
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNNV kamp - Bramans 
Frankrijk 

23 juli – 6 augustus 2007 

 

Kampverslag 
 

 

 

 



KNNV-kamp Bramans 2007 

 

 

2/33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samenstelling kampverslag:  

Freek den Dulk, Kroostweg 44, 3704EE Zeist, 030 6992330, freek@piode.nl 

Foto‟s:  Verschillende deelnemers: door tijdgebrek kon ik niet alle fotografen erbij zetten.  

Zeist, oktober 2007 



KNNV-kamp Bramans  - 2007 

 

 

  3/33 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Inhoudsopgave 
 

Excursielijst KNNV-kamp Bramans 2007 - Vasco van der Boon .................................. 4 

 

Maandag  23 juli  2007 Begin van het kamp  - Hans Löhr........................................... 8 

Woensdag 25 juli - Loes Bakker en Michel van Adrichem .......................................... 9 

Donderdag 26 juli - Excursie naar het Plan d'Amont - Annemieke van Vucht ...... 10 

27 juli t/m 28 juli  -1e  Huttentocht - Jetty Wickel ......................................................... 11 

Zondag 29 juli - Herman Verschuren ............................................................................ 12 

Zondag na de lange wandeling - Jos van Zaalen .................................................... 13 

Maandag 30 juli - De Kindermiddag - Anne-Ciska Cuiper ....................................... 14 

Donderdag 2 augustus - Yolanda ten Thije ................................................................ 15 

Vrijdag 3 augustus - Gorge Le Doron de Termignon - Vasco van der Boon ......... 16 

Vrijdag 3 augustus - – Freek den Dulk .......................................................................... 17 

Zaterdag 4 augustus - Eikelmuis – Yolanda ten Tije ................................................... 18 

De  bonte avond – Jos van Zaalen .............................................................................. 19 

 

Over paringsgedrag van slakken - Herman Roode .................................................. 20 

Slakkenlijst- Herman Roode ........................................................................................... 21 

Vogellijst KNNV-Bramans-kamp 2007 - Vasco Van der Boon ................................... 22 

Sprinkhanenkamp - Loes Bakker ................................................................................... 24 

Vlinderen nabij Bramans en Vlinderwaarnemingen – Michel Adrichem ............... 25 

Plantenlijst - Kim Meijer ................................................................................................... 27 

Plantenlijst - Els Löhr ........................................................................................................ 29 

Lijst van Deelnemers en kampgegevens .................................................................... 32 

 

 

 

 

 



KNNV-kamp Bramans 2007 

 

 

4/33 

Excursielijst KNNV-kamp Bramans 2007 - Vasco van der Boon 
  
Er hebben 32 excursies 

die vanuit het kamp 

werden georganiseerd 

doorgang gevonden. De 

spelletjesmiddag telt 

daarbij voor het gemak 

even mee als een 

excursie. Aan het eind 

van het kamp waren 

uitsluitend tevreden 

geluiden te horen over 

de 

excursiemogelijkheden in 

Bramans en omgeving 

en het aangeboden 

excursieprogramma. Maar in de loop van het 

kamp vielen links en rechts wel wat kleinere en 

grotere opmerkingen te horen die de moeite van 

het vastleggen waard zijn. 

 

Het viel de excursieregelaars op dat de AKC wel 

vijf kampverslagen van vroegere KNNV-

zomerkampen in Bramans ter voorbereiding van 

dit kamp ter beschikking had gesteld, maar dat 

eenmaal ter plaatse er in de directe omgeving 

nog minstens twee andere ex-KNNV-kampeer-

locaties (waaronder Vallee d‟Avérole) waren 

waarvan we geen kampverslagen hadden 

meegekregen. Dit staaft opnieuw het vermoeden 

dat het KNNV-kampverslagenarchief waarschijnlijk 

een niet heel goed ontgonnen kennisbron is. Dat is 

bijvoorbeeld voor dit ene kamp jammer geweest 

omdat de vijf wel beschikbare verslagen voor veel 

inspiratie bleken te kunnen zorgen. 

 

Wat ik mij als vogelaar nooit eerder heb 

gerealiseerd, maar wat me nu door een botanicus 

op het kamp is voorgehouden, is dat een 

bodemkaart node wordt gemist op dit soort 

kampen. De plantenmensen waren in Bramans en 

omgeving naarstig op zoek naar kalklokaties, maar 

konden voornamelijk zure biotopen vinden. 

Bramans staat echter wel als kalkplek bekend. Met 

de door ons vooraf verzamelde informatie en de 

vanuit de AKC vooraf gegeven informatie konden 

we de behoefte aan bodemsoorteninformatie niet 

vervullen. Bij nader inzien opmerkelijk is ook om dat 

dit soort essentiële geomorfologische informatie 

nergens in de vijf ons ter beschikking gestelde 

kampverslagen aan de orde komt. 

 

Een positieve eigenaardigheid van de 

gerealiseerde excursies, die niettemin verschillende 

mensen in de loop van het kamp met enige reden 

licht begon te irriteren, is dat de dagelijkse 

halvedagexcursies vrijwel zonder uitzondering 

uitliepen, tot regelmatig vier uur, half vijf ‟s 

middags. De verklaring daarvoor was meestal 

simpelweg dat er gewoon zo veel leuke dingen te 

zien waren dat de excursiegangers vanzelf langer 

op een plek vertoefden dan ze vooraf hadden 

gewild. Tweemaal bleek de gelopen route 

beduidend langer (1x ongewild maar welkom en 

1x gewild en welkom) dan vooraf gepland. 

Minderheden op dergelijke uitlopende 

halvedagexcursies hebben dit echter wel een 

paar maal om uiteenlopende redenen vervelend 

gevonden, bijvoorbeeld doordat ze geen lunch bij 

zich hadden of een afspraak elders hadden. De 

tweede week hebben de excursieregelaars 

nadrukkelijker rekening met deze bescheiden 

spanningsbron proberen te houden, zonder veel 

noemenswaardig resultaat. De meeste halvedag-

excursies bleven uitlopen. 

 

Het is vrij normaal dat de drie-kwart-dag en vooral 

de heledagexcursies tijdens de avondsjok vaak 

meer en grotere verhalen te vertellen denken te 

hebben dan de halvedagexcursies. Ze zijn langer 

op pad geweest en hebben dus vaak meer of 

andere dingen meegemaakt. Dat hoeft niet tot 

hiërarchische verhoudingen te leiden. Daarnaast 

heb je ook nog de klassieke verdeling van de 

natuurminnende mensheid in kruipers, sjokkers, 

struiners en bikkelaars, met elk hun eigen 

actieradius en belevingswereld. Ook dit blijft 

meestal zonder hiërarchische gevolgen. De met 

deze kenmerken samenhangende gebruikelijke 

heterogeniteit van de KNNV-zomerkamppopulatie 

was op dit kamp wel bijzonder geprononceerd. De 

meest extreme tempovertegenwoordigers waren 

aanwezig, variërend van mensen die - tijdelijk - 

immobiel waren tot mensen die liefst onbeperkt 

loodrecht omhoog renden, plus alle varianten 

daartussenin. Die grote tempoverschillen dreigden 

wel een paar maal hiërarchische verschijnselen te 

baren. Is allemaal keurig op zijn pootjes 

terechtgekomen, maar ondertussen regelmatig 

een gespreksonderwerp geweest. 

 

Misschien dat voor de AKC in de toekomst wellicht 

het overwegen waard is om met name bij berg-

kampen een vooraf aangekondigde 

onderverdeling te maken tussen laten we zeggen 

doorstapkampen en gewone bergkampen. 

Waarbij de doorstapkampen wat meer het 

overbruggen van afstanden en hoogteverschillen 

accentueren. Doorstappers weten dan dat ze op 

een gewoon bergkamp meer ruimte moeten 

geven aan mensen die boven de boomgrens 

sjokken of kruipen. De sjokkers en kruipers hebben 

dan misschien minder last van het lichte 
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schuldgevoel dat ze het tempo vertragen. 

Andersom weten sjokkers en kruipers dan dat ze 

op een doorstapkamp meer kans hebben op 

doorstappers als excursiegenoten. Aan de andere 

kant vormt de beperkte verscheidenheid van de 

kamppopulatie juist een van de charmes van de 

KNNV-kampen. En als lid van de middengroep, de 

vogelende struiners, zou ik als er een sportonder-

verdeling van bergkampen komt, niet weten bij 

welk soort bergkamp ik en mijn gezin zou moeten 

horen. 

 

De samenhorigheid tussen de verschillende 

tempogangers is dit kamp misschien ook wel wat 

meer dan anders op de proef gesteld doordat we 

twee en eigenlijk drie huttentochten hebben 

gehad: 27 en 28 juli met 30 mensen naar Refuge 

de Bramanette, 29 juli met 20 mensen in een dag 

heen en weer naar Refuge de Carro, waar andere 

kampen vroeger twee dagen over deden, en 3 en 

4 augustus met 16 mensen naar Refuge de 

l‟Arpont. 

 

Waarom drie huttentochten in plaats van één? 

Dat is omdat er de eerste week na een start met 

slecht weer een paar dagen goed weer werd 

aangekondigd. Om te voorkomen dat we een 

mogelijk zeldzame mooi-weer-kans voorbij zouden 

laten gaan, zijn we toen eind van de eerste 

kampweek meteen omhoog gegaan naar de 

Bramanette. Normaal zou je dat pas de tweede 

week doen. Een tweede reden om al de eerste 

week omhoog te gaan, was dat er onder de 

kampdeelnemers duidelijk een grote minderheid 

van hard- en ver-lopers was, waarvan een deel 

ook al langer in de regio bivakkeerde. Vanuit die 

groep werd al de eerste dag meteen zelf een 

tocht naar een top buiten het aangeboden 

programma voorgesteld. Om aan die kennelijke 

behoefte tegemoet te komen moest er dus ook 

relatief sneller iets substantieels omhoog worden 

georganiseerd. 

 

We hebben bij de Bramanette-tocht de eerste 

week wel meteen gezegd dat het relatief de 

makkelijkste huttentocht in de regio was, en dat 

we bij het geluk van mooi weer in de tweede 

week alsnog - een moeilijkere - huttentocht 

zouden organiseren. Tussen die twee hutten-

tochten door kwam vanuit de kampdeelnemers 

de suggestie van een lokatie voor een derde 

huttentocht, zonder in de hut te blijven slapen. Dit 

omdat sommigen het slapen in zo‟n hut niet op 

prijs stellen. Omdat de suggestie om dit in één dag 

te lopen door een zeer ervaren KNNV‟er werd 

gedaan, die ter plekke was geweest en niet echt 

bij de doorstappers hoorde, is toen tussendoor die 

eendaagse huttentocht van 22 kilometer 

georganiseerd. Hier speelde overigens ook weer 

de angst voor wellicht aankomend slecht weer en 

dat er duidelijke doorstapbehoeften onder een 

ander deel van de kampdeelnemers te vervullen 

waren. De angst voor slecht weer was niet geheel 

ongegrond. De laatste kampdag, 6 augustus, brak 

er in de hele Alpen noodweer uit. 

 

De tempoverschillen in het kamp hadden de 

excursieregelaars achteraf gezien misschien beter 

kunnen helpen overbruggen als er iedere avond 

bij de choc een vrijblijvende peiling van 

belangstelling voor de gepresenteerde excursies 

van de volgende dag had plaatsgevonden. Dan 

heeft iedereen nog even een avond en een nacht 

om zich intern te beraden op zijn 

excursiegezelschap de volgende dag. Een onder 

voorbehoud twee dagen vooruit kijkend 

excursieprogramma maakt het volgens mij ook 

makkelijker om je energiebesteding beter te 

doseren, wat in een bergkamp met grote 

tempoverschillen verstandig kan zijn. Morgen een 

halve dag doen om energie te sparen voor de 

hele dag overmorgen. Ook het vooraf aanwijzen 

van een excursieleider geeft potentiële 

excursiegangers meer houvast voor het te 

verwachten tempo van de excursie. Met mijn 

mede-excursieregelaar heb ik echter besloten om 

in de traditie van de Nederlandse Jeugdbond voor 

Natuurstudie, waar we beiden lid van waren, de 

voorkeur te geven aan flexibiliteit door niet vooraf 

excursieleiders aan te zoeken en niet dagelijks een 

tweedaags programma te presenteren. Achteraf 

bezien denk ik dat dit toch niet de juiste keuze is 

geweest. Als excursieregelaars hadden we ook 

meer gebruik moeten maken van nadere 

detaillering van de te verwachten tempo‟s van de 

excursies. Dus: een halve dag, maar wel stevig 

doorstappen. Of: een hele dag, maar kruipen. Nu 

stond een halve dag onuitgesproken gelijk aan 

kruipen en sjokken en een hele dagexcursie was 

automatisch meteen doormarcheren. 

 

Vermeldenswaard in het kader van dit excursie-

programma en voor vervolgkampen op deze 

lokatie is nog dat een hoogtepunt van de 

Bramans-kampen in 1992 en 1995, de Gorge de 

Doron, met opzet niet in het officiële excursie-

programma van dit kamp is opgenomen. Tijdens 

het voorkampen bleek er bij de toch al als moeilijk 

vindbaar bekend staande zuidelijke ingang boven 

Termignon een waarschuwingsbord te staan. Een 

local betitelde desgevraagd een achter het  

waarschuwingsbord naar de kloof buigend, maar 

waarschijnlijk niet door het waarschuwingsbord 

bedoeld, goed belopen toegangspad als moeilijk. 

Op de stafkaart heet een van de twee noordelijke 
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ingangspaden gevaarlijk. En er blijkt inderdaad 

spuirisico te zijn van een stuwmeer boven de kloof. 

 

Gedurende informeel vooroverleg met enkele 

kampdeelnemers over deze excursie-optie 

keurden sommigen het opperen daarvan met 

stelligheid af, mede omdat er geen officieel 

wandelpad meer in de kloof is. Omdat het 

hypothetisch wandelen buiten officiële paden al 

eerder in het kamp een snel geprofileerd debatje 

veroorzaakte, was het niet vruchtbaar om hier nog 

verder energie in te steken. Dit was ook niet zinvol 

meer omdat de weerstand juist kwam vanuit de 

groep doorstappers, de categorie van ervaren 

bergwandelaars waarin je juist voor zo‟n mogelijk 

moeilijke bestemming bij voorrang belang-

stellenden zou zoeken. 

 

Er resteerde daarna overigens nog wel bij een 

enkeling animo voor een verkenning van de kloof. 

Op 3 augustus heb ik met mijn gezin buiten het 

aangekondigde excursieprogramma een nieuwe 

poging gewaagd, waarbij we een hoog en 

duidelijk vanuit het zuiden komend toegangspad 

hebben gebruikt dat pal ten noordwesten van de 

paardenfokkerij bij de laatste brug over de 

Chavière (Pont du Villard du Centre équestre), 

langs de oostelijke Doron-oever de koof in loopt. 

Dit pad liep zo‟n vijftig meter boven de Doron 

boven de vloedgolfzone, waarvan overigens geen 

visuele overblijfselen te zien waren. Dit pad langs 

een steile afgrond was na een halve kilometer 

door de nachtregen te glad om te vervolgen. Een 

nieuwe derde verkenningspoging is er daarna niet 

meer van gekomen. Maakt uiteindelijk allemaal 

niet uit. Genoeg andere leuke plekken gezien. 

Zoals:     

 

 

Dinsdag 24 juli 2007: 

1. Halve dag, lopend, direct oost van camping 

d‟Ambin, de jeneverbesbloemenweiden in, 

grotje verkennen, Bois de Jeu, stukje GR5, 

terug. 

2. Driekwart dag, lopend, naar Bramans, direct 

west daarvan over Chemin de Petit Bonheur 

tot aan Fort Marie Thérèse, over Route 

Forestière du Nant terug naar Bramans en 

camping.

 

3. Hele dag, lopend, direct vanaf de camping 

omhoog naar de top van Le Montfroid.  

 

Woensdag  25 juli 2007: 

4. Halve dag, met auto en dan rondje (werd een 

ronde) lopen om de Monolithe de Sardières. 

5. Driekwart dag, stukje auto daarna lopen door 

Fôret de Montbas. 

6. Hele dag, stukje auto, daarna lopen bij 

Ruisseau d‟Ambin 

 

Donderdag 26 juli 2007: 

7. Halve dag lopen Sentier Botanique 

8. Driekwart dag stukje auto en daarna lopen om 

Plan d‟Amont heen. 

9. Hele dag, stukje auto en daarna lopen op en 

neer door Vallee d‟Etache. 

 

Vrijdag 27 juli 2007: 

10. Driekwart dag, eerst auto, daarna lopen, kloof 

bij Bessans. 

11. Hele dag, deels eerst met de auto, deels vanaf 

de camping lopend, huttentocht naar de 

Bramanette. 

 

Zaterdag 28 juli 2007: 

12. Halve dag, teruglopend (c.q. deels 

terugrijdend) vanaf de Bramanette naar de 

camping. 

13. Driekwart dag, eerst auto en daarna lopen 

rond Parking de Bellecombe. 

Zondag 29 juli 2007: 

14. Halve dag, met de auto en daarna stukje 

lopen op Col de l‟Iseran. 

15. Driekwart dag, met de auto en daarna stukken 

lopen, eerst naar Col de l‟Iseran, daarna stuk 

Sentier du Balcon richting oost meelopen, 

halverwege terug naar de auto. 

16. Hele dag, eerst auto dan lopen, Sentier du 

Balcon richting oost naar Refuge de Carro, 

terug lopen naar Bonneval-sur-Arc, auto‟s bij 

GR5-Balcon-parkeerplaats ophalen. 

 

Maandag 30 juli 2007: 

Rustdag,  

Spelletjesmiddag voor de kinderen 

georganiseerd door de oudere kinderen, 

pannekoekbakwedstrijd. 
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Dinsdag 31 juli 2007: 

17. Halve dag, eerst auto daarna lopen door Valle 

d‟Avérole. 

18. Driekwartdag, eerst auto daarna lopen Parking 

de Bellecombe + Lac Blanc. 

19. Hele dag, eerst stukje auto de Ambin-vallei in 

en dan lopen naar Col du Petit Mont Cenis en 

Lac de Savine. 

 

 

 

Woensdag 1 augustus 2007: 

20. Halve dag, met de auto daarna stukje lopen 

vanaf de kaasboerderij Couleur op Col de Petit 

Mont Cenis. 

21. Driekwart dag, eerst auto daarna lopen om 

Plan d‟Amont heen. 

22. Hele dag, auto, daarna lopen naar begin 

gletser Col de la Lose. Gletser is weg. 

 

Donderdag 2 augustus 2007: 

23. Halve dag, uitgestelde Fortentocht bij Pont de 

Diable. 

24. Hele dag. Vijf auto‟s gaan los dan wel samen 

naar Italië, waaronder Turijn en Piode. 

 
 

 

 

Vrijdag 3 augustus 2007: 

25. Hele dag, stukje auto, daarna lopen naar 

Refuge de l‟Arpont  (huttentocht) 

26. Hele dag, auto + lopen, Col de Mont Cenis en 

Col de Petit Mont Cenis. 

27. Driekwart dag, auto + lopen, bovenloop Ambin 

tot voorbijn Refuge d‟Ambin. 

28. Halve dag, auto + lopen, Chemin des Alpes 

boven Lac de Mont Cenis van Chapelle Ste-

Agathe naar Lac de l‟Arcelle. 

 

 (Choc) 
 
Zaterdag 4 augustus: 

29. Hele dag, teruglopen van Refuge de l‟Arpont 

via Refuge Plan du Lac naar Parking de 

Bellecombe. 

30. Halve + driekwart dag, auto + lopen, Col de 

l‟Iseran. 

31. Halve dag, ophaaltocht huttenlopers bij 

Parking de Bellecombe. 

32. Driekwart dag, auto + lopen, Valle d‟Etache. 

 

Zondag 5 augustus: 

33. Halve dag, tekenexcursie bij Fort Marie Thérèse. 

34. Halve dag, insectendeterminatie-excursie 

direct oost van de camping. 

 

Bonte avond. 

 

Maandag 6 augustus: 

Vertrekdag, op een elftal nakampers na. 

Excursie vertrekt 
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Maandag  23 juli  2007 Begin van het kamp  - Hans Löhr 
 
Tijdens de laatste 12 km  naar de camping bleek al 

snel dat we in een geweldig gebied terecht 

kwamen. Prachtige ongenaakbare bergen en 

dalen gaven al een idee over wat we de 

komende dagen tijdens de excursies konden 

verwachten. 

 voorzitter  Harry 

 

Bij aankomst in het kamp bleek dat we een 

ervaren voorzitter hadden getroffen. Want Harry 

had de totale kamp indeling al gemaakt en dit 

werkte prima. Een zeer harde wind maakte het 

opzetten van tenten en luifels tot een zware klus 

want telkens sloeg deze wind het tentdoek uit je 

handen, maar met de hulp van buren lukte het 

toch om het karwei te klaren. Vooral ook omdat 

de alpenzon  in vol ornaat aanwezig was. Het was 

meteen een treffen tussen “oude” bekenden en 

“jonge” nieuwe kampgangers. Ook bij de jeugd 

werden de contacten weer hernieuwd, 

 

Bij de officiële opening tijdens de eerste choc 

werden we door Harry welkom geheten  en 

maakte hij meteen afspraken voor het verloop van 

de volgende bijeenkomsten waarbij ook de 

nadruk werd gelegd op de tijdsduur en de indeling 

vooral de excursies voor de komende dagen 

moesten bij daglicht toegelicht worden. 

 

 
 
Na het choc gebeuren werd de algehele 

kennismaking weer hervat en kwamen de 

verhalen over andere kampen en mensen weer 

naar boven. Zoals bij de meesten van ons bekend 

is kan dit heel lang duren vooral als blijkt dat 

chocolademelk een goede bodem is voor een 

glas wijn . 

 

Kortom het was een vertrouwde en prima start van 

het kamp in Bramans. 

 

Hans Löhr 

 

 

 

 

 

Joyce jarig! 
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Woensdag 25 juli - Loes Bakker en Michel van Adrichem 
 
Het is de tweede excursiedag en we zijn nog niet 

helemaal gewend aan het `kampritme` dus is enig 

haastwerk geboden. In de kring besluiten we om 

mee te gaan met de halve dag excursie naar de 

Monolithe de Sardieres . Dit is een puntig rotsblok 

dat omhoog steekt. Klokslag negen vertrekken we 

met de auto´s. De Monolithe ligt gelukkig niet zo 

ver van de camping. We krijgen en passant ook 

nog een korte rondleiding door het dorpje 

Sardieres als Marco een afslag mist en wij trouw 

achter onze gids aanrijden.  Op de parkeerplaats 

stelt excursieleidster Betty voor om de 

rondwandeling van één uur te maken. Iedereen 

stemt hiermee in. De tocht is door een bos 

afgewisseld met open stukken. We moeten 

minimaal stijgen (ongeveer 200 meter) en dalen. 

Het is een prima wandeling om aan het wandelen 

in de bergen te wennen.  

 

 
 

Na een uur lopen is de Monolithe nog niet in zicht 

en wordt besloten om een koffiepauze te houden.  

We gaan half in de schaduw en half in de zon 

zitten omdat in de volle zon het te heet is en in de 

schaduw te koud door het windje. Als we de tocht 

vervolgen wordt het duidelijk dat we niet helemaal 

goed zijn gelopen. We lopen bovenlangs de 

Monolithe en hebben vermoedelijk ergens een 

afslag gemist. Op sommige stukken wordt het pad 

nu wat smal of ligt er een boom overheen. 

Kruipdoor sluipdoor zullen we maar zeggen. Het is 

wel een prachtige wandeling. Na weer ongeveer 

een uur lopen besluiten we de lunchpauze te 

houden bij een rotspartij. Loes is blij om te kunnen 

zitten en begint lekker aan haar boterhammen 

zonder op te letten waar zij precies is gaan zitten. 

Als zij na haar lunch opstaat om vlinders te vangen 

ziet zij pas dat we aan de voet van de Monolithe 

zijn aangekomen. 

 

Dit puntige rotsblokje van ongeveer 90 meter hoog 

is haar nog niet eerder opgevallen. De eerste 

Koninginnepage van dit kamp gaat vlak voor de 

neus van Loes zitten. Zij geniet enorm van deze 

prachtige vlinder. Als we na de lunch verder gaan, 

denkt Loes dat we nog een aardig stukje moeten 

lopen en is zij verbaasd als we na drie minuten op 

de parkeerplaats staan. De Monolithe was dus zes 

minuten heen en weer van de parkeerplaats maar 

dan hadden we wel een prachtige wandeling 

gemist. 

 

Loes Bakker en Michel van Adrichem 
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Donderdag 26 juli - Excursie naar het Plan d'Amont - Annemieke van Vucht 
 

Plan d'Amont is de naam van het bovenste 

stuwmeer boven Aussois, noordelijk van Bramans, 

aan de overkant van de rivier de Arc. 

 

We parkeerden onderdaan het tweede stuwmeer 

en konden vanaf de parkeerplaats over een 

parallelbrug lopend de technische en vernuftige 

constructie van de stuwdam bewonderen. Als de 

sluizen opengezet worden,  wordt het water zo 

geleid dat het niet direct in de rivier eronder 

plonst, maar wordt de waterstroom afgeremd 

door schuin omhoog staande betonvormen. 

We hadden besloten om het meer rechtsom te 

ronden. Enkelen van ons wilden wel zwemmen in 

het meer, maar dat was niet toegestaan. Dan 

maar verder omhoog. De jonsten in het 

gezelschap (gezelschap van 4-??? jaar) konden 

zich later bij de koffiepauze uitleven in de 

bergbeek aan de rand van het officiële bord van 

de ingang van het Parc Vanoise. Luna verbaasde 

onderweg iedereen door met de blote handen 

verschillende vlinders te vangen. Thomas had als 

eerste zijn zwembroek aan. 

Na die stop liepen we verder en verdomd, we 

zagen een slangenarend. Alleen, het beest vloog 

weer terug over de bergkam en weg was ie! 

Bij het oversteken van een bredere bergbeek 

hebben we heerlijk lang lunchpauze gehouden. 

Dit was een ongelooflijk mooi weitje! Waren we 

onderweg al een enkele vanille-orchis 

tegengekomen, hier stonden ze werkelijk bijna 

overal, als onkruid uitgestrooid. Datzelfde gold 

voor de voorjaarsgentiaan, het wildemanskruid, 

het harig klokje, de bergdistel etc. Genietend van 

de lunch hadden we het geluk de steenarend nog 

een keer te zien, nu bleef hij langer aan deze kant 

van de bergkam en zagen we hem mooi van links  

 

 

 

 

(Plan d'Amont  

 foto Annemiek Rob van Vught) 
 

 

naar rechts vliegen. Yolande kreeg nog bezoek 

van een boktor, die heerlijk door haar nek kroop. 

Na de lunch werden we onderweg nog verrast 

door dryas en prachtige wildemanskruidpluizen. 

Bloeiend is de plant al mooi, zoveel pluizen bij 

elkaar is ook een pracht gezicht. Het tweede 

gedeelte bood ook vierkante meters vol met 

huislook, in allerlei formaten en van verschillende 

kleurintensiteit. 

Het laatste stuk van de wandeling was enigzins 

spectaculair doordat we kozen voor de zg. snelle 

afdaling, we vonden het wel interessant om een 

smal paadje te volgen i.p.v. het bredere pad dat 

met meer bochten rustiger naar beneden ging. 

Het was een waarlijk klauteren, je vasthouden aan 

boomstammetjes en worteld. Anneke deed het 

pad achterwaarts, ze moest wel, Auke had de 

wandelstokken, maar die stond al een eind 

beneden haar. Het sportieve gedeelte werd wel 

beloond met alpendorst en gele monnikskap. 

 

 

Annemieke van Vucht 

 

 
 (zoek de Slangenarend – 

 foto Annemiek Rob van Vught) 
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27 juli t/m 28 juli  -1e  Huttentocht - Jetty Wickel  

 
We vertrokken om ± 9 uur in 2 groepen.  

 

De ene groep ging eerst een stuk met de 

auto‟s en de andere ging direct lopen. Na 

korte tijd hadden we al een koffiepauze 

verdient en streken we neer in de berm. 

Toen kwamen we bij een plek waar een 

afsnijroute begon. Tineke, Tim, Floris, Anne-

Ciska, Taco en ik durfde dat wel aan. Dus 

splitste we de groep. De afsnijroute was een 

onverhard en breed pad wat stijl omhoog 

liep en soms kon je een leuk en klein paadje 

nemen.  

 

We stopten ongeveer elk kwartier, want dan 

hadden Anne-Ciska en ik weer rust nodig. 

Halverwege hadden we onze lunchpauze 

met café au laît, croissantjes met smeerkaas 

en stokbrood met smeerkaas. Helaas 

gingen weer door en niet veel daarna 

zagen we de hut; alleen moesten we nog 

wel over een smal paadje waar je aan je 

rechterhand zo in het dal kon kijken. 

Ieeeehh!!!!!!!!!.  

 

Met hulp van Anne-Ciska en kijkend naar de 

mooie rode sokken van Floris ben ik en de 

rest bij de hut gekomen. Daar aangekomen 

hoorde we dat de groep met de auto‟s al 

bij de hut waren geweest en nu verder aan 

het klimmen waren op de berg.  

Tineke en Taco dachten nou wij gaan er 

achteraan. Tim, Floris, Anne-Ciska en ik 

gingen wat anders doen genaamd zonnen 

en niksen. Ik weet niet precies hoeveel later, 

maar op een gegeven moment kwamen 

Tineke en Taco weer terug en ze hadden de 

andere groep niet kunnen vinden. Toen de 

andere groepen terug kwamen zaten wij 

nog steeds te zonnen. Op een gegeven 

moment hoorde we een bel en dat was het 

teken dat we aan tafel konden en de 

gezellige avond begon. ‟s Avonds hadden 

we 2 groepen: de oudere jongeren zaten 

aan een hele rij aan elkaar geschoven 

picknick tafels en de volwassenen zaten 

aan een grote picknick tafel een paar 

meter verderop. Het was me een gezellige 

boel bij de volwassenen volgens mij ook. 

Het begon koud te worden en iedereen 

ging richting bed. In onze hut waar 

Alouette, Tim, Anne-Ciska, Floris, Taco en ik 

lagen ging het feest nog een tijdje door. ‟s 

Morgens hadden we weer een gezamenlijk 

ontbijt met geroosterd brood en 

verschillende soorten jam en voor iedereen 

lekker drinken. Na het ontbijt moest je nog 

even je hut weer mooi maken en je tas 

inpakken en toen gingen we weer. Het was 

voor mij ieder geval een leuk en geslaagde 

huttentocht alleen jammer dat we 27 juli de 

choc miste. 

 
Jetty Wickel  
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Zondag 29 juli - Herman Verschuren  
 

 

Een steeds uitgerekter sliert KNNV-ers begaf zich op 

weg van de parkeerplaats Pont de l‟Ouliette 

(boven Bonneval) over het Sentier du Balcon naar 

de Refuge du carro. De zon scheen en we waren 

niet de enigen. Niettemin lieten zich enkele vette 

marmotten bewonderen en zowaar ook nog wat 

vogeltjes (zwarte roodstaart). Jerome had wat 

moeite met omhoogkomen, maar stiefelde verder 

lekker door. Lunch bij een mooi meertje. 

Sommigen hadden al wat lood in de benen toen 

we halverwege de middag de hut bereikten. We 

namen het ervan: frambozentaart, crêpe, soep, 

twee sterke lopers zelfs een glas bier. 

En hup naar beneden, weer een steeds langere 

sliert, met aan kop min of meer toevallig de 

chauffeurs. Die kwamen tegen zessen aan in 

Bonneval, via de feeërieke bouwvallen van L‟Ecot. 

Vanaf het terras in Bonneval werd per gsm een 

ophaalactie georganiseerd voor de achterhoede, 

die nog even kon pootjebaden bij de Pont du 

Vallonet. Het hele gezelschap besloot de toch af 

te ronden in de pizzeria in Bonneval. Laat (ruim na 

de sjok) maar tevreden arriveerden we in het 

kamp. 

 
Herman Verschuren

 

 
 
Foto: Freek&Tineke 

 

 

 

 

 

 

  Sentier du Balcon 

foto Herman Verschuren 
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Zondag na de lange wandeling - Jos van Zaalen 
 

We hebben de balcons gezien 450 meter 

geklommen en 800 meter gedaald. 

Alle moeheid en moeite waard. 

 

 
 
Die vermoeidheid  verdween zodra  ik het 

campingterrein betrad. 

De wind voerde muziek aan. Aangeblazen op 

blokfluit en accordeon hoorde ik nu ook nog een 

gitaar . 

In een kring werd er gedanst. De Mayim,de 

vruchten van de groenteboer en de rivier de 

Rhone, 

Weg moeheid  ,alleen nog de schitterende 

herinnering ,aan de wandeling en de 

tomatensoep die nergens zo smaakte als in de 

verre hut. 

 

 

 

 

 

 

 

Wat je ver haalt is lekker  maar dichtbij is zeker niet 

te versmaden. 

 

De dag naar het sentier botaniqe had  mij al 

geleerd  dat dichtbij huis  de schooneid voor het 

oprapen ligt. 

 

Dit werd nog eens extra bevestigd   toen ik 

binnendoor  een wandeling maakte naar het  

uiterst eenvoudige  vliegveld en  het 

archeologisch museum. 

 

Vijf kwartier lopen door het bos en tussen de 

korenvelden met zicht op de steengroeven, 

Er was ook een  mooie klimrots overgebleven , 

Voor iemand met een beetje oefening goed te 

doen. 

 

Elke keer als ik er langs kwam  was er een gezin 

bezig deze rots te “bedwingen”. 

Heel leuk om naar te kijken. 

 

Jos  
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Maandag 30 juli - De Kindermiddag - Anne-Ciska Cuiper 
 

Om 2 uur ‟s middags begon de spelletjesmiddag 

die georganiseerd was door de vijf oudste 

jongeren. De spelletjesmiddag bestond uit 

verschillende opdrachten die de kinderen samen 

met een paar volwassen in groepjes moesten 

doen. Dit werd heel goed gedaan. Alle groepjes 

konden bijvoorbeeld een geweldige rups nadoen, 

een prachtig kunstwerkje maken en een heerlijk 

eitje bakken.  

Er waren 

natuurlijk ook 

extra speciale 

dingen als 

Luna de 

vlinder, Cherryl 

die een 

geweldig 

aantal 

snoepjes kon 

happen, 

Wolter met 42 

kledingstukken 

aan en Lotte 

en Marten met 

een 

fantastische 

poppenkast-

voorstelling. 

Ook moest ieder groepje een bloem zoeken in de 

kleur van dat groepje en die een speciale naam 

geven.  

De mooiste naam, vond de jury, was De Paarse 

Harry (distel) die vernoemd was naar de voorzitter.  

 

Het was een hele leuke middag voor de kinderen 

en ook de volwassenen die zich weer helemaal 

jong voelden. De spelletjes werden uiteindelijk 

afgesloten met een zeepglijbaan waar vooral de 

jongens veel plezier van hadden. 

 

Toen iedereen schoon en droog was begon om 5 

uur de pannenkoekenmiddag en mochten alle 

kinderen jureren. Iedereen at heerlijk veel lekkere 

pannenkoeken en zelfs poffertjes.  

De winnaar van de lekkerste pannenkoek was 

Louise, die een pannenkoek met appel, rozijnen, 

kaneel, en niet voor de kinderen, liqueur. Er waren 

ook veel originele pannenkoeken, als de Hartige 

Hartjes en de Harry Potter Pannenkoek. 

De heerlijke zonnige dag werd afgesloten met 

natuurlijk de choc. 

 

Anne-Ciska Cuiper 
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Donderdag 2 augustus - Yolanda ten Thije 
 
„s Morgens om negen uur regende het en 

daarom gingen de geplande excursies niet 

door. Frans stelde voor om fort Victor-Emmanuel 

te bezichtigen. Fort Victor-Emmanuel is de 

belangrijkste  van de 19e-eeuwse frontlinie keten 

van vijf forten. De vijf forten in het landschap van 

Esseillon zijn gebouwd tussen 1819 en 1834 door 

Victor-Emmanuel, koning van Sardinië, de 

Savoie en Piemonte. Ze vormen een barrière 

over de volledige breedte van de vallei tegen 

de binnenvallende Franse legers. In 1860 trad 

Savoie toe tot de Franse natie.  

Met 19 man sterk gingen we op pad. Beneden 

op een grote parkeerplaats parkeerden we 

onze auto‟s. Op weg naar het fort kwamen we 

een klimschool tegen. Al lopend naar boven 

zagen we verschillende klimroutes voor alle 

leeftijden, voor zowel beginners als gevordenen. 

We zagen ook mensen abseilen boven de diepe 

kloof van de Arc. Op weg naar het fort gingen 

de regenjassen aan en weer uit. Zelfs tijdens 

deze regenachtige dag zagen we nog een 

vlinder. Vlak bij het 

fort tegen een 

schuine wand 

zagen we de Grote 

saterzandoog. Bij 

het fort was het 

weer droog en we 

besloten op een 

redelijk vlak plekje 

ons brood op te eten. We zaten naast de 

Oorsiline en de Tripmadam. Een Raaf boven ons 

hoofd maakte een prachtige salto. Kim vond 

een Bidsprinkhaan. In zijn dreighouding bleek de 

Bidsprinkhaan erg fotogeniek te zijn. Martine 

vond een eikapsel van de Bidsprinkhaan. Het 

kapsel heeft een schuimige papierachtige 

structuur die aan de onderkant plat en van 

boven schildvormig is gebogen. Hierin bevinden 

zich 100-200 

eitjes die in het 

voorjaar 

uitkomen. Er 

zaten gaatjes 

in die we niet 

konden thuis 

brengen. Het 

kan zijn dat de 

larven hier uit zijn geslopen. Zo‟n druilige dag 

was voor Herman ideaal.  Kim vond  een 

Tijgerslak en daarna werd nog eens de Slanke 

kielnaaktslak gevonden. 

Na de lunch gingen we het fort bekijken. Het fort 

bestaat uit 10 gebouwen die over drie 

afdelingen waren verdeeld en met een totaal 

hoogteverschil van wel 100 meter. Het eerste 

gedeelte was de batterie, het tweede de 

kazerne en het laatste gedeelte was de 

gevangenis. In de batterie, waar vroeger de 

kannonnen werden opgesteld, was het 

pikdonker. Door af en toe te flitsen zagen we 

waar we liepen. Je zou verwachten dat Joost in 

het pikkedonker erg bang zou zijn maar niets 

was minder waar. Hij vond het prachtig. In de 

kazerne liepen we heerlijk te slenteren. De 

kleurrijke paraplu van Frans stak erg af  tegen de 

grauwe muren 

van het fort. 

We zagen de 

bakkerij, een 

kapel en de 

stallen. 

Uiteindelijk 

gingen we 

naar de 

laatste 

afdeling de gevangenis. Voldaan liepen we 

terug naar de auto. Bij de ingang van de 

klimschool was een klimroute voor de kleinsten. 

Lotte probeerde gelijk de klimroute uit. Ze was 

net klaar met haar route toen er een 

medewerker ons kwam vertellen dat de entree 

voor het parcours 5 euro is. Hij heeft gewacht tot 

Lotte klaar was met haar ronde. Dit vonden wij 

erg sympathiek van die meneer. 

Het was een fantastische dag en ondanks de 

regen is die beslist niet in het water gevallen.

 

Fort Victor Emanuel 

Aquarel:  Henk Hoeksema 

Foto’s 

Yolanda ten Thije 
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Vrijdag 3 augustus - Gorge Le Doron de Termignon - Vasco van der Boon 

 

 Buiten het excursieprogramma 

om zijn we met zijn vieren bij de 

zuidelijke ingang van de kloof 

Gorge Le Doron de Termignon 

wezen kijken. We, dat zijn Vasco, 

Aielle, Alouette (14) en Jirôme 

(11).  

 Na een halve kilometer lopen 

vonden Vasco en Aielle het op 

zich redelijke pad te nat en 

daardoor te glad. Terug dus. 

Maar dat ging zo maar niet. 

Alouette en Jirôme vonden hun 

ouders maar slappe, dooie 

ouwelullen. Lopen vinden de 

kinderen best, ver lopen ook, 

maar heen en weer lopen, dat 

vinden ze zinloos. Door onze 

kinderen scherp doordrongen 

van het feit dat ons lichaam in 

verval is, lopen we toch maar 

met zijn vieren terug naar de 

auto. 

 Met een omweggetje via 

Parking de Bellecombe en een 

versnapering bij Refuge du Plan 

du Lac lopen we twee, drie uur 

later dan toch aan de 

noordoostelijke bovenzijde van de kloof. Daar 

hebben we het pad voor verlaten.  

 Alpenmarmotten binnen handbereik, 350 Alpen-

kauwen vlinderen door de vallei. Verspreid over 

een afgelegen kommetje gaan we met zijn vieren 

van de stilte en de zon genieten, weer helemaal 

tevreden met elkaars gezelschap. 

 Net als we allemaal rozig met de ogen dicht zijn 

weggesoest, klinkt er opeens van dichtbij een 

ijselijk tweelettergreperig “jiii-hieieieieie”.  Op vijf, 

zes, hooguit tien meter hoogte van Aielle cirkelt 

een levensgrote Lammergier, die zijn zinnen op 

Aielle moet hebben gezet. ‟Een gier boven je 

hoofd‟, schreeuwen wij naar Aielle die kennelijk 

het verst is weggedut. De Lammergier schrikt daar 

minstens zo hard van als Aielle. In luttele seconden 

is de gier honderden meters weg en kan het 

bijpraten van Aielle een aanvang nemen. 

Vasco 
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Vrijdag 3 augustus - – Freek den Dulk 
 
Wat later vertrokken dan de rest van de excursie 

samen met Tineke, Paul en Joyce. We parkeren bij 

Pont du Chartelard te noorden van Termignon (ca 

20 minuten van het 

kamp per auto). 

Vanaf dat punt (op 

ca 1300 meter) stijgt 

een mooi voetpad 

met prachtige 

uitzichten richting het 

“balcon”pad op ca 

2300 meter hoogte. 

Halverwege de klim 

voegen we ons bij de 

rest van de excursie 

en vervolgen de klim 

en wandeling richting Refuge de l‟Arpont. We 

passeren ruines en rechts in de diepte op ca 100 

meter zien we een grazende steenbok met geitje. 

Ze laten zich uitgebreid zien. Dan komen we op 

een hoogvlakte die wordt gekenmerkt door een 

prachtige watervalpartij. stroompjes en een mooi 

relief.  Aan de overzijde van de hoogvlakte is de 

refuge.  De 

temperatuur is 

aangenaam en we 

genieten van 

uitzicht op de 

hoogvlakte bij lage 

zon. Daardoor 

komen kleuren en 

relioef nog mooier 

uit. Uiteindelijk 

maak je de huttentocht om de overgang van 

dag-nacht hoog in de bergen te ervaren. Tineke, 

Loek en Harry vinden dat ze nog genoeg energie 

hebben om ook nog even voor het diner de ca 

300 meter hoger gelegen gletcher Glacier de 

l‟Arpont te bezoeken.    

Foto:  Loek 

 

De refuge voldoet prima. Goed eten, en een 

slaapruimte waar we met ons allen bij elkaar 

liggen. Er is zelfs een warme douche.  

 

De volgende dag na het ontbijt vervolgen we de 

balconwandeling en komen bij een uitgestrekte 

hoogvlakte, die ooit bedekt was met Glacier de 

Peive. Het landschap is ruig en stenig. We lunchen 

bij een paar meertjes. Hierin zwemmen 

alpensalamanders en verblijven kikkers. We dalen 

af naar een brug over Torrent de la Rocheure 

(2000 meter) om vervolgens weer te klimmen naar 

Refuge du Plan du Lac.  Vanaf Refuge de l‟Arpont 

naar deze refuge is een behoorlijke wandeling 

waarmee je wel een dagje zoet bent. 

Daarna is het nog een paar kilometer naar de 

parkeerplaats waar we om 17.00 aankomen. Daar 

worden de bestuurders opgehaald door Auke 

Cuiper zodat ze de auto‟s kunnen halen om  de 

overige deelnemers naar het kamp te brengen. 

Het was een prachtige wandelexcursie, met 

mooie uitzichten.  

 
Freek           

Uitzicht - Refuge de l’Arpont -  Foto:  Freek 
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Zaterdag 4 augustus - Eikelmuis – Yolanda ten 

Tije 
 
Zaterdag 4 augustus besloot ik om een dag niet 

met een excursie mee te gaan maar samen met 

Loes op het kampterrein te blijven om daar te 

vlinderen. Tijdens het kamp was ik al met de meest  

fantastische excursies meegeweest en heb van 

vele mooie uitzichten mogen genieten. Vaak ging 

het om loopexcursies en voor zowel vlinders en 

bloemen was vaak geen tijd. Die dag besloot ik 

me dus helemaal aan het vlinderen te wijden. Het 

werd vooral een luie dag. Op een gegeven 

moment herinnerde ik mijn voornemens en liep 

met mijn vlindernet naar de weg achter de 

camping. Daar zag ik iets ritselen. Het was geen 

hagedis en nieuwsgierig ging ik kijken. Een muisje 

zat daar zo driftig aan een klaverblad te trekken 

dat hij daar totaal in op ging. Uitvoerig ging ik het 

muisje fotograferen en toen ik hier mee klaar was 

wenkte ik Els dat ze moest komen. Nadat ik Els de 

muis had aangewezen ging ik de rest van de  

 

 

camping waarschuwen. Terug bij Els zag ik bij haar 

voeten een tweede muis. Het ging duidelijk om 2 

jonkies. Els pakte er eentje op zodat iedereen het 

goed kon zien. Ook nadat het muisje weer was 

teruggezet maakte het geen aanstalte om te 

vluchten. Later bij de caravan werd de muis als 

Eikelmuis gedetermineerd. Zo zie je maar weer dat 

je voor een leuke waarneming helemaal het 

kampterrein niet hoeft te verlaten! 

 

Yolanda ten Thije 
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De  bonte avond – Jos van Zaalen 
 

Het doorgeefdiner  waarbij  we in het verlengde 

van de pannenkoekenavond overal mochten 

proeven  wat  ieder zo culinair in huis had 

verdiende minstens een Michelinster en was  

een passend bruggetje naar de bonte avond. 

 

En over die brug kwam heel wat binnen. 

Goed dat er drie presentatoren waren om al het 

moois aan te kondigen en er vooral het tempo 

in te houden,dit middels ter zake downde 

gedichtjes. 

Het werd een kaleidoscopisch geheel  dat 

uiterst gevarieerd was. 

 
 

Alles wat geboden werd was  serieus voorbereid   

en ver van langeonderbroekenlol. 

 

Ook de kinderen hadden hierin een  groot 

aandeel. 

Is hier de Hymalaya. 

Het liedje dat   opnieuw moest en toen een 

familieuitvoering werd. 

 

Allemaal schitterend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vel eigen teksten 

 

We  hopen van harte dat de eigen teksten een 

plaatsje vinden in het sfeerverslag en niet 

verzonken zijn in bescheidenheid. 

 

 
 

De hele presentatie  vond plaats tegen de 

achtergrond van de GARP 

die dan weer op een kelkblad van een bloem 

leek,dan weer deed ,denken aan 

beschermende vleugels van een vogel of vlinder 

of aan een groot boomblad  . 

 

Om half tien was het afgelopen of eigenlijk nee 

d bonte avond ging naadloos over een gezellig 

samenzijn met veel te drinken en veel te eten. 

Dit alles opgeluisterd door  muziek  en zang van 

kwaliteit. 

 

Zo rond elf uur hadden de meesten van ons  hun 

tent opgezocht met het oog op het vertrek 

Op de ochtend die zou volgen. 

 

Centraal stond het vertrek van Hans en Els Lohr . 

We hopen dat ze een goede reis hebben 

gehad en dat  de kruisbanden van Hans  niet 

echt een kruis meer zijn. 

 

Als we wat namen vergeten van  alles wat op 

de vindlijsten staat  dan kunnen we daarmee 

leven. 

 

Echter  14 oktober Delft moet in ons geheugen  

gegrift. 

 

Jos van Zaalen 
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Over paringsgedrag van slakken - Herman Roode 
 

 
 
Bij weekdieren zie soms je een aparte gebeurtenis 

n.l. het paringsgedrag. 

Tijdens de eerste excursie naar een grotje vlak bij 

ons kampterrein, stond Hennie even te wachten 

tot iedereen de grot van binnen had gezien, een 

daar zag ze een hele leuke gebeurtenis n.l. het 

paren van naaktslakken . 

 

Op een naaldboom op ongeveer 2 meter van de 

grond hadden de slakken van slijm een 

aanhechtingsplaats gemaakt, en aan een lange 

slijmdraad van ongeveer 100cm hingen de twee 

slakken, in elkaar gedraaid.(zie foto) 

Uit de voorkant van de slakken laten ze dan 

beiden hun penis(piemel) zakken, deze is 

ongeveer 9 cm dat is twee keer zo lang als het 

lichaam, en zijn ook om elkaar gedraaid. 

Aan het einde van de penis wordt het zaad 

uitgewisseld. Na de daad gaan de slakken weer 

uit elkaar en ieder hun weegs, de paring kan wel 

enkele uren duren. 

De soort van het hele gebeuren was de Zwarte 

aardslak.  

Na thuiskomst hoorde ik een uitzending van 

Vroege vogels waarin werd gemeld dat er 

naaktslakken zijn die een penis hebben van 10 

maal de lengte van hun lichaam, deze slakken  

kunnen 10 tot 15 cm lang worden dus reken maar 

uit !!! 

Na de excursie ben ik s‟middags nog even gaan 

kijken in de hoop dat ze nog bezig waren, maar 

alleen de aanhechtingsplaats was nog te vinden 

op de boom. 

Zelf was ik nog niet eerder getuige geweest van 

een dergelijke paring van naaktslakken, wel had ik 

het gezien op foto‟s.  

Van huisjesslakken en van de gewone Wegslak zie 

je wel vaker paringen. 

 

 

 
 

 

Tijdens dit kamp zijn 10 naaktslakken en 31 

huisjesslakken waargenomen ze waren niet 

allemaal zo spectaculair als de Zwarte aardslak. 

Maar toch was het weer een genot om thuis alles 

weer te determineren en te zien dat, niet voor niets 

zoveel hout en stenen omgedraaid waren. 

 

De slakkenpakker Herman Roode 
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Slakkenlijst- Herman Roode 

 

 
Huisjesslakken 

  Chondrinidae Abida secale Korenkorrel-slak 

Clausiliidae Macrogastra attenuata Geribde clausilia 

Clausiliidae Macrogastra ventricosa Buikige clausilia 

Discidae Discus ruderatus Bruine discusslak 

Enidae Merdigera obscura Donkere torenslak 

Enidae Jaminia  quadridens  Linkse torenslak 

Enidae  Zebrina detrita 
 Euconulidae Euconulus fulvus Gladde tolslak 

Helicidae Arianta arbustorum Heesterslak 

Helicidae Cepaea nemoralis (Gewone) Tuinslak 

Helicidae Cepaea sylvatica Alpen tuinslak 

Helicidae Chilostoma alpinum Alpen-veldslak 

Helicidae Chilostoma glaciale 
 Helicidae Ciliella ciliata Wimperslak 

Helicidae Helicella obvia Oostelijke heideslak 

Helicidae Helix pomatia Wijngaardslak 

Hygromiidae Candidula intersecta Grofgeribde grasslak 

Hygromiidae Trichia hispida Haarslak 

Pupillidae Pupilla muscorum Mostonnetje 

Pupillidae Pupilla triplicata Drietand tonnetje 

Pyramidulidae Pyramidula rupestris (Gewone) Rotstol 

Valloniidae Vallonia costata Geribde jachthorenslak 

Valloniidae Vallonia excentrica Scheve jachthorenslak 

Vertiginidae Truncatellina callicratis Zuidelijke korfslak 

Vertiginidae Truncatellina cylindrica Cylindrische korfslak 

Vitrinidae Eucobresia diaphana Oorvormige glasslak 

Vitrinidae Phenacolimax annularis Alpen glasslak 

Zonitidae Aegopinella nitens Brede blinkslak 

Zonitidae Nesovitrea hammonis Ammonshorentje 

Zonitidae Oxychilus cellarius Kelder-glansslak 

Zonitidae Vitrea crystallina (Gewone) Kristalslak  

naaktslakken 
   Agriolimacidae Deroceras agreste Witte akkerslak 

Agriolimacidae Deroceras reticulatum Gevlekte akkerslak 

Arionidae Arion ater (Gewone) Wegslak 

Arionidae Arion circumscriptus Grauwe wegslak 

Arionidae Arion silvaticus Bos-wegslak 

Arionidae Arion subfuscus Bruine wegslak 

Limacidae Limax cinereoniger Zwarte aardslak 

Limacidae Limax maximus Grote aardslak / Tijgerslak 

Limacidae Malacolimax tenellus Tere aardslak 

Milacidae Tandonia budapestensis Slanke kielnaaktslak 
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Vogellijst KNNV-Bramans-kamp 2007 - Vasco Van der Boon 
 
Van zaterdag 21 juli tot en met maandag 6 

augustus 2007 zijn door deelnemers van het KNNV-

Alpenkamp in het Franse Bramans in totaal 69 

vogelsoorten waargenomen. Daaronder 10 

soorten die alleen op verschillende verre tochten 

buiten het kampexcursieprogramma aan de 

Italiaanse zijde van de Alpen zijn waargenomen. 

Resteren dus 59 vogelsoorten die tijdens het 

eigenlijke kamp in de Vanoise zijn waargenomen. 

Dat zijn weinig soorten, maar wel conform de 

verwachtingen. 

Hooggebergte is ornithologisch nu eenmaal 

soortenarm. Hoogzomer is bovendien de 

moeilijkste periode van het jaar om de schaarse 

wel aanwezige soorten te detecteren. Zangvogels 

zingen niet of nauwelijks meer. Succesvol 

uitgevlogen nageslacht houdt zich gedeisd om 

aan de aandacht te ontsnappen van mogelijke 

belagers. 

Dit alles in aanmerking nemende, vonden de 

vogelaars op het kamp de vogels in Bramans en 

wijde omtrek toch nog extreem schaars. Er waren 

dagen dat er nauwelijks iets anders dan wat 

Alpenkauwen en de obligate Notenkrakers werd 

gezien. De leukste waarnemingen waren 

Lammergier, Slangenarend, Steenarend, 

Alpengierzwaluw, Rotszwaluw, Cirlgors, Grijze Gors 

en Sneeuwvink. Met uitzondering van de Cirlgors 

allen alpine vogelsoorten. 

Opvallende hiaten in de soortenlijst zijn onder meer 

Rotskruiper, Rode Rotslijster, Blauwe Rotslijster, 

Citroenkanarie en Ortolaan. We zijn intensief in de 

biotopen van deze vogels op excursie geweest, en 

het is bekend dat deze vogels in deze streek 

redelijk present zijn. Maar er zijn geen 

waarnemingen van deze soorten gemeld. Dat er 

geen telescopen mee op excursie zijn gesjouwd 

kan dit ten minste deels verklaren. 

 
 

1. Fuut - 2 augustus in Italiaanse voor-Alpen: 15 

Laghi dei Avigliana. 

2. Kleine Zilverreiger - 2 augustus in Italiaanse 

Turijn: 3 in de Po. 

3. Blauwe Reiger - 2 augustus in Italië: 3 in Laghi 

dei Avigliana, 3 Turijn (Po). 

4. Wilde Eend - 2 augustus in Italiaanse Turijn: 10 

in de Po. 

5. Lammergier - 3 augustus 1 bij Refuge Plan du 

Lac; 4 augustus 2 Parking de Bellecombe. 

6. Steenarend - vanaf het kamp en hoog in de 

bergen een tiental waarnemingen. Eenmaal 

4. 

7. Slangenarend - 26 juli 1 Plan d‟Amont. 4 

augustus 1 boven camping Bramans. 

8. Rode Wouw - 2 augustus 1 in Italië op weg 

naar Turijn. 

9. Buizerd - dagelijks maximaal twee boven 

camping Ambin in Bramans. Verder niet. 

10. Sperwer - 27 juli 1 exemplaar in vallei d‟Ambin. 

11. Torenvalk - een tiental verspreide 

waarnemingen, vooral vanaf de camping 

d‟Ambin. 

12. Slechtvalk - 27 en 28 juli 2 rond Refuge 

Bramanette en 4 augustus 2 Refuge de 

L‟Arpont. 

13. Witgat - 2 augustus 1 in Turijn in de Po. 

14. Kokmeeuw - 2 augustus tien in Turijn in de Po. 

15. Geelpootmeeuw - 2 augustus twee in Turijn in 

de Po. 

16. Rotsduif - een handvol verspreide 

waarnemingen hoog in de bergen. 

17. Houtduif - een tiental verspreide 

waarnemingen lager in de valleien. 

18. Turkse Tortel - een tiental verspreide 

waarnemingen in de dorpen.. 

19. Dwergooruil - iedere nacht een roepend 

exemplaar vanaf camping d‟Ambin Bramans. 

20. Gierzwaluw - dagelijks tientallen in elke vallei. 

21. Alpengierzwaluw - in de loop van het kamp 

een steeds actievere groep van 20 boven 

Bramans. 29 juli en 4 augustus een dozijn pal 

ten zuiden van Col d L‟Iseran. 

22. Groene Specht - dagelijks een vijftal 

audiowaarnemingen in alle bossen. 

23. Grote Bonte Specht - slechts twee niet 

geadministreerde waarnemingen in de Arc-

vallei. 

24. Veldleeuwerik - 29 juli vier zingende 

exemplaren op 2500 meter langs de Sentier du 

Balcon tussen Bonneval-sur-Arc en Col de 

l‟Iseran. 

25. Rotszwaluw - 25 juli vier rond de Monolithe de 

Sardières. Tweede week kamp nog een niet 

genotuleerde waarneming elders. 

26. Huiszwaluw - 24 juli twee boven Bramans. 

27. Waterpieper - op alle tochten boven de 

boomgrens frequent maar niet veel aanwezig. 

28. Witte kwikstaart - in verschillende dorpen en 

valleien verspreid aanwezig. 

29. Grote Gele kwikstaart - een drietal meldingen 

van telkens 1 exemplaar. 

30. Winterkoning - schaars waargenomen. 

31. Waterspreeuw – meerdere exemplaren op 2 

augustus vanuit de Italiaanse voor-Alpen (in 

de stroomversnellingen in het dorpje Piode). 

32. Heggenmus - regelmatig maar niet veel 

onderin de berghellingen gehoord. 
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33. Alpenheggenmus - 4 augustus 2 bij restaurant 

Col de l‟Iseran. 

34. Roodborst - een drietal waarnemingen 

verspreid over het kamp. 

35. Zwarte Roodstaart - een achttal verspreide 

waarnemingen boven de boomgrens. 

36. Tapuit - twee dozijn waarnemingen boven de 

boomgrens op en boven alpenweiden. 

37. Paapje - 25 juli 1 bij Ruisseau d‟Ambin en 29 juli 

1 in vallei onder Refuge de Carro. 

38. Zanglijster - iedere dag roepend op de 

camping en verspreid op valleitochten. 

39. Grote Lijster - een vijftal waarnemingen, onder 

meer op de camping. 

40. Merel - zeven meldingen, verspreid over 

verschillende excursies. 

41. Zwartkop - nog dagelijks tientallen zingend in 

de onderste hellingbossen. 

42. Tjiftjaf - op de camping iedere dag een 

roepende uitgevolgen familie. 

43. Tuinfluiter - 26 juli 1 zingend onder bovenste 

stuwmeer Plan d‟Amont. 

44. Goudhaan - 1 ongenotuleerde melding. 

45. Vuurgoudhaan - 29 juli 1 zingend in dorpskern 

Bonneval-sur-Arc. 

46. Koolmees - dagelijks waarnemingen, maar 

niet veel. 

47. Zwarte Mees - nog intensief zingend en 

wellicht daardoor meest algemeen 

waargenomen mees, vooral in de 

hellingnaaldbossen. 

48. Pimpelmees - schaarse verspreide 

waarnemingen. 

49. Kuifmees - op één na meest algemene mees, 

druk roepend in de naaldbossen. 

50. Matkop - dagelijks meerdere waarnemingen 

in een ander biotoop dan vanuit Nederland 

gewend: natte naaldbossen. 

51. Staartmees - schaars maar regelmatig 

waargenomen. 

52. Grauwe Klauwier - dagelijks 1 paar met 

minstens twee uitgevlogen jongen bij de 

camping, dus ten oosten van Bramans en op 

24 juli 1 uitgevlogen jong direct ten westen 

van Bramans. 

53. Gaai - dagelijks een handvol waarnemingen 

vanuit alle excursies, behalve boven de 

boomgrens. 

54. Notenkraker - dagelijks tientallen 

waarnemingen in hellingbos. Meest 

waargenomen vogel. 

55. Alpenkraai - vier meldingen van telkens slechts 

enkele exemplaren: 25 juli een handvol bij 

Plan d‟Amont; 27 juli twee à drie bij Refuge 

Bramanette; 29 juli enkelen bij Refuge de 

Carro en 4 augustus ongekwantificeerde 

melding van Refuge de l‟Arpont. 

56. Alpenkauw - boven boomgrens vaak 

tientallen. Record 3 augustus: 350 rond Refuge 

Plan du Lac. 

57. Zwarte Kraai - regelmatig gezien, waaronder 

dagelijks boven de camping 1 à 2. 

58. Bonte Kraai - 2 augustus 1 scharminkel 

middenin Italiaanse Turijn 

59. Raaf - een handvol waarnemingen van 

maximaal 2. 

60. Italiaanse Mus - onder meer in Bramans, Le 

Verney en Bonneval-sur-Arc. 

61. Sneeuwvink - een viertal meldingen van 

groepjes bij Parking de Bellecombe, Col de 

Petit Mont Cenis, de Balconroute boven 

Bonneval-sur-Arc en Col de l‟Iseran. Op die 

laatste plek op 4 augustus 20 stuks bij het 

restaurant, waaronder adulte die twee nesten 

met luidkeels piepende jongen onder de 

dakpannen van het restaurant voerden. Hier 

kwamen de Sneeuwvinken tot op een halve 

meter afstand op de mensen afvliegen, op 

zoek naar hapjes. 

62. Vink - dagelijks nog wel enkele zingende 

exemplaren in de hellingbossen. 

63. Putter - dagelijks op de camping, daarbuiten 

zelden gemeld. 

64. Europese Kanarie - bij alle dorpjes en 

gehuchtjes zingend waargenomen. 

65. Goudvink - dagelijks een enkeling in de 

hellingbossen. 

66. Kruisbek - een tiental waarnemingen, vaak in 

groepsverband. 

67. Geelgors - dagelijks zingend in de valleien 

waargenomen. 

68. Cirlgors - op de camping een familie met 

uitgevlogen jongen. Daarbuiten een handvol 

waarnemingen, waaronder 31 juli drie tegelijk 

zingend bij Avérole. 

69. Grijze Gors - 27 juli 1 exemplaar bij de eerste 

sneeuw voor Col de Bramanette. 

 
Vasco van der Boon 
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Sprinkhanenkamp - Loes Bakker 
 
Voor mij staat het zomerkamp van Bramans in mijn 

hoofd opgeslagen als sprinkhanenkamp. 

Nog nooit heb ik zoveel sprinkhanen gezien! Bij 

aankomst wist ik niet wat me overkwam: 

Bij iedere stap die ik in het gras zette, sprongen wel 

meer dan 10 sprinkhanen weg. 

Toen de tent eenmaal stond, ben ik de omgeving 

eens gaan verkennen. Eerst naar dat leuke pad 

dat bovenlangs ons campingveldje liep. Daar heb 

ik op mijn gemak de sprinkhanen bekeken.en naar 

de verschillende geluiden van die beestjes 

geluisterd.  

Schrok ik me daar een ongeluk omdat ik dacht het 

gesis van een slang te horen! Bleek dit toch 

gewoon het geluid van een sprinkhaansoort te zijn, 

die niet in Nederland voorkomt.  

Ook heb ik eens gekeken hoe ze het geluid 

produceerden. Ik kon alleen maar bewegende 

achterpoten ontdekken, terwijl ik de sprinkhanen 

hoorde tjirpen. Ik heb nog gezocht naar parende 

sprinkhanen, maar die heb ik die twee weken niet 

kunnen ontdekken.Was het misschien de tijd er niet 

voor? Teruggekomen bij de tent zag ik binnen 

overal sprinkhanen. Ze zaten in en op de 

kookspullen en op de binnentent. Dit jaar ritste we 

niet vanwege de muggen maar vanwege de 

sprinkhanen de binnentent dicht. 

Tijdens de eerste excursie in de buurt dacht ik een 

vlinder op te zien vliegen, een blauwtje, bleek dit 

de blauwgevleugelde sprinkhaan te zijn en even 

later zag ik ook de roodgevleugelde  voor me uit 

vliegen/springen. Weer een hele nieuwe 

ontdekking voor me dat sommige sprinkhanen ook 

kunnen vliegen en zelfs gekleurde vleugels kunnen 

hebben. 

Tijdens het kamp heb ik me later verbaasd over de 

grote groene sabelsprinkhaan. Die was niet alleen 

erg groot, maar die kon ook wel  een afstand van 

10 meter vliegend overbruggen. 

Overdag hoorde je de hele dag het getsjirp, 

gekriek en gesis in schillende snelheden en 

toonhoogtes. Maar je raakte er aan gewend en 

het werd meer een onopvallend 

achtergrondgeluid. Alleen ‟s avonds hoorde je 

nog een enkele sprinkhaan, dan was het opeens 

weer opvallend stil. Eigenlijk had ik s‟avonds meer 

sprinkhaangeluiden verwacht. 

Omdat mijn interesse voor sprinkhanen was 

gewekt, heb ik me de laatste dag tijdens de 

insectenexcursie vooral bezig gehouden met 

sprinkhanen determineren. Kim leerde mij hoe je 

het lijfje vast kon pakken om ze daarna bij de 

achterpoten vast te kunnen houden zodat je ze 

goed kan bekijken. De meesten spuugden een 

viezig goedje uit hun bek, een afweermechanisme 

voor als ze door vogels gepakt worden, vertelde 

Kim. Het is overigens nog een hele kunst zo‟n 

sprinkhaan niet te stevig en niet te los vasthouden. 

Ze sprongen dan ook geregeld weg en iedere 

keer schrok ik weer. Ik vond ze best griezelig, 

helemaal als je ze door de loep bekeken had. En ik 

was niet de enige held op sokken. Kim liep 

ondertussen over het terrein en liet ons hele grote 

sprinkhanen zien, in zijn ene hand het mannetje en 

in de andere het vrouwtje van de wrattenbijter 

(enge naam hoor!). Even later  kwam hij met een 

mannetje en vrouwtje grote groene 

sabelsprinkhaan, ook zo‟n grote soort. Om die 

sprinkhanen te vinden is al knap, maar nog 

knapper is het om in iedere hand zo‟n sprinkhaan 

te kunnen vangen. Dan kom je toch handen 

tekort? Voor mij is Kim een echte specialist! 

 

Bij het afbreken van de tent heb ik zoveel mogelijk 

geprobeerd de sprinkhanen weg te jagen. In Delft 

aangekomen, kwam er toch nog een kleine 

halfdode sprinkhaan uit de tent vandaan. Daar 

verder niet op gelet. Een week later vond Michel 

een klein knalgroen sprinkhaantje op zijn plafond. 

Nadat hij deze had gevangen en gedetermineerd 

bleek het de zuidelijke boomsprinkhaan. Jawel dat 

was de meegelifte sprinkhaan uit Frankrijk. Michel 

heeft haar in zijn tuintje losgelaten. Zullen de 

buurtbewoners ook lifters uit Frankrijk hebben 

meegenomen? Dan krijgt dit verhaal misschien 

nog een vervolg. 

 

Loes Bakker 

Bidsprinkhaan 
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Vlinderen nabij Bramans en Vlinderwaarnemingen – Michel Adrichem 
 
We hebben bij elkaar aardig wat soorten gezien. Ik 

heb geen zeldzame of weinig voorkomende 

vlinders op onze soortenlijst aangetroffen. Voor ons 

plattelanders zijn echter vooral de bergsoorten 

altijd wel bijzonder om te zien. We hebben ook 

enkele variaties op de nominaat (standaardvorm) 

gezien. Dit zijn dus geen andere soorten maar het 

is een kleurvariatie op de standaarduitvoering zal 

ik maar zeggen. Als we beide hebben gezien staat 

de variatie er tussen haakjes (en f.) achter. In de 

lijst staat de Grote boswachter omdat wij menen 

dat we deze hebben gezien. Echter volgens de 

nieuwe vlindergids kan je de Grote en de Kleine 

boswachter eigenlijk alleen maar goed 

onderscheiden met genitaalonderzoek. Eventueel 

kan er dus sprake zijn van de Kleine boswachter 

(Hipparchia fagi).  

 

  
Herders Parelmoervlinder 

 

Vlinderen in Frankrijk blijft voor mij bijzonder. Niet 

alleen omdat waar je in Nederland bijna fanatiek 

moet zoeken naar vlinders, je in Frankrijk bijna 

struikelt over de aantallen en soorten. Maar ook 

vanwege de omgeving en de sfeer. Een goed 

voorbeeld hiervan vind ik het bergweitje bij de 

berghut refuge de Bramanette. Eerst een mooie 

tocht vanaf de camping naar de 800 meter hoger 

gelegen berghut. Bovengekomen vingen Loes en 

ik in een uurtje tijd 12 soorten vlinders op een 

oppervlakte van ongeveer 200 m². Het vangen 

kostte misschien totaal 10 minuten. Het 

determineren kostte duidelijk meer tijd. Natuurlijk 

bijna allemaal vlinders die je alleen in de bergen 

tegenkomt. Onderwijl genoot ik ook van de mooie 

vergezichten, een heerlijke Leffe en ´s-avonds 

werd ons een heerlijke maaltijd voorgeschoteld. 

Zou het me gaan vervelen om hier een tijdje te 

blijven vroeg ik mezelf af.   

Iedereen heeft zo zijn bijzondere ervaringen en 

waarnemingen. Zo heeft Loes haar eerste 

Koningspage gezien. Prachtig vond ze deze 

vlinder. Die vlinder maakte meer indruk dan de 

waterval waar we net waren geweest. Tijdens de 

afdaling van de Col de Liseran zijn we gestopt en 

hebben we nog even “gevlinderd”. Hier ving ik 

eindelijk na bijna twee weken vangen de Kleine 

apollovlinder. Het was een beetje afgevlogen 

exemplaar maar hij was het. Dus was ik ook 

gelukkig. Jetty had onderwijl met haar hand op 

haar buik drie kwartiertjes in de zon liggen pitten 

met als gevolg een mooie afdruk op haar buik. Tja, 

zo snel kon het gaan in het zonnetje. Iedere dag 

had wel zo zijn bijzondere ervaringen. Nabij 

Bellecombe fladderde een fragiel 

bergresedawitje. Het fraaie witte vlindertje in 

combinatie met de omgeving gaf mij kriebels in 

mijn buik. De fantastische vergezichten, mooie 

natuur, wandelen met anderen, vlinders (en 

andere insecten) en ook het mooie weer vind ik 

een ideale combinatie voor een heerlijke vakantie. 

Twee weken vlinderen nabij Bramans ik kijk er met 

genoegen op terug..    

 

Michel van Adrichem 

 

 Bleek blauwtje 

 

Geraadpleegde boeken 

Tolman T.,  De Nieuwe Vlindergids, Tirion  (1999)  

Lafranchis T., Les Papillons de jour de France, 

Collection Parthénope édition biotope (2000) 

Wijnhoff I, veldgids Dagvlinders, Stichting Uitgeverij 

KNNV (1999)  

 
Papilionidae 

Koninginnepage Papilio machaon 

Koningspage  Iphiclides podalirius  

Apollovlinder  Parnassius apollo 

Kleine apollovlinder Parnassius phoebus (en f 

cardinalis)  

 

Pieridae 

Groot geaderd witje Aporia crataegi 

Klein koolwitje  Pieris rapae 

Klein geaderd witje Pieris napi 

Bergresedawitje Pontia callidice 

Bergluzernevlinder Colias phicomone 

Oranje luzernevlinder Colias croceus 

Gele luzernevlinder Colias hyale 

Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni  

Boswitje  Leptidea sinapis 
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Licaenidae 

Morgenrood  Lycaena virgaureae 

Bruine vuurvlinder  Lycaena tityrus subalpinus 

Rode vuurvlinder Lycaena hippothoe 

Zuidelijk dwergblauwtje Cupido osiris 

Klein tijmblauwtje Pseudophilotes baton 

Heideblauwtje  Pleibeius argus 

Vals heideblauwtje Pleibeius idas 

Bruin blauwtje  Aricia agestis 

Vals bruin blauwtje Aricia artaxerses allous 

Zilverbruin blauwtje Aricia nicias 

Noordelijk  

mansschildblauwtje Plebeius glandon 

Witstreepblauwtje Polyommatus damon 

Esparcetteblauwtje Polyommatus thersites 

Wikkeblauwtje  Polyommatus armandus 

Bleek blauwtje  Polyommatus coridon 

Provincaals bleek blauwtje Polyommatus 

hispana 

Adonisblauwtje Polyommatus bellargus 

Icarusblauwtje  Polyommatus icarus 

 

Nymphalidae 

Atalanta  Vanessa atalanta 

Kleine vos  Aglais urticae 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album 

Keizersmantel  Argynnis paphia 

Grote parelmoervlinder Argynnis aglaja 

Duinparelmoervlinder Argynnis niobe (en f. eris) 

 

Purperstreepparelmoer 

vlinder   Brenthis ino 

Herdersparelmoervlinder Boloria pales 

Bergparelmoervlinder  Boloria napaea 

Titania‟s parelmoervlinder Boloria titania 

Zilveren maan   Boloria selena 

Knoopkruidparelmoer 

vlinder    Melitaea phoebe 

Tweekleurige parelmoer 

vlinder    Melitaea didyma 

Woudparelmoervlinder Meliteae diamina 

Bosparelmoervlinder  Meliteae athalia 

Alpenparelmoervlinder Melitaea varia 

 

 
 

Satyrinae 

Dambordje  Melanargia galathea 

Grote boswachter Hiparchia fagi 

Grote saterzandoog Satyrus ferula 

Witbandzandoog  Brintesia circe 

Boserebia  Erebia ligea 

Grote erebia  Erebia euryale f adyte 

Zomererebia  Erebia aethiops 

Bergerebia  Erebia epiphron 

Blinde bergerebia Erebia pharte 

Kleine bergerebia Erebia melampus 

Gewone zijde-erebia Erebia gorge 

Alpenzijde-erebia Erebia mnestra 

Gewone glanserebia Erebia cassioides 

Donkere erebia Erebia meolans 

Bruin zandoogje Maniola jurtina 

Grauw zandoogje Hyponephele lycaon 

Zuidelijk grauw zandoogje Hyponephele 

lupinus lupinus 

Hooibeestje  Coenonympha pamphilus 

Alpenhooibeestje Coenonympha gardetta 

Roodstreephooibeestje Coenonymha 

glycerion 

Rotsvlinder  Lasiommata maera 

Argusvlinder  Lasiommata megera 

 

Hesperiidae 

Groot spikkeldikkopje Pyrgus alveus 

Witgezoomd spikkel 

dikkopje  Pyrgus carthami 

Westelijk spikkeldikkopje Pyrgus carlinae 

Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola 

Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris 

Kommavlinder  Hesperis comma 

Groot dikkopje          Ochlodes venata 

 

Edelweiss 
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Plantenlijst - Kim Meijer 

1 5 7 8 18 19 20 21 a 1 5 7 8 18 19 20 21 a

Aarddistel * Citroengele honingklaver *

Aardr. Klokje * Cypreswolfsmelk * *

Aarereprijs * * * * * Dennenorchis * *

Absint * Dodewaad *
Achillea moschata * Donkere muurpeper *

Adderwortel * * Drakenkopkransblad *

Akkeleiruit * Driedistel *

Akkerklokje * Dryas * *

Akkerwinde * * Duifkruid * *

Alpen engelsgras * Duizendblad * *

Alpenandoorn * Dwergogentroost *

Alpenaster * * * Echt walstro *

Alpenbergvlas * Echte gamander * * *

Alpenbetonie * Eenhovige centaurie *

Alpendost * Elfenvingerhoedje * *

Alpenfijnstraal * Engbloem *

Alpenglidkruid * Erica carnea *

Alpenguldenroede * * Esparcette * *

Alpenhertshooi * Geel stalkruid * *

Alpenhoefblad * Geel walstroo *

Alpenklaver * Geelhartje *

Alpenleeuwenbek * * Gele alpenannemoon *

Alpenmargriet * Gele anemoon *

Alpenmelksla * Gele aplenanemoon *

Alpenogentroost * * Gele bergsteenbreek * *

Alpensla * * Gele bieslelie *

Alpentijloos * * Gele gentiaan *

Alpenvergeetmijniet * Gele knolsteenbreek *

Alpenvrouwenmantel * * Gele monnikskap * * *

Alpenweegbree * * Gele morgenster *

Alpenwondklaver * Gele ogentroost * *

Alpenzuring * Geoorde silene *

Altijdgroene steenbreek * Gestippelde gentiaan *
Amelanchier ovalis * Gestreepte leeuwenbek *

Arnica * Gevlekt hertshooi *

Arve * * Gevlekte havikskruid *
Astrantia major * Gewone bergwolfsklauw *
Astrantia minor * * Gewone huislook * *

Bartsia * Gewone margriet * *

Basterdklaver * Gewoon zonneroosje *

Behaard klokje * * Glanzend duifkruid *

Beierse gentiaan * * * Glanzende scabiosa *

Bergandoorn * * Glidkruid *

Bergerwt * Goudscherm * *

Berggamander * Grasklokje * *

Berghuislook * * * * Grauwe klierstijl *

Bergklaver * Grijskruid *

Bergklokje * Groene els *

Bergknautia * Groene nachtorchis * *

Bergkorenbloem * Groot kaasjeskruid *

Bergnagelkruid * * * Groot wilgenroosje * *

Bergvaleriaan * Grootbladig duizendblad *

Bergvlier * Grootbladige ganzerik *

Berooide distel * Grootbloemige ganzerik *
Betonie * * Grote brunel *

Betonierapunzel * Grote centaurie *

Bieslook * * Grote keverorchis * *

Blaassilene * Grote klis * *

Blauwe bremraap * Grote muggenorchis * *

Blauwe monnikskap * Grote ratelaar * *

Blauwe sla * Grote weegbree *

Bleke klaver * Gulden roede *

Bolrapunzel * Halfbolrapunzel *

Bosooievaarsbek * Harig klokje * *

Bosorchis * * * Hartbladige kogelbloem *

Bosrank * Hemelsleutel * *

Brave handrik * Hengel *

Brede orchis * * Hopklaver *

Brede wespenorchis * Jeneverbes * * *

Breedbladige laserkruid * Jupiteranjer *

Breedbloem campanula * Kaal stofzaad *

Brilkruid * Kale vrouwenmantel *

Bruine klaver * * * Kalkbedstro *

Bruinrode wespenorchis * Kamperfoelie *
Bupleurum ranuncoloides * Kattenkruid *
Bupleurum stellatum * Kleefkruid *
Campanula bertolae * Klein hoefblad *
Campanula scheuzeri * Klein sterscherm *
Campanula stenocodon * Klein warkruid *

Centauria nervosa * * Klein wasbloempje *

Excursie Excursie
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1 5 7 8 18 19 20 21 a 1 5 7 8 18 19 20 21 a

Kleine pimpernel * Steenanjer * *

Kleine ratelaar * Steenbraam *

Kleine steentijm * Stekelige vederdistel *

Knautia * Stengelloze gentiaan * *

Knikkende distel * * Stengelloze silene *

Knoopkruid * Stengelomvattende havikskruid *

Knopig vetmuur * Stergoudscherm *

Kogelbloem * Stersteenbreek *

Kranskartelblad * Stijve ogenstroost * *

Kruidpend gipskruid * Stipa pinnata *

Kruipend gipskruid * Stompbladige wilg *

Kruipend stalkruid * * Thijm *

Kruiptijm * Tofieldia *

Kruisbladgentiaan * Trilgras *

Kruisbloemgentiaan * Tripmadam * * *

Langsporig bosviooltje * * Trollius * *

Lansvaren * * Tuinanjer *
Laterphium latifolium * Turkse lelie * * * * *

Levendbarend gras * Tweebloemig viooltje *

Levendbarend knoopkruid * * Vanilleorchis * *

Leverbloempje * Vedergras *

Liefdesvetkruid * * * Veelstekelige vederdistel *

Luzerne * Veenpluis *

Luzerneklaver * Veldgentiaan * * * * *

Maanvaren * * Veldlathyrus *

Milde averuit * Veldsalie * *

Moncenis kartelblad * Veronica alionii *

Mossteenbreek * Vetblad * *

Muggenorchis * Villars' boterbloem *

Muizenoor * * * Viltganzerik * *

Muskusduizendblad * Viltige havikskruid *

Muskuskaasjeskruid * * Viola biflora *

Muurpeper * Vlasbekje *

Nachtsilene * Vleeskleurig kartelblad *

Netbladige wilg * * Vleugelstjebloem *

Ononis cenisia * Vogelkop kartelblad * *
Ononis cristata * Voorjaarsgentiaan *

Ononis rotundifolia * Wespenorchis *

Oranje streepzaad * * Wilde asperge *
Orthilia secunda * Wildemanskruid *
Oxytropis campestris * * Wintergroen *

Paardehoefklaver * Wit vetkruid * *

Parnassia * * Witte engbloem *

Pauwanjer * * Wollig havikskruid *

Plataanbladige boterbloem * Wollige distel *

Poelgentiaan * Wollige sneeuwbal *
Primula latifolia * Wondklaver *

Puinwilgenroosje * Zilverdistel * * *

Purperwilg * * Zonneroosje * *

Ranonkelgoudscherm * Zuurbes *

Reseda * Zwarte vanilleorchis * *

Rijsbes * Totaal (292) 85 65 41 29 2 37 12 59 77

Robertskruid *

Rode bosbes * *

Roestbladige alpenroosje * *

Rondbladige steenbreek * *

Rood peperboompje *
Rosa majalis *

Rotsereprijs *

Rotszeepkruid *

Rozenkransje * * * * *

Ruig klokje *

Ruige weegbree *

Ruwe steenbreek *
Saxifraga azoides * *

Scharlei *

Scherpe fijnstraal *

Scheuzers klokje *
Sedum alpestrum *

Seguirs wolfsmelk *
Senecio doronicum *

Sint Janskruid *

Slangenkruid * *

Slangenweegbree *

Slanke sleutelbloem * 1 5 7 8 # # # # a

Smalle weegbree *

Sneeuwgentiaan * * *

Sneeuwvrouwenmantel *

Spaanse zuring * *

Spinnenwebhuislook * * *
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Ook waargenomen:  
Echte Alpenschaard  
foto: Yolanda ten Tije 
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Plantenlijst - Els Löhr 
 
Lycopodiaceae- wolfsklauwfam. 

Lycopodium annotinum- stekende 

wolfsklauw 

 

Equisetopsida. 

Equisetum arvense- heermoes 

Equisetum sylvaticum – 

bospaardestaart 

 

Pteropsida- varens 

Asplenium ruta-muraria 

Botrychium lunaria- gelobde 

maanvaren 

Polystichum lonchitis- lansvaren 

Polypodium vulgara – eikvaren 

 

Pinaceae-dennenfam. 

Picea abies- fijnspar 

Pinus cembra- alpenden (arve) 

 

Cupressaceae – cipresfamilie 

Juniperus communis - jeneverbes 

 

Papaveraceae – Papaverfamilie 

Chelidonium majus – stinkende 

gouwe 

Papaver rhoeas – grote klaproos 

 

Cannabaceae – hennepfamilie 

Humulus lupulus – hop 

 

Betulaceae – berkenfamilie 

Alnus viridis – groene els 

Corylus avellana – hazelaar 

 

Ranunculaceae- ranonkel fam. 

Aconitum lycotonum- gele 

monnikskap 

Aconitum napellus subsp vulgare- 

blauwe monnikskap 

Caltha palustris- dotterbloem 

Clematis vitalba – bosrank 

Hepatica nobilis- leverbloempje 

Pulsatilla alpina ssp apiifolia – gele 

alpenanemoon 

Pulsatilla vulgare- wildemanskruid 

Ranunculus acris- scherpe 

boterbloem 

Ranunculus alpestris – 

alpenboterbloem 

Ranunculus glacialis - 

gletsjerboterbloem 

Ranunculus Kuepferi plantaginea – 

Pyrenese ranonkel 

Ranunculus platanifolius – Witte 

boterbloem 

Ranunculus serpens subsp 

nemorosus- bosboterbloem 

Ranunculus trichophyllus ssp 

trichophyllus- waterranonkel 

Thalictrum aquilegifolium 

Trollius europaeus- europese trollius 

Berberidaceae – berberisfamilie 

Berberis vulgaris - zuurbes 

 

Urticaceae- brandnetelfam. 

Urtica dioica- grote brandnetel 

 

Chenopodiaceae- ganzenvoet fam. 

Chenopodium bonus- henricus- 

brave hendrik 

 

Caryophyllaceae- anjer fam. 

Arenaria biflora- zandmuur 

Cerastium uniflorum – 1-bloemige 

hoornbloem 

Dianthus caryophyllis 

Dianthus pavonius (neglectus)-

Pauwanjer 

Dianthus sylvestris - steenanjer 

Gypsophila repens – kruipend 

gipskruid 

Lychnis alpina (Silene suecica)– 

alpenpekanjer 

Lychnis flos-jovis - jupiteranjer 

Minuartia sedoides – 

„dwergveldmuur‟ 

Sagina saginoides –Alpenvetmuur 

Saponaria ocymoides – rotszeepkruid 

Silene acaulis- stengelloze silene 

Silene bryoides ssp exscarpa – 

stengelloze silene 

Silene latifolia - avondkoekoeksbloem 

Silene nutans- nachtsilene 

Silene otitis – geoorde silene 

Silene vulgaris- blaassilene 

Spergula arvensis- spurrie  

 

Berberidaceae - berberisfamilie 

Berberis vulgaris – zuurbes 

 

Polygonacaea- duizendknoop fam. 

Polygonum aviculare- varkensgras 

Polygonum bistorta- adderwortel. 

Polygonum viviparum- 

levendbarende duizendknoop 

Rumex alpinus- veldzuring 

Rumex scutatus – spaanse zuring 

 

Hypericaceae- hertshooifam. 

Hypericum maculatum – gevlekt 

hertshooi 

Hypericum perforatum- sint janskruid 

Hypericum richerii - Alpenhertshooi 

 

Malvaceae- kaasjeskruid fam. 

Malva moschata- muskuskaasjeskruid 

 

Cistaceae- zonneroosjesfam. 

Helianthemum ssp.- zonneroosje 

 

Violaceae- viooltjesfam. 

Viola biflora- tweebloemig viooltje 

Viola calcarata – langgespoord 

viooltje 

Viola tricolore- driekleurig viooltje 

Salicaceae- wilgen fam. 

Salix helvetica – Zwitserse wilg 

Salix herbacea – kruidwilg 

Salix purpurea - purperwilg 

Salix reticulata- netnervige wilg 

Salix retusa – stompbladige wilg 

 

Brassicacaea- kruisbloemen fam. 

Berteroa incana – grijskruid 

Biscutella laevigata- glad brilkruid 

Brassica napus- koolzaad 

Capasella bursa pastoris- herderstasje 

Draba azoides – rotshongerbloempje 

Huegeninia tanacetifolia - 

Pritzelago alpina - alpengemskers 

 

Resedaceae – resedafamilie. 

Reseda lutea – wilde reseda 

 

Empetraceae- kraaiheide fam. 

Empetrum nigrum- kraaiheide 

 

Ericaceae- heidefam. 

Arctostaphylos uva-ursi – beredruif 

Calluna vulgaris- struikhei 

Rhodondendron ferrugineum- 

roestbladig alpenroosje 

Vaccinium idaea- rode bodbes 

Vaccinium myrtillis- blauwe bosbes 

Vaccinium uliginosum- rijsbes 

 

Pyrolaceae- wintergroenfam. 

Pyrola rotundifolia- rond wintergroen 

Pyrola secunda – eenzijdig 

wintergroen 

Monotropa hypopytis – kaal stofzaad 

 

Primulaceae- sleutelbloemfam. 

Androsace obtusifolia – stompbladig 

manschild 

Primula elatior – slanke sleutelbloem 

Primula farinosa – melige 

sleutelbloem 

Primula latifolia – stinkende 

sleutelbloem 

 

Convolvulaceae – windefamilie 

Convolvulus arvensis - akkerwinde 

 

Crassulaceae- vetplanten fam. 

Sedum  anacampseros – 

liefdesvetkruid 

Sedum acre- muurpeper. 

Sedum album- wit vetkruid 

Sedum atratum – donkere 

muurpeper 

Sedum rupestre - tripmadam 

Sempervivum arachnoideum- 

spinnenweb huislook 

Sempervivum montanum- 

berghuislook 

Sempervivum tectorum- gewone 

huislook 

 

Saxifragacaea- steenbreek 

Parnassia palustris- parnassia 

Saxifraga aizoides- gele 

bergsteenbreek 

Saxifraga aspera – ruwe steenbreek 

Saxifraga bryoides - mossteenbreek 

Saxifraga exarata 

Saxifraga oppositifolia – 

zuiltjessteenbreek 

Saxifraga paniculata – immergroene 

steenbreek 

Saxifraga rotundifolia- rondbladige 

steenbreek 

Saxifraga stellaris – stersteenbreek 

 

Rosaceae- rozen fam. 

Alchemilla alpina- 

alpenvrouwenmantel 
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Alchemilla glabra – kale 

vrouwenmantel 

Alchemilla nitida vrouwenmantel 

Alchemilla pentaphyllea – 

sneeuwdalvr.mantel 

Amelanchier ovalis – Europees 

krentenboompje 

Dryas octopetala- zilverwortel 

Filipendula ulmaria- moerasspirea 

Fragaria vesca- bosaardbei 

Geum montanum- bergnagelkruid 

Potentilla argentea – viltganzerik 

Potentilla aurea – goudgele ganzerik 

Potentilla brauneana (P.dubium) 

Potentilla erecta- tormentil 

Potentilla grandiflora – 

grootbl.ganzerik 

Potentilla reptans- vijfvingerkruid 

Rubus idaeus- framboos 

Rubus saxatilis - steenbraam 

Sobus aucuparia- lijsterbes 

 

Fabaceae-vlinderbloemen fam. 

Anthyllis vulneraria subsp- wondklaver 

Anthyllis vuln.ssp valesiaca – walliser 

wondklaver 

Astragalus alpinus- alpenhokjespeul 

Astragalus campestris –alpentragant 

Astragalus monsspessulanus – 

Montpelliertragant 

Astragalus onobrychis - hokjespeul 

Coronilla varia – bopnt kroonkruid 

Hippocrepis comosa – 

paardehoefklaver 

Lathyrus pratensis - veldlathyrus 

Lotus corniculatus- gewone rolklaver 

Medicago lupulina - hopklaver 

Medicago sativa- luzerne 

Melilotus alba- witte honigklaver 

Melilotus officinalis- citroengele 

honingklaver 

Onobrychis Montana – 

bergesparcette 

Ononis cenisia – Mont Cenis stalkruid 

Ononis natrix – geel stalkruid 

Ononis cristata 

Ononis repens – kruipend stalkruid 

Ononis rotundifolia – rondbladig 

stalkruid 

Oxytropis campestris – 

beemdvlaggewikke 

Oxytropis jacquinii - bergvlaggewikke 

Trifolium alpinum- alpenklaver 

Trifolium badium- bruine klaver 

Trifolium hybridum- basterdklaver 

Trifolium montanum- bergklaver 

Trifolium pratense- rode klaver 

Trifolium repens- witte klaver 

Trifolium pallescens – bleke klaver 

Viccia cracca- vogelwikke 

 

Elaeagnaceae – duindoornfamilie 

Hippophae rhamnoides - duindoorn 

 

Thymealaecae- peperboompjesfam. 

Daphne mezerum- rood 

peperboompje 

 

Cistaceae – zonneroosjesfamilie. 

Helianthemum nummelarium – geel 

zonneroosje 

 

Onagraceae- teunisbloemfam. 

Chamerion angustifolium- 

wilgenroosje 

Epilobium fleischeri –wilgenroosje 

Epilobium montanum- 

bergbasterdwederik 

Epilobium tetragonum – kantige 

basterdwederik 

 

Santalaceae- sandelhoutfam. 

Thesium alpinum- alpen bergvlas 

 

Euphorbiaceae- wolfsmelkfam. 

Euphorbia cyparissias- 

cypreswolfsmelk 

Euphorbia seguierana – 

zandwolfsmelk 

 

Linaceae – vlasfamilie 

Linum catharicum - geelhartje 

 

Polygalaceae- vleugeltjesbloemfam. 

Polygala vulgaris- gewone 

vleugeltjesbloem. 

 

Geraniaceae- ooievaarsbek fam. 

Geranium pyrenaicum - 

bermooievaarsbek 

Geranium robertianum- robertskruid 

Geranuim sylvaticum- 

bosooievaarsbek 

 

Apiaceae- schermbloemenfam. 

Aegopodium podagraria - 

zevenblad 

Angelica sylvestris- gewone 

engelwortel 

Astrantia major – groot sterrenscherm 

Astrantia minor- klein sterrenscherm 

Bupleurum ranunculoides - 

berggoudscherm 

Bupleurum stellatum – stervormig 

goudscherm 

Daurus carota – peen 

Heracleum sphondylium- gewone 

bereklauw 

Laserpithium siler - berglaserkruid 

Laserpitium halleri- laserkruid 

Laserpitium latifolium – breedbladig 

laserkruid 

Peucedanum ostruthium- 

meesterwortel 

 

Gentianaceae- gentiaanfam. 

Gentiana acaulis – Stengelloze 

gentiaan 

Gentiana bavarica – Beierse 

gentiaan 

Gentiana brachyphylla – kortbladige 

gentiaan 

Gentiana cruciata – 

kruisbladgentiaan 

Gentiana kochiana – Kochs gentiaan 

Gentiana nivalis- sneeuwgentiaan 

Gentiana lutea – gele gentiaan 

Gentiana punctata- gestippelde 

gentiaan 

Gentiana tenella – tere gentiaan 

Gentiana verna- voorjaarsgentiaan 

Gentianella amarella – slanke 

gentiaan 

Gentianella campestris- 

veldgentiaan 

Gentianella germanica- duitse 

gentiaan 

Swertia perennis - poelgentiaan 

 

Asclepiadaceae- zijdeplantfam. 

Vincetoxicum hirundinaria- witte 

engbloem 

 

Cuscutaceae- warkruidfam. 

Cuscuta epithymum – klein warkruid 

Cuscuta europeae- groot warkruid 

 

Boraginaceae- ruwbladigen 

Cerinthe glabra – kaal wasbloempje 

Echium vulgare – slangenkruid 

Myosotis alpestris- alpenvergeet mij 

nietje 

Symphytum officinalis- smeerwortel 

 

Lamiaceae- lipbloemenfam. 

Acinos alpinus – alpensteentijm 

Acinos arvensis – kleine steentijm 

Galeopsis tetrahit- gewone 

hennepnetel 

Galeopsis angustifolia - smalle raai 

Galeopsis ladanum – (Gal.pourpre) 

Linaria alpine- alpenleeuwebek 

Linaria vulgaris- vlasbekje 

Mentha longifolia- hertsmunt 

Nepeta nepetella – klein kattenkruid 

Origanum vulgare – wilde marjolein 

Prunella grandiflora – grote brunel 

Prunella vulgaris- gewone brunel 

Salvia pratensis- veldsalie 

Salvia sclarea - scharlei 

Scutellaria alpina – alpenglidkruid 

Stachys sylvatica- bosandoorn 

Stachys officinalis – betonie 

Stachys pradica – alpenbetonie 

Stachys recta - bergandoorn 

Teucrium chamaedrys- echte 

gamander 

Teucrium montanum - 

berggamander 

Thymus praecox subsp polytrichus- 

kruiptijm 

Thymus seryllum- wilde tijm 

Thymus serp.alpigenus – alpentijm 

 

Globulariaceae – kogelbloemfamilie 

Globularia cordifolia – hartbladige 

kogelbloem 

Globularia punctata - kogelbloem 

 

Plantaginaceae- weegbreefam. 

Plantago alpina- alpenweegbree 

Plantago lanceolata- smalle 

weegbree 

Plantago major- grote weegbree 

Plantago maritima ssp maritima - 

slangenweegbree 

Plantago media- ruige weegbree 

Plantago sempervivum Crantz 

 

Orobanchaceae – Bremraapfamilie 

Orobanche purpurea – blauwe 

bremraap 

 

Scrophulariaceae- helmkruidfam. 

Bartsia alpina – alpenhelm 

Euphrasia alpina – alpen ogentroost 

Euphasia mimima- dwergogentroost 

Euphrasia montana- ogentroost 
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Euphrasia rostkoviana- beklierde 

ogentroost 

Linaria alpina – alpenleeuwenbek 

Linaria repens – gestreepte 

leeuwenbek 

Linaria supina – liggende leeuwenbek 

Linaria vulgaris – vlasbekje 

Myosotis alpestris - 

alpenvergeetmijnietje 

Pedicularis rostrato-spicata- 

vleeskleurig kartelblad 

Pedicularis rostrato-capitata – 

vogelkopkartelblad 

Pedicularis cenisia - 

Montceniskartelblad 

Pedicularis verticillata - 

kranskartelblad 

Rinanthus alectorolophus- harige 

ratelaar 

Rinanthus angustifolius- grote ratelaar 

Veronica allionii – „kruip.aarereprijs‟ 

Veronica spicata - aarereprijs 

Veronica alpina – alpenereprijs 

Veronica chameadrys – gewone 

ereprijs 

Veronica fruticans – rotsereprijs 

 

Lentibulariaceae- blaasjeskruidfam. 

Pinguicula vulgaris- gewoon vetblad 

 

Caprifoliaceae – kamperfoeliefamilie 

Lonicera periclymenum – 

wildekamperfoelie 

Lonicera xylosteum – rode 

kamperfoelie 

Sambucus racemosa - trosvlier 

 

Valerianaceae – valeriaanfamilie. 

Valeriana montana – bergvaleriaan 

Valeriana officinalis – echte valeriaan 

Campanulaceae- klokjesfam. 

Campanula barbata- harig klokje 

Campanula bertolae 

Campanula cenisia – 

montcenisklokje 

Campanula cervicaria – borstelig 

klokje 

Campanula cochleariifolia – 

zodeklokje 

Campanula glomerata- kluwenklokje 

Campanula rapuncoloides- 

akkerklokje  

Campanula rhomb. – bergklokje 

Campanula rotundifolia- grasklokje 

Campanula scheuzeri- scheuzers  

grasklokje 

Campanula spicata – aardragend 

klokje 

Campanula trachelium – ruig klokje 

Phyteuma betonicafolium- betonie 

rapunzel 

Phyteuma haemisphaericum- 

halfbolrapunzel 

Phyteuma nigrum- zwarte rapunzel 

Phyteuma scorzonirifolium- 

schorseneerrapunzel 

Phyteuma spicatum- witte rapunzel 

 

Rubiaceae- sterbladigen 

Asperula cynanchica - kalkbedstro 

Galium mollugo- glad walstro 

Galium odoratum – 

lievevrouwenbedstro 

Galium rubrum – „rood walstro‟ 

Galium verum- geel walstro 

 

Dipsacaceae- kaardebolfamilie 

Knautia arvensis - beemdkroon 

Knautia dipsacifolia- bergknautia 

Scabiosa columbaria- duifkruid 

Scabiosa lucida – glanzend duifkruid 

 

Asteraceae- composieten 

Achillea nana – dwergduizendblad 

Achillea macrophylla – grootbladig 

duizendblad 

Achillea herba-rotta - 

Adonostyles alliariae- grauwe 

alpenmarjolein 

Adenostylis glabra – kale klierstijl 

Achillea millefolium-  gewoon 

duizendblad 

Antennaria dioica- rozenkransje 

Arnica montanum- valkruid 

Artemisia absinthium - absintalsem 

Artemisia campestris – wilde averuit 

Artemisia vulgaris- bijvoet 

Aster alpinus- alpenaster 

Aster bellidiast.micelii –alpenmadelief 

Carduus defloratus – alpendistel 

Carduus notans – knikkende distel 

Carlina aucalis- zilverdistel 

Carlina vulgaris - driedistel 

Centaurea montana -  bergcentaurie 

Centaurea jacea - knoopkruid  

Centaurea cyanus korenbloem 

Centaurea nervosa (uniflora) 

Centaurea scabiosa – grote 

centaurie 

Cicerbita alpina- alpensla 

Cirsium acaule – aarddistel 

Cirsium arvense – akkerdistel 

Cirsium eriophorum – wollige distel 

Cirsium helenioides- ongelijkbladige 

distel 

Cirsium spinossisimum- 

dichtgestekelde vederdistel 

Cirsium vulgaris - speerdistel 

Crepis aurea- goudgeel streepzaad 

Doronicum grandiflorum – 

grootbl.voorj.zonnebloem 

Erigeron acer – scherpe fijnstraal 

Erigeron alpinus - alpenfijnstraal 

Erigeron uniflorus- eenhoofdige 

fijnstraal 

Eupatorium cannabinum - 

Koninginnekruid 

Gnaphalium sylvatics- 

bosdroogbloem 

Hieracium amplexicaule – 

stengelomvattend havikskruid 

Hieracium pilosella- muizenoor 

Hieracium tomentosum – viltig 

havikskruid 

Hieracium villosum – wollig havikskruid 

Hieracium    gevlekt havikskruid  

Hypochoeris uniflora- eenhoofdig 

biggenkruid 

Homogyne aloina – alpenhoefblad 

Lactua perennis – blauwe sla 

Leontopodium alpinum - edelweiss 

Leucanthemopsis alpina- 

gew.alpenmargriet 

Leucanthemum vulgare- gewone 

margriet 

Mycelis muralis - muursla 

Prenanthes purpurea – rode bergsla 

Senecio doronicum - gemzekruiskruid 

Senecio i.ssp incanus – grijs kruiskruid 

Solidago virgaurea- echte 

guldenroede 

Sonchus oleraceus- gewone 

melkdistel 

Taraxacum officinale- paardebloem 

Tussilago farfara- klein hoefblad 

 

Cyperaceae- cypergrassen 

Eriophorom vaginatum- eenarig 

wollegras 

E. angustifolium- veenpluis 

 

Poaceae- grassenfam. 

Nardus stricta- borstelgras 

Dactylis glomerata- kropaar 

Cynosurus cristatus- kamgras 

Briza media- bevertjes 

Melica nutans- knikkend parelgras 

Anthoxanthum odoratum- gewoon 

reukgras 

Stipa pinnata - vedergras 

Stipa Calamagrostis - vedergras 

Koeleria vallesiana – „walliser‟ 

fakkelgras 

Achnatherum Calamagrostis 

Poa bulbosa - knolbeemdgras 

 

Liliaceae- leliefam. 

Colchicum alpinum – alpen 

herfsttijloos 

Tofieldia calyculata – gele bieslelie 

Allium schoenoprasum - 

alpenbieslook 

Allium vineale- kraailook 

Allium rotundifolium 

Asparagus officinalis - asperge 

Veratum album- witte nieswortel 

Lillium martagon- turkse lelie 

 

Orchidaceae- orchideeënfam. 

Coeloglossum viride – groene 

nachtorchis 

Dactylorhiza majalis subsp. Alpestris- 

brede orchis 

Dactylorhiza fuchsii- bosorchis 

Nigritella nigra- zwarte vanille orchis 

Gymnadia conopsea- grote 

muggenorchis 

Epipactis atrorubens- bruinrode 

wespenorchis 

Epipactis helleborine – 

breedbl.wespenorchis 

Listera ovata- grote keverorchis 

Goodyera repens – dennenorchis 

Pseudorchis albida – witte 

muggenorchis 

 

 

Augustus 2007 

Soorten door Els Löhr gezien. 

 

Opmerking: 

Door een misverstand zijn door Els en Kim plantenlijsten aangeleverd.  
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Lijst van Deelnemers en kampgegevens 
 

Deelnemers 
Loes Bakker 

Michel Adrichem 

Cheryl Adrichem 

Jetty Wickel 
 

Vasco van der Boom 

Aielle Erens 

Alouette van der Boom 

Jirôme van der Boom 
 

Auke Cuiper 

Anneke Cuiper - Pon 

Anne-Ciska Cuiper 
 

Freek den Dulk 

Tineke Doedens 

Tim den Dulk 
 

Harry van Haarlem 

Erna van Haarlem-De Vries 

Taco van Haarlem 
 

Joyce Heckman 

Paul Zeegers 
 

Louise Hoeksema 

Henk Hoeksema 

Claudia Hoeksema 

Marten Hoeksema 

Wolter Hoeksema 

Nel Korengevel 
 

Loek van de Lans 

Martine Lust 

Thomas van der Lans 

Luna van der Lans 
 

Els Lohr 

Hans Lohr 
 

Kim Meijer 

Anna Meijer Schwab 

Lotte Meijer 

Joost Meijer 
 

Hennie Roode-Woudstra 

Herman Roode 
 

Frans Roozen 

Yolanda Thije 
 

Betty van Leeuwen 
 

Herman Verschuren 

Hettie van Eijck 

Floris van Eijck 
 

Annemieke van Vucht 

Rob van Vucht 
 

Jos van Zaalen 

 

Kampbestuur  

Voorzitter :  Harry van Haarlem 

Admin : Betty van Leeuwen 

Excursieregelaars :  Kim Meijer & Vasco van 

der Boom 

 

Camping  “ Val d’Ambin ”  

Adres:  73500 Bramans – 

France 

Telnr:  00 33 479 05 03 05 
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