg erbij op tafel. De geur van  verse koffie kwam je 
al tegemoet en er werd gesjouwd met tafels en stoelen. Alle deuren en ramen van de zaal werden 
wijd open gezet en we konden genieten van een heerlijk en gezellig ontbijt. Met z´n allen aan één 
grote tafel. Geweldig! 
Nou, en toen werd de tocht voortgezet. In het begin rommelig……Er was géén excursie leider en 
we liepen met z´n 31-en achter Emiel aan. Na een tijdje werden er 2 groepen samengesteld; een 
snelle groep van 10 mensen met Freek en Mauk die even “meeliften” met ons. En de rest was dus 
blijkbaar langzaam. Na een tijdje besloot Mauk 
weer te wachten op de achterste groep. Freek 
bleef maar zoeken naar fossielen. Hij twijfelde 
steeds of hij zou wachten op de langzamen of 
nog even verderop zou kijken. Frank, onze 
excursieleider, werd er niet goed van. 
Uiteindelijk besloot Freek och met ons mee te 
gaan tot de boederij/restaurant waar we met 
z´n allen weer hadden afgesproken. Daar zaten 
de langzamen al “uren” op ons te wachten! Er 
was er alleen koffie, helaas geen gebak! Dus 
toen kwam de cake van Freek toch nog van pas. 
We liepen daarna naar de auto´s waar al onze kinderen en Monique en Jozet nog een plekje 
vonden in een auto, en we uiteindelijk met ons vieren het laatste stukje van de tocht terugliepen. 
Het bleef mooi weer en het was heel gezellig. Het bleek toch weer leuk om de wandeling in de 
omgekeerde richting te maken. Nu zag ik pas hoe mooi het was. Om half 6 kwamen we weer aan 
op de camping, waar iedereen in het zwembad lag, of met het eten bezig was. Het was leuk om 
weer terug te zin op het kamp! 

Tineke  
 
 

Gevlekte Orchis

Alpen aster
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Woensdag 31 juli, de kindermiddag 
De kindermiddag begon. Andre riep ons bij elkaar. Het was niet zo lekker weer. Iedereen had 
zijn jas aan. Andre vertelde dat we eerst een schilderij moesten maken wat op de grond met 
scheerlijnen en haringen. Wel mochten we alles gebruiken stenen bloemen noem maar op.  

 
 
 
 
Toen we daar mee klaar waren moest elke groepje waar 
Andre ons in had gedeeld een ouder nemen die moest de 
water ballonen vangen als een ouder de water ballon ving 
werd op de plek waar de ouder de ballon had gevangen 
werd daar een bal neer gelegd daarna was het anderen om 
te gooien. toen moesten 
we spekhappen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Toen moesten we met een plastic bekertje met 
water een rondje rennen en dan moesten we over 
een zeil over wat vol met groene zeep zat dat vond 
ik het leukst. 

Tamar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pannenkoeken bakken  
competitie in de regen. 
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Donderdag 1 augustus 
Deze dag begon zeer triest met heel veel regen. Het was dan ook geen weer voor een excursie. 

En ieder is zijn eigen weg gegaan. Wij 
moesten onze tent anders gaan inrichten 
omdat de regen en een paar flinke 
windstoten onze luifel kapot hadden 
gerukt. Gelukkig hadden we geen schade 
aan de tent zelf. De kinderen (Renske en 
Maaike) hebben een tijdje bij opa en oma 
gespeeld terwijl wij de tent in orde 
brachten. Gelukkig hield het halverwege de 

ochtend op met regenen. ´s Middags zijn 
we via een toeristisch route naar Grenoble 
gereden. Aan de rand van Grenoble 
kwamen we een groot winkelcentrum (bij 
een industrieterrrein) tegen met oa een 
grote sportzaak en een mega supermarkt. 
Na alle strubbelingen van de ochtend 
hadden we geen zin meer in koken en  
gelukkig kwamen we een grote M tegen (McDonalds).  De meesten waren er een dagje op uit 
getrokken, maar iedereen was weer op tijd terug voor de choc. 

Ellenoor 
Vrijdag 2 augustus 
Met 14 mensen hadden we deze dag een makkelijk kruipexcursie bij de Col de l´Arzelier. 
Speciaal  vlinders en bloemen. Het weer was prima maar ´s nachts had het wel wat geregend. We 
daalden met versnelde pas af want Emiel liep voorop over wat natte en modderige paadjes en al 
spoedig stonden we 150 meter lager zonder 1 vlinder en bloem te kunnen bekijken.  

Toen begon de klim omhoog wat erg 
steil en glibberig was en 400m. 
bleek te zijn.  Na de koffiepauze 
maar weer omhoog. Tussen het 
struweel hadden we zicht op wat 
besneeuwde bergen. Na wat 
discussie over het juiste pad en 
wat onderzoek kwamen we toch op 
het goede pad. De afdaling ging wat 
geleidelijker en in het zonnetje 
gebruikten we onze lunch. Na nog 
een uurtje lopen kwamen we 
eindelijk bij een weide waar we 

vlinders konden vangen. Dit bleek 100 m vanaf de auto´s. Hier begon dus onze “kruipexcursie” om 
3 uur. Wat een korte “kruipexcursie” moet zijn bleek een flinke steile bergtocht te zijn. Alles bij 
elkaar genomen toch een leuke tocht. Hulde aan Maaike en Renske die deze tocht vrolijk 
meeliepen. 

Riek 
 

En hij zag dat het goed was.....
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Zondag 4 augustus 
Vandaag zijn we, de gezinnen met kleine kinderen (Vroome, van Gent, Winter/Laporte en 

Zandberg), vertrokken voor een rustige tocht rondom Chateau Bernard. Om 
09.00 uur reden we weg richting Chateau Bernard en parkeerden we de auto 
bij een klein kerkje. Daar aangekomen zagen we meteen een terrasje. Eerst 
dus maar even een kopje koffie drinken. Het eerste deel van de route ging 
over de weg, maar al gauw kwamen we de afslag tegen om het bos in het 
gaan. Het was eerste deel was een goed dalend pad; een klein stukje verder 
het bos in bijna bij de beek werd het pad wat smaller en wat glibberiger. De 
allerjongsten hadden hier een beetje hulp nodig. Nadat we het beekje waren 

overgestoken (door het water heen maar zonder natte voeten!) vonden we een grasveldje waar 
we geluncht hebben.  Roos was niet helemaal lekker geworden en Willeke en Ko besloten om door 
te lopen naar de auto. Nadat de broodjes genuttigd waren en iedereen een plaspauze had gehad 
(dit gold met name voor de kinderen)  hebben we onze weg weer vervolgd. Het pad werd steeds 
beter en breder, een soort karrenspoor en liep parallel langs een weiland. De kinderen liepen 
goed door. Nadat we een klein houten bruggetje over waren gegaan kwamen we weer op de weg 
terecht. Maaike had, denk ik, het gevoel dat ze bijna thuis was en liep vooraan in een marstempo 
door. Het was vanaf dat moment ook nog maar een stief kwartiertje lopen. Rond 15.00 uur waren 
we weer terug op de camping. Het was een leuke excursie, die erg geschikt was voor de 
allerjongsten. 

Ellenoor 
Balconwandeling: Verslag van de excursie naar St. Andeol.  
Om in St. Andeol te starten hebben we vanaf de camping de D 242 genomen en in St. Andeol zijn 
we voor de kerk linksaf een bosweg ingegaan en doorgereden tot de eerste scherpe bocht naar 
links. Daarna te voet verder. Om op het balcon te komen moet je 300 m. vrij steil klimmen, 
daarna loop je ongeveer op de hoogtelijn naar de afslag Rocher de Seguret, waarna je via het dal 
van de Daraze naar la Ville loopt. (de auto’s moeten naderhand weer worden opgehaald). Vanaf 
het Balcon heb je prachtige uitzichten op het dal vanuit verschillende hoeken en bij helder weer 
kun je de Alpen goed zien liggen. In de bossen op weg naar boven zagen we: Adelaarsvaren, Valse 
salie en Kleverige salie. In de weilanden naar boven kwamen we Struikheide, Bosbes en Tormentil 
tegen, wat duidt op verzuring van de humuslaag. Op de puinvlaktes vind je Smalbladige 
rodespoorbloem, Gestreepte leeuwenbek, Echte - en Berggamander (zonder bovenlip), Sideritus 
montana (met lip), Aardkastanje, Allium narcissiflorum, Saxifraga paniculata, Vlas (Linum 
tenuifolium), Gentiana campestre (ook in het wit), Parnassia (langs een rotsblok) 
Alpenleeuwenbek, Bieslook, Allium sphaerocephalon. Waar wat meer humus voorkomt zie je Echte 
guldenroede, Hazesla, Betonie, Kale klierstijl, Hokjespeul, Esparcetteklaver en af en toe zagen 
we dwerg Ratelpopulieren. Behalve het mooie uitzicht en de prachtige planten hadden we zicht op 
3 Gemzen, kwamen we op ons pad een dode Steenbok tegen die al aardig opgegeten werd door de 
maden. Verder zagen we 2 rupsen van de Koninginnepage, we genoten van het aanzicht van 
versgegraven Marmottenholen, waarschijnlijk hebben we een Boomvalk gehoord, zagen een een 
vrouwtje Sabelsprinkhaan op een pad eitjes leggen en tot slot kwamen we langs de moerassige 
oever van het riviertje de Daraze waar we snel de Moeraswespenorchissen en de 
Zomerbitterlingen nog even hebben bewonderd. Boven op het Balcon  zagen we een soort 
Heksenboleet (in het puin !!!) en een Russula, het Schaap genaamd. Enkele vlinders die we 
regelmatig zagen waren: Bleek blauwtje, Dwergblauwtje, Gewone glanserebia en we zagen 1 
Wegedoornpage. De andere vlinders zijn niet specifiek genoteerd. Al met al heeft de wandeling 
een hele dag in beslag genomen, maar was zeer de moeite waard.  

Klaske ten Grotenhuis. 
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Maandag 5 augustus 
Wandeling over “Le balcon Est” vanaf St. 
Andeol tot Pas de Berriéves naar de 
camping. Met een grote groep zouden we 
gaan met 3 auto´s. Teruglopen naar de 
tenten, en de auto´s zouden daarna weer 
worden opgehaald. Mauk, Hermine, 
Herman, Klaske, Frank, Nelleke , Kirsten, 
Tamar, Emiel, Yolande, Jan, Michiel, 
Wilma, Freek en ik. Het was wat bewolkt, 
maar we gingen het toch proberen. Vanaf 
de slingerweg/het karrenspoor van uit St. 
Andeol naar boven. Halverwege de auto´s 
geparkeerd en omhoog gelopen. Het pas was verschrikkelijk steil, modderig en glad. Ook al was 
het maar 300 m omhoog, dachten we (toen ik het precies op de kaart ging uitmeten bleek het van 
1040 m naar 1540m te zij; dus wel 500 m omhoog). Dus al met al een flinke klim. Eenmaal boven 
was de beloning groot! Heel mooi uitzicht; langs de rotswanden , we waren boven de wolken en 
lekker in de zon; het zag er prachtig uit; les deus soers en le mont Aguille waren heel mooi te 
zien. Na lekker uitrusten en koffie drinken kan de echte wandeling beginnen. Lekker langs de 
hoogtelijnen niet te zwaar, en steeds met prachtige uitzichten en spektaculaire rotswanden. 
Soms was het pad heel smal en de wand érg steil, maar het was heel mooi en afwisselend. We 
bewonderden 2 x de rups van de koninginnepage, een dode steenbok en een adder. Ik het geleerd 
dat lazaruskruid heel lekker ruikend blad heeft en dat het geen nieskruid is. Er waren ook nog 
gemzen te zien, een keer ver boven ons, en een keer alleen waargenomen door de achterhoede, 
Nelleke en Tamar. Tot slot nog een stukje klimmen tot vlak onder Col de Berriéves en toen door 
het steile bos, glibberig naar beneden. Uiteindelijk langs het moerasje terug naar de camping. 
Het was een prachtige wandeling! 

Tineke 
Donderdag 8 augustus 
Een kort verslagje geven van de 'excursie' die Willy en ik op de dag na jullie vertrek hebben 
gemaakt. Want die verdient het zeker om onder de aandacht van een eventueel volgend kamp te 
worden gebracht. Route en korte beschrijving: per auto naar La Batie en iets verder, tot waar 
de weg de Tour du Mont Aiguille snijdt. daar kun je goed parkeren. De 'route forestière' volgen, 
maar waar deze naar het zuiden afbuigt doorgaan in westelijke richting, onderbroken rode lijn 
volgend. Omhoog in een beuken- en wat hoger sparrenbos, andere wandelroute kruisen en in z.w. 
richting naar de Pas des Bachassons. Hierbij kom je langs verscheidene puinhellingen met 
interessante begroeiing, maar het pad is niet akelig of lastig, soms beetje kijken hoe 't verder 
gaat, maar er zijn steenmannetjes. De Pas des Bachassons is een langgerekte kloofachtige 
insnijding met een stroompje en een tweetal bronnen op 't eind. Zodra je eruit bent zie je een 
heuvelig landschap voor je waar het witte gesteente van het Haut Plateau doorheen schemert. 
Als je even oplet en wat van het pad afwijkt, zul je tussen de pollen gras en zegge Edelweisz 
vinden, niet op enkele plekken, maar overal verspreid. Heel bijzonder en daar zomaar gewoon. De 
wandeling vervolg je met een bocht naar het Oosten, naar de Pas de Selle. Fraaie uitzichten en 
kennismaking met de Hauts Plateaus. Dan weer omlaag door het bos enz. Even opletten waar het 
pad in N-richting gaat, terug naar het uitgangspunt. Je hebt n.l. de neiging bij de splitsing door 
te lopen (het doorlopende pad is duidelijker en meer belopen) en dan bezorg je jezelf een omweg 
(op zich niet erg, want je komt toch weer op de Tour du Mt Aiguille terug). Wij hebben er 
ongeveer 7 uur over gedaan, dus 3/4 dag. Zowel landschappelijk als botanisch zeer de moeite 
waard. Hoogteverschil ongeveer 800 m.  

Hans Fortuin
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Kamplied Bonte Avond 
 
Gemaakt door: Hans en Anne Marie Fondse, Frits Jacobs, Joyce Heckman 
(Melodie: The wild rover, The Dubliners) 
 
refrein: 
en ´t is uit met kamperen 
´t kamp is in Vercors 
van ´t spelen en leren 
werkt de herinnering door. 
 

 

1 Het weer was fantastisch 
Bijna alles ging dor 
Van kruipend tot racend 
Maar… liep de leider wel voor. 
 

2 De hut was ´n luxe 
De kamers heel net 
Maar snurkende Hans 
Die moest naast het toilet. 

3 We liepen een uurtje 
Naar Jolanda´s kasteel 
Daar kregen we eten 
En dronken teveel. 
 

4 Leo regelt excursies 
Met een breed handgebaar 
Een wandeling hier 
´n excursietje daar. 

5 ´n baan als voorzitter 
geeft Andre veel stress 
daarom fietst hij met Eric 
langs doodscol naar Gresse. 

6 De kinderen die speelden 
´t woord “klootzak” viel vaak 
maar ´t ging over kaarten 
´t was dus slecht vermaak. 
 

7 Voor serieuzere vragen 
Was ook plaats in Gresse 
Wees blij met je schaamhaar 
was Mauk´s wijze les. 
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Ballade van de Haai of de reis naar China 
Van Han G Hoekstra 
 
Voorgedragen door Tineke tijdens de bonte avond. 
 

Er lag er eens een trotste haai 
te zonnen in de Groenlandbaai 
en naast hem, in een hoekje, 

lag een heel klein snoekje 
 

De haai schepte verschrikkelijk op 
Over zijn vinnen en zijn kop, 

Over zijn bek, over zijn straat,  
Die was wel 1000 gulden waard; 

 
“Als ik dat ding maar even zwaai” 
zei hij  “ dan trilt de hele baai” 

“laatst kwam ik uit San Francisco terug 
en moest voorbij een reuze brug 

ik raakte met mijn staart een pijler aan 
geen splinter van de brug bleef staan. 

 
Of vorig jaar bij de Spaanse kust 

Verstoorde een kolenboot mijn rust. 
Ik kwispelstaartte en sindsdien 

Heeft niemand meer iets van die boot gezien” 
“U eet zeker veel” vroeg de snoek van streek 

“Jawel”, zei de haai, “1000 liter per week!” 
 

“U zwemt zeker snel?” zei de snoek overstuur, 
“Jawel” zei de haai,”10 mijl per uur” 
“Ik zwem en ik zwem overal naartoe, 

hoe ver ik ook zwem, ik word nooit moe! 
 

Morgen wou ik maar eens naar China gaan 
Da´s 4 weken zwemmen hier vandaan!” 
“Dat doe ik” zie het snoekje “dan ook 

misschien; 
ik zou zo graag eens de keizer van China zien” 

 
“Phoe”, zei de haai, “verbeeld je maar niets!” 

“dat doe je dan zeker op de fiets!” 
“Ik weet nog niet op welke wijze, 

maar ik zal naar China reizen!” 
 

De haai ontplofte haast van nijd 
En blies zich op van kwaaiïgheid. 

Naar het snoekje keek hij niet meer om. 
Dat was hem veel te dom. 

 

De haai begon eens wild te gapen, 
Niesde eens en ging slapen. 

De volgende morgen vertrok de haai 
Onder veel gewuif uit de Groenlandbaai. 

 
Hij knikte genadig, nu hier en dan daar 
Alsof hi j wou zeggen “Dan ga ik maar!” 

Op het snoekje lette hij niet meer, 
Dat was hem waarlijk te veel eer. 

 
En zo sloeg hij met strekte vin, 

De naaste weg naar Shang Hai in. 
De eerste week, bij klamme zee 

Schoot hij flink op en viel het mee. 
 

De tweede week met tegenwind 
Ging het lang niet meer zo gezwind. 

De derde week was hij doodziek 
Van buikpijn en van reumathiek. 

 
Hij dobberde wat langs de kust.  
Hij hield dieet en nam wat rust. 

En toen hij in de vierde week 
Weer verder zwom zag hij heel bleek! 

 
Hij was alleen maar graat en vellen 

Je kon zijn ribben bijna tellen. 
En zo kwam hij met slappe vinnen 

De houthaven van Shang Hai binnen 
 

En het eerste wat hij daar toen zag 
Was het snoekje dat te zonnen lag. 

“Wat is dat nu toch jammer zeg, 
nu is de keizer net weer weg! 

 
Hij heeft een uur op je gewacht,  

Maar moest naar huis om kwart voor 8 
Om 8 uur wachtte hem zijn gade 

Met boterkoek en limonade” 
 

“Maar hoe” sprak de haai stotterend, 
“kan het dat jij hier al bent?” 

“dat komt” zei onze snoek met klem, 
“omdat ik liever vaar dan zwem! 
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Ballade van de Haai of de reis naar China 
(vervolg) 
 

Ik vond daar in de Groenlandbaai, 
Eem onderbroekje van rood saai. 

Dat kwam mij wonderwel te stade 
Ik had nu dikke wollen draden. 

 
Het wachten was nu op een boot 
Toen was ik prachtig uit de nood 

´s nachts maakte ik het touwtje vast 
en ´s morgens, dacht ik, “opgepast”, 

het andere eindje in mijn bek, 
het wachten was nu op ´t vertrek. 
En zo kwam ik met “Halve Maan”. 

Gisteren in Shang Hai aan. 
 

Want, als men niet sterk is en maar klein 
Dan is het zaak om slim te zijn!” 

 

 
---oooOOOooo--- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 9 augustus ( -- Nagekomen bericht…! --) 
 
Heey KNNVmensen, 
Ik vond het een heel gezellig kamp. Er waren veel kinderen dat was wel cool. Alleen dat de sjok 
zo lang duurde was wat minder…. De wandelingen waren ook leuk en het weer was echt relaxt 
behalve ´s avonds. En het was echt gaaf dat er een zwembad was op de camping. En de 
huttentocht was ook heel leuk vooral ´s nachts …. We hebben een vette orgie gehad. Héhéhé…… 
nee geintje! Maar het is jammer dat het kamp is afgelopen. Ik hoop dat iedereen het leuk vond. 
 

Floor  X X X 

De ceremonie meester en zijn team ....
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Planten in de Vecors 
(en een beetje fauna) 

 
 

Leo Winter 
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Planten in de Vercors  
Leo Winter 
 
Cypresfamilie       Cupressaceae 
Jeneverbes      Juniperus communis 
 
Okkernootfamilie      Juglandaceae 
Walnoot      Juglans regia 
 
Hazelaarfamilie      Corylaceae 
Hazelaar      Corylus avellana 
 
Polygonaceae       Duizendknoopfamilie 
Adderwortel       Polygonum amphibium 
Veldzuring      Rumex acetosa 
       Oxyria digyna 
 
Ganzenvoetfamilie      Chenopodiaceae 
Brave Henderik     Chenopodium bonus-henricus 
 
Anjerfamilie       Caryophyllaceae 
Blaassilene      Silene vulgaris 
Silene spec.      Silene pucilla 
Gipskruid      Gypsophylla muralis 
Steenanjer      Dianthus deltoides 
Prachtanjer      Dianthus superbus 
Montpellier-anjer     Dianthus monspessulanus 
Akkerhoornbloem     Cerastium arvense 
Zeepkruid      Saponaria officinalis 
 
Ranonkelfamilie      Ranunculaceae 
Dotterbloem      Caltha palustris 
Stinkend nieskruid     Helleborus foetidus 
Gele monnikskap     Aconitum vulparia 
 
Papaverfamilie      Papaveraceae 
Kleine klaproos      Papaver dubium 
 
Vetplantenfamilie      Crassulaceae 
Wit vetkruid      Sedum alba 
Huislook      Sempervivum tectorum 
 
Steenbreekfamilie      Saxifragaceae 
Steenbreek spec.     Saxifraga azoides 
Steenbreek spec.     Saxifraga paniculata 
Parnassia palustris 
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Planten in de Vecors (vervolg) 
 
Rozenfamilie       Rosaceae 
Bosaardbei      Fragaria vesca 
Hondsroos      Rosa canina 
Framboos      Rubus idaeus 
Braam       Rubus fruticosus 
Alpenvrouwenmantel      Alchemilla alpina 
Moerasspirea      Filipendula ulmaria 
Kleine pimpernel     Sanguisorba minor 
Vijfvingerkruid      Potentilla reptans 
Tormentil      Potentilla erecta 
Lijsterbes      Sorbus aucuparia 
Meelbes      Sorbus aria 
Wilde appel      Malus sylvestris 
Zilverwortel       Dryas octopetala 
 
Vlinderbloemenfamilie     Leguminosae 
Kattedoorn      Ononis spinosa 
Stalkruid spec.      Ononis natrix 
Vogelwikke .      Vicia cracca 
Veldlathyrus      Lathyrus pratensis 
Witte honingklaver     Melilotus alba 
Rolklaver      Lotus corniculatus 
Esparcette      Onobrychis vicifolia 
Hokjespeul      Astralagus glycyphyllus 
Incarnaatklaver     Trifolium incarnatum 
Bruine klaver      Trifolium badium 
Witte klaver      Trifolium repens 
Rode klaver      Trifolium pratense 
Wondklaver      Anthyllis vulneraria 
Luzerne       Medicago sativa 
Kroonkruid      Coronilla varia 
 
Klaverzuringfamilie     Oxalidaceae 
Witte klaverzuring     Oxalis acetosella 
 
Ooievaarsbekfamilie      Geraniaceae 
Gewone reigersbek     Erodium cicutarium 
Zachte ooievaarsbek     Geranium molle 
Geranium spec.      Geranium nodosum 
 
Vlasfamilie       Linaceae 
Vlas        Linum usitatissimum 
 
Wolfsmelkfamilie      Euphorbiaceae 
Amandelwolfsmelk     Euphorbia amygdaloides 
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Planten in de Vecors (vervolg) 
 
Vleugeltjesbleomfamilie     Polygalaceae 
Vleugeltjesbloem spec.     Polygala spec. 
 
Peperboompjesfamilie      Thymelaeceae 
Peperboompje spec.     Daphne spec. 
 
Kaasjeskruidfamilie      Malvaceae 
Malve spec.      Malva spec. 
 
Hertshooifamilie      Guttiferae 
Sint-janskruid      Hyperycum perforatum 
Hertshooi      Hyperycum spec. 
 
Teunisbloemenfamilie      Onagraceae 
Wilgenroosje      Chamerion angustifolium 
Moeraswilgenroosje     Epilobium palustre 
Groot zonneroosje     Helianthemum nummularium 
 
Klimopfamilie       Araliaceae 
Klimop       Hedera helix 
 
Schermbloemenfamilie     Umbelliferae 
Astrantia      Astrantia major 
Engelwortel      Angelica sylvestris 
Peen       Daucus carota 
       Bupleurum falcatum 
Aardkastanje      Bunium bulbocastanum 
Venkel        Foeniculum vulgare 
Bereklauw      Heracleum sphondylium 
Pastinaak      Pastinaca sativa 
Laserkruid spec.     Laserpitium latifolium 
Berg-Laserkruid     Laserpitium siler 
 
Wintergroenfamilie      Pyrolaceae 
Wintergroen spec.     Pyrola spec. 
Stofzaad      Monotropa hypopithys 
 
Heidefamilie       Ericaceae 
Beredruif      Arctostaphylos uva -ursi 
Blauwe bosbes      Vaccinium myrtillus 
Rode bosbes      Vaccinum vitis-ideae 
Struikheide      Calluna vulgaris 
 
Sleutelbloemfamilie      Primulaceae 
Boswederik      Lysemachia nemorum 
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Planten in de Vecors (vervolg) 
 
Strandkruidfamilie      Plumbaginaceae 
Berg-Engels gras     Armeria montana 
 
Maagdenpalmfamilie      Apocynaceae 
Kleine maagdenpalm     Vinca minor 
 
Zijdebloemfamilie      Asclepiadaceae 
Engbloem      Vincetoxicum hirundinaria 
 
Gentiaanfamilie      Gentianaceae 
Kruisbladgentiaan     Gentiana cruciatia 
Gele gentiaan      Gentiana lutea 
Veldgentiaan      Gentiana campestris 
Bitterling (Zomer-?)     Blackstonia (perfiolata ?) 
 
Walstrofamilie      Rubiaceae 
Echt walstro      Galium verum 
Glad walstro      Galium molluga 
Kruisbladwalstro     Galium cruciata 
Lievevrouwebedstro     Galium odoratum 
 
Ruwbladigen       Boraginaceae 
Slangenkruid      Echium vulgare 
 
Lipbloemenfamilie      Labiatae 
Grote brunel      Prunella grandiflora 
Gewone brunel      Prunella vulgaris 
Wilde tijm      Thymus serpyllum 
Bosandoorn      Stachys germanica 
Veldsalie       Salvia pratensis 
Borstelkrans      Satureja vulgaris 
Betonie       Stachys officinalis 
Ijzerkruid      Sederitus montana 
Steentijm      Calamintha nepeta 
Wollige munt      Mentha x niliaca 
Witte munt      Mentha suaveolensis 
Hertsmunt      Mentha longifolia 
Hennepnetel      Galeopsis tetrahit 
Hoenderbeet      Lamium amplexicaule 
Alpenglidkruid      Scutellaria alpina 
Echte gamander     Teucrium chamaedrys 
Berggamander      Teucrium montanum 
Wilde marjolein     Origanum vulgare 
Rozemarijn      Rosmarinus officinalis 
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Planten in de Vecors (vervolg) 
 
Helmkruidfamilie      Scrophulariaceae 
Helmkruid spec.     Scrophularia nodosa 
Vingerhoedskruid     Digitalis purpurea 
Geel vingerhoedskruid     Digitalis lutea 
Hengel spec.      Melampyrum nemorosum 
Grote ratelaar      Rhinanthus angustifolius 
Kleine ratelaar      Rhinanthus minor 
Zwarte toorts      Verbascum nigrum 
Koningskaars      Verbascum thapsus 
Gestreepte leeuwenbek    Linarea repens 
Muurleeuwenbek     Cymbalaria muralis 
Aar-ereprijs      Veronica spicata 
Bosereprijs      Veronica montana 
Beekpunge      Veronica beccabunga 
Stijve ogentroost     Euphrasia stricta 
 
Bremraapfamilie      Oronbanchaceae 
Bremraap spec      Orobranche spec. 
Walstrobremraap     Orobranche caryophyllaceae 
Gamander bremraap     Orobranche teucrii 
 
Blaasjeskruidfamilie      Lentibulariaceae 
Vetblad      Pinguicula vulgaris 
 
Weegbreefamilie      Plantaginaceae  
Ruige weegbree     Plantago media 
 
Valeriaanfamilie      Valerianaceae 
Echte valeriaan     Valerianus officinalis 
Bergvaleriaan      Valerianus montana 
Smalbladige spoorbloem    Centranthus angustifolius 
 
Kamperfoeliefamilie      Caprifoliaceae 
Bergvlier      Sambucus racemusa 
Kruidvlier      Sambucus ebulus 
Gewone vlier      Sambucus nigra 
 
Kaardebolfamilie      Dipsacaceae 
Beemdkroon      Knautia arvensis 
Duifkruid      Scabiosa columbaria 
Knautia spec.      Knautia dipsacifolia 
Wilde kaardebol     Dipsacus fullonum 
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Planten in de Vecors (vervolg) 
 
Klokjesfamilie       Campanulaceae 
Hartbladige kogelbloem    Globularia cordifolia 
Ruig klokje      Campanula trachelium 
Grasklokje      Campanula rotundifolia 
Bergklokje      Campanula rhomboidalis 
Kluwenklokje      Campanula glomerata 
Akkerklokje      Campanula rapunculoides 
Elfenvingerhoedje     Campanula cochleariifolia 
Rondkop rapunzel      Phyteum orbiculare 
 
Composietenfamilie      Compositae 
Echte guldenroede     Solidago virgaurea 
Knoopkruid      Centaurea jacea 
Centaurea spec. (eenbloemig?)    Centaurea uniflora 
Grote centaurie     Centaurea scabiosa 
Berg-centaurie      Centaurie montana 
Hazesla      Prenanthus purpurea 
Margriet      Leucanthemum vulgare 
Alpenaster      Aster alpinus 
Klein hoefblad      Tussilago farfara 
Boskruiskruid      Senecio sylvaticus 
Havikskruid spec.     Hieracium spec. 
Gele morgenster     Trapopogon pratensis 
Heelblaadjes      Pulicaria dysenterica 
Wilgenbladalant      Inula salicina 
Voorjaarszonnebloem     Doronica pardalianches 
Smalbladige koeienoog     Buphthalmum slaicifolium 
Ruige leeuwentand     Leontodon hispidus 
Grote klis       Arctium lappa 
Pyreneeën-streepzaad      Crepis pyrenaicus 
Knikkende distel      Carduus nutans 
Berooide distel      Carduus defloratus 
Aarddistel       Cirsium acaule 
Wollige distel       Cirsium eriophorum 
Akkerdistel      Cirsium arvense 
Stekelige vederdistel      Cirsium spinosissimum 
Zilverdistel      Carlina acaulis 
Zaagblad      Serratula tinctoria 
Duizendblad      Achillea millefolium 
Akkerkool      Lapsana communis 
Akkermelkdistel      Sonchus arvensis 
Alpensla      Cicerbita macrophylla 
Blauwe sla      Lactuca perennis 
Wolverlei      Arnica montana 
Leverkruid      Eupatorium cannabinum 
Edelweiss      Leontopodium alpinum 
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Planten in de Vecors (vervolg) 
 
Leliefamilie       Liliaceae 
Turkse lelie      Lilium martagon 
Alpen-tijloos      Colchicum alpinum 
Moeslook      Allium oleraceum 
Slangenlook      Allium scorodoprasum 
Narcislook      Allium narcissifolium 
Bieslook      Allium schoenoprasum 
Rondkoplook      Allium sphaerocephalon 
Eenbes       Paris quadrifolia 

Veratrum album 
 
Orchideeënfamilie      Orchidaceae 
Vanille orchis       Nigritella nigra 
Grote muggenorchis     Gymnadenia conopsea 
Gevlekte orchis     Dactylorhiza maculata 
Aangebrande orchis     Orchis ustulata 
Mannetjesorchis     Orchis mascula 
Breedbladige wespenorchis    Epipactis helleborine 
Bruinrode wespenorchis    Epipactis atrorubens 
Dennenorchis      Goodyera repens 
Hondskruid      Anacamptis pyramidalis 
Grote keverorchis     Listera ovata 
Vogelnestje      Neottia nidus-avis 
 
 
Grasachtigen 
Schapengras      Festuca ovina 
Dravik spec.      Bromus spec. 
Pijpenstrootje      Molinea caerulea 
Gewone veldbies     Luzula campestris 
Borstelgras      Nardus stricta 
Gele zegge      Carex flava* 
Zeegroene zegge     Carex flacca* 
Hazezegge       Carex ovalis* 
Zeegroene rus      Juncus inflexus* 
 
De grasachtigen met * werden samen met vetblad en parnassia aangetroffen rondom en in een 
bronnetje van de Gresse. 
 
Bospaardestaart 
Adelaarsvaren      Pteridium aquilinum 
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Overige Flora & Fauna 
 
Paddestoelen 
Beukwortelzwam 
Voorjaarshoutzwam 
Echte tonderzwam 
Zwerminktzwam 
Geschubte inktzwam 
Melkboleet  
Heksenboleet 
Porseleinzwam  
Schaap 
 
´Zootje ongeregeld´ 
 
Wijngaardslakken 
 
Das (wroetsporen) 
Ree 
Gems 
Steenbok 
Haas  
 
Beervlinder   Kameelhalsvlieg 
St-jansvlinder 
Kolibrivlinder  
 
Zuidelijke bronlibel 
Bronlibel  
Koraaljuffer 
(bovenstaande libellen waren de enige die we gezien hebben. Totaal aantal drie of vier) 
 
Hazelworm 
Aspisadder  
 
Sprinkhanen in alle soorten maten! 
 
En enige verdwaalde fossielen (o.a. ammonieten). 
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Dagvlinders van Gresse en Vercors en omgeving 
(waarnemingen tijdens KNNV kampen van 1998 en 2002) 

 
I  = 7 t/m 21 juli 1998 

II = 21 juli t/m 4 augustus 1998 
III = 24 juli t/m 7 augustus 2002 

 
 
 
 

Klaske ten Grotenhuis. 
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Vlinderen in de Vercors.  
 
Behalve een namenlijst wil ik graag iets vertellen over de vlinders die we bekeken hebben tijdens 
onze excursies. Herman en ik zijn altijd erg enthousiast over de vlinders die we zoal tegenkomen, 
waarschijnlijk omdat we er in Nederland zo weinig van zien. Al die prachtige fladderaars die we 
alleen zien als het zonnetje heerlijk schijnt en we alle tijd hebben, omdat we op vakantie zijn. Bij 
het zien van vlinders komt er dus een soort geluksgevoel bij ons boven.  
Dat gevoel hebben we een beetje trachten over te brengen op onze kampgenoten. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit bij sommigen gelukt is, anderen hebben misschien gedacht dat er een klein 
steekje los is bij ons en ook dat mag. 
Een van de eerste dagen maakten we met een groepje een wandeling naar Menil. Het zou een 
halve dagwandeling zijn, maar die liep enigszins uit tot zeker driekwart dag. Op deze wandeling, 
met zeer bloemrijke bermen en prachtig warme kantjes, zagen we veel vlinders. Niet alleen een 
groot aantal, maar ook vele soorten.  
Daarmee kwam het aantal soorten na twee excursies al op 50.  
Plezierig was dat we veel soorten die we uit ons land kennen al tegenkwamen, zoals de 
Dagpauwoog, Atalanta, Gehakkelde aurelia, Kleine vos, Distelvlinder en Citroenvlinder. 
Vooral de Bruine zandoogjes, Zwartsprietdikkopjes, Morgenrood, Boserebia’s (die met de witte 
vlek aan de onderkant), Grote - en Zomererebia zagen we veel, evenals de grote 
parelmoervlinders: Keizersmantel, Grote parelmoervlinder en de Adippevlinder 
Ook kwamen we een paar keer een Apollovlinder tegen, kenmerkend is de zwevende vlucht van 
deze vlinder. Op bestelling kregen we de Koninginnepage en tenslotte nog de Grote 
weerschijnvlinder bij het beekje met de stinkende vis. Helaas hebben we de Kleine ijsvogelvinder 
en de Blauwe ijsvogelvlinder gemist.  
Opvallend is dat de witjes, in ons land goed vertegenwoordigd, hier minder vaak te zien zijn. Af 
en toe zagen we een Groot koolwitje, vaak in de buurt van een boerderij, en het Klein koolwitje is 
af en toe gezien. Veel vaker kwamen we het Boswitje tegen, kenmerkend is de zithouding van dit 
vlindertje, met de vleugels een beetje naar beneden gezakt.  
Opvallend was het grote aantal Kleine vossen op de wandeling langs het balcon van Pas de la ville 
naar de Berrieves. Tevens waren hier veel Bergluzernevlinders. Verder zagen we hierboven de 
Gewone Glanserebia en de Geelvlekbergerebia, duidelijk soorten op hoogte.  
Op de wandeling naar Chauplane zagen we voor het eerst de Grote saterzandoog. Erik en ik 
hadden wel even moeite om de vlinder op naam te brengen. Gelukkig kregen we de tijd, omdat er 
reservesleutels opgehaald moesten worden. Ook de Akkerparelmoervlinder was niet eenvoudig te 
determineren, deze soort komt niet veel in onze netjes.  
Erik heeft een paar prachtige vondsten gedaan: Grote vos op de Pas de Serpaton, 
Kroonkruidblauwtje bij het riviertje van St. Bernard, Kommavlinder,  Bruin dikkopje en 
Andoorndikkopje, vlinders die we zelden zien. Zelf vind ik de vondst van Titania’s 
parelmoervlinder erg leuk. Net in dat valleitje met Adderwortel kom je de vlinder net op dat 
moment tegen. En natuurlijk zijn de grote vlinders als de Grote weerschijnvlinder, Koningspage 
en Koninginnepage altijd weer prachtig om te zien. Maar ook een Dwergblauwtje is erg mooi.  
Ach, zo was ik toch begonnen. En na in totaal 80 soorten te hebben gezien en genoteerd, ben ik 
nog steeds even enthousiast. Gelukkig maar!  
 

Klaske ten Grotenhuis. 
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Dagvlinders van Gresse en Vercors en omgeving 
(waarnemingen tijdens KNNV kampen van 1998 en 2002) 
 
I  = 7 t/m 21 juli 1998 
II = 21 juli t/m 4 augustus 1998 
III = 24 juli t/m 7 augustus 2002 
 
     I II  III 
Grote pages         Papilionidae 
1) Koningspage   x x  x  Iphiclides 

podalirius 
2) Koninginnepage   x x  x  Papilio machaon 
3) Apollovlinder   x x  x  Parnassius apollo 
 
Witjes          Pieridae 
4) Groot koolwitje   x x  x  Pieris brassicae 
5) Klein geaderd witje   x x    Pieris napi 
6) Klein koolwitje   x x  x  Pieris rapae 
7) Groot geaderd witje   x x  x  Apora crataegi 
8) Boswitje   x x  x  Leptidea sinapis 
9) Gele luzernevlinder   x x  x  Colias hyale 
10) Bergluzernevlinder    x x  x  Coilas phycomone 
11) Zuidelijk luzernevlinder    x  x  Colias alfacariensis 
12) Oranje luzernevlinder    x  x  Colias croceus 
13) Citroenvlinder   x x  x  Gonepteryx rhamni 
14) Oranjetip   x     Anthocharis 

cardaminis 
 
Kleine pages         Lycaenidae 
15) Iepepage   x     Satyrium w-album 
16) Wegedoornpage   x x  x  Satyrium spini 
 
Vuurvlinders         Lycaenidae 
(vervolg) 
17) Morgenrood   x x  x  Lycaena virgaureae 
18) Bergmorgenrood   x      
19) Rode vuurvlinder   x x  x  Lycaena hippothoe 
20) Kleine vuurvlinder   x   x  Lycaena phlaeas 
21) Bruine vuurvlinder   x     Lycaena tityrus 
22) Violette vuurvlinder      x  Lyceana alciphron 
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Dagvlinders van Gresse en Vercors en omgeving 
(waarnemingen tijdens KNNV kampen van 1998 en 2002) 
 
I  = 7 t/m 21 juli 1998 
II = 21 juli t/m 4 augustus 1998 
III = 24 juli t/m 7 augustus 2002 
 
     I II  III 
 
Blauwtjes         Lycaenidae 
(vervolg) 
23) Klaverblauwtje   x   x  Polyommatus 

semiargus 
24) Icarusblauwtje   x x  x  Polyommatus icarus 
25) Blauwtje   x     Lysandra hispana 
26) Gentiaanblauwtje   x     Maculinea albon 
27) Dwergblauwtje   x x  x  Cupido minimus 
28) Wikkeblauwtje   x x  x  Polyommatus 

amandus 
29) Turkooisblauwtje    x  x  Polyommatus 

dorylus 
30) Bleek blauwtje   x x  x  Polyommatus 

coridon 
31) Heideblauwtje   x     Plebeius argus 
32) Vals heideblauwtje    x    Plebius idas 
33) Adonisblauwtje   x   x  Polyommatus 

bellargus 
34) Witstreepblauwtje   x x  x   Polyommatus amon 
35) Blauwtje spec.    x     Agrodiaetus 

escheri 
36) Bruin blauwtje   x x  x  Aricia agestis 
37) Vals bruin blauwtje    x    Aricia artaxerxes 
38) Esparcetteblauwtje   x     Polyommatus 

thersites 
39) Tijmblauwtje      x  Maculinea arion 
40) Boomblauwtje      x  Celastrine argiolus 
41) Kroonkruidblauwtje      x  Plebeius 

argyrognomon 
 
Weerschijnvlinders        Nymphalidae  
42) Grote weerschijnvlinder   x x  x  Apatura iris 
43) Blauwe ijsvogelvlinder   x     Limenites reducta 
44) Kleine ijsvogelvlinder   x     Limenites camilla 
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Dagvlinders van Gresse en Vercors en omgeving 
(waarnemingen tijdens KNNV kampen van 1998 en 2002) 
 
I  = 7 t/m 21 juli 1998 
II = 21 juli t/m 4 augustus 1998 
III = 24 juli t/m 7 augustus 2002 
 
     I II  III 
 
Vossen          Nymphalidae 
(vervolg) 
45) Distelvlinder   x x  x  Vanessa cardui 
46) Atalanta   x x  x  Vanessa atalanta 
47) Grote vos   x   x  Nymphalis 

polychloros 
48) Kleine vos   x x  x  Aglais urticae 
49) Gehakkelde aurelia   x x  x  Polygonia c-album 
50) Dagpauwoog   x x  x  Inachis io 
51) Rouwmantel     x    Nymphalis antiopa 
 
Parelmoervlinders        Nymphalidae 
(vervolg) 
52) Adippevlinder   x x  x  Argynnis adippe 
53) Duinparelmoervlinder    x  x  Argynnis niobe 
54) Kleine parelmoervlinder   x x  x  Issoria lathonia 
55) Grote parelmoervlinder   x x  x  Argynnis aglaja 
56) Tweekleurige parelmoervl.   x x  x  Melitaea didyma 
57) Woudparelmoervlinder   x     Melitaea diamina 
58) Bosparel moervlinder   x x  x  Melitaea athalia 
59) Braamparelmoervlinder   x x  x  Brenthis daphne 
60) Akkerparelmoervlinder    x  x  Boloria dia 
61) Knoopkruidparelmoervlinder x x    Melitaea phoebe 
62) Westelijke parelmoervlinder x x  x  Melitaea 

parthonoides 
63) Keizersmantel    x x  x  Argynnis paphia 
64) Donkere keizersmantel    x 
65) Steppeparelmoervlinder   x   x  Melitaea aurelia 
66) Purperstreepparelmoervlinder x x  x  Brenthis ino 
67) Titania's parelmoervlinder      x  Boloria titania 
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Dagvlinders van Gresse en Vercors en omgeving 
(waarnemingen tijdens KNNV kampen van 1998 en 2002) 
 
I  = 7 t/m 21 juli 1998 
II = 21 juli t/m 4 augustus 1998 
III = 24 juli t/m 7 augustus 2002 
 
     I II  III 
 
Zandoogjes         Nymphalidae, 
Satyrinae 
68) Dambordje   x x  x  Melanargia galathea 
69) Witbandzandoog   x x  x  Brintesia circe 
70) Blauwoogvlinder   x x  x  Minois dryas 
71) Tweekleurig hooibeestje   x x  x  Coenonympha 

arcania 
72) Hooibeestje   x x  x  Coenonympha 

pamphilus 
73) Roodstreephooibeestje   x x    Coenonympha 

glycerion 
74) Bruin zandoogje   x x  x  Maniola jurtina 
75) Grauw zandoogje    x  x   Hyponephele lycaon 
76) Oranje zandoogje      x  Pyronia tithonus 
77) Koevinkje   x x  x  Aphantopus 

hyperantus 
78) Boserebia   x x  x  Erebia ligea 
79) Zomererebia    x  x  Erebia aethips 
80) Bergerebia    x  x  Erebia epiphron 
81) Geelvlek-erebia    x  x  Erebia manto 
82) Erebia spec.    x    Erebia ottomana 
83) Erebia spec    x    Erebia alberganus 
84) Gewone glanserebia   x x  x  Erebia cassioides 
85) Grote erebia   x x   x  Erebia euryale  
86) Alpenbergerebia      x  Erebia eriphyle 
87) Bont zandoogje   x   x  Pararge aegeria 
88) Argusvlinder   x     Lasiommata megera 
89) Rotsvlinder   x x  x  Lasiommata maera 
90) Kleine heivlinder   x     Hipparchia 

statilinus 
91) Grote boswachter   x x  x  Hipparchia fagi 
92) Kleine boswachter   x x  x  Hipparchia alcyone 
93) Grote saterzandoog   x   x  Satyrus ferula 
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Dagvlinders van Gresse en Vercors en omgeving 
(waarnemingen tijdens KNNV kampen van 1998 en 2002) 
 
I  = 7 t/m 21 juli 1998 
II = 21 juli t/m 4 augustus 1998 
III = 24 juli t/m 7 augustus 2002 
 
     I II  III 
 
Dikkopjes         Hesperiidae 
94) Dwergdikkopje   x   x  Thymelicus acteon 
95) Zwartsprietdikkopje   x   x  Thymelicus lineola 
96) Geelsprietdikkopje   x   x  Thymelicus 

sylvestris 
97) Groot dikkopje   x   x  Ochlodes venata 
98) Kommavlinder   x   x  Hesperia comma 
99) Groot spikkeldikkopje   x   x  Pyrgus alveus 
100) Spikkeldikkopje   x     Carcharodus 

boeticus 
101) Kalkgraslanddikkopje  x     Spialia sertorius 
102) Bretons spikkeldikkopje     x  Pyrgus armoricanus 
103) Rood spikkeldikkopje     x  Pyrgus cirsii 
104) Andoorndikkopje      x  Carcharodus 

lavatherae 
105) Bruin dikkopje      x  Erynnis tages 
 
 
Opmerking: 
In het verslag van het tweede kamp in 1998 (zie II) worden geen dikkopjes genoemd. 
Vermoedelijk is er een bladzijde weggevallen? 
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Vogels van Gresse en Vercors en omgeving 
(waarnemingen tijdens KNNV kampen van 1998 en 2002) 

 
I  = 7 t/m 21 juli 1998 

II = 21 juli t/m 4 augustus 1998 
III = 24 juli t/m 7 augustus 2002 
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Vogels van Gresse en Vercors en omgeving 
(waarnemingen tijdens KNNV kampen van 1998) 
 
I  = 7 t/m 21 juli 1998 
II = 21 juli t/m 4 augustus 1998 
III = 24 juli t/m 7 augustus 2002 
      I II III 
1) Blauwe reiger     x x 
2) Wespendief     x x x 
3) Zwarte wouw    x x x 
4) Rode wouw      x 
5) Blauwe kiekendief     x 
6) Havik     x x x 
7) Sperwer     x x x 
8) Buizerd      x x x  
9) Slangenarend    x x x  
10) Steenarend    x x x 
11) Dwergarend     x 
12) Havikarend      x 
13) Vale gier       x (20 ex. Bij col du Rousset, 

uitgezet) 
14) Torenvalk     x x x 
15) Boomvalk      x 
16) Slechtvalk       x 
17) Alpensneeuwhoen    x 
18) Kwartel      x x 
19) Korhoen     x  x 
20) Oeverloper      x 
21) Holenduif      x 
22) Houtduif      x x 
23) Rotsduif      x 
24) Turkse tortel    x x x 
25) Koekoek     x x  
26) Bosuil     x x x 
27) Ruigpootuil      x 
28) Dwerguil       x 
29) Gierzwaluw     x x x 
30) Alpengierzwaluw    x x x 
31) Groene specht    x x x 
32) Zwarte specht    x x x 
33) Grote bonte specht   x x x 
34) Veldleeuwerik    x x x 
35) Boerenzwaluw    x x x 
36) Huiszwaluw     x x x 
37) Rotszwaluw      x x (Pont en Royans) 
38) Graspieper     x x x 
39) Waterpieper     x x 
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Vogels van Gresse en Vercors en omgeving 
(waarnemingen tijdens KNNV kampen van 1998) 
 
I  = 7 t/m 21 juli 1998 
II = 21 juli t/m 4 augustus 1998 
III = 24 juli t/m 7 augustus 2002 
 
      I II III 
40) Grote gele kwikstaart   x x x 
41) Witte kwikstaart    x x x 
42) Waterspreeuw     x x 
43) Winterkoning    x x x 
44) Heggemus     x x  
45) Alpenheggemus    x x 
46) Roodborst     x x x 
47) Zwarte roodstaart    x x x 
48) Paapje     x x x 
49) Roodborsttapuit     x  
50) Tapuit     x x x 
51) Rode rotslijster     x 
52) Beflijster     x x 
53) Merel     x x x 
54) Kramsvogel      x x x 
55) Zanglijster     x x x 
56) Grote lijster    x x x 
57) Orpheusspotvogel      x 
58) Grasmus      x 
59) Orpheusgrasmus      x 
60) Braamsluiper    x 
61) Tuinfluiter     x x x 
62) Zwartkop     x x x 
63) Fluiter     x  x 
64) Tjiftjaf     x x x 
65) Bergfluiter      x x 
66) Goudhaantje    x x x 
67) Vuurgoudhaan    x x 
68) Grauwe vliegenvanger   x x x 
69) Staartmees     x 
70) Glanskop      x x 
71) Matkop     x x x 
72) Kuifmees     x x x 
73) Zwarte mees    x x x 
74) Pimpelmees     x x x 
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Vogels van Gresse en Vercors en omgeving 
(waarnemingen tijdens KNNV kampen van 1998) 
 
I  = 7 t/m 21 juli 1998 
II = 21 juli t/m 4 augustus 1998 
III = 24 juli t/m 7 augustus 2002 
 
      I II III 
75) Koolmees     x x x 
76) Boomklever     x x x 
77) Boomkruiper    x x x 
78) Taigaboomkruiper    x 
79) Rotskruiper    x x 
80) Grauwe klauwier    x x x 
81) Vlaamse gaai    x x x 
82) Ekster     x x x 
83) Notenkraker    x x 
84) Alpenkauw     x x x 
85) Alpenkraai     x 
86) Zwarte kraai    x x x 
87) Raaf     x x x 
88) Spreeuw     x x  
89) Huismus     x x x 
90) Ringmus      x  
91) Vink     x x x 
92) Europese kanarie    x x x 
93) Groenling     x x x 
94) Citroenkanarie     x x 
95) Barmsijs     x 
96) Kruisbek     x x 
97) Goudvink     x x x 
98) Cirlgors     x 
99) Geelgors     x x x 
100) Grauwe gors    x 
101) Grijze gors    x 
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