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KNNV Kamp, Franse Alpen (Les Ecrins) Camping des Faures 
 
Het verslag 
 
Na alle excursieformulieren, foto’s en bijdragen te hebben ontvangen kon ik het verslag samenstellen. Het 
lijkt, in het computertijdperk eenvoudig, maar dat was het niet. Hier en daar moeten er foto’s worden 
toegevoegd, de opmaak van de toegezonden documenten moeten hier en daar worden aangepast en de 
computer begaf het op het verkeerde moment. Gelukkig was de schade beperkt en kon met jullie hulp snel 
worden hersteld. Hiervoor mijn hartelijke dank. 
De problematiek ten aanzien van de zuurgraad van de bodem is in het kamp vele malen ter sprake 
gekomen. Willlem Wielemaker en Hans Fortuin hebben deze problematiek nog eens nader uitgewerkt in 
dit verslag. Hierdoor krijgt het verslag meer diepgang zodat het niet alleen een belevingsverslag maar ook 
een naslagwerk  is. 
Één ieder wens ik veel leesplezier en nogmaals hartelijke dank voor de geleverde bijdrage. 
 
De samensteller, Wytze Boersma 
 
 
Voorwoord van de voorzitster. 
 
Het kamp Des Faures in de Franse Alpen, park Les Ecrins, waarvan ik, voorzitter mocht zijn, heb ik een 
fijn kamp gevonden. Alles verliep op rolletjes. 
De excursies waren goed voorbereid. De admin heeft ook haar werk prima gedaan. 
De choc. kringen, waarin 's avonds de verslagen werden voorgelezen en behandeld waren steeds leuk, 
interessant en gezellig. 
Het weer was vanaf dinsdag prima. Soms erg warm, maar beter dan regen zoals 's maandags. 
De omgeving hier is prachtig. Een dorp verder (Le Desert) houdt de weg op. Hier beginnen vele 
bergwandelingen, waarvan wij er enkele deden. Andere wandelingen in de buurt bereikten we steeds na 
een stukje met de auto. 
De campingbeheerder was een aardige vent (idem zijn vrouw) en bereid tot wat noodzakelijke 
dienstverlening. Het sanitair was prima in orde, zeker goed schoon, wat toch altijd weer belangrijk is. 
De convo, die door de fam. Wielemaker was meegenomen werd met velen zaterdags opgezet. Dat was een 
leuke bezigheid. De afbraak op zaterdag na 2 weken was het einde. 
De laatste zaterdag aten we gezamenlijk in het restaurant te le Desert. Het e.e.a. was speciaal voor ons 
samengesteld. Leuk! Tijdens het kamp hield Ans op een avond een voordrachtje over het ontstaan van 
bergen e.a. geografische/geologische onderwerpen. Gerard vertelde op een andere avond veel over 
orchideeën. 
Het kamp was geslaagd 
 
 
 
Voorzitster,   Ans Vermolen 
 
 
 
  
 

“Als de confo staat, kan het kamp echt beginnen”
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Foto’s van de deelnemers, foto’s van Martha Asman 
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Les Ecrins, le parc national.  
 
Het nationale park “Les Ecrins”dat in 1973 de nationale status heeft gekregen, ligt ten zuiden van de lijn 
Grenoble – Briançon. De kern van het park, 91.800 ha bestaat uit een ruig gebied, bestaande uit graniet en 
gneismassieven met meer dan honderd toppen van 3000 m en hoger. De hoogste berg de “Barre des 
Ecrins”, is 4102 m hoog. Tussen deze bergen liggen de dalen op ongeveer 1000m. 37.000 ha van het park 
bestaat uit bergweiden en 3000 ha is bos. Het park is rijk aan gletschers met een totale oppervlakte van 
17.000 ha. Deze gletchers en de bergbeken hebben diepe sporen in dit gebied achtergelaten. Nauwe 
trogdalen en steile berghellingen zijn op deze manier gevormd. De verandering gaat nu nog steeds door. 
Vanuit het hart van het park stromen diverse rivieren. De Bonne, waar wij kampeerden is een van deze 
rivieren en stroomt richting Grenoble.  
Het sedimentgesteente, kalk, leisteen en zandsteen bedekken de oude lagen en is in he zuidoosten van het 
park nog in grote hoeveelheid aanwezig.  
In het park komen 210 vogelsoorten voor met 37 paren steenarend. 110 soorten gewervelde dieren. 1800 
plantensoorten waarvan 35 endemisch. 
Rondom het park ligt een overgangszone van 180.000 ha.  
Bezoekers aan het park moeten zich houden aan strenge regels, zoals honden aan de lijn, geen bloemen 
plukken, geen kampvuur, geen muziek, geen auto’s.  
Onze camping lag in het westen, bij Les Faures aan de rivier de Bonne. 
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Excursie overzicht van het KNNV kamp in Parc des Ecrins.   Periode 15 juni tot 29 juni 2008 Dag Hoogte  
Da
g Dat. Nr. Excursie terrein Omschrijving (overgenomen van excursieformulieren) deel .versch(m)

ma 6-16 1-16 Langs riviertje La Bonne naar le Chalp 
Bospad langs beek met weitjes. Rijk aan bloemen en 
vlinders 1/2 20m 

    2-16 Riviertje La Bonne volgen tot Le Désert 
Bergbeek met loofbos afgewisseld met (gemaaide) 
hooilandjes 1/2 200m 

di 6-17 1-17 Vanaf Le Désert ri. Cascade de la Pisse 
Smal dal met hooilanden. Bij cascade beekdalflora. Bij 
cabane alpenweide 3/4 350m 

    2-17 Cabane Prés Clos Klim door dennenbos. 3/4 600m 

wo 6-18 1-18 Valsenestre naar La Chapelle 
Loof- en naaldbos langs beek. Weiden en enkele linke 
puinstorthellingen 1/2 300m 

    2-18 Valsenestre ri. cabane du Vallon Flinke klim. Boven boomgrens. Brug weggeslagen. 3/4 700m 

    3-18 Cabane Prés Clos 
Berghelling met naald en loofhout. Boven boomgrens 
alpenweiden 3/4 600m 

do 6-19 1-19 le Villard naar Col d'Hurtières 
Flinke klim door bos. Rijke alpenweiflora en fraaie 
geologische verschijnselen. 3/4 900m 

    2-19 Cascade de Confolens, richting Cabane des Terras   Boshelling met loofbos 3/4 400m 

vr 6-20 1-20
Valsenestre naar Combe d'Oursière + pad westen 
van cabane Bos en berghelling 3/4 750m 

    2-20 Vallon de la Chalp Steile klim door dennenbos en alpenweides, bloemenrijk 1/1 950m 

za 6-21 1-21 Le Petit Chapelet 
Berghelling met naald en loofhout. Boven boomgrens 
alpenweiden 1/1 1000m 

    2-22 Notre Dama de la Salette naar Col d'Hurtières Bloemrijke alpenweide 1/1 50m 

ma 6-23 1-23 le Désert naar Col de Côte Belle 
Sportieve klim door beekdal. Geologische verschijnselen 
'orgelpijpen' 1/1 1000m 

    2-23 le Périér ri. les Surres Beukenbos, 90% schaduw 3/4 420m 

di 6-24 1-24 Cabane de Combe Guyon (vanaf Valsenestre) 
Zuidelijke helling. Stenige gedeelten, lage struiken en 
weiden 1/1 700m 

    2-24 Notre Dame, Mont Gargas Bloemrijke alpenhelling 1/1 550 m 

wo 6-25 1-25
Circuit du Béalier vanaf Entraiges, via Pont Vieux en 
Pont la Fayette Weiden met afwisselend bos. Dijkje langs rivier 1/2 100m 

    2-25 Van Le Périer naar Le Touret - Belvédère Beukenbos op berghelling. Prachtig uitzichtpunt. 1/1 600m 

    3-25 le Désert naar Col de Côte Belle 
Sportieve klim door beekdal. Geologische verschijnselen 
'orgelpijpen' 1/1 1000m 

do 6-26 1-26 Col d'Ornon 
Alpenweide cascade, smalle padgedeelten, schwingelfest-
zijn is aanbevolen 1/1 500m 

    2-26 La Chapelle naar Entraigues Langs kanaal en weg. 1/2 150m 

vr 2-27 1-27
St. Michel-en-Beaumont- Le Grand Clos - Le Signal 
de St. Michel 

Geaccidenteerd terrein met extensieve veeteelt. Bloemrijk 
weiland met wat bos 3/4 450m 

za 1-28 1-28
Circuit du Béalier vanaf Entraiges, via Pont Vieux en 
Pont la Fayette Weiden met afwisselend bos. Dijkje langs rivier 1/2 100m 
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De bergen, aardrijkskundig gezien. 
 
Ans hield een geografisch/geologisch praatje over o.a. het ontstaan van bergen. De Alpen (vertelde ze) waarin 
we ons bevonden behoort tot de jongste Alpine gebergten van de aarde. Twee voorafgaande tijden in de 
geschiedenis waarin gebergten werden gevormd waren de Caledonische en Hercynische gebergteketens. We 
spreken wat de tijd betreft over zo'n 600 miljoen, 300 miljoen en + 100 miljoen jaar geleden. De Alpine gordel 
groeit nog steeds. 
Hele massa's van de aardoppervlakte worden omhoog getild/ geperst en daarna zet de erosie in. Dit houdt in 
verfrommeling van de aardlagen, over elkaar heenschuiven, brekingen en afbraak. Jonge gebergten hebben 
scherpe punten, zoals de Alpen. Wat in het verhaal ook naar voren kwam was de aard van het gesteente. Graniet, 
Gneis e.a. gesteenten die veel silicium (Si) bevalen zijn zuur. Andere soorten met een minimum aan Si worden 
als basisch beschouwd. Zij bevatten veel kalk. Een en ander is natuurlijk zeer belangrijk voor de soort planten 
die op deze verschillende bodems groeien. Daarover kon/kan Willem Wielemaker wel het een en ander vertellen. 
lk hoopte dat m'n verhaal heeft bijgedragen tot interesse van het landschap en de aardbodem in het algemeen. 
 
Ans Vermolen 
 
 
 
 
Foto’s van bergen invoegen 
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De gesteentes in ons gebied 
Willem Wielemaker 
 
Inleiding 
 
Staat dit plantje nu op een zuur of op een basisch gesteente? Kan een zure bodem zich ook op een kalkrijke 
gesteente ontwikkelen of moet het gesteente dan een zure samenstelling hebben en .. wat is eigenlijk het verschil 
tussen een zure bodem en een zuur gesteente? 
Het waren vragen die tijdens de determinatie exercities aan de orde kwamen. Ook vroegen we ons soms af of een 
plant systematisch op een zuidhelling voorkwam (Engbloem) of dat dit toch aan het gesteente toegeschreven 
moest worden. 
Laten we daarom eens kijken hoe het zat met de gesteentes die we op onze excursies tegen kwamen. 
 
Zure kristallijne gesteentes 
(kaartuitsnede uit Carte géologique van het park des Ecrins, Debelmas et al.) 

Ons kamp lag in de kern van het park 
des Ecrins, die voornamelijk uit 
graniet en gneis bestaat. De dalen in 
dit gesteente worden gekenmerkt 
door vaak steile en ruige (puin) 
hellingen met soms enorme 
rotsblokken, zo mooi te zien in het 
dal naar La Pisse.  
Ook de alpenweitjes hadden een 
stenig karakter en waren vaak maar 
beperkt van omvang.   
Zuur gesteente: 
 
Samenstelling van enkele belangrijke 
gesteentevormende mineralen; de 
lichte komen vooral in zuur gesteente 
voor; de donkere zijn dominant in 
basische gesteentes 

 
kwarts  SiO2 
 orthoklaas KAlSi2,O2 

plagioklaas NaAlSi3 O10-CaAl2 Si2 08 
veldspaten (mengkristallen van albiet en anortiet) 
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Kwartsrijk gesteente zou misschien een betere term zijn dan zuur gesteente omdat je bij zuur eerder aan een zure 
bodem denkt. De recente verweringskorst van een graniet kan zelfs extreem basische omstandigheden opleveren 
(pH > 8) als er maar voldoende basen, zoals kalium en natrium, uit de verwerende veldspaten vrijkomen. Bij 
voortgaande verwering is de kans dat zich op dit gesteente een zure bodem (pH < 5,5) ontwikkelt echter wel 
groter dan op een basen- of  kalkrijk gesteente. Het zuur uit de plantenwortels wordt immers minder makkelijk 
geneutraliseerd als de basen zo langzaam beschikbaar komen als bij graniet.  
  
Kalkarme sedimentgesteentes 
 
Op onze tocht vanuit Les Faures naar le Pres clos kwamen we afwisselend door harde zandstenen/kwartsieten en 
door zwarte koolhoudende gesteentes met een leiachtige structuur. De laatste waren heel zacht en verweerden 
makkelijk tot klei. 

  
In zulk soort gesteente dringt water 
slecht in en zag je veel vochtminnende 
planten.  
 
Verder op deze tocht zagen we lagen 
van onverweerde en afgeronde stenen, 
afgezet door rivieren tijdens of na de 
gebergtevorming in het Perm. Bij le 
Pres Clos troffen we zelfs rode kleien 
aan, het resultaat van een tropische 
verwering die ook in die periode plaats 
vond. Dankzij de geringe druk die hier 
tijdens de gebergtevorming optrad zijn 
deze afzettingen maar weinig veranderd 
(gemetamorfoseerd). 

Waren we na Le Pres Clos doorgelopen dan waren we dolomiet en basalt, en tenslotte kalksedimenten 
tegengekomen (vlakbij Nôtre Dame de la Salette). Prachtig om dan de verandering in de flora op deze 
contrasterende gesteentes te zien. 
 
Kalkrijke (schisteuse) sedimentgesteentes 
 
Vooral de tochten naar Nôtre Dame de la Salette en vanuit Le Perier waren zeer populair. Men roemde de 
prachtige alpenweitjes vol met Trollius, Gentianen , Dryas en talrijke Orchideeën. In deze meer westelijk 
gelegen gebieden is kalkschalie het dominante gesteente. Het overdekt de onderliggende graniet en gneis 
volledig. Daarentegen zijn in de granitische kern van het gebied deze kalken door erosie verwijderd. Resten 
hiervan komen alleen voor in dalen die zich langs breuklijnen vormden, zoals van Le Desert naar La Belle Côte 
(zie kaartje). Door de verzakking bleef de kalk beschermd tegen erosie. De structuur van deze kalken is prachtig 
te zien op de col waar de lagen rechtop staan (les marnes). 
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Kristallijne basische gesteentes 
 
Via de talrijke breuken, die ten tijde en na de Hercynische gebergtevorming ontstonden is veel basische lava 
uitgevloeid. Ze staan op de kaart als spilliet (basalt: donker groen) en amfiboliet gneis (licht groen).  
 

De basalten zijn tijdens de gebergtevorming 
weinig veranderd. Een pracht voorbeeld is 
de steilwand van de basaltstroom (bij de 
tunnels), die zo mooi contrasteert met de 
glooiende (en zachtere) kalksedimenten 
(foto Hans Fortuin). 
 
Dit basische gesteente bevat eigenlijk geen 
vrije kwarts maar is erg donker gekleurd 
vanwege het hoge gehalte aan basische 
mineralen (silicaten rijk aan calcium, 
magnesium, ijzer etc.). Hoewel het 
gesteente rijk is aan calcium bevat het geen 
vrije kalk (CaCO3). Vaak is de basalt 
geassocieerd met dolomiet (geel op het 
kaartje): kalksteen waarin calcium ten dele 
door magnesium is vervangen.  
Bij de amfibolieten zijn de oorspronkelijke 

mineralen tijdens de gebergtevorming tot gesteente met een gneis structuur omgevormd. 
 
Riviersedimenten 
 
Op onze eerste tocht van Les Faures naar Le Desert was al opgevallen dat de bloemenweitjes eigenlijk het hele 
scala aan planten, van zuur tot kalkminnend, omvatte. Op het eerste gezicht zou je dat niet verwachten omdat de 
stenen en het zand een granitische samenstelling leken te hebben. Toen we het zand wat nauwkeuriger 
inspecteerden zagen we de makkelijk verwerende micas glinsteren in de zon. Een test met zoutzuur toonde aan 
dat ook wat kalk aanwezig was in het zand. Omdat we nu weten dat het dal naar La Belle Côte ook kalk bevat, is 
dat niet verwonderlijk. Pas ten oosten van Le Desert  verdwijnt de kalk uit het riviersediment. 
De kanaaltocht in de buurt van Entraigues bracht ons in aanraking met fijn grijs tot zwart siltig materiaal 
(korrelgrootte tussen 2 en 50 micron) waarmee men het kanaal vermoedelijk bekleed had om het waterdicht te 
maken. Ditzelfde slib troffen we ook op luwe plekken in de rivier aan. Het lijkt afkomstig van de donkere 
leiachtige sedimenten, die we onder anderen tegenkwamen op onze tocht naar Le Pres Clos (zie hierboven). 
 
Noord of zuidhelling 
De zon-beschenen zuidhellingen zijn veel droger dan de noordhellingen. Dit verschil in klimaat zien we ook 
terug in de bodem: ondiep en nogal stenig op de zuidhelling en humeus en dieper op de noordhelling, waar het 
bladstrooisel ook langer aanwezig is. Deze omstandigheden veroorzaken een wat zuurdere bodem. Het viel ons 
op dat Engbloem vooral op de zuidhelling voorkwam. Het is waarschijnlijk dat deze hellingen ook rijker zijn aan 
orchideeën. 
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rood = graniet; roze = gneiss; bruin =  
micaschisten; geel = kalkhoudende 
gesteenten; donkergroen = magmatische 
gesteenten (basalt bv); lichtgroen = 
amfiboliet (basisch); paars = 
kalkhoudende schisten; wit = 

 
Hoe het bij onze excursies zat met planten, zuurgraad, kalk en gesteenten (door Hans Fortuin) 
 
Inleiding 
Tijdens de choc, bij de bespreking van de dagexcursies en de gevonden planten, vielen er regelmatig woorden 
als basisch, kalkminnend,  zuurgraad en dergelijke. De discussie ging er dan over of en in hoeverre de 
aangetroffen planten klopten met de aard van het gesteente in de omgeving. Omdat die relatie me al 

verscheidene jaren interesseert , had ik de geologie in de Ecrins van 
tevoren al wat bestudeerd en begrepen dat ons kamp in een omgeving 
met veel graniet en gneiss zou liggen. Maar dankzij de expertise van 
Willem Wielemaker en de kaart van Gerard Harteveld kwam ik er 
tijdens het kamp achter dat de omgeving geologisch ingewikkelder in 
elkaar zit (zie foto). Graniet en gneiss zijn gesteenten die in 
geërodeerde vorm (grond) de bodem een zuur karakter geven, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld kalkhoudende gesteenten, die een 
basische reactie geven in de bodem. Dit verschil manifesteert zich o.a. 
in de plantengroei, wat plantenliefhebbers in verleden en heden niet is 
ontgaan en nog steeds niet ontgaat en het heeft met veel meer en andere 
waarnemingen geleid tot de wetenschap van de vegetatiekunde. 

Overigens zijn er zeker nog een vijftal andere factoren die de 
plantengroei ter plaatse bepalen. Maar in het vervolg van dit stukje zal 
het vooral om de pH of zuurgraad gaan. 
 
Nu is het wel van belang te weten dat een zure bodem (pH 6 of lager is 
zuur, 7 neutraal en 8 of hoger basisch) niet alleen van het gesteente 

afhangt en dat een basisch karakter niet alleen van de aanwezigheid van kalk afhangt. Bepaalde gesteenten zoals 
basalt en andere vulkanische gesteenten, maar ook sommige aan graniet verwante, waar geen kalk in aanwezig 
is, geven een basische reactie, terwijl met name een diepe grond op kalkgesteenten vaak zuur is. Dat heeft te 
maken met uitspoeling en de aanwezigheid van humus (zie ook onder Tabel 2, nogmaals). Opmerkelijks is 
trouwens dat planten onder laboratoriumomstandigheden vaak tolerant zijn voor pH en 
andere milieufactoren, terwijl ze in het veld misschien slechts voorkomen onder heel 
specifieke omstandigheden. Het laatste heeft vooral te maken met concurrentie. Maar ook 
in het veld zijn verschillen in tolerantie voor de zuurgraad tussen planten op te merken.  
Bij verwisselingsproeven met planten die afkomstig zijn van zure dan wel basische 
bodems is gebleken dat de helft van de ‘zure’ planten niet op kalkhoudende grond wilde 
groeien en dat van de ‘basische’ planten slechts een minderheid niet op een zure bodem 
wilde groeien. De kwestie van het kalkgehalte is namelijk vrij ingewikkeld. Kalk is een 
stof die als ze in overmaat aanwezig is, eigenlijk giftig is voor planten, maar anderzijds 
voordelen biedt wegens de grotere rijkdom aan mineralen in een basische bodem. 
Typische kalkplanten hebben een zodanige stofwisseling dat ze geen last hebben van de  
vele Calcium-ionen, terwijl ze wel het voordeel hebben van de rijkdom aan mineralen. 
Kortom, er zijn planten die het niet zoveel kan schelen op wat voor bodem ze groeien en 
anderzijds planten die óf kalk nodig hebben (‘Kalkzeiger’, zoals bv de Kogelbloem, 
Globularia cordifolia, foto) of kalk juist mijden (‘Säurezeiger’ zoals de Bosbes). Zulke specialisten zijn in het 
veld handig als indicatoren voor de grondsoort. 
 
Om terug te komen op het vraagstuk waar Willem en ik ons regelmatig druk over maakten, het viel op dat tijdens 
één en dezelfde wandeling en zelfs op dezelfde paar vierkante meters soms planten stonden die als ik dat nakeek 
in de Flora Helvetica, een verschillend optimum voor de zuurgraad zouden hebben. Klopte de determinatie dus 
wel ? Gelukkig waren Wytze Boersma en anderen er ook nog. Uitgaand van de juistheid van onze determinaties 
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ga ik in het volgende in op een paar voorbeelden van tijdens excursies waargenomen planten met de bedoeling 
bovenstaand verhaal te illustreren en op ’t eerste gezicht gekke resultaten te verklaren (voorzover mogelijk). 
 
Tabel 1 
In deze en de volgende tabellen staan planten die ik zelf op de betreffende excursie genoteerd heb. De excursie 
naar de Combe Oursière vertrok vanuit Valsenestre. Het pad ging eerst door bos, later via een beekinsnijding en 
bos naar hellingen waar sneeuw had gelegen en Daphne-struikjes en Soldanella stonden plus een kleine cabane. 
 

Tab.  1 Excursie naar de Combe Oursière   Tab.  2 Excursie Gargas: Dryasveld  
Soortsnaam pH kalk kalk  Soortsnaam pH bodem kalk 

Adenostyles leucophylla zuur/neutr    Achillea millefolium agg. neutraal alle  
Arctostaphylos uva-ursi neutraal alle   Antennaria dioica zuur/neutr   
Cardamine pentaphyllos bas/neutr    Anthyllis montana basisch   
Cardamine resedifolia zuur/neutr    Arabis alpina ssp. alpina bas/neutr   
Cardamine resedifolia zuur/neutr    Arabis hirsuta bas/neutr   
Clematis alpina bas/neutr alle   Astragalus australis bas/neutr   
Corallorhiza  trifida neutraal alle   Cetraria cucullata (korstmos)    
Crocus albiflorus neutraal alle   Dryas octopetala basisch   
Daphne mezereum bas/neutr alle   Erysimum rhaeticum neutr/zuur   
Geum montanum zuur/neutr alle   Gentiana acaulis zuur/neutr alle  
Homogyne alpina neutraal alle   Gentiana verna bas/neutr   
Huguenina tanacetifolia neutraal    Helianthemum numm grandifl neutraal alle  
Lilium martagon bas/neutr    Ligusticum mutellinoides neutraal   
Luzula nivea zuur/neutr    Lotus alpinus neutraal alle  
Luzula pilosa zuur/neutr    Myosotis alpestris bas/neutr   
Luzula spicata zuur/neutr    Picris hieracioides ssp. Villarsii  bas/neutr alle  
Neottia nidus-avis neutraal    Poa alpina neutraal alle  
Paris quadrifolia neutraal alle   Polygala calcarea basisch  + 
Plantago alpina zuur/neutr    Pulsatilla alpina s.s.p. alpina bas/neutr   
Pulmonaria montana bas/neutr    Sesleria caerulea bas/neutr   
Pulsatilla alpina bas/neutr    Thymus alpigenus bas/neutr alle  
Ranunculus keupferi zuur/neutr   
Ranunculus montanus bas/neutr   
Sesleria caerulea bas/neutr   
Soldanella alpina neutraal Alle  
Vaccinium myrtillus zuur Alle  
Valeriana tripteris neutraal Alle  
Veratrum album neutraal   
Viola riviniana zuur/neutr   
 
 

Verscheidene deelnemers gingen van de cabane verder over enkele sneeuwveldjes 
naar een weide op een bultje met uitzicht rondom (richting Vercors op de foto). 
Op de geologische kaart voert deze weg (heel globaal genomen) eerst over door de 
Bonne en gletsjers  aangevoerd materiaal, dan over amfibolitisch gesteente en 
micaschist (licht gemetamorfoseerd gesteente) in het bos en langs de beek, vervolgens 
over kalkhoudend en vulkanisch gesteente naar de cabane en opnieuw over 
micaschist naar de weiden. Kortom ook qua zuurgraad heel verschillend gesteente. 

Amfiboliet is namelijk (enigszins) basisch, micaschist voornamelijk zuur, en kalkhoudend en vulkanisch 
gesteente zijn weer basisch.  
Naar de planten kijkend valt op dat er vrij veel zijn, die geen speciale voorkeur hebben voor bodemsoort en/of 
pH en dat de voorkeur voor basisch of zuur ongeveer gelijk verdeeld is. Geen enkele heeft persé kalk nodig om 

pH: bas = basisch; neutr = 
neutraal 
bodem: alle = op zure t/m           
basische gronden 
kalk: + = kalkbehoeftig; 
         - = kalk-mijdend
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te kunnen groeien en ook geen van hen is kalkmijdend. Dit klopt aardig met de geologische eigenschappen van 
de gesteenten op de route.  
 
Tabel 2 
In tabel 2 staan planten die Wytze en ik op een bepaalde plek van de Mont Gargas (± 2100 m) aantroffen, die 
opviel door de overvloed aan Dryas. Zoals aangegeven heeft Dryas zelf een voorkeur voor een basische bodem, 
maar blijken in zijn gezelschap planten te staan die die voorkeur niet voluit delen en zelfs enkele die meer zuur 
ge-orienteerd zijn. Is dat raar of betekent het dat Wytze en ik niet goed gedetermineerd hebben ? Ik kom daar op 
terug. 
 

Tab.  3 Excursie Côte Belle (2)  Tab..4 Excursie Voorbij Le Desert (na het kamp) 
Soortsnaam pH kalk kalk  Soortsnaam pH bodem kalk 

Asphodelus albus neutraal  alle    Acinos alpinus neutraal   ± 
Astragalus australis bas/neutr   ±  Bunium bulbocastanum bas/neutr   ± 
Astragalus onobrychis bas/neutr      Bupleurum stellatum zuur/neutr     
Biscutella laevigata bas/neutr      Carduus defloratus bas/neutr     
Carex flacca bas/neutr      Carex caryophyllea neutraal alle   
Carex sempervirens neutraal  alle    Centaurea nervosa neutraal alle   
Cerastium arvense neutraal  alle    Digitalis grandiflora neutraal  alle   
Draba aizoides bas/neutr      Digitalis lutea bas/neutr     
Dryas octopetala basisch      Epilobium fleischeri neutraal alle   
Elyna myosuroides neutraal       Festuca acuminata zuur     
Euphorbia cyparyssias neutraal  alle    Hieracium lactucella zuur/neutr     
Galium anisophyllum bas/neutr   +  Hieracium pictum neutraal     
Gentiana lutea bas/neutr   +  Hieracium pilosella neutraal alle   
Hippocrepis comosa bas/neutr      Hypochaeris maculata bas/neutr     
Leontodon crispus  bas/neutr  ±  Knautia arvensis neutraal alle   
Ligusticum spec neutraal       Lotus alpinus neutraal alle   
Linaria alpina bas/neutr alle    Luzula multiflora zuur/neutr alle   
Listera ovata neutraal  alle    Luzula nivea zuur/neutr     
Minuartia verna bas/neutr      Luzula sudetica zuur/neutr   - 
Narcissus radiiflorus neutraal    ±  Minuartia laricifolia zuur silicaat   
Orchis mascula  neutraal   ±  Nardus stricta zuur/neutr alle   
Sanguisorba major neutraal       Nigritella nigra (bas)/neut     
Pinguicula vulgaris bas/neutr      Phyteuma betonicifolium zuur/neutr     
Primula farinosa bas/neutr      Phyteuma ovatum neutraal     
Ranunculus montanus bas/neutr      Plantago alpina zuur/neutr     
Saxifraga exarata moschata bas/neutr      Primula latifolia zuur/neutr     
Scrophularia juratensis basisch   +  Rhinantus alectorolophus bas/neutr     
Sesleria caerulea bas/neutr      Rhododendron ferrugineum zuur/neutr     
Silene acaulis bas/neutr      Silene nutans bas/neutr     
Tofieldia calyculata bas/neutr alle    Silene rupestris zuur/neutr     
Trifolium montanum bas/neutr alle    Trifolium alpestre neutraal alle   
Valeriana montana basisch   ±  Trifolium aureum zuur/neutr alle   
     Trifolium pratense neutraal alle   
     Trisetum flavescens neutraal     
     Vaccinium myrtillus  zuur alle   
     Veronica fruticans neutraal alle   
     Vincetoxicum hirundinaria bas/neutr alle   
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Tabel 3 
In deze tabel staan de door mij genoteerde planten op de tweede excursie naar de Côte 
Belle ( 1200 – 2290 m). Geen ervan valt in de categorie zuur of zuur/neutraal. Het pad 
liep hier en daar zigzaggend via een beekinsnijding naar een col. De geologische kaart 
geeft aan dat het gesteente ter plaatse een schist is van kalkhoudende klei, wat betekent 
dat het uit allemaal laagjes bestaat. Het laatste was bijzonder duidelijk te zien op de col, 
waar de lagen loodrecht stonden (zie foto). Hoe dan ook, kalkhoudend en dus basisch. 
Verscheidene planten zijn zelfs kalkbehoeftig (+). Hier dus een duidelijke 
overeenstemming van eigenschappen tussen gesteente en flora. Dat er ook veel planten 
met een neutrale voorkeur groeiden is niet zo vreemd, wanneer je bedenkt dat deze 
meestal tolerant zijn voor de zuurgraad en kalk goed kunnen verdragen. 
 
 
 
Tabel 4 
Deze planten noteerde ik de dag waarop we nakamperend een wandeling wilden maken in een gneiss/graniet 
(zuur) gebied als contrast met dat van tabel 3. Te zien is dat de meeste planten een voorkeur hebben voor 
neutrale tot zure bodem. Maar niet uitsluitend en dat vraagt een verklaring.  
De eerste uitzondering is Bunium (Aardkastanje). Deze vonden we in het begin van de wandeling in een 
hooiland, op vrij vlak terrein, in de buurt van de Bonne. Dat betekent dat de grond door water of ijs is 
aangevoerd en is samengesteld uit wat vlakbij en wat stroomopwaarts aan gesteente aanwezig is. In dit geval een 
mengeling van kalkhoudend (basisch) en zuur gesteente. In hetzelfde hooiland kwamen de Behaarde ratelaar 
(Rhinantus), Knautia en Goudhaver (Trisetum) voor. Alledrie hebben een neutrale of basische voorkeur. Uit het 
begin van de wandeling stammen tevens Hypochaeris maculata (Gevlekt biggenkruid), Silene nutans 
(Nachtsilene) en Geel vingerhoedshruid (Digitalis lutea). Carduus defloratus (of misschien personata) vond ik 
een eind verder samen met Epilobium fleischeri en Phyteuma ovatum op een plek waar water opwelde. Willem 
heeft in het kamp weleens gezegd dat zoiets kan wijzen op een kalklaag. Het zou de verklaring kunnen zijn 
waarom op die plek planten staan met een voorkeur voor een neutrale tot basische bodem.  
De Rapunzelsoorten Phyteuma ovatum en Phyteuma betonicifolium zijn interessant in dit verhaal. Door tijdens 
de wandeling regelmatig de onderste blaadjes van de Rapunzels langs het pad te bekijken (ovatum heeft een 
hartvormig einde van de bladschijf en betonicifolium een vlak tot wigvormig einde), merkte ik dat het aandeel 
betonicifolium (zuur) toenam en ovatum (basisch) afnam naarmate de wandeling vorderde. 
Wat de verdere planten betreft, Bupleurum stellatum groeide samen met Primula latifolia en Festuca acuminata 
op een blok graniet. Het klopt met hun voorkeur voor zuur. Onderweg kwamen we hier en daar plekken tegen 
met Bosbes, Luzula nivea en Roestbladig alpenroosje, zuurminnende planten. Op een grazige plek bij de beek op 
het verste punt van de wandeling stonden Voorjaarszegge (Carex caryophyllea), Hieracium lactucella, pictum en 
pilosella (Muizenoor), Luzula sudetica en multiflora, een Vanilleorchis, Nardus stricta (Borstelgras), Veronica 
fruticans, Lotus alpinus en Phyteuma betonicifolium. Allemaal gesteld op een neutrale tot zure bodem. In dit 
geval kon de beek moeilijk kalkhoudend of basisch materiaal hebben aangevoerd, want stroomopwaarts is alleen 
graniet en gneiss te vinden, volgens de geologische kaart. Kortom, hoe verder in de gneiss en het graniet met hun 
zure karakter, des te duidelijker stemde de flora ermee overeen. 
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Tabel 2 nogmaals 
De Mont Gargas bestaat uit gesteente dat ooit in zee is afgezet en kalk bevat. Toch vonden we er zuurminnende 
planten. Ook op de excursie naar de ‘tunnels’ vielen me hier en daar plekken op met b.v. Borstelgras en 
Alpenklaver, beide kenmerkend voor (matig) zure alpenweiden.  

Maar eerst de planten die op de tamelijk homogeen uitziende plek met Dryas stonden. 
Dryas wordt beschouwd als een pionierplant, die groeit op kalkhoudend puin of in 
rotsspleten. Op deze plek is het laagje grond dus waarschijnlijk (erg) dun. Vermoedelijk 
gaat er daarom vanuit het kalkhoudende gesteente voldoende invloed uit om planten met 
een voorkeur voor neutrale tot basische bodem te kunnen laten groeien. Met name 
Astragalus australis, Gentiana verna en Sesleria caerulea komen vaker in combinatie met 
Dryas octopetala voor. Maar hoe zit dat dan met die planten die een voorkeur hebben voor 
een zuurdere bodem ? 
Nu wordt de plaatselijke flora ook door de diepte van de bodem, hoelang er sneeuw ligt, de 

bezonning etc. bepaald. Verder ontstaan bij de vertering van plantenresten humuszuren en kan plaatselijk door 
uitspoeling de aanwezige kalk verdwijnen. Het gevolg is een zuur reagerende bodem.  
Dat zoiets op de Mt Gargas een rol kan spelen, wordt ondersteund door de waarneming (op de oosthelling) van 
een flink grote plek met o.a. Bosbes (Vaccinium myrtillus) en Rijsbes (Vacc. uliginosum), beide wijzend op een 
sterk zure bodem. Andere daar staande soorten waren o.a. Gentiana acaulis (foto), Rozenkransje, Geranium 
rivulare (witte bloemen), Bartsia, Potentilla aurea en de Groene nachtorchis, allemaal met een voorkeur voor 
neutrale of zure bodem. Maar ook Ranunculus montanus met een voorkeur voor een neutrale tot basische bodem 
stond ter plaatse. Het plantenbeeld kan dus van plaats tot plaats behoorlijk verschillen en zelfs misschien binnen 
afstanden van decimeters, eventueel afhankelijk van de aanwezigheid van grote stenen. Dat maakt botaniseren in 
de bergen soms verwarrend, maar ook boeiend.  
 
 
Literatuur:  
• Determinatie en eigenschappen van planten: Flora Helvetica, K.Lauber en G. Wagner, Verlag Haupt;  
• Flora Alpina, D.Aeschimann, K.Lauber e.a., Verlag Haupt (3-delig). 
• Vegetatiekunde: Alpenpflanzen im Lebensraum, H.Reisigl en Richard Keller, Gustav Fischer Verlag (inleidend werk 

met veel platen, zeer aanbevolen);  
• Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen; H.Ellenberg, Ulmer Verlag (Leerboek). 
• Geologie: http://www.geol-alp.com/ (zeer veel diepgaande informatie over de geologie van de Alpen met foto’s en 

kaarten). 
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Excursie verslagen 

 
Excursie1-16 : Beek langs het kamp 
Datum: 16-6-2008 
Leidy van Beek 
Prachtige wandeling langs de beek. Heel veel bloemen, het pad was goed begaanbaar. We begonnen droog, maar 
tegen de middag begon het te miezeren. Ons brood gegeten onder een afdak in het dorpje. De terugweg was een pad 
met weinig gras, zodat we alleen van boven nat werden. Bij zonnig weer zijn er op de bloemige weiden vast diverse 
vlinders en hommels te zien. Op een paar dappere vlinders na moesten wij die nu missen. 
 
 
Excursie 2-16 : Les Faures naar Le Desert en Valjouffrey 
Datum : 16-6-2008 
Willem Wielemaker 
De grote bloemenrijkdom maakte dat we over de eerste 
drie kilometer een morgen deden. Na de lunch en in de 
regen lag het tempo hoger. In de ‘auberge’ van Le Desert 
genoten we van koffie, thee en zelfgemaakte 
rabarbertaart. Om goed 4 uur waren we allemaal terug in 
het kamp. 
Een door iedereen zeer gewaardeerde tocht! 
 
 
 
 
Excursie1-17 : Cascade de la Pisse, herhaling en door naar Busse de la Pisse 
Datum 17-6-2008  en 27-6-2008 
Wytze Boersma 
Het was een excursie van plussen en minnen. We startten met 10 personen. Al gauw werd het 6+2+2. Later weer 10. 
Toen weer 10-2-2 en weer later 8. Dat er in het begin werd gesplitst was te voorzien. Het bekende voorval: verschil 
in belangstelling. Doorlopers en kruipers. De laatsten keken vooral naar de vele onbekende mooie en bijzondere 
planten. De eersten keken vooral naar het landschap en daarvan wilden ze zoveel mogelijk zien (lopen en kijken). 
Onderweg werd speciaal uitgekeken naar de verschillende soorten orchideeën. Naast het wit bosvogeltje en de 
aangebrande orchis werd de vlierorchis gevonden en nog wel in de twee kleuren. Het weer was ’s morgens een plus 
en ’s middags een dikke min (regen). 
Al met al een mooie excursie in een mooi afwisselend granitisch bergland met ongemaaide bloemenweiden, 
rotshellingen, watervallen, snel stromende riviertjes en mooie uitzichten. 
 
Willem Wielemaker 
We hadden een zonnige dag met een lekker windje. Op het eerste deel van de tocht tot de afslag naar La Busse de la 
Pisse zagen we een veld met vuurlelies waar geregeld de apollovlinder op neerstreek. Tot onze verbazing zagen we 
op de stenen in het dal een zonnende marmot. 
Het landschap was ruig met puinhellingen van graniet. Sommige stenen zo groot als een huis. Het pad naar Busse de 
la Pisse was goed begaanbaar en leverde prachtige uitzichten op. Boven in de ‘cirque’ waren mooie weitjes met o.a. 
Gentiana acaulis (uitgebloeid), Centaurea montana en Wildemanskruid. Ook hier zagen we marmotten. 
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Excursie 2-17:  Cabane de Prés Clos 
Datum : 17-6-2008  
Kees Voogd 
De stemming was goed. Wegens een weggeslagen brug (mededeling van 2 passanten) werd de route en doel van de 
excursie gewijzigd. Dit was maar goed ook, omdat wij anders door een modderstroom zouden zijn getroffen, die we 
na ongeveer 15 minuten gaans naar beneden hoorden denderen. De terugtocht langs dezelfde weg moest helaas in de 
regen worden afgelegd. 
Oorspronkelijk doel: le Lauvet Lac, langs de Rau de Malentraz . 
 
Excursie 1-18: Van Valsenestre naar La Chapelle 
Datum: 18-6-2008  
Adri Harteveld 
Wachtend op de chauffeurs zochten we –zonder succes- het begin van de route. Eerst liepen we over een karrenspoor 
dat ophield bij 5 bijenkasten - prachtige bloemenwei. Daar teruggegaan – het eigenlijke pad was niet te lopen: 
heuphoog nat gras! De weg gevolgd en 1e pad links genomen, daar aangesloten op onze route: le sentier du facteur. 
We genoten van alles wat bloeide, veel orchissen, verrassend veel bosvogeltjes en vogelnestjes. Moeilijk waren soms 
de puinhellingen die ons steile, smalle pad kruisten. De oudere deelnemers onder ons hadden er een zware dobber 
aan! Mooi waren soms de uitzichten op de rivier en de bergen – de hemel strakblauw met witte wolken voor of 
boven besneeuwde toppen. Alpenkalender-fotogeniek! 
 
Excursie 2-18: Valsenestre naar cab. du Vallon 
Datum : 18-6-2008   Tieke Phaff 

Mooi pad omhoog aan de rechterkant van de beek. We hadden 
wel door dat we die  ergens moesten oversteken, maar er was 
geen geschikte plek. Over koeienpaadjes omhoog, zijbeek 
overgestoken. Er stonden mooie voorjaarsgentianen, veel 
vlindertjes, een boompieper liet zich horen. Onder het motto ’als 
er een schaap over de dam is’ stak ik de beek over. Ondertussen 
dacht iemand van de groep dat het sneeuwveld ook wel een 
geschikte plek zou zijn om naar de andere kant te komen. 
Gelukkig wisten de anderen hem op tijd ervan te overtuigen dat 
hij beter terug kon keren. Met z’n allen zijn we veilig beneden 
gekomen, waar een Française (boswachter?) ons een andere 
wandeling aanried. 
 

Excursie 1-19 : Le Villard naar Col d’Hurtières 
Datum : 19-6-2008  
Ad Wielemaker 
We startten de wandeling om 9.45 uur, een gestage maar niet te steile opgang door het bos. Bij la Vacherie kwamen 
we in de alpenweiden. Het pad leidde ons naar rechts, terwijl we eigenlijk schuin links het veld moesten oversteken. 
Wij bereikten dat doel ook, maar wel door eerst over een ongemakkelijk muurtje te lopen (kruipen). Verder naar 
boven kwamen we bij een steile rotswand (een basaltstroom uit de triasperiode), waarin het pad  (zelfs via twee 
tunneltjes) is uitgehouwen.Aan het eind van die rotswand loopt het pad via de schuine kalkschalies naar de col. We 
lunchten hier op een veld dat geel zag van de trolliussen. Terwijl wij ons broodje aten kwamen twee marmotten langs 
op enkele meters afstand. Voor we weer afdaalden vond Gerard hier de felbegeerde vanilleorchis! 
Opvallend is dat de hele tocht eigenlijk langs kalkhellingen gaat. 
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Excursie 2-19: Cascade de Confolens 
Datum : 19-6-2008 Wytze Boersma 
 
 

Een bergexcursie. Eerste deel met de auto naar le Périer, dan via 
een zeer smalle bergweg naar de parkeerplaats bij de waterval, 
Cascade de Confolens. Gelukkig kwamen we geen tegenliggers 
tegen, anders zeer moeilijk te passeren. Hierna te voet over een 
breed bospad dat al gauw in een steil ezelpad met veel stenen 
veranderde. Het was een flinke klim door een smal dal. De randen 
van het pad waren zeer bloemrijk, meer dan 10 soorten orchideeën 
zijn er genoteerd. Af en toe werden de toppen afgespeurd om 
steenbokken en gemzen te vinden. Een van de deelnemers kreeg 
een kudde in beeld en nog wel met een jong! Vogels hebben we 
niet zoveel gezien. De grauwe klauwier was een leuke 
waarneming. Ook werd een kolibrivlinder gezien. 
Op de terugweg nog even gestopt bij een graanakker. Deze stond 
vol met groot spiegelklokje.  
Een mooie dag. 

 
 
Excursie 1-20 Valsenestre naar Combe Oursiere 
Datum: 20-6-2008  
Kees Voogd 
De excursie werd verdeeld in een langzame en een snelle groep. Bij de hut aangekomen bleven 5 deelnemers aldaar 
wachten, terwijl 5 zich naar de top van de kam begaven. De terugtocht aangevangen, de sfeer was goed. Naar boven 
toe werd het steeds meer voorjaar. Vlakbij de hut bloeide ondermeer klein hoefblad en was het alpenroosje nog 
helemaal niet in bloei. Opvallend was dat van de kleine gentianen alleen gentiana verna werd gevonden. Het weer 
was uitstekend. 
Langs de weg bij de rivier werd de koraalwortelorchidee gevonden. 
 
Excursie 1-21: La Chalp naar Vallon de la Chalp 
Datum : 21-6-2008  
Ad Wielemaker  
Vertrek La Chalp 9 uur, 1026 m. We gaan langs een steile 
rotsige zuidhelling (gneiss) die rijk is aan bloemen, o.a. 
veel engbloem, aangebrande orchis, ratelaar, vuurlelie. Op 
1600m drinken we koffie en genieten van het mooie 
uitzicht. We gaan door tot 1800m, daar verspert een 
riviertje ons verdere pad. We hangen tegen een 
puinhelling waarop een weelde aan mannetjesorchissen 
prijkt. Op de rotswand vinden we de globularia. 
’s Middags dalen we af, de helling bevindt zich nu meer in 
de zon. Meer vlinders, maar door hun grote activiteit 
kunnen we ze niet determineren.   
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Excursie 2-21: Notre Dame de la Salette 
Datum : 21-6-2008  
Wytze Boersma 
Van een vorige excursie, lopend vanuit le Villard naar Col 
d’Hurtières (GR50), hoorden we dat op de Col een mooie 
alpine flora aanwezig is. Deze Col is gemakkelijk te bereiken 
vanaf de parkeerplaats van de Notre Dame de la Salette, 
waardoor je meer tijd hebt om de alpine flora goed te 
bekijken. Jammer is dat je 5 kwartier in de auto zit om de 
Notre Dame te bereiken. Diegenen die niet naar de 
alpenweiden kwamen konden genieten van de cultuur van de 
Notre Dame en alles wat daarbij hoorde. 
De alpenweiden waren prachtig evenals het uitzicht over de 
dalen. Deze dag is iedereen ruimschoots aan zijn trekken 
gekomen op een heel relaxte manier. Botanisch een ideale 
plek die gemakkelijk toegankelijk is. 
 
Excursie 1-23  Le Desert en Valjouffrey naar Col de Côte Belle 
Datum : 23-6-2008  
Willem Wielemaker 
We beginnen de wandeling om 8.45uur stijgend door een fris dal vanwege de koude bergstroom. Op ong. 1700m 
bereiken we een duidelijk ander gesteente dat als een uitstulping in het dal ligt tussen de gneissrotsen links en de 
kalkkliffen meer naar rechts. De rots is donkergroen en paarsig van kleur: we hebben te doen met de lavastroom, die 
door metamorfisme sterk schisteus is geworden. Hier en daar liggen nog sneeuwbruggen over de stroom, die soms 
met een plof inzakken. We zigzaggen via een puin helling verder naar boven met onderweg vetblad waar kalkrijk 
water het mos en de rots met een filmlaag kalk heeft bedekt. Om 12.30uur bereiken we de Col met uitzicht naar het 
Noorden en Zuiden. De kam met de duidelijke zuilen nodigt uit tot een beklimming. De platen bestaan uit een soort 
dolomiet. Frans ontdekt hier de gletsjer-ranonkel Waterpiepers en tapuiten zijn nieuw voor ons. Om 14.15 gaan we 
terug. Na ong. 2 uur zijn we terug in Le Desert. Een prachttocht op een prachtdag!   
 
Excursie 2-23: Le Périer naar les Surres. 
Datum : 23-6-2008  
Kees Voogd 
De excursie was prettig. In een traag tempo werd het einde (de ruine) bereikt. Het pad ging grotendeels door 
beukenbos en beukenopslag. Het was warm , ong. 30 graden en het was droog. Echte hoogtepunten waren er niet. 
 
Excursie 1-24: Valsenestre naar Cabane de Combe Guyon, GR54 
Datum : 24-6-2008  
Kees Voogd 
De sfeer was goed en de omgeving de moeite waard. Wel was het pad dikwijls behoorlijk steil en niet geschikt voor 
deelnemers met loopmoeilijkheden of hartproblemen.In het begin veel vuurlelies, naderhand graslelies en vervolgens 
trompetlelies gemengd met asphodeles. In het begin prachtig dieprood gekleurde veldjes met ‘viltige prikneuzen’. 
Geen nieuwe soorten. 
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Excursie 1-25: Le Périer naar de Belvédère 
Datum : 25-6-2008  
Willy Fortuin 
De route was gemakkelijk te vinden, verdwalen kan je niet. Wel steil en op 
sommige plaatsen stenig, niet eng. Warme zuidhelling. Toch wel afzien bij het 
stijgen, maar afdaling goed te doen. De lunch op de Belvédère met mooi 
uitzicht, op gras gezeten, zonder lekkere koele schaduw, maar dat deerde ons in 
het geheel niet! 
Parkeren voor de school is toegestaan, maar niet bij het verbodsbord rechts. 
Na afloop, op de heerlijke binnenplaats van de plaatselijke horeca, fris 
gedronken, koel, lekkere bries…. 
 
Excursie 3-25: Le Desert naar Col de Côte Belle  (herhaling) 
Datum : 25-6-2008  
Ad Wielemaker 
We vertrekken om 8.45 uur vanuit le Desert. Stralend weer (en zon!). Al snel zien we een bloeiende gele gentiaan. 
De klim is redelijk steil en hier en daar stenig, maar we zetten door en om goed half een bereiken we de col. Heerlijk 
relaxend gebruiken we daar de lunch, genieten van het uitzicht, gaan even plat in het gras en ook nog even de Côte 
Belle op. Daar zien we plakkaten stengelloze silene, dryas en hier en daar gletsjerranonkel. Op de puntjes van de 
‘Marnes’ zien we de tapuit. 
De afdaling naar le Desert is warm (van 15.00-17.15 uur) en toch wel wat stenig. Een mooie dag! In Le Desert zien 
we net voor ons een adder wegschieten. 
 
Excursie 1-27: St.Michel en Beaumont 
Datum 27-6-2008  
Willy Fortuin 
De wandeling is niet zwaar, gaat over veelal graspaden met links en rechts bolle en glooiende hooivelden met bosjes. 
Veel bloemen ook. Je kunt het hooggebergte rondom  zien in de verte. Heel ontspannen, lief, geurig, goed 
aangegeven met 3 à 4 prachtige moderne designhekken. Heel mooie wandeling, ong. 45 tot 60 min. rijden, 
afhankelijk van of je de kleine resp. grote weg rijdt vanaf les Faures. Bovendien rijdt de man echt harder en wilder! 
Aanrader, deze excursie. Heerlijk!  
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Waarnemingen 
Insecten 
 
libellen 
Frans Duijm 
Excursie: 25-06-2008 Valbonnais: plan d’eau 
 

Zuidelijke bosbeekjuffer * Calopterix virgo ssp. Meridionalis 
Vuurjuffer  Pyrrhosoma nymphula 
Breedscheenjuffer  Platycnemis pennipes 
Lantaarntje  Ischnura elegans 
Watersnuffel  Enallagna cyathigerum 
Viervlek  Libellula quadrimaculata 
Smaragdlibel  Cordulia aenea 
Oeverlibel  Orthetrum cancellatum 
Beekoeverlibel * Orthetrum coerulescens 

(*) zuidelijke soorten  
Wespenvlinder 
 
Dag vlinder 
Leidy van Beek 

Alpenparelmoervlinder Melitaes varia 
Apollovlinder Parnassius apolla 
Atalanta Vanessa atalanta 
Berggeaderd witte   
Bosparelmoer Melitaea athalia 
Citroenvlinder Gonepteryx shamni 
Dagpauwoog  Inachis io  
Dambordje Melanargia lachesis 
Grote parelmoervlinder Argynnis aglaja 
Hooibeestje Coenonympha pamphilus 
Icarus blauwtje Poyommatus icarus 
Kleine vos Aglais urticae 
Kobalt blauwtje 
Koevinkje Aphantopus hyperantus 
Koninginnepage Papilio machaon 
Koningspage Iphiclides podalirius 
Morgenrood Lycaena virgaureae 
Oranje luzerne Colias croceus 
Oranje tipje Anthocharis cardaminus 
Tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania 
Zilvervlek Boloria euphiosyne 
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola 

Nachtvlinders 
Liguster pijlstaart Sphinx ligustri 
Populierenpijlstaart Laothoe populi 
Gele spanner Hydrelia flammeolaria 
 Venussia cambria 
Boterbloempje  Ranunculus spp 
Rouwspanner  Odezia atrata 
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Vogels 
 
 
 
 
 
 
 
Nederlandse 
naam Wetenschappelijke naam Aant. Excursies 
Alpengierzwaluw Apus melba  2-24; L&C 
Alpenheggenmus Prunella collaris  2-24; 1-26 
Alpenkauw Pyrrhocorax graculus  1-27; L&C 
Alpenkraai Pyrrhocorax purrhocorax  1-23; 1-24; L&C 
Bergfluiter Phylloscopus bonelli vs 2-17; 1-19; 1-23;1-26;1-27;L&C 
Boerenzwaluw Hirundo rustica vs L&C 
Boomklever Sitta europaea  1-28 
Boomleeuwerik Lullula arborea  2-25; 1-26 
Boompieper Anthus trivialis v 2-17;2-28;1-19;L&C 
Boomvalk Falco subbuteo  1-25 
Bosuil Strix aluco  L&C 
Buizerd Buteo buteo  1-19 
Cirl-gors Embriza cirlus  1-27 
Europese kanarie Serinus serinus vs 1-27; L&C 
Fitis Phylloscopus trochilus e L&C 
Fluiter Phylloscopus sibilatrix  2-17 
Gaai Garrulus glandarius v 1-17;2-17; 2-25; L&C 
Geelgors Emberiza citrinella  L&C 
Gierzwaluw Apus apus v L&C 
Goudhaantje Regulus regulus  1-19; 2-25; 1-28 
Grauwe klauwier Lanius collurio  L&C 
Groene specht Picus viridis  2-16; 1-17; L&C 
Groenling Chloris chloris  1-19; 1-28 
Grote bonte specht Dendrocopos major  1-25; L&C 
Grote lijster Turdus viscivorus e 2-16; 1-17; L&C 
Huismus Passer domesticus  1-17; L:&C 
Kneu Carduelis cannabina  2-24 
Koekoek Cuculus canorus  2-16; 1-17; 2-17; L&C 
Koolmees Parus major  2-16; 1-17; L&C 
Kuifmees Parus cristatus  2-25; L&C 
Kwartel Coturnix coturnix  1-19; 2-24 
Witte kwikstaart Motacilla alba  1-25 
Matkop Parus montanus  1-27 
Merel Turdus merula v 1-17; 2-1-;L&C 
Paapje Saxicola rubetra  1-23; 2-24 
Pimpelmees Parus caeruleus  2-25; L&C 
Putter Carduelis carduelis v 1-17; 1-19; L&C 
Raaf Corvus corax  1-17; 1-23; 1-25; L&C 
Roodborst Erithacus rubecula v 2-16; 1-17; 2-17; 1-25; 1-27; L&C 
Rotszwaluw Ptyonoprgne rupestris  1-17; L&C 
Slangenarend Circaetus gallicus vs 1-24; 2-25; L&C 
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Sperwer Accipiter nisus  1-26 
Staartmees Aegithalos caudatus  1-28 
Steenarend Aquila chrysaetos v 1-26; L&C 
Tapuit Oenanthe oenanthe vs 1-23; 3-25; 1-27; L&C 
Tjiftjaf Phylloscopus collybita v 2-16; 1-17; 1-19; 2-25; 1-26; 1-27; L&C 
Torenvalk Falco tinnunculus  1-26; L&C 
Tuinfluiter Sylvia borin  1-25 
Vale gier  Gyps fulvus 12 ex. 1-19; 2-24 
Veldleeuwerik Alauda arvensis  1-19; L&C 
Vink Fringilla coelebs  2-16; 1-17; 2-17; 1-25; 2-25; 1-26; 1-17; L&C 
Vuurgoudhaantje Regulus ignicapillus  1-17; 2-17; 1-19; 2-25; 1-28; L&C 
Waterpieper Anthus spinoletta  1-23; 3-25; L&C 
Wespendief Pernis apivorus v 1-26; L&C 
Winterkoning Troglodytes troglodytes v 2-17; 1-19; 1-27; 1-28; L&C 
Witte kwikstaart Motacilla alba vs L&C 
Zanglijster Turdus philomelos  2-16; 1-17; L&C 
Zwarte kraai Corvus corone  2-16; 1-17 
Zwarte mees Parus ater  1-27; 1-28 
Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros v 1-17; L&C 
Zwarte specht Dryocopus martius  2-16; 1-17; L&C 
Zwarte wouw Milvus migrans  2-24; L&C 

Zwartkop Sylvia atricapilla  
2-16; 1-17; 2-17; 1-19; 1-25; 1-25; 1-26; 1-27; 
1-27; 1-28; L&C 

 
 
Excursies 
Nr. Excursie terrein  Aantal 
2-16 Langs riviertje La Bonne naar le Chalp  e = enkele 

1-17 Vanaf Le Désert ri. Cascade de la Pisse 
 vs = 

verscheidene 
2-17 Cabane Prés Clos  v = vele 
2-18 Valsenestre ri. cabane du Vallon 
1-19 le Villard naar Col d'Hurtières 
1-23 le Désert naar Col de Côte Belle 
1-24 Cabane de Combe Guyon (vanaf Valsenestre) 
2-24 Notre Dame, Mont Gargas 
1-25 Circuit du Béalier vanaf Entraiges, via Pont Vieux en Pont la Fayette 
2-25 Van Le Périer naar Le Touret - Belvédère 
3-25 le Désert naar Col de Côte Belle 
1-26 Col d'Ornon 
1-27 St. Michel-en-Beaumont- Le Grand Clos - Le Signal de St. Michel 
1-28 Circuit du Béalier vanaf Entraiges, via Pont Vieux en Pont la Fayette 
L & C  Losse waarnemingen inclusief camping 
 
Reptielen en amfibieën: 
Adderringslang.   Natrix maura 
Muurhagedis   Podarcis muralis (vrouwtje) 
Westelijke smaragdhagedis Lacerta bilineata (vrouwtje). 
 
Overige waarneming: 
Gems, Rupicapra rupicapra,  , dicht bij de camping 
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Toelichting op plantenlijst. 
 
Alle plantensoorten, totaal 479, die genoteerd zijn op de excursieformulieren, zijn op deze plantenlijst weergegeven. 
Als ik alle planten waarnemingen optel, kom ik op +/- 1200. Dit geeft aan dat we aardig serieus bezig zijn geweest. 
Om inzicht te krijgen in de verschillende gebieden zijn de excursiegebieden weer gegeven in de kolommen A t.e.m. 
O. Bovenaan op pagina 1 van de plantenlijst zijn deze excursiegebieden weergegeven.  
Bij het samenstellen van de lijst kom je verschillende probleempjes tegen. Hebben we wel goed gekeken en de juiste 
naam aan de plant gegeven? Als voorbeeld de Zwarte vanille orchis. Er bestaat ook nog een Roze vanille-orchis. 
Vanaf de foto is het ook moeilijk te beoordelen. Ik heb het zo laten staan. Dit geeft wel aan dat hier en daar foutjes 
zijn opgetreden. Jammer, maar eigenlijk moeten we even terug gaan en nog eens goed kijken. 
De plantenlijst is gesorteerd op familie. Hierbij heb ik de sporenplanten  tot één groep gebundeld. De families zijn 
gesorteerd volgens de nieuwste inzichten zoals weergegeven in 23e druk van ”Heukels’ Flora van Nederland”.  
Bij het samenstellen van de plantenlijst ben ik uitgegaan van Flora  Helvetica van Konrad Lauber en Gerhart 
Wagner. Dit geeft af en toe problemen met o.a. de Nederlandse Flora. Voor de Nederlandse naam ben ik uitgegaan 
van de Flora van Heukels en de Nederlandse editie van de Bergflora van  Europa, van Christopher Grey-Wilson en 
Marjorie Blamay.  
Totaal zijn er zijn er 27 soorten orchideeën gevonden. Met als bijzondere soorten de Koraalwortel en Paarse asperge-
orchis. De eerste met nauwelijks bladgroen is een halfparasiet. Deze plant haalt haar voedingsstoffen uit de schimmel 
(saprofiet) 
De overige bijzondere soorten: De Grote graslelie, Witte trechterlelie en de Oranjelelie. Op verschillende plaatsen 
kwamen we de “Witte”Veldbies, Luzula nivea tegen. Op verschillende berghellingen zagen we volop de Witte 
Alpenanemoon bloeien en bij de sneeuwvelden Alpenkwastjesbloem. De Alpenklaver vind ik op de alpenweiden ook 
altijd heel leuk. Het massaal voorkomen, (een voetbalveld vol) van  Dryas, Zilverwortel op de berghelling maakt 
veel indruk. Maar ook de hellingen vol Stengelloze gentianen . Wat ook opvalt zijn de vele soorten Bremrapen die 
we vonden.  
Maar wat ook bij blijft zijn de mooie kleurrijke weilanden aan het begin van het kamp. Tijdens ons verblijf raakten 
vele bloemen uitgebloeid en werden de weilanden bruinig. Dit geeft aan dat we op het goede moment aanwezig 
waren. 
 
Wytze. 
   

Alpenkwastjesbloem, Soldanelle alpina 

Vliergeur-orchis, Dactylorhiza sambucina 
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Plantenlijst  
 

A = 16 juni , exc 2 Riviertje Bonno --> Le Desert J = 24 juni, exc 2 Mt. Gargas. D = opnanme Dryas veld. 
B = 17 juni, exc 1 Cascade de la Pisse 
C = 17 juni, exc 2 en 18 juni, exc3 --> Cabana Pres Clos 

K = 25 juni, exc 1 en 28 juni exc 1, Circ. du Bealier, 1= tot 
aan kanaal; 2= kanaalpad; 3; langs de rivier en bos 

D = 18 juni, exc 1 --> cabane du Vallon L = 25 juni, exc 2 Le Touret-Belvedere 
E = 19 juni exc 1 en 21 juni, exc 2 Notre Dame --> d'Hurttieres M = 26 juni, exc 1, Col d'Ornon 
F = 19 juni, exc 2 Cascade de Confolens N = 27 juni, exc 1, St. Michel- en Beaumont 
G = 20 juni exc 1 en 24 juni, exc1 Valsenestre Combe Guyon. 
H = 23 juni, exc1en 25 juni, exc3, Col de Cote Belle 
I =23 juni, exc 2 le Perier, les Surres 

O = Losse waarn. o.a de camping   incl, 16 juni , exc 1 
Rivier Bonno --> Le Chalp, 18 juli, exc 1, Valsenestre --> La 
Chapelle en 21 juni, exc 1 Le Petit Chapelet 

  X = waargenomen  ? = niet zeker 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam A B C D E F G H I J K L M N O 
Lycopsida en Pteropsida Sporenplanten                

Botrychium lunaria Gelobde maanvaren     X           

Equisetum arvense Heermoes           2     

Cryptogramma crispa Gekroesde rolvaren  X              

Polypodium vulgare Gewone eikvaren  X         2  X   

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren X               

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren X          X     

Polystichum aculeatum Stijve naaldvaren       X    X     

Polystichum lonchitis Lansvaren    X   X      X   

Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel           3     

Asplenium ruta-muraria Muurvaren X     X     2     

Asplenium septentrionale Noordse streepvaren X X  X       3  X  X 

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren X  X        2    X 

Ceterach officinarum Schubvaren           2     

Phegopteris connectilis Smalle beukvaren             X   

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren           X     

Cystopteris fragilis Blaasvaren X   X   X         

Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren       X         

Gymnocarpium robertianum Rechte  driehoeksvaren             X   

Spermatopsida Zaadplanten                

Cupressaceae Cipresfamilie                

Juniperus communis s.l. Jeneverbes      X          

Melanthiaceae Eenbesfamilie                

Paris quadrifolia Eenbes X    X  X    X     

Liliaceae Leliefamilie                

Asphodelus albus Affodil  X X X   X X       X 

Lilium bulbiferum s.l. Oranjelelie s.l.       X    X    X 

Lilium martagon Turkse lelie X   X   X    2   X  

Tofieldia calyculata         X        

Veratrum album Witte nieswortel       X    X  X   

Dioscoreaceae Spekwortelfamilie                

Tamus communis Spekwortel      X     2     

Colchicaceae Herfsttijloosfamilie                

Colchicum autumnale Wilde herfsttijloos X    X      2   X  

Orchidaceae Orchideeënfamilie                

Aceras anthropophorum Poppenorchis     X X   X  1 X    

Anacamptis pyramidalis  Hondskruid            X    

Cephalanthera longifolia Wit bosvogeltje  X X  X    X   X    
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam A B C D E F G H I J K L M N O 
Cephalanthera rubra Rood bosvogeltje         X  2 X  X  

Coeloglossum viride Groene nachtorchis     X           

Corallorhiza trifida Koraalwortel       2x     X    

Dactylorhiza fuchsii Bosorchis X  X  X X     2 X  X X 

Dactylorhiza majalis s.l. Brede orchis s.l.      X          

Dactylorhiza sambucina Vliergeur-orchis   X X X  X      X  X 

Epipactis atrorubens Bruinrode wespenorchis           2     

Epipactis helleborine Brede wespenorchis           2 X   X 

Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis X X   X X X    3 X X  X 

Gymnadenia (Pseudorchis) albida Witte muggenorchis             X   

Himantoglossum hircinum Bokkenorchis           1     

Limodorum abortivum Paarse asperge-orchis           2 X    

Listera ovata Grote keverorchis X    X X  X   1 X  X X 

Neotinea (Orchis) ustulata Aangebrande orchis X X  X  X X    3    X 

Neottia nidus-avis Vogelnestje     X X X  X  X X X  X 

Nigritella nigra Zwarte vanille-orchis     X         X  

Ophrys fuciflora Hommelorchis           3     

Ophrys apifera Bijenorchis            X    

Ophrys insectifera Vliegenorchis            X    

Orchis mascula Mannetjesorchis    X X  X X       X 

Orchis militaris Soldaatje      X X         

Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis X  X  X X X  X  2 X X X X 

Platanthera chlorantha Bergnachtorchis     X      3     

Traunsteinera globosa Knotsorchis X   X X X X    3    X 

Asparagaceae Aspergefamilie                

Anthericum liliago Grote graslelie X X X X   X    3    X 

Maianthemum bifolium Dalkruid             X   

Muscari (Leopoldis) comosum Kuifhyacint      X        X X 

Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk    X            

Paradisea liliastrum Witte trechterlelie  X     X       X  

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel               X 

Polygonatum odoratum Welriekende salomonszegel X     X     2    X 

Polygonatum verticillatum Krans salomonszegel X          X    X 

Amaryllidaceae Narcisfamilie                

Narcissus radiiflorus Witte narcis        X        

Juncaceae Russenfamilie                

Luzula forsteri Franse veldbies   X             

Luzula lutea              X   

Luzula multiflora Veelbloemige veldbies s.l.  X  X            

Luzula nivea    X X   X  X  2  X   

Luzula pilosa Ruige veldbies   X  X           

Luzula spicata    X  X     X      

Luzula sudetica      X           

Cyperaceae Cypergrassenfamilie                

Carex caryophyllea Voorjaarszegge   X             

Carex flacca Zeegroene zegge        X   2     

Carex muricata Dichte bermzegge X               

Carex oederi ssp.oedocarpa Geelgroene zegge             X   

Carex ornithopoda Vogelpootzegge     X           

Carex sempervirens      X   X        

Carex sylvatica Boszegge             X   

Elyna myosuroides         X        

Eriophorum angustifolium Veenpluis             X   
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam A B C D E F G H I J K L M N O 
Scirpus sylvaticus Bosbies               X 

Poaceae Grassenfamilie                

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras    X X           

Arrhenatherum elatius Glanshaver              X X 

Brachypodium sylvaticum Boskortsteel      X     2     

Briza maxima            2     

Briza media Bevertjes X   X       2  X   

Bromus sterilis IJle dravik         X       

Dactylis glomerata Kropaar           2    X 

Festuca paniculata      X   X        

Festuca rubra s.s. Rood zwenkgras s.s.               X 

Festuca acuminata     X            

Helictotrichon pubescens Zachte haver    X X           

Helictotrichon versicolor      X           

Koeleria pyramidata Breed fakkelgras              X  

Melica ciliata Behaard parelgras           3    X 

Melica nutans Knikkend parelgras   X        2  X   

Melica uniflora Eenbloemig parelgras X          2     

Nardus stricta Borstelgras     X           

Phleum alpinum     X            

Poa alpina           D      

Poa bulbosa Knolbeemdgras X X  X            

Poa pratensis Veldbeemdgras               X 

Sesleria albicans (S. caerulea) Blauwgras   X  X   X  D      

Trisetum flavescens Goudhaver         X     X  

Aristolochiaceae Pijpbloemfamilie                

Asarum europaem Mansoor         X       

Berberidaceae Berberisfamilie                

Berberis vulgaris Zuurbes               X 

Ranunculaceae Ranonkelfamilie                

Aconitum vulparia Gele monnikskap   X  X           

Aconitum vulparia agg.            X     

Actaea spicata Christoffelkruid       X    X     

Aquilegia alpina Alpenakelei      X          

Aquilegia vulgaris Wilde akelei   X        X   X X 

Caltha palustris ssp.palustris Gewone dotterbloem             X   

Clematis alpina Alpenbosrank    X   X   X  X X   

Clematis vitalba Bosrank         X       

Helleborus foetidus Stinkend nieskruid X X  X X    X  2    X 

Hepatica nobilis Leverbloempje             X   

Pulsatilla alpina ssp. alpina Alpenanemoon "Witte bloem"     X  X X  D   X   

Pulsatilla alpina ssp. apiifolia Alpenanemoon "Gele bloem"             X   

Pulsatilla vulgaris Wildemanskruid     X           

Ranunculus aconitifolius Monnikskap-boterbloem X  X  X           

Ranunculus acris Scherpe boterbloem   X             

Ranunculus bulbosus Knolboterbloem X  X X           X 

Ranunculus ficaria ssp.bulbilifer Gewoon speenkruid X      X         

Ranunculus glacialis Gletcher boterbloem        X        

Ranunculus keupferi        X         

Ranunculus montanus    X  X   X  X      

Ranunculus platanifolius Witte boterbloem X      X      X   

Thalictrum aquilegifolium Akelei ruit X  X        X   X X 

Thalictrum minus Kleine ruit  X    X          
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam A B C D E F G H I J K L M N O 
Trollius europaeus Trollius X  X  X       X   X 

Fumaria officinalis Gewone duivenkervel         X       

Papaveraceae Papaverfamilie                

Papaver argemone Ruige klaproos           1     

Papaver rhoeas Grote klaproos           1     

Polygonaceae Duizendknoopfamilie                

Polygonum bistorta Adderwortel       X         

Polygonum viviparum Levendbarende duizendknoop     X           

Rumex alpestris (amplexicaulis) Bergzuring       X         

Rumex scutatus Spaanse zuring X  X             

Caryophyllaceae Anjerfamilie                

Arenaria serpyllifolia s.s. Gewone zandmuur  X              

Cerastium arvense s.l. Akkerhoornbloem X   X X   X        

Dianthus carthusianorum Kartuizer anjer           3     

Dianthus deltoides Steenanjer X X X    X        X 

Dianthus superbus Prachtanjer           1     

Gypsophila muralis Gipskruid           X     

Gypsophila repens Kruipend gipskruid      X     3 X    

Lychnis (Silene) flos-jovis Jupiters anjer X  X    X         

Minuartia rostrata      X           

Minuartia verna Zinkveldmuur        X        

Moehringia muscosa  X      X         

Saponaria ocymoides Rotszeepkruid X X X         X  X X 

Scleranthus perennis Overblijvende hardbloem    X       3    X 

Silene acaulis Stengelloze silene        X        

Silene dioica Dagkoekoeksbloem X X              

Silene latifolia Avondkoekoeksbloem           1     

Silene nutans Nachtsilene X  X   X     3   X  

Silene rupestris Rotssilene X  X             

Silene vulgaris Blaassilene X  X      X  X X    

Stellaria holostea Grote muur   X             

Stellaria nemorum Bosmuur X  X        X    X 

Amaranthaceae Amarantenfamilie                

Chenopodium bonus-henricus Brave hendrik   X    X         

Santalaceae Sandelhoutfamilie                

Thesium alpinum Alpenbergvlas X X              

Viscum album Maretak           2     

Grossulariaceae Ribesfamilie                

Ribes rubrum Aalbes       X  X       

Ribes uva-crispa Kruisbes    X            

Saxifragaceae Steenbreekfamilie                

Saxifraga aspera Ruwe steenbreek X   X            

Saxifraga cuneifolia        X         

Saxifraga exarata ssp. moschata         X        

Saxifraga granulata Knolsteenbreek X              X 

Saxifraga paniculata Altijdgroene steenbreek  X   X          X 

Saxifraga rotundifolia Rondbladige steenbreek X  X    X    X     

Crassulaceae Vetplantenfamilie                

Sedum reflexum Tripmadam           X     

Sedum sexangulare Zacht vetkruid       X    X     

Sedum telephium Hemelsleutel X  X        1     

Sempervivum montanum Berghuislook X  X             

Geraniaceae Ooievaarsbekfamilie                
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Geranium molle Zachte ooievaarsbek               X 

Geranium nodosum Knopige ooievaarsbek           X  X   

Geranium phaeum Donkere ooievaarsbek           X     

Geranium pratense Beemdooievaarsbek  X              

Geranium rivulare          X       

Geranium robertianum Robertskruid         X       

Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek  X X X       2     

Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek   X             

Onagraceae Teunisbloemfamilie                

Chamerion angustifolium Wilgenroosje       X    X     

Celastraceae Kardinaalsmutsfamilie                

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts           X     

Salicaceae Wilgenfamilie                

Salix viminalis Katwilg               X 

Violaceae Viooltjesfamilie                

Viola biflora Twee bloemig viooltje   X  X  X X   X  X   

Viola calcarata Langgespoord viooltje    X   X X        

Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje               X 

Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje       X         

Viola tricolor s.l.  Driekleurig viooltje s.l.  X              X 

Euphorbiaceae Wolfsmelkfamilie                

Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk X  X X X  X X  X X    X 

Euphorbia dulcis ssp. purpurata Zoete wolfsmelk X  X X       2     

Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid           1     

Mercurialis perennis Bosbingelkruid X   X       X     

Hypericaceae Hertshooifamilie                

Hypericum perforatum Sint-Janskruid           1     

Linaceae Vlasfamilie                

Linum alpina      X           

Linum catharticum Geelhartje         X  3 X    

Oxalidaceae Klaverzuringfamilie                

Oxalis acetosella Witte klaverzuring X          X     

Fabaceae Vlinderbloemenfamilie                

Anthyllis montana Bergwondklaver      X X X  D      

Anthyllis vulneraria Wondklaver X    X      1  X  X 

Anthyllis vulneraria ssp. vallesiaca  X               

Astragalus australis Zuidelijke tragant        X  D      

Astragalus glycyphyllos Wilde hokjespeul         X  1     

Astragalus monspessulanus   X          X    

Genista pilosa Kruipbrem              X  

Genistella sagittalis Pijlbrem              X  

Hippocrepis comosa Paardenhoef klaver X   X    X   X    X 

Hippocrepis emerus Struikpaardenhoefklaver           3     

Lathyrus latifolius Brede lathyrus X               

Lathyrus niger Zwarte lathyrus           X   X  

Lathyrus occidentalis               X  

Lathyrus pratensis Veldlathyrus   X  X    X  2     

Lotus alpinus Alpenrolklaver X   X X     D   X  X 

Lotus corniculatus Gewone rolklaver s.s. X               

Melilotus albus Witte honingklaver           3     

Onobrychis montana Bergesparcette        X        

Onobrychis viciifolia Esparcette X   X X X     X X   X 

Ononis fruticosa             X    
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Ononis natrix Geel stalkruid           3 X    

Ononis repens ssp repens Kruipend stalkruid              X  

Securigera varia Bont kroonkruid           1     

Trifolium alpina Alpenklaver    X X           

Trifolium arvense Hazenpootje           3     

Trifolium badium Bruine klaver   X             

Trifolium campestre Liggende klaver           2     

Trifolium dubium Kleine klaver X               

Trifolium montanum Bergklaver X X  X X   X        

Trifolium pratense Rode klaver X X              

Trifolium repens Witte klaver X X         3    X 

Trifolium rubens Purperen klaver         X  2 X X   

Vicia cracca Vogelwikke           3     

Vicia cracca ssp. tenuifolia Stijve wikke         X       

Vicia onobrychiodes          X     X  

Vicia sativa ssp. nigra Smalle wikke           X  X   

Vicia sepium Heggenwikke         X       

Vicia sylvatica Boswikke              X  

Vicia villosa Bonte wikke              X  

Polygalaceae Vleugeltjesbloemfamilie                

Polygala alpina Bergvleugeltjesbloem    X            

Polygala calcarea Kalk vleugeltjesbloem     X     D      

Polygala comosa Kuif vleugeltjesbloem X X  X     X  3     

Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem X  X  X           

Rosaceae Rozenfamilie                

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie           2     

Alchemilla glabra Kale vrouwenmantel X               

Alchemilla nitida  X   X X         ?  

Amelanchier ovalis Europees krentenboompje    X            

Aruncus dioicus Geitebaard X      X    X     

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn           2   X  

Dryas octopetala Zilverwortel     X   X  D      

Filipendula ulmaria Moerasspirea           X     

Fragaria vesca Bosaardbei   X        2     

Geum montanum Bergnagelkruid    X   X      X   

Geum reptans Kruipend nagelkruid        X        

Geum urbanum Geel nagelkruid X        X  X X    

Potentilla argentea Viltganzerik X X             X 

Potentilla aurea Goudgele ganzerik     X           

Potentilla reptans Vijfvingerkruid               X 

Potentilla rupestris Rotsganzerik  X              

Prunus avium Zoete kers       X         

Rosa glauca Franse roos X               

Rosa pimpinellifolia Duinroosje X               

Rubus idaeus Framboos       X         

Sanguisorba minor Kleine pimpernel     X X     1 X   X 

Sorbus aria Meelbes        X   2     

Elaeagnaceae Duindoornfamilie                

Hippophae rhamnoides Duindoorn           3  X   

Cucurbitaceae Komkommerfamilie                

Bryonia dioica Heggenrank           2     

Fagaceae Napjesdragersfamilie                

Castanea sativa Tamme kastanje           2     
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Fagus sylvatica Beuk             X   

Betulaceae Berkenfamilie                

Alnus viridis Groene els    X            

Resedaceae Resedafamilie                

Reseda lutea Wilde reseda      X        X  

Brassicaceae Kruisbloemenfamilie                

Arabidopsis thaliana Zandraket    X            

Arabis alpina ssp. alpina    X       D      

Arabis glabra Torenkruid      X    X      

Arabis hirsuta Ruige scheefkelk    X X     D      

Arabis nova      X           

Arabis scabra      X           

Arabis turrita Torenscheefkelk X  X      X  1     

Biscutella laevigata Glad brilkruid X  X X   X   X   X   

Brassica juncea   X              

Bunias orientalis Grote hardvrucht         X  X     

Cardamine (Dentaria) heptaphylla Geveerd tandkruid     X  X        X 

Cardamine hirsuta Kleine veldkers   X             

Cardamine impatiens Springzaadveldkers      X          

Cardamine pentaphyllos Zevenbladige tandveldkers       X      X  X 

Cardamine resedifolia        X         

Draba aizoides Geel hongerbloempje        X        

Erysimum rhaeticum Zwitserse steenraket    X      D      

Hesperis matronalis Damastbloem   X             

Hugueninia tanacetifolia        X         

Lunaria rediviva Wilde judaspenning           X     

Thlaspi alliaceum        X         

Malvaceae Kaasjeskruidfamilie                

Malva moschata Muskuskaasjeskruid           2     

Malva neglecta Klein kaasjeskruid  X              

Tilia platyphyllos Zomerlinde           2     

Cistaceae Zonneroosjesfamilie                

Helianthemum nummularium s.l. Geel zonneroosje s.l.  X   X  X     X   X 

Thymelaeaceae Peperboompjesfamilie                

Daphne mezereum Rood peperboompje X      X    X  X   

Sapindaceae Zeepboomfamilie                

Acer campestre Spaanse aak X          3     

Cornaceae Kornoeljefamilie                

Cornus alba Witte kornoelje            X    

Cornus sanguinea Rode kornoelje           X     

Primulaceae Sleutelbloemfamilie                

Primula elatior Slanke sleutelbloem   X    X         

Primula farinosa Melige primula        X?        

Primula hirsuta Rode alpensleutelbloem     X  X         

Primula marginata Gerande sleutelbloem       ?         

Primula veris Gulden sleutelbloem    X X  X   X X    X 

Soldanella alpina Alpenkwastjesbloem     X  X         

Ericaceae Heifamilie                

Arcostaphylos uva-ursi Berendruif             X X  

Calluna vulgaris Struikhei  X           X  X 

Monotropa hypopitys Stofzaad           X X    

Pyrola minor Klein wintergroen           X     

Rhododendron ferrugineum Roestbladig alpenroosje X X X X   X      X   
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Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes   X    X      X   

Vaccinium uliginosum Rijsbes             X   

Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes             X   

Boraginaceae Ruwbladigenfamilie                

Cerinthe glabra Wasbloem      X        X  

Cynoglossum officinale Veldhondstong  X X  X  X X      X X 

Echium vulgare Slangenkruid  X X     X X  3  X   

Lithospermum officinale Glad parelzaad         X  2     

Myosotis alpestris Alpenvergeet-mij-nietje     X     D     X 

Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje X              X 

Pulmonaria montana Smal longkruid    X   X        X 

Symphytum officinale Gewone smeerwortel           2     

Rubiaceae Sterbladigenfamilie                

Cruciata laevipes Kruisbladwalstro X  X X X          X 

Cruciata pedemontana            X   X  

Galium anisophyllon         X        

Galium mollugo Glad walstro X X              

Galium odoratum Lievevrouwebedstro X    X  X    2  X  X 

Galium pumilum Kalkwalstro              X  

Galium rotundifolium            X     

Galium verum Geel walstro           1  X X  

Gentianaceae Gentiaanfamilie                

Blackstonia perfoliata Bitterling            X    

Gentiana acaulis Stengelloze gentiaan     X  X X  D   X   

Gentiana angustifolia Smalbladige gentiaan     ?           

Gentiana lutea Gele gentiaan     X X  X   3 X  X  

Gentiana punctata Gestippelde gentiaan       X    1     

Gentiana verna Voorjaarsgentiaan   X X X  X X  D      

Gentianella campestris Veldgentiaan      X X         

Apocynaceae Maagdenpalmfamilie                

Vinca minor Kleine maagdenpalm           2     

Vincetoxicum hirundinaria Witte engbloem X   X X    X  3    X 

Globulariaceae Kogelbloemfamilie                

Globularia cordifolia Hartbladige kogelbloem    X X        X  X 

Globularia punctata (bisnagarica) Kogelbloem  X X X X X  X    X    

Convolvulaceae Windefamilie                

Convolvulus arvensis Akkerwinde              X X 

Cuscuta epithymum Klein warkruid            X    

Cuscuta europaea Groot warkruid X               

Oleaceae Olijffamilie                

Ligustrum vulgare Wilde liguster           X X    

Scrophulariaceae Helmkruidfamilie                

Scrophularia juratensis      X   X     X   

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid           2     

Verbascum lychnitis Melige toorts      X X  X     X X 

Verbascum nigrum Zwarte toorts         X  1,3   X  

Lamiaceae Lipbloemenfamilie                

Acinos arvensis Kleine steentijm X X  X        X    

Ajuga genevensis "Harig Zenegroen"       X         X 

Ajuga pyramidalis Piramide zenegroen  X X    X      X   

Ajuga reptans Kruipend zenegroen X  X        2     

Calamintha grandiflora Grote steentijm           X     

Clinopodium menthifolium Bergsteentijm   X             
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Lamium maculatum Gevlekte dovenetel X          X     

Melittis melissophyllum Bijenblad     X X     X   X X 

Origanum vulgare Wilde marjolein           1     

Prunella laciniata Witte brunel           1     

Prunella vulgaris Gewone brunel   X      X  X X    

Salvia pratensis Veldsalie  X       X  1  X  X 

Scutellaria alpina Alpenglidkruid    X            

Stachys recta Bergandoorn   X        1    X 

Stachys sylvatica Bosandoorn           2     

Teucrium montanum Berggamander      X          

Thymus alpestris   X              

Thymus alpigenus  X  X X      D      

Thymus serpyllum Wilde tijm              X  

Thymus vulgaris Echte tijm           3     

Orobanchaceae Bremraapfamilie                

Bartsia alpina  Alpenhelm          X   X   

Melampyrum nemorosum "Zweeds soldaatje"           X    X 

Melampyrum pratense Hengel   X             

Melampyrum sylvaticum "Boshengel" X        X  3   X  

Orobanche caryophyllacea Walstrobremraap X X    X   X  X    X 

Orobanche hederae Klimopbremraap           X     

Orobanche minor Klavervreter X     X     X     

Orobanche purpurea Blauwe bremraap            X  ?  

Orobanche teucrii Gamanderbremraap           1     

Pedicularis ascendens      X           

Pedicularis comosa Gekuifd kartelblad               X 
Pedicularis rostratospicata 
(incarnata) Vleeskleurig kartelblad       ? ?        

Pedicularis tuberosa  Knolkartelblad             X   

Pedicularis verticillata Kranskartelblad          X      

Rhinanthus alectorolophus Harige ratelaar X X X  X      1    X 

Rhinanthus minor Kleine ratelaar       X      X   

Plantaginaceae Weegbreefamilie                

Digitalis ambigua (D. grandiflora) Groot vingerhoedskruid X   X        X   X 

Digitalis lanata    X    X       ? X 

Digitalis lutea Geel vingerhoedskruid           1     

Digitalis purpurea Gewoon vingerhoedskruid   X             

Linaria alpina Alpenleeuwenbek        X        

Linaria repens Gestreepte leeuwenbek         X  1     

Plantago alpina Alpen weegbree   X  X           

Plantago lanceolata Smalle weegbree               X 

Plantago major ssp.major Grote weegbree s.s. X              X 

Plantago media Ruige weegbree X          1     

Veronica arvensis Veldereprijs X               

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs X             X  

Veronica fruticans Rotsereprijs    X            

Veronica montana Bosereprijs X  X             

Veronica officinalis Mannetjesereprijs   X             

Veronica spicata Aar-ereprijs           3     

Veronica teucrium Brede ereprijs              X  

Veronica urticifolia Netelereprijs X        X    X  X 

Lentibulariaceae Blaasjeskruidfamilie                

Pinguicula vulgaris Vetblad      X X X        

Apiaceae Schermbloemenfamilie                
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Aegopodium podagraria Zevenblad           2     

Angelica archangelica Grote engelwortel           X     

Angelica sylvestris Gewone engelwortel           2     

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid X          X    X 

Astrantia major 
Groot sterrenscherm 
(Zeeuwsknoopje)     X     X  X   

Astrantia minor Klein sterrenscherm          X   X   

Bunium bulbocastanum Aardkastanje X              X 

Buphthalmum salicifolium Smalbladig koeienoog           2     

Bupleurum ranunculoides     X            

Bupleurum stellatum              X   

Carum carvi Echte karwij  X              

Conopodium majus Franse aardkastanje  X              

Eryngium alpinum Alpenkruisdistel       X         

Eryngium campestre Echte kruisdistel           X     

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw  X         X     

Laserpitium latifolium Breedbladig laserkruid  X              

Ligusticum mutellinoides           D      

Orlaya grandiflora Straalscherm           X     

Sanicula europaea Heelkruid           2     

Adoxaceae Muskuskruidfamilie                

Sambucus racemosa Trosvlier X      X         

Viburnum lantana Wollige sneeuwbal  X       X       

Caprifoliaceae Kamperfoeliefamilie                

Centranthus ruber Rode spoorbloem           3     

Knautia arvensis Beemdkroon    X     X  1    X 

Lonicera nigra Zwarte kamperfoelie           2     

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie           3     

Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie X          X     

Valeriana dioica Kleine valeriaan     X           

Valeriana montana Bergvaleriaan          X      

Valeriana officinalis Echte valeriaan         X  X     

Valeriana tripteris Drieblad valeriaan X  X X X  X         

Campanulaceae Klokjesfamilie                

Campanula glomerata Kluwenklokje              X  

Campanula patula Weide klokje           2     

Campanula persicifolia Prachtklokje           1,2     

Campanula rapunculoides Akkerklokje           2     

Campanula rhomboidalis Bergklokje  X X        X    X 

Jasione montana Zandblauwtje      X          

Legousia speculum-vereris Groot spiegelklokje      X          

Phyteuma orbiculare Bolrapunzel     X X          

Phyteuma ovatum    X             

Phyteuma spicatum ssp.nigrum Zwartblauwe rapunzel  X     X      X  X 

Asteraceae Composietenfamilie                

Achillea millefolium agg. Gewoon duizendblad          D     X 

Adenostyles alliaria Grote alpendost           X  X   

Antennaria dioica Rozenkransje          D   X   

Arnica montana Valkruid              X  

Artemisia absinthium Absintalsem       X       X  

Aster alpinus Alpen aster X X X    X     X   X 

Aster bellidiastrum Alpenmadelief   X  X  X X  X      

Bellis perennis Madeliefje           X     

Carduus nutans Knikkende distel           1   X  
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Carduus personata Maskerdistel           X     

Carlina acaulis Zilverdistel     X           

Carlina vulgaris Driedistel  X         3     

Centaurea montana Bergcentaurie X  X    X    2    X 

Centaurea scabiosa Grote centaurie           2     

Cirsium eriophorum Wollige distel    X          X  

Crepis aurea  Goudgeel streepzaad  X              

Crepis biennis Groot streepzaad           X     

Crepis capillaris Klein streepzaad           X     

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid           X     

Hieracium alpinum Alpenhavikskruid              X  

Hieracium caespitosum Weidehavikskruid              X  

Hieracium pilosella Muizenoor  X  X            

Homogyne alpina Alpenhoefblad   X  X     X      

Lactuca perennis Blauwe sla      X X     X    

Lactuca serriola Kompassla           X     

Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand              X  

Leontodon crispis         X        

Leontodon hispidus Ruige leeuwentand   X             

Leucanthemum vulgare Gewone margriet X     X   X       

Mycelis muralis Muursla X        X  2     

Petasites albus Wit hoefblad  X              

Petasites hybridus Groot hoefblad   X             

Picris hieracioides ssp. villarsii Bitterkruid          D      

Prenanthes purpurea Rode bergsla           X     

Senecio doronicum Gemzenkruiskruid  X X X X  X      X   

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid           2     

Taraxacum officinale s.l. Gewone paardenbloem s.l. X               

Tragopogon pratensis ssp.orientalis Oosterse morgenster  X             X 

Tussilago farfara Klein hoefblad       X    X     

Totaal              aantal soorten 479 107 57 80 65 84 43 86 43 43 32 187 41 62 52 87
  A B C D E F G H I J K L M N O 
 
 
 
 
 
 
 


