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Les plus belles heures de la vie

We kijken terug op een geslaagd KNNV-kamp aan de 
Semoy (Semois voor de Belgen), dat plaats vond van 30 
april t/m 8 mei 2011 in de Franse Ardennen. De cam-
ping Base de Loisirs Départementale d’Haulmé bood 
gastvrijheid. De weergoden waren ons gunstig gestemd, 
na wat nachtvorst warmde het meestal snel op tot boven 
de 25 graden.
Ook van deze plaats hartelijk dank aan de kampleiding, 
bestaande uit voorzitter Loek Batenburg, administrateur 
Jan Westhuis en excursieregelaar Aletta van Embden. 
De organisatie was onberispelijk (“Er is brood!”). Voor 
dit verslag tenslotte veel dank aan de rapporteurs,
typisten en fotografen. Mooie waarnemingen, waar-
onder ettelijke zeldzaamheden. Hoop en verwacht dat 
het overzicht naar meer smaakt.

Jan Willem de Jong, redacteur

Redactioneel
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Samenvatting waarnemingen
Categorie        Aantal species
Vogels 76
Zoogdieren 4
Reptielen, amfi bieën 7
Insecten 99
Planten 333
Korstmossen 33
Paddenstoelen 12

Mooie camping, redelijke voorzieningen (foto JW de Jong)



Zondag 1 mei

Excursie Rondgang Haulmé en Thilay

Na een algemene inleiding over de route zijn we met 
z’n twaalven op pad gegaan. Omdat het de eerste kamp-
dag was, hebben we vaak stilgestaan bij planten om ze 
te determineren. Ook de vogelgeluiden werden steeds 

op naam gebracht. Na een pittig 
klimmetje waren we om 11.10 uur 
op het hoogste punt (212 m). Hier 
hebben we koffi e gedronken bij 
een open plek in het bos, waar we 
gelijk vlinders, planten en vogels 
op naam brachten. Daarna dal-
waarts. Terug bij de Semoy met 

mooie, steile rotsformaties vol met (korst)mossen en 
varens (Eikvaren, Tongvaren en Dubbelloof). Vlakbij de 
Semoy wemelde het in een poeltje van dikkopjes, maar 
er bleek na even kijken veel meer in te zitten: onder 
andere Medicinale bloedzuiger en Waterschorpioen. 
Volgens afspraak waren we rond 13.00 uur weer op de 
camping. Een mooie eerste excursie.

Maria Lauran

Zondag 1 mei

Excursie Point de Vue du Col de Liry

We staan op een heel grote camping die hier vrijwel de 
hele riviervlakte - het winterbed - van de hier mean-
derende Semoy  inneemt: van steile helling tot steile 
helling . In het zuiden van dit oost-west lopende dal, 
stroomt de Semoy - die hier ongeveer tien meter breed 
is - pal onder de steile helling langs en in het noorden 
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Vlottende waterranonkel (foto M van de Waarsenburg)

loopt er een weg onderlangs de andere steile helling. 
Deze weg loopt over een oude treintraject. Verspreid 
over de camping staan mooie bomen: eiken, haagbeu-
ken enzovoort, waardoor de camping een parkachtige 

indruk maakt. Een prachtige ambience. Jammer dat ik 
er geen foto van heb gemaakt. 
Omdat het de eerste dag is, mogen we uitslapen en 
verzamelen we pas om 9.30 uur. Prachtig weer, strak 
blauwe lucht. Na uitleg van excursieleider Aletta lopen 
we met alle kampdeelnemers, inclusief vier kinderen, 
de camping af.
We trekken in westelijke richting. Daar draait de rivier 
naar het noorden en lopen we tegen een nevengeul van 
de Semoy aan. Het water kleurt wit van de uitbundig 
bloeiende Vlottende waterranonkel. Aletta vertelt dat 
deze soort in België tamelijk zeldzaam is en vooral in 
de Semoy overvloedig voorkomt. Aan de overzijde, 
achter een eiland, ligt dorpje Haulmé. Het geheel maakt 
een pastorale indruk. Onder een afrastering groeit Grote 
leeuwenklauw, overigens een heel klein plantje. Even 
verder ontdekt Yolanda een uitsluipende Beekrombout 
tussen de brandnetels op de oever. 
Bij de brug over de Semoy splitst de groep: de helft 
gaat met Maria Lauran tegen de ene helling op op; de 
andere helft gaat met Aletta mee naar het bovenaan de 
andere fl ank gelegen uitzichtpunt bij de Col de Liry. We 
spreken af dat beide groepen rond lunchtijd terug zijn 
op de camping, zodat eenieder na de lunch de andere 
wandeling nog kan maken. 
We stoppen bij het eerste beste tuintje van Haulmé. Wat 

is dat voor een grote bloeiende plant? Rabarber? Oh, 
dan is er wat aan de hand met de tuinman. De luiken 
van het huis zijn gesloten. Bewoner kennelijk vertrok-
ken. Op het muurtje zien we onder meer Wit vetkruid 

en Tripmadam. Later leer ik van 
Wytze dat het niet Tripmadam, maar 
Sierlijk vetkruid is: de blaadjes zijn 
op doorsnede elliptisch in plaats van 
rolrond. De habitus is ook anders: 
de blaadjes staan aan de stengel-

uiteinden dicht op elkaar, waardoor een soort ‘kopjes’ 
ontstaan. 
Langs de kerk verlaten we het dorpje en lopen door 
een ‘bois des hazelles’ (een ‘gebruiksbos’ van Haze-
laars) naar de steile westhelling van het dal. (Doordat 
de rivier een bocht heeft gemaakt, bevinden we ons nu 
in een zuid-noord verlopend dal.) Onderaan de helling 
is een wasplaats: een overkluisde bron met een grote, 
rechthoekige wasbak, Fontaine de Ruha geheten. De 
kinderen, Ronja als eerste, staan binnen de kortste keren 
bovenop de gemetselde overkluizing. In het troebele 

Sfeerverslagen
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Genieten op Col de Liry (foto JW de Jong)

water – het lijkt wel alsof er zeep is in opgelost, maar 
dat zullen wel kleideeltjes zijn – ontdekken we een
Vuursalamander. Hoe is het dier erin gekomen en, 
belangrijker, hoe komt hij er weer uit? Door Ruud: die 
haalt de salamander uit de bak en zet hem een paar me-
ter lager in de overloop van het waterbekken. Een goede 
daad: de Vuursalamander is een landdier; hij kan wel 
twintig jaar oud worden – in gevangenschap wel veertig 
– maar zou dat in die bak niet gehaald hebben. 
We wandelen achter de bloeiende tuinen van het dorpje 
Haulmé langs en passeren een in 1989 geplante boom, 
waarmee het dorp de 200-jarige Franse Revolutie heeft 
herdacht. Dan begint de hier en daar steile klim naar 
het 150 m hoger gelegen uitzichtpunt door een mooi 
gemengd loofbos. Niko, Monique en ik zijn druk met 
de planten, waardoor we achter raken. Aletta maant 
ons door te lopen. Het zal de hele heenreis een ‘span-
ningsveld’ blijven: op tijd ons doel halen of planten 
inventariseren. De klassieke KNNV-strijd tussen lopers 
en kruipers manifesteert zich deze eerste dag sterk, ook 
in mijzelf! Het liefst kijk ik eerst naar het landschap – 
hoe is het ontstaan? – om mij pas later met de vegetatie 
bezig te houden, maar als anderen daarmee beginnen, 
werkt dat erg aanstekelijk.
Ons wandelpad kruist een weg, waar iemand het ver-
keer regelt, zodat de deelnemers aan een hardloopwed-
strijd veilig kunnen passeren. Wij moeten dan nog 600 
m horizontaal naar het uitzichtpunt van de Col de Liry 
(295 m + NAP). 
Zoals Aletta al had gezegd, is het uitzicht inderdaad 
schitterend. We zitten bovenaan de steile west-helling 
van een zuid-noord strekkend dal. Beneden ons zien 
we Haulmé met het ervoor gelegen eiland. Meer naar 
rechts (richting zzo) komt het oost-west verlopende dal 
van onze camping uit in dit bredere zuid-noord gerichte 
dal. Volg je de Semoy met de stroom mee in noordelijke 

richting, dan zie je eerst de brug waarover we pas-
seerden, dan (weer) een eiland en vervolgens weer een 
mooie meander waarlangs het dorpje Tournavaux ligt. 
Kijk je op de hoogte waar we ons bevinden in het rond, 
dan is duidelijk te zien dat de Ardennen een ingesneden 
hoogvlakte zijn: alle, zeer fl auwe, toppen zijn even 
hoog. Ooit meanderde de rivier over deze vlakte. Maar 
als gevolg van de alpiene plooiing is het landschap 
gestegen – en stijgt het nog steeds – waardoor de rivier 
zich heeft ingesneden. 
Genietend van dit mooie uitzicht wordt geluncht. Dan 
arriveren enkele, sterk verlate hardlopers. De mensen 
van de hulppost, die water uitdeelden, zijn al vertrok-
ken. De hardlopers smeken ons om water, wat Monique 
hun royaal verstrekt. Ondertussen vangt Ronja het ene 
insect na het andere, onder andere een Rupsenaaskever. 
We zijn ver achter op het schema en besluiten van de af-
spraak met de andere groep af te zien: het is onhaalbaar. 
Frans licht Maria telefonisch in. 
Hierna legt Aletta haar geologische kaarten op een 
picnicktafel en licht het ontstaan van dit landschap toe. 

Wim vestigt onze aandacht op een andere picnicktafel: 
die krioelt van de rupsen die erop neergedaald zijn. De 
Rupsenaaskever vindt hier een gedekte tafel. 
We lopen terug in zuidelijke richting langs de boven-
rand van het dal. Dat is door de bomen niet goed te 
zien. Eerst weer een ‘bois des hazelles’, waarna een 
‘Haagbeukenhakhoutbos’. Het is goed te zien dat de 
bewoners van oudsher het bos als ‘supermarkt’ gebruik-
ten. Onze aandacht wordt getrokken door kleine, zwarte 
insecten met bijzonder lange sprieten die laag bij de 
grond op en rond hazelaarbladeren dansen. De vliegens-
vlugge Ronja weet er eentje te vangen; later blijkt het 
om de Smaragdlangsprietmot te gaan. 
Al afdalend zien we naast het pad regelmatig de 
verwerende leisteenondergrond. Als we bijna op de 
hoogte van de rivier zijn – een terras uit het Weichelien 
of is ook hier geëgaliseerd voor de trein? – zien we 
door de bomen aan de overzijde onze camping. Langs 
het pad (le Chemin du Cul d’Aillon) vindt Ruud een 
Blaasvaren. 
Dan lopen we weer langs de Semoy en passeren een 
oude watermolen, waaronder Oeverzwaluwen neste-
len. Vanuit het zuiden lopen we zo Haulmé binnen en 
passeren het in elk dorp aanwezige monument voor de 
oorlogsslachtoffers. In dit dorp – en zoals later zal blij-
ken in deze streek – zijn  voor Franse begrippen weinig 
verlaten huizen te zien. 
Nu we ons niet meer hoeven te haasten, gaan we lekker 
door met planten benoemen. Op de weg naar de cam-
ping, op de oevervegetatie, zien wij nu ook een uitslui-
pende Beekrombout: hoera, kan ik er betere foto’s van 
maken dan vanmorgen.
Voldaan en met een zakje te determineren planten 
komen we op de camping aan. Dit was een prachtige 
excursiedag.

Leny Huitzing



Maandag 2 mei

Excursie Roc la Tour

Om 9.00 uur zijn we met twaalf personen vertrokken 
van het kampterrein. Het weer is goed. We zijn eerst 
over de D31d gelopen om vlot bij het bospad vanaf 
de D31 bij het restaurant met de eigenlijke excursie te 
beginnen. Het begint goed met heel veel Hengel aan de 
rechterzijde van het pad. Jan Willem fotografeert ver-
schillende korstmossen die hij later zal determineren als 
hij de naam op het moment niet zeker weet. Er worden 
verschillende varens bekeken. Het tempo ligt aanvan-
kelijk niet erg hoog. We houden onze eerste korte pauze 
op een mooi uitzichtpunt: Roche aux Corpias, met zicht 
op Tournavaux en de heuvels bij Monthermé. We staan 
aan de rand van een behoorlijk steile rand die grenst aan 
de Semoy. Vervolgens ‘klimmen’ we naar 400 m. Het 
is een gevarieerd loofbos waar we doorheen lopen. De 
Fluiter is talrijk en samen met andere vogels hebben we 
vandaag een heel vogelkoor boven ons. Roc la Tour is 
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het volgende uitzichtpunt. Het is een indrukwekkende 
rotsformatie. Daar pauzeren we wat langer. Er schieten 
hagedissen voor ons langs en ze blijven soms bij koffi e-
bekers en broodzakjes nieuwsgierig kijken.
Het is een fi jne plek om wat rond te kijken, te foto-
graferen, en lekker in de zon te zitten. We lopen verder 
en dalen af. Bij een beekje en een poeltje eten we de 
rest van onze boterhammen op. Er staan planten die 
niet direct op naam gebracht kunnen worden. In de poel 
zwemt een eend zonder staart. Die vliegt niet zo goed 
meer. Er komen interessante libellen voorbij. Helaas 
vliegen ze te vlug. Na de pauze begint een lange afda-
ling langs de beek Ru de la Gire. Het is een prachtig 
gedeelte van de tocht. Een hoogtepunt is een stukje 
hoogveen. Sicco zakt er meteen een beetje in weg. We 
zien het Beekmijtertje, een bijzondere paddenstoel van 
enkele centimeters en mooi oranjegeel van kleur. Er 
staan er heel veel. Om die te kunnen fotograferen is 
wel enige behendigheid nodig om niet nat te worden. 
Verderop komen we een mooie rotswand tegen met een 
afwisselende gelaagdheid van leisteen en kwartsiet, 

Rustpunt Roc la Tour (foto JW de Jong)

tevens met breuklijnen. Uiteindelijk komt het pad uit 
bij de brug over de Semoy. Op die plaats is veel Vlot-
tende waterranonkel te zien. Vanaf de brug is zelfs een 
‘kunstwerk’ in het water te zien van waterranonkelpa-
tronen. Vanaf die plaats gaat een deel van de groep naar 
het kampeerterrein terug en een ander deel gaat naar 
het café in Naux. Helaas is het café op maandag dicht. 
Er zit niets anders op dan zonder koffi e naar huis te 
gaan. De route over de oude trambaan is overigens zeer 
prettig en interessant. Na driekwart dag is iedereen weer 
thuis.

Engelien Kraal-Lap

Overleg (foto JW de Jong)

Kampjunior Ronja (foto Y ten Thije)



geen Steenuil, maar een stenen uil. In de kerk moeten 
prachtige 16e-eeuwse schilderijen te zien zijn evenals 
een 12e-eeuws doopvont; niet door ons, want de kerk is 
helaas gesloten. 
Wytze weet de weg: over de brug naar de noordoever; 
via een trap afdalen en onder de brug door draaien. 
We lopen nu onder de noordelijke boulevard, over een 
graspad vlak aan het water, zodat we geen last hebben 
van verkeer. Er vliegt een mannetje Weidebeekjuffer; 
spoedig ontwaren we ook het koperkleurige vrouwtje. 
Na een paar honderd meter begint rechts een smal pad 
dat tegen de steile wand oploopt. De een ziet planten, 
de anderen – vooral de kinderen – zien insecten of 
vangen ze zelfs. Dan zien we een Hazelworm en 
hagedissen, Oranjetipjes en Boterbloempjes; horen we 
nu de Bergfl uiter of toch weer de Fluiter? Wat is ook 
al weer het verschil in zang tussen het Goudhaantje en 
het Vuurgoudhaantje? Zo schieten we niet op, zegt  Jan 
Westhuis, en dreigt terug te gaan. Maria en ik voeren 
het tempo op en zo waar: men volgt. Ik vind een groot 
stuk melkkwarts; Els C. sjouwt het mee in de rugzak 
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Maandag 2 mei

Excursie Monthermé - Roche à Sept Heures

Met (te) mooi weer gaan we op pad, heldere lucht, stra-
lende zon; er zijn 19 deelnemers, inclusief vier kinde-
ren. In Monthermé parkeren we de auto’s in het oude 
stadsdeel, op de parkeerplaats direct oost van de brug 
over de Maas. Op advies van Aletta wandelen we eerst 
in westelijke richting over de boulevard op de linker – 
nu de zuidelijke – Maasoever. Zo hebben we goed zicht 
op de ruim 200 m hoge, steile noordelijke oever, de 
‘stootoever’, waar we straks bovenlangs zullen lopen. 
De Maas heeft deze wand fl ink ondermijnd. Door 
menselijke activiteit – leisteengroeves – zijn hier en 
daar fl inke rotspartijen ontdaan van geboomte. Links 
van een groot, bronskleurig rotsvlak, is de onderzijde 
van een ombuigingsplooi zichtbaar, waarvan de strek-
king loodrecht op het genoemde rotsvlak lijkt te staan. 
Hoe valt dat te rijmen? Het zal er wel mee te maken 
hebben dat we ons in de wortel van het gebergte bevin-

den, waar het gesteente onder invloed van gigantische 
krachten is geplooid, gebroken en verfrommeld. Men 
schat dat hier, in de leisteengordel, wel 4 km van het ge-
bergte is verdwenen als gevolg van erosie. Vervolgens 
heeft de Maas zich nog eens in de ontstane schiervlakte 
ingesneden en op dat niveau lopen wij nu. Op de Maas 
zwemmen statig twee Canadese ganzen. Broeden die 
hier ook al? 
We wenden de steven en gaan het kerkje bekijken, 
Saint-léger genaamd. De noordelijke muur van het 
schip en de kruisbogen dateren uit de 12e eeuw. De kerk 
is gebouwd van grove leisteen (hier phyllade genoemd), 
maar de steunberen zijn van gele zandsteen. In de 15e 
eeuw is de kerk herbouwd en in de 16e eeuw ver-
sterkt, zodat de bevolking erin kon schuilen. Wie vocht 
toen tegen wie? Wendy, historica van professie, weet 
te vertellen dat de Zweden hier toch vochten in ver-
band met erfopvolging. We lopen om de kerk en zien 
diverse schietgaten. Uit een van de schietgaten staart 
een uilenkop mij aan. Is het een Kerkuil? Nee, ook 

Monthermé (foto JW de Jong)

Monthermé (foto L Huitzing)

                    Foto-op (foto JW de Jong)



zuid zie ik dwars over de kam van een langgerekte heuvel 
enkele donkere ‘partijen’. Is daar ook naaldhout aangeplant 
tussen het loofhout? Met de verrekijker zie ik dat het rotsen 

zijn die boven hun omgeving uitsteken. Jan G. leest op de 
kaart dat het de vier heemskinderen zijn die bovenop het ros 
Beyaard zitten. Het moeten wel kwartsietrotsen zijn: die zijn 
beter tegen erosie bestand dan leisteen, waardoor ze boven 
hun omgeving uittorenen. Het lijkt Matthias geweldig er 
bovenop te klimmen. Ik wil er ook heen; we besluiten dit 
nieuwe excursiedoel vanavond aan Aletta voor te stellen.
Na de lunch lopen we geruime tijd in oostelijke richting langs 
de rand van de steile helling; het is lastig lopen doordat de 
leisteenlagen (beter ‘splijtvlakken’) hier vrijwel rechtop staan 
en uit het oppervlak steken. Regelmatig zijn er uitzichtpun-
ten: mooi, maar geen van alle zo mooi als La Longue Roche. 
Wel kunnen we nu de brug zien waar de auto’s bij geparkeerd 
staan. Langzaam dalen we af tot we bij een informatiebord 
komen. Dat verklaart de naam van de nabijgelegen Roche à 
Sept Heures. Deze rots is een door leisteenwinning bloot-
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voor haar kleinzoon Matthijs. Lopend door licht loofbos van 
voornamelijk berken met een ondergroei van Adelaarsvaren, 
stijgen we redelijk snel. Na de koffi epauze stijgen we 
langzaam door tot we ons uitzichtpunt, La Longue Roche, 
bereiken. 
Het uitzicht is haast nog mooier dan dat van gisteren. Ruim 
200 m beneden ons zien we de oude stad van Monthermé 
geheel omgeven door een meander van de Maas: de rivier 
komt uit het zuiden, buigt onder ons naar het westen en 
stroomt vervolgens weer in zuidelijke richting. Stuwen zor-
gen ervoor dat de Maas vanaf hier stroomafwaarts bevaarbaar 
is. Dat verklaart de redelijke welstand van Monthermé in het 
verleden, aldus weer Wendy. 
Links, ongeveer 1 km in zzo-richting, stroomt de Semoy in de 
Maas; we kunnen het net niet zien doordat er gebouwen voor-
staan. Een van die gebouwen is de supermarkt. Wel handig 
voor straks.
Weer valt op dat we niet te maken hebben met een jong 
gebergte maar met een ingesneden hoogvlakte: alle ‘toppen’ 
hebben ongeveer dezelfde hoogte. De kaart leert dat dat zo’n 
350-400 m is. Die langgerekte rug aan de zuidelijke horizon, 
is dat de eerste cuesta? Volgens mijn – zeer grofschalige – 
geologische kaart moet die zo’n 5-10 km zuidwaarts liggen, 
dus dat zou wel kunnen. 
Met naaldbos aangeplante percelen vormen donkere partijen 
op de heuvels die grotendeels met loofhout zijn bedekt. Pal 

De Vier Heemskinderen (foto Y ten Thije)

Vier Kinderen (foto L Huitzing)

Pa is moe (foto M van de Waarsenburg)

gelegd (splijtings)vlak. Als ’s morgens de schemering oplost 
– wat kennelijk om 7 uur gebeurt -  toont dit vlak zijn groot-
ste kleurenpracht. De kinderen zijn al bij de rots en klauteren 

er alle vier tegenop. Ze kunnen er niet 
genoeg van krijgen. Als Jip weer naar 
beneden wil, blijkt dat best lastig te 
zijn. Op aanwijzing van oma Anneke 
draait hij zich om en glijdt op zijn bil-
len naar beneden.
We dalen verder af, nu langs een 
geasfalteerde weg. Vlak bij een cafeetje 
staat een geweldige Zomereik omringd 
door een haag van Hulst. Heeft die hem 
beschermd toen hij jong en kwetbaar 
was? Het cafeetje is helaas dicht.
Dan dalen we maar verder af, naar de 
nieuwe stad op de noordoever. Via een 
trap, waar we nog de Rode spoorbloem 
in een muur zien bloeien, bereiken we 
de brug over de Maas. Aan de overkant 
staan de auto’s, waarmee menigeen 
zich naar de supermarkt spoedt. Het 
was een prachtige tocht op een mooie 
dag.

Leny Huitzing
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Dinsdag 3 mei

Excursie Omgeving Monthermé

Onze excursie begon bij de oude stad van Monthermé, 
over de brug. Daar liepen we onderdoor, langs de oever 
van de Maas, zodat we goed zicht hadden op de hoge 
kant van de bergen aan de overkant. Daar wilden we ’s 
middags overheen lopen. 
Op de Maas zwommen wat Canadese ganzen die met 
dreigen en aanvallen onderling de pikorde vaststelden, 

maar het verjaagde 
dier zwom stilletjes 
terug naar de groep. 
We maakten een rondje 
door de oude stad langs 
de Mairie en de oude 
versterkte Eglise Saint-
léger. De kerkklokken 
sloegen tien uur toen 
we eromheen liepen. 
Op een muurtje stond 
de eerste Schubvaren, 
maar een piepklein 
plukje, en dat na de grote 
hoeveelheden Steen-
breekvaren, Muurvaren 

en andere soorten varens van de afgelopen dagen. De 
vorige excursie (2 mei) had een stenen ‘Kerkuil’ op de 
kerk gevonden, maar die zagen wij niet. Gelukkig zag 
Engelien een levende uil, maar dan een grote nacht-
vlinder (bleek Eikentandvlinder, redactie). Vlakbij de 
brug konden we de bakker niet voorbij lopen zonder 
een paar lekkere broodjes te kopen. Over de brug heen 
was een soort boekhandel, waar iemand een krant kocht 
met het onverwachte nieuws uit de grote wereld dat 

Osama Bin Laden was gedood. We klommen de trappen 
op. Ze werden net schoongemaakt, dus de muren waren 
erg kaal, behalve boven onze hoofden, daar bloeide 
Rode spoorbloem. Aan het pad de stad uit stonden Mis-
pels te bloeien. Ze hadden stekels, dan zijn het wilde 
bomen had Wytze uitgelegd.
Boven de stad was een leuke picknickplaats met ons 
eerste mooie uitzicht op de stad in de meander van de 
Maas. De rivier had de kronkels al uitgesleten toen het 
gebied nog vlak was. Toen het gebied later werd opge-
heven en de bergen werden gevormd kon de Maas het 
bijhouden met het uitslijpen van de bedding en bleven 
de meanders bewaard, ze werden als het ware gestald. 
De lagen van de (lei)steen stonden zeer schuin, op de 
berghelling waren enkele kale platen te zien met losse 
stenen onderaan. Onder dat deel van de berg stonden 
dan ook geen huizen langs de rivier. Vanaf de Roche 
à Sept Heures liepen we over het pad op de kam naar 
het uitzichtpunt bij La Longue Roche op 365 m hoogte. 
We keken bovenop een Buizerd, die draaide moeiteloos 
rondjes omhoog en was binnen een minuut hoog boven 
ons!
De zon scheen fel, maar er stond een koude wind. Vanaf 
La Longue Roche ging het pad omhoog door een beetje 
saai, arm bos. We daalden af naar het lateraal kanaal 
van de Maas, zodat we een stukje oever konden be-
kijken. Maar dat kleine stuk was zo grazig en bloemrijk 
dat we er een hele tijd over deden om bij de stad terug 
te komen. Twee Boomvalken lieten hun vliegkunsten 
zien. Om 16.00 uur waren we heel tevreden over de 
wandeling terug bij de brug en de auto’s. Vooral de 
mooie uitzichten op de meanders van de Maas waren de 
moeite waard. De plaats waar ‘onze’ rivier de Semoy in 
de Maas uitmondt, is erg verscholen in het groen en niet 
echt te zien.

Geertje Pettinga

Dinsdag 3 mei

Excursie Naux – Nohan

Met zestien volwassenen en twee kinderen hadden we 
een excursie die zeker voor herhaling vatbaar is. We 
startten in het dorpje Naux. We passeerden de indus-
trieel ogende voetbrug over de Semoy en zagen boven 
de prachtige massaal bloeiende Vlottende waterranon-
kel drijven. En zwanen en een jong eendje. De voetbrug 
met plankendek diende van 1901 tot 1950 als verbin-
ding voor de dorpelingen met het stationnetje. Het 
spoor van toen was nu een fi jn hoogtelijnpad langs de 
rivier geworden. De ochtendzon scheen door de beuken 
tussen pad en rivier (van rechts). Op links zagen we 
een eindeloze hoeveelheid planten op de helling, mooie 
mosplekjes bij kleine bronnetjes, plakkaten goudveil en 
de lucht vol vogelgeluiden.
We dronken koffi e in de zon bij een kleine leigroeve. 
De kinderen deden wedstrijdje hagedissen vangen. 
Leny bewonderde de kristallen die uit de lei groeiden. 
We volgden de rivier tot Nohan sur Semoy. Een dorp 
vol metaalwerkplaatsen waarvan sommigen ook nu nog 
in gebruik. In een schuur zagen we door het gebroken 
raam een prachtige (schat?)kist. Vol loodgietersbuizen, 
helaas geen schat. Badhuis niet gezien, wel de wc’s bij 
de school. We liepen door een hakhout- en gebruiksbos 
van Hazelaar/Beuk omhoog naar de ruïnes van Lin-
champs. Jan van Leuven heerste hier in de 16e eeuw. 
Louis XVI ontmantelde het een eeuw later. Er was 
inderdaad weinig van over. Wel een hoog uitzichtpunt. 
Er stond Nachtsilene. Drie van ons aten er hun broodje 
in de zon, terwijl de anderen in het koude bos zaten. 
Opvallend: natuurlijke gaten in de steen (geen schiet-
gaten). We liepen omhoog naar het Ancien Maison 
Forestière le Champ-Bernard. Na een saai productiebos 
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was er nu weer loofbos. We liepen via de GR Arden-
nen - Eifel terug naar het pad beneden langs de rivier. 
Een mooie, interessante (uitzicht, Ree), maar ook zeer 
steile afdaling. Een mooi contrast met het relaxte pad 
over het oude spoorlijntracé. Weer terug over de fraaie 
brug over de Semoy. Een mevrouw vertelde Leny dat er 
hier ’s zomers veel orchideeën staan. Moe maar voldaan 
gingen we – de kinderen via een heerlijk ijsje – naar de 
tent.

Wendy Schutte

Woensdag 4 mei

Excursie Nismes-1

Met tien personen en drie auto’s begint de dagexcursie 
richting Nismes (B). Het weer is uitstekend. Na een 
uur rijden komen we aan, vlak voor de Fondrys des 
Chiens, waar we de auto’s aan de rand van een akker 
vol bloeiend Koolzaad parkeren. We nemen ruim de 
tijd om in en rondom de Fondrys des Chiens planten, 
vlinders, mossen, torren en andere dieren te bekijken. 
De kalkhelling is bijzonder droog en het gebied is 
sterk betreden. Het lijkt ook op begrazing (inclusief 
door Konijnen…?). Een grote groep biologiestudenten 
uit Leuven zorgt voor spitsuur rondom de bijzondere 
steenformatie. Er ontstaan leuke contacten. Na de lunch 
aan de rand van de Fondrys gaan we weer naar de auto 
en rijden een klein stukje naar de parkeerplek bij de 
kerk van Nismes. Van daaruit lopen we naar Tienne 
Breumont, ongeveer tien minuten gaans. Onderweg 
komen we een grote boerderij tegen waarvan het dak 
gerestaureerd wordt. De steunbalken zijn goed te zien 
en dat geeft een interessant beeld. Via een klaphekje 
komen we op de Tienne Breumont die net als de Fon-

drys nogal droog is. We blijven een beetje als groep bij 
elkaar. Een mooie waarneming is de Koningspage die 
zich niet zomaar laat fotograferen. Landschappelijk valt 
er veel te zien: kleine heuveltjes in de akkers die niet 
bewerkt zijn. Ze liggen daar als kleine natuureilandjes. 
Couvin is goed te zien evenals de kalkhelling aan de 
overkant met veel Buxus. Alleen Mannetjesorchis bloeit 
er als eerste orchidee van het seizoen en die wordt dan 
ook gefotografeerd. Na twee uur lopen we naar het 
noordelijk gedeelte waar een oud wiebelig overstaphek 
staat om over het hoge te kunnen komen. Met veel hulp 
komt iedereen veilig aan de overkant. Na wat struinen 
tussen de struiken komt het klaphekje weer in zicht. We 
lopen terug naar de auto. We hebben vandaag niet veel 
gelopen, maar wel weer wat beleefd. Het was een leuke 
groep. De afwisseling in excursiegebieden (bos, meer 
open landschap, leisteen, kwartsiet, kalk) is goed beval-
len. Na een uur rijden is het tijd voor een Franse borrel 
bij de tent.

Engelien Kraal-Lap

Woensdag 4 mei

Excursie Nismes-2

Vertrek om 9.00 uur, aankomst in Nismes ongeveer 
10.30 uur. Eerst koffi e, vertrek om 11.00 uur. Ongeveer 
tien minuten lopen. Wel eerst langs een geweldige patis-
seriewinkel, waar we bijna niet voorbij kwamen.
We liepen langs een boerderij waar je zag hoe een dak 
van leisteen geconstrueerd werd. Jip zag een leeg dui-
venei op de grond. Er was een nest van een Huiszwaluw 
in een vrij laag raamkozijn. Dan linksaf naar de Tienne 
Breumont via de Allée des Orchidées. Bij een informa-
tiebord klommen we de Tienen (een heuvel van harde 
kalksteen) op, waar we inderdaad orchideeën, veel an-
dere planten en insecten en dergelijke zagen. Om 12.30 
uur vertrokken we naar de parkeerplaats en na ongeveer 
vijf minuten rijden, kwamen we op de tweede plek: de  
Fondrys des Chiens. Kennelijk een plek, waar vroeger 
ijzer gevonden werd. De meesten vonden de tweede 
plek het mooiste. De grotere diversiteit van planten en 
verzakte stukken grond waren indrukwekkend. Sommi-
gen vonden de excursie te kort.

Els Creutzberg

Donderdag 5 mei

Excursie Naux – Nohan

We fi etsten over het vlakke tracé van het oude treintje 
vlak langs de Semoy langs Thilay naar Naux. Er waren 
veel omgevallen bomen opgeruimd: er lag er nog maar 
één over de weg, maar daar konden we onderdoor. We 
parkeerden de fi etsen bij de voetbrug bij Naux. Daar 
kwamen Boerenzwaluwen en Huiszwaluwen modder 

Hulp (foto Y ten Thije)
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halen bij de rivier. De rivier was er wit van de bloe-
men van de Vlottende waterranonkel. De stengels en 
bladeren ervan golfden mooi in de stroming van de 
rivier. We liepen langs de rivier naar Nohan. Onderweg 
repeteerden we allemaal soorten varens die groeiden op 
de oude muren voor het treintje. Aan de overkant van de 
rivier zagen we een Ree met een jong. Het kalfje moest 
hoge sprongen door het gras maken om zijn moeder bij 
te kunnen houden. Op omgevallen bomen die half in 
de rivier lagen, maakten zwanen een groot nest. In het 
dorp Nohan staan oude fabriekjes, smederijen. Nu was 
het er stil, maar vroeger zal het er wel een fl inke herrie 
zijn geweest. Langs de kerk door het dorp en omhoog 
naar de Col de la Vieille Voie. We liepen onderlangs het 
kasteel van Linchamps.
Op een heel droge helling met Haagbeukenhakhoutbos 
was een klein bronnetje met in de modder sporen van 
Ree en Wild zwijn. Via La Dauphinée liepen we naar de 
Champ Bernard. Daar was een mooie wei met pick-
nickbanken, waar we lekker konden zitten. We wilden 
niet langs de enge afdaling van de vorige excursie en 
gingen over La Grande Wèbe naar La Gire. Dat leek 

een heel oud tracé. De weg was met stenen verhard en 
verderop was een stuk holle weg. We kwamen uit bij 
de eendenvijver met picknickbank en daalden daarna 
langs de Gire af naar de oude Moulin van Naux. In het 
veentje zagen we de Beekmijtertjes weer (oranje pad-
denstoeltjes). Na een heleboel stroomversnellingen in 
de beek zagen we de rotshelling met de mooie breuk 
met de verspringende kwartsietlagen ook terug. De 
molen heeft een oude brug met een boog voor de beek 
en een kleinere boog voor de molensloot. Vanaf de brug 
over de Semoy keken we naar de plek waar de Gire in 
de Semoy uitmondt, maar daar zie je alleen droog grint. 
Bij de brug namen we de fi ets weer voor de terugrit 
naar het kamp.

Geertje Pettinga

Donderdag 5 mei

Excursie Les Hauts Buttés

Hoewel de excursie niet was voorbereid en het mo-
gelijk niets voorstelde, wilde een groot deel van de 
groep naar het ‘veen’. Eenentwintig mensen in vijf 
auto’s parkeerden bij de kerk van Les Hauts Buttés. We 
wilden in twee groepen een rondje linksom en rechtsom 
lopen, maar dat werd als ongezellig ervaren en de groep 
vertrok in z’n geheel. Dat was maar goed ook, want 
linksom werd versperd door een boerenerf. Wel was er 
een geel gemarkeerd pad dat niet op de kaart stond. Dit 
tot Ronja’s verdriet die het kaartlezen deed en dit nog 
moest leren. 
Het waterniveau in het moeras stond 15 cm lager dan 
normaal, maar er stond water! Even later stonden er 
verscheidene KNNV-ers verspreid over het veld om de 
specifi eke moerasvegetatie te bestuderen. Na overleg 

werd besloten via Les Vieux Moulins d’Harguis het dal 
van de Ruisseau de l’Ouss te bezoeken. Hier Kever-
orchissen en Bleeksporige viooltjes. Omdat zijwegen 
niet beloopbaar waren, werd besloten om terug te gaan. 
Alleen de schoen van Yolanda besloot anders. Na de 
zool met een gevonden kinderhandschoen en wat wit 
verband met de rest te hebben verenigd, werd de terug-
tocht aanvaard.

Wytze Boersma

Vrijdag 6 mei

Excursie Vresse sur Semois (B)

Met vier auto’s konden alle veertien deelnemers met ge-
mak mee. Doordat Aletta erbij was, begon de excursie 
met koffi e in een cafeetje. Ik moet zeggen van mij mag 
dat! Een paar mensen wilden nog even naar de VVV en 
ook dat was mogelijk. Nadat we het dorp door gelopen 
waren, begon de echte wandeling. Het was nergens echt 
steil, dus ook daarin was het een prettige tocht. Toen 
wilde er een paar mensen binnendoor langs de rivier 

Vresse-la Forêt (foto JW de Jong)
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lopen; dat ging een heel eind goed, maar er kwam toch 
een einde aan het leuke pad. Toen moesten we kiezen: 
gaan we terug of lopen we door de vegetatie van vooral 
brandnetel?!  Voor dat laatste werd toch maar gekozen. 
Terug was wel heel ver! Het lukte ons uiteindelijk al-
lemaal om weer op de weg terug te komen. Maar toen 
moesten we zeven kilometer langs het asfalt lopen. Ik 
moet zeggen dat ik persoonlijk daar de meeste moeite 
mee had. In het dorp kwamen wij nog een begrafenis-
stoet tegen die lopend naar de begraafplaats onderweg 

was. Waarom er een vrouw in bruidskleding bij liep 
was niemand duidelijk. Al met al was het een prettige 
wandeling met een prikkelbaar tussendeel!

Corrie Westhuis-Maatkamp

Zaterdag 7 mei

Excursie Monthermé - Sept Villages

Voorzien van verse croissants gingen we op weg. 
Lekker snel met een groepje van zes gelopen, want de 
meeste planten hadden we al eerder gezien. Geluncht op 
het uitzichtpunt langs Charleville ‘La Roche aux Sept 
Villages’. Zicht op de overkant met de Vier Heemskin-
deren (zie sage in de bijlage, redactie). Daarna een 
smal, soms steil paadje volgend naar uitzichtpunt over 
de Maas met drie informatieborden. Een bord over de 
Tweede Wereldoorlog en strijd ter plaatse, het tweede 
over de Vier Heemskinderen en het derde over een 
geologisch verschijnsel (kwartsietformatie uit Cam-
brium). Daarna het groepje in tweeën gesplitst. Eén deel 
een gemakkelijk pad naar de Maas en het andere deel 
een erg steil pad. Dit laatste af te raden voor slechte 
lopers. Daarna langs een zonnige Maasoever terug naar 
Monthermé, waar we nog twee andere KNNV-ers trof-
fen. 
Tenslotte nog bij de monding van de Semoy op de 
Waterspreeuw gewacht. Die kwam na tien minuten te 
voorschijn aan de overkant. Later vertoonde zich nog de 
Grote gele kwikstaart en een IJsvogel.

Aletta van Embden

“Zulke brandnetels!” (foto JW de Jong)

Begrafenis Vresse (foto JW de Jong)

Vresse sur Semois  (foto Y ten Thije)
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geologie
Ontstaanswijze
Het gebied van de Semoys maakt in geologisch opzicht 
deel uit van het Duitse Rijn-leisteenplateau. De afzettin-
gen dateren uit het Devoon (ca. 400 Ma = 400 miljoen 
jaar voor heden), toen  door voortdurende daling van het 
gebied, dikke pakketten zand en klei werden afgezet. 
Voor het gebied van de Semoys is het Devoon voor de 
zichtbare geologie de belangrijkste periode. Omdat de 
zee in die periode nogal troebel was en daardoor minder 
geschikt voor zeeleven, worden hier verhoudingsgewijs 
weinig fossielen gevonden.
Het afgezette sediment was in feite afbraakmateriaal uit 
de gebergte-vormende, of Caledonische fase, tijdens het 
Siluur, vóór het Devoon. De plooiing werd veroorzaakt 
door de botsing van twee continenten.

Tijdens de tweede gebergtevormende, of Varistische 
fase ná het Devoon, werden onder andere de Ardennen 
en Eifel tot een gebergte geplooid. De plooiing vond 
plaats in zuidoostelijke richting, waardoor het gesteente 
plaatselijk bijna loodrecht kwam te staan. 
In het Mesozoïcum en Perm (250 - 65 Ma) werd het 
gebergte weer afgevlakt tot een schiervlakte. Alle afzet-
tingen van daarvoor verdwenen vrijwel. Alleen langs de 
randen bleef wat bewaard.
Vanaf het Tertiair (65 Ma) ontstonden de Alpen tijdens 

de derde gebergte-vormende, of alpine fase door de 
botsing van Europa met Afrika. Het gebied van de Ar-
dennen en Eifel werd opgeheven.

In het Quartair (2 Ma) zette deze fase van opheffi ng 
zich voort en werden de rivieren gedwongen zich in 
sneltreinvaart in te snijden in het steeds omhoog rij-
zende land. Dit overkwam ondermeer de Rijn, Maas, 
Semoys, Moezel, Ourthe en Ahr. Er ontstonden mean-
derende rivieren in diepe dalen, een nogal  ongewone 
situatie voor een zich diep insnijdende rivier. Het proces 
van opheffi ng en insnijding hield hierbij voor de Se-
moys ongeveer gelijke tred. 
Ook de Maas kon de opheffi ng van de Ardennen nage-
noeg niet bijhouden. De Maas stroomde daardoor als 
het ware tegengesteld aan de ter plaatse aanwezige geo-
logische structuur, die zuidoost/noordwest gericht was. 
Door de hiervoor benodigde kracht ‘verloor’ de Maas 
een aantal zijrivieren, zoals de Moezel. De voormalige 
beddingen zijn soms nog zichtbaar als droge dalen in 
het terrein.
Tijdens de ijstijden werd het gebied niet door ijs bedekt, 
maar heersten er wel periglaciale omstandigheden. Het 
reeds in gang gezette proces van de vorming van diepe 
dalen en terrassen werd voortgezet. De oorspronkelijke 
dalbodem bleef als zgn. hoogterras of schiervlakte over.

landschap
en

Leisteen met (lagen) zandsteen (foto’s A van Embden)
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Gesteenten
Leisteen komt in het excursiegebied het meeste voor. 
De term leisteen is in feite een verzamelnaam voor ver-
schillende soorten gesteenten en wordt in het Frans en 
Duits respectievelijk ‘ardoise’ en ‘schiefer’ genoemd. 
Leisteen is oorspronkelijk ontstaan uit modder, waar-
bij door de zwaartekracht een zodanige rotatie van de 
kleimineralen heeft plaatsgevonden dat een ongeveer 

horizontale gelaagdheid werd bereikt. Daarna worden 
kleisteen en schalie gevormd, die net als modder tot de 
sedimentgesteenten worden gerekend.
Leisteen is echter geen sedimentgesteente meer, omdat 
door de gebergtevorming een proces van metamorfose 
plaats vond. De aanwezige mineralen heroriënteerden 
zich en wel in een richting loodrecht op de oorspronke-

lijke afzettingsrichting. Dit proces staat in verband met 
veranderingen in druk en temperatuur door de geberg-
tevorming. Het heet dan geen sedimentgesteente meer, 
maar een metamorf gesteente. Pas dan is het leisteen. 
Na leisteen kunnen ontstaan: fylliet, schist en tenslotte 
gneis. Leisteen heeft een glanzend aanzien en bestaat 
naast kwarts en veldspaten vooral uit de glimmers bio-
tiet en muscoviet.

In het excursiegebied wordt naast 
(echt) leisteen ook schalie aangetrof-
fen. Plaatselijk zijn in ontsluitingen 
langs de weg ook nog banden van 
zandsteen te zien als min of meer 
blokvormige lagen. De zandsteen 
is oorspronkelijk langs de vroegere 
kustlijn afgezet.

Ten noordwesten van de Semoys 
(omgeving Monthermé) komt een 
ander, nog ouder gesteente voor. Dit 
dateert uit het Cambrium (542 Ma) en 
bestaat uit kwartsiet. Het is ontstaan 
door metamorfose van een kwarts-
rijke zandsteen en is heel hard.
Het gebied meer naar het zuiden be-
staat uit afzettingen, die behoren tot 
het bekken van Parijs; ze zijn kalk-
achtig van aard.

Landschappelijke/geologische elementen
In het excursiegebied zijn de volgende verschijnselen 
zichtbaar:
• Meanders van de Semoys. De oriëntatie van de lei-

steenpakketten bepaalde deels de richting van de 
insnijding van de rivier.

• Oorspronkelijke verlaten meanders, die door de ri-

vier zijn afgesneden of onthoofd.
• Terrassen door insnijding van de rivieren.
• Hoogterras of schiervlakte c.q. de oorspronkelijke 

dalbodem.
• Uitstekende rotspartijen. Vaak gaat het om brokken 

kwarts uit het Cambrium, die ten gevolge van erosie 
van het omringende zachtere leisteen vrij zijn komen 
te liggen. Veel van deze rotspartijen hebben namen 
als Roc la Tour, Les Quatres Fils Aymon, Dames de 
Meuse. En ze zijn met legenden verbonden.

• Tiennes. Harde afgeronde kalkheuvels langs de west-
zijde van de Ardennen, bijvoorbeeld de omgeving 
van Couvin en Nismes.

• Fondry des Chiens bij Nismes. Grote gaten in de 
grond met monolieten. Oorspronkelijk ontstaan door 
oplossing van kalk en later bedekt met ijzerhoudende 
zanden. Daarna werd er ijzer gewonnen.
De naam Fondry des Chiens zou verband houden 
met de vroegere gewoonte dode honden in de kloof 
te werpen.

Landgebruik
Tot de jaren ᾿60 was langs de Semoys tabaksteelt van 
belang, evenals in het Belgische deel van de Semoys 
(daar Semois genoemd). Hiervan getuigen de nog reste-
rende oude tabaksschuren.
Ook van belang was de leisteen- en ijzerertswinning. 
Hiermee in verband staat de vanouds voorkomende 
metaalindustrie (onder meer smederijen, medische in-
strumenten, spijkerfabrieken). Voor deze bedrijvigheid 
werd in 1893 een spoorlijn van Monthermé naar Les 
Hautes-Rivières aangelegd. Deze werd in 1950 opge-
heven, maar is plaatselijk nog als een breed wandelpad 
langs de rivier herkenbaar.

Aletta van Embden
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Excursiedatum 1/5 1/5 2/5 2/5 3/5 3/5 4/5 4/5 5/5 5/5 6/5 6/5
Plaats Haulmé Thilay Roc la Tour Monthermé Monthermé Roc la Tour Nismes 1 Nismes 2 Hauts Buttés Naux 4 Heemsk Vresse Camping Overige

Aalscholver V

Blauwe reiger V V V V V  V V

Zwarte ooievaar V

Knobbelzwaan V V  V V V V V

Canadese gans   V V  V V

Wilde eend V V V V V V V V V

Mandarijneend V

Rode wouw    V

Sperwer     V

Buizerd   V V V V  V

Visarend     V

Torenvalk    V V  

Boomvalk    V  

Fazant    V V  

Waterhoen  V  V  

Oeverloper V

Houtduif  V V V V V V

Turkse tortel  V  V V V V V

Zomertortel V

Koekoek   V V V V V V  V

Oehoe     V

Bosuil     V

Ransuil     V

Gierzwaluw  V V V V V V V V V V

IJsvogel    V V

Groene specht   V  V

Zwarte specht   V  V

Grote bonte specht  V V V  V

Oeverzwaluw V  V V V  

Diverse data

vogelwaarnemingen
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Excursiedatum 1/5 1/5 2/5 2/5 3/5 3/5 4/5 4/5 5/5 5/5 6/5 6/5
Plaats Haulmé Thilay Roc la Tour Monthermé Monthermé Roc la Tour Nismes 1 Nismes 2 Hauts Buttés Naux 4 Heemsk Vresse Camping Overige

Diverse data

Boerenzwaluw V  V V V V V V V V V

Huiszwaluw    V V V V V

Boompieper  V V V V V V V V V

Grote gele kwikstaart V V V V V V

Witte kwikstaart V V V V V V V V V V V

Waterspreeuw     V

Winterkoning  V V V V V V V V V

Heggenmus  V V V V V V

Roodborst  V V V V V V V V V

Zwarte roodstaart V  V V V V V V V

Gekraagde roodstaart  V V V V V V V

Roodborsttapuit    V V  

Merel  V V V V V V V V V V V

Kramsvogel    V

Zanglijster  V V V V V V

Braamsluiper    V V  V

Grasmus  V V V V V V V V

Tuinfluiter  V V V V V V V V V V V

Zwartkop V V V V V V V V V V V

Fluiter  V V V V V V V V V V

Tjiftjaf  V V V V V V V V V V V

Fitis  V V V V V V V V V V

Goudhaantje  V V V V V V V V

Vuurgoudhaantje  V V V V V V V

Grauwe vliegenvanger V

Bonte vliegenvanger   V

Glanskop  V V V V V V V

Kuifmees  V V V  V V

Zwarte mees   V V V V V V V

Pimpelmees  V V V V V V V V

Koolmees  V V V V V V V V V V

vervolg vogelwaarnemingen
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Excursiedatum 1/5 1/5 2/5 2/5 3/5 3/5 4/5 4/5 5/5 5/5 6/5 6/5
Plaats Haulmé Thilay Roc la Tour Monthermé Monthermé Roc la Tour Nismes 1 Nismes 2 Hauts Buttés Naux 4 Heemsk Vresse Camping Overige

Diverse data

Boomklever  V V V V V V V

Boomkruiper V V V V V V V V

Gaai  V V V V  V V

Ekster    V V V  V

Kauw    V V  

Zwarte kraai  V V V V V V V V V V

Spreeuw V  V V V V V V V

Huismus   V V V V V V V V V

Ringmus    V V  

Vink  V V V V V V V V V V V

Groenling  V V V V V V

Putter    V V  

Kneu    V V  

Goudvink   V V V V V

Appelvink  V  V V V V V

Geelgors    V V V  

vervolg vogelwaarnemingen

Jan Westhuis, coördinator vogelwaarnemingen
Foto’s Y ten Thije, JW de Jong
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waarnemingen zoogdieren

Kloksgewijs: Vuursalamander, Vresse-koe & Muurhagedis (foto’s Y ten Thije, JW de Jong)

Ree
Rode eekhoorn
Vos
Wild zwijn

Capreolus capreolus
Sciurus vulgaris
Vulpes vulpes
Sus scrofa

waarnemingen
amfibieën & reptielen
Bastaardkikker
Bruine kikker
Europese meerkikker
Hazelworm
Muurhagedis
Ringslang
Vuursalamander

Pelophylax kl. esculentus
Rana temporaria
Pelophylax ridibundus
Anguis fragilis
Podarcis muralis
Natrix natrix
Salamandra salamandra
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insectwaarnemingen
Vlinders

Dikkopjes
Bruin dikkopje
Kalkgraslanddikkopje
Aardbeivlinder
Bont dikkopje

Grote pages
Koninginnepage
Koningspage

Witjes
Groot koolwitje
Klein koolwitje
Klein geaderd witje
Oranjetipje
Citroenvlinder
Boswitje

Vuurvlinders,
Kleine pages & Blauwtjes
Kleine vuurvlinder
Groentje
Boomblauwtje
Dwergblauwtje
Klaverblauwtje
Bruin blauwtje
Icarusblauwtje

Weerschijnvlinders,
Vossen, Parelmoervlinders 
& Zandoogjes
Dagpauwoog
Atalanta
Kleine vos 
Grote vos
Landkaartje
Akkerparelmoervlinder
Bosparelmoervlinder
Hooibeestje
Bont zandoogje
Argusvlinder

Nachtvlinders
Nachtpauwoog
Smaragdlangsprietmot
Tauvlinder
Sint-jacobsvlinder
Perentak
Kleine voorjaarsspanner
Grote wintervlinder
Gewone heispanner
Witte grijsbandspanner
Tweevlekspanner
Porseleinvlinder
Varenspanner
Boterbloempje
Eikentandvlinder
Roomvlek
Kleine voorjaarsuil
Bruine daguil

Lepidoptera

Hesperiidae
Erynnis tages
Spialia sertorius
Pyrgus  malvae
Carterocephalus palaemon

Papilionidae
Papilio machaon
Iphiclides podalirius

Pieridae
Pieris brassicae
Pieris rapae
Pieris napi
Anthocharis cardamines
Gonepteryx rhamni
Leptidea sinapis

Lycaenidae

Lycaena phlaeas
Callophrys rubi
Celastrina argiolus
Cupido minimus
Polyommatus semiargus
Aricia agestis
Polyommatus icarus

Nymphalidae

Inachis io
Vanessa atalanta
Aglais urticae
Nymphalis polychloros
Araschnia levana
Boloria dia
Melitaea athalia
Coenonympha pamphilus
Pararge aegeria
Lasiommata megera

Saturnia pavonia
Adela reaumurella
Aglia tau
Tyria jacobaeae
Phigalia pilosaria
Agriopis leucophaearia
Erannis defoliaria
Ematurga atomaria
Cabera pusaria
Lomographa bimaculata
Calospilos sylvata
Petrophora chlorosata
Pseudopanthera macularia
Peridea anceps
Arctia villica
Orthosia cruda
Euclidia glyphica Va
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vervolg insectwaarnemingen

Overige insecten

Libellen
Weidebeekjuffer
Bosbeekjuffer
Azuurwaterjuffer
Vuurjuffer
Beekrombout
Platbuik
Gewone oeverlibel

Sprinkhanen & Krekels
Huiskrekel

Wantsen & Cicaden
Een schildwants
Zuringwants
Een randwants
Een bodemwants
Gestreepte eikenblindwants
Bloedcicade

Netvleugeligen
Slijkvlieg
Gewone schorpioenvlieg

Vliegen & Muggen
Een langpootmug
Rouwvlieg
Gewone snipvlieg
Gewone wolzwever
Muurrouwzwever

Ruige roofvlieg
Kegelbijvlieg
Woeste sluipvlieg
Gewone snuitvlieg
Bosgitje
Gewoon weidegitje
Enkele-bandzweefvlieg
Gewone pendelvlieg
Grote langlijf
Kegelbijvlieg
Puntbijvlieg 
Blinde bij
Kleine bandzweefvlieg

Mieren, Wespen, Bijen &
verwanten
Gele weidemier
Een sluipwesp
Hoornaar
Honingbij
Tuinhommel
Boomhommel
Weidehommel
Akkerhommel
Grote koekoekshommel
Tweekleurige koekoeks-
   hommel

Odonata
Calopteryx splendens
Calopteryx virgo
Coenagrion puella
Pyrrhosoma nymphula
Gomphus vulgatissimus
Libellula depressa
Orthetrum cancellatum

Orthoptera
Acheta domesticus

Hemiptera
Piezodorus lituratus
Coreus marginatus
Syromastes rhombea
Lygaeus equestris
Rhabdomiris striatellus
Cercopis vulnerata

Neuroptera
Sialis cf lutaria
Panorpa communis

Diptera
Tipula vernalis
Bibio marci
Rhagio scolopaceus
Bombylius major
Anthrax anthrax

Laphria fl ava
Eristalis pertinax
Tachina fera
Rhingia campestris
Cheilosia variabilis
Cheilosia albitarsis
Epistrophe eligans
Helophilus pendulus
Sphaerophoria scipta
Eristalis pertinax
Eristalis nemorum
Eristalis tenax
Syrphus vitripennis

Hymenoptera

Lasius fl avus
Cryptine echthrus reluctator
Vespa crabro
Apis mellifera
Bombus hortorum
Bombus hypnorum
Bombus pratorum
Bombus pascuorum
Bombus vestalis
Bombus bohemicus

Rupsenaaskever ▲ ▲
Woeste sluipvlieg ▲

Ruige roofvlieg ▼
Sluipwesp spec ► 

(foto’s Y ten Thije, JW de Jong)
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vervolg insectwaarnemingen

Kevers
Groene zandloopkever
Kleine wespenbok
Tuinschalebijter
Rupsenaaskever
Bosmestkever
Gewone meikever
Gouden tor
Zevenstippelig
   lieveheersbeestje
Geelzwarte ribbelboktor

Coleoptera
Cicindela campestris
Clytus arietis
Carabus nemoralis
Xylodrepa quadrimaculata
Anaplotrupes stercorosus
Melolontha melolontha
Cetonia aurata
Coccinella
   septempunctata
Rhagium mordax

Yolanda ten Thije & Michel van Adrichem,
coördinatie insectwaarnemingen

Geraadpleegde bronnen 
Blom J. van der, De hommels van Nederland, Jeugdbondsuitgeverij
   1989. 
Chinery M., Thieme Nieuwe insectengids, Thieme, Baarn 1986.
Dijkstra K.D., Libellen van Europa, Tirion Uitgevers, Baarn 2008.
Reemer M., Zweefvliegen Veldgids (Diptera, Syrphidae), Jeugd-
   bondsuitgeverij 2000.
Von Hagen E., Hummeln bestimmen, ansiedeln, vermehren, 
   schützen, Naturbuch, Augsburg 1994.
Waring P. & Townsend M., Nachtvlinders, Tirion Uitgevers, Baarn 
   2006.
www.nederlandsesoorten.nl
Wynhoff I. et al., Veldgids Dagvlinders, Uitgeverij KNNV, Zeist/
   De Vlinderstichting, Wageningen 1999.

Kloksgewijs: Rups Grote winter-
vlinder, Witte grijsbandspanner, 

Bosparelmoervlinder, Koningspage, 
Rups porseleinvlinder, Bruine daguil 

(foto’s Y ten Thije, JW de Jong)
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Acer campestre Spaanse aak X
Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie X
Agrostis stolonifera Fioringras X
Ajuga genevensis Harig zenegroen X
Ajuga reptans Kruipend zenegroen X X X
Alchemilla glabra Kale vrouwenmantel X
Alchemilla vulgaris s.l. Vrouwenmantel s.l. X
Alchemilla xanthochlora Geelgroene vrouwenmantel X X X
Alliaria petiolata Look-zonder-look X X
Allium oleraceum Moeslook X
Allium ursinum Daslook X X X X X
Allium vineale Kraailook X X
Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart X
Anagallis arvensis s.l. Guichelheil X
Anemone nemorosa Bosanemoon X X X X X X
Angelica sylvestris Gewone engelwortel X X X
Anisantha sterilis IJle dravik X X X
Anisantha tectorum Zwenkdravik X
Anthemis cotula Stinkende kamille X
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras X X
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid X
Anthyllis vulneraria Wondklaver X
Aphanes arvensis Grote leeuwenklauw X
Arabidopsis arenosa Rozetsteenkers X
Arabis hirsuta Ruige scheefkelk s.l. X
Arctium minus Kleine klit X
Arenaria serpyllifolia Gewone zandmuur X
Arrhenatherum elatius Glanshaver X X
Artemisia vulgaris Bijvoet X
Arum maculatum Gevlekte aronskelk X X X X X
Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel X
Asplenium ruta-muraria Muurvaren X X X
Asplenium scolopendrium Tongvaren X X X
Asplenium trichomanes Steenbreekvaren X X X X X
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren X X X
Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid X X X
Bellis perennis Madeliefje X X
Betula pubescens Zachte berk X X
Blechnum spicant Dubbelloof X X X X X
Bromus hordeaceus Zachte dravik s.l. X
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Calluna vulgaris Struikhei X X X X
Calystegia sepium Haagwinde X
Campanula rotundifolia Grasklokje X X X X
Capsella rubella Rood herderstasje X
Cardamine amara Bittere veldkers X X X X
Cardamine flexuosa Bosveldkers X X X
Cardamine impatiens Springzaadveldkers X X X X X X
Cardamine pratensis Pinksterbloem X X X
Carex acuta Scherpe zegge X X
Carex appropinquata Paardenhaarzegge X X
Carex caryophyllea Voorjaarszegge X X
Carex digitata Vingerzegge X
Carex divulsa Groene bermzegge X
Carex flacca Zeegroene zegge X X
Carex hirta Ruige zegge X
Carex muricata Dichte bermzegge X X X
Carex nigra Zwarte zegge X
Carex oederi subsp. oederi Dwergzegge X
Carex ornithopoda Vogelpootzegge x
Carex pallescens Bleke zegge X X
Carex panicea Blauwe zegge X
Carex pendula Hangende zegge X X X
Carex pilulifera Pilzegge X X X
Carex remota IJle zegge X X X
Carex riparia Oeverzegge X
Carex sylvatica Boszegge X X X X
Carlina vulgaris Driedistel X X
Carpinus betulus Haagbeuk x X
Centaurea jacea Knoopkruid X X
Centranthus ruber Spoorbloem X X
Cephalanthera longifolia Wit bosvogeltje X
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem s.l. X X
Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem X
Ceterach officinarum Schubvaren X
Chamerion angustifolium Wilgenroosje X X X
Chelidonium majus Stinkende gouwe X
Chenopodium botrys Druifkruid X
Chrysosplenium oppositifolium Paarbladig goudveil X X X X
Cirsium palustre Kale jonker X X
Cirsium vulgare Speerdistel x
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Clematis vitalba Bosrank X
Colchicum autumnale Herfsttijloos X
Convallaria majalis Lelietje-van-dalen X X X
Convolvulus sepium Haagwinde X X
Cornus sanguinea Rode kornoelje X X X
Corylus avellana Hazelaar X X
Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn X
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn X
Crepis biennis Groot streepzaad X
Cruciata laevipes Kruisbladwalstro X X X X X
Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek X X
Cytisus scoparius Brem X X X X
Dactylis glomerata Kropaar X X
Daucus carota Peen X
Deschampsia cespitosa Ruwe smele X
Deschampsia flexuosa Bochtige smele X X X X
Descurainia sophia Sofiekruid X
Digitalis purpurea Vingerhoedskruid X X X X
Dipsacus fullonum Grote kaardebol X
Drosera rotundifolia Ronde zonnedauw X
Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren X X X X
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren X X X
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren X X X X X
Epilobium montanum Bergbasterdwederik X X
Eriophorum angustifolium Veenpluis X
Eriophorum vaginatum Eenarig wollegras X
Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts X
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid X X
Euphorbia amygdaloides Amandelwolfsmelk X X X X X X
Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk X X X X
Euphorbia lathyrus Kruisbladige wolfsmelk X
Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk X
Festuca gigantea Reuzenzwenkgras X X
Festuca pratensis Beemdlangbloem X
Ficaria verna subsp. verna Gewoon speenkruid X
Filipendula ulmaria Moerasspirea X X X X
Fragaria  moschata Grote bosaardbei X X
Fragaria vesca Bosaardbei X X X X X
Galium mollugo Glad walstro X X X X
Galium palustre Moeraswalstro XW
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Galium pumilum Kalkwalstro X
Galium saxatile Liggend walstro X X X X
Galium sylvaticum Boswalstro X
Galium verum Geel walstro X
Genista anglica Stekelbrem X
Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek X X
Geranium robertianum Robertskruid X X X
Geranium rotundifolium Ronde ooievaarsbek X
Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek X
Geum urbanum Geel nagelkruid X X X X
Glechoma hederacea Hondsdraf X
Hedera helix Klimop X
Helianthemum nummularium Geel zonneroosje X X
Helictotrichon pubescens Zachte haver X
Helleborus foetidus Stinkend nieskruid X
Heracleum sphondylium Gewone berenklauw X X X
Hieracium caespitosum Weidehavikskruid X
Hieracium murorum Muurhavikskruid X X X X
Hieracium pilosella Muizenoor X X X X X
Hieracium praealtum Grijs havikskruid X
Hieracium umbellatum Schermhavikskruid X
Himantoglossum hircinum Bokkenorchis X
Hippocrepis comosa Paardenhoefklaver X X
Holcus lanatus Gestreepte witbol X
Humulus lupulus Hop X
Hypericum humifusum Liggend hertshooi X X X X
Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum Kantig hertshooi X X X
Hypericum perforatum Sint-Janskruid X X X X
Hypericum pulchrum Fraai hertshooi X X X X
Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid X
Ilex aquifolium Hulst X X X
Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien x X
Impatiens noli-tangere Groot springzaad X
Inula conyzae Donderkruid X
Iris pseudacorus Gele lis X
Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris Jakobskruiskruid X
Juncus effusus Pitrus X X
Juncus tenuis Tengere rus X
Juniperus communis Jeneverbes X
Knautia arvensis Beemdkroon x
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Lactuca serriola Kompassla X
Lamiastrum galeobdolon Gele dovenetel s.l. X X X X
Lamium album Witte dovenetel X
Lapsana communis Akkerkool X X
Larix decidua Europese lork X
Lathyrus latifolius Brede lathyrus X
Lathyrus linifolius Knollathyrus X X
Lathyrus pratensis Veldlathyrus X X X X
Leontodon hispidus Ruige leeuwentand X
Lepidium draba Pijlkruidkers X
Leucanthemum vulgare Gewone margriet X X
Ligustrum vulgare Wilde liguster X
Linaria vulgaris Vlasbekje X X
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie X X X X X
Lotus corniculatus Gewone rolklaver X X
Lunaria rediviva Wilde judaspenning X X X
Luzula campestris Gewone veldbies X X
Luzula luzuloides Witte veldbies X X X X X
Luzula multiflora Veelbloemige veldbies s.l. X X
Luzula sylvatica Grote veldbies X X X X X X
Lycopus europaeus Wolfspoot X
Lysimachia nemorum Boswederik X X X X X
Lysimachia nummularia Penningkruid X X
Maianthemum bifolium Dalkruid X X
Melampyrum pratense Hengel X X X X X
Mercurialis perennis Bosbingelkruid X X
Mespilus germanica Mispel X
Milium effusum Bosgierstgras x X X X
Moehringia trinervia Drienerfmuur x X X X X
Molinia caerulea Pijpenstrootje X X
Mycelis muralis Muursla X X
Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje X
Myosotis sylvatica Bosvergeet-mij-nietje X X
Neottia nidus-avis Vogelnestje X
Neottia ovata Grote keverorchis X
Orchis mascula Mannetjesorchis X X X X
Origanum vulgare Wilde marjolein X
Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk X
Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje X
Oxalis acetosella Witte klaverzuring X X X

Planten- en geologiespecialist Leny (foto Y ten Thije)
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Papaver rhoeas Grote klaproos X
Pedicularis sylvatica Heidekartelblad X
Persicaria bistorta Adderwortel X X X X
Peucedanum palustre Melkeppe X
Phegopteris connectilis Smalle beukvaren X
Phyteuma spicatum subsp. nigrum Zwartblauwe rapunzel X
Phyteuma spicatum subsp. spicatum Witte rapunzel X X X X
Picea abies Fijnspar X
Pimpinella saxifraga Kleine bevernel X
Pinus sylvestris Grove den X
Plantago lanceolata Smalle weegbree X
Plantago media Ruige weegbree X X
Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis X X
Poa annua Straatgras X X
Poa nemoralis Schaduwgras X X X X
Poa pratensis Veldbeemdgras X X
Polygala comosa Kuifvleugeltjesbloem X
Polygala serpyllifolia Liggende vleugeltjesbloem X X
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel X X X X X X X
Polygonatum odoratum Welriekende salomonszegel X X
Polygonatum verticillatum Kranssalomonszegel X X X X X
Polypodium vulgare Gewone eikvaren X X X
Polystichum aculeatum Stijve naaldvaren X X X
Populus tremula Ratelpopulier X
Potentilla anserina Zilverschoon X X
Potentilla argentea Viltganzerik X
Potentilla erecta Tormentil X X X X X
Potentilla reptans Vijfvingerkruid X X X
Potentilla sterilis Aardbeiganzerik X X
Potentilla tabernaemontani Voorjaarsganzerik X X X
Primula veris Gulden sleutelbloem X X
Prunella vulgaris Gewone brunel X
Prunus spinosa Sleedoorn X X X
Pseudofumaria lutea Gele helmbloem X
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren X X X X X
Pulsatilla vulgaris Wildemanskruid X
Quercus petraea Wintereik X
Quercus robur Zomereik X
Ranunculus acris Scherpe boterbloem X X
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem XB
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Ranunculus fluitans Vlottende waterranonkel X X X X
Ranunculus repens Kruipende boterbloem X X X
Reseda lutea Wilde reseda X X
Rhamnus frangula Sporkehout X X X
Rhinanthus alectorolophus Harige ratelaar X
Rorippa amphibia Gele waterkers X
Rosa arvensis Bosroos X
Rosa canina Hondsroos X X
Rosa glauca Bergroos X
Rosa rubiginosa Egelantier X
Rosa villosa Viltroos X
Rubus caesius Dauwbraam X
Rubus corylifolius Hazelaarbraam X
Rubus fruticosus Gewone braam X X
Rubus idaeus Framboos X X X
Rumex acetosa Veldzuring X X
Rumex acetosella Schapenzuring X
Rumex crispus Krulzuring X
Rumex hydrolapathum Waterzuring X X
Rumex obtusifolius Ridderzuring X
Sagina nodosa Sierlijke vetmuur X
Salix aurita Geoorde wilg X
Salix caprea Boswilg X X X
Salix cinerea Grauwe wilg s.l. X
Salix fragilis Kraakwilg X X X
Salix purpurea Bittere wilg X
Salvia pratensis Veldsalie X
Sambucus nigra Gewone vlier X X
Sambucus nigra cv. 'Laciniata' Peterselievlier X
Sambucus racemosa Trosvlier X X X X
Sanguisorba minor Kleine pimpernel s.l. X X
Saponaria officinalis Zeepkruid X
Scrophularia nodosa Knopig helmkruid X X X X
Scrophularia umbrosa Gevleugeld helmkruid X
Sedum album Wit vetkruid X X X
Sedum forsterianum Sierlijk vetkruid X X X
Sedum rupestre Tripmadam X X
Sedum telephium Hemelsleutel X
Senecio nemorensis Schaduwkruiskruid X X
Sesleria albicans Blauwgras X X
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Silene dioica Dagkoekoeksbloem X X X X X X
Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem X
Silene nutans Nachtsilene X
Solidago virgaurea Echte guldenroede X
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes X X X
Stachys officinalis Betonie X X
Stachys sylvatica Bosandoorn X X X X
Stellaria graminea Grasmuur X
Stellaria holostea Grote muur X X X X X X
Stellaria media Vogelmuur X
Stellaria nemorum Bosmuur X X X X X
Symphytum officinale Gewone smeerwortel X X
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid X
Taraxacum officinale Gewone paardenbloem s.l. X X
Taxus baccata Taxus X
Teucrium scorodonia Valse salie X X X X
Thlaspi perfoliatum Doorgroeide boerenkers X
Thymus praecox Kruiptijm X
Thymus pulegioides Grote tijm X
Tilia platyphyllos Zomerlinde X
Tragopogon pratensis Gele morgenster s.l. X X
Trifolium dubium Kleine klaver X X
Trifolium pratense Rode klaver X X
Trifolium repens Witte klaver X
Urtica dioica Grote brandnetel X
Urtica urens Kleine brandnetel X
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes X X X X
Vaccinium uliginosum Rijsbes X
Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes X X
Valeriana officinalis Echte valeriaan X X X
Valerianella carinata Gegroefde veldsla X X
Valerianella locusta Veldsla X
Veronica arvensis Veldereprijs X
Veronica beccabunga Beekpunge X X
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs X X
Veronica filiformis Draadereprijs X
Veronica officinalis Mannetjesereprijs X X X X X
Veronica persica Grote ereprijs X
Veronica serpyllifolia Tijmereprijs X X X X
Viburnum lantana Wollige sneeuwbal x
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Viburnum opulus Gelderse roos X
Vicia hirsuta Ringelwikke X
Vicia sativa subsp. nigra Smalle wikke X X
Vicia sativa subsp. segetalis Vergeten wikke x
Vicia sepium Heggenwikke X X
Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma Vierzadige wikke s.s. X
Vinca minor Kleine maagdenpalm X X
Vincetoxicum hirundinaria Witte engbloem X
Viola hirta Ruig viooltje X
Viola palustris Moerasviooltje X
Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje X
Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje X X X X
Viola tricolor Driekleurig viooltje X X
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Niko Visser, coördinator plantenwaarnemingen 
(foto JW de Jong)sl
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Bosschildmos
Donkere schotelkorst
Fors rijpmos
Gebogen schildmos
Gelobde citroenkorst
Gestippeld schildmos
Gewoon purperschaaltje
Gewoon schildmos
Gewoon schorsmos
Gewoon schriftmos
Groot dooiermos
Groot schildmos
Heksenvingermos
Kalkschotelkorst
Kapjesvingermos
Kauwgommos
Klein leermos
Kopjesbekermos
Melig takmos
Muurschotelkorst
Oranje dooiermos
Plat dambordje
Rond schaduwmos
Sinaasappelkorst
Smal bekermos
Steenpurperschaaltje
Stoeprandvingermos
Vals dooiermos
Verborgen schotelkorst
Verstopschildmos
Witte schotelkorst
Zwart leermos
Zwarte schotelkorst

Gewoon schriftmos (boven) & Oranje dooiermos (foto’s JW de Jong)

Flavoparmelia caperata
Lecanora horiza
Physconia distorta
Hypotrachyna revoluta
Lepraria lobifi cans
Punctelia subrudecta
Lecidella elaeochroma
Parmelia sulcata
Hypogymnia physodes
Graphis scripta
Xanthoria parietina
Parmotrema chinense
Physcia tenella
Lecanora albescens
Physcia adscendens
Diploicia canescens
Peltigera rufescens
Cladonia fi mbriata
Ramalina farinacea
Lecanora muralis
Xanthoria calcicola
Aspicilia calcarea
Phaeophyscia orbicularis
Caloplaca saxicola
Cladonia coniocraea
Lecidella stigmatea
Physcia caesia
Candelaria concolor
Lecanora dispersa
Melanelia subaurifera
Lecanora chlarotera
Peltigera neckeri
Tephromela atra

Jan Willem de Jong,
coördinator overige waarnemingen
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Jan Willem de Jong,
coördinator overige waarnemingen

Beekmijtertje (onder) & Vlinderbloemen-cipreswolfsmelkroest (foto’s JW de Jong)

Beekmijtertje
Berkenzwam
Echte tonderzwam
Gewone hertenzwam
Gewone kopergroenbekerzwam
Gewoon elfenbankje
Glimmerinktzwam sl
Harslakzwam
Roestbruine kogelzwam
Vlinderbloemen-cipreswolfsmelkroest
Voorjaarshoutzwam
Waslakzwam

Mitrula paludosa
Piptoporus betulinus
Fomes fomentarius
Pluteus cervinus
Chlorociboria aeruginascens
Trametes versicolor
Coprinus micaceus sl
Ganoderma resinaceum
Hypoxylon fragiforme
Uromyces pisi-sativi
Polyporus ciliatus
Ganoderma pfeifferi



Aymon was een trouwe leenman van Karel de Grote, 
die bovendien aan het keizerlijk hof in hoog aanzien 
staat, aangezien hij was getrouwd met Aye, de zus van 
de Frankische keizer. Samen hadden Aymon en Aye vier 
zonen: Ritsaert, Writsaert, Adelaert en Reinout. De vier 
zonen waren volgens hun stand voorbestemd ridders 
te worden en daarom kregen zij alle vier een paard. 
Reinout was echter zo sterk dat hij paarden per onge-
luk doodde door zijn eigen kracht. Daarom werd hem 
aangeraden het sterke Ros Beiaard (Bayard) te temmen 
en zo geschiedde.

Reinouts kracht bleek ook zijn zwakte, want hij was 
niet in staat zijn temperament te beheersen en in een 
vlaag van woede doodde hij de zoon van Karel de Grote 
tijdens een ruzie om een schaakspel. Karel de Grote 
zwoer zijn zoon te wreken en Aymons kinderen – de 
naam is in onze taal verbasterd tot Heemskinderen – 
vluchtten alle vier op de sterke rug van het Ros Beiaard 
naar de burcht Montalbaen in de Ardense bossen, waar 
zij zich veilig waanden voor de toorn van Karel de 
Grote.

Karel de Grote gijzelde echter vader Aymon, waardoor 
de zoons zich gedwongen zagen hun strijd te staken. 
Karel was bereid zich te verzoenen met de familie, 
indien het Ros Beiaard zou worden gedood. Er werd 
getracht het Ros Beiaard met molenstenen in een rivier 

te verdrinken, maar het ros slaagde erin de stenen 
te breken met zijn hoefslagen. Daarna werd het ros 
nogmaals, maar met nog zwaardere stenen, in de rivier 
geworpen. Pas toen het Ros Beiaard zag dat zijn baas 
schijnbaar niet meer van hem hield brak zijn hart en 
verdronk het. 

De Heemskinderen in de Franse Ardennen
De legende van de Vier Heemskinderen voert ons van 
het hart van de Ardennen nabij Stavelot via de Maasval-
lei naar de Franse Ardennen, waar ook veel sporen zijn 
te vinden. Zo is er in de buurt van het stadje Monthermé 
in het plaatsje Bogny-sur-Meuse een imposante rots-
formatie, dat de ‘Vier Heemskinderen’ wordt genoemd, 
omdat er vier kleinere rotsen op een grote bergrug te 
zien zijn. Volgens een van de versies van de sage bouw-
den de Vier Heemskinderen hun eerste kasteel aan de 
samenloop van de rivieren de Maas en de Semoy, nabij 
Monthermé. Ter herinnering aan de beroemde lokale 
sage is er ter plaatse ook een imposant beeld geplaatst 
van het Ros Beiaard, dat uitkijkt over de Franse Arden-
nen. Sinds het midden van de jaren ’90 van de 20ste 
eeuw wordt er zelfs een ‘Folk Festival Aymon’ geor-
ganiseerd in Bogny-sur-Meuse.

Ruud Bruyns
bewerking: Yolanda ten Thije

www.roepstem.net/heemskinderen.html
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Bijlage 1

de sage van de vier heemskinderen
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Route 1 mei,
Haulmé
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Route 2 mei,
Monthermé
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Route 3 mei,
Naux
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Route 4 mei,
Nismes (B)
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Route 5 mei,
les Hauts Buttés
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Route 6 mei,
Vresse (B)


