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Voorwoord 

Niet echt ver van Nederland ligt tegen de Zwitserse grens aan het Parc Naturel Regional du Haut-Jura. Dit 
park functioneert sinds 1986 als natuurpark. Het beslaat zo’n 55.000 hectares, waarvan 40.000 dicht 
bebost is. Er is hier zo’n 900 km aan wandelpaden . De bergketen van de Jura is een mooi 
middengebergte, waarvan de Cret de la Neige met zijn 1717 meter de hoogste top vormt. Grillig gevormde 
kalkformaties bepalen de contouren van het bergmassief. De grote rijkdom aan meren en riviertjes maakt 
het gebied niet alleen landschappelijk zeer fraai, maar maakt het ook aantrekkelijk voor vogels zoals de 
Waterspreeuw en de IJsvogel. Ook hebben de rivieren prachtige 'gorges' uitgeslepen in de kalkplateaus en 
op sommige plaatsen grotten uitgehold en voor onderaardse stromen gezorgd. Een rijke kalkflora, veel 
mossen en korstmossen, imposante eiken- en beukenbossen afgewisseld door hooggelegen weiden: dat 
alles is in de Jura te vinden. Een stukje van de cultuurhistorie van het gebied vindt u terug in de leuke 
dorpjes en oude stadjes met herkenbare Romaanse invloeden.  
Er is een eenvoudige maar mooie en rustige camping in Lac des Rouges Truites ongeveer 6 km van St. 
Laurent en Grandvaux. De camping, chalet du Bugnon ligt op een hoogte van 900 meter. Het ligt vlak bij 
een meertje, waarin helaas niet gezwommen mag worden. Maar als u langs de rand ervan Zonnedauw ziet 
staan en de Wateraardbei en de Poelgentiaan ziet bloeien, vindt u dat vast minder erg. De bakker brengt 
iedere ochtend vers brood; voor de overige boodschappen kunt u terecht in een supermarkt op 5 kilometer 
afstand. De bereikbaarheid per auto is goed. Per openbaar vervoer komt u met de trein tot St. Laurent en 
Grandvaux op ongeveer zes kilometer van de camping. Op de camping zijn kamers te huur. 
 
Op deze camping is een KNNV kamp geweest van 10/07 t/m 24/07-2005 (K08: Lac des Rouges Truites 
(F)). Het kamp bestond uit 23 personen (waaronder 4 kinderen 5 – 8 jaar) waarvan de jongste dus 5 jaar 
was en de oudste 83. Het excursieterrein is niet zwaar. Het weer was mooi, maar niet te heet. De weiden 
waren nog niet gemaaid. Direct rondom de camping en het meertje is zoveel te genieten en er zijn zoveel 
loop en kruipexcursies te organiseren dat men, indien men wil, de auto weinig hoeft te gebruiken.om te 
kunnen genieten van de diversiteit van landschap en flora. Een rondje om het meer leverde al zo’n 
diversiteit aan planten op dat voor de eerste dag wandelen, waarbij nog lang niet alles gezien werd, er 
reeds tot ver over de honderd plantjes geteld werden. Het meertje had een brede zone met drassige grond. 
Daar waren allerlei biotoopjes aanwezig, een zeer boeiend geheel. De angst dat men een groot spoor zou 
achterlaten wanneer men in de vegetatie bij het meertje zou lopen bleek onterecht. Voor sommige 
kampdeelnemers hadden de moerasjes van het het meertje zo’n grote aantrekkingskracht dat zij er zelfs 
enkele excursiedagen in door brachten. Dit heeft dan ook tot een wetenschappelijk rapport geleid dat als 
laatste hoofdstuk aan dit verslag is toegevoegd.  
De camping is aan de zuid-oostzijde omsloten door bossen. De meeste bossen bestaan voor het overgrote 
deel uit loofhout, vaak beuken. Een wandelgroep heeft Chapelle des Bois bezocht (wandeling van 28 km) 
en kwamen zo enthousiast terug dat er een paar dagen later een autoexcursie naar toe is geweest. Hier 
kan men op een prachtige manier de karstverschijnselen zien.  
Onder karstverschijnselen verstaat men de verschijnselen die samenhangen met het oplossen van 
bodembestanddelen door het water. De grotten, watervallen, kloven zijn duidelijk zichtbaar. Maar ook de 
grote en kleine bronnen van de riviertjes en beekjes en de plaatsen waar het water plotseling in de bodem 
verdwijnt hebben te maken met het oplossen van de bodem. In karstgebieden ziet men bomen liggen die 
zijn omgevallen. Dit komt doordat de grond te weinig houvast biedt voor de wortels. 
Om een goede indruk te krijgen van de opbouw van de lagen van de Jura dient men echter de auto te 
gebruiken en een bezoek te brengen aan Baume les Messieurs. Dit is zeer de moeite waard. Hier zijn ook 
de grotten te bezoeken. De lagen gevormd tijdens de Jura-Krijt periode zijn in de daarna volgende periode, 
gedurende de vorming van de alpen omhoog gedrukt. Hierna heeft het water zijn eroderende werking 
uitgeoefend. Zo kan het gebeuren dat men in een terras opeens een aantal dalen ziet. Vooral bij Baume les 
Messieurs is dit heel indrukwekkend. Vanuit het dal ziet men geen bergtoppen, maar in de hoogte een 
horizontale laag Deze hoogvlakte is begroeid met bomen. Daaronder steile rotsen en weer wat lager 
opnieuw begroeiing. Ook voor de gorges en de watervallen dient men de auto te gebruiken. In het 
bijzonder de watervallen van de Horizon zijn indrukwekkend. Echter ook dichter bij huis de gorge de la 
Langouette. 
Kortom, hoewel het voor een excursieleid(st)er altijd moeilijk is juiste excursies te kiezen zijn de 
mogelijkheden hier zo groot dat men zich niet gauw verveeld. Er zullen nog vele andere mogelijkheden 
voor excursies zijn, maar de excursies voor dit kamp waren allen tot grote tevredenheid van de 
kampdeelnemers. 
Een geluid dat ook genoemd dient te worden, is dat het openbaar vervoer in de omgeving schaars is. In juli 
en augustus rijden de schoolbussen niet. Om vanuit st. Laurent bij de camping te komen dient men al gauw 
zo’n 7 km te overbruggen. Gelukkig is er tegenover het perron van het station de reclame van een 
taxibedrijf zodat men de camping kan bereiken. Voor boodschappen moet men naar St. Laurent. De 
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supermarkt ligt ongeveer 6,5 km van de camping. Voor diegenen zonder auto zou dat vervelend kunnen 
zijn. Zij zijn steeds op anderen aangewezen. Hierbij kwam vanuit deze hoek de suggestie dat er in het dorp 
St. Laurent ook een camping is en naar het lijkt zeker niet onderdoet voor de huidige camping. Hierdoor 
zouden de mensen zonder auto makkelijker op de camping kunnen komen en ook makkelijker hun 
boodschappen kunnen doen. Het nadeel is dat het gebied rondom lac des Rouges Truites mooier lijkt dan 
het gebied bij St Laurent. Dit zullen de moerasbezoekers zeker beamen. 
 
Niet alleen de excursieleidster heeft er aanbijgedragen (hoewel een aanzienlijk deel) dat het een geslaagd 
kamp was. Ook de admin had hierin een taak. Niet alleen de choc maar ook de zodanige financiële 
boekhouding dat er geld beschikbaar was voor een gezellige afscheidsavond. Last but not least natuurlijk 
de voorzitster. Daar waar er eventueel een rimpel zou kunnen zijn geweest, werd die meteen door haar 
innemendheid gladgestreken. 
 
Al met al het was een zeer geslaagd kamp dat zeker herhaling verdient. 
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Het Massif du Jura 
 
Het Massif du Jura, ten noordwesten van de Alpen, ligt tussen de Rhône-bocht ten westen van Chambéry 
in Frankrijk in het zuiden, de Doubs (noordwesten) en de benedenloop van de Aare in Zwitserland in het 
noordoosten. De Schwäbische Alb in Württemberg en de tot 657 m hoge Fränkische Alb (Frankische Jura) 
in Beieren vormen een geologische voortzetting van het Juraplateau. 
Het Juramassief is ongeveer 200 miljoen jaar geleden ontstaan in de middelste periode van het 
Mesozoïcum ( of Secundair). Het Mesozoïcum is een periode in de geschiedenis van de aarde tussen 248 
miljoen jaar en 65 miljoen jaar geleden. Het wordt weer onderverdeeld in de volgende tijdvakken: 
• Trias van 248 -213 miljoen jaren geleden 
• Jura  van 213 -144.miljoen jaren geleden  
• Krijt   van   44 -  65 miljoen jaren geleden 
 
De Trias vertegenwoordigt het laatste deel van een lang interval in de aardgeschiedenis dat in het Boven-
Carboon begon en gekenmerkt werd door een (relatief) laag zeeniveau. De continentale blokken staken 
grotendeels boven zee uit, de omvang van de platzeeën was beperkt en buiten de oceanische bekkens 
was de sedimentatie overwegend in continentale faciës. De Trias zoals de naam al aangeeft is op zijn beurt 
in drie tijden verdeeld: 
Bundsandstein (bontzandsteen), naam voor een soms zeer dik pakket (tot 1000 m) van veelal rood 
gekleurde zandsteen en kleisteen in het onderste deel van de Trias De zandstenen vertonen dikwijls 
scheve gelaagdheid (gebruikt als ‘flagstones’). In de kleistenen komen krimpscheuren voor (door 
uitdroging) en afdrukken van regendruppels. Fossielen zijn schaars (vnl. planten, brachiopoda, 
mosselachtigen en reptielen). De afzettingen zijn ontstaan onder een warm en droog klimaat. Gedeeltelijk 
zijn het eolische (door wind), gedeeltelijk fluviatiele (door water) afzettingen.  
Muschelkalk (Duits, = lett. schelpkalk), in West-Europa het middelste deel van de Trias. Hier vormt de 
Muschelkalk een ca. 200 m dik pakket, vooral lichtgrijze kalksteen en dolomiet, afgezet in een ondiepe 
binnenzee.  
Keuper, het bovenste deel van de drie delen van de Trias. Boven de Muschelkalk begint de Keuper 
gewoonlijk met fluviatiele zanden met koollagen (Lettenkeuper), gevolgd door rode en groene kleisteen en 
zandige siltsteen, met lagen anhydriet en soms steenzout. Het bovenste deel van de Keuper (Raetien, ook 
Rhaetien gespeld) weerspiegelt brakke tot mariene omstandigheden en vormt de inleiding tot de grote 
transgressie (door zee overspoeld land) in de Jura.  
 
Tijdens het Juratijdperk heeft de zee een overwinning behaald over het continent, tenminste wat West-
Europa betreft. Deze periode heeft men Jura genoemd omdat de gesteente-formaties, die toen gevormd 
werden, zo fraai in het Jura-gebergte ontsloten zijn. 
De Middellandse zee heeft zich destijds ver naar het noorden uitgestrekt. Aangezien er nog een aantal 
massieven als grote eilanden boven de zeespiegel uitsteken, kan men niet spreken van een grote West-
Europese oceaan, doch veeleer van enkele, onderling verbonden zeebekkens. 
De afzettingen, die zich vormden gedurende de 45 miljoen jaren, dat de zee hier heerste, worden door vele 
geologen in drie afdelingen gesplitst:  
De zwarte Jura of Lias 
De bruine Jura of Dogger en 
De witte Jura of Malm. 
Deze driedeling is gebaseerd op de kleur van de gesteenten. 
1) In de eerste afdeling overheersen de donkere kleien, schalies en mergels. 
Schalie is een gesteente bestaand uit lutum (lutum zijn kleideeltjes kleiner dan 0,002 mm) en is sterk 
gecompacteerd. Schalie wordt gevormd op het moment dat een klei door druk verhard wordt en hierdoor 
van een zacht materiaal overgaat in een gesteente. Door de structuur van de kleimineralen ontstaat een 
"platig" karakter.  
Mergel is een afzettingsgesteente en bestaat uit een mengsel van klei, fijnverdeelde kalk en zand. Qua 
samenstelling neemt dit gesteente een plaats in tussen kalksteen en schalie, de overgangen verlopen 
gradueel.  
2) in de middelste afdeling overheersen de door ijzergehalte veelal bruingekleurde kalken en  
3) in de bovenste afdeling overheersen de talrijke helderwitte, harde rifkalken. 
 
Na een duidelijke teruggang van de zee op de overgang Jura/Krijt trad geleidelijk een nieuwe periode op 
waarin de zee het land overspoelde. Het hoogtepunt werd bereikt in het Boven-Krijt.  
Gedurende het daarop volgende Teritiar van het Cenozoicum, tijdens het ontstaan van de alpen, werden 
de afgezette lagen opgeteld en verhieven de hier aanwezige evenwijdige grondlagen zich steeds meer 
oostwaarts in de richting van het huidige Zwitserland en er ontstonden plooien. Daarbij werd het in plooien 
aanwezige water opgestuwd en konden meren van Biel, Neuchatel en Geneve ontstaan..Door tegendruk 
uit het westen ontstonden diepere plooien in oostwestelijke richting die tezamen een keten van bergen en 
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dalen vormden. Ook vanuit het noordoosten (De Vogezen) en zuidwesten (Massif central) werd tegendsruk 
geboden waardoor er een kromming in de vorm van een halve maan ontstond. Het aldus gevormde 
massief dat aan Zwitserse kant steile wanden heeft, liep schuin af naar de Saone en het meer van Bresse, 
waar het wegstromende water werd opgevangen.  
Achtereenvolgende temperatuurwisselingen zorgden eerst 
voor het ontstaan van enorme gletsjers, die later grote 
massa’s stenen achterlieten waardoor het water niet verder 
kon weglopen, met als gevolg de vorming van een groot aantal 
meren. Ten slotte werd het relief door erosie gedurende 
tientallen miljoenen jaren verder uitgesleten. 
Door aardverschuivingen ontstonden aan de westkant van het 
massief plateaus en door uitdroging verdween het meer van 
Bresse. Het zout bleef achter in de bodem en eeuwen later 
kon daar op grote schaal nog zout gewonnen worden. De 
hellingen van het voormalige meer van Bresse zijn nu bedekt 
met wijngaarden. 
De Jura is een goed voorbeeld van een plooiingsgebergte 
waar de plooiing niet diep in de ondergrond reikt: alleen het 
Tertiair en het Mesozoïcum zijn geplooid, terwijl het 
grondgebergte niet aan deze plooiing deelnam, ofschoon het 
wel aan breukvorming onderhevig is geweest. Een dergelijke 
oppervlakkige plooiing was mogelijk doordat vrijwel de gehele 
Mesozoïsche en Tertiaire formaties over de plastische zout- en 
gipslagen in de Muschelkalk gegleden zijn. Aan beide 
uiteinden van de Jura vindt men slechts enkele plooien, terwijl 
in het middengedeelte er wel tien tot vijftien voorkomen. Een 
ander belangrijk tektonisch verschijnsel zijn de horizontale 
verschuivingen, die scheef op de plooibundel staan. 
Breukvorming en plooiing staan met elkaar in direct verband. De plooiing vond plaats in het Plioceen. 
De stratigrafie bestaat van oud naar jong uit: Bontzandsteen, Muschelkalk, Keuper, Lias, Dogger, Malm, 
Krijt en plaatselijk Onder-Tertiair. Men onderscheidt twee gedeelten: de Keten-Jura en de Tafel-Jura. De 
Keten-Jura vormt het binnenste deel van de boog en is sterk geplooid. Deze plooien zijn vaak 
doorgebroken en opgeschoven met een beweging die naar het noordwesten gericht is. De Tafel-Jura is 
veel eenvoudiger geplooid, met brede, horizontaal liggende kruinen. De Keten-Jura is op de Tafel-Jura 
geschoven.  
 
Bossen en karstverschijnselen 
Grote delen van de Jura (40 %) zijn bedekt met bossen, het gebergte is ook genoemd naar het Latijnse 
"Jura" (bos). De meest voorkomende bomen zijn, afhankelijk van de hoogte, eiken, beuken (500 - 800 m) 
en sparren (boven de 1.000 m). Het Juragebied kent vreemde vormen: opvallende bergplooien, grotten, 
eigenaardige waterstromen en zoutformaties. Het is een karstgebergte: door de oplossing van het poreuze 
kalksteen ontstonden in de loop der tijd in de druipsteengrotten de welbekende stalactieten en 
stalagmieten. 
 
Onderstaand verhaal vond ik op het internet  
Hierbij een samenvatting met hier en daar enige aanpassingen 
Pieter Zandberg 
 
KARST 
Ongeveer 10% van het landoppervlak van de aarde bestaat uit kalksteen. Dit gesteente heeft twee 
belangrijke eigenschappen; het is een afzettlngsgesteente en bestaat dus uit lagen en het is oplosbaar in 
(aangezuurd) water. 
Regenwater wordt aangezuurd door kooldioxide (CO2) uit de lucht, en zoals gesteld kan aangezuurd Dat 
juist in kalksteen de grootste grotten ontstaan is grotendeels het gevolg van de corrosie van kalk: in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld gips, dat net als zout "gewoon" oplost in water, lost kalk op volgens de 
(omkeerbare) vergelijking: 
CaCO3 + H2O + CO2 <=> Ca2++ 2HCO3

- 
In gewoon Nederlands: als kalksteen in aanraking komt met water waarin koolzuur is opgelost ontstaan er 
calcium en carbonaat ionen die in oplossing gaan.  
De reaktie kan van links naar rechts verlopen (als het water zuurder wordt door oplossen van C02 dan kan 
er meer kalk oplossen), maar ook van rechts naar links (als er C02 uit de oplossing verdwijnt dan ontstaat 
er weer kalksteen; de kalk, slaat neer").  

links de jura, rechts de alpen 
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Gebieden waar kalksteen aan de aardoppervlakte is opgelost door water noem en we karstgebieden. Karst 
is de naam van een gebied in Noord-West Joegoslavië (tussen Triest en Ljubljana). 
Het landschap vertoont een aantal voor corrosie van kalk specifieke kenmerken, zoals karren, dolinen en 
ondergrondse afwatering. Omdat in de vorige eeuw juist in de Karst veel studie verricht werd aan deze 
verschijnselen wordt de benaming 'karst' tegenwoordig gebruikt voor ieder gebied waar corrosie van kalk 
op grote schaal voorkomt. De voornaamste kenmerken van een karstlandschap zijn dus karren, dolinen en 
ondergrondse afwatering. En natuurlijk grotten.  
 
Karren zullen ontstaan in kalksteen- gebieden waar voldoende neerslag valt en waar geen of matige 
plantenbedekking is. Door het oplossen van de kalksteen kunnen geultjes ontstaan waarlangs het water 
wegstroomt. Afhankelijk van de steilte van het oppervlak zullen Rillen- of Kluftkarren ontstaan.  
 

Rillenkarren zijn ondiepe geultjes die op sterk hellende 
kalkoppervlakken ontstaan. 
  

 
 
 
 
 
Foto: Rillenkarren als karstverschijnsel aan de oppervlakte 
 
 
 
 
 

 
 
Kluftkarren zijn diepe geulen, die ontstaan in relatief vlakke 

kalkoppervlakken, waar het water langzaam stroomt en dus dieper kan 
doordringen. In Kluftkarren ontstaat vaak plantengroei en dus een zure 
humuslaag. Hierdoor zal het corrosieproces sneller en ook zijwaarts 
verlopen. 0p de lange duur worden de wanden tussen de karren 
ondermijnd en verdwijnen ze. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Foto: Kluftkarren als karstverschijnsel aan de oppervlakte. Een heel veld 
van deze verschijnselen aan de oppervlakte heet Lapiaz (franse term). 
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Dolinen (naar doline, het Sloveense woord voor dal) zijn meestal ronde verzakkingen in het landschap. Ze 
kunnen variëren van enkele meters tot honderden meters in diameter.  
De diepte kan eveneens van enkele tot meer dan 100 meter variëren. Men kan dolinen naar hun wijze van 
ontstaan in twee groepen indelen. 0vergangsvormen zijn echter mogelijk. 

  
0plossingsdolinen. Via spleten in de kalksteen (vaak waar deze elkaar kruisen) stroomt water weg. Door 
corrosie raken de wanden steeds verder uit elkaar en kan een soort trechter ontstaan. 

  

Instortingsdolinen. Een vrije ruimte onderde grond waarvan het plafond door corrosie of instabiliteit 
instort. Indien de wanden tussen een reeks dicht bij elkaar liggende dolinen verdwijnen, ontstaan er een 
zogenaamd 'blind dal'. Een groot oppervlak met aan elkaar gegroeide dolinen noem en we een 'uvala'. De 
afzonderlijke dolinen zijn in tegenstelling tot het blinddal in een uvala nog te herkennen. 

Het derde kenmerk dat een bepaalde streek tot karstgebied maakt is een zogenaamde ondergrondse 
afwatering. Regenwater blijft er niet lang aan de oppervlakte, maar verdwijnt snel onder de grond. Rivieren 
en beken zijn dan ook zelden in een karstgebid aanwezig. Het water verdwijnt via nauwelijks 
waarneembare spleten of in duidelijke verdwijngaten, de zogenaamde 'pertes', en stroomt ondergronds 
verder. Na een verblijf ondergronds kan het water in bronnen weer aan het aardoppervlakte komen. Vaak 
liggen verdwijnpunten en karstbronnen op de randen van een karstgebied, namelijk op de scheiding tussen 
de kalksteen en onoplosbare lagen. 
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Excursieprogramma Lac des Rouges Truites 10 juli t/m 24 juli  
 
Week1 
Zondag 10 juli  

AANKOMST 
 
Maandag 11 juni  
Excursiedag 1 
1) Tour du lac  (Met de klok mee) (circuit 60) 

Direkt vanaf het kamp rondje om het meer via Les 
Thevenins, oude trambaan en langs meertje terug 
Bloemrijke wegbermen (kalkrijk), pad door bossage, 
moerasdeel langs het lac kalkgrasland tegen helling 
 

2) Tour du Lac (Tegen de klok in) 
 
Dinsdag 12 juli 
Excursiedag 2: 
1) Naar Les Martins; direct vanaf het kamp 

Direkt vanaf het kamp langs de zuidkant naar Les 
Martins(zie circuit 57). 
 

2) Pic de l’Aigle et Belvedere des 4 Lacs; Chaux-du-Dombief 
(circuit 36) 
Met de auto via St. Laurent naar Chaux du Dombief 
Glooiend open terrein met boshellingen,. Totale stijging ongeveer 100 meter. Route is goed 
begaanbaar. Mooie warme kalkhellingen met subalpine planten 

 
Woensdag 13 juli 
Excursiedag 3: 
1) Vers les Moulins (circuit 57; tegen de wijzers van de klok in gelopen) 
2)  
3) Sourse de l’Ain 

Met auto via de D17 naar de bron van de Ain 
 
 
Donderdag 14 juli  
Excursiedag 4:  
1) Quatorze Juillet 

Eigen initiatief 
 
Vrijdag 15 juli 
Excursiedag 5:  
1) Over de crête ten NW van Lac des Rouges Truites 

Direkt vanaf het kamp. Excursie terrein berm, kalkvlakte en bergweide. 
Gezien Gorges en cascades 
 

2) Lac de la Motte (1 van de 4 meren) 
Ongeveer 15 km noord-west vanaf het kampterrein (via Chaux du Dombief) 
Moerasvegetatie langs een beekje, en een berghelling in de zon 
 

Zaterdag 16 juli 
Excursiedag 6:  
1) Gorges de la Lanquette 

Met de autonaar Les Planches en Montagne 
Watervallen van de Saine, vochtig beukenbos (letop klimhelling van 17% ; is goed te doen maar 
vanwege het vochtige bos toch goed zweten. 
 

1) Bosweg naar Abri des Myrtilles, oostelijk vande camping 
Direkt vanaf het kamp (weg achter de camping). Bij abri des Myrtilles koffiepauze gehouden. Afdaling 
via bospaden naar de trambaan 
Koele wandeling met diverse mogelijkheden om de wandeling langer te maiken. Zeer grote variatie 
van de wegbermen 
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Week 2 

Zondag 17 juli 
1) Excursiedag  7: Bosweg naar Abri des Myrtilles, oostelijk van de camping (2e keer) 

Direkt vanaf het kamp (weg achter de camping). Bij abri des Myrtilles koffiepauze gehouden. Via 
ander bospad terug 
 
Koele wandeling met diverse mogelijkheden om de wandeling langer te maiken. Zeer grote 
variatie van de wegbermen 

2) Direkt vanaf de camping circuit 57 volgen tot Moulin Hylarion dan de weg door het bos naar Coin 
d’Aval, Fort du Plasne en terug naar de camping 

 
3) Les Planches en Montagne; Cascades du Bief de la Ruine 

Via D437/127 parkeerterrein vlak voor de kerk 
Stroomafwaarts gelopen tot einde dorp: cascades; terug “over de brug“ naar dorpskern. 

 
Maandag 18 juli 
Excursiedag 8: 

1) lac d’Abbaye (circuit 45) 
Per auto via St Laurent en Gr. Naat l’abbaye  
Begonnen met een stevige klim door weiland naar bos op berghelling aan de zuidzijde van lac de 
l’Abbaye. Vervolgens rond het meer gelopen. Mooie wandeling. 

 
Dinsdag 19 juli 
Excursiedag 9: 
1) Moeras om het meertje (lac des Rouges Truites) 
 
2) Chapelle de Bois 

Direkt vanuit het kamp over de Mont Noir naar Chapelle de Bois en terug. Totale route ongeveer 28 
km. Allen te doen voor zeer ervaren lopers. 

 Onderweg prachtig de karstverschijnselen te zien.  
 
Woensdag 20 juli 
Excursiedag 10: 
1) Excursie naar Syam naar “Source Intermittente” 

Met de auto naar Syam. Gevarieerde wandeling naar de oude eik en source intermittente 
Zeer gevarieerd landschap en vegetatie. 
 

Donderdag 21 juli 
Excursiedag 11: 
1) Chapel des Bois 

Met de auto naar Chapelle des Bois via D437 en Chaux Neuf dan D46 
Alpenachtig met begraasd en onbegraasd land en bos. Karstverschijnselen. 
 

2) Cascades d’Herisson 
Via het dorp Chaux du Dombief 
Ga niet in het weekend vanwege de druk en ga het liefst in de morgen (niet te laat) 
 

Vrijdag 22 juli 
Excursiedag 12: 
1) door de weilanden naar het dorp (kinder excursie) 
 
2) eigen initiatief 
 
Zaterdag 23 juli 
Excursiedag 13: 
1) fort du Plasne 

Met de auto naar de moerasjes vlak bij Fort du Plasne. 
Auto in het dorp laten staan. Naar het noorden gewandeld tot hoogspanningsdraden vervolgens naar 
het westen afgebogen en met een boog terug naar Fort du Plasne. 
Tevens museum(pje) bezocht in Fort du Plasne 
Weilanden , bossen, karstverschijnselen 
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2) Val d’Herisson en grotten Baume des Messieurs 
Nogal ver ongeveer 40 km. Maar zeer de moeite waard. Baume des Messieurs berglandschap heel 
karakteristiek met name geen toppen maar plateaux met bomen erop. Daaronder steile kale 
hellingen. Grotten ook heel apart. Omgekeerde draaikolken. Zou zijn ontstaan door het kolkende 
water. 
De abdij van Baume de Messieurs is ook zeer de moeite waard. 
 
 

 
Zondag 24 juli 
NAAR HUIS 
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Het Verslag 
Achterin staan als bijlagen de waargenomen, vlinders, vogels en planten. De planten zijn in een tabel gezet 
en hierin is per dag terug te vinden welke planten op welke plaatsen gevonden zijn. 
Ook is er een CD-rom met hierop verzameld de mij toegestuurde foto’s. Getracht is van alle excursies een 
indruk te geven.  
 
Zondag, 10 juli 2005 
Camping Lac des Rouges Truites. 
Hoewel er al enkele deelnemers (zoals het bestuur) eerder gekomen waren arriveerden de meeste 
deelnemers in de loop van zondag 10 juli. Die dag scheen de zon prachtig en de temperatuur was zeer 
aangenaam. Dit in tegenstelling tot de vrijdagavond er voor. Het was toen ’s avonds om 18.00 uur slechts 12 
graden was. Het regende, het was mistig. Dit samen met de hoge donkergroene sparren op de camping gaf 
een kil beeld. Maar zondags was hiervan niets meer te merken. De choc kon zoals alle overige dagen van 
het kamp in de buitenlucht genuttigd worden. 
Het kampeerterrein ligt nabij Chalet du Bugnon (een wintersportlokatie) een modern houten chalet. In het 
chalet zijn een hotel en een restaurant gevestigd. Het gebouw is gelegen op een ruime parkeerplaats. In de 
nabijheid is een speelweide met toestellen en een stookplaats voor een kampvuur. Aan de andere kant van 
de toegangsweg ligt de camping. Deze bestaat uit een dicht bebost vlak gedeelte en een glooiend oplopend 
zonniger gedeelte tegen een beboste bergrug met op het boveneinde het toiletgebouw. Het glooiend 
oplopende gedeelte, terrasvormig aangelegd, met aan het 
boveneinde het toiletgebouw is ons kamp. Door de 
terrasvorming staan de tenten en/of caravans redelijk vlak. 
De plaatsen zijn groot genoeg zo’n 4 tot 6 x 15 m. Paaltjes 
aan weerzijden van het pad gaven aan wat de kavel was. 
Om hier met een caravan te komen was soms niet 
eenvoudig. 
Het pad door ons gedeelte van de camping bestaat uit 
steenslag en heeft een helling van ongeveer 10 %. Dit 
ondervonden Wilma en Albert aan den lijve. Het was nog 
even puzzelen hun caravan op zijn plek te krijgen. De 
wielen slipten door op het hellende gruispad. Maar met 
vereende krachten stond de caravan al gauw op zijn 
plaats.  
Er zijn echter ook mogelijkheden om de caravan lager te zetten. Beneden aan het terras gedeelte was een 
prachtig stuk grasland gereserveerd voor de convotent. (plaats nr 1). Iedereen keek er verlekkert naar. Maar 

onze voorzitter was niet te vermurwen. Nee, dit was voor 
de choc en de convotent. Uiteindelijk bleek ’s middags 
dat de convotent niet zou komen. Op dat moment 
arriveerden Els en Hans met een caravan. Zij werden 
netjes door Rieke ontvangen en konden zomaar op 
plaats 1 gaan staan. Niets te maken met de terrassen. 
Het plaatsen van de caravan was dan ook een fluitje van 
een cent.  
Het ontbreken van de convotent was hier geen echt 
probleem. In het chaletgedeelte was in noodgevallen 
(regen) een mogelijkheid om toch de choc te gebruiken. 
Gelukkig hebben we hier geen enkele keer gebruik van 
hoeven te maken. Ook konden de deelnemers met een 
kleine tent eventueel in het chalet gaan zitten.  

Het 
toiletgebouw bevat voor dames en heren een afzonderlijke 
ruimte met daarin wastafels (warm en koud water), wc’s en 
douches. Er is ook een invalidentoilet. Echter gezien de 
helling lijkt het een hele klus om met een invalidenwagen 
zonder hulp van beneden naar boven te rijden. Achter het 
gebouw zijn afwasbakken met heet water.  
Om 6 uur ’s avonds was iedereen aanwezig. Door het 
mooie weer maakten sommigen reeds een rondje langs 
het terrein. Dat viel niet tegen. Veel bloeiende Wilde 
Marjolein, Sint-janskruid, Knoopkruid, Grote centaurie, 
Beemdkroon en Borstelkrans op de nog niet gemaaide 
randjes en in de bosrand een grote keverorchis en 2 
bruinrode Wespenorchissen.  
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Om 20.00 uur ging de choc rond en Rieke opende als voorzitter het kamp. De Hoeksema’s hadden afgezegd 
wegens een aanstaande verhuizing en de Spoeks kwamen niet vanwege ziekte (zij zouden de convo-tent 
hebben meegenomen). Ook Ineke Kuys had afgebeld. Het aantal deelnemers bleef echter op sterkte door 
Hans en Els, en nog 3 late inschrijvers. Frouke Escher was bereid gevonden om als excursieregelaar op te 
treden (in eerste instantie samen met Loes Hoeksema) en André Zandberg als Admin. 
 
Excursiedag 1 
Maandag 11 juli 2005 
Tour du Lac, circuit nr.62, 5 km rond het ‘huis”meer. Zonnig. 
 
Zoals uit onderstaande drie verslagen over de eerste excursiedag moge blijken is het zo’n eerste dag nog 
even wennen. Hoe laat sta je op, wat neem je mee, heb ik nog voldoende te eten etc. Vervolgens tijdens de 
excursies moet de kennis die soms een heel jaar in de kast gestaan heeft weer worden opgehaald. Dit, 
samen met de grote diversiteit aan planten, maakt dat de snelheid van de excursie niet al te hoog ligt.  
De eerste dag mochten we gelijk uitslapen; de excursies (2-tal) vertrokken namelijk “pas” om 9.30 uur. De 
praktijk bleek echter weerbarstiger; om alle spullen weer op tijd klaar te hebben bleek toch nog een hele 
toer. 
Als excursie hadden we als gezin gekozen voor een korte excursie. Vanuit het kamp op en neer naar het 
dorpje “les Thevenins”. 
De nadruk lag op het (weer) herkennen van de diverse planten die weelderig bloeien in de bermen. Welnu, 
dat bleek geen probleem. 
Onder het toeziende oog van geheel verbaasde mede campinggenoten hebben we er ruim een uur over 
gedaan om meer dan 200 meter ver van de camping te komen.  

Op dat moment liep het aantal vastgestelde 
soorten al op tot voorbij de 50 (’s avonds werden 
er reeds 126 ! geteld).  
 
Tijdens een korte koffiepauze bij het kerkhofje in 
het dorpje les Thevenins werd besloten om .niet de 
zelfde weg terug te gaan maar de excursie uit te 
breiden met een rondje rondom het meer “lac des 
rouges Truites” 
 
De rest van de dag werd besteed aan het nader 
inrichten van de tent; boodschappen doen en ‘s 
avonds  natuurlijk choc!! 

Familie Zandberg Jr 
 
 
 
 

 
Maandag 11 juli 2005 (2) 
De lucht was prachtig blauw toen we opstonden. Dat gaf een enthousiast gevoel, want wat is er heerlijker 
dan wandelen met een zonnetje erbij. Na het plassen, wassen en ontbijten (juist ja in de goede volgorde) 
werd de rugzak gepakt; welke boeken zullen we meenemen, hoeveel drinken en eten. De vragen komen alle 
dagen weer terug. We besloten mee te gaan met een tocht van ongeveer 5 km. Rond het meertje. Om half 
tien vertrokken we.  

Bij het eerste bloemetje 
lagen de fotografen al 
plat. Er was al zoveel te 
fotograferen. Er werd 
driftig gedetermineerd 
en de namen 
opgeschreven.  
 
Na ongeveer anderhalf 
uur hadden we nog 
maar een paar honderd 
meter gelopen en 

hadden we al een hele lijst met planten. Na wat eten en drinken 
(koffiepauze) togen we verder. We wilden zo dicht mogelijk bij het meertje komen maar helaas was dat 
afgesloten met prikkeldraad. Dus dan maar met een grote boog er omheen. 
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We kwamen langs een heel leuk beekje, waarvan de grond erg drassig was. Na nog wat grasjes en plantjes 
gedetermineerd te hebben vonden we dat we genoeg gezien hadden en liepen we met oogkleppen op (om 
niet opzij te kunnen kijken) richting kamp. Om 2 uur waren we weer terug. 
Na wat gegeten en met de pootjes omhoog gezeten te hebben (ongeveer vier en half uur wandelen, maar 
vooral het stilstaan voel je zo’n eerste dag toch wel.) togen we nog even naar de supermarkt (super U in St. 
Laurent) want er moest toch ook gegeten worden. 
Om 8 uur was er traditiegetrouw weer choc en werden de wetenswaardigheden van de dag uitgewisseld. Na 
de choc werden de foto’s en de plantjes door Pieter nog even digitaal opgeslagen op de computer. 
Om 11 uur werd het echt tijd om ons horizontaal neer te leggen om de volgende dag weer fit te starten. 
 

Ria Zandberg 
Maandag, 11 juli (3) 
 
Om 9.30 vertrokken beide excursies. Zo’n eerste dag valt er veel te bekijken en op te schrijven en we 
schoten dan ook weinig op. Eerst werden de bermen langs de weg naar het gehuchtje Les Thévenins 
duchtig geïnspecteerd. Er was (nog) niet gemaaid en we noteerden veel kalkgrasplanten, o.a. 
Muskuskaasjeskruid, Zonneroosje, Geel walstro, Kalkbedstro, Geelhartje, Wollige distel, Wondklaver, 
Duifkruid, Grote centaurie, Knoopkruid, Duifkruid, Margriet en Beemdkroon. Pijlbrem was al uitgebloeid. 
Koffiepauze bij de kerkhofmuur in het dorp. We waren al 2 uur onderweg en hadden nog geen kilometer 
afgelegd. Als excursieleider vond ik het raadzaam om de groep wat op te jagen. Over het traject van een 
voormalige trambaan liepen we aan de noordkant van het meertje. In het kozijn van een oude schuur zaten 
een stel jonge Zwarte roodstaarten en ééntje wilde wel op de foto. Via een bossig stukje (weer heel andere 
plantensoorten, dus de vaart was er gelijk uit) kwamen we op een smal en drassig pad. Boven de 
moerasvegetatie staken de donkere bolletjes van de Grote pimpernel uit (Wiesenknopf zeggen onze Duitse 

buren). Rond het Lac was een moeras, daar durfden we niet met zijn allen 
doorheen te struinen. Albert wel, die ging op zoek en kwam terug met verhalen 
over Moeraswespenorchis, Parnassia, diverse bijzondere Zegges, Veenpluis, 
Poelgentiaan, Grote muggenorchis 
en nog veel meer lekkers. 
De route gaf veel afwisseling want 
het pad passeerde een smalle beek 
(Ruisseau du Lac), waar een aantal 
Bosbeekjuffers rondfladderden, en 
ging verder over een lage helling die 
zicht gaf op Les Thévenins met zijn 

roestige kerktoren. Heel veel huizen in de omgeving hebben een 
gevelbekleding van verzinkt ijzer en heel vaak zit die vol roest. 
Op de lekker warme kalkhelling vonden we veel hoge gele 
gentianen en zowaar een polletje Kruisbladgentiaan met 
prachtige blauwe bloemetjes. Door een smal ‘sluisje’ kwamen we 
op de verharde weg. Daar troffen we de wandelgroep aan, ze zaten heerlijk uit te rusten op grote keien die 
dwars over de weg waren gelegd.  
Met een flinke plantenlijst kwamen we terug op de camping want de bosranden leverden nog Bolrapunzel 
op, Boshengel, Gevlekte orchis, Kranssalomonszegel en Stinkend nieskruid. 
Op de camping fladderde een Grote weerschijnvlinder rond. Het dier 
werd erg aangetrokken door de zojuist door Hans uitgetrokken 
bergschoenen, ging er op zitten en rolde zijn tong uit. Na voldoende 
foto’s te hebben gemaakt, de vlinder ging rustig door met mineralen 
opzuigen, was het tijd om levensmiddelen in te slaan bij de Super U 
in Saint Laurent. 
Tegen vijf uur wandelden Hans en ik nog even naar de zuidoever 
van het Lac om daar te zoeken naar de Poelgentiaan, 
Moeraswespenorchis en Vleeskleurige orchis die Albert en Wilma 
daar hadden gezien. Alledrie de soorten gevonden. 
Na de choc gingen Frouke en ik met de plantenlijsten naar Pieter. 
Die heeft ze meteen verwerkt op zijn laptop. Pas om 23.15 waren we 
klaar! 

Els Löhr 
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Excursiedag 2 
dinsdag 12 juli 2005 
Vers les Moulins, circuit nr 57, 8 km, stralende dag 
 
Dat het de tweede excursie dag qua snelheid nog niet veel beter ging blijkt wel uit onderstaand verslag. 
Het was de bedoeling dat circuit 57 gelopen zou worden. Het is het kleine rondje geworden van 1, naar 3 en 
vervolgens via 4 weer terug naar 1.  
 
Een groep van 9 man/vrouw toog om 9.05 uur op pad, het weggetje bovenlangs de camping in. De vaart zat 
er goed in, totdat na 2 meter zich een meidoorn aandiende. Niet zomaar een meidoorn, nee, het was een 
eenstijlige meidoorn! Bekend natuurlijk vanwege zijn diep ingesneden blad. Het was een zware tocht - zeker 

voor de excursieleider met zoveel routewensen en pauzes- dus een koffie- 
annex vroege lunchpauze na 2 uur en 500 meter was zeker op zijn plaats. 
Circa 5 meter achter de thermoskan stond het vetblad, hevig bloeiend, lila-
blauw en direkt door Pieter gecontracteerd voor een fotoreeks. Na nog 500 
meter, een peperboompje, mansoor, Christoffelkruid, een zeer mooie 
spateltuin?????zwam en enkele erebia’s, beekpunges, citroenvlinders (ja toch 
geen luzernevlinder want de grote stippen ontbraken) aurelia’s en ijle zegges 
verder was het tijd voor de lunch. De “hommes forestieres” hadden voor ons 
diverse dikke sparren langs het pad gelegd die als zitbank dienden (en 
waartussen net het zakmes van Els M verdween).  
Alhier ook een boktor! Gezien het niet parallel lopen van studiegedrag en 
wandeltempo splitste de groep in tweeën. Vier personen terug naar de camping 
om daar o.a. de onderkant van de bomen cq literatuur te bestuderen. Vijf 
personen trokken verder, via een fleurig soortenrijk weilandje, met o.a. 
koningskaars als trouwe wachter. Mooie ontdekking was het stofzaad!. 

Bleekgeel en “het hoofd gebogen”. 
De exemplaren van verleden jaar stonden er in het sparrenbosje ook nog bij: piepkleine zaadjes met een 
piepklein draadje. Op de achtergrond kraste met een diep schor geluid een raaf die - toen 3 kijkers op hem 
gericht werden - er toch maar voor koos om een eindje verderop een boom te zoeken. 
Via een bospad hoger op de heuvel gelegen liepen we terug.Astrantia major (zeeuws knoopje) met haar 
rode hartje viel oogstrelend op; bijna een plant die niet in het geheel thuis past. 

Geert Koning 
Dinsdag 12 juli 2005 
Pic de l’Aigle en 4 meren, circuit 36. 
 
Een andere groep die meteen een bredere kijk op de omgeving wilde hebben, 
 
Met 13 deelnemers vertrokken we per auto naar La Chaux-du-Dombief. (chaux = kalk en bief betekent rak of 
molenbeek). Iets buiten het dorp was een groot parkeerterrein. Van hieruit beklommen we een stenige en 
warme kalkhelling. Veel vlinders en veel planten, o.a. Blauwgras,Vertakte graslelie, Berggamander, Echte 
gamander, Berglaserkruid, Witte engbloem, Anjers (D.sylvestris), Bergklaver, Berooide distel, Tijm, 
Trosbrem en Bruinrode wespenorchis. Ook stonden er aardig wat Bremrapen, de meeste herkenden we als 
Walstrobremraap, maar er stond ook een mooie gele en ook een paar die op/tussen de Gamander groeiden, 
Gamanderbremraap? Een heel laag en al uitgebloeid Bremsoortje werd later gedetimineerd als Trosbrem 
(Cytisus decumbens). Na de open helling kwam een stukje bos met Zwarte rapunzel, Gele dovenetel, 
Mansoor, IJzerhard, Wolfskers, Geveerd 
tandkruid, Hazensla, Boszegge, Groot 
heksenkruid, Ruig hertshooi en Brede 
wespenorchis. Via treden klommen we omhoog 
naar een uitkijkpunt-met-telescoop op de Pic de 
l’Aigle (995m). Hier hielden we een koffiestop en 
namen alle tijd om van het schitterende uitzicht 
te genieten. Beneden ons in zuidelijke richting 
lag het dorpje la Chaux-du-Dombief met haar 
Bourgondische kerktoren, gedekt met 
geglazuurde en gekleurde dakpannen, erachter 
het plateau Le Grandvaux, daar achter de 
toppen van de Jura-bergketen, en ten slotte heel 
wazig, maar toch zichtbaar: de Mont Blanc. In 
het noorden het Lac d’Illay met een klein 
eilandje. La Belvédère des Quatres Lacs 
bereikten we over een slingerend bospaadje 
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door een mooi dalletje, de Falaise de Maclu. Hier konden we 4 meren overzien: Narlay, Ilay, Petit en Grand 
Maclu. Recht onder ons daalde de wand af naar le Grand Maclu Lac. Beneden ons zweefde een Zwarte 
wouw langs de bijna loodrechte wand van de Côte de Maclu, een prachtig gezicht. Langs de smalle 
oeverstrook zagen we een stukje van de GR 559A. Bij deze belvédère was het wat drukker, omdat je vanaf 
het vlakbij gelegen parkeerterreintje gemakkelijk even dit uitzichtpunt ‘kon doen’. De terugweg ging over de 
Route Forestière du Bois de Bans, maar halverwege zag onze excursieleider een aantrekkelijk zijwegje dat 
een afsteekje beloofde. Het pad was weliswaar mooi (Struikkroonkruid) maar bleek nog een geniepig 
klimmetje door het Bois de Bans in petto te hebben. Afdalend over de prachtige kalkbult van de heenweg 
bereikten we tenslotte de auto’s. De lucht was heiig en de Mont Blanc was niet meer zichtbaar. 
Op de terugweg bij de VVV in Saint Laurent een wandelgidsje en een kaart gekocht.  
Op verzoek van Willem, Albert en mij maakte Hans een noodstop bij een mooie berm. Behalve veel Grote 
Muggenorchissen vonden we daar een Vliegenorchis, Betonie, Reuzenpaardestaart en Hauwklaver. 
Behalve bloemplanten noteerde ik in het bosmilieu: Eenbloemig- en Knikkend parelgras, Reuzenzwenkgras, 
Boskortsteel, Boszegge, Hangende zegge, IJle zegge. Op een vermolmde boomstam groeiden clusters van 
kleine roze bolletjes, de Bloedweizwam. De bijnaam Blote kinderbilletjes vind ik veel leuker. 

Els Löhr 
Excursiedag 3 
woensdag 13 juli 2005 
Source de l’Ain, een wandeling van 8 km in een door de rivier de Ain uitgeslepen kloof (2). 
 
De l’Ain is een diep in de kalk uitgesleten riviertje. Over een 
afstand van ongeveer 4 km stroomt de rivier ondergronds door 
een in de kalk uitgesleten holte. 
De hellingen naar de rivier variëren van steil tot zacht glooiend 
en zijn over en groot gedeelte begroeid met bos, waaronder 
fijnspar, es, esdoorn, berk, els, linde, en iep. 
De bodem bestaat meestal uit een dunne deklaag van humus 
over de ondergrond van kalk. 
Grote bomen met een doorsnede van 60 cm en meer komen 
weinig voor.Plaatselijk is een struikhaag aanwezig van jonge 
bomen en struiken. Orchideeen komen weinig voor. 
Op de hellingen liggen wandelpaadjes die na regen gevaarlijk 
glad kunnen zijn. Op andere plaatsen zijn brede verharde paden 
aanwezig. Zitbanken zijn schaars. 
Periodiek wordt de rivier afgetapt via een lange buisleiding naar 
een elektriciteitscentrale. Om die reden is zwemmen en 
kanovaren verboden. 
Op enkele plaatsen zijn stuwdammen aangelegd zonder 
vispassage, zodat optrek van volwassen vissen onmogelijk is. 
Bij het gebied van de source de l’Ain zijn een aantal 
parkeerplaatsen, met borden aangegeven. Het is niet echt 
toeristisch, wel bijzonder. 
 
Het gedeelte van de wandeling naar Source de l’Ain ging door het dorpje Doye en werd veroorzaakt door 
een navigatiefout; de route volgens het boekje is een kortere weg. 
Onze route voerde door boeren natuur, bestaande uit hellende weilanden, bij de wegen afgezet met 
schrikdraad of hekken. Op diverse plaatsen zijn de onderbermen bezet met een ratelaar begroeiing. 
De soorten die gevonden zijn staan in de soortenlijst. 
Ten opzichte van de kloof zijn er nogal wat andere plantensoorten gevonden; zoals klokjes, grassen en 
orchideeën. Hondskruid en grote muggenorchis treden daar soms op bij tientallen. Dat zijn waarschijnlijk de 
meest uitgespoelde delen van de hellingen met weinig gronddekking en weinig concurrenten die een goede 
groeiplaats vormen voor de orchideeën. 
Daar waar boomgroei opteedt langs de wegen staan nabij de insnijding van het wegtalud soms 
wespenorchissen die weinig opvallen. Ze staan meestal in de schaduw. 
Hier en daar heeft de wegbeheerder of eigenaar stukken ratelaar vegetatie gemaaid maar de indruk bestaat 
dat de maaiers de orchideeën kennen en ze dus nog enige tijd sparen. Half juli is een prima tijd om ook de 
orchideeën te zien op dit soort bermen. 
Aansluitend staan de orchideeën ook in de weilanden en worden dan niet gegeten en nauwelijks vertrapt. 
 

Nico Selderbeek 
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Woensdag 13 juli 2005 zonnig en warm. 
Source de l’Ain, een wandeling van 8 km in een door de rivier de Ain uitgeslepen kloof (2). 
 
Per auto gingen we op weg naar het N/O. Nico had zijn routemeisje opdracht gegeven de kortste route te 
zoeken en zo reden we over heel smalle weggetjes door een afwisselend landschap met stijlwanden, kloven, 
bosjes, golvende velden en door gehuchtjes. (D437 tot Foncine-le-Bas, Les Planches-en-Montagne (D127), 
D17 via Gillois en Conté naar de parkeerplaats boven de Waterval van Maillys). 
Vanaf het parkeerstrookje bij Saut de Maillys daalden we af naar een mooie stroomversnelling en een 
waterval, geheimzinnig en duister op de bodem van de kloof en onder hoge bomen. Om dichter bij het water 
te komen moest er even over het hek geklommen worden, gelukkig was er verder niemand die ons zag. Het 
balanceren op de glibberige en met mos begroeide stenen was een hele kunst. Het pad hield hier op dus 
klommen we alle treden van de bostrap weer op en volgden boven aan de helling linksaf het gemarkeerde 
pad.  
Op deze warme dag was het heerlijk om in de schaduw te lopen. In het gezeefde licht bloeiden Witte 
boterbloemen, Ruig klokje, Geitenbaard, Fuchs’ kruiskruid en Bosknautia. In kleine poeltjes langs het pad 
vonden we paddenvisjes en plakkaten kranswier. Op zonnige plekken, waar delen van de wand met bomen 
en al waren afgestort, groeiden op het kale kalkpuin pionierplanten.  
Naast de pijlers van een ijzeren brug over de Ain vonden we een mooi koffieplekje op de grindoever. Een 
zijbeekje kwam op de Ain uit, kabbelend over dik bemoste keien en boomtakken. Vlinders vlogen af en aan, 
o.a. Kleine ijsvogelvlinder, Bonte bessenvlinder, Kolibrievlinder, Geelspriet dikkopje, Grote weerschijnvlinder. 
Donkerblauwe Bosbeekjuffers dwarrelden boven het water. Een voorbijvliegende Waterspreeuw werd 
gespot. We vervolgden onze wandeling en klommen omhoog door het bos (Schaafstro, Eenzijdig 
wintergroen en Bokaalkluifjeszwam), weken per abuis van de route af en belandden op een zonnige 
hoogvlakte. De bermen leken wel alpenweitjes met Alpenandoorn, Hondskruid, Grote muggenorchis, 
Betonie, Verfbrem, Kluwenklokje, Kartuizeranjer, Cichorei en Prachtanjer. Waar helder water afstroomde 
groeide Vlozegge; bij ons is deze plant maar van een paar groeiplaatsen bekend. 
In een dorpje vonden we een mooi beschaduwd grasveldje en tegen de muur van de Mairie aten we onze 
boterhammen. Boven onze hoofden waren Huiszwaluwen druk doende hun jongen te voeren. We verfristen 
ons bij de dorpsfontein en bekeken een heel oude boerderij, onbewoond en volgepropt met oude rotzooi. 
Een ander huis had een mooie deurpartij met gotische motieven en het kleine kerkje in het volgende dorpje 
had een kleurrijk kerkraam. Inmiddels waren we helemaal verzoend met de extra kilometers van onze 
omweg. 
Aron zwiepte nog even heen en weer aan een lang touw dat aan een dikke boomtak was gebonden en wij 
bekeken een Rode wouw en luisterden naar een Geelgors. We vonden de gemarkeerde route weer en over 
een stevig dalend bospad met losse keien en afstromend water kwamen we in een vallei. Langs een 
kleddernatte helling groeide Vetblad, Gele bieslelie (Tofieldia), Moeraswespenorchis, Kattenstaart, Bos- en 
Beemdooievaarsbek en Gevleugeld hertshooi. Ook bijzondere zegges. Bij de Moulin du Saut bekeken we de 
stuw en de watervallen in La Serpentine. Het water wordt geleid naar de Usine Electrique de Belle Fontaine. 
De route bleef heel afwisselend, nu gingen we door hellingbos omhoog en omlaag naar de Source de l’Ain. 
Deze bron bleek een grote poel te zijn beneden in een doodlopende kloof waarin het water kalmpjes 
opborrelt. Geheimzinnig, duister en groen. Bronmos was volop te vinden. In droge tijden is het ook de moeite 
waard om hier een kijkje te nemen. In plaats van een grote watervlakte zie je een diepe kloof die met een 
enorme trechter onder de kalkwand duikt, Bij heftige regenval op de hoogvlakte stijgt het water in de trechter 
omhoog en loopt het bassin vol. Tussen de wortels van een grote Beuk aan de oever vonden we een aantal 
Gesteelde lakzwammen, roodbruin en met een glanzend zwarte steel. Vanaf hier ging een gemakkelijke weg 
terug naar de auto. En de mooie panorama’s op de steeds dieper beneden ons stromende Ain hielden maar 
niet op. 
Op de terugtocht stopten we ten zuiden van Bourg-de-Sirod voor de Perte de l’Ain. Een waterval met ernaast 
een elektriciteitscentrale. Ook een monumentaal huis dat was begroeid met klimop. Voor een bezoek aan 
Syam met zijn 19e eeuwse Forge was helaas geen tijd meer. 
Pas tegen zessen kwamen wij, voldaan, terug op de camping. 

Els Löhr 
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woensdag 13 juli 2005 
Vers les Moulins, circuit nr 57, 8 km, stralende dag 
 
Dit was de tweede poging om naar les moulins te gaan. Deze keer slaagde de poging. De route werd nu 
tegengesteld gelopen. Hierdoor kon naar Les Thevenins stevig doorgewandeld worden. 
Hierna ging het weer beduidend langzamer, maar men kwam toch redelijk 
vooruit. Tot we bij een veldje met puin kwamen. Hier stond toch veel te bloeien 
en te groeien. Daar werd linksaf geslagen richting vers les moulins. In het bos 
vond Wim nog een bron. Het water kwam hier zomaar uit de grond omhoog. 
Volgens Wim was dit gelijk Spawater. Alleen moet je voor het laatste een euro 
per glas betalen. Wim heeft op deze manier snel drie euro bespaard. 
Uieindelijk kwamen we bij Les Moulins aan; althans wat er van over is. Bij 
molens denken wij direkt aan windmolens met wieken, maar hier zijn het 
watermolens. Het was een mooie plek om te pauzeren. Hier waren we nog op 
volle sterkte (twaalf personen). Over het stroompje lag een boomstam. Dit 
nodigde uit tot allerlei evenwichtskunsten. Rieke en Wim liepen vervolgens 

door naar de camping. 
De overige tien gingen 
in een veel bedaarder 
tempo door. We 
kwamen vanuit het bos op een hete asfaltweg. 
Hierlangs was weer veel te zien. Dit werd de kinderen 
te veel. Het was die dag erg heet. De kinderen werden 
in de schaduw gezet en Andre is teruggelopen naar de 
camping om de auto op te halen. Nadat hij terugkwam 
met de auto, en vrouw en kinderen had ingeladen, 
bleek dat hij nog 2 personen kon meenemen. Hiervan 
werd door een tweetal ouderen dankbaar gebruik 
gemaakt. Het gevolg was dat de groep van twaalf 
personen uitgedund was tot 4 personen. Deze groep 
bereikte na nog een mooie wandeling de finish. 

 
Pieter Zandberg 

Excursiedag 4 
Donderdag 14 juli 2005  
Nationale feestdag. 
 
Niemand had zich aangemeld voor de 2 aangekondigde lange wandelingen rond de 4 meertjes. Men trok 
vandaag zijn eigen plan. 
 
Rieke en Wim gingen Rijsbessen in het moeras plukken en Hans en ik (Els) hielpen een handje. Het was 
moeilijk lopen over de Pijpenstro- en Struikheibulten in het veen. Af en toe zakte je weg in een geniepig 
veenputje, vol met prut, water en veenmossen. ’s Avonds bracht Rieke ons een cracker met 
rijsbessencompôte, die was lekker! 
Een droge zitplek was in het terrein niet te vinden, dus legden we een plastic zak op een veenbult en 
probeerden onze zaken droog te houden. Enige gewetensvolle floristen hadden zich in het veen begeven 
om daar opnamen te maken, alle groeisels werden minutieus genoteerd. Tegen de middag ging ik alleen op 
stap om de contreien op planten te inspecteren. Langs de zuidelijke buitenrand lag een vochtige strook met 
heel veel Poelgentiaan, Wintergroen, Kleine valeriaan, Grote muggenorchis en Grote keverorchis. De vele 
honderden Poelgentianen waren nog in knop en 1 Melige sleutelbloem stond nog in bloei. Je kon er bijna 
niet lopen zonder Moeraswespenorchissen te vertrappen, ze stonden er met honderden maar je zag ze pas 
als je er bijna bovenop stond. Ook het aangrenzende bosje bleek heel soortenrijk. Helemaal niet nodig om 
ver te rijden voor botanisch leuke gebiedjes. Hier groeide Eenbes, Krans- en Veelbl.salomonszegel, 
Stinkend nieskruid, Dalkruid, Rood peperboompje, Mansoor, Bosbingelkruid, Boshengel, Bosaardbei, Rode- 
en Zwarte kamperfoelie, Lievevrouwenbedstro, Zuurbes, Wollige sneeuwbal, Grote keverorchis, Bruinrode 
wespenorchis, Borstelkrans, Rolklaver, Moehringia muscosa (4 witte kroonblaadjes), Boszegge, 
Bosklaverzuring, Robertskruid, Kleine pimpernel, Mannetjesereprijs, Kruipend zenegroen, Echte valeriaan, 
Engelwortel, Rondbladig walstro. 
In de bosrand Gele gentianen, Bolrapunzels en grote pollen St-Janskruid. 
Boomkruiper, Boomklever en Matkop lieten hun roepjes horen, een paartje Raven vloog krassend over. 
Waar vind je nog zulke paradijsjes? 

Els Löhr 
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Donderdag 14 juli 2005 
Quatorze juillet 
 
Ik steek mijn neus uit de caravan en ik wist dat het quatorze juillet was, de zoveelste verjaardag van de 
bestorming van de Bastille, maar het was doodstil, slechts het geklater van stemmen van enkele andere 
matineuze kampbewoners. Er waren geen vaste excursies voor de dag uitgeschreven: men wilde een vrije 
dag. Dus charterde ik Willem, Frouke en enige anderen met het doel de oeverranden en directe omgeving 
van het Lac des Rouges Truites nader te beschrijven, een botanisch experiment dat na een korte beweide 
overgangszone begon met de beschrijving van de hogeveen vegetaties die gedomineerd werden door 
rijsbes, struikheide, en pijpestrootje. De resultaten hiervan vinden jullie elders in het kampverslag. Het lopen 
werd bemoeilijkt door her en der voorkomende grotere of kleinere gaten, maar tijdens het koffiedrinken, op 
een molinapol uitgestrekt, genoot ik van dit desolate landschap. Het was ontstellend mooi weer en na een 
paar uurtjes intensief botaniseer- en schrijfwerk verlangde iedereen de koperen ploert van de zon even te 
ontvluchten. 
’s Middags gingen we, na een siesta, naar het stadje St. Laurent, waar Wilma en ik, beiden een zwak voor 
wijn hebben, ons een drietal flessen lieten verkopen. 
Het zelfde gebeurde bij een kraampje worsten uit de Jura – ‘pur porc’uiteraard. De terrassen zaten vol, er 
speelde een draaiorgel, ‘orgue de barbarie’ waarop ook kinderen hun kracht beproefden. ’s Avonds stopte er 
voor het restaurant voor onze camping een busje met een tweetal koperblazers, die ter ere van de feestdag 
allerlei volkswijsjes en volksdansen ten beste gaven  en na een half uur weer verder gingen. Dit allemaal ter 
ere van de feestdag, die heel gemoedelijk verliep en waaraan ook wij als kampbewoners participeerden. 
 

Albert Roessingh 
 
Excursiedag 5 
Vrijdag 15 juli 2005 
Pic de l’ Aigle 
 
Zalige dag! We hadden dinsdag (Pic de l’ Aigle) vanaf het Belvedere de vier meren bewonderd en ons oog 
laten vallen op een moeras aan le Grand Madulac. Bovendien werd er gezwommen en dat wilden wij ook!  
Met acht volwassenen en vier kinderen zijn we op pad gegaan Het eerste bord ‘verboden in te rijden’ hebben 
we genegeerd. Zodoende zitten we binnen een paar 
honderd meter aan het eerste meer. Ik heb al een 
aardige bos aan houtige gewassen verzameld, de 
meer bedaarde groepsleden hebben hun neus in ’t 
eerste ’t beste grasland begraven met als gevolg dat 
de (oudere) jeugd  begint te trappelen van ongeduld. 
Ik gooi er nog een schepje bovenop door op te merken 
dat als we eerst het meer in duiken we de kinderen 
niet meer aan het wandelen krijgen. Op naar het 
moeras dus maar. En dat blijkt een goddelijke plek! De 
kinderen plonsen de beek in en niemand kraait meer 
over doorgaan. Het beekje, kraakhelder, doorsnijdt het 
moeras en is op zichzelf al de moeite waard. 

Albert spreekt de wens uit, mocht hij in 
het volgend leven terugkeren als vis, 
dan wil hij hierwel terecht komen. 
Willem merkt ontnuchterend op dat de 
voedingssituatie hier wel eens te 
wensen kon overlaten… Het moeras 
staat vol orchideeen, de droge helling 
langszij herbergt veel fraais. We zijn 
een uur lang zoet. Als we opbreken 
besluiten Andre, Bart en ikzelf 
rechtstreeks met de kinderen naar een 
strandje aan de overzijde van het meer 
te gaan. De grasduiners gaan in de 
benen en vervolgen de excursie 
rondom het meer.  
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We poedelen en hangen rond op een steen. Andre vindt 
het al gauw welletjes en pakt het fototoestel. Waak je! Er 
zijn er met een scherpe pen, maar Andre weet je ook met 
de camera in verlegenheid te brengen. Ik kom er weer 
goed af want hij heeft mij bij de ópenbare 
vertoning’weggelaten….(verstandige jongen). 
We speuren in ’t water, scharrelen wat rond en de 
kinderen beklimmen (tot onze schrik) een hoge rots aan 
het water. Zodra de anderen arriveren tonen wij trots 
onze vangst: een levende rivierkreeft en de restanten van 
een paar minder fortuinlijke kreeftjes die boven op de rots 
zijn verorberd. Gezamenlijk nemen we een duik ofwel een 
voetenbad, afhankelijk van de mate waarin we de kou 
willen trotseren en dan gaan we op huis aan. 
Zucht, wat een zalige dag. 

 
Pauline 

 
Vrijdag 15 juli. Nog steeds warm en zonnig. 
Tour du Lac, circuit nr.61, over les Crêts, 7km. 
 
Met 8 deelnemers wandelden we door Les Thévenets en rechtdoor tot de steengroeve. Hier vonden we o.a. 
Tengere veldmuur, Kleine steentijm, Zwaluwtong, Grote klaproos, Kleverige silene (S.viscosa) en 
Madelieffijnstraal, diegene met de grote schijf en de vrij korte lintbloemen (een ondersoort van de 
Zomerfijnstraal Erigeron annuus). We wrongen ons door een ‘veesluisje’ en volgden een pad over Les Crêts. 
Nu eens liepen we over mooie en bloemrijke hooilandjes, dan weer door afgevreten en met koevlaaien 
bezaaide graslandjes, over hoogten met mooie uitzichten op dorpjes en een tweetal meren. Het was zonnig 
en warm.  

Wim wees ons op een boomachtige 
struik waar kleine vruchten aanzaten 
maar niemand van ons had die ooit 
eerder gezien en determinatiepogingen 
faalden. Langs het bospad onderaan 
de helling bloeide een Vogelnestorchis 
en een paar stappen verder een aantal 
Wespenorchissen met nogal smalle 
bloemen, de Slanke wespenorchis. Een 
piepklein veldje verlokte ons tot een 
stop. Terwijl de een rustig zijn 
thermosfles aansprak en van rust, 
ruimte en bloemrijkdom genoot, gunde 
de ander zich geen tijd voor een bakkie 
en was druk doende om allerlei 

bloeiende planten digitaal op te slaan. Keuze genoeg: Zilverdistel, 
Akkerklaver (met grote gele bloemhoofdjes), Valse salie, Kleine 
steentijm en Bruinrode wespenorchissen. 
Het smalle pad kronkelde een hoogte op en we zagen het Chalet 
du Bugnon tegen de beboste helling liggen. Aan de andere kant 
het Lac de Fort-du-Plasne. De Cret Pelé bood ons een mooi  
panorama op Foncine le Haut, Foncine le Bas, Lac de la Dame en 
ook op ons eigen Lac des Rouges Truites. Een groep 
nieuwsgierige koeien liep ons na. We gingen er snel vandoor, niet 
vanwege de koeien maar om de hen vergezellende steekgrage 
Dazen. 
In de schaduw van een houtwalletje aten we onze bammetjes en 
een enkeling slaagde erin om een tukje te doen op het zeer 
stenige graslandje. Bert bleef klaarwakker en determineerde en 
passant een zachtrose schermbloem als Grote bevernel. Verkwikt 
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liepen we verder in de richting van Le Maréchet en staken daar de Ruisseau du Lac over.  
Boven het smalle watertje zweefden een aantal Bosbeekjuffers. De bedoeling was om via Sous le Mont Noir 
langs de bosrand te lopen.  
De kopgroep was echter al het tracé van de oude trambaan opgegaan en hoorde ons niet roepen. Al gauw 
liepen we in het warme zonnetje te bakken. Wim wipte dwars over de velden naar beneden naar de bosrand 
en al gauw volgde de rest van de groep. Nu sopten we over een gemaaid grasland dat onder onze voeten 
meegolfde. In de ongemaaide delen bloeiden Swertia en Grote pimpernel. Opnieuw staken we de Ruisseau 
du Lac (bosbeek dus) over. Langs de kalkhelling raakten de Gele gentianen aardig uitgebloeid maar de 
Kruisbladgentiaan stond nog te pronken met helderblauwe bloempjes. De 2 Wasplaten onder een kruipende 
Jeneverbes waren verdwenen. Over de bosrandweg waren we snel thuis. 
De meegenomen planten hebben Els en ik daarna nog op een schaduwrijk plekje onder de bomen 
gedetermineerd. 
Die avond aten we met Els en Bert op het terras van Chalet du Bugnon een stevige aardappelschotel met 
spek en gesmolten kaas. Daarbij een flinke bak sla en een royaal kaasdessert toe. 
Na de choc trakteerde Willem ons op gitaarmuziek en vertoonde Pieter een slideshow van de tot nu toe 
genomen foto’s. 
’s Nachts trok een onweersbui met wat regen over. De voorspelde hevige storm bleef gelukkig uit. 

Els Löhr 
Excursiedag 6 
Zaterdag 16 juli 2005 
Les Planches en Montagne 
Wandeling door Gorges de Langouette. 
 
Met 3 auto’s over de RN 928 naar Foncine le Bas, daarde D127 naar Les Planches en Montagne op. Bij wat 
verroest ijzerwerk dwars over de Ruisseau La Saine startte de wandeling. Het sluiswerk werd uitvoerig 
gefotografeerd, maar het echte werk moest nog beginnen. Langs een smal paadje en veel trappetjes 
wandelen we door de smalle kloof naar beneden. 

Op strategische punten waren uitkijk 
balkonnetjes en de fotografen kwamen 
filrolletjes tekort om de mooie, met 
honderden tongvarens begroeide, kloof 
vast te leggen. Over verschillende treden 
buitelde de Saine dartel naar beneden. Een 
alte overmoedig kind werd van de rotswand 
geplukt en glibberend en glijdend kwamen 
we allen zonder kleerscheuren beneden ( 
langs vochtminnaars als oranje 
druppelzwam, grofplaat russula’s en een 
geelwitte russula). 

Vanaf een brugje konden we terug de kloof inkijken . Er 
stond een bordje dat ’t streng verboden was hier te 
zwemmen. Dat leek mij een hele kunst; om bij het water te 
komen moest je 40 meter langs een rotswand naar beneden 
klimmen/vallen. 
Koffiestop op een mooie weide naast de camping van 
Montliboz. Nadat de prijzen van de Gite waren gecontroleerd 
liepen we rondom de Montagne ronde. Rechts van het nogal 
steile pad, lag het ravijn van de Saine. Er was veel te zien: 
van grote paddestoelen zoals de (tranende) roodgerande 
houtzwam als de enorme hangende hauwen (15 cm) van de 
torenscheefkelk, insekten die op de kruidvlier foerageerden 
en vele varensoorten. 
We hielden een lunchstop op een stapel boomstammen en 
determineerden gelijk even een echte gulden roede op de 
rotswand tegenover ons (met verrekijker en fototoestel). 
Ook enig wetenschappelijk onderzoek werd niet geschuwd. 
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Geert telde de jaarringen van de oude spar (ca 120 jr), Els van M groef een knoldistel uit en Pieter legde een 
reeks zwarte vuurzwammen die op een knoestige oude wilg groeiden digitaal vast. 
Het laatste stuk van de wandeling was weer een zwoegpartij in de hete zon, maar fier betrad Els van M het 
dorpje getooid met een modieuze bloemenhoed.. 
Nadat het klokkenspel van een plaatselijke boer uitgebreid was bewonderd reden we tevreden terug naar de 
camping. 
Daar trof ik Pieter aan in een stress-situatie. Hij wilde een keizersmantel fotograferen. Dat lukte niet omdat 
het dier (plaagziek?) bovenop zijn camera ging zitten. Dat leverde mij dus wel een mooi plaatje op. 
 
Zaterdag 16 juli.  
Wandeling door Gorges de Langouette. 
 
Met 3 auto’s op weg. Over de RN928 naar Foncine-le-Bas, daar de D127 naar Les Planches en Montagne. 
 
Na een korte rit met de auto (ongeveer 15 min) kwamen we aan bij het dorpje Les Planches en Montagne. 
Door het dorpje stroomt La Saine die daar een 47m diepe en 4m brede kloof heeft uitgeslepen. Er is een 
wandeling uitgezet met informatieborden. Via paadjes en trappen daalden we langs de dik beboste 
kloofwand af tot aan de voet van de grote waterval en maakten bij iedere bocht foto’s van het fenomeen. De 
druipende en beschaduwde kloofwanden waren dicht begroeid met Tongvarens. Ook wat zwammen tussen 
de bomen: Grofplaatrussula’s, Geelwitte russula, Oranje druppelzwam en een (Parel?)stuifzwam. 
Op een veldje langs de weg in Montliboz aten we onze boterhammen. Meewarig bekeken door de gasten 
van de naastgelegen camping. Ons uitzicht op de lage bergen rondom was bepaald niet onaardig. Onze 
excursieleider had een extra lus om de Montagne Ronde bedacht en zo zwoegden we over een bospad 
omhoog. Diep beneden ons kronkelde de Saine. De meeste planten kenden we al, zoals Stijve naaldvaren 
en Steenbreekvaren, nieuw was de Torenscheefkelk die zijn 15cm lange hauwen boven de afgrond liet 
bengelen. Geert had een goed zwammenzoekbeeld: eerst vond hij een flinke Boleet (rode steel, blauwe 
verkleuring van gaatjes) en vervolgens een prachtige Roodgerande houtzwam op een stobbe. De zwam had 
al een nieuwe buisjeslaag gevormd en grote heldere druppels parelden aan de witte rand. (tranen met 
tuiten).Bij een stapel boomstammen (altijd goed voor een groepsfoto) telde Geert de jaarringen van het 
dikste exemplaar. De teller stokte bij 120. Kruidvlieren begonnen in bloei te komen en boden een gedekte 
tafel aan insecten en kevers. 
De lunch op een volgende stapel boomstammen bood zicht op een geelbloeiende plant hoog boven ons. 

Verrekijkers moesten er aan te pas komen en met 
algemene stemmen werd gedetermineerd tot 
Guldenroede. Al snel kwamen we op de D127 E1 en 
over deze weg liepen we terug naar ons 
uitgangspunt, nog even opgehouden door een oude 
Wilg die was begroeid met rijen bruine zwammen, de 
Zwarte vuurzwam. 
Els van Maanen groef nog een Knoldistel uit en 
toonde de vertakte, spoelvormige wortels. Als 
beloning kreeg zij een zonnehoed van Groot hoefblad 
en Kamille. 
In Les Planches en Montagne bewonderden we het 
klokkenspel van een bewoner, die het zaakje boven 
zijn deur had gehangen. 
Planches betekent behalve ‘planken’ ook 
‘groentenbedden’. 

Els Löhr 
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Op een bord in de gorge stond het volgende gedicht van Anna de Noailles 
 
L’eau qui danse 
 
Parfois; pluies d’orages ou eaux de fonte 
Des neiges se mêlent au ruisseau pour 
Se mouvoir en une valse endiablee 
Laissez vous emporter 
Vogues, tourbillons, courants et 
contre-courants, nots tumultueux, ecume: 
Du regard, dansez en suivant toutes  
Les courbes, changeantes de ce ballet naturel 
Peuples d’eau qui joue 

Et dont on ne peut pas arrêter 
  Le plaisir, le rire les etrats  
 
   Anna de Noaille 
 
 
 
Excursiedag 7 
Zondag 17 juli.  
Abri des Myrtilles, bos tegen bergrug achter de camping. 
 
Een wandeling door een gemengd bos met Beuk, veel Picea en iets Abies. Bert en Els van Maanen, Henk, 
Hans en ik hadden als doel de Abri des Myrtilles. Geleidelijk steeg het (asfalt)pad naar 1135m. Uiteraard 
vonden we veel varens: Stijve naaldvaren, Mannetjesvaren, Steenbreekvaren, Rechte driehoeksvaren. 
Bloemplanten als Elfenvingerhoedje, Bergklokje, Grauwe alpendost en Witte rapunzel. Bij de Abri een flinke 
groep Welriekende nachtorchis en Bruinrode wespenorchis. Op zonnige weitjes groeiden Kleine steentijm, 
St-Janskruid en Bosaardbei (die we niet durfden te eten uit angst voor de Vossenlintworm). Tegen de 
hellingen vielen de rode bessen van de Steenbraam en Rood peperboompje op. De Kruidvlier was bezaaid 
met insecten en Gelderse roos had al iets kleurende bessen. We waren niet zo gecharmeerd van het 
asfaltpad en op de terugweg probeerden we een paar keer een bospaadje uit. Soms liep het dood en anders 
kwamen we toch weer op het asfalt uit, maar leuk was het wel. 
Opnieuw viel er na afloop het een en ander te determineren. Els en Els druk doende met boek en loep. 
Pluizige schermen zagen er bekend uit, maar welke composiet zou dan nou zijn? Het blad bracht uitkomst, 
helemaal geen composiet, maar de uitgebloeide trossen van de Kleine valeriaan. 
Basterdwederiken met vrij grote bloempjes waren Bergbasterdwederiken want de stempel was 4-lobbig. 
De Ruige scheefkelk groeit stijf rechtop en heeft lange dunne houwen van 4cm (behalve degene die door 
gallen waren misvormd, dat waren rare ronde pluizenbollen geworden). 
De Rechte driehoeksvaren is donkergroen en groeit op kalk. 
Een meegenomen Wolfsmelk was de Wrattige wolfsmelk (dat was een lastige determinatie). 

Kale vrouwenmantel was de enige vrouwenmantel waar we ons 
aan waagden voor determinatie. 
 
Toen was het tijd voor het pannenkoekenbakken. Iedereen deed 
reuze zijn best in de competitie, maar tegen de pannenkoek-met-
ijs die Albert en Wilma de kinderen voorschotelde was het 
moeilijk vechten. Zij wonnen met glans. 
Als toetje werden ijsjes uitgedeeld, dit in de plaats van de warme 
choc. In deze hitte wel zo lekker! De avond bracht ons een vrolijk 
flakkerend kampvuur, Het gitaarspel en zang van Willem werd 
begeleid door steeds feller weerlichten en rollende donder op de 
achtergrond. 

 
Els Löhr 
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Excursiedag 8 
Maandag 18juli. 
Wandeling rond Lac de l’Abbaye, circuit nr.45. 
 
Een grote groep (20 personen) koos voor deze tocht. Start op het terrein van de téléski. De abdijkerk was 
helaas stevig op slot. In de met metalen platen bekleedde zijgevel zaten mooie raampartijen. Tegen de muur 
bloeide Kleverig kruiskruid en Kleine leeuwenbek.  
We begonnen meteen met een stevige klim over een smal paadje door weilanden naar het bos (GR 559). 
Stijve naaldvaren, Boshengel, Mansoor, Geveerd tandkruid, Vogelnestorchis en Bruinrode wespenorchis zijn 
inmiddels oude bekenden. Voor Stofzaad wilden de meeste wel even de pas inhouden. Op de Grand Curtil 
(1000m) een mooi panorama op het meer met aangrenzend moerasje. Van de 2 picknicktafels werd 
dankbaar gebruik gemaakt. Bij Punt 3 ging het bergafwaarts over een stenig pad, rakelings langs een 
spinnenweb met schietlood dat dwars over de weg hing. Op bloeiende Kruidvlier veel insecten, o.a. 
Witbandhommelzweefvlieg (in mijn boekje Witte Reus genoemd), Atalanta en Keizersmantel. Af en toe 
kruisten we een lus van de verharde weg en helaas lag daar een overreden Hazelworm. Frouke noteerde 
wat zwammen, Echte- en Platte tonderzwam, Paarse dennenzwam en een niet gespecificeerde Vezelkop. 
St-Janskruid zocht de zonnige plekjes en het Ruig Walstro stond meer in het bos.  

Bij de oever van het Lac de 
l’Abbaye splitsten we ons op in 
2 groepen. Die van ons (8 
personen) keerde langs de 
zuidelijke oever terug naar de 
auto’s, de anderen kozen voor 
een langere variant via de 
noordkant van het meer met het 
moerasje.  
In het gehuchtje Sur le Moulin 
bleek het streng verboden om je 
was te doen bij de plaatselijke 
pomp, goed voor een foto dus. 
Dwars door een privé-tuin liepen 
we achter Wim aan om op een 
smal graspaadje te komen dat 
boven de asfaltweg langs de 
berghelling liep. Het bleek zeer 
de moeite waard: 
Kruisbladgentiaan, Grasklokje, 
Gevlekte orchis, Grote 
keverorchis, Grote 

muggenorchis, Nachtsilene, Ruige weegbree, Harige ratelaar, Tijm, Herfsttijloos, Beemdkroon, Duifkruid, 
Knoopkruid, Kleine pimpernel en Kluwenklokje om maar een paar te noemen. Tegen de rotswand troonde 
een Mariabeeld in een nis, erboven een inscriptie met smeekbede van de plaatselijke vissers. Op de 
rotswand eronder Muurvaren, Steenbreekvaren en Zwartsteel. In de berm een prachtige Duizendschoon en 
wat Dagkoekoeksbloemen. Het meer diende als drinkwaterreservoir en tegen alle zwemverboden in 
dobberden er een aantal Futen op het water. 
Hoewel de picknickplaats aan het Lac er erg aantrekkelijk uitzag, kozen we voor het speeltuintje vlakbij de 
kerk om de boterhammen op te eten, uiteraard tot groot plezier van Renske en Maaike. 
Inmiddels was het weer sterk verslechterd en de zware bewolking maakte de bergen aan de overkant van 
het meer onzichtbaar. De temperatuur was bijna 20 graden lager dan gistermiddag. Het begon te waaien en 
de lucht werd steeds zwarter. Onderweg viel een klein buitje, maar op de camping werd het al snel weer 
droog. 
Pas om 9uur s’ avonds barstte de bui in alle hevigheid los 
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Excursiedag 9 
Dinsdag 19 juli 2005 
Chapelle de Bois 
 
Ze zijn er nog, die stoere kerels! Die niet bij ieder vlindertje stilstaan, maar dagmarsen maken naar 
onbekende oorden. Wij (Geert, Bart, Bert en ondergetekende) hadden het plan opgevat om de bergrug over 
te steken naar het volgende dal, naar een dorp met de naam Chapelle en bois. Er waren nog twee stoere 
kerels in het kamp, maar die hadden net honderd en tien km gefietst (ja, voor hun plezier, niet omdat hun 
auto’s kapot waren). 
Welgemoed  gingen we op weg. Na een paar km klimmen (nou ja, stijgen) volgden we een bordje “Chapelle 
en bois”. Helaas volgden daarna geen bordjes, strepen op bomen of andere aanwijzingen meer. Na wat 
dwalen kwamen we een kruis tegen met een emaillen bordje erop: Croix du Mont Noir. 
Toen konden we de plek op de kaart terugvinden en constateerden we dat we niet op de geplande route 
liepen. Maar, als echte woudlopers, creeerden we onze  eigen route. En wat voor een. Door een prachtig 
bos met rijke ondergroei. Omdat het inmiddels flink regende zorgde deze ondergroei voor doorweekte 
broeken, sokken en schoenen.  
We kwamen over prachtige kleine weitjes 
vol bloemen. Hier bloeide alles wat later, 
zodat de gele gentianen, de bosorchissen 
en de witte rapunzels hier nog volop 
bloeiden. Ook heel mooi waren de akeleiruit  
en de bergcentaurie, die je in het dal veel 
minder ziet. Tegen twaalfen bereikten we de 
hoge weiden (Haut pres) van Chapelle. 
Inmiddels was het ook ongeveer droog 
geworden. We namen een kijkje in een oude 
boerderij, die klaarblijkelijk opgeknapt ging 
worden. Boven de deur een steen met het 
jaartal 1761. In het woongedeelte in de 
rechter zijbeuk was een grote open schouw 
met een aparte broodoven. Het midden 
gedeelte werd ingenomen door een grote, 
hoge deel met grote inrijdeuren. 
In de linker zijbeuk zaten de veestallen nog. De weiden hier zien er anders uit dan in öns dal”. Overal grote 
pimpernel, veel oosterse morgenster (rare combinatie!), grote plekken prachtanjer, veel herfsttijloos, om 
maar eens iets te noemen. 
Op de elektriciteitsdraden zaten een hele familie roodborsttapuiten. 

Chapelle en bois is een aardig dorp. Er staat 
een mooi, eenvoudig en harmonisch 18 e 
eeuws kerkje. In de kerk stonden op alle 
altaren verse veldboeketten. Ook aardig: 
een cafe waar je zelfgemaakte “tarte aux 
myrtilles”kan krijgen. Die hebben we ons 
goed laten smaken. Het dorp ligt aan de 
voet van een steile “crete”die de grens met 
zwitserland vormt. De eerste kilometers van 
de terugweg voerde door weiden met veel 
sparren, of door open sparrenbos met grote 
open plekken; in elk geval levert de 
combinatie van massale gele gentiaan en 
verspreide sparren een heel karakteristiek 
landschapsbeeld op. Ongeveer boven op de 
bergkam, op ca 1150 meter, besloten we 
een uitstapje naar de “grote de Pieren de 

Borg”te maken. Dat bleek zeer de moeite waard. De rotsen werden hier doorsneden door rijen verticale 
spleten; een typisch karstverschijnsel dat een bizarre aanblik biedt. Het verhaal van Pierre de Bourg is ook 
de moeite waard. Hij werd geboren in 1770 en werd op 18-jarige leeftijd opgeroepen voor het leger van 
Lodewijk XVI. Hij deserteerde, werd opgepakt, ontsnapte en leefde tien jaar lang in deze grot in het bos, zich 
voedend met wild, wortels en bessen. Toen kondigde Napoleon amnestie af voor de deserteurs en kon hij 
terugkeren naar zijn dorp. Inmiddels was zijn verloofde getrouwd met een ander en had drie kinderen. Hij 
kon niet aarden in het dorp en keerde terug naar zijn grot. Daar leefde hij nog 30 jaar. Hij ging gekleed in 
vossen- en wolvenbont en leefde van het verkopen van wild en de premies op geschoten wolven. Overigens 
was de grot niet groter dan 3 x 2 meter met een nauwe toegang. 
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Vandaar was het nog een kilometer of 6, dalend langs bergvaleriaan, alpendos, naaldvaren en al die andere, 
elders beschreven, natuurverschijnselen. Op de oude trambaan bij het meer begon zowaar de zon te 
schijnen. Ik was blij dat ik – na 28 km en 9 uur – eindelijk mijn soppende schoenen en sokken aan de kant 
kon zetten. 
Willem Drok 
 
 
Excursiedag 10 
Woensdag 20 juli  
Excursie naar Syam naar “Source Intermittente” 
 
Voor het vertrek namen we afscheid van Hans en Els Lohr. Els wilde liever in Nederland van haar galblaas 
afgeholpen worden. We hebben Els en Hans de vorige avond geholpen om alles voor het vertrek gereed te 
maken.  
Na een rit van 20-25 km arriveren we met 4 auto’s in Syam.  

Het is prachtig weer en we beginnen vol goede moed aan de 
kleine (4,5 km) rondwandeling. Meteen worden we 
geconfronteerd met een korte, maar heel steile klim,. We worden 
beloond met de “Roche des Sarracens”. Twee verticaal 
opstijgende steenklompen van ca 20 meter hoogte die tussen 
zich een opening vrijlaten die een mooie blik op het landschap 
mogelijk maakt. Een mooie gelegenheid voor een foto sessie. 
Volgens die overlevering hebben de rotsen overigens niet met de 
Saracenen te maken, maar met de Druiden. 
Een ca 300 meter 
lang zijpad naar 
de “Gros Chêne” 
bracht ons naar 
een inderdaad 
zeer grote, 
waarschijnlijk ca 
500 jaar oude 
eik. Een pracht 
boom, maar 
helaas in niet al 
te beste conditie. 
De kinderen in 

een dikke arm van de boom leverden leuke plaatjes. 
Toen een wandeling door een mooi bos met weer een iets 
ander karakter dan de bossen rond de camping. Een 
ijzingwekkende afdaling, die we dankzij veel onderling 
hulpbetoon allen heelhuids overleefden bracht ons naar de 
“Source Intermittente”. De meesten van ons hadden te veel 
trek in de lunch om zijn (of haar) gedrag te bestuderen. Maar 
Wim en Pieter hebben, dankzij  wat meer geduld, kunnen 
constateren dat het waterniveau een 10 cm stijgt en 
vervolgens weer wegzakte (en dit elke 7 minuten). 
Langs de D279 keerden we naar het dorp terug. Een groepje 
haakte hier af. De overigen zijn nog even gaan kijken naar het kasteel (toegang € 5,50; hebben we niet 
gedaan) en naar de Forges, een aardig 19e eeuws industrieel gebouw. Op de terugweg reden we 
onnadenkend het dorpje uit, en dachten op de weg naar Crans te zitten, maar toen Wim’s auto voor ons 
verscheen, bleek alles goed te zijn. Een heerlijke dag. 

 
Bert van Maanen 
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Excursiedag 11 
Donderdag 21 juli 
 
Les Cascades du Herisson 
 
De Watervallen van de Herisson liggen in een diep, langgerekt dal in een kalkgebied. In droge tijd kan de 
waterval droog komen te staan. De wandeling door de kloof is dan wel de moeite waard maar het is toch 
aantrekkelijker te wachten met een bezoek totdat de waterval echt water afvoert. 
Vanaf de belvédère de l’Eventail kan men al zien of de waterval water afvoert. 
Of menselijk ingrijpen mogelijk is in de waterafvoer is niet bekend. 
Tijdens weekeinden en feestdagen kan het beneden in de kloof erg druk zijn, met een volle camping en een 
vol parkeerterrein. 
Wanneer men bij de belvédère begint, heeft men weinig last van de drukte. Na enig zoeken vindt men het 
juiste pad. De paden in de kloof varieren echter van gladde geitenpaadjes van 2x schoenbreedte met een 
helling van 45 graden tot paden van 2 meter breedte met een helling van nul graden. 
Men kan ook verderop in het dal (bij de camping beginnen. Hier is de weg naar de waterval vrij vlak en zelfs 
met een terreinkinderwagen te volgen. 
Beginnend bij de belvedere de lÉventail is het een prachtige wandeling, klokswijs, door de kloof. De steile 
hellingen zijn meestal met bos bezet, de wegbermen en weiden vaak met kalkplanten vegetatie.  
In juli zijn er weinig vogels te zien en te horen. De waterspreeuw kan men wel vaak zien en horen en geeft 
soms een show weg van vijf minuten op dezelfde plek. Ook IJsvogel en grote gele kwikstaart zijn te 
verwachten. 
 
Bij de belvédère de lÉventail is een gratis parkeerterrein  waar’s morgens een parkeerplek kan worden 
gevonden. Daar is ook een restaurantje. In het dal nabij de camping is ook een restaurantje. De prijzen zijn 
in dit soort situaties hoger dan normaal. 

 
De waterval bestaat uit verschillende trappen en de belangrijkste is aan de voet zodanig hol uitgesleten dat 
het pad achter het vallende water te passeren is, zgn hoefijzerwaterval. 
De wandeling is zeer de moeite waard en neemt de hele dag in beslag. 
 

Nico Selderbeek 
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Excursiedag 12 
Vrijdag 22 juli 
De kinderexcursie 
 
’s Middags  om 4 uur was het dan zover. De kinderen hadden een excursie voorbereid. 
Het gehele kamp was aanwezig.  

Door de weilanden naar het dorp. Het was een mooie 
wandeling want een deel van de weilanden was nog 
niet gemaaid. 
Ook het geestelijke werd niet vergeten. In het dorp 
werd de kerk bezocht. De kinderen wisten dat ze in de 
kerk niet mochten schreeuwen en er werd dan ook op 
eerbiedige wijze gefluisterd. 
Langs de weg door het dorp werd een badkuip 

gevonden. Met zijn allen in de badkuip. Dit 
leverde een prachtige badkuipscene op. 
Vervolgens door de weilanden weer terug 
naar de camping.  
 
 

 
Onderweg werd er natuurlijk gerust en verdeelden 
de kinderen 5 koekjes over 20 personen. Tegen 6 
uur waren we weer op de camping, moe maar 
voldaan van een mooie wandeling. 
 
 

 
Hierna moesten we weer direkt aan de slag. 
Een kampvuur maken en alles klaar maken 
voor een gezamenlijk buffet op een open 
plek naast de camping. Hoewel ik de andere 
kampbewoners niet tekort wil doen hadden 
met name Albert, Wilma en Ellenoor zich 
uitgesloofd voor het fantastische buffet. Dit 
leverde een zeer gezellige avond op.  
Onder het genot van een wijntje en het 
kampvuur werd het bestuur bedankt voor 
het geslaagde kamp. 
 
 

Het kampbestuur 
 
 
 Niet iedereen ging vroeg naar de tent. 
 

Pieter Zandberg 
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Excursiedag 13 
Zaterdag 23 juli 
Fort du Plasne 
 
De laatste dag voor een excursie. Met de auto naar Fort du Plasne. Ten oosten hiervan 
zijn een een aantal moerasjes te vinden. Echter deze moerasjes haalden het niet in 
vergelijking met het moerasgebied van Lac des Rouges Truites. Aan de rand vooral 
moerasspirea en meer naar binnen het pijpenstrootje. 
Vervolgens een wandeling gemaakt in noordelijke richting tot de hoogspanningsmasten 
langs paden en door weilanden. Hier naar het westen afgebogen en vervolgens via een 
grote boog terug naar Fort du Plasje. Een geslaagde en mooie wandeling. Opmerkelijk was dat plotseling in 
een weilanden gebied er bossen waren met kartsverschijnselen. 
 
Er werd een boterbloem gevonden die teruggeslagen kelkbladeren heeft. Deze werd gedetermineerd als 
knolboterbloem. 

 
 
 
In Fort du Plasne werd nog een pas 
geopend museum(pje) bezocht. Dit gaf 
een beeld van de laatste vijftig jaar van 
het leven in deze omgeving.  
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Excursiedag 13 
Zaterdag 23 juli 
Baume les Messieurs 
 
Om een goede indruk te krijgen van de opbouw van de lagen van de Jura dient men  een bezoek te brengen 
aan Baume les Messieurs. Dit is zeer de moeite waard. Hier zijn ook de grotten te bezoeken. De lagen 
gevormd tijdens de Jura-Krijt periode zijn in de daarna volgende periode, gedurende de vorming van de 
alpen omhoog gedrukt. Hierna heeft het water zijn eroderende werking uitgeoefend. Zo kan het gebeuren 
dat men in een terras opeens een aantal keteldalen ziet (reculees). Vooral bij Baume les Messieurs is dit 
heel indrukwekkend. Vanuit het dal ziet men geen bergtoppen, maar in de hoogte een horizontale laag Deze 
hoogvlakte is begroeid met bomen,. Daaronder steile rotsen en weer wat lager opnieuw begroeiing.  
Ook de abdij was de moeite van een bezoek waard. 
Vanaf de belvedère (het plateau) kan men in het dal kijken en in de verte Baume les messieurs zien liggen 
met een opvallend gebouw; de abdij. 
Wanner men met de auto afdaalt in het dal dan komt men eerst langs deze abdij. Men kan met de auto 
indien men wil doorrijden tot het einde van het doodlopende dal. Hier zijn ook de grotten te vinden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excursiedag 14 
Zondag 24 juli 
NAAR HUIS 
 

 
Het is nu echt over. Men is druk aan het afbreken van de tenten en het inpakken. De treinreizigers trachten 
alles weer in de rugzakken te krijgen. Anderen in meer luxere omstandigheden proberen weer alles in de 
auto te krijgen. 
Rond twaalf uur werden de laatste kampdeelnemers met een taxi opgehaald voor een rit naar het station. 
Overgebleven waren Albert en Wilma, Pieter en Ria en Wim en Rieke. Zij waren echter reeds op weg naar 
het middeleeuwse dorpje Mozeroy waar een middeleeuws feest aan de gang was. 
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Bijlagen 
 

Gallen gevonden tijdens Jura-KNNV-kamp, 
nagezocht in Gallenboek van Docters van Leeuwen, 

door 
Geert Konings 

 
Boom/ plant Beschrijving gal Veroorzaker Meer info 
Salix (wilg) Boonvormige gallen 

op blad 
Bladwesp 
(Hymenoptera; 
Tenthredipidae) 

Gal naar beiden zijden van het blad uitpuilend; 
de kamer is na verloop van tijd geheel gevuld 
met uitwerpselen van de bladwesplarve. Zij 
verlaat haar woning pas als ze geheel 
volwassen is. 

Salix (wilg) Bolvormige gal op 
uiteinde takje 

Galmug 
(waarschijnlijk) 
(Diptera; 
Cecidomyiidae) 

De internodiën aan het eind van de tak zijn 
sterk verkort, zodat de bladeren dicht bij elkaar 
staan. In dit geval vormen ze geen rozet (dus 
het is geen wilgenroosje), maar een bol. 

Salix (wilg) Rond galletje, zijde-
achtig behaard, ca. 
6 mm, op blad 

Bladwesp 
(waarschijnlijk) 
(Hymenoptera; 
Tenthredipidae) 
 

Galletje is bolrond, eenkamerig, met punt aan 
de onderzijde van het blad bevestigd. 
Oppervlakte is fijn behaard, of kaal. Larve 
vreet het binnenste van de gal tot bijna de 
epidermis op. 

Picea abies 
(Fijnspar) 

Ananasachtige gal 
aan eind van een 
takje, ca. 10 mm 
lang. 

Bladluis 
(Hemiptera; 
Adelgidae) 

De kinderen hadden hier de eerste week een 
heel boeket van geplukt. 
Gallen ontstaan door verkorting van de 
internodiën, waardoor de naalden dicht op 
elkaar gedrongen zijn. De naalden zwellen aan 
hun basis op en vergroeien met elkaar. Achter 
iedere verbreding ligt een holte waarin de 
bladluizen leven. De gal is lichtgeel/groen. De 
gallen gaan open in juni en de gevleugelde 
bladluizen vliegen naar de Lariks. 

Acer 
platanoïdes 
(Noorse 
esdoorn) 

Kleine 
knobbelvormige 
galletjes op het blad, 
ca. 1- 3 mm groot, 
helderrood 
 

Galmijt  
(Acari; Eriophyidae) 

Zitten op bovenzijde blad zeer dicht bij elkaar. 
Hoornachtig of knobbelvormig. Opening 
bevindt zich aan de onderzijde; deze opening 
en binnenwand zijn met eencellige haren 
bekleed. 

 
Wat zijn gallen 
Het volgende verhaal met hier en daar aanpassingen van het internet 
gehaald. 
Pieter Zandberg 
 
Gallen (bomen vol knikkers) 
Wie zijn er verantwoordelijk voor het ontstaan van gallen 
Er zijn, voor de vuist weg, een vijftiental groepen organismen die gallen 
kunnen veroorzaken: aaltjes (nematoden), bladluizen, bladvlooien, 
bladwespen, galmijten, galmuggen, galwespen, kevers, schuimcicaden, 
schildluizen, tripsen en nog enkele insectensoorten als specifieke muggen- 
en vliegengeslachten en vlinders. Ten slotte zijn er nog de schimmels. Ook 
bacteriën, virussen, mycoplasmas en raderdiertjes kunnen 
gallenveroorzakers zijn  
 
Hoe ontstaan gallen 
Misschien kan een praktisch voorbeeld nog het best illustreren hoe we ons een en ander moeten 
voorstellen. B.v. de zomereik (Quercus robur) kan ruimschoots met gallen versierd zijn, maar ook 
wilgensoorten zijn soms erg populair. Zo’n vijftig verschillende soorten organismen, in dit geval bijna 
allemaal bladwespen, kunnen zorgen voor even zoveel verschillende gallensoorten op de vermelde 
eikensoort. Door hun specifieke uitzicht krijgen ze soms ook hun typische namen: knikkergal, appelgal, 
aardappelgal, ananasgal, lensgal, satijnen knoopjesgal... 
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Nemen we bijvoorbeeld de aardappelgal. De veroorzaker ervan is een galwesp (Biorhiza pallida). In volle 
winter leggen vleugelloze wijfjesdieren onbevruchte eieren in de bladknoppen van de boom. In mei-juni 
verschijnen de typisch uitgegroeide gallen, die er mits enige fantasie uitzien als een aardappel, aan de 
takken waar de bladeren hadden moeten zitten. Doordat het insect een of meer eieren gelegd heeft in de 
bladknop zijn de bladeren niet uitgegroeid. In de plaats vinden we een verzamelgal, waarin meerdere 
kamers te vinden zijn met daarin de larven van het insect. Eind juni verlaten de volwassen wespen de gal, 
zowel mannetjes als wijfjes. Na bevruchting zullen de wijfjes eieren leggen, ditmaal op de jongste, en dus 
zachtste wortels van de boom. 
Pas anderhalf of tweeënhalf jaar later, opnieuw in de winter, kruipen de vleugelloze wijfjes langs de stam 
omhoog om de onbevruchte eitjes in de bladknoppen te deponeren. Men heeft vastgesteld dat het leggen 
van de eieren kan gebeuren bij vriestemperaturen. Daarmee is de cyclus rond. Dit maakt meteen ook 
duidelijk hoe eigenaardig en complex zo’n levensloop in elkaar kan zitten. In het geval van de genoemde 
galwesp is er een opeenvolging van geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting. Het kan soms erg 
ingewikkeld worden, met verschillende waardplantwisselingen over verschillende seizoenen, al dan niet in 
combinatie met de afwisseling van geslachtelijke en 
ongeslachtelijke voortplantingsgeneraties. 
Het leven in en om de gal is ook al niet eenvoudig. Zo 
gebeurt het dat larven die zich in de gal bevinden, 
belaagd worden door parasieten. Een insect van een 
andere soort kan bijvoorbeeld een eitje deponeren in de 
gal, naast de aanwezige larve. Het eitje van de 
parasiterende soort kan zich dan bijvoorbeeld 
ontwikkelen tot een larve die een deel van het 
gallenweefsel opeet, waardoor de oorspronkelijke larve 
verstoken blijft van voedsel en omkomt van honger. Of 
de larve van de parasiterende soort kan zo snel groeien 
dat de oorspronkelijke larve platgedrukt en dus ook 
gedood wordt. In beide gevallen spreekt men van 
exoparasitisme. Een niet minder vreselijk einde is de 
larven beschoren wanneer de parasiet er rechtstreeks een eitje in legt. De larve van de parasiet begint dan 
de oorspronkelijke larve van binnenuit leeg te eten - hier gaat het logischerwijs om endoparasitisme. 
In feite is de galvorming zelf, vereenvoudigd redenerend, terug te brengen tot een afweerreactie van de 
waardplant tegenover de indringing van een vreemd voorwerp. Ze is het resultaat van een ingewikkeld 
mechanisme met hormonale inslag waardoor de indringer geïsoleerd en daardoor enigszins geneutraliseerd 
wordt. De stoffen die in deze fase worden aangemaakt, zijn telkens soortkarakteristiek, waardoor de gal altijd 
de typische groeivorm krijgt en steeds opnieuw herkenbaar is. In veel gevallen dient het binnenste deel van 
het weefsel als voedsel voor de larve(n). Tegelijkertijd biedt het een zekere bescherming tegen de 
buitenwereld. Zon kleine larve is inderdaad hulpeloos tegenover zowat elke vorm van predatie. Een 
beschermend omhulsel is dan een zeer welgekomen schuilplaats 
Gallen komen niet enkel op bomen voor. Ook op struiken en gewone kruidachtige planten zijn ze regelmatig 
terug te vinden. In deze periode van het jaar kun je op de gewone ereprijs (Veronica chamaedrys) een 
eigenaardig, behaard knobbeltje vinden, in de groeiknop. Het ziet eruit als een klein bloempje, maar schijn 
bedriegt. Het zijn de twee bovenste bladeren van het plantje die vervormd zijn tot een soort zakje dat de gal 
vormt en waarin zich een larve bevindt. Het is de gal van de Jaapiella veronicae, een veelvoorkomende 
galmugsoort. Op de hondsroos (Rosa canina) kan je nu ook gemakkelijk de gallen herkennen van de 
Diplolepis rosae, een algemene galwesp die zeer typische, mosachtige, meerkamerige balletjes maakt, die 
je zowat overal aan de rozenstruik kan vinden. Omdat ze zoveel voorkomt en zo opvallend is, kreeg ze zelfs 
Nederlandse namen: mosgal, slaapappel, bedeguargal... Het gaat telkens om hetzelfde fenomeen. 
Als je er oog voor krijgt, merk je dat de wereld als het ware vol gallen zit. In België werden totnogtoe bijna 
2.000 gallensoorten beschreven, maar aangenomen wordt we ze daarmee nog niet allemaal gehad hebben. 
Herman DIERICKX 
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Vlinderwaarnemingen KNNV kamp Lac des Rouges 
door 

Willem Dronk 
1. Dagvlinders 
In onderstaande lijst zijn de waargenomen soorten weergegeven. De lijst is vrij lang; er is denk ik geen regio 
in Nederland waar je aan veertig soorten dagvlinders komt. Toch ontbreken er ook veel soorten. Met name 
hebben we de vele zuidelijke soorten, die je in Midden- en Zuid-Frankrijk of in warme Alpendalen tegenkomt, 
niet gezien. Wellicht is het klimaat voor deze soorten te koel en regenrijk. Ook zijn er weinig blauwtjes 
gezien, en zelfs helemaal geen vuurvlinders en spikkeldikkopjes.  
In het gebied is de vlinderbevolking heel anders opgebouwd dan in Nederland. Bij ons zijn vooral de 
koolwitjes en de vossen dominant: cultuurvolgers en brandneteleters. Hier hebben de graseters de grootste 
aantallen: de zandoogjes en dikkopjes. Dan komen de kruideneters: de parelmoervlinders, en de op bomen 
levende soorten, zoals weerschijnvlinders, groot geaderd witje en citroentje. De brandneteleters en de 
koolwitjes vormen maar een klein deel van de vlinderbevolking. 
Het meest indrukwekkend vond ik het voorkomen van het groot geaderd witje. Deze bij ons vrijwel 
uitgestorven vlinder werd op veel plaatsen gezien. Ook de grote weerschijnvlinder is vaak en goed gezien; 
hij kwam zelfs regelmatig de luifels in! De prachtige grote parelmoervlinder was op alle bloemenweitjes 
aanwezig. Tenslotte is vermeldenswaard dat het veenhooibeestje gevangen is in het hoogveen van het Lac 
des Rouges Truites. Dit is een soort die leeft op eenarig wollegras, en op europees niveau als kwetsbaar te 
boek staat. 
  
In de onderstaande lijst betekent “verspreid” dat een soort op veel excursies gezien is en ook rond het 
kampterrein waargenomen is. Zie verder de excursieverslagen. 
 
Nederlandse naam Latijnse naam Waar gezien 
   
   
Pages   
Koninginnepage Papilio machaon Slechts éénmaal, halverwege St. Laurent 
Apollovlinder Parnassius apollo Pic d’Aigle 
   
Witjes   
Groot geaderd witje Aporia crataegi Verspreid 
Groot koolwitje Pieris brassicae Verspreid 
Klein koolwitje Pieris rapae Verspreid 
Boswitje Leptidea sinapis Her en der 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni Verspreid 
   
Blauwtjes en kleine pages   
Pruimenpage Satyrium pruni Éénmaal op een bosweitje bij de camping 
Boomblauwtje Celestrina argiolus Een enkele maal, o.a. rond de vuilbomen in het 

hoogveen 
Klaverblauwtje Polyommatus semiargus Verspreid op de bloemenweitjes en in de 

bermen 
Kroonkruidblauwtje Plebeius argyrognomon Trambaan bij de camping 
Icarusblauwtje Polyommatus icarus Verspreid 
   
Dikkopjes   
Dwergdikkopje Thymelicus acteon Waarschijnlijk verspreid, niet goed op gelet 
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola Waarschijnlijk verspreid, niet goed op gelet 
Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris Waarschijnlijk verspreid, niet goed op gelet 
Groot dikkopje Ochlodes venata Waarschijnlijk verspreid, niet goed op gelet 
   
Aurelia´s   
Grote weerschijnvlinder Apatura iris Verspreid, vooral op bospaden. Ook op de 

camping 
Kleine weerschijnvlinder Apatura ilia Sources de l’ Ain; beekje bij Lac d’ Ilay 
Kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla Verspreid aan bosranden 
Dagpauwoog Inachis io Bosweitje bij de camping 
Atalanta Vanessa atalanta Af en toe 
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Kleine vos Aglais urticae Verspreid 
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album Verspreid op bloemenweitjes 
Landkaartje Araschnia levana Verspreid op bosweitjes 
Keizersmantel Argynnis paphia Verspreid op bosweitjes 
Grote parelmoervlinder Argynnis aglaja Verspreid op bloemenweitjes 
Purperstreepparelmoervlinder Brenthis ino Verspreid op bloemenweitjes 
Braamparelmoervlinder Brenthis daphne Vochtige weiden bij het Lac 
Akkerparelmoervlinder Boloria dia Cultuurland bij sources de l’Ain 
Woudparelmoervlinder Melitaea diamina Verspreid, veel op de trambaan en in de natte 

graslanden rond het Lac 
Bosparelmoervlinder Melitaea athalia Verspreid op bosweitjes 
Westelijke parelmoervlinder Melitaea parthenoides Trambaan 
   
Zandoogjes   
Dambordje Melanargia galathea Overal algemeen 
Witbandzandoog Brintesia circe Verspreid aan bosranden 
Boserebia Erebia ligea Verspreid langs bospaden 
Koevinkje Apanthopus hyperanthus Overal algemeen 
Bruin zandoogje Maniola jurtina Verspreid 
Veenhooibeestje Coenonympha tullia Lac des rouges truites, in het hoogveen 
Hooibeestje Coenonympha pamphilus Vochtige weiden bij het Lac 
Bont zandoogje Pararge aegeria Slechts éénmaal: hakhoutbosje bij Lac d’Ilay 
Rotsvlinder Lasiommata maera trambaan 
 
2. Nachtvlinders 
 
Er was in het kamp geen apparatuur aanwezig om nachtvlinders te lokken en te vangen. De lijst is dan ook 
niet lang. De waarnemingen zijn afkomstig van toevallige vondsten, en van het goed bijhouden van wat er op 
de lampen van het toiletgebouw afkwam. Daardoor ook bestaat de helft van de lijst uit spanners; daarvan 
zijn niet alleen veel soorten, zij komen ook het gemakkelijkst op licht.  
De meest spectaculaire waargenomen soort is ongetwijfeld het Karmozijnrood weeskind, dat zich bij de tent 
van de voorzitster meldde. Maar ook een aantal andere soorten uit de lijst is in Nederland zeldzaam of komt 
zelfs helemaal niet in ons land voor. 
 
Nederlandse naam Latijnse naam Waar gezien 
   
Wortelboorders   
Hopwortelboorder Hepialis humuli Toiletgebouw 
   
Bloeddropjes   
Metaalvlinder Adscita statices Trambaan (dagactief) 
St. Jansvlinder Zygaena filipendulae Overal op bloemenweitjes (dagactief) 
Kleine St.Jansvlinder Zygaena trifolii Trambaan (dagactief) 
(geen ned. naam) Zygaena purpuralis Pic d´Aigle (dagactief) 
   
Spinners   
Hageheld Lasiocampa quercus her en der langssnorrend (o.a. Lac d’Ilay) 

(dagactief) 
   
Spanners   
Zomervlinder Geometra papilionaria Toiletgebouw 
Grijze stipspanner Idaea aversata Toiletgebouw 
Schildstipspanner Idaea biselata Toiletgebouw 
Geoogde bandspanner Xanthorhoe montanata Toiletgebouw 
Malvabandspanner Larentia clavaria Toiletgebouw 
Bruinbandspanner Scotopteryx chenopodiata Overal 
Gestreepte goudspanner Camptogramma bilineata Toiletgebouw 
Blauwbandspanner Cosmorhoe ocellata Toiletgebouw 
Fraaie walstrospanner Lampropteryx suffamata Toiletgebouw 
Gele agaatspanner Eulithis pyraliata Toiletgebouw 
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Oranje agaatspanner Eulithis testata Toiletgebouw 
Papegaaitje Chloroclysta siterata Toiletgebouw 
Gehoekte 
schimmelspanner 

Chloroclysta citrata Toiletgebouw 

Schimmelspanner Chlorocysta truncata Toiletgebouw 
Grote berberisspanner Rheumaptera cervinalis Toiletgebouw 
Wegedoornspanner Philereme transversata Toiletgebouw  
Oranje dwergspanner Eupithecia icterata Toiletgebouw 
 Aplocera preformata Toiletgebouw 
Streepblokspanner Aplocera plagiata Toiletgebouw 
Rouwspanner Odezia atrata Overal (dagactief) 
Bonte bessenvlinder Abraxas grossulataria Bos bij sources de l´Ain 
Zwarte W-vlinder Semiothisa wauaria Toiletgebouw 
Klaverspanner Semiothisa clathrata Toiletgebouw 
Seringenvlinder Apeira syringaria Toiletgebouw 
Variabele spikkelspanner Alcis repandata Toiletgebouw 
   
Pijlstaarten   
Kolibrivlinder Macroglossum stellatarum Cultuurland bij sources de l’Ain (dagactief) 
Populierenpijlstaart Laothoë populi Toiletgebouw 
   
Beervlinders   
Zwart beertje Atolmis ruficollis Toiletgebouw 
Streepkokerbeertje Eilema complana Toiletgebouw 
Roodbandbeer Diacrisia sannio Toiletgebouw 
   
Uilen   
Gewone worteluil Agrotis exclamationis Toiletgebouw 
Bonte grasuil Cerapteryx graminis Toiletgebouw 
Katwilguiltje Brachylomia viminalis Toiletgebouw 
Lichte korstmosuil Cryphia domestica Toiletgebouw 
Hyena Cosmia trapezina Toiletgebouw 
Graswortelvlinder Apamea monoglypha Toiletgebouw 
Okergele grasuil Apamea sublustris Toiletgebouw 
Zilvervenster Autographa bractea Toiletgebouw 
Gamma-uil Autographa gamma Toiletgebouw 
Wikke-uil Lygephila pastinum Toiletgebouw 
Bruine sikkeluil Laspeyria flexula Toiletgebouw 
Karmozijnrood weeskind Catacola sponsa Op de camping 
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Paddestoelen gevonden tijdens Jura-KNNV-kamp 

 
door Frouke Escher 

 
 
 

PADDESTOELEN   
netstelige heksenboleet boletus  luridus 
geel hoorntje calocera cornea 
oranje druppelzwam dacrymyces stillatus 
echte tonderzwam fomes fomentarius 
roodgerande houtzwam fomitopsis pinicola 
roodgerandehoutzwam fomitopsis pinicola 
gesteelde lakzwam ganoderma carnosum 
dikrandtonderzwam ganoderma australe 
sparreplaatjeshoutzwam gloeophyllum abietinum 
korianderzwam gloeophyllum odoratum 
bokaalkluifzwam helvella acetabulum 
trechterwasplaatje hygrocybe cantharellus 
vezelkop (spec) inocybe spec 
parelstuifzwam lycoperdon perlatum 
wieltje marasmius rotula 
breedplaatstreephoed megacollybia platyphylla 
vlekplaat (spec) panaeolus spec 
grote stinkzwam phallus impudicus 
vuurzwam (op wilg) phllinus spec 
voorjaarshoutzwam polyporus ciliatus 
grofplaat russula russula nigricans 
geelwitte russula russula ochroleuca 
waaiertje schizophyllum commune 
gewone wimperzwam scutellinia scutellata 
elfenbankje trametes versicolor 
spateltrilzwam tremiscus helvelloides 
paarse dennezwam trichamtum abietinum 
tondelzwam  p 
   
SLIJMZWAMMEN   
bloedweizwam lycogala epidendrum 
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Vogels waargenomen tijdens het Jurakamp 
 
 

VOGELS 
raaf 
blauwe reiger 
gekraagde roodstaart 
zwarte roodstaart 
groene specht 
zwarte specht 
waterspreeuw 
roodborsttapuit 
tjiftjaf 
tuinfluiter 
goudvink 
vink 
waterspreeuw 
rode wouw 
zwarte wouw 
boerenzwaluw 
huiszwaluw 
zwartkop 
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Overige diersoorten gevonden tijdens Jura-KNNV-kamp 
 
 
 

INSEKTEN 
bosbeekjuffer 
grote sabelsprinkhaan 
grote glazenmaker 
keizerslibel 
oeverlibel 
bidsprinkhaan 
kokerjuffer 
grote haftenlarve 
 
 
OVERIG 
wijngaardslak 
rivierkreeft 
sporen van een ree 
bruine kikker 
rivierdonderpad 
pad 
witbandhommelzweefvlieg 
hazelworm 
haarslakje 
witgerande tuinslak 
 



KNNV kamp Lac des Rouges Truites 2005 

40 

Planten in de Jura 
 
     ma ma di di wo wo do vr vr za za zo zo zo ma di wo do vr za Zo 
     11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 17 18 19 20 21 22 23 24 
Familie nederlandse naam latijnse naam  1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 
                          
aceraceae noorse esdoorn acer platanoides    x x     x             
aceraceae esdoorn acer pseudoplatanus    x x  x   x   x      x    
aceraceae spaanse aak acer  campestre       x   x        x     
Araceae gevlekte aronskelk arum maculatum         x              
araliaceae klimop hedera helix     x  x                
aristolochiaceae mansoor asarum europaeum  x x  x  x      x   x       
asclepidaceae engbloem cynanchum vincetoxicum     x x    x   x x         
asteraceae grauwe alpendost adenostyles  alliariae          x     x    x    
balsaminaceae klein springzaad impatiens  parviflora          x             
berberidaceae berberis berberis vulgaris    x          x         
berberidaceae zuurbes berberis vulgaris     x                  
boraginaceae parelzaad buglossoides purpurocaerulea              x         
boraginaceae slangenkruid echium  vulgare                x  x     
boraginaceae vergeet-me-niet myosotis micranta  x                     
boraginaceae moeras vergeet me niet myosotis scorpioides                 x      
boraginaceae vergeet me niet myosotis spec       x                
boraginaceae zacht longkruid pulmonaria  officinalis                   x    
boraginaceae spekwortel symphytum  asperum       x                
boraginaceae smeerwortel symphytum  officinale         x              
buxaceae buxus buxus  sempervirens                       
campanulaceae kluwenklokje campanula  glomerata     x   x    x     x       
campanulaceae breedbladig klokje campanula  latifolia        x            x    
campanulaceae zodeklokje campanula cochlearifolia     x                  
campanulaceae bergklokje campanula rhomboidales               x        
campanulaceae ruitklokje campanula rhomboidales                       
campanulaceae grasklokje campanula rotundifolia  x    x   x x      x x      
campanulaceae elfenvingerhoedje campanula  cochlearifolia     x                  
campanulaceae akkerklokje campanula  rapunculoides  x    x       x          
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campanulaceae ruig klokje campanula  trachelium        x           x     
campanulaceae bolrapunzel phyteuma  orbiculare  x       x    x          
campanulaceae blauw zwarte rapunzel phyteuma nigrum   x x x          x        
campanulaceae witte rapunzel phyteuma spicatum  x             x x       
caprifoliaceae rode kamperfoelie lonicera  xylosteum      x          x        
caprifoliaceae blauwe kamperfoelie lonicera  caerulea             x          
caprifoliaceae kruidvlier sambucus ebulus    x x      x  x  x x  x   x  
caprifoliaceae gewone vlier sambucus nigra  x                     
caprifoliaceae bergvlier sambucus racemosa    x x        x  x   x     
caprifoliaceae wollige sneeuwbal viburnum lantana  x  x     x x        x x    
caprifoliaceae geldersae roos viburnum opulus          x     x   x     
caryophyllaceae akkerhoornbloem cerastium  arvense         x              
caryophyllaceae gewone hoornbloem cerastium  vulgare    x                   
caryophyllaceae duizendschoon dianthus barbatus                x       
caryophyllaceae karthuizer anjer dianthus carthusianorum  x  x  x x  x              
caryophyllaceae anjer dianthus spec                       
caryophyllaceae prachtanjer dianthus superbus       x          x      
caryophyllaceae anjer dianthus sylvestris     x         x         
caryophyllaceae echte koekoeksbloem lychnis  flos-cululi  x x                    
caryophyllaceae dagkoekoeksbloem melandrium rubrum       x      x   x  x     
caryophyllaceae moehringia muscosa moehringia muscosa  x  x x      x  x          
caryophyllaceae fraai vetmuur sagina nodosa         x              
caryophyllaceae knopige vetmuur sagina nodosa  x                     
caryophyllaceae nachtsilene silene  nutans   x  x     x       x   x    
caryophyllaceae silene silene  viscosa         x              
caryophyllaceae blaassilene silene  vulgaris  x x x     x      x x  x     
caryophyllaceae grasmuur stellaria  graminea   x  x     x              
celastraceae kardinaalsmuts euonymus  europaeus       x           x     
chenopodiaeae brave hendrik chenopodium bonus-henricus  x     x                
chenopodiaeae korrelganzevoet chenopodium polyspermum         x              
compositae  gewoon duizendblad achillia  millefolium  x               x      
compositae wilde bertram achillia  ptarmica                x       
compositae gewone klit arctium  minus              x          
compositae kleine klit arctium  minus   x                     
compositae donzige  klit arctium  tomentosum        x                
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compositae kruldistel carduus crispus  x  x     x  x  x          
compositae bergdistel carduus defloratus     x                  
compositae knikkende distel carduus nutans       x                
compositae zilverdistel carlina  acaulis         x       x     x  
compositae bergcentaurie centaurea montana                   x    
compositae knoopkruid centaurea pratensis 0 x  x   x         x x      
compositae groot5bloem centaurie centaurea scabiosa  x    x          x       
compositae grootbloemige knautia centaurea  scabiosa       x                 
compositae gewone margriet chrysanthemum leucanthemum  x               x      
compositae akkerdistel circium arvense  x           x          
compositae oeverdistel circium rivulare                 x      
compositae knoldistel circium tuberosum         x        x      
compositae kale jonker circium  palastre  x                     
compositae aarddistel cirsium acaule      x   x          x    
compositae wollige distel cirsium eriophorum  x       x              
compositae moerasdistel cirsium oleraceum   x                    
compositae kale jonker cirsium palustre   x x   x   x       x      
compositae speerdistel cirsium vulgare    x       x            
compositae moesdistel cirsium  oleraceum  x     x      x          
compositae moeras streepzaad crepis  paludosa        x          x      
compositae klein streepzaad crepis capillaris                  x     
compositae muurhavikskruid hieracium murorum             x  x        
compositae muizenoor hieracium pilosella  x            x         
compositae akkerkool lapsana  communis    x   x        x   x     
compositae ruige leeuwentand leontodon  hispidus           x             
compositae hazensla prenanthes  purpurea              x  x    x    
compositae hazesla  prenantus purpurea     x x x      x          
compositae kleverig kruiskruid senecio  viscosus                 x       
compositae jacobskruiskruid senecio jacobaea  x  x   x                
compositae schaduwkruiskruid senecio  ovatus        x                
compositae guldenroede solidago virgaurea           x    x        
compositae guldenroede solidago  virgaurea      x                 
compositae beklierde melkdistel sonchus oleraceus          x             
compositae paardebloem taraxacum  officinalis  x  x                   
compositae gele morgenster tragopogon pratensis  x  x                   
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compositae oosterse morgenster tragopogon pratensis (subsp 
orientalis)  

x              x       

compositae klein hoefblad tussilago farfara         x      x        
compositeae rozenkransje antennaria  dioica                   x    
compositeae absinth alsem artemisia absinthium                x       
compositeae bijvoet artemisia vulgaris             x          
compositeae madelief bellis perennis  x           x          
compositeae margriet chrysanthemum leucanthemum                       
compositeae cichorei cichorium intybus       x           x     
compositeae madelieffijnstraal erigeron annuus      x   x         x     
compositeae koninginnekruid eupatorium cannabinum    x   x          x      
compositeae leverkruid eupatorium  cannabinum     x                  
compositeae kompassla lactuca  serriola        x                
compositeae schijfkamille matricaria  matricarioides   x                     
compositeae muursla mycelis  muralis   x           x          
compositeae groot hoefblad petasites hybrides       x                
convolvulacae akkerwinde convolvulus arvensis  x     x                
cornaceae rode kornoelje cornus  sanguinea          x   x     x     
corylaceae els alnus spec          x             
corylaceae berk betula spec       x    x            
corylaceae haagbeuk carpinus  betulus          x        x     
corylaceae hazelaar corylus avellana  x  x   x      x      x    
crassulaceae muurpeper sedum  acre   x                     
crassulaceae witvetkruid sedum album  x   x    x x   x x         
crassulaceae zacht vetkruid sedum sext         x              
crassulaceae hemelsleutel sedum telephium           x            
crassulaceae sedum (album) sedum  album      x                 
cricifereae torenkruid arabis glabra    x                   
crucifereae look zonder look alliaria petiolata  x                     
crucifereae ruige scheefkelk arabis hirsuta               x x       
crucifereae stijf barbarakruid barbarea stricta      x   x              
crucifereae bittere veldkers cardamine amara             x          
crucifereae tengere veldmuur minuartia hybrida         x              
cupressaceae jeneverbes juniperus communis                 x      
cupressaceae jeneverbes juniperus communis  x                     
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cuscutacae groot warkruid cuscuta eoropaea       x                
cuscutacae warkruid cuscuta epithymum              x         
cyperaceae scherpe zegge carex acuta  x                     
cyperaceae witte zegge carex alba                       
cyperaceae paardehaar zegge carex appropinquata          x             
cyperaceae blonde zegge carex blonde          x             
cyperaceae ronde zegge carex diandra          x             
cyperaceae carex flacca carex flacca  x                     
cyperaceae zeegroene zegge  carex flacca  x                     
cyperaceae gele zegge carex flava  x               x      
cyperaceae ruige zegge carex hirta  x                     
cyperaceae gewone zegge carex hostiana  x        x             
cyperaceae schub zegge carex lepidocarpa  x               x      
cyperaceae zwarte zegge carex nigra          x       x      
cyperaceae hazen zegge carex ovalis                   x    
cyperaceae blauwe zegge carex panicea          x     x  x      
cyperaceae pluimzegge carex paniculata  x               x      
cyperaceae hangende zegge carex pendula     x             x   x  
cyperaceae pil egge carex pilucaris  x                     
cyperaceae ijle zegge carex remota    x x  x                
cyperaceae zegge carex remota             x          
cyperaceae snavelzegge carex rostrsta ???         x x             
cyperaceae boszegge carex sylvatica     x     x   x   x       
cyperaceae vlozegge carex  pulicaris       x   x             
cyperaceae lage zegge carex  tumidicarpa          x             
cyperaceae galigaan cladium  mariscus          x             
cyperaceae veenpluis eriophorum angustifolium    x      x             
cyperaceae breed wollegras eriophorum latifolium  x        x       x      
cyperaceae witte snavelbies rhynchospora alba          x             
cyperaceae mattenbies schoenoplectus  lacustris          x             
cyperaceae bosbies scirpus sylvaticus       x                
dipsacaceae kaardenbol dipsacus  fullonum   x                x     
dipsacaceae beemdkroon knautia arvensis  x  x            x  x     
dipsacaceae bosbeemdkroon knautia   x  x      x   x  x    x    
dipsacaceae bosknautia knautia  dipsacifolia       x                
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dipsacaceae duifkruid scabiosa columbaria  x    x   x       x       
dipsacaceae blauwe knoop succisa pratensis          x           x  
droseraceae zonnedauw drosera rotundifolia   x                    
equisetaceae schaafstro equisetaceae  hyemale       x                
equisetaceae lidrus equisetum  palustre                  x      
equisetaceae reuzen paardenstaart equisetum  telmateia     x                  
ericaceae lavendel hei andromeda polifolia                   x    
ericaceae struikheide calluna vulgaris                   x    
ericaceae blauwe bosbes vaccinium myrtillus               x    x    
ericaceae blauwe bosbes vaccinium myrtillus     x        x          
ericaceae rijsbes vaccinium uliginosum                   x    
ericaceae rode bosbes vaccinium vitis-idaea      x                 
euphorbiaceae amandelwolfsmelk euphorbia amygdaloides    x x        x  x        
euphorbiaceae cypreswolfsmelk euphorbia cyparissias  x x      x    x  x        
euphorbiaceae zoete wolfsmelk euphorbia diulcis  x                     
euphorbiaceae stijve wolfsmelk euphorbia styricta    x                   
euphorbiaceae wrattige wolfsmelk euphorbia verrucosa                       
euphorbiaceae bosbingelkruid mercurialis perennis  x   x  x      x          
fagaceae witbonte beuk fagus spec           x            
fagaceae beuk fagus sylvatica    x     x    x      x    
fagaceae zomereik quercus robur       x           x     
gentianaceae kruisbladgentiaan gentiana criciata   x      x       x x    x  
gentianaceae gentiaan gentiana germanica                   x    
gentianaceae gele gentiaan gentiana  lutea  x x x x    x       x x  x  x  
gentianaceae poelgentiaan swertia perennis         x        x      
gentianaceae poelgentiaan tanacecum vulgare  x                 x    
gentianaceae moederkruid tanacetum  parthenium   x                     
gentianeae duizendguldenkruid centaurium erythraea   x               x     
geraniaceae beemdooievaarsbek geranium pratense      x x      x          
geraniaceae bermooievaarsbek geranium pyrenaicum  x x x                 x  
geraniaceae robertskruid geranium robertianum  x                x     
geraniaceae fijne ooievaarsbek geranium  columbinum                      x  
geraniaceae slipbladige ooievaarsbek geranium  dissectum              x          
geraniaceae bosooievaarsbek geranium  sylvaticum       x      x   x   x    
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gramineae grote vossenstaart alopecurus pratensis  x       x              
gramineae glanshaver arrhenaterum elatius  x                     
gramineae gevinde kortsteel brachypodium  pinnatum      x                 
gramineae bosgras brachypodium sylvaticum                   x    
gramineae boskortsteel brachypodium sylvaticum     x           x       
gramineae bevertjes brizia  media  x x             x x      
gramineae kamgras cynosurus  cristatus   x x      x              
gramineae kropaar dactylis glomerata  x  x           x    x    
gramineae ruwe smele  deschampsia  caespitosa  x  x      x   x    x x x    
gramineae bosgerst elymus europeus     x x         x        
gramineae kweek elytrigia repens  x                     
gramineae reuzen zwenkgras festuca  gigantea     x      x  x          
gramineae eenbloemig parelgras melica uniflora     x     x        x     
gramineae eenjarig parelgras melica     x                   
gramineae gewimperd parelgras melicia  ciliata              x         
gramineae knikkend parelgras melicia  nutans      x   x      x x       
gramineae bosgierstgras milium effusum          x             
gramineae pijpenstrootje molinia caerulea          x       x      
gramineae timotee phleum pratense  x                x     
gramineae kleine timotee phleum  bertolonii     x     x              
gramineae blauwgras sesleria ovata     x                  
gramineae tarwegras triticum aestivum               x        
gramneae gestreepte witbol holcus lanatus                 x      
hippocastanaceae kastanje aesculus hippocastanum           x            
hypericaceae ruige hertshooi hypericum hirsutum     x     x   x   x       
hypericaceae sint janskruid hypericum perforatum  x           x    x x   x  
hypericaceae gevleugeld hertshooi hypericum tetrapterum       x                
iridaceae gele bieslelie sisyrinchium  californicum       x                
juncaceae zomprus juncus articulata          x             
juncaceae pitrus juncus effusus     x                  
juncaceae veldrus juncus  acutiflorus          x              
juncaceae zeegroene rus juncus  inflexus     x      x       x    x  
juncaceae veelbloemige veldbies luzula  multiflora          x             
labiatae harig zenegroen  ajuga genevensis  x         x    x        
labiatae kruipend zenegroen  ajuga reptans    x         x  x        
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labiatae borstelkrans clinopodium vulgare  x x      x      x        
labiatae hennepnetel galeopsis  tetrahit       x                
labiatae gewone hennepnetel galeopsis tetrahit         x    x          
labiatae smalbladig raai galiopsis angustifolia              x         
labiatae hondsdraf glechoma hederacea  x                     
labiatae gele dovenetel lamium galeobdolon     x          x        
labiatae gevlekte dovenetel lamium  maculatum  x  x                   
labiatae hertsmunt mentha longifolia               x x       
labiatae wollige munt mentha rotundifolia   x x         x          
labiatae gewone munt mentha spicata  x                     
labiatae watermunt mentha  aquatica          x       x      
labiatae wilde marjolein origanum  vulgare  x  x           x   x     
labiatae grote brunel prunella  grandiflora     x             x     
labiatae gewone brunel prunella  vulgaris  x               x      
labiatae veldsalie salvia  pratensis  x x x         x          
labiatae kleine steenthym satureja acinos          x              
labiatae thym satureja acinos   x    x        x       x  
labiatae blauw glidkruid scutellaria galericulata          x       x      
labiatae andoorn stachys  alpina    x  x x        x        
labiatae betonie stachys  officinalis     x  x   x        x     
labiatae bosandoorn stachys  sylvatica  x  x   x      x     x     
labiatae echte gamander teucrium chamaedrys     x    x x    x         
labiatae berggamander teucrium montanum     x     x    x       x  
labiatae valse salie teucrium scorodonia  x   x x   x x   x     x   x  
labiatae echte tym thymus vulgaris  x x      x       x x      
lentibulariaceae vetblad pinguicula vulgaris    x   x   x       x  x    
liliaceae daslook allium ursinum     x                  
liliaceae graslelie anthericum  liliago               x         
liliaceae vertakte graslelie anthericum  ramosum      x     x             
liliaceae herfsttijloos colchium autumnale          x      x       
liliaceae lelietje van dalen convallaria majalis         x         x     
liliaceae turkse lelie lilium  martagon                   x    
liliaceae eenbes paris quadrifolia  x  x  x   x    x  x      x  
liliaceae veelbloemige salomonszegels polygonatum multiflorum  x x    x      x      x    
liliaceae welriekende salomonszegels polygonatum odoratum                       
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liliaceae krans salomonszegels polygonatum  verticillatum  x  x x     x   x  x        
linaceae geelhartje linum catharticum  x   x  x  x      x        
loranthaceae maretak op meelbes viscum album              x         
lycopodiaceae moeraswolfsklauw lycopodium inundatum                   x    
lythraceae kattenstaart lythrum salicaria       x         x       
malvaceae muskuskaasjeskruid malva  moschata 0 x           x   x  x     
menyanthaceae waterdrieblad menyanthus trifoliata  x        x             
nymphaeaceae waterlelie (candida) nymphaea candida                 x      
oleaceae gewone es fraxinus excelsior  x  x   x      x      x    
oleaceae wilde liguster ligustrum vulgare    x x                  
onagraceae groot heksenkruid circaea lutetiana    x x     x   x     x   x  
onagraceae normaal wilgenroosje epilobium angustifolium  x           x          
onagraceae harig wilgenroosje epilobium hirsutum  x     x      x   x       
onagraceae bergbasterdwederik epilobium montanum    x           x        
onagraceae basterdwederik epilobium roseum  x                     
onagraceae geel zonneroosje helianthemum  nummularium  x x x     x       x   x  x  
orchidaceae hondskruid anacamptis pyramidalis  x    x x                
orchidaceae groene nachtorchis coeloglossum viride         x              
orchidaceae bosorchis dactylorhiza  fuchsii    x   x         x    x    
orchidaceae vleeskleurige orchis dactylorhiza  incarnata  x               x      
orchidaceae orchis dactylorhiza  majalis          x             
orchidaceae breedbladige wespenorchis epipactis latifolia     x x                 
orchidaceae moeras wespenorchis epipactis palustris   x    x   x       x      
orchidaceae bruinrode wespenorchis epipactis  atropurpurea               x x       
orchidaceae purperen wespenorchis epipactis  atropurpurea    x                   
orchidaceae rode wespenorchis epipactis  atropurpurea       x                
orchidaceae brede wespenorchis epipactis  latifolia         x              
orchidaceae wespenorchis epipactus atrorubens  x                     
orchidaceae wespenorchis epipactus helleborine   x x                   
orchidaceae moeras wespenorchis epipactus palustris  x                     
orchidaceae grote muggenorchis gymnadenia conopsea     x  x      x  x  x  x    
orchidaceae muggenorchis gymnadenia spec  x  x  x    x           x  
orchidaceae grote keverorchis listera ovata                x       
orchidaceae keverorchis listera spec   x x                   
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orchidaceae vogelnestje  neottia nidus-avis    x     x    x      x    
orchidaceae vogelnestorchis neottia  nidus-avis                x       
orchidaceae vliegenorchis ophrys  insectifera     x                  
orchidaceae welriekende nachtorchis platanthera  bifolia    x      x     x        
orchidaceae bergnachtorchis platanthera  chlorantha    x x                  
orobanchaceae walstrobremraap orobanche  caryophyllacea  x  x x           x       
orobanchaceae bremraap orobanche  spec       x       x         
orobanchaceae gamanderbremraap orobanche  tencrii     x                  
oxalidaceae bosklaverzuring oxalis acetosella     x                  
oxalidaceae witteklaverzuring oxalis acetosella    x  x       x          
papaveraceae stinkende gouwe chelidonium  majus           x            
papaveraceae bleke klaproos papaver  dubium         x              
papaveraceae grote klaproos papaver  rhoeas          x              
papilionaceae gewone wondklaver anthyllis vulneraria  x  x           x x       
papilionaceae struikkroonkruid coronilla emerus     x                  
papilionaceae bont kroonkruid coronilla pratensis       x         x  x     
papilionaceae brem cytisus decumbens     x         x         
papilionaceae pijlbrem genista  sagittalis     x    x            x  
papilionaceae verfbrem genista  tincctoria       x         x       
papilionaceae paardenhoefklaver hippocrepis comosa  x                     
papilionaceae voorjaarslathyrus lathyrus  vernus         x    x      x    
papilionaceae veldlathyrus lathyrus pratensis  x  x         x  x  x      
papilionaceae rolklaver lotus corniculatus                x x      
papilionaceae gewone rolklaver lotus  corniculatus  x                     
papilionaceae gewone rolklaver lotus  corniculatus                        
papilionaceae hopklaver medicago lupulina  x             x        
papilionaceae gele honingklaver melilotus officinalis    x  x x                
papilionaceae esparcette onobrychis  viciifolia   x x                    
papilionaceae kruipend stalkruid onosis repens 0 x  x            x       
papilionaceae kattendoorn onosis  spinosa  x    x       x          
papilionaceae basterdklaver trifolium  hybridum              x          
papilionaceae akkerklaver trifolium aureum         x              
papilionaceae liggende klaver trifolium campastre                     x  
papilionaceae bochtige klaver trifolium medium     x     x             
papilionaceae bergklaver trifolium montanum     x    x              
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papilionaceae rode klaver trifolium pratense  x               x      
papilionaceae witte klaver trifolium repens  x                     
papilionaceae vogelwikke vicia cracca 0 x  x   x          x      
papilionaceae heggewikke vicia sepium  x  x         x  x   x     
papilonaceae maagdenpalm vinca minor           x            
pinaceae zilverspar abies  alba     x                  
pinaceae spar picea  abies     x         x      x    
pinaceae servische spar picea  omorica          x             
plantaginaceae grote weegbree plantago major                       
plantaginaceae ruige weegbree plantago media  x  x     x       x     x  
poaceae schaduwgras poa nemoralis          x             
poaceae  bergdravik bromus  erectus  x  x  x   x        x      
polygalaceae kalkvleugeltjesbloem polygala amara         x              
polygonaceae boekweit fagopyrum esculentum    x                   
polygonaceae adderwortel polygonum bistorta   x              x      
polygonaceae varkensgras polygonum aviculare         x              
polygonaceae zwaluwtong polygonum convolvulus         x              
polygonaceae spaansezuring rumex  scutatus         x              
polygonaceae kluwenzuring rumex conglomeratus             x          
polygonaceae krulzuring rumex crispus         x         x     
polygonaceae ridderzuring rumex obtusifolius             x          
polypodiaceae groene streepvaren asplenium  viride                   x    
polypodiaceae zwartsteelvaren asplenium adiantum-nigrum                       
polypodiaceae zwartsteelvaren asplenium adiantum-nigrum                x       
polypodiaceae longvaren asplenium scolopendrium          x x       x     
polypodiaceae muurvaren asplenium  ruta-muraria        x         x       
polypodiaceae steenbreekvaren asplenium  trichomanes  x  x x x         x x       
polypodiaceae wijfjesvaren athyrium  filix-femina               x        
polypodiaceae mannetjesvaren dryopteris  filix-mas       x      x  x x  x     
polypodiaceae beukvaren dryopteris  robertiana       x                
polypodiaceae smalle stekelvaren dryopteris  spinulosa           x            
polypodiaceae gebogendriehoeksvaren gymnocarpium  dryopteris          x             
polypodiaceae rechte driehoeksvaren gymnocarpium  robertianum          x     x x       
polypodiaceae eikvaren polypodium vulgare                  x     
polypodiaceae naaldvaren polystichum longitis     x      x            
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polypodiaceae stijve naaldvaren polystichum  aculeatum               x x       
polypodiaceae zachte naaldvaren polystichum  setiferum    x                   
polypodiaceae adelaarsvaren pteridium aquilinum                  x     
potamogetonaceae drijvend fonteinkruid potamogeton  natans          x             
primulaceae rood guichelheil anagallis arvensis    x     x              
primulaceae blauwe guichelheil anagallis foemina                x       
primulaceae boswederik lysimachia nemorum    x      x     x        
primulaceae grote wederik lysimachia vulgaris          x       x      
primulaceae sleutelbloem primula faricosa                   x    
primulaceae gulden sleutelbloem primula veris  x  x                   
primulaceae slanke sleutelbloem primula  elatior     x        x          
primulaceae melige sleutelbloem primula  variosa  x                     
pyrolaceae stofzaad monotropa hypopithys    x            x       
pyrolaceae wintergroen orthilia  secunda       x                
pyrolaceae klein wintergroen pyrola minor                       
pyrolaceae rondbladigwintergroen pyrola rotundifolia   x       x             
ranunculaceae  gele monnikskap aconitum vulparia             x      x    
ranunculaceae christoffelkruid actaea spicata    x                 x  
ranunculaceae bosanemoon anemone nemorosa     x                  
ranunculaceae akelei aquilegia vulgaris    x  x            x     
ranunculaceae dotterbloem caltha palustris  x x    x      x   x x      
ranunculaceae stinkend nieskruid helleborus foeticus  x  x  x       x     x     
ranunculaceae helleborus helleborus foetidus   x   x                 
ranunculaceae xxxxxxx ranunculus aconitifolium                   x    
ranunculaceae knolboterbloem ranunculus bulbosus  x                   x  
ranunculaceae egelsboterbloem ranunculus flammula          x             
ranunculaceae xxxx ranunculus platanifolius               x        
ranunculaceae bosboterbloem ranunculus polanthemos nemorosus       x                
ranunculaceae kruipende boterbloem ranunculus repens  x                     
ranunculaceae scherpe boterbloem ranunculus  acris  x  x             x      
ranunculaceae bergboterbloem ranunculus  montanum     x                  
ranunculaceae akeleiruit thalictrum aquilegifolium      x       x  x    x    
ranunculaceae trollius trollius europaeus  x x x      x       x      
resedaceae wilde reseda reseda lutea       x           x     
rhamnaceae vuilboom frangula  alnus  x       x x             
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rhamnaceae wegedoorn rhamnus catharticus       x                
rosaceae gewone agrimonie agrimonia eupatoria                  x     
rosaceae kale vrouwenmantel alchemilla  glabra               x        
rosaceae vrouwenmantel alchemilla  vulgaris  x x              x      
rosaceae geitenbaard aruncus  dioicus       x              x  
rosaceae viltige dwergmispel cotoneaster tomentosa (horizontalis)     x                  
rosaceae eenstijlige meidoorn crataegus monogyna  x  x                   
rosaceae moeraspirea filipendula ulmaria  x       x         x     
rosaceae moerasspirea filipendula  ulmaria       x         x x  x  x  
rosaceae bosaardbei fragaria vesca   x x x        x          
rosaceae geel nagelkruid geum urbanum  x        x   x     x     
rosaceae knikkend nagelkruid geum  rivale   x x   x        x        
rosaceae kruip ganzerik potentilla  anglica      x                 
rosaceae tormentil potentilla  erecta  x  x      x   x    x      
rosaceae wateraardbei potentilla  palustris  x             x  x      
rosaceae wateraarbei potentilla  palustris   x                    
rosaceae vijfvingerkruid potentilla  reptans             x     x     
rosaceae sleedoorn prunus  spinosa  x        x             
rosaceae vuurdoorn pyracantha coccinea         x              
rosaceae wilde peer pyrus pyraster              x         
rosaceae bosroos rosa arvensis      x                 
rosaceae xxxx rosa arvensis     x                  
rosaceae wilde roos rosa            x            
rosaceae braam rubus fructicosus     x  x           x     
rosaceae framboos rubus idaeus  x  x         x  x        
rosaceae steenbraam rubus saxatilis       x  x      x        
rosaceae kleine pimpernel sanguisorba minor  x x          x x  x x      
rosaceae grote pimpernel sanguisorba  officinalis  x  x         x    x  x    
rosaceae meelbes sorbus aria          x             
rosaceae lijsterbes sorbus  aucuparia     x         x  x   x x    
rubiaceae kleefkruid galium aparine             x          
rubiaceae noors walstro galium boreale          x             
rubiaceae kruisbladwalstro galium criciata         x              
rubiaceae kruisbladwalstro galium cruciata   x                     
rubiaceae gladwalstro galium mollugo  x           x  x   x     
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rubiaceae lieve-vrouwe-bedstro galium odoratum    x x     x   x  x        
rubiaceae kalk bedstro galium pumilum  x  x     x  x   x  x x    x  
rubiaceae kalk walstro galium pumilum     x                  
rubiaceae ruwe walstro galium uliginosum          x       x      
rubiaceae echt walstro galium verum                       
rubiaceae geel walstro galium verum  x     x                
salicaceae ratelpopulier populus tremula  x  x     x x             
salicaceae bos wilg salix caprea    x x                  
salicaceae wilg salix spec             x          
salicaceae geoorde wilg salix  aurita         x              
santalaceae liggend bergvlas (tesium) thesium alpinum  x  x  x                 
saxifragaceae wisselbladige goudveil chrysosplenium alternifolium          x             
saxifragaceae parnassia parnassia palustris   x       x       x  x    
saxifragaceae alpenribes ribes  alpinum      x     x     x        
scrophulariaceae kleine leeuwenbek chaenorhinum  minus                 x       
scrophulariaceae vingerhoedskruid digitalis purpurea                  x     
scrophulariaceae stijve ogentroost euphrasia officinalis  x  x                   
scrophulariaceae salzburger ogentroost euphrasia salisburgensis     x           x       
scrophulariaceae beklierde ogentroost euphrasia  rostkoviana   x                    
scrophulariaceae gestreepte leeuwenbek linaria repens  x                     
scrophulariaceae vlasleeuwenbek linaria vulgaris    x         x     x   x  
scrophulariaceae vlasbekje linaria vulgaris         x       x       
scrophulariaceae gestreepte leeuwenbek linaria  repens          x              
scrophulariaceae gewone hengel melampyrum pratense  x                 x    
scrophulariaceae boshengel melampyrum sylvatica    x         x  x x   x    
scrophulariaceae harige ratelaar rhinanthus  alectorolophus 0 x  x            x  x x    
scrophulariaceae kleine ratelaar rhinantus minor    x   x          x      
scrophulariaceae knopig helmkruid scrophularia nodosa  x           x  x        
scrophulariaceae helmkruid scrophularia nodosa      x                 
scrophulariaceae zwarte toorts verbascum nigrum    x   x  x    x          
scrophulariaceae zwarte toorts verbascum  nigrum  x                     
scrophulariaceae keizerskaars verbascum  phlomoides                 x       
scrophulariaceae rode waterereprijs verinica catenata                  x     
scrophulariaceae beekpunge veronica beccapunga  x  x                   
scrophulariaceae bosereprijs veronica montana    x                   
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scrophulariaceae mannetjes ereprijs veronica officinalis    x           x        
scrophulariaceae grote ereprijs veronica persica  x    x   x              
scrophulariaceae gewone ereprijs veronica  chamaedrys  x                     
solanacae bitterzoet solanum  dulcamara                 x      
solanacae aardappel solanum  tuberosum             x          
solanaceae wolfskers atropa belladonna     x                  
sparganiaceae egelskop sparganium ramosum  x                     
sparganiaceae kleine egelskop sparganium simplex   x                    
taxaceae taxus taxus  baccata              x          
thymelaeceae zwart peperboompje daphne  laureola                  x     
thymelaeceae rood peperboompje daphne  mezereum    x x     x     x    x    
tiliaceae linde tilia spec       x   x x       x     
ulmaceae iep ulnus glabra       x                
umbelliferae astrantia astrantia major    x  x    x             
umbelliferae zeeuwsknoopje astrantia major    x         x  x        
umbelliferae sikkelgoudscherm bupleurum falcatum                  x     
umbelliferae sikkel goudscherm buplurum falcatum       x       x    x     
umbelliferae wilde peen daucus carota  x              x  x     
umbelliferae gewone berenklauw heracleum sphondylium  x  x         x      x    
umbelliferae berglaserpitium laserpitium siler     x                  
umbelliferae laserpitium laserpitium  latifolium      x         x         
umbelliferae heelkruid sanicula  europaea          x             
umbelliferae karweiselie selinum  carviflora  x               x      
umbellifereae zevenblad aegopodium podagraria       x                
umbellifereae gewone engelwortel angelica sylvestris  x  x      x   x    x      
umbellifereae gouden ribzaad chaerophyllum  aureum                x       
umbellifereae grote bevernel pimpinella major    x     x    x          
urticaceae grote brandnetel urticaria dioica             x          
valerianaceae smalbladige spoorbloem centranthus  ruber               x         
valerianaceae kleine valeriaan valeriana  dioica   x x       x       x      
valerianaceae berg valeriaan valeriana montana               x    x    
valerianaceae echte valeriaan valeriana officinalis  x x          x  x x   x    
valerianaceae veldsla valerianella locusta                     x  
verbenaceae ijzerhard verbena officinalis     x x            x     
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violaceae akkerviooltje viola arvensis                x       
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VERSLAG VEGETATIE LAC DES ROUGES TRUITES 
 
1. aanpak 
 
In enkele fanatieke, kleine excursies hebben wij (Frouke, Paulien, Wilma, Geert, Albert en Willem) ons verdiept 
in de opbouw van de vegetatie van het veengebied van het Lac des Rouges Truites, een zeer gevarieerd en 
soortenrijk gebied op een steenworp van de camping. We zijn een ongelooflijke rijkdom aan planten en 
vegetatietypen tegengekomen. Van de 140 soorten die in de opnames voorkomen, staan er vele tientallen op 
de Nederlandse Rode Lijst. Slechts een stuk of tien behoren niet tot de Nederlandse flora.. Voor mensen die 
vertrouwd zijn met de Nederlandse situatie, is het een verademing dat het complex zo gaaf is: hoewel het 
gebied door boeren gebruikt wordt tot aan de rand van het hoogveen, zien we geen tekenen van vermesting of 
verdroging.  
 
We hebben een serie vegetatiebeschrijvingen gemaakt op een lijn dwars door het veen, van de kwelrijke 
hellingen bij de camping tot op de veel flauwere helling aan de kant van het dorp. In het centrum hebben we 
een lijn loodrecht daarop getrokken van de bult van het hoogveen naar het open water van het meer. De 
noordoostzijde hebben wij buiten beschouwing gelaten, omdat daar geen duidelijke overgang ligt, maar allerlei 
kleine moerassige wei- en hooilandjes. Aan de zuidwestzijde gaat de moerasvegetatie vrij abrupt over in 
cultuurgraslanden (die overigens evengoed nog vol adderwortel, grote pimpernel en andere leuke soorten 
staan). Ook hier hebben we geen onderzoek gedaan. 
Langs deze lijnen hebben we de verschillende vegetaties beschreven, door per vegetatiezone een soortenlijst 
van voorkomende hogere planten te maken. Voor iedere soort werd geschat, hoeveel hij voorkwam, met de 
schaal van Tansley:   

d = dominant 
  cd= codominant: twee soorten samen dominant 
  a = abundant: veel voorkomend, vaak bedekkend 
  f =  frequent: regelmatig voorkomend 
  o = occasional: enkele exemplaren 
  r = rare: één exemplaar 
Wanneer bepaalde soorten duidelijk in een bepaald deel van de vegetatie voorkomen (eilanden), kun je de l van 
local toevoegen. 
Wanneer de vegetatie op de lijn duidelijk veranderde, werd een nieuwe lijst gemaakt. Deze lijsten, of 
vegetatiebeschrijvingen, zal ik in het vervolg opnames noemen. De grootte van de opgenomen vlakken varieert 
dus; van ca. 100 m2 tot 1000 m2.  
 
De methode heeft als voordeel, dat je snel kunt werken. Natuurlijk zijn er ook nadelen. Hoe groter de 
beschreven vlakken worden, hoe meer ze op elkaar gaan lijken. Patronen (in een veen bijvoorbeeld: bulten en 
slenken) en aparte elementen (een beekje) moet je meenemen. Bij meer gedetailleerde methoden, zoals Braun-
Blanquet, maak je dan aparte, kleinere opnamen. 
Een andere, grote, beperking van dit onderzoekje is, dat  we –door gebrek aan tijd en kennis - weinig aandacht 
aan de mossen hebben kunnen besteden. Juist in moerassen zijn die met vele soorten vertegenwoordigd en 
van groot belang. Er komen hier ongetwijfeld tientallen soorten voor, die niet alleen zeer indicatief zijn, maar ook 
in Nederland zeldzaam en de kenner doen watertanden.  
 
2. opbouw van het gebied 
De grote dalen van de Franse Jura lopen van noordoost naar zuidwest en dalen ook in die richting, Ze zijn in de 
oertijd, toen de Alpen ontstonden, ontstaan als opgestuwde rimpeling van het aardoppervlak. In elk dal 
bevinden zich weer dwarsrimpels of verhogingen. Ten noordwesten daarvan kon het water worden 
tegengehouden. Zo is ook het Lac des Rouges Truites gevormd. Het Lac wordt gevoed door ondergrondse 
toestroming en door enkele beekjes, vooral vanaf de oostzijde, maar verondersteld moet worden dat het water 
aan de zuidwestkant ondergronds wegzijgt. Juist daar kan de invloed van het regenwater zich doen gelden en 
kan zich hoogveen vormen. Er heeft zich een kussen van veen gevormd, dat, gevoed door regenwater, boven 
het in ZW richting wegzijgende kalkrijke grondwater uitgegroeid is. Immers, in een kalkgebergte als de Jura kun 
je ervan uitgaan, dat het regenwater in de bodem kalkrijk wordt. Een belangrijke voorwaarde voor de vorming 
van hoogveen is verder dat er veel regen valt, ook in de zomer, zodat de opgehoopte plantenresten nooit 
uitdrogen. Nu hebben wij prima weer gehad, maar in het gebied valt 1800 mm per jaar, dat is ongeveer drie 
maal zoveel als in Nederland (500-800 mm).  
De verschillen in vegetatie kunnen dan ook vooral begrepen worden als uitdrukking van de verschillen in de 
aard van het water: kalkrijk grond-,  beek- en meerwater, kalkarm regenwater in het hoogveen, en zones 
daartussen waarin beide typen aanwezig zijn en mengen.  
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Het gebied wordt nog gevarieerder door het verschil tussen de zuidoostelijke oever (aan de zijde van de 
camping) en de noordwestelijke oever (aan de kant van het dorp). Aan de zuidoostzijde grenst het moeras aan 
een vrij steile helling naar de trambaan, met daarachter het massief van de Mont Noir. Op deze helling zijn 
allerlei bron- en kwelplekken, waaruit beekjes ontspringen. Op de noordwestelijke oever grenst het moeras aan 
het geleidelijk glooiende landschap van het brede dal (de Grandvaux). 
Overigens weten wij niets van de geschiedenis van het meer; het is goed mogelijk dat het meer ook deels door 
turfwinning is ontstaan. Het noordoostelijk en oostelijk deel ook min of meer ontgonnen: begreppeld en in 
grasland omgezet.  
 
3. een wandeling door het gebied aan de hand van de tabel 
De opnames zijn geordend in een doorsnede door het gebied. We beginnen (links in de tabel) bij de bronnetjes 
die vlak onder de trambaan, aan de voet van het massief van de Mont Noir ontspringen. Hier stroomt kalkrijk 
water door een open begroeiing van pijpestro- en zeggepollen (1 en 2). Het Breed Wollegras is in het veld de 
meest opvallende plant, maar je vindt hier ook soorten als Roestrode knopbies, Melige primula, Tweehuizige 
zegge, Sierlijke vetmuur, Vleeskleurige orchis, Moeraswespenorchis, Vetblad en Parnassia. Iets lager op de 
helling liggen natte, beweide graslanden (3 en 4). Evenals in de bronnen zijn ook hier pijpestrootje en kleine 
zeggen (blauwe, zeegroene, blonde zegge) overheersend. Deze vegetaties zijn zeer soortenrijk met veel 
kruiden, zowel van kleine-zeggenmoerassen (zoals kleine valeriaan, poelgentiaan, blauwe knoop) als van 
graslanden (grassen, klavers, etc.). Onderaan de helling, waar het nog drassiger is door het uittredende water, 
verdwijnen de typische kalkbronsoorten en treden de soorten als dotterbloem, adderwortel, trollius, kale jonker 
en zijn verwant de oeverdistel op de voorgrond (5 en 6). Vervolgens betreden we het hoogveen. Dit is bultig, 
met horsten van rijsbes en struikheide. In de laagten tussen de horsten groeien eerst nog de soorten uit het 
naastliggende drassige grasland (7), maar al spoedig verdwijnen die (8). Naar het midden van het hoogveen toe 
neemt de rijsbes af en worden struikheide en eenarig wollegras samen dominant (9). In het centrum van het 
hoogveen, dat ruim een halve meter boven de omgeving uitsteekt, zijn laagtes met zonnedauw, veenbies en 
lavendelheide (10). Op diverse plekken in het hoogveen vinden we het paddestoeltje Omphalina pyxidata. 
Vanaf dit punt zijn we in twee richtingen verder gegaan. Eerst gaan we in de richting van het meer, dat het 
noordoostelijk deel van het gebied vormt. We dalen van de hoogveenbult af, maar rijsbes, struikheide en 
eenarig wollegras blijven de vegetatie bepalen (11, 12). Het karakter van de laagtes verandert echter. De 
veenbes, lavendelheide en zonnedauw blijven, evenals de verschillende rode en groene veenmossen. De 
laagtes worden echter veel soortenrijker met waterdrieblad, wateraardbei en holpijp, en met zeldzaamheden als 
veenmoszegge en veenbloembies. Ook komt hier Trichophorum alpinum voor, een verwant van de veenbies 
met pluis in de aartjes. Plotseling is er een kaarsrechte vegetatiegrens. Die moet haast wel door menselijk 
ingrijpen veroorzaakt zijn: de grens van de turfwinning? Aan de overzijde van de grens ligt een zeggemoeras 
van draadzegge en scherpe zegge, met een dichte moslaag van veenmos en rood viltmos (13). Zeer 
kenmerkend is verder de schermbloem karwijselie. Verder komen kleine valeriaan en poelgentiaan massaal 
voor en zelfs parnassia en moeraswespenorchis laten zich weer zien. Temidden van deze begroeiing zijn 
eilandjes van rijsbes met struikheide en veenbes. Opvallend is hier ook het rondbladig wintergroen. Deze 
begroeiing loopt door tot aan het meer. De laatste gordel die tegen het meer aanligt, is erg nat met veel 
veenmoszegge en de in ‘eilanden’ groeiende draadzegge (14). Hier is de grote hoeveelheid Waterdrieblad 
opvallend. Daarnaast de hoogveensoorten: rood viltmos, rondbladige zonnedauw, veenbes, enorm grote 
plekken lavendelheide. In deze hele zone (opname 12, 13, 14) groeit verspreid het Veenmosvuurzwammetje 
(Hygrophorus coccinea-crenatus). In Nederland is dat bekend van de veenmosrietlanden in het 
laagveengebied. 
Terug naar de bult van het hoogveen (15). We steken door naar de noordwestelijke rand van het veen. Het 
landschap is hier veel glooiender dan aan de overzijde van waar we begonnen. Als we afdalen van de veenbult, 
verschijnt er overal draadzegge tussen de rijsbes, hier niet begeleid door scherpe zegge maar door veenpluis 
(16). Ook hier rondbladig wintergroen. Verderop trekt de rijsbes zich terug op eilandjes en komen karwijselie, 
kleine valeriaan, poelgentiaan en parnassia weer voor (17). De vegetatie lijkt hier veel op die van opname 13. 
De scherpe zegge ontbreekt echter en de moslaag wordt gedomineerd door een sikkelmos.  
De rand van het veen is droger en ruiger dan op de plaats waar we erin gingen. Plekken droog veen met rijsbes 
en veel berken worden afgewisseld door ruigtes van harig wilgenroosje en valeriaan gemengd met 
dotterbloembegroeiingen (18, 19, 20). Uit het veen komend, stijgen we licht tegen een heuveltje op. Hier ligt een 
soortenrijk, schraal en nat hooiland met veel kleine zeggen, parnassia en breed wollegras (21), dat sterk doet 
denken aan de overeenkomstige zone aan de overkant (3 en 4). De bronnetjes ontbreken hier. 
 
4. ecologische en vegetatiekundige interpretatie 
Hierboven is aangegeven hoe, vanuit de opbouw van het gebied, te begrijpen is dat hier zowel door kalkrijk 
grondwater gevoede moerassen als zure hoogvenen, als overgangen daartussen te vinden zijn. Deze drie 
groepen vegetaties zijn ook duidelijk in de tabel terug te vinden. 
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1. door kalkrijk water gevoede begroeiingen: opname 1 t.m. 6 en 19 t.m. 21. 
De eerste groep vegetaties heeft een flink aantal soorten gemeen. Dit zijn vooral de soorten van de kleine-
zeggen-klasse (Parvocaricetea) zoals Poelgentiaan, Blauwe Knoop, Zwarte zegge, Moeraskartelblad, Kleine 
valeriaan. Verder komen er veel soorten voor uit de kalkrijke moerassen (Caricion davallianae). We noemen 
Parnassia, Melige Sleutelbloem, Breedbladig Wollegras, Blonde, Tweehuizige, Schub- en Vlozegge. Er zijn drie 
vegetatietypen te onderscheiden, al zijn er vele overgangen en hebben we niet voldoende opnamen om deze 
echt goed te beschrijven. In de echte bronvegetaties domineren de Caricion davallianae-soorten. Roestrode 
knopbies, Sierlijke vetmuur, Breed Wollegras en Vetblad komen vooral hier voor. In de beweide natte 
graslanden op de helling komen veel graslandsoorten voor (uit de Molinio-Arrhenateretea). Vaak zijn dit heel 
gewone soorten (witbol, reukgras, veldzuring, brunel, etc.), maar ze maken wel, dat de vegetatie bijzonder 
soortenrijk is. Dit is het Middeneuropese blauwgrasland (Eu-Molinion). De prachtanjer en de vlozegge zijn hier 
kenmerkende soorten. Ook komen Moeraswespenorchis, Vleeskleurige en Brede Orchis veel voor. Het 
gemaaide grasland op de Noordwestelijke oever behoort ook tot dit type, maar daar is het Caricion davallianae-
element wat zwakker. Waarschijnlijk is de kweldruk door de vlakkere topografie wat minder, waardoor de 
bodem oppervlakkig verzuurt.  
Het derde type vinden we op drassige kwelplekken. Vaak is dit aan de voet van de helling, tegen het veen aan, 
maar soms ook hoger. Hier treden vooral de Calthion-soorten zoals Dotterbloem, Adderwortel en Trolllius sterk 
op de voorgrond. Deze soorten komen in de andere zones ook wel voor, maar bereiken hier grotere bedekking. 
Aan de Noordwestzijde is deze zone droger, met een ruiger karakter: engelwortel, gele gentiaan en harig 
wilgenroosje treden meer op de voorgrond. 
2. zure hoogveenbegroeiingen: 7 t.m.10 en 15.  
Deze hebben maar een paar soorten gemeen met de kalkrijke vegetaties: alleen Pijpestrootje en Tormentil 
komen in beide voor. Het betreft erg soortenarme vegetaties, die behoren tot het Oxycocco-Ericion. In 
hoofdzaak zijn er twee vegetatietypen: de rand van het hoogveen is oppervlakkig uitgedroogd en wordt 
gedomineerd door Rijsbes, Pijpestrootje en Struikheide. Ondanks de hoge ligging is de bult in het centrum 
natter; hier groeien Lavendelheide, Veenbes, Veenbies en Ronde Zonnedauw, eerst langs de randen van 
veengaten, maar in het centrum ook in de vlakke vegetatie. Hier groeien ook roodgekleurde veenmossen, 
waaronder in elk geval Sphagnum molle, het week veenmos. Het Eenarig wollegras komt in alle opnames voor. 
3. begroeiingen op de overgang van beide watertypen: 11 t.m. 14 en 16 t.m. 18. 
In, en aan de rand van, het veen komen ook zones voor waar beide watertypen elkaar ontmoeten. Dit levert een 
volgend botanisch hoogtepunt op: slenkhoogvenen en draadzeggehoogvenen (Scheuchzerietea, 
Rhynchosphorion albae  en Caricion lasiocarpae). In de opnamen van de slenkhoogveenvegetaties (11 en 12) 
domineren de echte hoogveensoorten (Struikheide, Rijsbes, Eenarig Wollegras), maar in de laagtes daartussen 
(de slenken) groeit een vegetatie van het Rhynchosporion albae, met kenmerkende soorten als Witte 
snavelbies, Veenbloembies en Veenmoszegge. Ook het optreden van Waterdrieblad, Sterzegge en vele andere 
soorten van de Parvocaricetea is kenmerkend. In één opname (17) zou men kunnen zeggen dat de 
draadzeggevegetaties een zodanig ander karakter hebben en niet meer tot de slenkhoogveenvegetaties 
(Scheuchzerietalia) te rekenen zijn. Door het optreden van veel soorten uit de kleine-zeggenmoerassen en zelfs 
uit de kalkmoerassen (Parnassia) èn door de dominantie van de sikkelmossen en het duidelijk terugtreden van 
de veenmossen zou in dit geval deze vegetatie tot het Caricion davallianae te rekenen zijn. We hebben hier dan 
met laagveen te maken, niet met hoogveen. Ook in de Nederlandse laagveengebieden komt, hoewel zeldzaam, 
een dergelijke vegetatie als trilveen voor: de gemeenschap van Schorpioenmos en Ronde zegge.Ook in deze 
gemeenschap domineren meestal de slaapmossen; kenmerkend is het Schorpioenmos. De voor deze 
gemeenschap kenmerkende ronde zegge is wel in het rietmoeras in het Lac gezien, maar komt niet in deze 
opname voor. Overigens is de onderhavige vegetatie (17) hoogstens een flauwe afspiegeling  daarvan. De 
overige draadzeggevegetaties (13,14,16,18) waarin de soort in een hoogveenslenkvegetatie optreedt, behoren 
tot het Caricion lasiocarpae binnen de orde Scheuchzerietalia. Hierin zijn steeds eilanden van veenmos en 
hoogveensoorten (vooral Rijsbes, Struikheide, Veenbes) aanwezig. In opname 14 groeit Draadzegge met 
Lavendelheide, Veenbes en Veenmoszegge samen. In opname 16 duikt  naast draadzegge en lavendelheide 
ook veenpluis op.  Toch is moet men veronderstellen dat er enige, wellicht ongeregelde, invloed is  van kalkrijk 
grondwater , waardoor het kan voorkomen dat men  Parnassia en Veenbes in één opname aantreft (13) met 
een moslaag die vooral uit veenmossen bestaat Dat te zien is een heel aparte ervaring 
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5. Epiloog 
Wij hebben erg genoten van dit prachtige gebied en de grote variatie aan soorten en vegetaties. Dit verslag 
moet je zien als een eerste verkenning. Met name de hoogveenslenken en de laagveenvegetaties moeten nog 
verder bestudeerd worden. Het zou ook interessant zijn om de mosflora van de verschillende vegetatietypen 
intensief te onderzoeken. Verder zijn er nog allerlei aspecten van het meer niet onderzocht, zoals de riet- en 
andere moerasbegroeiingen en de graslanden een de noord- en oostzijde. Stof genoeg voor een vervolg. 
 
 
Willem Drok 
Albert Roessingh 
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Nummer  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
aantal soorten  40 32 63 54 44 31 17 7 4 7 28 26 40 15 10 24 23 26 27 34 41 
                       
pinguicula vulgaris vetblad f f  f                  
sagina nodosa sierlijk vetmuur r o o o                  
dactylorhiza incarnata vleeskleurige orchis o  o o                  
linum cathatricum geelhartje r   r                  
primula farinosa melige sleutelbloem a f o f             o     
parnassia palustris parnassia f o f o         f    f    o 
eriophorum latifolium breed wollegras f a o  f                f 
epipactis palustris moeraswespenorchis o  o f         r r        
carex panacea blauwe zegge cd a o f f        o    f   o f 
c. flacca zeegroene zegge f o a f                o a 
c. dioica tweehuizige zegge o o o o o                f 
c. hostiana blonde zegge o a f f r                f 
c. demissa lage zegge  f o                 o  
c. lepidocarpa schubzegge  f o r          r   o    o 
c. pulicaris vlozegge     o                 
blysmus compressus platte bies   o                   
juncus articulatus zomprus  a o f o                f 
juncus acutiflorus veldrus f a o o                  
molinia coerulea pijpestrootje cd a a a f f a f   a a f  a f a a d d a 
potentilla erecta tormentil a o a f a o f r   o f a  o f a  a a  
succisa pratensis blauwe knoop f r o o a f f    f f f   o f f f f f 
swertia perennis poelgentiaan o o f a a o o      f   o f a    
valeriana dioica kleine valeriaan o  a a a f       a   f a a a  a 
carex nigra zwarte zegge   f f a   o   o o         a 
pedicularis palustris moeraskartelblad  o          r r        o 
triglochin palustre moeraszoutgras                     o 
epilobium palustre moerasbasterdwederik o o o    o         f  f f  o 
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equisetum palustre lidrus o r f f o           o a f f f f 
briza media trilgras f o a a f f       r     r  o a 
anthoxanthum odoratum reukgras   a f   o           o   a 
holcus lanatus witbol r  f o f a       r     f   a 
festuca rubra rood zwenkgras   a a f o                
poa trivialis ruw beemdgras  r f o  a           o o   f 
festuca pratensis beemdlangbloem                     a 
juncus inflexus zeegroene rus r r  o o                 
luzula multiflora veelbloemige veldbies   o o o  r      f     o o o o 
galium uliginosum ruw walstro   a o a o       f   o  a   f 
trifolium pratense rode klaver   a o o                a 
trifolium repens witte klaver   a o                 o 
lotus corniculatus rolklaver   a f o                o 
lathyrus pratensis veldlathyrus   f o o f             r o  
vicia cracca vogelwikke   f o r        r     o o o  
alchemilla glabra vrouwenmantel   o r  f                
dianthus superbus prachtanjer    f a                 
centaurea pratensis knoopkruid r    o               f o 
galium mollugo glad walstro      o          r   o f  
prunella vulgaris brunel   f f                 o 
ranunculus acris scherpe boterbloem   f o o o               f 
rumex acetosa veldzuring   o   o o            r   
leontodon hispidus ruige leeuwentand r r a f o                o 
rhinanthus angustifolius grote ratelaar r r o o  o                
sanguisorba officinalis grote pimpernel o  f o o r       f      o a a 
stellaria graminea grasmuur      o              o  
galium boreale noors walstro                    a o 
caltha palustris dotterbloem r r f o a a       f     o a  o 
crepis paludosa moerasstreepzaad f o o o f            o f o  f 
trollius europaeus trollius r  o r a o              a  
dactylorhiza latifolia brede orchis o  f  o o o     o o o       o 
agrostis stolonifera fioriengras r  f  r a f               
cirsium palustre kale jonker o  o o  a o    o o f   o o   o  
cirsium rivale oeverdistel   o  a f            f o o  
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geum rivale knikkend nagelkruid   o   o                
veronica scutellata schildereprijs      o       o         
polygonum bistorta adderwortel   f  a               f  
lychnis flos-cuculi echte koekoeksbloem   f  o        r     o   a 
angelica sylvestris engelwortel   o  o           o  o a f  
filipendula ulmaria moerasspirea    r f           o f   r  
vaccinium uliginosum rijsbes       ld d a a a a la  cd d f ld f   
vaccinium vitis-ideae rode bosbes       f r o      o o      
calluna vulgaris struikheide       a a cd cd a cd lf  cd   lo o   
eriophorum vaginatum eenarig wollegras       o f cd cd a cd   a       
drosera rotundifolia ronde zonnedauw          f o f  f        
trichophorum caespitosum veenbies          f o f          
andromeda polyfolia lavendelheide          f f f  ld f o      
oxycoccus palustris veenbes          o a f lf a o       
rhynchospora alba witte snavelbies           f o  a        
scheuchzeria palustris veenbloembies           o r          
trichophorum alpinum alpenveenbies           a o          
carex limosa slijkzegge           f o  a        
carex echinata sterzegge           o o r o        
carex rostrata snavelzegge  o         a a r o        
carex vesicaria blaaszegge           o           
menyanthes trifoliata waterdrieblad   o        f f f a        
potentilla palustris wateraardbei     o f     f o f o  o o a    
eriophorum angustifolium veenpluis r   r r      o f    a      
equisetum fluviatile holpijp     f      o o f   r f o    
salix repens kruipwilg     o      o  a   f f a o   
carex lasiocarpa draadzegge             a la  a a a    
selinum carvifolia karwijselie   o         o a    f     
viola palustris moerasviooltje             f         
phragmites communis riet             f         
carex acuta scherpe zegge             a         
pyrola rotundifolia rondbladig wintergroen             o   r      
gentiana lutea gele gentiaan                   o o  
Epilobiumhirsutum harig wilgenroosje                    f  
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juniperus communis jeneverbes  r  o                  
picea abies fijnspar o o o o o      r  o  r   r o   
betula pubescens zachte berk           o  r    o r d   
rhamnus frangula vuilboom    o       f  r  f o   f   
salix cinerea grauwe wilg   o r         o    o  a   
populus tremula ratelpopulier           f           
salix alba schietwilg                o o     
                       
 
chara vulgaris kranswier  o                    
philonotis spec. veenstaartje  a                    
aulocomnium palustre rood viltmos f o a  a   f f f  a cd a a a a f a   
- sikkelmos div.sp. a   a             d     
calliergonella cuspidata puntmos a o  f   o      o        d 
mnium spec. rondbladig sterremos f                f a f   
climacium dendroides boompjesmos   a o f  o          f d a   
rhytidiadelphus squarrosus haakmos       o               
brachythecium spec. dikkopmos     d                 
sphagnum spec. groene veenmossen   a    o a a   a cd a a d f ld a   
pleurozium scheberi bronsmos       a a a a     a a      
thuidium tamariscinum thujamos       f               
polytrichum spec. haarmos        f f      a a  lf    
dicranum spec. gaffeltandmos         o             
cladonia spec. rendiermos         o f            
cladonia spec. bekermos         o             
sphagnum molle week veenmos          o  a   a a  lo    
hylocomnium splendens etagemos             o         
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weggelaten: 
1: mentha longifolia r, gymnadenia conopsea r, listera ovata r, myosotis scorpioides r 
3: deschampsia ces. f, poa prat. f, medicago lup. o, polygala amarella o, anthyll. vuln. o, senecio jac. o, myosotis scor. o 
4: gymnadenia conopsea o, cerastium fontanum r;  
5: polygala amarella r 
6: pimpinella major o, galium cruciata o, carex ovalis o, mentha aquat. o, junc. eff. f 
7: galium palustre o, festuca ovina o;  
12: hieracium praealtums o 
13: veronica chamaedrys r,  
16: listera ovata r 
19: juncus effusus o, galium pal. o, vaccinium myrtillus o 
20: dactylis glomerata o, scabiosa columb. o, plantago media r, bromus erectus r, campanula rot. o, hypericum perf. r, valer.off. f, juncus eff. o, festuca arund. r, 
galeopsis tet. o 
21: medicago lup. o, taraxacum sp. f, leucanthemum vul. o, ranunculus flammula f. 
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Figuur 1 

 
 
 

 
Figuur 2 

Lavendelhei, ronde zonnedauw op de hoogveenbult (10). 
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Figuur 3 

De scherpe grens tussen de hoogveen slenk begroeiing rechts (12) en de draadzegge – 
karwijselievegetatie links (13) 
 
 

 
Figuur 4 

De draadzegge-vegetatie aan de rand van het meer (13,14). 
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Figuur 5 

De rand van het hoogveen aan de NW-zijde. Op de voorgrond rijsbes met draadzegge (16), daarachter de 
karwijselie – draadzeggevegetatie (17) en de randzone (18,19). 
 
 
 

 
Figuur 6 

Zicht op het hoogveen en het lac vanaf de camping. 
 
 


