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HET KAMP IN ASCOU LA FORGE DOOR DE OGEN VAN EEN VOORZITTER 

 
Bij aankomst op het kampterrein viel meteen op dat 
het een echt tentenkampterrein zou worden. 
Caravans en campers ‘mochten’ van de 
campingeigenaar niet over het bruggetje en de 
trotse bezitters moesten daarom noodgedwongen 
hun kampeermiddel op het voorterrein plaatsen. Dat 
bleek vanwege de mooie planten en bijbehorende 
insectenfauna daar overigens geen enkel probleem 
te zijn. Ook de huurders van een heus chalet en zij 
die een keukenauto bij zich hadden, vonden hun 

plek. De afstand tussen kampeermiddelen en convo 
was goed te overbruggen.  

Na een eerste contact met de campingbeheerders werden er nog enkele kleine aanpassingen aan het 
tententerrein gedaan. Op enkele plaatsen werd het gras nog gemaaid en de kraan op het terrein gaf na 
enkele dagen weer water. Afspraken over broodbestellingen werden gemaakt en zo kon iedereen elke 
dag genieten van lekker vers brood, als niet het verkeerde was bezorgd en de campingbakker de boel 
niet te lang in de oven had laten staan. Maar gemiddeld genomen waren de croissants, de 
chocoladebroodjes, de stokbroden en ‘cereals’ zeer goed van kwaliteit. 
 
Het kamp is in goede harmonie verlopen. Alle excursies werden goed bezocht, wat elke excursieregelaar 
(we hadden er wel twee) goed moet doen. Er was een grote variatie in hoog-laag, planten-vogels, 
vlinders-slakken, amfibieën-reptielen, bijen en andere insecten mogelijk. Dat geeft iedereen de 
mogelijkheid een keus te maken en kennis op te doen van anderen die al een reputatie hebben 
opgebouwd. Voor mijn gevoel is dat goed gelukt. Dankzij de stenenkeerders, de vlindernetters, de 
verrekijkers en de fotografen ben ik weer een stuk wijzer geworden, zij het dat ik ook weer moet proberen 
alles te onthouden.  
 
Maar nu, enkele weken na het kamp, is er 
al het nodige uit mijn hoofd vertrokken. 
Gelukkig hebben we dit kampverslag nog 
met daarin de waarnemingen en foto’s 
die ook door anderen zijn gedaan en 
gemaakt. Dat houdt bij het lezen en 
bladeren de geest fris. 
 
De foto van de convo is een levende 
herinnering aan de vele knutjes die op het 
kampterrein hun best deden om tussen 
de hoofdharen door te kruipen. 
Verschillende kampdeelnemers 
wapenden zich daartegen met kleding en 
allerlei middeltjes om de knutjes af te 
weren. Maar of die knutjes nou zo dom waren dat ze het niet begrepen, dat weten we niet. De convo is 
om die reden wel regelmatig goed van pas gekomen. 
 
Ik heb het kamp als zeer geslaagd ervaren en ga er vanuit dat ook voor jullie geldt. De sfeerverslagen in 
dit verslag spreken daarom voor zich. 
 
Ton Bode 

 

    Convo        foto: Ton Bode 

 Marli en René met antiknutkleding                                foto: Ton Bode 
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VAN  DE  EXCURSIEREGELAARS  

Als excursieregelaar ben je drie keer bezig met 
het kamp. De eerste keer de voorbereiding. De 
tweede keer tijdens het kamp en de derde keer 
de nazorg. Tijdens de voorbereiding hebben we 
geprobeerd om vooraf een zo goed mogelijk 
beeld van het gebied te krijgen. Hiervoor 
hebben we de kampverslagen van de vorige 
kampen goed gelezen. De topografische en de 

geologische kaarten hebben we goed 
bestudeerd. Op internet en in reisgidsen zochten we naar wat extra informatie.  

Uiteindelijk hebben we een lijst gemaakt van de mogelijke excursie doelen. Het blijft “droogzwemmen”, je 
weet niet precies hoe het gebied er nu werkelijk uitziet. Dan de werkelijkheid. Wij hebben geprobeerd om 
een zo goed mogelijk excursie programma te maken. Daarbij hielden we rekening met de hoogte. Op 
een warme, maar ook op een wat regenachtige dag, kon je boven de wolken op 2000 m vaak van 

aangenaam weer genieten, zoals op de Col de 
Pailhères en de Col de Puymorens. Afgezien 
daarvan vond je op deze hoogte heel andere 
ecotopen met interessante vennetjes, maar ook 
volop gentianen en soorten zoals Gletsjerranonkel. 
Naast hoogte bleek men bewust of onbewust ook 
erg te kikken op verschillen in geologie: zeer 
populair was het kalkgebied tussen Col de 
Marmare en Prades met zijn vele orchideeën. De 
slotexcursie met onze gids Nicolas de Munnik had 
dit gebied ook als bestemming. Gletsjerpuin met 

grote blokken van gneiss gesteente waren geliefde 
schuilplaatsen voor marmotten zoals we dat 

ervoeren op onze tocht boven de Col de Puymorens naar 2600 m hoogte. Gletsjers hadden hier in de 
zachte schalieachtige gesteentes prachtige blauwgrijs spiegelende vlakken uitgesleten. Ten slotte bleek 
een breuk in het gesteente ons in de gelegenheid te stellen om bij Merens les Vals van een heerlijk warm 
zwavelbad te genieten. Achter de lijst van excursiedoelen, aangegeven op het kaartje, is het type 
gesteente vermeld. 

We hebben steeds getracht om de excursies voor twee 
dagen aan te kondigen. Die excursies waarvan we 
dachten dat ze voor iedereen interessant zouden zijn, 
hebben we gelijk herhaald. Hierdoor hoopten we dat er 
een spreiding van deelname zou plaats vinden. 
Achteraf kunnen we zeggen dat het goed heeft 
gewerkt. De deelnemers hebben dit ook als plezierig 
ervaren. Tijdens het kamp kregen we, hetzij via Helma, 
de campingeigenaar, of door wat we onderweg zagen, 
nieuwe excursie doelen. Hierdoor werd het lijstje 
steeds langer. Aan het einde van het kamp bleek dat er 
nog best een aantal plekken over zijn die niet zijn bezocht. Deze zijn dan voor een volgende keer. 

Dan de nazorg. We hebben een excursie overzicht gemaakt. De excursie waarnemingenformulieren 
worden uitgedeeld aan diegene die een overzicht maakt. Tot slot zorgen we er voor dat alle 
kampinformatie weer terug gaat naar de AKC. We kunnen wel zeggen dat we er wel druk mee zijn 
geweest. Natuurlijk geeft dat een extra belasting, maar als alles geslaagd is geeft dat een tevreden 
gevoel.  

Wytze Boersma en Willem Wielemaker 

Col de Puymorens                              foto: Wytze Boersma 

Col de Puymorens                        foto: Wytze Boersma 

Col de Puymorens                         foto:  Wytze Boersma 
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   Overzicht van enkele  
   excursie gebieden 
     (Willem Wielemaker) 
 
 
             Gorges de la Frau (kalk) 
 
 

Prades, Montaillou,               
Camurac   (kalk) 

 
                                         
              Pic de Geral (kalk) 
 
 
             Col de Marmare (kalk) 
        
 
              Col du Pradel (schist) 
 

 
    Col de Pailhères (schist) 
 

 
               Ascou, Sorgeat (schist) 
 

Langs de l’Oriège (graniet, 
schist en gneiss) 

 
 

              Orlu (schist en gneiss) 
 
 

Zwavelmeertjes Mérens-les-
Vals (schist en gneiss) 

 
  

Refuge d’en Beys (schist en 
gneiss) 

 
 
               Andorra (graniet) 
 

Col de Puymorens (schalie,    
schist en gneiss) 

 

 

 

A 

B 

J 
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SFEERVERSLAGEN  ASCOU  2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer van Goulours bij de camping     foto: Hans Fortuin 

Lus boven Ascou       foto: Toine Rommers 

Bij het verder lezen en kijken komt men een groene balk tegen waarin de datum staat met de 
weersomstandigheden. Vervolgens wordt het gebied genoemd, de route, wie de leiding had, wat het 
onderwerp was en eventueel het waarderingscijfer. Alle gegevens op de excursieformulieren, maar ook 
de ingeleverde gegevens van eigen excursies zijn in het verslag verwerkt. Ik hoop dat een en ander een 
blijvende mooie herinnering zal vormen aan dit kamp. Het was leuk om aan het verslag te werken 
temeer omdat je achter de PC weer helemaal verzeild raakt in die prachtige omgeving. Iedereen ook 
bedankt voor het aanleveren van foto’s en teksten.  
Tip: Door Ctrl vast te houden en te scrollen of anderszins het verslag te vergroten komen de foto’s beter 
uit en het leest misschien ook prettiger. (Toine Rommers) 
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Nadat op zondagavond de convo was opgebouwd begon om 
20.00 uur het officiële kamp. De eerste bekers met choc werden 
gedronken. Iedereen stelde zich voor en de excursies voor de 
andere dag werden besproken. Onno had meteen al deze 
schoonheid voor de lens. 

 
 
 
 
 

 TONGORCHIS 
 
Gebied: Lus boven Ascou, (A) Route: Wandeling van camping via weg naar Goulours, Bernadel, GR-pad, Ascou, 
F.Pauredon en met een rondje noordelijk langs de weg via Goulours terug. Leiding:Hans Fortuin, Onderwerp: 
Planten, vogels, insecten, waardering: 8 

 
Prettige en voor een eerste dag zeer 
bevredigende wandeling, vooral voor de 
plantenliefhebbers. Eerst voert de weg 
langs het stuwmeer dat, hoewel aan de 
lege kant, een fraaie voorgrond vormt voor 
een weids perspectief op het omringende 
gebergte. Daarna zijn het de wegbermen 
en belendende hooilanden die de 
aandacht opeisen. Langs de weg, die 
gedeeltelijk in de volle zon en gedeeltelijk 
in de schaduw ligt, staan voornamelijk 
Essen en verder Zomerlindes, Hazelaars 
e.a. 
De hooilanden zijn soms al gemaaid, maar 
meestal niet en dan is het interessant om op te 

merken dat de samenstelling van 
de vegetatie variaties op een 
thema zijn. Het verschil (de 
verschillen) tussen Beemdkroon, 
Duifkruid en Zandblauwtje 
kunnen worden opgehaald en 
aan geïnteresseerden uitgelegd. 
We steken af via de GR route 
over een landweg tot bij het dorp. 
 
Verrassend is de vondst van de 
(een) Tongorchis: eerst een 

enkele op de toegang naar een hooiland, met 
veelkleurige andere bloemen, daarna een hele verzameling op een andere plek. 
Het dorp Ascou is een echt bergdorp met nauwe straatjes. We lopen 
rechtdoor naar het kerkhof waar we omhoog en doorheen steken 
naar het vervolg van de route. In plaats van levende bloemen staat 
het vol met aardewerken exemplaren, ook heel kleurig allemaal. Hier 
vlak boven houden we de lunch.  
De weg terug is geasfalteerd, maar dat neemt niet weg dat de 
bermen ernaast nog veel variatie bieden bijvoorbeeld waar er een 
greppel is of zelfs een klein moerasje. Tegen half vier zijn we na een 
rustige wandeling weer terug. (Hans Fortuin) 

Tongorchis                            
foto: Wytze Boersma 

Wytze fotografeert witje                             
foto: Onno Kneepkens 

Lunch in blue boven Ascou    foto: Willy Fortuin-Vernhout 

MAANDAG 13 JUNI 2011   (buien in de ochtend, daarna droog met zon) 

DINSDAG 14 JUNI 2011 (zonnig met stapelwolken, ca 23°C 

Kruipende leeuwenbek                                
foto: Wytze Boersma 

Eikenbladspin             
foto: Onno Kneepkens 

Steatoda paykulliana     foto Onno Kneepkens 
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PRACHT VAN EEN ANJER 
 
Gebied: Uitzichtpunt. (B) Route: Direct vanuit het kamp onder stuwmeer langs, afslag naar het uitzichtpunt over het 
dal van de l’Oriège. Terug via Ascou (GR)  
Leiding: Gert Snoei, Deelnemers: 9, Onderwerp: Planten, vogels, vlinders. waardering: 9 
 
De vaart kwam er niet echt in, maar dat ging zeker niet 
ten koste van de sfeer. De route was een eitje, vooral 
omdat een paar mensen het nog beter wisten dan de 
gids. De vlinders en de orchideeën zorgden voor het 
meeste oponthoud. Van de vlinders had het 
Schoorsteenvegertje de overhand. (Hij heet eigenlijk 
anders, maar daar wordt je niet vrolijker van).  
 
De minste vertraging leverden de bomen en de vogels op. 
De onderhandelingen over de pauze momenten verliepen 
probleemloos. Alleen werden de pauzes structureel 
misbruikt voor toch nog tal van waarnemingen. Echt 
KNNV zullen we maar denken.  
 
De beslissing om wel of niet wat extra’s te ondernemen 
gaf wat meer discussie, maar een krappe meerderheid 
zette door. Dat leverde weliswaar niet veel meer, maar 
toch nog wel wat extra planten op. Op een bepaald stuk werden 
wat omwoelingen eerst aan wilde zwijnen toegeschreven, maar dit werd letterlijk achterhaald door de 
waarheid in de vorm van een grote klepelmaaier die maar net voor ons bleek te rijden. Het mooiste 
bloemetje op de valreep vond ik toch wel de Prachtanjer. Een rustige, maar geslaagde tocht. (Gert 
Snoei) 
 
 
 
PLEZIERIGE DAG 
 
Gebied: Rondje Pujal,  (C) Leiding: Ad Wielemaker-de Lint, 
Deelnemers: 6, Onderwerp: Planten, vogels, insecten. 
waardering: 8  
Route: Vanaf camping D25 naar het oosten volgen. Na 
dorpje Pujal rechtsaf een bospad in (Escales). Dit pad blijven 
volgen tot de D25. Deze volgen in westelijke richting. Voorbij 
la Mouline linksaf brug over de la Lauze nemen. Rechtsaf 
met pad de beek volgen tot brug bij de camping. 
 
Redelijk op tijd vertrokken we met 6 personen (Ad, 
Willem, Ton, Nettie, Jaap en Marianne) voor een 
ommetje rond de camping. Voor het eerst sinds tijden 
mooi weer, alles nog wel wat vochtig. Het was voor de 
eerste dag wel prettig dat we op plantengebied geen specialisten mee hadden. Dat dwong ons tot zelf 
opzoeken, overleggen, spitten in je geheugen. We hebben ons allemaal op onze eigen manier goed 
vermaakt met vogels, vlinders, bijen, planten en wat nog meer langs kwam.  
Een gezellige, plezierige dag. (Ad Wielemaker-de Lint) 

 
 
 
 
 

Muurhagedis, maar welke?           foto: Willem Wielemaker 

              foto: Toine Rommers 
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HEERLIJKE WANDELING 
 
Gebied: Wandeling vanuit Ax-les-Thermes noord (D), Route: Auto tot Ax-les-Thermes. Parkeren bij de kerk. Daarna 
mooi pad door bos, stijgend met uitzicht. Vanaf Ignaux, weide en rotsige wegkanten, via Sorgeat en Ascou. Laatste 
deel bospad. Lengte: ± 6 km. Hoogteverschil: ± 180 m. 
Leiding: Willem Wielemaker, Deelnemers: 5, Onderwerp: Planten vogels, insecten. 
 
Afwisselend met vlinderrijke en bloemenrijke delen; naast beschaduwde en koelere delen. Heerlijke 
wandeling met slechts 5 personen. (Willem Wielemaker) 
 
PYRENAICA 
 
Gebied: Col de Pailhères 2001 m. (E), 
Route: Camping via D25 naar Col de 
Pailhères. Geparkeerd links voorbij de 
laatste huizen. Plaats voor veel auto’s. Nog 
iets verder kan men parkeren aan de 
rechterkant van de weg. Het pad rechts van 
de weg ligt er ongeveer net tussenin. 
Totaal iets meer dan 500 meter stijgen, Pic 
de la Monpudou, Pic de Mounegou,  Pic de 
Tarbesou (2364 m).  
Leiding: Gerrit de Weerd, Deelnemers: 14, 
Onderwerp: Planten vogels, insecten, 
amfibieën. 
 
 

Aangelokt door heerlijk weer 
vertrokken we naar Col de 
Pailhères. Al vóór de pas 
stuitten we op een levende 
barrière. Tientallen koeien op 
de weg die niet erg onder de 
indruk waren van onze 
auto’s. Ze deden geen stap 
opzij. Helaas geen foto’s, de 
fototoestellen lagen achterin 
bij de bagage.  
De wandeling verliep als bij 
vorige dagen. Geen slakken, 
maar wel een slakkentempo. 
Als één persoon alle 
onbekende planten moet 

benoemen schiet het natuurlijk 
niet op. Het wachtende publiek wilde eigenlijk alleen genoegen nemen met planten die Pyrenaica achter 
de naam kregen. ‘Ierse Wolfsmelk’ wat moet je daarmee? Gentiana Pyrenaica dat doet het goed. Ook 
Gentiana acaulis wordt welwillend geaccepteerd, maar ‘Iers’ in de Pyreneeën daar krijg je de handen niet 
voor op elkaar.  
 
De wandeling langs de Tour de Dournuzon aan de zuidkant van de D25 is duidelijk gemarkeerd met 
roodwitte strepen. Het pad voert langs Alpenrozen, moerasjes met Veenpluis en duizenden kikkervisjes. 
Beekjes met vetblad, Rondbladige Zonnedauw, steeds hoger richting ‘col’. Op die col een prachtig 
uitzicht op een aantal meertjes en de hele bergketen met sneeuwveldjes.  

WOENSDAG 15 JUNI 2011            (Zonnig met stapelwolken, 21°C, na 19.00 uur regen) 

Beklimming van Pic de Tarbesou                          foto:  Wytze Boersma 

Col de Pailhères                     foto: Onno Kneepkens 
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Hier kwam het dilemma: verder naar Pic de Tarbesou of langs dezelfde weg terug? Het werd de Pic en 
dat betekende nog een flinke klim langs een pad met redelijke goede gele markering. Eenmaal boven 
een prachtig uitzicht en Vale Gieren vlakbij. Van de top terug ging het heel voorspoedig met een 
geleidelijke afdaling naar de auto’s. (Gerrit de Weerd) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BLEEKPAARSE  PARASIET 
 
Gebied: Rondje Pujal.(C)   Route: Kamp D25 richting Pujal, voorbij Ferreres rechts bospad in (zeer mooi) weer naar 
D25. Stukje hierlangs (ca 1.5 km). Dan linksaf bruggetje over en langs de la Lauze terug naar de camping. Rondje 
van 7.4 km. Leiding: Herman Roode,  Deelnemers: 7,  Onderwerp: Planten, vogels, insecten, slakken. Waardering: 8 
 

Er waren 7 deelnemers. De 
aandacht ging vooral naar 
planten en vlinders. Het was 
mooi vlinderweer, zonnig en veel 
bloemen. Het tempo lag ideaal 
voor zowel vlinderaars als de 
plantenkruipers,  aangezien de 
zonnige weitjes en nader te 
bekijken planten gelijke tred 
hielden.  
We begonnen langs de weg met 
nog veel te zien in de bermen en 
hooilandjes die onderling ook wel 
verschilden qua vegetatie. 
Daarna gingen we een hellingbos 
in, voornamelijk Essen en 
Hazelaars. We volgden daar een 

prachtig pad, licht hellend, mooi 
begroeid, duidelijk vroeger aangelegd gezien de steunmuurtjes, verlaten akkertjes en ruïnes van huizen. 
Op de muurtjes prachtige mossen en varens. Het was nooit moeilijk een koffie/thee/eetpauze plek te 
vinden, zon en lommer waren in gelijke mate aanwezig.  
 
Het mooie fluwelige pad eindigde bij de weg waarna we die een eind volgden langs de rivier, met 
minstens zoveel de blik daarop, in de hoop de Waterspreeuw te zien flitsen, als op het tegemoetkomend 

Pujal, oud bospad     foto: Willy Fortuin-Vernhout 

    Iberische Meerkikker en kikkervisjes                    foto’s: Ton Bode 
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autoverkeer. Maar helaas de spreeuw was schaften 
elders. Net voorbij een huis met ook al een mooi 
vlinderweitje was de brug en vervolgden we onze 
wandeling aan de overkant tussen de wroetsporen van 
de zwijnen.  
 
Vlak voor het eind vonden we een zeer merkwaardige 
plant, een hele kluit van een soort bleekpaarse parasiet. 
(zie foto’s op blz. 51)  En daar waren we al weer onderaan 
bij de camping na een voor ieder zeer geslaagde 
wandeling met een gevarieerde vegetatie en landschap 
en veel soorten vlinders. Ook werden interessante 

insecten gezien: roofwants, giftige kogelspin met oranje 
streep haar nest verdedigend, glasvliegen, Gouden Tor, 

grote loopkever, etc. Weinig slakken, maar die er waren zaten er mooi bij, op leisteen en onder 
kartonnen dozen. Kortom, we waren zeer voldaan. (Herman Roode) 
 
 
 
 
 
 
ASPIS-ADDER 
 
Gebied: Prádes – Montaillou,(F)  Route:  Kamp, D25, D613 
langs Sorgeat, Col du Chioula, Col de Marmare, Prádes 
(P). Wandelen naar Montallou, Sarrat du Brulladou, 
Montaillou, Prádes. 
Leiding: Onno Kneepkens. Deelnemers: 14, Onderwerp: 
Planten,vogels insecten.Waardering: 8 
 
Met 14 deelnemers vertrok de excursie om 9.05 uur 
richting Prádes en om drie uur in de namiddag gingen 
wij weer weg uit Prádes richting Ascou. De zware bewolking en de dreiging van een dalend wolkendek 
leverden een lichte teleurstelling op bij onze aankomst in Prádes, maar Herman zorgde al bij het begin 

voor een vondst die onze tocht naar Prádes 
zonder meer goed maakte: een Aspisadder 
onder de stenen van een wegmuur.  
 
Het eerste 
gedeelte verliep 
prima behalve 
voor Hennie, 
omdat de 
vlinders het 
vertikten om te 
gaan vliegen. 
Ook voor Joop, 
omdat de Bijen 

zelfs na tien uur door de kou volledig verstek lieten gaan. Voor de botanici 
was het een waar feestmaal met fantastische waarnemingen. Het 
kalkgebied leverde een welkome aanvulling, op de waarnemingen tot nu 
toe gedaan. En dit hield de stemming er goed in, zelfs toen bleek dat de koffiepauze gehouden moest 
worden met enige vertraging, zittend op de rand van het bospad. Het bos zelf leverde weinig op, behalve 
de grote hoeveelheid dassensporen, waaronder verscheidene latrines (zie foto blz.42) die goed gevuld 
waren!  

DONDERDAG 16 JUNI 2011        (bewolkt, mist!) 

Slakjes zoeken in de mist……               foto: Toine Rommers 

Akeleiruit  foto: Willy Fortuin-Vernhout 

Donkere Ooievaarsbek                         
foto: Willy Fortuin-Vernhout 

…….op het kerkhof hoefde je niet te zoeken!          foto: Ton Bode 
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Gesterkt door koffie, oude choc en water ging 
de groep verder, maar bij het verlaten van het 
bos bleek de bewolking op de weg naar 
Montaillou te zijn neergedaald. Geen vlinders 
en Bijen, een enkele Hommel en Wants en wat 
Hazelwormen, maar toch nog interessante 
botanische waarnemingen waren het resultaat.  
De lunch werd genoten in druilerig weer aan de 
voet van de donjon van Montaillou. 
 
Omdat de bewolking bleef hangen en er geen 
vooruitzicht op korte termijn was dat het weer 
zou opklaren, werd besloten de lus bij 
Montaillou die op het programma stond niet te 

gaan lopen en direct de terugtocht te maken. Ook hier bleek, dat de weg van A naar B er anders uit kan 
zien dan de weg van B naar A. De plantenmensen deden nog enkele interessante waarnemingen en 
Wytze nam de gelegenheid te baat de IVN’ers in het gezelschap op het gebied van rozenkennis nog wat 
nieuws te leren.  
 
Toch voldaan, gelet op de weersomstandigheden, kwamen wij terug op de parkeerplaats in Prádes. 
Totale beoordeling: een echt interessante excursie die onder betere weergoden zeker een acht verdient. 
(Onno Kneepkens) 

 
 

  
 
 

 
 
 

   De wolken openen zich.  Uitzicht vanaf Pic de Tarbesou                               foto: Willem Wielemaker 

Aangebrande Orchis                        foto: Toine Rommers 



 

13 

SPEERWATERJUFFER 
 
Gebied: Col de Pailhères (2001 m), Pic de Tarbesou (2364 m)  Route: Kamp, D25, parkeren bij U-bocht voor Col de 
Pailhères. Leiding: Romke Woudstra, Deelnemers: 5 Onderwerp: Planten, vogels, libellen. Waardering: 8 

 
Zonnige wandeling langs meertje tot zadel (Pic 
Corneille de L’ours). Speerwaterjuffer  en  bij 
plasje/meertje met de kikkervisjes. Uitzicht op 2 meren 
door laaghangende bewolking niet zichtbaar (12.00 
uur).  
Klim naar Pic de Tarbesou (2364 m). Nu wel uitzicht op 
de meren en prachtig gezicht op de vele toppen. Daar 
geluncht.  
Vervolgens via de Crète de Mounegou afgedaald. De 
laaghangende bewolking kwam steeds lager en de 
laatste km waren we door de wolk ingepakt.  
(Romke Woudstra) 

 
 
 
BAARDMOSSEN 
 
Gebied: Lange wandeling vanuit Sorgeat.(G)  Route: Met auto naar Sorgeat (5 km) Wandeling rond  Roc de L’Orri 
d’Ignaux (GR107) naar refuge Chioula. 
Leiding: Gerard Verroen, Jelle Schuurmans, Deelnemers: 5/3, Onderwerp: Planten, vogels, insecten, vlinders. 
Waardering: 7 (8 als de zon had geschenen) 
 
Om 8.55 uur leek het alsof Gerard de enige deelnemer zou zijn, 
maar Jelle sloot zich bij hem aan en daarna ook nog Gerrit, Bea 
en Wim. Voor een stevige wandeling van 12 km (volgens 
Wytze), die uiteindelijk ruim 13 km bleek te worden. We 
begonnen met een flinke klim door afwisselend bos en open 
terrein. Halverwege die klim sloot de bewolking zich en even 
later liepen we ook in de wolken. Omdat de kans op optrekken 
van die mist erg klein leek besloten Gerrit en Wim op hun 
schreden te keren.  
 
Voor wat betreft de vogelwaarnemingen en zeker voor de 
vlinders was dat een juiste beslissing. Vlinders hebben zich niet 
laten zien en vogels zeer beperkt. Door de mist, die tijdelijk het 
karakter van motregen aannam,  waren de vogels niet of 
nauwelijks zichtbaar en de geluiden werden sterk gedempt. De 
waarnemingen hebben zich dan ook vrijwel helemaal beperkt tot 
planten.  
 
Bijzonder tijdens de afdaling naar Sorgeat was ook het 
beukenbos, met het karakter van een tropisch regenbos vanwege de uitbundige mosgroei. Stammen die 
soms geheel bedekt waren met baardmossen en grote lange plukken daarvan hingen aan de takken.  
Pas aan het einde van de rondwandeling, tijdens de afdaling naar Sorgeat, kwamen we weer uit (ofwel 
onder) de wolken en werd het zicht weer normaal. Na afscheid te hebben genomen van de plaatselijke 
parkeerwachter (hond) zijn we zeer tevreden teruggereden naar het kampterrein waar we net na 16.00 
uur aankwamen. (Jelle Schuurmans) 
 
 
 

Baardmossen   foto: Jelle Schuurmans 

Koffie zetten op Col de Pailhères                                    
foto: Willem Wielemaker 
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WITGATJES EN 
WATERSPREEUWEN 
 
Gebied: Zuidelijk rondje Ax-les-
Thermes.(H) Route: Met auto naar Ax-
les-Thermes. Parkeren direct rechts na 
het spoorwegviaduct. Via Rocher de la 
Vierge naar Orgeix en terug langs 
Ascou. 
Leiding: Wytze Boersma, Deelnemers: 
9, Onderwerp: Planten, vogels, 
insecten.    
 
In twee auto’s naar Ax-les-
Thermes. Daar geparkeerd. De 

route ging eerst door de stad, daar 
verschillende warmwaterbronnen bekeken o.a. een bron met zwavelhoudend 
water die stonk naar rotte eieren. De route ging naar Rocher de la Vierge 
met de heilige maagd die op Ax neerkeek en beschermde. De stenen 
muurtjes en rotswanden werden uitvoerig geïnspecteerd. Ze waren ook 
prachtig versierd met varens, mossen, korstmossen en rotsplanten.  
Hierna door een vochtig bos met Eenbessen. Jammer was het 
achtergrondgeluid van de graafmachines van de wegwerkers. Na het bos 
kregen we een kapvlakte met uitzicht op het Lac de Campauleil waar twee 
Witgatjes opvlogen. Een bijzondere waarneming in de Pyreneeën. Op drie 
plaatsen werden Waterspreeuwen gezien. Door het omkeren van stenen en 
houtblokken zagen we vier Adderringslangen en vele andere insecten. Bij 
Orgeix ging het even steil omhoog naar 990 meter. Hierna kregen we een 
vlak stuk waar vroeger weitjes waren. Onder een Walnoot vonden we wel 50 
exemplaren van Stofzaad. Allemaal mooi in bloei. Door het bos liepen we al dalend terug naar Ax-les-
Thermes. Een mooie afwisselende excursie (Wytze Boersma) 
 
ZWAVELBADPLAATS VOOR VOETEN 
 
Bij aanvang van de excursie (zie boven) in het 
centrum van Ax stilgestaan bij de publieke 
zwavelbadplaats voor voeten (Bassin des Ladres 
gebouwd in 1260 door de graaf van Foix). 
Separaat fonteintje met woorden NIET DRINKEN, 
alleen op medisch advies. Ook wordt 
gewaarschuwd voor brandwonden. 
(Archebacterie voedt zich met zwavel en  bij 
contact met oppervlaktewater (oxydatie) ontstaat 
badwater dat voor mensen met specifieke 
klachten heilzaam kan zijn). 
Bij Orgeix 1 Adderringslag (Natrix maura) onder 
een ijzeren golfplaat en 3 Adderringslangen langs de l’Oriège onder stenen aan de waterkant. Verder: 
Muurhagedissen , verscheidene Spaanse Muurhagedissen , Paddenstoelen: Geschubde Inktzwam, 
Cantharel, enkele Russula’s, niet gedefinieerde boleet, Heksenboter en een gele Wasplaat. Geiten op de 
berg? (René Adriaansen)   
 

VRIJDAG 17 JUNI 2011                       (bewolking 80%, 21°C) 

Ax-les-Thermes                           foto: Toine Rommers

Welke kant op?                               foto: Onno Kneepkens 

Protaetia morio                     
foto: Onno Kneepkens 
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DWERGARENDEN 
 
Gebied: Col du Pradel.(I) Route:  
Vanaf camping D25B. Ruime 
parkeergelegenheid op Col du Pradel.  
Leiding: Gert Snoei, Deelnemers: 7 
 
Het weggetje was inderdaad wat smal, 
maar wie sturen kan……!  
De voortekenen gunstig met al direct 
een dwergarend en voorbeeldig 
Boompiepergedrag. Was het begin 
wat vochtig en koud, het verbeterde 
gaandeweg de tocht. De meeste 
hoofdbrekens leverden een 
phloxachtig plantje op. Rita deed de 
verkenning in de breedte en Hans 
vormde meestal de achterhoede 
waarbij soms naarstig naar het naadje van de kous werd gespeurd. Een Geelgors presenteerde zich heel 
duidelijk en Romke werd geplezierd met een voor zijn voeten opvliegende Kwartel. Een deel van de 
groep bleef wat achter terwijl de voorhoede stug doorging naar het beoogde punt op de kaart waarbij, 
hoewel steeds minder, toch nog aardig wat te ontdekken viel. Steeds meer koeiensporen en veel 
begrazing maakten nog verder gaan minder aantrekkelijk, maar ja melk moet nu eenmaal of anders wel 
biefstuk. Weer hecht aaneengesloten aan het eind showden meerdere Dwergarenden een tevreden 
stemmend slot bij elkaar. (Gert Snoei) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunch op Col du Pradel    foto: Hans Fortuin 

 Trollius en Alpenbalsem        foto’s:  Hans Fortuin 
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KERSEN OP DE TAART 
 
Gebied: Prádes-Montaillou.(F) Route: Camping D25, Langs 
Sorgeat D613, over Col du Chioula naar Prádes. Ruime 
parkeergelegenheid bij het begin van de route. (herhaling van 
16 juni) 
Leiding: Bea Visser, Deelnemers: 8, Onderwerp: Planten 
(met name orchideeën), Vogels, Insecten (met name 
vlinders), 
 
Wandeling oostwaarts via GR 7b (107) naar Montaillou. 
Klimmend weggetje langs de kerk naar de kasteelruïne. 
Verder tot Col du Pichaca en daar terug naar 
Montaillou en via zelfde pad als heenweg terug naar 
Prádes. 9.30 uur start wandeling. 15.30 uur eind 
wandeling. Lengte wandeling: 7.4 km. Gemiddelde snelheid: 1.2 km/uur (GPS data Gerard Verroen). 
Kortom veel aandacht besteed aan op naam brengen van de vele orchideeën (16 soorten) en vlinders 
(21 soorten). Het was een heerlijke dag met als kersen op de taart bij de auto’s zicht op: eerst een 
Aasgier, cirkelend in de lucht en etend op de helling voor ons; en daarna een Rode Wouw, eveneens 
mooi zeilend in de lucht. (Bea Visser) 

 
 
 Zelfde wandeling als die van gisteren, groep 
1. Het was de gehele dag droog met 
uitstekend zicht. Maar wel bewolkt tot 
halverwege de middag. Toen brak de zon 
door en werd het warm. De meeste 
aandacht is uitgegaan naar de planten. En 
met reden, want het assortiment was groot.  
Maar er is zeker ook gekeken naar vogels 
en vlinders.  
 
De twee roofvogels tijdens de middagpauze 
waren helaas te ver weg om op naam te 
brengen. Dat werd op het einde van de 
wandeling op de parkeerplaats van Prádes 

enigszins gecompenseerd door twee andere roofvogels die zich uitvoerig lieten waarnemen en dus ook 
op naam brengen. De vlinderaars onder ons werden aangenaam bezig gehouden door een mooi 
gedoseerd aanbod van soorten. De ‘Dwergdinosaurus’ is ook door ons waargenomen. Bijzonder was wel 
de vis (Forel?) van ongeveer 20 cm in een drinkbak in Montaillou. Maar die zal daar vermoedelijk niet op 
eigen kracht zijn aangekomen. (Jelle Schuurmans) 
 

 
 
 
 

 
PARENDE TIJGERSLAKKEN 
 
Gebied: Orgeix-Orlu langs de l’Oriège.(J) Route: Kamp, Ax-les-Thermes, linksaf 
richting Andorra, linksaf Orgeix, parkeren bij de kerk langs de rivier. Brug over en 
via de rechterzijde van de rivier stroomopwaarts naar Orlu. Bij Orlu de linkerzijde en 
via een brug weer naar de rechterzijde en dan lopend via een geel/rood pad weer 
terug naar Orgeix. Leiding: Herman Roode. Deelnemers: 6. Onderwerp: Planten, 
vogels, insecten. 

ZATERDAG 18 JUNI 2011   (Voor de middag regen, na de middag bewolkt en droog) 

Esparcette- of toch Klaverblauwtje?  foto: Willem Wielemaker 

Steenbikker    foto: Marli Fortuin 

Wijngaardslak                                               foto: Marli Fortuin 
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Bij Orgeix rechts de brug over  kwamen we met 6 
personen op de GR terecht. Dan linksaf met de rivier 
mee (stroomopwaarts) lopen we richting Orlu. De eerste 
slakkenwaarneming is meteen raak. Een prachtige 
paring van twee Tijgerslakken. We hebben er foto’s en 
video van gemaakt en minstens 10 minuten staan kijken 
met verwondering hoe dat ging.  
 
Het is wat koud in het dal, de wind staat er precies in 
dus gaan al gauw de regenjassen erover. We lopen 
langs een gestapeld muurtje waar veel mooie planten op 
staan en zien dan ineens in de rivier 2 meter van de 
kant dat er een vogel induikt. En ja hoor de 
Waterspreeuw. Het lijkt wel of hij/zij zwemt. Komt aan de 
kant weer boven en gaat zich zitten poetsen. Een fraai 
gezicht.  
 
Dan komen we midden in een camping uit en dat is een 
mooie gelegenheid voor een sanitaire stop. We lopen 
dan toch weer verder langs de rivier en komen dan uit in 
Orlu. Daar zoeken we een restaurantje en daar drinken 
we heerlijk koffie met appeltaart. We warmen gelijk wat 
door voordat we om half 1 onze tocht weer vervolgen. 
Maar dan via de autoroute dus uitkijken geblazen. Er is 

een mooie steile steenwand links van de weg waar weer van alles op groeit en zit. Streepzaad, prachtige 
mosjes, Tripmadame.  
 
Dan wordt het tijd om te eten en het 
blijkt dat we al 6.5 km hebben 
gelopen. We stoppen op een stukje 
grasland bij een brug en lunchen 
daar. We zitten er wat uit de wind. 
Dan gaat Herman via de weg weer 
terug en wij besluiten met 5 weer via 
de brug en de rechterzijde van de 
rivier terug te lopen.  
 
Het blijkt dat na een tweede stop op 
de brug het water veel lager en 
rustiger is. Het pad is heel 
avontuurlijk en we zien daar nu ook 
orchissen en we vinden een Pyrenese 
Lelie. Het pad is wat moeilijk 
begaanbaar vanwege het water wat hoog is geweest. Dus klauter en spring en houd de bomen goed 
vast! De koeien die we later zien en ook de stieren hebben het pad aardig vertrapt. Dan zijn we om ± 
15.30 uur weer bij de auto’s in Orgeix en zien Herman daar ook weer. Dan rijden we weer terug naar 
Ascou. (Hennie Roode)  
 
 
 
 
 
 
 

Marianne, Gert, Hans, Willem, Ad                       foto: WillyFortuin-Vernhout 

Parende Tijgerslakken                foto: Herman Roode 
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VERSTIJFD BLAUWTJE 
 
Gebied: Comus – Gorges de la Frau.(K) Route: Vanaf kampterrein langs Ascou en Sorgeat, door Prádes en langs 
Comus naar parkeerplaats aan het begin van Gorges de la Frau. (GR 7B/107, Chemin des Bonshommes Sentier 
Cathare. Leiding: Jelle Schuurmans. Deelnemers: 8. Onderwerp: Planten, vogels.   Waardering: 7 (bij zonnig weer 
zal het vast 8 zijn) 

 
 
De excursie startte onder laaghangende bewolking. Later ging die over in mist en daarna ook nog enige 
tijd in motregen. Als gevolg daarvan kregen alleen de planten de aandacht die ze verdienen. Vogels 
lieten zich slechts spaarzaam zien en horen. En de vlinders beperkten zich tot een enkele nachtvlinder, 
een dood exemplaar van het Groot Geaderd Witje en een geheel verstijfd Blauwtje.  
 
De Gorge was zeker de moeite waard; ook bij deze weersomstandigheden. Maar de aanhoudende 
motregen deed ons toch besluiten voortijdig terug te gaan. We hadden toen ongeveer 3 km afgelegd. 
Enkele van de deelnemers hebben nog wel overwogen om door te lopen naar Montségur 10 km 
verderop. Maar het oordeel van de excursieleider bleek toch ook voor hen maatgevend. De hoop dat we 
op de hoger gelegen Col de Marmare de zon zouden zien werd helaas niet bewaarheid. En dus waren 
alle acht deelnemers omstreeks half drie weer terug op het kampterrein. Nog steeds laaghangende 
bewolking (Jelle Schuurmans) 
 
 
VLINDERS IN DE KOU 
 
Gebied: Zuidelijk rondje Ax-les-
Thermes.(H) (herhaling van 17 juni)  
Route: D25 naar Ax, parkeren achter de 
kerk. 
Leiding: Marianne de Kloe. Deelnemers: 
6. Onderwerp: Planten (Hans Fortuin), 
Vogels (Gert Snoei).  Waardering: 7 (het 
weer!)   
 
Te voet verder via het standbeeld 
van “Maria sur le Rochier” naar de 
“Tour des Montagnes d’Ax” die ons 
naar Orgeix leidde. Daar de GR 107 
naar Ascou en vlak voor Ascou aan 
de zuidzijde van de Lauze het pad terug naar Ax genomen. ± 8.45 uur miezerde het nog, 9.00 uur was 
het droog en dat is het gebleven. De lucht was de hele dag bedekt, de toppen boven ons zaten vaak in 
de wolken. Voor lokale begrippen was het koud, voor ons was het prima wandelweer.  

Orgeix                   foto: Toine Rommers 

Pyreneese Gamander met Gamanderbremraap     foto’s: Ton Bode 



 

19 

Willem (Wielemaker) heeft ons onderweg wat verteld over de gesteenten waar we langs kwamen, over 
steile hellingen en glooiende hellingen en de daarbij behorende steensoorten. Gert hield de vogels bij en 
verzamelde bij de koffie een lopende Teek die hij aan ons kwijt wilde. Hans hield zich bij zijn 
specialisatie: de planten. Liep dus vaak achteraan, en zowaar had Ad ook nog wat te doen, want op het 
hoogste weitje vlogen wat vlinders in de kou. Willy en ik hebben voornamelijk welwillend en 
geïnteresseerd geluisterd. Prettige sfeer, waarnemingen aardig, maar niet overweldigend. (Marianne de 
Kloe)  
 
 
 
 
JOEKELS VAN SPRINKHANEN 
 
Vrije dag en rustdag. Met Tonnie naar Montaillou 
gereden (38 km retour) en de auto in het dorp 
geparkeerd. 6 km gewandeld. We probeerden het 
lusvormige pad te lopen, waar we vorige keer door 
de mist niet aan toe waren gekomen. Niemand 
kwamen we tegen. Alleen vogels, ruisende bomen 
en de cicaden in het gras. Op het eerste het beste 
kalkweilandje krioelde het letterlijk van de 
Sprinkhanen. Daar waren flinke joekels bij! Er 
kwamen soms zulke harde geluiden uit het gras, 
dat ik eerst dacht dat er een vogel zat te 
alarmeren.  
In de buurt van Col de Pichaca volgden we voor enkele honderden meters het landweggetje omdat er 
rechts van de weg vele duizenden, prachtig bloeiende distels stonden. Ook Trollius stond er met vele 

honderden. De Kwartels in het gras leken wel met ons mee te lopen. Daarna 
keerden we terug en sloegen rechtsaf Foret Domaniale de Montaillou in. We 
volgden een breed bospad dat weer richting Montaillou liep. Op dit bospad 
hebben we een tijdje staan kijken op de werkzaamheden van de 
Meekrapvlinder. Hij bleek, althans op dit bospad, alleen maar geïnteresseerd 
in de bloemen van de Bergwondklaver.  
 
Als we door hadden gelopen hadden we betrekkelijk gemakkelijk het restant 
van de lus kunnen lopen, maar in plaats daarvan namen we een 
verschrikkelijk steil bospad naar beneden. Voor onze moed werden we 
beloond met enkele flinke exemplaren van het Vogelnestje . Ook als vogelaar 
doet je dat natuurlijk goed. De struik met rechtopstaande vruchtjes op lange 
stelen was ook iets aparts. De vruchtjes waren twee aan twee aan elkaar 
vastgegroeid. Wytze Boersma wist dat het om de Rode Kamperfoelie ging en 
dat klopte helemaal met het boek. Langs het pad naar beneden stond onder 
de bomen veel Zevenbladige Tandveldkers met lange peulen in de top. Het 
pad werd smaller en smaller en kwam tenslotte uit in een grote bloemenweide 
waar het gonsde van de insecten. Er liep wel een soort paadje van half 
platgetrapt gras door het weiland. Tweemaal zaten er groepjes vlinders op de 
weg. Purperstreepparelmoervlinders en de kleinere Bosparelmoervlinders 
zaten van een kennelijk lekker uitwerpsel te snoepen en dicht bij Montaillou 
zaten tientallen blauwtjes aan de kant van de weg. Het was daar iets 

vochtiger. Waarschijnlijk dronken ze of namen mineralen op. In de buitenwijken van Montaillou vonden 
we in de berm nog twee in volle bloei staande exemplaren van de Blauwe Bremraap. Op een bloem 
boven de bremrapen zat een Bijenwolf, een fraaie kever met rode en zwarte dwarsbanden.  
In een piepklein zaaltje in Montaillou werd op een groot TV scherm een film gedraaid over de 
geschiedenis van het dorp en de burcht. (Toine Rommers) 
 

ZONDAG 19 JUNI 2011 (Rustdag)                         (Zonnig 21°C, frisse 

Meekrapvlinder                        
foto: Toine Rommers 

Foto: Toine Rommers 
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HUTTENTOCHT 
 

Gebied: Zuidelijk van Orlu.(L) Route: Kamp-Ax-Les Forges d‘Orlu-
1e parkeerterrein. Daarna lopen naar refuge d’en Beys bij Etangs 
d’en Beys en weer terug. Hoogte: ± 2000 m. Start vanaf het 
parkeerterrein het verst van de hut. (parkeerterrein dichterbij 
scheelt 3 km). 
Leiding: Wim Zolf. Deelnemers: 11. Onderwerp: Planten: (Hans 
Fortuin, Wytze Boersma. Insecten,vlinders: Jelle Schuurmans.   
Vogels (en de rest): Wim Zolf. Waardering: 8   

 
Info hut: Prima bedden, kussens en dekens. Eten goed en 
heel prettige bediening. Eigen slaapzaal. 
Mooie tocht met aan het eind een flinke klim. Prachtig dal 
en weiden. Deelnemers hebben genoten en er was een 
prima sfeer. Diversen: Spaanse Muurhagedis, 
Muurhagedis, Bufo bufo, Aspisadder, Hazelworm, Gemzen, 
Alpenmarmotten, Grote Poppenrover, Oliekever spec. (Wim 
Zolf) 

 
MOOIE HUTTENTOCHT ZONDER ONWEER 

Vandaag een splitsing in het kamp. Elf mensen 
gingen voor de huttentocht en vertrokken op de 
normale tijd. Iedereen had de avond er voor de 
meeste spullen al gepakt. ‘s Morgens nog wat 
proviand er bij en alles nog even nakijken of je 
niets vergeten had. Achteraf weet je precies wat 
je wel en niet had moeten meenemen. Het doel 
was om de nacht door te brengen in refuge d’en 
Beys op ± 1970 m. Voor de wandeling 
vertrokken we van de parkeerplaats van les 
Forges d’Orlu op 950 m. Dus moest er 1000 m 
worden geklommen. In het begin ging het 

langzaam omhoog. Na ongeveer 10 km waren 
we 500m gestegen. Er moest nog 500m 
worden geklommen over 3 à 4 km. Met het 
laatste stuk hadden de meesten dan ook 
moeite. De brandende zon maakte het 
klimmen extra zwaar. Onderweg werd ook nog 
naar planten, vogels en vlinders gekeken.  

Er werd regelmatig gestopt om wat te eten en 
drinken en om te rusten. Iedereen was mooi 
op tijd boven en had ruim de tijd om bij te 
komen van de klim. Sommigen waren jaloers 
op een vader en zoon die met een ezel, met 
bagage naar boven was gekomen.  

 

 

MAANDAG EN DINSDAG 20 en 21 JUNI 2011                      Zonnig, warm 

  Eindelijk, de hut!       foto: Jelle Schuurmans 

  Op weg naar de hut         foto: Hans Fortuin 

In de verte Annette en Onno  foto: Willy Fortuin-Vernhout
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De refuge is een luxe hut. Goed sanitair en mooie slaapplekken. Wij krijgen een aparte slaapzaal van 18 
bedden toegewezen. Iedereen kon een mooi plekje uitkiezen. Zoals gebruikelijk mag je binnenshuis je 
bergschoenen niet aan. In de hal staat een rek “crocky’s” en de kleur geeft de maat aan. De rugzak 
moest je ook beneden laten staan. Je kreeg een bakje voor je spullen die je mee wilde nemen naar de 
slaapzaal. Hierdoor heb je geen rugzakken in de slaapzaal staan. Om half acht konden we aanschuiven 
voor de maaltijd. Voor een hut was dit deze best uitgebreid. Gelijk met ons was er ook een schoolklas, ± 
25 kinderen van ongeveer 10-11 jaar. Deze waren we onderweg al een paar keer tegen gekomen. Ze 
hadden een apart slaapvertrek. Vooraf waren we nog bevreesd dat ze ‘s nachts lawaaierig zouden zijn. 
Maar dat was niet het geval. We hebben ze helemaal niet gehoord.  

Na het eten de route voor de volgende dag 
bekeken. Omdat er al voor in de middag 
onweer werd voorspeld, hebben we er voor 
gekozen om dezelfde weg terug te gaan. Een 
alternatief is om via Couilade d’en Beys 
(2345m) terug te gaan.  

Na een goede nachtrust en een goed ontbijt 
vertrokken we om goed half negen. Het was 
al warm en de bewolking nam wat toe. Goed 
dat we niet het alternatief hadden genomen. 
Nu hadden we de tijd om goed om ons heen 
te kijken. Vele planten, vlinders, marmotten 
en gemzen werden goed bekeken. Het 
mooiste van de tocht was een breed gletsjer 
dal dat begraasd werd door koeien met geschilderde belriemen. Aan het eind van het dal zagen we hoe 
grote schapenkuddes door honden de berghelling werden opgedreven. Tegen half vier waren we weer bij 
de auto’s. Al met al een mooie tocht en gelukkig zonder onweer. (Wytze Boersma) 

 
 
 
 

SLANGENAREND EN WATERSPITSMUIS 
 

Gebied: Soldeu (Andorra).(M) Route: Via Ax-les-Thermes naar Andorra 
(staat). Via Pas de la Casa naar Soldeu. In Soldeu afslaan en via een snelle 
asfaltweg naar de beoogde parkeerplaats. 
Leiding: Netty Bode. Deelnemers: 8. Onderwerp: Planten, Vogels, 
Zoogdieren.  

 
We vertrokken met drie auto’s richting Andorra met als uitgangspunt 
voor de excursie een voormalig kampterrein van de AKC in Soldeu 
(Andorra). Vanaf de parkeerplaats moest een stevige klim worden 
gemaakt voordat er “op hoogte” (met de hoogtelijnen mee) gelopen kon worden. Van de waargenomen 
vogelsoorten is de Slangenarend de moeite van het vermelden waard. Deze liet zich van zijn beste kant 
zien en draaide vrij dichtbij zijn rondjes voor de rotswand. De zeer lichte onderzijde van de vleugels met 
de ragfijne tekening was goed te zien, maar ook de donkerbruine kop. Het was een ‘standaardmodel’ van 
de Slangenarend.  
De tweede bijzondere waarneming was er een van de Waterspitsmuis. Enkele meters voor een 
watervalletje kwam een exemplaar meerdere keren uit de oever om naar een steen te zwemmen. Aan de 
achterkant van de steen haalde hij kennelijk voedsel, waarmee hij terug kwam zwemmen. En dat alles 
onder water. Vermoedelijk at hij telkens in zijn holletje in de oever zijn prooi, bestaande uit o.a. 
waterinsecten, op. Een deel van de excursie ging verder, terwijl een tweetal deelnemers achterbleef in de 
hoop nog een glimp van de Waterspitsmuis op te vangen. Dat bleek ijdele hoop. De Waterspitsmuis liet 
zich in een tijdsbestek van ongeveer drie uur niet meer zien. (Netty Bode) 

MAANDAG 20 JUNI 2011        (Zonnig 23°C) 

Annette, Gerrit en Jelle met Crocky’s            foto: Onno Kneepkens 

 Waterspitsmuis                             
fotobewerking: Toine Rommers                
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WARME BRONNEN 

 
Gebied: Mérens-les-Vals (Sources sulfureuses).(N) 
Route: Via Ax-les-Thermes richting Andorra. Na ± 15 
km ten zuiden van Ax-les-Thermes ligt Mérens-les-
Vals. In het dorp op een kruispunt van smalle wegen 
linksaf (rechtsaf gaat een smal bruggetje over de 
rivier). Al gauw bereiken we een parkeerplaats aan 
de rechterkant van de weg. Te voet verder: over de 
brug naar rechts. Totale lengte 5 km. Leiding: Ad 
Wielemaker. Deelnemers: 8. Onderwerp: Planten, 
vogels, insecten. Waardering: 8.  

 
 

Na zondag als “rustdag” werd deze wandeling 
ook in een heel rustig tempo gedaan. Eerst een 

frisse wandeling langs de rivier (Rau du Nabre) met 
voldoende leuke planten en vlinders om ons wakker te 
houden. Net voorbij de “eglise ruinée” kiezen we om de GR 
10 te volgen. Die brengt ons bij de sources sulfureuses. Na 
de koffie werd de klim zwaarder, maar het voetenbad in de 
warme bronnen deed ons heel goed. We kwamen hier weer 
op adem voor de rest van de klim.  
 
We klommen nog even door en sloegen toen dan af richting 
GR 107. Van hier terug naar Mérens. Op een zeker punt 
konden we kiezen voor een rustig afdalende wandeling naar 
het dorp of nog verder de hoogte in. Het brandende zonnetje 
deed ons kiezen voor de 1e optie. Onderweg nog wat 

gevlinderd. Goed half drie waren we weer bij de auto’s na een 
ontspannen, plezierige dag. (Ad Wielemaker-de Lint) 

 
 
 
 
 
 
 
 

HUTTENTOCHT 
(zie 20 juni) 

 
 

 
 

DINSDAG 21 JUNI 2011                                  (Zonnig bijna 30°C) 

Bonte Beer               foto: Toine Rommers 

Aansterken in de zwavelbronnen      foto: Ad Wielemaker-de Lint 

Huttentocht                          foto links: Marli Fortuin,                     foto rechts: Wytze Boersma 
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BOKKENORCHISSEN IN JE TUIN  
 

Gebied: Montaillu e.o.( F) Route: Camping la Forge D25 langs Ascou, D613 langs Sorgeat, Prádes (P).  
Leiding: Toine Rommers. Deelnemers: 4. Onderwerp: Planten, vogels, insecten (Bijen, Joop van de Nieuwegiessen). 
Waardering: 9.   

 
Met Marianne en Joop reden Tonnie en ik naar Prádes. Maar dat 
gebeurde pas nadat er door de andere excursiegroep een heuse aubade 
was weggegeven en ons chaletje was opgesierd met ballonnen vanwege 
de jarige Tonnie. De 16 km naar Prádes waren vrij snel overbrugd, want 
voor haarspeldbochten draaien we tegenwoordig onze hand niet meer 
om. Zeker niet als je achter een klein vrachtwagentje zit!  
We probeerden in Prádes een hoger gelegen parkeerplaats te vinden, 
maar dat mondde uit in een sightseeingtoer door de stad. De straatjes 
werden steeds smaller en smaller en op een gegeven moment konden 
we noch links noch rechts uitstappen. Joop sloeg gelukkig het juiste 
steegje in waarna we precies uitkwamen bij de al eerder gebruikte 
parkeerplaats langs de doorgaande weg.  
 
Indachtig de uitspraak dat ouderdom geëerd moet worden besloten we 
om de adviezen van de excursieregelaars in de wind te slaan en precies 
de andere kant op te gaan, richting Montaillou dus. Van dit gebied was 
alles al bekend dus waarnemingsformulieren hoefden we ook niet meer 
in te vullen! Bovendien was het daar veel te warm voor. Op een zonnige 
zuidhelling steeg de temperatuur naar 32 graden.  
 
We snoven de heerlijke geur op van de Muggenorchis. Ineens viel mijn 

oog op de witte bolletjes bovenin grassprieten en andere stengeltjes. 
Waar je maar keek, je zag ze overal. Waarom kropen op deze snikhete 

dag al die minuscule slakjes van een mm of 5 bovenin de stengels van planten? Ik nam er een paar mee 
voor Herman Roode, de slakkenspecialist. Later vertelde hij mij dat het om de Eenbandige Grasslak 
ging. Waarom er zoveel bovenin de grassprieten geklommen waren was ook voor hem een raadsel. 

 
Op een schaduwrijke picknickbank in Montaillou aten we onze boterhammen. Het gehuchtje leek 
uitgestorven. Maar niet helemaal. Terwijl ik begerig naar de Bokkenorchissen keek in een hermetisch 
afgesloten, lager gelegen tuintje, kwam een gezond uitziende inwoner met een stokbrood onder zijn arm 
nieuwsgierig naderbij. Ik rook mijn kans, wees naar het poortje en zei in mijn beste Frans: Fermer la 
porte. Daarmee kreeg ik het poortje natuurlijk niet open. Maar met wijzen,‘orchidee’ en nog een paar 
woorden die op de Franse taal leken, begreep hij uiteindelijk de bedoeling. Hij wees met zijn stokbrood 
naar het tegenoverliggende huis en kuierde op zijn gemak weg om de sleutel te halen. Joop had 
inmiddels zijn net geleegd en was er ook bij gekomen. Vanaf toen ging het allemaal een stuk vlotter. Het 
poortje werd met een enorme sleutel geopend. Joop en ik daalden via een smalle stenen trap af naar het 
miniparadijsje van Bokkenorchissen. Er was ook een Anacamptis pyramidalis bijgekomen. De 
Pyramideorchis of Hondskruid. We schoten onze plaatjes en bestegen weer dolgelukkig de stenen 
treden naar de weg.  
Joop bracht de sleutel terug en maakte nog een praatje met de vrouw des huizes. Toen hij het buisje met 
insecten liet zien verbaasde de vrouw zich erover dat die allemaal bij haar in de omgeving voorkwamen. 
‘Maar nu niet meer’,  zei Joop, maar het kan zijn dat ik dat verkeerd heb verstaan.  

 
We keken nog wat rond bij de ruïne van de burcht en besloten om niet terug te gaan via het dorp, maar 
de kortste weg te nemen door de ruigte richting Prádes. We kwamen vrijwel uit op het punt waar de 
afdaling naar Prádes begon. Gedurende het verloop van de dag kwam ik er ook achter waarom Joop zo 
gemakkelijk insecten kan vangen: hij gebruikt voor zijn vlindernet vitrage met bloemetjesmotief. Er was 
nog tijd om de heerlijke wandeling met een kopje koffie af te sluiten (Toine Rommers)  

Bokkenorchissen in een privé 
tuintje           foto: Toine Rommers 
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KNNV BERMTOERISME 
 

Gebied: Col de Marmare (1361 m) (O) Route: Camping la Forge D25 langs 
Ascou, D613 langs Sorgeat, Col du Chioula, Col de Marmare (ruime 
parkeergelegenheid).  
Leiding: Gert Snoei. Deelnemers: 8. Onderwerp: Planten, vogels, vlinders. 

 
Er zijn nogal wat grenzen en overgangen, maar die van de lagere naar 
de hogere Ph, de kalk dus zorgde wel voor enige opwinding. De ultieme 
vorm van KNNV bermtoerisme. Gemiddelde snelheid ruim beneden de 1 
km per uur, niet zozeer vanwege de vele vogels, wel al voor de vlinders, 
maar een planten!!! Ad schreef zich het ape…..en er zijn er nog heel wat 
niet op naam gebracht.  

 
De zon stak, de dazen 
eveneens en het zich ontwikkelende onweer was mede 
dankzij de uitleg van Gerard goed te volgen. De 
teruggang verliep daarom in een aanmerkelijk hoger 
tempo. Kun je nagaan hoe de gemiddelde snelheid er 
anders had uitgezien: nog lager vrees ik. Op de valreep 
een Steen- en een Dwergarend.  
 
Niet het vele is goed, maar het goede is veel. 
(Gert Snoei) 
 

 
 
 
 
 
 

WESPENDIEF, GEMZEN EN WATERSPREEUWEN 
 

Gebied: Langs de l’Oriège, Orgeix, Orlu.(J) (herhaling van 18 juni) Route: Via Ax-les-Thermes 
naar Orgeix, daar bij de kerk en langs de rivier parkeren. Even teruglopen naar de weg D22, 
rechtsaf en meteen weer rechtsaf de brug over. Leiding: Gerrit de Weerd. Deelnemers: 11. 
Onderwerp: Planten, vogels, insecten.  

 
Bij het vertrek werd er nog wat getwijfeld door 
enkele deelnemers. Gaan we voor de Rode 
Rotslijster of voor de Waterspreeuw? Het werd de 
Waterspreeuw en dat bleek een goede keus. Bij 
aankomst in Orgeix bleek het water in de beek een 
halve meter hoger te staan dan tevoren. Geen steen boven water. Bij de 
parkeerplaats gunde een Wespendief ons nauwelijks tijd om uit te 
stappen. Een perfecte roofvogelshow speelde zich af voor onze ogen. 
Alle toeschouwers kregen de gelegenheid de vogel te bewonderen.  
Nog maar net over de brug had Toine al een Gems ontdekt en al vlug 
kreeg ieder de gelegenheid naar de Gemzen te kijken door de telescoop 
van Ton. Met de eigen kijkers waren de gemzen ook al goed te zien. We 
telden er vijf, maar dat was maar heel even. 
Door het hoge water zat de Waterspreeuw niet bij de brug. We moesten 
tot de camping bij Orlu om de Waterspreeuw te zien.  
Daar lukte het prima. Ieder kreeg de vogels in beeld en het bleef niet bij 
die ene keer. 

 

WOENSDAG 22 JUNI 2011  (aanvankelijk zonnig, later bewolkt en na 15 uur regen, 19°C) 

Uitzicht Col de Marmare met Gele 
Gentiaan.      foto: Willem Wielemaker 

Waterspreeuw (l’Oriège)                      
foto: Toine Rommers 

  Rotsvlinder              foto: Ton Bode 

Hoplia caerulea       
foto: Toine Rommers 
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In Orlu zag Toine een stroomversnelling op enige afstand in de beek. Het pad erheen was goed 
begaanbaar. Dat pad hebben we verder gevolgd. De geelrode markering bracht ons na enkele glibberige 
passages bij een brug over de beek. Daar hielden we lunchpauze.  
De terugweg naar Orlu ging langs de weg D22. Bij Orlu weer langs de beek die inmiddels een veel lagere 
waterstand had gekregen. De Waterspreeuw had daarna weer vele stenen tot zijn beschikking. We 
waren vlot terug bij de auto’s in Orgeix. Geen vlinders meer en steeds lagere bewolking. Er was regen op 
komst. (Gerrit de Weerd) 

 
VUURWERK EN HAGELSTENEN 

 
Gebied: Rondje Noordelijk van Ax-les-Thermes-Ignaux-
Sorgeat-Ascou-Ax.(D) (herhaling van 15 juni)  
Leiding: Wytze Boersma. Deelnemers: 5  
 
Na een nacht met veel vuurwerk en hagelstenen gingen 
we vol goede moed op weg voor ons rondje Ax. De 
route ging al sterk stijgend omhoog via een stenig en nat 
pad. Af en toe uitkijkend over Ax was dit goed te doen. 
Wel zagen we al gauw dat het weer veranderde. De 
wolken zakten langzaam maar zeker naar beneden. We 

werden een beetje ongerust over de rest van de route.  
In Ignaux aangekomen, een leuk dorpje met het nodige 

fruit in de tuinen, moesten we een beslissing nemen. Doorgaan op dit punt betekende de hele route 
afmaken, doorsteekjes waren er niet. Na wikken en wegen besloten we om terug te gaan, eventueel in 
Ax nog een wandeling te maken. Dat werd een beetje sightseeing met een ijsje toe. Toch een geslaagde 
dag. (Wytze Boersma) 

 
MARMOTTEN  LATEN  ZICH  HOREN 

   
Gebied: Col de Puymorens(1920 m).(P) Route: Ascou, Ax-les-Thermes, N20,E09, Mérens-les-Vals, l’Hospitalet, Col 
de Puymorens – Parkeerplaats 1920 m. 

 
 

 
Een geleidelijke wandeling door een gletsjerdal. Vanaf de eerste gletsjerkom (cirque) klimt het pad 
sterker en lopen we door een prachtige alpenweide met veel gentianen. De Marmotten laten zich 
duidelijk horen. Bij de tweede cirque lunchen we bij grote steenblokken van gneiss. We besluiten terug te 
keren, omdat de bewolking in het dal toeneemt. Het is echter mogelijk een rondwandeling te maken als je 
een uur eerder vertrekt. (Willem Wielemaker) 
 

Ax-les-Thermes met de l’Ariège   foto: Toine Rommers 

Gletsjerranonkel   foto: Willem Wielemaker Lhb op Hondstong                     
foto: Marli Fortuin 



 

26 

 
 
 
 

CIRCUS  JEROEN  BOSCH 
 

Gebied: Camurac-
Montaillou (vice versa)  
(F). Route per auto: 
Ascou D613 Camurac. 
20 km enkele reis met 
makkelijke colletjes te 
bereiken, mooie route. 
Wandeling: Camurac, 
Cr’. de l’Argelier (1222 
m.) Montaillou. Terug 
langs hoger gelegen 
grazig pad (1232 m.) 
Leiding: Annette van 
der Valk. Deelnemers: 
15. Onderwerp: 
Planten, vogels, 
insecten. 
 
We vertrokken, na 
een openbare 

verkleedpartij met kleurrijke regenkleding, met zijn dertienen. Dit wonderlijke Circus-van-Jeroen-Bosch 
trok als een nieuwsgierige karavaan langs de weg, wat al snel in een comfortabel wandelpad overging. 
Langzaam, heel langzaam doemde het bergdorpje Montaillou voor ons op, mistige dampen eromheen. 
We hadden zeer bloemrijke weides om ons heen, hoe erg mooi zou 
het niet met de zon geweest zijn. Gelukkig kregen we volop leuke 
soorten vogels te horen en te zien. Na een km 3 stappen vooruit, 2 
stappen achteruit, toch maar even de berg opgedraafd om de kou 
weg te krijgen.  
Een gezellige picknick met echte tafels en stoelen in Montaillou-
centrum. En voor de verandering zochten Toine en Tonnie weer 

eens hun 
lievelingsdorpje op en 
zo kwamen we met 
vijftien man terug. Als 
extraatje hadden we 
nog de lus rondom het 
dorp op het 
programma gezet, 
ook zeer de moeite 
waard. De terugweg 
was een luxe, vers geschoren graspad, met weids uitzicht. 
Echter ook op de steeds lager hangende wolken. Als decor 

voor een film een superlocatie, nu door het frissige, grijze 
weer ruim voldoende. (Annette van der Valk). 

  
 
 
(In verband met het slechte weer zijn de  
overige excursies op deze dag vervallen) 

 
 

DONDERDAG 23 JUNI 2011       (Bewolkt, mistig, motregen) 

Montaillou in de mist                          foto: Toine Rommers 

Rode Vuurvlinder  foto: Marli Fortuin 

Trechterspin in zijn hol    foto: Marli Fortuin 

Carabus splendens 
(camping)  foto: Onno 
Kneepkens 



 

27 

 
 
 
 

GENTIANEN IN VOLLE PRACHT 
 

Gebied: Col de Puymorens (1920 m).(P) Route: Ascou, Ax-les-Thermes, N20,E09, Mérens-les-Vals, l’Hospitalet, Col 
de Puymorens – Parkeerplaats 1920 m. Korte wandeling Coma d’en Garcia ± 2100 m. (herhaling van 22 juni) en 
lange wandeling via Portella de Lanós (± 2400m) en Portella de Cortal Rossó (± 2500m) 

 
 

We vertrokken in de mist langzaam omhoog via een vriendelijk stijgend pad. De zon won terrein,  
het graniet brak woest door het resterende wolkendek. Op dringend advies van excursieregelaar Wim W. 
– om in het begin van het traject de vaart er in te houden om later op grotere hoogte in de Pyreneeën 
“heemtuin” te winkelen – bleef de snelheid naar boven aanvankelijk gering. Bij de eerste splitsing werd 
de vraag gesteld: “kiezen wij voor kruippad of voor het bredere doorstroompad?”. Het werd een 
langzaam doorstroompad. Een tweetal deelnemers had kenbaar gemaakt liever op eigen gelegenheid te 
gaan “vlinderen” en “slakken”. Via het bredere pad bereikte de groep na ± 1 uur een prachtige plek in een 
gletsjerkom voor de lunch nabij een stroompje met o.a. gentianen in volle pracht. De tocht ging verder 
omhoog, met boeiende waarnemingen. Wij zijn rond 3 uur teruggekeerd langs hetzelfde pad. Een tweetal 
deelnemers zijn tot grotere hoogte (2400 m) geklommen. Met een handvol sneeuw kwam een van hen 
terug als blijk van overstijgende prestatie. Rond 16.30 uur was de groep weer compleet op de 
parkeerplaats.  
(René Adriaansen) 

 

VRIJDAG 24 JUNI 2011                        (vrij zonnig 21°C) 

 Achter ons zagen we de wolken uit het dal van de Ariège 
over de Col de Puymorens in het dal van de Porté-Puymorens 
stromen.     (foto:  Jelle Schuurmans) 

Gneisblokken en gentianen             foto: Willem Wielemaker 

Gletsjerdal met mooi gepolijste en afgeronde wanden                         
foto: Willem Wielemaker 

Pulsatilla (Anemoon)                       
foto: Willem Wielemaker 
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RONDOM  PIC DE GERAL  MET  NICOLAS 
 

Gebied: Col de Marmare (1361m).(O) Route: Camping Ascou la Forge, D25, langs Ascou, D613 langs Sorgeat, Col 
du Chioula, Col de Marmare met ruime parkeergelegenheid. Leiding: Nicolas de Munnik (Toulouse). Deelnemers: 26. 
Waardering: 8   

 
De dag begon al goed met de opmerking van Wytze of de 
afwezigen zich even wilden melden. Het bleef stil en dus 
trokken we met heel de meute naar Col de Marmare. Daar 
stond Nicolas de Munnik al op ons te wachten. Hij is al 40 
jaar ingenieur milieu geografie in Toulouse. Als kind van 8 
begon hij met 
plantkunde. Van zijn 
eerste zakgeld kocht 
hij de bekende flora 
van Thijsse. Op 18 
jarige leeftijd is hij met 
pensioen gegaan! Dat 
wil zeggen in 
communes geleefd en 
zo. Het was niet 

allemaal even gemakkelijk zei hij, maar hij was gereformeerd 
opgevoed en dat betekende doorzetten. Hij doet veel 
laboratoriumwerk, vooral stuifmeelonderzoek. Zelf heeft hij een 
verzameling stuifmeel van 2000 soorten. De jonge herder waar 
Nicolas een gesprek mee voerde had zijn opleiding bij hem gehad. 
Zo’n opleiding duurt toch nog 8 maanden, dus het is iets complexer 
dan zomaar met een stok achter de schapen aanlopen. 

 
10 Jaar geleden leidde Nicolas ook een excursie voor de KNNV. 
Dat was toen na contact met Wim Loode. Nicolas keek er van op dat Joop óók bij die excursie aanwezig 
was. ‘Ja’ zei Joop ‘en ik leef nog steeds!’ 
 

ZATERDAG 25 JUNI 2011                  (Zonnig 27°C) 

Nicolas de Munnik              foto:  Toine Rommers 

Nicolas en Joop, 10 jaar geleden ook al.     
foto: Onno Kneepkens 

Col de Puymorens, lunchpauze            foto: Onno Kneepkens 
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Nicolas nam ons mee voor een 
rondje Pic de Geral (1765m). Het 
eerste stuk deed hij met de auto. 
Zijn advies voor mensen die het 
nogal griezelig vonden over het 
gedevalueerde bergpad te rijden 
was om een handdoek over het 
hoofd te hangen!  Hij stopte ook een 
keer om een steen van de weg te 
halen. Door de diepe uitgespoelde 
geulen met scherpe stenen was dat 
natuurlijk wat lastiger. Maar het 
moet gezegd, hij reed ten behoeve 
van de excursie uiterst voorzichtig. 
Normaliter schijnt hij iets harder de 
berg op te scheuren. De 

parkeerplaats lag dus wat hoger in de bergen.  
De tocht rondom Pic de Geral was prachtig. Een stuk of tien Vale Gieren beschreven trage cirkels in de 
staalblauwe lucht. Je kon het aan de vogels zien, ze genoten er zelf ook 
van.  

 
Nicolas keek verbouwereerd toe hoe Willem zoutzuur op een rotsblok goot. 
Het bruisende zoutzuur wees op een gebrek aan kalk, maar ook de 
aanwezigheid van de Adelaarsvaren was daarvan een indicatie.  
Een en ander betekende dat het tempo van de excursie beduidend lager 
lag dan de kudde grazende koeien in de verte. ‘Ja’, zei Gert met verstand 
van zaken, ‘de karavaan gaat net zo hard als de langzaamste kameel’.  
Op het laatste gedeelte van de tocht werden we begeleid door een groep 
van wel 20 Alpenkauwen. Mooi sluitstuk van de wandeling was de 
Pyreneese Lelie, maar daar had René even geen boodschap aan. Die had 
Marli voor een foto tussen de Gele Gentianen gezet. Dat leverde, gezien 
de tijd die dat in beslag nam, ongetwijfeld een van de mooiste plaatjes op 
van het kamp.  
Willem bedankte Nicolas, die zijn naam eer had aangedaan met het 
uitpakken van allerlei natuurhistorische verrassingen, met een kleine attentie. (Toine Rommers) 

 

 
 

 Vale Gieren                          foto: Toine Rommers 

Landschap bij Pic de Geral        foto: Toine Rommers 

Dikpootpanterspin                    
foto: Onno Kneepkens 
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BEREN ETEN LIEVER SCHAPEN DAN BOSBESSEN. 
 

De Pic de Geral bestaat voornamelijk uit kalksteen. Op enkele plekken komt ook Lherzolith voor.  
Nicolas vulde dit aan met: 
Lherzolith is een rotssoort die niet uit de korst van de aarde stamt, maar die uit de mantel komt, dus veel dieper. 
Magma komt normaal nooit vanuit de mantel naar de oppervlakte, maar er schijnen heel speciale condities geheerst 
te hebben die ervoor gezorgd hebben dat de Lherzolith naar boven is geschoten, dwars door de bestaande rotsen 
heen, ongeveer als een kersepit tussen duim en wijsvinger. Bij het étang de Lherz (aan de andere kant van de 
Ariège-vallei) is de Lherzolith op ongeveer één vierkante kilometer aan de oppervlakte gekomen, bij de Pic de Géral 
en op een paar andere plekjes alleen maar sporadisch 
 
Nicolas heeft in de jaren 90 het gebied rond de Pic de Geral, ter grootte van 
150 ha geïnventariseerd. Vanuit overheidswege werd de vraag gesteld wat de 
begrazingsdichtheid is voor vee van het gebied.  
Hierbij werd een vegetatie onderzoek gedaan waarvoor de zgn. “Transect” 
methode werd gebruikt. Er wordt een lijn gespannen van ongeveer 5 meter 
over een homogene vegetatie. Om de 40 cm worden de planten genoteerd. 
Hierdoor krijgt men inzicht van de vegetatie.  
 
Er is geen vervolg onderzoek gepland, wel hopen ze de oude gegevens weer 
boven tafel te kunnen krijgen om te kunnen vergelijken.  
Het gebied ligt dicht bij de overgang Atlantische en de Mediterrane flora. 
Afhankelijk van milde of strenge winters ziet men de grens van diverse planten 
verschuiven. 
De veekuddes veranderen ook de vegetatie structuur, eerst meer schapen nu 
vooral koeien. Per herder wel 500  koeien. De herders werken ruim 70 uur per week voor een minimum 
loon van ca. € 1200.  
De introductie van beren betekent voor de herders een verlenging van de werkdag met 4-5 uur. De beren 
eten liever schapen dan bosbessen. Met de introductie van Sloveense beren is men gestopt. Ze worden 
afgeschoten als ze te dicht bij de kuddes komen of de woongebieden.  
Er is een geweldige kloof ontstaan tussen de boeren, die al 4500 jaar veeteelt bedrijven in dit gebied en 
de ecologen.  
De vegetatie in het gebied wisselt snel. Nu zijn er veel meer Adelaarsvarens. Koeien eten Struikhei en 
Carlina acanthifolia (soort Zilverdistel) en schapen eten bv. Bosbessen. De Struikhei verdwijnt. Koeien 

houden ook van de Pyreneese Lelie. Daarom vind je nu 
deze bijzondere plant alleen tussen de stekelige 
jeneverbesstruwelen.  
Op de de-gecultiveerde bodem groeit de Pinus Silvestris 
(Grove den), op andere plaatsen Pinus uncinatus 
(Bergden). Daar waar ze samen staan komen hybriden 
voor. Hybridisatie komt ook voor tussen twee soorten 
Gele gentianen, de Gentiana lutea en Gentiana buseri.  
 
In een Grove den zagen we een grote heksenbezem, 
een groei verstoring. 
In de weide vonden we spuugresten van koeien van een 
bepaald soort gras. Ook vertelde Nicolas dat gieren wel 

degelijk levende dieren aanvallen. Dit in tegenstelling tot wat ecologen beweren. Dit gebeurt als de 
dieren verzwakt, ziek of aan het lammeren zijn. De gieren ruimen veel sneller dode dieren op dan de 
dierziektekundige dienst. De dienst doet er wel een week over. Hierdoor kan de ziekte zich verder 
verspreiden. 
Tijdens de wandeling verzamelde Nicolas een maaltijd paddenstoelen, Marasmius oreades 
(Weidekringzwam). Van deze paddenstoel wordt de hoed gegeten, vooral in een omelet. 
Verder vonden we Suilus mediterraneensis (S. granulatus var. mediterraneensis), een “koeienboleet” met 
fijnere buisjes. (Marli Fortuin) 

Heksenbezem                              foto: Toine Rommers 

Pyreneese Lelie                
foto: Marli Fortuin 
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Onderstaande voordracht van de Nederlandse bioloog Nicolas de Munnik is overgenomen uit het verslag van een 
KNNV-kamp in Ascou la Forge in 2000. Nicolas is al vele jaren in de Ariège werkzaam.  

 
“WAT DE NATUUR AANGAAT”....  

 
De Ariège heeft een erg rijke natuur (het is vermoedelijk zelfs haar enige rijkdom!); ik geef er hier een 
paar voorbeelden van:  

 
� Ongeveer 2400 verschillende soorten bloeiende planten, dat is 

meer dan twee keer zoveel als in Nederland. Buiten toppers als 
de Pyreneeënlelie (Lilium pyrenaicum), de Amethistdistel of 
Pyreneese Kruisdistel (Erynchium bourgatii) en het Alpenroosje 
(Rhododendron hirsutum) groeien er hier natuurlijk ook 
honderden andere planten die misschien wel iets discreter zijn in 
hun bloei, maar die je in Nederland toch beslist niet vaak zult 
tegenkomen! De bomen, bijvoorbeeld: hier groeien Zilverspar 
(Abies alba) en de Pyreneese bergden (Pinus uncinata), typische 
bomen uit de bergen die hier uitgestrekte bossen maken.  

 
� 60 verschillende orchideeën, terwijl er in Nederland nog maar 45 

soorten over zijn. Daar is het nu, tijdens dit kamp, het jaargetijde voor. Verleden week heb ik 
orchideeënvelden gezien met veertien verschillende soorten erin. Dit soort velden zou in Nederland heel 
bijzonder zijn, maar hier vinden weinig mensen zoiets echt belangrijk, en dat is relatief gezien natuurlijk 
ook zo, gezien de rijkdom van de natuur hier. Ik weet hier plekken waar in één veld, schijnt het, meer 
orchideeën staan dan in heel Nederland.  

 
� 500 mossoorten zijn er momenteel bekend, maar sinds het begin 

van de eeuw is de mosflora hier nauwelijks bestudeerd. 
Persoonlijk heb ik op zijn minst vijf soorten nieuw voor de Ariège 
gevonden, terwijl ik op mosgebied toch maar een bescheiden 
beginneling ben.  

 
� De korstmosflora is hier uitzonderlijk rijk, niet alleen vanwege de 

verscheidenheid aan biotopen (Middellandse zee- en 
berggebied), maar ook vanwege de hoeveelheid gunstige plekken 
(veel natuurbos, veel open rotsgebied) en het gunstige klimaat. 
Jammer genoeg is de Korstmosflora slechts fragmentarisch 
bekend omdat niemand er zich nog mee heeft beziggehouden!  

 
� Sinds 12 jaar ben ik bezig aan een paddenstoeleninventarisatie. Bij de 
huidige stand ben ik al toe aan 2800 soorten, maar het is waarschijnlijk dat het 
totaal wel een veelvoud ervan zal zijn en dat we zonder problemen wel de 8000 
soorten zullen halen. Per slot van rekening is dit een inventarisatie van één 
persoon, die daar in z’n vrije tijd mee bezig is! (In Nederland waren volgens de 
laatste tellingen ongeveer 3500 soorten). Zo’n groot aantal soorten in de Ariège 
is natuurlijk te danken aan de ongelooflijk positieve condities hier in de streek: 
veel bos (ongeveer 50% van de Ariège), veel vocht (volgens de verschillende 
gradiënten van 600 mm tot 1750 mm, de bergen niet meegerekend) en lekker 
warm (gemiddelde jaartemperatuur  meer dan 5°C hoger dan in Nederland. Wat 
de paddenstoelen aangaat is het net als met veel andere groepen: de Ariège-
flora en fauna is weinig bekend en we zijn hier nog eigenlijk als een Linnaeus of 
een Buffon bezig met het inventariseren en beschrijven van de meest 
elementaire eenheden. Omdat niemand nog de paddenstoelenflora van hier 
heeft bestudeerd, is iedere soort die nieuw is voor mij, ook nieuw voor de Ariège.  
 
� De vogels; niet zoveel als in Nederland (vnl. vanwege het gebrek aan 

oppervlaktewater, meren, zee enz.), maar wel met toppers als de drie verschillende soorten gieren : Vale 
gier, Lammergier en Aasgier (de laatste twee nestelen hier ook, de Lammergier heeft zijn nest hier vlakbij 
in de vallei van Orlu, waar hij sinds drie jaar nestelt), de Steenarend, de hier veel voorkomende Rode en 
Zwarte wouw, de Slechtvalk die hier in de bergen veel mogelijkheden heeft om te nestelen. Bij de vogels 
van de Middellandse zee-invloed kunnen vermeld worden: de Hop, Slangenarend en Bijeneter (met maar 
één broedkolonie in het noordoosten van het departement.  

Baardmos foto: Toine Rommers 

Stinkzwam                    
foto: Toine Rommers 
S i k

Alpenroosje       foto: Tonnie Hoendervangers 
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� De zoogdieren: alweer een erg rijk gebied. De Ariège herbergt bijna alle soorten vleermuizen van 

Europa. Een belangrijk gegeven, want vleermuizen geven de biologische kwaliteit van een streek goed 
weer. Andere belangwekkende zoogdieren zijn de Pyreneese gemzen (gemakkelijk te observeren in het 
Reservaat van Orlu vlak in de buurt), die sinds zijn gedeeltelijke bescherming goed vooruitgegaan is. De 
Beer, waarover hier in de streek felle discussies gaande zijn en de Marmot (ingevoerd door de jagers, 
evenals de Moeflon). Voor de rest natuurlijk volop Herten, Reeën, Everzwijnen (minder gemakkelijk te 
observeren vanwege zijn nachtelijke gewoontes), Vossen, Dassen, enz. Heel af en toe komt er een Lynx 
‘overwaaien’ van de Spaanse kant. Wolven komen hier nog niet voor maar ze worden wel binnen een 
paar jaar verwacht, want net aan de andere kant van de grens leven er ongeveer 3000 en het biotoop in 
de Ariège begint interessant genoeg te worden.  

 
•           Insecten, ikzelf ben daar niet zo vertrouwd mee (zoals 
meerderen...), toch zijn me er wel een paar dingen van bekend. Zo ken ik 
een Engelse professor van de Sussex-Universiteit die een huisje in de 
streek heeft. Hij vertelde dat er in de vallei waar hij zit meer dagvlinders 
vliegen dan in heel Groot Brittanië! De loopkever-fauna uit de streek is bij 
ingewijden erg bekend.  
 
� Ook de slangen- en hagedissenfauna is erg rijk. Jammer genoeg 

ken ik er niet de Nederlandse namen van.  
 

Ik vergelijk het af en toe wel met de Nederlandse situatie, maar 
dat is beslist niet om de Nederlandse natuur naar beneden te 
halen. Alleen om jullie vergelijkingsmateriaal aan te bieden.  

 
Niet alleen aan planten en dieren is de Ariège bijzonder rijk, ook 
landschappelijk en cultureel valt er hier veel te beleven. Berg- 
en heuvelland zijn fantastisch mooi om in te lopen, en de 
bloeiende rijkdom van de lente maakt er momenteel ware tuinen 
van.  
Naast alle positieve kanten zijn er hier natuurlijk ook negatieve 
zaken. Het gebrek aan belangstelling van de plaatselijke bevolking uit zich in het soms ondoordacht 
omgaan met de natuur. Voorts is het aantal jagers hier erg hoog; in de Ariège ca 8000 geweren, met net 
als in de rest van Frankrijk, flinke uitwassen. De Beer is hier zijn leven nog niet zeker, vooral omdat het 
reïntroductie-programma erg ondoordacht is toegepast. Bijna met minachting voor de plaatselijke 
bevolking en diens cultuur.  
 
Een ander groot probleem is de landbouw. In het noorden van de Ariège (dus het vlakke gedeelte) wordt 
de landbouw steeds intensiever met irrigatie, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Met name voor de 
Maïsteelt, een zeer natuuronvriendelijke cultuur. In de heuvels en de bergen daarentegen gaat de 

landbouw snel achteruit. De boeren daar worden 
steeds ouder en worden vaak niet opgevolgd door 
jongere boeren. Het gevolg is een verruiging van het 
landschap met Brem, Adelaarsvaren en ander 
struikgewas. Grote oppervlaktes orchideeënvelden 
zijn op die manier in de laatste twintig jaar verdwenen.  
De grondoorzaak hierachter is eigenlijk de Europese 
landbouwpolitiek die sterk is gericht op het 
subsidiëren van de intensieve landbouw terwijl 
kleinschalige landbouw nauwelijks aan bod komt. Een 
verschuiving van het Europese subsidiebeleid komt 
moeizaam van de grond vanwege de tegenwerking 
van de grote boerenbedrijven die goed lobbyen in 
Brussel.  
Gelukkig komt er wat meer belangstelling voor deze 
problematiek. In bijna heel Zuid Europa heeft men te 
kampen met problemen van ruimtelijke ordening die 

geschapen worden door deze subsidieregelingen. Inmiddels bestaan er, nog erg kleine, regelingen om 
een natuurvriendelijke landbouw te handhaven in gebieden als de Ariège. Maar het zou natuurlijk nog 
veel interessanter zijn om zo’n soort landbouw economisch rendabel te maken.    (Nicolas de Munnik) 
 

 Gouden Tor foto: Toine Rommers 

 Muurhagedis        foto: Toine Rommers 

                                                        Foto: Willy Fortuin-Vernhout 
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LAATSTE DAG VAN HET KAMP 
 
Gebied: Uitzichtpunt. (B) Route: Direct vanuit het 
kamp onder stuwmeer langs, afslag naar het 
uitzichtpunt over het dal van de l’Oriège. 
(herhaling van 14 juni) 
 
De laatste dag van het kamp. Om negen uur 
vertrokken we voor een gezamenlijke 
wandeling naar het uitzichtspunt, excursie 2 
van de eerste dag. Vijf personen gingen niet 
mee. Deze waren ‘s morgens vroeg al 
vertrokken. Gezellig kletsend en kijkend zijn 
we omhoog gelopen. Bij het uitzichtspunt 
eerst de kersenboom leeg geplukt en toen 
koffie gedronken. Het werd steeds warmer 
en al gauw zocht iedereen de schaduw op. De vele vlinders die 
langs kwamen groeten ons dan ook uitbundig.  

                             Op een geschikte plek een groepsfoto gemaakt 
(zie blz.65). Hierna langzaam weer terug 
gewandeld.  

Op de camping was de convo goed droog. Deze 
met zijn allen ingepakt. In de middag troffen 
velen de nodige voorbereidingen voor het 
vertrek van morgen. Op passende wijze met 
sjoc en knutjes werd het geslaagde kamp 
gesloten. (Wytze Boersma) 

 

 
 

 
 

 

ZONDAG 26 JUNI 2011             (Zonnig  27°C) 

Mollenberg onder de tent van Gerard    
foto: Willy Fortuin-Vernhout 

Graslelie                   
foto: Hans Fortuin 

In optocht achter het brood aan    foto: Hans Fortuin 

Klein Vliegend Hert   foto: Onno Kneepkens 
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DANKWOORDJE VAN RENÉ ADRIAANSEN VOOR TON EN GERRIT 
(tijdens het etentje op zaterdagavond 25 juni) 

 
Ton, 
 
Wij hebben elkaar ontmoet – in mijn 
eerste KNNV-kamp – op de camping van 
St. Martin-sur-Vesubie, in de Mercantour. 
Onze tenten stonden dicht bij elkaar in 
de buurt. Jij attendeerde mij op een 
draaihals vlakbij onze tent. Die hadden 
wij niet opgemerkt, maar jij wel. Later 
zagen we elkaar in Montbrun-les-Bains, 
op de camping “la Boucoule” van Ewald 

en Nora. Jullie tent was gelegen op grote hoogte met prachtig 
panoramisch uitzicht op de andere kampeerders (en het 
landschap).  

 
Terug naar het heden: Ton en Netty hebben zich gevestigd op de 
eerste plek na het bruggetje, aan de bocht van het beekje, ook 
ditmaal een uiterst strategische plek: zicht op het va-et-vient tot de 
KNNV-enclave en ook nog zicht op de “dissidenten” die zich aan 
gene zijde van de beek hadden gevestigd. 
Ton, je hebt dit kamp geleid niet alleen met strategisch inzicht, maar vooral op plezierige wijze, met 
humor en mogelijkheid tot inspraak. Hierbij voor jou een kleine attentie met zeer veel waardering, dank 
namens de kampgenoten! 
 

 
Gerrit,  
 
Jannie heeft mij in een vertrouwelijke bui verteld dat jullie kleiner zijn gaan 
wonen. Gelukkig heeft die schaalverkleining niet geleid tot ook een kleinere 
auto. Je hebt velen van ons vele dagen in jouw ruime auto transportdiensten 
verleend. Op het kenteken van jullie auto stond de plaatsnaam van de 
garage en Gerrit legde me uit dat ik dit plaatsje in West-Friesland kon 
vinden: aan de rand van de Wieringermeer. 
 
Gerrit, je hebt ook heel trouw en precies de dagelijkse “sjok”verzorgd, 
compleet met grote koeken. Kortom, je hebt ons zeer gewaardeerde 
logistieke diensten bewezen. Wat mij betreft verdien je de eretitel van SRV-
er (en niet SVB-er) van dit KNNV-kamp! 
 

Last but not least: je hebt als comptabele op voorbeeldige wijze de kas beheerd. Ik heb me laten 
vertellen dat nog geen kamp zo’n hoog saldo plus had. Deze financiële plus krijgt extra glans als jullie 
weten dat Gerrit in de regio van Dirk Scheringa woont. Duidelijk is: Gerrit heeft niets met Dirk. 
Gerrit, veel dank voor alles namens allen. Hierbij ontvang je een kleine attentie met zeer veel waardering. 
 
(René Adriaansen) 

 

 

 

 

Dankwoordje van René                    
foto’s: Toine Rommers    
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SOMMIGEN ZWEREN BIJ KOFFIE 

 
Wat moet een admin nu nog doen als de laatste 
choc in de kelen is verdwenen. Hij legt 
verantwoording af bij degene die het voorschot 
heeft verstrekt namens het AKC, de 
penningmeester dus. De rest is routinewerk als 
je deze klus een paar keer hebt gedaan. De 
keukenweegschaal is natuurlijk een zeer 
plezierig attribuut, vooral in een kamp waar 
nogal wat deelnemers de choc versmaden.  

Sommigen zweren bij koffie, al zie je ze tijdens 
excursies zomaar een pakje chocolademelk 
naar binnen werken. Anderen zweren bij een 
goede nachtrust en daarbij past voor hen geen 
choc, ze doen geen oog meer dicht. Een tweede rondje choc daarvoor past ook een groot aantal 
deelnemers. Een keer per nacht er uit voor een sanitair gebeuren is al een keer meer dan hen lief is. Het 
gevolg is dat de helft van de cacaopoeder overblijft en daar zit je dan mee.  

Als iedereen er voor zorgt dat de spullen weer netjes worden schoongemaakt voor de volgende dag – en 
dat was steeds het geval- dan loopt alles op rolletjes. Kort en goed, ieder die een beetje het 
huishoudboekje op orde kan houden is geschikt voor admin. Iemand moet het doen en vrijwel ieder kan 
het doen. Dus maak het de organisatoren van de AKC een beetje makkelijk en geef je een volgende keer 
onbeschroomd op voor deze functie, tenzij je het aandurft excursieregelaar te worden, daar komt 
namelijk echt wat meer bij kijken en dat is niet voor iedereen weggelegd. 

Je snapt dus dat ik echt niet zou weten waar ik het over zou moeten hebben, tenzij ik echt een Spaanse 
muur ’salamander’ zou ontdekken!   

Groeten (Gerrit de Weerd) 

 

 

 

Wim distribueert de choc                               foto: Toine Rommers 

   Spaanse Muurhagedis                foto:  Gerrit de Weerd 
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KAMPNOTITIES 
 

 
 
 1  7 
Een man uit het Limburgse Eys We klommen als gemzen, we klommen als schapen 
mocht van zijn vrouw niet zomaar op reis.  en ’s avonds maar geeuwen en ook nog wat gapen. 
Ze zei, hij mag overal naar toe,  Maar ik geef het te doen 
maar niet naar Ascou,  om als Gerard Verroen 
er staan daar meer tripmadammen dan in Parijs  op een mega molshoop te slapen. 
  
 2  8 
Het klimmen was behoorlijk zwaar,  Van steenbreek tot brem, van viool tot gamander 
je zag weer wat hier, je zag weer wat daar.  ineens draait alles in je hoofd door elkander. 
En als je dan potdomme  Dat heeft Gerrit de Weerd 
naar een bloemetje was geklommen  nu ook wel geleerd 
bleek het toch weer een Ratelaar.  want die had het over een muursalamander. 
 
 3  9 
We beklommen toppen en topjes, hielden ons ferm  Willem konden we ook goed gebruiken 
met hier en daar toch wat gekreun en gekerm,  hij bracht alles in kannen en kruiken. 
maar een schot in de roos  Wil je zijn werklust en esprit, 
was die vriendelijke Fransoos,  wil je ook zijn energie 
die bracht zelfs een “topje” naar Ax-les-Thermes.  dan moet je af en toe in een zwavelbron duiken. 
 
 4  10 
Tonnie kan nu ook over een KNNV kamp praten.  Geweldig die natuur, het was hier van genietze 
Geweldig zei ze, dit kan ik niet meer laten.  de vogels waren top, je hoort ze en jezietze. 
Maar tegen mij zei ze zacht  Ook de Zwarte Mees gaf goed respons 
dat had ik niet verwacht  dat vogeltje was heel blij met ons. 
een pop tussen twee Franse soldaten.  Je hoorde hem altijd roepen: Wytze, Wytze, Wytze. 
 
 5  11 
Een Franse boer zo’n taaie rakker  Willem en Gerrit, Wytze en Ton, 
zei boos, wie loopt daar over mijn akker.  zij hebben het kamp prima gerund. 
Z’n vrouw zei, maar Piet  Zij leidden ons in regen zowel als in zon 
zie je dat niet  langs wegen met Trollius en Wollige Munt. 
dat is Herman de slakkenpakker.  Van inspiratie waren zij vaak de bron 
 Niemand anders had het beter gekund! 
 6 
Lief bijtje sprak de bij   
wil je met mij wat vrijen (Toine) 
een ogenblikje zei Joop  
ik ben zo bij je. 
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MIJN EERSTE NATUURKAMP   

 
 Ik dacht, waar ben ik nu toch aanbeland 
 Dit is geen natuur, maar een naturistenkamp. 
 Ik hoorde iets over Stijve Clematis en Vingerhelmbloem. 
 Liefdesvetkruid, Venusnavel, ik geef het je maar te doen. 
 

 Adonisblauwtje, Trekvlinder en een Witgatje 
 Eriophorum vaginatum, naaktslak en bodemschatje. 
 Leermos, Heidestaartje, ze kunnen er hier wat van 
 En dan heb ik het nog niet over de Blote Billetjeszwam. 

 
 Maar al gauw kreeg ik in de gaten 
 Dat jullie over de natuur zaten te praten. 
 Al moest ik eerst aan alles wennen 
 Van lieverlee leerde ik jullie kennen. 

 
 Dat we allemaal gewone mensen zijn 
 De een lust melk de ander wijn. 
 Het klimmen was al jaren geleden 
 Toch ging het goed, dat stemde me tevreden. 

 
 Met de stokken voor mijn verjaardag gekregen 
 Ben ik zowaar naar grote hoogte gestegen. 
 Het ging wel niet met grote vaart 
 Maar het was wel de moeite waard. 

 
 Mijn eerste kamp krijgt een dikke tien 
 Ik hoop weer tot volgend jaar misschien. 
 Zo mensen, dat was dan weer het leste 
 En ik wens iedereen het allerbeste. 
 Oudoe en bedankt. 
 
 (Tonnie) 
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DE WAARNEMINGEN 
 
VOGELLIJST KAMP ASCOU JUNI 2011   (Ton Bode) 

 
 
De cijfers achter de naam geven de datum 
aan in juni waarop de soort (in totaal 90 
soorten) als waarneming is opgegeven.  
 
(Vorig jaar werden op het KNNV kamp in 
Camurac, hemelsbreed 6,5 km van Ascou, 
88 soorten waargenomen. Toevalligerwijs 
hadden zij 14 soorten die wij niet hadden en 
wij 14 soorten die zij niet hadden! )  
 
 
 
 
 

Blauwe reiger Ardea cinerea 15  
Wilde eend  Anas platyrhynchos 17,18, 22  
Lammergier  Gypetus barbatus  23 
Vale gier  Gyps fulvus  14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 
Aasgier  Neophron percnopterus  17   
Steenarend  Aquila chrysaetos  20, 21, 24   
Slangenarend  Circaetus gallicus  17, 20, 22  
Dwergarend  Aquila pennata  17, 20, 21. 24  
Wespendief  Pernis apivorus  16, 22, 24 
Zwarte wouw  Milvus nigrans  18  
Rode wouw  Milvus milvus  17, 24, 25  
Buizerd  Buteo buteo  14, 16, 17, 20, 23  
Torenvalk  Falco tinnunculus  15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25   
Slechtvalk  Falco pergrinus  17  
Auerhoen  Tetrao urogallus  24  
Kwartel  Coturnix coturnix  17, 18, 21, 22 ,23, 24 
Witgat  Tringa ochropus  17, 19  
Houtduif  Columba palumbus  15, 16, 17, 20, 23, 24  
Turkse tortel  Streptopelia decaocto   15, 17 
Koekoek  Cuculus canorus  14, 15, 16, 18  
Nachtzwaluw  Caprimulgus europaeus  24  
Gierzwaluw  Apus apus  14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25  
Hop  Upupa epops  14  
Groene specht  Picus viridis   14, 16, 18 
Zwarte specht  Dryocopus martius  14, 16, 18, 21  
Grote bonte specht Dendrocopus major  15, 17, 18, 20, 26  
Boomleeuwerik  Lullula arborea  25  
Veldleeuwerik  Alauda arvensis  15, 16, 17, 22, 23, 25 
Oeverzwaluw  Riparia riparia  20 
Rotszwaluw  Ptyonoprogne rupestris  16, 19, 23, 26  
Boerenzwaluw  Hirundo rustica  14, 15, 16, 17, 20, 23, 26 
Huiszwaluw  Delichon urbica  14, 16, 17, 18, 20, 23, 26  
Waterpieper  Anthus spinoletta  15, 16, 19, 20, 22, 24, 25 
Boompieper  Anthus trivialis  15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25  
Graspieper  Anthus pratensis  22  

  Vale Gier foto: Toine Rommers 

Witte kwikstaart    foto: Ton Bode 

Boerenzwaluw             
foto: Toine Rommers 
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Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea  14, 17, 18, 20, 21, 22  
Witte kwikstaart  Motacilla alba  16, 17, 18, 20, 22  
Waterspreeuw  Cinclus cinclus  14, 17, 18, 20, 21, 22, 23  
Winterkoning  Troglodytes troglodytes  14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26 
Heggenmus  Prunella modularis  15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 
Alpenheggenmus  Prunella collaris  15, 20, 22, 24 
Roodborst  Erithacus rubecula  14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26  
Zwarte roodstaart  Phoenicuros ochruros  14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23  
Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus  14, 15, 18  
Paapje  Saxicola rubetra  17, 23, 24 
Roodborsttapuit  Saxicola rubicola  17, 22, 24  
Tapuit  Oenanthe oenanthe  15, 20, 21 
West. blonde tapuit Oenanthe hispanica hisp.  21  
Rode rotslijster  Monticola saxatilis  21, 24  
Beflijster  Turdus torquatus  16, 19, 24  
Merel  Turdus merula  14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 
Zanglijster  Turdus philomelos  14, 15, 16, 17, 21, 22, 23  
Grote lijster  Turdus viscivorus  14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26 
Grasmus  Sylvia communis  14, 15, 16, 17, 21, 25  
Tuinfluiter  Sylvia borin  14, 16, 17, 18, 20, 21, 23 
Zwartkop  Sylvia atricapilla  14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 
Tjiftjaf  Phylloscopus collybita  14, 15, 16, 17, 20, 21  
Fitis  Phylloscopus trochilus  22  
Goudhaan  Regulus regulus  18, 25  
Vuurgoudhaan  Regulus ignicapillus  16, 21, 23, 25  
Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata  15, 18, 22, 24  
Staartmees  Aegithalos caudatus  16, 18, 22 
Matkop  Poecile montanus  22 
Kuifmees  Lophophanes cristatus  21, 22  
Zwarte mees  Periparus ater  14, 16, 17, 18, 20, 21, 25  
Pimpelmees  Cyanistes caeruleus  15, 26  
Koolmees  Parus major  14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26 
Boomklever  Sitta europaea  14, 15, 16, 17, 18, 22, 25  
Boomkruiper  Certhia brachydactyla  18 
Grauwe klauwier Lanius collurio  14, 16, 18, 23 
Gaai  Garrulus glandarius  14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 
Ekster  Pica pica  15, 16, 17, 20, 21, 23  
Kauw  Corvus monedula  16 
Alpenkraai  Pyrrhocorax pyrrhocorax  15, 16, 22, 24 
Alpenkauw  Pyrrhocorax graculus  15, 24, 25  
Zwarte kraai  Corvus corone  14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24  
Raaf  Corvus corax   14, 15, 18, 20 
Spreeuw  Sturnus vulgaris  14, 17, 20, 23  
Huismus  Passer domesticus  14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26  
Vink   Fringilla coelebs  14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26 
Europese kanarie  Serinus serinus  14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26  
Groenling  Chloris chloris  15, 22  
Putter  Carduelis carduelis  15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26  
Kneu  Carduelis cannabina   15, 17, 20, 21, 22, 24, 25 
Kruisbek  Loxia curvirostra  15, 16, 21, 24  
Goudvink  Pyrrhula pyrrhula  20, 23, 26 
Geelgors  Emberiza citrinella  16, 17, 18, 20, 22, 23, 25  
Cirlgors  Emberiza cirlus  22 
Grauwe gors  Miliaria calandra  16, 23 
Grijze gors  Emberiza cia  16, 17 
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De excursiegebieden worden aangegeven met een  
hoofdletter. De verklaring van die letters zijn bij  
het begin van de plantenlijst te vinden (blz.52)  
Maar voor het gemak worden ze hieronder 
nog eens weergegeven in een apart kader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In de rode vakjes zitten Waterspreeuwen! Het grootste rode vakje is op de rechterfoto sterk uitvergroot. We zien dan een 
Waterspreeuw met bedelend jong             foto: Toine Rommers 

 
 
A = Tussen camping en Ascou,  
B = Camping-Uitzichtpunt,  
C = Camping rondje Pujal,  
D =  Ax-les-Thermes noord,  
E =  Col de Pailhères,  
F = Prades,Montaillou,Camurac,  
G = Vanuit Sorgeat,  
H = Ax-les-Thermes Zuid,  
I =  Col du Pradel,  
J = Orgeix, Orlu,  
K = Gorges de la Frau,  
L = Huttentocht,  
M = Andorra, Pas de la Casa, Soldeu. 
N = Mérens-les-Vals, zwavelmeertjes, 
O = Col de Marmare,  
P = Col de Puymorens,  

Muurhagedis  foto: Jelle Schuurmans 

Gewone Pad        foto:  Onno Kneepkens 
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AMFIBIEËN & REPTIELEN      (Onno Kneepkens) 
(Datumvermelding wil zeggen: niet in excursieverband)  
 
Pyreneeënbeeksalamander Calotriton asper E,F 
Vinpootsalamander Lissotriton helveticus 19 juni Col de Pailhères 
Gewone Pad Bufo Bufo 15 en 26 juni camping, L 
Bruine Kikker Rana temporaria E,P 
Iberische Meerkikker Pelophylax perezi M 

Springkikker Rana dalmatina 26 juni camping   
Hazelworm  Anguis fragilis F,K,O,L 
Muurhagedis  Podarcis muralis F,H,L,J
Spaanse muurhagedis Podarcis hispanica(-cus) K,L,J 
Adderringslang Natrix maura H 
Aspisadder Vipera aspis F,L 
Geelgroene Toornslang  † Hierophis viridiflavus22,24 juni Ax, Ascou 
Ringslang  (half †) Natrix natrix 19 juni Belcaire 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Hazelworm     Spaanse Muurhagedis,             Adderringslang   foto’s: Onno Kneepkens 

Geelgroene Toornslang en Ringslang foto’s: Onno Kneepkens Aspisadder       foto: Herman Roode 

Pyreneeënbeeksalamander           
foto: Onno Kneepkens 

Pyreneeënbeeksalamander            
foto: Onno Kneepkens 
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ZOOGDIEREN    (Rita Woudstra) 
 
Toch nog 12 soorten, vaak meer op sporen 
gevonden dan gezien zoals de das en de 
vossen en de muizen, behalve de 
waterspitsmuis. Op welke excursie ze gezien 
zijn weet ik van een aantal niet en er zijn op 
meerdere excursies muizen en dassen 
gevonden. Dat heb ik op het kamp niet 
bijgehouden.  
 
 
 

 
 
Das    meles meles F 
Gems (Apennijnse)  rupicapra pyrenaica J, 
Haas    lepus europaeus 
Marmot (Alpen-)  marmota marmota I,L 
Mol    talpa europaea 
Muis (Bos-)   apodemus sylvaticus 
Muis (Sneeuw-)   microtus nivalis 
Spitsmuis (Gewone Bos-) sorex araneus 
Spitsmuis (Water-)  neomys fodiens  M 
Vleermuis (Gewone Dwerg-) pipistrellus pipistrellus 
Vleermuis (Water-)  myotis daubentonii 
Vos    vulpes vulpes 
 
 

 
 
 
 

DE VLINDERS VAN ASCOU 2011  (Hennie Roode) 

Terugkijkend naar alle foto’s die wij tijdens de excursies 
maakten en na het invullen van de lijsten met vlinders en andere 
insecten, zou ik zo weer terug willen naar dat gebied. We 
hebben met z’n allen 77 soorten dagvlinders gezien in die 2 
weken. Ook waren er wat nachtvlinders (27) die we ontdekten, 
vaak overdag. En vele andere insecten passeerden de revue.  

Voor mij en misschien ook andere KNNV-leden was dit een heel 
mooi gebied. Afwisselend en ruig, hoog en laag en nog met pure 
weitjes, waar heel veel insecten vlogen. Niet alle insecten 
hebben we op naam kunnen brengen, omdat we er de juiste 
boeken niet voor hebben. 

Bedankt allemaal voor jullie enthousiasme tijdens de excursies 
waar ik soms tijd tekort kwam om de vlinders op naam te 
brengen  en ik koester de vele mooie herinneringen aan een 
heerlijk 14 dagen KNNV-kamp in Ascou. 

 

Marmot                                            foto: Toine Rommers 

Aardbeiboomgroentje         foto: Herman Roode 

Dassenlatrine          foto: Toine Rommers 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Excursiegebieden 
 
Hesperiidae / Dikkopjes 
Carcharodus flocciferus Pluimdikkopje M, B  
Carterocephalus palaemon Bont dikkopje B,C   
Erynnis tages Bruin dikkopje M   
Ochlodes faunus Groot dikkopje  B, C, D, F,  
Pyrgus alveus Groot spikkeldikkopje O 
Pyrgus carthami Witgezoomd spikkeldikkopje O 
Pyrgus onopordi Aambeeld-spikkeldikkopje N 
Pyrgus serratulea Voorjaars spikkeldikkopje  O, P,  
Spialia sertorius Kalkgraslanddikkopje N, O, P,  
Thymelicus lineola Zwartsprietdikkopje  F, D 
Thymelicus sylvestris Geelsprietdikkopje  F, O 
Lycaenidae / blauwtjes 
Allophrys avis Aardbeiboomgroentje O 
Celastrina argiolus Boomblauwtje (19 juni) 
Cupido minimus Dwergblauwtje  C, F, L, O, 
Lycaena alciphron Violette vuurvlinder  B 
Lycaena hippothoe Rode vuurvlinder  F, L 
Lycaena phlaeas Kleine vuurvlinder A, B, O 
Lycaena tityrus Bruine vuurvlinder  B, C, L, P 
Maculinea arion Tijmblauwtje  N 
Neozephyrus quercus Eikenpage  D 
Plebeius agestis Bruin blauwtje  O 
Plebeius argus Heideblauwtje O 
Plebeius idas Vals heideblauwtje  O 
Polyommatus amandus Wikkeblauwtje  O 
Polyommatus bellargus Adonisblauwtje  L, O 
Polyommatus dorylas Turkooisblauwtje  O 
Polyommatus icarus Icarusblauwtje C, O, P 
Polyommatus semiargus Klaverblauwtje  B, C, F, N, O, P 
Sapyrium spini Wegedoornpage  O 
Satyrium ilicis Bruine eikenpage  B 
Nymphalidea / aurelia's 
Aglais urticae Kleine vos  A,C,D,E,H,L,M,N,O,P 
Aphantopus hyperantus Koevinkje  B,D, F, H,J,N,O 
Argynnis aglaja Grote parelmoervlinder  B,D,C,N,O 
Argynnis niobe Duinparelmoervlinder B,C 
Argynnis paphia Keizersmantel D 
Boloria dia  Paarse parelmoervlinder  N 
Boloria euphrosyne Zilvervlek  B,C,D 
Boloria selene Zilveren maan  C,F,L 
Brenthis daphne Braamparelmoervlinder  C,F,H 
Brenthis ino Purperstreepparelmoervlinder   C,F,J,N 
Coenonympha arcania Tweekleurig hooibeestje  B,C,D, F,H,N,O,P,   
Coenonympha pamphilus (gew.)hooibeestje C 
Erebia meolans Donkere erebia  F,O 
Erebia oeme Bontoogerebia  C,F,H,L,N,O 
Erebia triaria Zuidelijke erebia  B,C,E,O,P, 
Issoria lathonia Kleine parelmoervlinder  C,D,P,O  
Lasiommata megera Argusvlinder B,N,O 
Limenitis camilla Kleine ijsvogelvlinder D,B 
Maniola jurtina Bruin zandoogje  D 

Onno, geen vangnet nodig!                              
foto: Wytze Boersma 
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Melanargia galathea Dambordje A,B,C,D,H,O 
Melitaea athalia Bosparelmoervlinder B,C,D,H,N,O,P 
Melitaea cinxia Veldparelmoervlinder E 
Melitaea dejone Spaanse parelmoervlinder C,D,F,N,O 
Melitaea diamina Woudparelmoervlinder C,N 
Melitaea didyma Tweekleurige parelmoervlinder P 
Mellicta  parthenoides Westelijke parelmoervlinder  C,F 
Nymphalis antiopa Rouwmantel L 
Pararge aegeria Bont zandoogje  B,C,D,L 
Polygonia c-album Gehakkelde aurelia B,C,F,M,E 
Vanessa atalanta Atalanta  B,C,D,L,N,O,P 
Vanessa cardui Distelvlinder C,F,L,M,O,P      
Papilionidea / grote pages 
Papilio machaon Koninginnenpage  B 
Parnassius apollo Apollovlinder A,C,E,L,M,N,O,P 
Parnassius mnemosyne Zwarte apollovlinder  B,L 
Pieridae / witjes 
Anthocharis cardamines oranjetipje  F,N   
Aporia crataegi Groot geaderd witje  B,C,D,E,F,H,N,O,   
Colias alfacariensis Zuidelijke luzernevlinder   O 
Colias croceus Oranje luzernevlinder C,D,O,P               
Colias hyale Gele luzernevlinder  D,O 
Conepteryx cleopatra Cleopatra  O 
Conepteryx rhamni Citroenvlinder O 
Leptidea sinapis Boswitje  B,C,D,N,O,P 
Pieris brassicae Groot koolwitje  A,C,E,F,N,O,   
Pieris napi Klein geaderd witje  B, E, F,L,O   
Pieris rapae Klein koolwitje B,C,D,E,F,H,N,O,P,   
Pontia daplidice Resedawitje  P 
Satyrinea /  
Lasiommata maera Rotsvlinder  C,H,O 
 
NACHTVLINDERS 
 
Adelidae  Langsprietmot 
Adscita statices  Metaalvlinder    
Aglais urticae  Kleine vos (rupsen) 
Agrotera nemoralis  Haagbeukmot 
Arctia caja  rupsen Grote beer   
Autographa gamma  Gammauil    
Callimorpha dominula Bonte beer + rupsen   
Chiasmia clathrata  Klaverspanner   
Diacrisia sannio  Roodbandbeer   
Ematurga atomaria  Gewone heispanner   
Euclidia glyphica  Bruine daguil 
Evergestis sophiales  Soort Grasmot   
Idaea aversate  Grijze stipspanner   
Lasiocampa quercus Hageheld    
lomaspillis marginata Gerande spanner   
Macroglossum stellatarum Kolibrievlinder   
Malacosoma castrensis Heideringelrups (rups) 
Odezia atrata  Rouwspanner    
Pseudopanthera macularia Boterbloempje   
Shargacucullia scrophulariaeHelmkruidvlinder (rups)  
Siona lineata  Vals witje    

Kolibrievlinder              foto: Wytze Boersma 

Odezia atrata  (Rouwspanner)                       
foto: Toine Rommers 
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Tyria jacobaeae  Sint-jacobsvlinder   
Xanthorhoe montanata Geoogde bandspanner  
Zygena ephialtes  Sint-jansvlinder   
Zygena lonicerae  Sint-jansvlinder   
Zygena loti  Sint-jansvlinder   
Zygena osterodensis Sint-jansvlinder 
Zygena purpuralis  Sint-jansvlinder   
Zygena trifolii  Vijfvlek-sint-jansvlinder  
 
VERDERE  INSECTEN 
 
Carabinae  Zwarte loopkever 
Carabus auratus  Gouden Schalebijter 
Carabus Splendens  soort Schalebijter 
Carabus violaeus   Violette loopkever 
Cerambycidae  Dennenboktor  
Cetonia aurata   Gouden tor  
Chrysolina geminata   Blauwe kever  
Chrysomelidae  Schildpadtor  
Cicindela campestris   Groene zandloopkever   
Coccinella septempunctata  Zevenstippelig lieveheersbeestje 
Curculionidae  Dennensnuitkever  
Dorcus parallelipipedus Klein Vliegend Hert 
Geotrupidae Mestkever  
Hoplia caerulea  felblauw  kevertje 
Nicrophorus  Doodgraver 
Phyllopertha horticola  Rozenkever 
Protaetia morio  Mestkeverachtige 
Pterostichus madidus  Aardbei loopkever 
Staphylinus olens  Stinkende kortschildkever 
Strangalia maculata  Gevlekte smalbok  
Trichius fasciatus  Penseelkever  
Trichodes apiarius  Bijenwolf 
Gryllus campestris   Veldkrekel 
Leptophyes punctatissima   Struiksprinkhaan 
Calocoris stysi  soort wants 
Coreus marginatus   Lederwants 
Dolycoris baccarum  Wants 
Graphosoma lineatum   Pyamawants 
Horistus orientalis   soort wants 
Ligaeus equestris  Ridderwants 
Pyrrhocoris apterus   Vuurwants  
Rhinicorus conutus   Roofwants 
Centrotus conutus   Gedoornde cicade  
Cercopis sanguinolenta   Cicade  
Cercopis vulnerata  Bloedcicade  
Bombyliidae  Wolzwever 
Mecoptera  Schorpioenvlieg 
Dinocras cephalotes   Steenvlieg 
Ectophasia crassipennis  Sluipvlieg 
Chrysotoxum intermedium   Zweefvlieg 
Eristalis tenax   Blinde bij (zweefvlieg)  
Volucella zonaria  Zweefvlieg 
Culicoides sp.  Knutje 
Xylocopa violacea  Zwartblauwe houtbij  

Horistus orientalis  foto: Toine Rommers 

Franse Veldwesp    foto: Herman Roode 

Steatodes paykulliana  (zie ook blz.3)       
foto: Herman Roode 

Struiksprinkhaan       foto: Herman Roode 
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Polistes dominulus  Franse veldwesp met nest  
Diplolepis rosae  Mosgal door Galwesp 
Ichneumon suspiciosus  Sluipwesp 
Bombus lapidarius  Steenhommel  
Bombus lucorum  Kleine aardhommel  
Bombus muscorum  Moshommel  
Bombus pascuorum  Akkerhommel  
Psiterus impesterus   Koekoekshommel  
Aculepeira ceropegia  Eikenbladspin  
Alopecosa cuneata  Dikpootpanterspin 
Misumena vatia  Krabspin 
Steatodes paykulliana   Giftige spin 
Opiliones  Hooiwagen 
Cordulegaster bidentata   Zuidelijke bronlibel  
Orthetrum coerulescens   Beekoeverlibel 
Prociphilus bumeliae  Bladluizengal op Es  
Glomecidae  Oprolpissebed  

  

 
 

BIJENLIJST   Departement Ariège          (Joop van de Nieuwegiessen) 
 
Over het algemeen kun je stellen dat het gebied in de 
onmiddellijke omgeving van de camping veel interessante 
vangsten opleverde. Vooral de zuidhelling tegenover het 
kampterrein bleek zeer de moeite waard. In totaal werden ± 
185 bijen gevangen, waarvan 58 soorten zijn 
gedetermineerd (zie onderstaande lijst). Een 15-tal soorten 
heb ik nog niet kunnen determineren. Het ontbreken van 
determineertabellen, moeilijk te determineren soorten en 
haast om een verslag te produceren (Toine staat regelmatig 
op de stoep) nopen mij om het hier maar bij te laten. 
 
Voor mij was de vangst door Herman Roode in een van zijn 
slakkenhuisjes een bijzondere. Osmia aurulenta en 
Anthidium septemdentatum maken namelijk gebruik van 
lege slakkenhuisjes als nestgelegenheid. Alle twee de 
soorten in hetzelfde huisje is toch wel apart. Verder zijn alle 
vangsten gedaan tussen 1050 m. en 2600 m. hoogte. ± 70 Soorten in dit gebied van de Pyreneeën mag 
wel goed genoemd worden. Voor bijen een rijk gebied.   
De soorten zijn per geslacht (genus) in alfabetische volgorde gezet, hetgeen dus niets zegt over 
verwantschap van verschillende geslachten onderling. Van lang niet alle soorten werd het  en  
verzameld. 
De soorten in schuinsgedrukte letters behoren tot de koekoeksbijen en parasiteren in nesten van 
bepaalde waardsoorten. Voor wie hier meer over wil weten, kan ik de twee volgende boeken aanbevelen: 
 
“Bienen”,Mitteleuropäische Gattungen, Lebensweise, Beobachtung.  Naturbuchverlag, ISBN 3-89440-
241-5. 
“Gids van Bijen, Wespen en Mieren”. Uitgave Tirion, ISBN 90 5210 293 7. 
 
De eerste is in het Duits met prachtige foto’s, een tabel voor het determineren van de geslachten en een 
uitgebreide literatuurlijst. Het tweede is in het Nederlands en behandelt de grotere groep van 
angeldragers, waartoe de bijen behoren.

Andrena hattorfiana  op Duifkruid                  
foto: Joop vd Nieuwegiessen 

Eikenbladspin        foto: Onno Kneepkens 
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BIJENLIJST  Ascou la Forge 2011 
 
ANDRENA (Zandbijen)  

bicolor   
florea   
hattorfiana  
humulis   
minutiloides  
schencki  
subopaca  
wilkella   

 
ANTHIDIUM (Wolbijen) 

byssinum  
oblongatum  
septemdentatum  

 
ANTHOPHORA (Sachembijen) 

aestivalis  
 
BOMBUS (Hommels) 

hortorum          
inexpectatus  
lapidarius  
lucorum  
muscorum  
ruderatus  
terrestris  

 
bohemicus   
rupestris  
vestalis    

  Hommel op Affodil                
foto: Toine Rommers 

Krabspin heeft Bij te pakken in Muggenorchis. 
foto: Toine Rommers 

Vangplaatsen:  (tot op 100 meter nauwkeurig) 
 

Ascou la Forge 12/6,15/6,22/6  UTM  0409.4 / 4730.7 
Ascou, Pujal 14/6  UTM  0410.6 / 4730.7 
Prádes  19/6,21/6,24/6 UTM  0408.7 / 4737.8 
Col de Pailhères 19/6  UTM  0416.6 / 4730.4 
Andorra Val d’Incles 20/6  UTM  0391.2 / 4717.4 
Andorra Val d’Incles 20/6  UTM  0392.3 / 4717.4 
Montaillou  21/6  UTM  0409.8 / 4737.8  
Camurac  24/6  UTM  0411.1 / 4738.8 
Camurac  24/6  UTM  0411.6 / 4738.6  
Col de Puymorens 24/6 (leg. Wim Zolf) Alt 2200 + 2600m. 
Col de Marmare 25/6  UTM  0405.5 / 4736.8 
Col de Marmare 25/6  UTM  0406.6 / 4737.9 
Kampterrein   26/6 (leg. Herman Roode, vangst uit slakkenhuisje) 
Kampterrein   26/6 (leg. Onno Kneepkens) 
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HYLAEUS (Maskerbijen) 

communis  
   HALICTUS (Groefbijen)  OSMIA (Metselbijen)  

rubicundus      adunca   
quadricinctus      andrenoides  
sexcinctus      aurulenta  
tumulorum      caerulescens  

inermis   
LASIOGLOSSUM (Groefbijen)    latreilli   

albipes      lepeletieri  
fratellum     niveata   
laevigatum     versicolor   
leucozonium     villosa   
morio       
punticolle         NOMADA (Wespbijen)     

 quadrinotatum      armata   
xanthopus     similis      

 zonulum      panzeri      
   

 MEGACHILE (Behangersbijen)        PANURGUS (Roetbijen) 
pilicrus      banksianus 
versicolor  

      SPHECODES (Bloedbijen) 
      albilabris  

crassus   
      ephippius  
      gibbus   
      reticulatis  
 

       XYLOCOPA (Houtbijen) 
      violacea     

 
  

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uitzicht vanaf Pic de Geral over Prádes (midden), Camurac (links boven Prades) en Montaillou (rechts boven Prades) 
foto: Toine Rommers 

Hijken, 1 september 2011. 
Joop van de Nieuwegiessen 

Xylocopa violacea        
foto: Onno Kneepkens 
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SLAKKEN     (Herman Roode) 
48 soorten 
 
Huisjesslakken 
 
Familie Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam 
Aciculidae  naaldslak spec. Acicula spec.   
Clausiliidae Vale clausilia Clausilia bidentata 
Clausiliidae Knotwilgslak Clausilia dubia 
Clausiliidae Kleine clausilia Clausilia rugosa 
Clausiliidae Gladde clausilia Cochlodina laminata 
Clausiliidae Gekielde clausilia Macrogastra rolphii 
Cochlicopidae Glanzende agaathoren Cochlicopa lubrica 
Cochlostomatidae (rotshorentje) Cochlostoma septemspirale 
Discidae Boerenknoopje Discus rotundatus 
Enidae  linkse torenslak Jaminia quadridens 
Euconulidae Gladde tolslak Euconulus fulvus 
Ferusacciidae Blindslak Cecilioides acicula 
Helicidae Witgerande tuinslak Cepaea hortensis 
Helicidae Tuinslak Cepaea nemoralis 
Helicidae Steenbikker Helicigona lapicida 
Helicidae Segrijnslak Helix aspersa 
Helicidae Turkish snail (Eng.) Helix lucorum 
Helicidae Wijngaardslak Helix pomatia 
Helicidae (witrand loofslak) Hygromia limbata 
Hygromiidae Eénbandige grasslak Candidula unifasciata 
Hygromiidae Afgevlakte duinslak  Cernuella neglecta 
Hygromiidae Bolle duinslak?? Cernuella virgata 
Hygromiidae Heideslak Helicella itala 
Hygromiidae Kleine karthuizerslak Monacha cartusiana 
Hygromiidae Haarslak Trichia hispida 
Pupillidae Genaveld tonnetje Lauria cylindracea 
Pupillidae Drietand tonnetje Pupilla triplicata 
Pyramidulidae Rotstol Pyramidula rupestris 
Valloniidae Geribde jachthorenslak Vallonia costata 
Valloniidae Scheve jachthorenslak Vallonia excentrica 
Vertiginidae Cylindrische korfslak Truncatellina cylindrica 
Vertiginidae Kleine korfslak Vertigo pusilla 
Vitrinidae Grote glasslak Phenacolimax major 
Zonitidae Ammonshorentje Nesovitrea hammonis 
Zonitidae Kelder-glansslak Oxychilus cellarius 
Zonitidae Grote glansslak Oxychilus draparnaudi 
Zonitidae Kleine kristalslak Vitrea contracta 
Zonitidae Bruine blinkslak Aegopinella nitidula 
Zonitidae Donkere glimslak Zonitoides nitidus 
NAAKTSLAKKEN 
Agriolimacidae Kleine akkerslak Deroceras laeve 
Agriolimacidae Gevlekte akkerslak Deroceras reticulatum 
Agriolimacidae Witte akkerslak Deroceras agreste 
Arionidae Wegslak Arion ater 
Arionidae Zwarte wegslak Arion hortensis 
Arionidae Spaanse wegslak Arion lusitanicus 
Milacidae Gele kielnaaktslak Tandonia sowerbyi 
Milacidae schildje van naaktslak Milax spec.   
ZOETWATERSLAKKEN 
Lymnaeidae  Leverbotslak Galba truncatula 

 
 

 

Naaktslak foto: Herman Roode 

    foto: Herman Roode 

Parende Tijgerslakken  (zie ook blz.17)    
foto: Herman Roode 
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KORTE TOELICHTING OP DE PLANTENLIJST    (Wytze Boersma) 

Eerst een paar cijfers. Totaal zijn er 593 plantensoorten gevonden! Dit is het resultaat van 28 ingevulde 
excursieformulieren met in totaal 1421 waarnemingen. Tijdens het kamp zijn we zeer ijverig geweest om 

alles goed te noteren. De verwerking kost dan ook menig uurtje achter 
de computer. 

Om de plantenlijst overzichtelijk te maken heb ik verschillende 
excursies gecombineerd tot excursiegebieden. Totaal zijn dit er 16 
geworden en zijn met de letters A t/m P weergegeven. Tijdens de 
verwerking heb ik zo weinig mogelijk het rode potlood gehanteerd. Het 
is voor mij ondoenlijk om alles op juistheid te controleren. Er zullen dan 
ook best een aantal determineer fouten zijn. Dat is jammer, maar 
onvermijdelijk.  

De plantenlijst heb ik zoveel mogelijk op familie, volgens nieuwste 
inzichten gesorteerd. Dit houdt o.a. in dat de éénzaadlobbigen voor de 
tweezaadlobbigen staan. Het voordeel is dat bv. alle orchideeën, 
vlinderbloemigen en kruisbloemigen bij elkaar staan.  

De Gevlekte orchis s.l. is het vaakst genoteerd, 13 maal, gevolgd door: 
Steenbreekvaren, Pijlbrem, Gele gentiaan, Grote brunel, Nachtsilene 
en Gele morgenster, allemaal 10 keer. Dit geeft iets weer hoe we naar 
de planten hebben gekeken. De bijzondere soorten worden schijnbaar 
eerder genoteerd dan de meest algemene soorten zoals de Gewone 
paardenbloem, die maar 1 keer is genoteerd. Op zich is dit niet erg. 
Het gaat er om dat we genoten 
hebben van alle bloemen en 
planten. Bij zo’n groot aantal 
plantensoorten zou je kunnen 
spreken van een inventarisatie. Dat 
is niet zo. Het is alleen maar een 
indruk van het gebied, dat we 

hebben bezocht tijdens ons kamp.  

Totaal zijn 27 orchideeën soorten gevonden. Één soort, de Bleke 
orchis, Orchis pallens omdat hij uitgebloeid was, is wat twijfelachtig De 
meeste soorten zijn gevonden op de kalk rond Montaillou. Maar er zijn 
ook 24 verschillende soorten zeggen gevonden.  

Een paar bijzondere soorten: “Dwerggeelster”, Gagea minima. Deze 
kleine geelster vonden we op de Col de Puymorens op de schuine 
oever helling langs een bergstroompje. Het plantje is niet groter dan 
ca. 5 cm, heeft meestal twee bloempjes met twee dunne, ± 1 mm 
dikke grondblaadjes.  

Pyreneese lelie, Lilium pyrenaicum. 

Deze gele lelie valt op door de vele bladeren langs de stengel. Zoals 
Nicolaas de Munnik ook aangaf, staat deze plant vaak tussen de 
Jeneverbes struiken. Hierdoor wordt hij beschermd tegen 
(koeien)vraat. 

 

Gagea minima              foto: Wytze 

Lilium pyrenaicum     foto: Wytze 
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Pyreneese gentiaan, Gentiana pyrenaica.  

Deze in verhouding kleine “stengelloze” 
gentiaan vonden we op verschillende 
plekken, maar steeds op meer dan 1800 m. 
Door de  kleur van de bloemen, wat 
violetachtig, valt deze gentiaan op.  

Bijzonder geval 

Op een van de eerste excursies, langs de 
beek achter de camping vonden we een 
merkwaardige plant. Hij stond in een groep 

van  ± 200 bloemen, wat paarsachtig op de 
grond in een kluit. Niemand had direct een 

antwoord. Tijdens het onderzoek bleek dat het niet om bloemen ging maar om de vruchten. De 
kroonbladeren waren al verdwenen. Het was de Paarse schubwortel, Lathraea cladestina. Deze plant die 
vroeg in het jaar, (mrt-apr) bloeit, met grote, 4-5 cm lange helder paarse bloemen. De plant parasiteert op 
wortels van loofbomen, vooral wilg en populier.  

Wij zagen de overgebleven kelkbladen aan als kroonbladen met daar binnenin wat raars. Achteraf bleken 
dit de vruchten te zijn. Door druk sprongen er 4 à 5 grote zaden weg. De vruchtbladen rolden zich dan op 
als kleine buisjes. Deze zaden hebben de vorm van kleine kinderkiesjes. 

MAMMOETBOOM 

Tot slot de boom bij de ingang van de camping 
Direct bij de ingang van de camping staat een geweldige boom, een 
Mammoetboom, Sequoiadendron giganteum. Deze boom heeft mooie 
ovale kegels van ca 4 cm lang. De schors is vezelig en veerkrachtig. De 
bladeren zijn schubvormig waardoor verwisseling met schijncipressen 
mogelijk is.  
Wytze Boersma 

 

Gebruikte determineerboeken: 

� Marcel Saule, La grande FLORE illustrée des Pyreénées; 
� Konrad Lauber en Gerhart Wagner, Flora Helvetica met de 

Bestimmungsschlüssel van Andre Michel; 
� Christopher Grey-Wilson, Marjorie Blamey, Bergflora van Europa; 
� Marjorie Blamey, Christopher Grey-Wilson, De geïllustreerde FLORA; 
� R. van der Meijden, Heukels’ Flora van Nederland. 

Overgebleven kelkbladen   (foto Wytze) Vruchten, zonder zaad en met zaad        
(foto Wytze) 

Paarse Schubwortel  (foto Toine) 

Gentiana pyrenaica                        foto: Wytze  

Foto: Wytze Boersma 
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PLANTENLIJST OP FAMILIE 
 
KNNV kamp, Ascou la Forge 14  t/m 27 juni 2011 
 
Excursiegebieden met aantal excursies en plantensoorten: 
 
A  = Tussen camping en Ascou, 1 exc. soorten: 111 
B = Camping-Uitzichtpunt, 2 exc. soorten:   92  
C = Camping rondje Pujal, 2 exc.  soorten:   80 
D =  Ax-les-Thermes noord, 2 exc.  soorten:   52 
E =  Col de Pailhères, 2 exc. soorten:   83 
F = Prades,Montaillou,Camurac 3 exc. soorten: 180   
G = Vanuit Sorgeat, 1 exc. soorten:   45 
H = Ax-les-Thermes Zuid, 2 exc.  soorten:   77 
I =  Col du Pradel, 1 exc.  soorten:   65 
J = Orgeix, Orlu, 2 exc.  soorten:   78 
K = Gorges de la Frau, 1 exc.   soorten:   37 
L = Huttentocht, 1 exc.  soorten: 121 
M = Andorra, Pas de la Casa, 1 exc.  soorten:   20 
N = Mérens-les-Vals, zwavelmeertjes,1 exc.soorten:   30 
O = Col de Marmare, 2 exc. soorten: 106 
P = Col de Puymorens, 2 exc.  soorten:   78 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pteridophyta Sporenplanten 

1. Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel    A,B,C,D,H,J 
2. Asplenium ruta-muraria Muurvaren    A,B,D,F,H,J,N,O 
3. Asplenium septentrionale Noordse streepvaren    B,D,H 
4. Asplenium trichomanes Steenbreekvaren    A,B,D,F,G,H,J 
5. Athyrium distentifolium (Alpen-Waldfarn )    L 
6. Blechnum spicant Dubbelloof    B,L 
7. Botrychium lunaria Gelobde maanvaren    E,I,P 
8. Ceterach officinarum Schubvaren    H 
9. Cryptogramma crispa Gekroesde rolvaren    L 

10. Cystopteris fragilis Blaasvaren    A,F,H,J 
11. Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren 
12. Phegopteris connectilis Smalle beukvaren    L 
13. Polypodium vulgare Gewone eikvaren    B,C,D,H,J,L,N 
14. Polystichum lonchitis Lansvaren    L 
15. Polystichum setiferum Zachte naaldvaren    H 
16. Pteridium aquilinum Adelaarsvaren    A,B,C,D,O 

Gymnospermen  Naaktzadigen 
17. Pinus sylvestris Grove den    O 
18. Pinus uncinata (Aufrechte Berg-Föhre)    O 
19. Juniperus communis s.l. Jeneverbes    E,F,I,O 

Liliales Lelie-achtigen 
20. Paris quadrifolia Eenbes    B,C,H 
21. Asphodelus albus Affodil    C,F,I 
22. Gagea minima  'Dwerggeelster'    P 
23. Lilium pyrenaicum Pyreneese lelie    G,J,L,O 
24. Tofieldia calyculata (Kelch-Liliensimse)    L,P 
25. Tulipa australis (Südliche Tulpe)    P 
26. Veratrum album Witte nieswortel    B,O 
27. Bulbocodium vernum Wolbol E 

Orchidaceae Orchideeënfamilie 
28. Aceras anthropophorum Poppenorchis    F,K,O 
29. Anacamptis pyramidalis Hondskruid     F 
30. Cephalanthera damasonium Bleek bosvogeltje    F 
31. Cephalanthera longifolia Wit bosvogeltje    F,K,O 
32. Coeloglossum viride Groene nachtorchis    C,E,F 
33. Dactylorhiza elata Statige orchis    J 
34. Dactylorhiza fuchsii Bosorchis    B,C,D,F,K,L,O 
35. Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis (?)   F 
36. Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis s.l.    A,B,C,E,F,G,J,K,L,M,P 
37. Dactylorhiza majalis ssp.majalis Brede orchis s.s.    E,F, 
38. Epipactis atrorubens Bruinrode wespenorchis    O 
39. Epipactis helleborine Brede wespenorchis    F,K,O 
40. Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis    B,F,M 
41. Himantoglossum hircinum Bokkenorchis    F 
42. Listera ovata Grote keverorchis    A,B,C,F,H,J,K 
43. Neottia nidus-avis Vogelnestje    F,L,O 
44. Neottia ustulata (Orchis ustula) Aangebrande orchis    B,F,O 
45. Nigritella nigra Zwarte vanille-orchis    E,I 
46. Ophrys insectifera Vliegenorchis    F,K 
47. Orchis mascula Mannetjesorchis    B,F,K,O 

Eerst volgt de wetenschappelijke en vervolgens de Nederlandse naam,    
(Buitenlandse namen staan tussen haakjes) 
De hoofdletters achter de Nederlandse namen corresponderen met de 
excursiegebieden hierboven 
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48. Orchis militaris Soldaatje    F,K 
49. Orchis pallens Bleke orchis ?    F 
50. Orchis purpurea Purperorchis F 
51. Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis    B,F,G,H,K 
52. Platanthera chlorantha Bergnachtorchis    A,B,C,F,G,J,O 
53. Pseudorchis albida (Gymnadenia albida) Witte muggenorchis    I 
54. Serapias lingua Tongorchis    A 

Asparagales Asperge-achtigen 
55. Anthericum liliago Grote graslelie    A,B,K 
56. Convallaria majalis Lelietje-van-dalen    J 
57. Maianthemum bifolium Dalkruid    J 
58. Muscari comosum (Leopoldis comosum) Kuifhyacint    F 
59. Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel    C 
60. Scilla lilohycinthus Pyreneese sterhyacint    F 
61. Narcissus poeticus Witte narcis    M 
62. Narcissus pseudonarcissus ssp.pseud Wilde narcis s.s. ?    I 
63. Allium pyrenaicum (Ornamental onion (Eng.)    L 
64. Allium senescens (Berg-Lauch)    D 
65. Allium sphaerocephalum Kogellook    D 
66. Allium vineale Kraailook    D 

Juncaceae Russenfamilie 
67. Juncus acutiflorus Veldrus    A 
68. Juncus conglomeratus Biezenknoppen    A 
69. Juncus effusus Pitrus    L 
70. Juncus filiformis Draadrus    E 
71. Juncus triglumis (Dreiblütige Binse)    J 
72. Luzula alpinopilosa (Braune Hainsimse)    E,L 
73. Luzula campestris Gewone veldbies    F 
74. Luzula forsteri Franse veldbies    H 
75. Luzula lutea (Gelbe Hainsimse)    B,E 
76. Luzula luzuloides Witte veldbies    C,F,L 
77. Luzula multiflora Veelbloemige veldbies s.l.    A 
78. Luzula nivea (Schneeweise Hainsimse)    L 
79. Luzula nutans Veldbies sp.    L 
80. Luzula spicata (ährige Hainsimse)    I 
81. Luzula sylvatica Grote veldbies    L 

Cyperaceae Cypergrassenfamilie 
82. Carex capillaris (Haarstielige Segge)    L 
83. Carex caryophyllea Voorjaarszegge     E,L,P 
84. Carex curta Zompzegge    L,P 
85. Carex curvula (Krumm-Segge)    E 

86. Carex diandra Ronde zegge    A 
87. Carex dioica Tweehuizige zegge    J 
88. Carex divulsa Groene bermzegge    C 
89. Carex echinata Sterzegge    E,L,P 
90. Carex flacca Zeegroene zegge    L 
91. Carex frigida (Kälteliebende Segge)    L 
92. Carex hirta Ruige zegge    A 
93. Carex lepidocarpa Schubzegge    L 
94. Carex muricata agg. Bermzegge    H 
95. Carex nigra Zwarte zegge    E,L,P 
96. Carex oederi ssp.oederi Dwergzegge    P 
97. Carex ovalis Hazenzegge    A,C 
98. Carex pallescens Bleke zegge    A,C,L 
99. Carex panicea Blauwe zegge    P 
100. Carex paniculata Pluimzegge    F 
101. Carex remota IJle zegge    J,L 
102. Carex rostrata Snavelzegge    E 
103. Carex sylvatica Boszegge    C,L 
104. Carex vesicaria Blaaszegge    L 
105. Carex viridula (Gewöhnliche  Späte Gelb-Segge)   L,P 
106. Eriophorum vaginatum Eenarig wollegras    E,P 
107. Scirpus sylvaticus Bosbies    J 
108. Trichophorum cespitosum ssp.germani    Gewone veenbies s.s.    E 
109. Trichophorum pumilum (Zwerg-Haarbinse)    P 

Poaceae Grassenfamilie 
110. Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras    A,H 
111. Arrhenatherum elatius Glanshaver    A,F 
112. Brachypodium pinnatum Gevinde kortsteel    A,F 
113. Briza media Bevertjes    A,B,C,D,F,O 
114. Cynosurus cristatus Kamgras    L 
115. Dactylis glomerata Kropaar    A,H 
116. Deschampsia cespitosa Ruwe smele    F 
117. Deschampsia flexuosa Bochtige smele    H 
118. Elytrigia repens Kweek    J 
119. Festuca pratensis Beemdlangbloem    F 
120. Festuca rubra s.s. Rood zwenkgras s.s.    A,L 
121. Festuca varia (Bunt-Schwingel)    E 
122. Helictotrichon pubescens Zachte haver    F 
123. Koeleria macrantha Smal fakkelgras    F 
124. Melica uniflora Eenbloemig parelgras    C,H 
125. Nardus stricta Borstelgras     E,I,L,P 
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126. Phleum alpinum (Alpen-Lieschgras)    I,L 
127. Poa alpina (Alpen-Rispengras)    L 
128. Poa pratensis Veldbeemdgras    L 
129. Sesleria albicans (S. caerulea) Blauwgras   E,O 
130. Trisetum flavescens Goudhaver    A,F,H 

Ranunculaceae Ranonkelfamilie 
131. Aconitum napellus Blauwe monnikskap     
132. Aconitum vulparia Gele monnikskap    F,J 
133. Anemone nemorosa Bosanemoon    C 
134. Aquilegia pyrenaica Pyreneese akelei    F,K 
135. Aquilegia vulgaris Wilde akelei    F,G,L 
136. Caltha palustris ssp.palustris Gewone dotterbloem    C,E,I,L,M,P 
137. Helleborus foetidus Stinkend nieskruid    B,F,G,I,O 
138. Helleborus viridis Wrangwortel    G,O 
139. Hepatica nobilis Leverbloempje    B,F,H,I,L,O 
140. Pulsatilla alpina ssp. apiifolia Alpenanemoon "Gele bloem"    E,L 
141. Ranunculus aconitifolius Witte boterbl. (aconitumblad)    F,I,L,M,P 
142. Ranunculus acris Scherpe boterbloem    A,I,L 
143. Ranunculus bulbosus Knolboterbloem    H,I,L 
144. Ranunculus flammula Egelboterbloem    C 
145. Ranunculus glacialis Gletsjer boterbloem    M,P 
146. Ranunculus montanus Bergboterbloem    E 
147. Ranunculus pyrenaeus Pyreneese boterbloem    E,P 
148. Ranunculus repens Kruipende boterbloem    B,I,L 
149. Thalictrum aquilegifolium Akelei ruit    A,C,D,F,I,L,N 
150. Trollius europaeus Trollius    B,C,F,I,L 

Papaveraceae Papaverfamilie 
151. Fumaria officinalis Gewone duivenkervel    F 
152. Meconopsis cambrica Schijnpapaver (gele papaver)    F,G,K,L 
153. Papaver rhoeas Grote klaproos    J 
154. Platanus hispanica Gewone plataan    D 
155. Buxus sempervirens Palmboompje    K,O 
156. Drosera rotundifolia Ronde zonnedauw    E 

Polygonaceae Duizendknoopfamilie 
157. Oxyria digyna (Säuerling)   L 
158. Persicaria bistorta Adderwortel    B,C,E,F,N 
159. Polygonum viviparum Levendbarende duizendknoop    M 
160. Rumex acetosa Veldzuring    A 
161. Rumex acetosella Schapenzuring    E,I 
162. R.alpestris (R. Amplexicaulis) Bergzuring    A,L 
163. Rumex alpinus Alpenzuring    H 

164. Rumex crispus Krulzuring    J 
165. Rumex scutatus Spaanse zuring    F 

Caryophyllaceae Anjerfamilie 
166. Arenaria biflora (Zweiblütiges Sandkraut)    E,L 
167. Arenaria serpyllifolia s.s. Gewone zandmuur    J 
168. Cerastium alpinum s.l. Alpenhoornbloem    O,P 
169. Cerastium arvense s.l. Akkerhoornbloem    F,I,O 
170. Dianthus carthusianorum Kartuizer anjer    A,B,F,J,N, 
171. Dianthus deltoides Steenanjer    A,C,D,J,O,P 
172. Dianthus monspessulanus Montpellier-anjer    A,C,O 
173. Dianthus superbus Prachtanjer   C 
174. Lychnis alpina Alpenpekanjer    P 
175. Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem    F 
176. Minuartia mutabilis (Geschnäbelte Miere)    E 
177. Minuartia verna Zinkveldmuur    P 
178. Paronychia polygonifolia P 
179. Sagina saginoides (Alpen-Mastkraut)    E 
180. Saponaria ocymoides Rotszeepkruid    F,G,K,O 
181. Saponaria officinalis Zeepkruid    F,J 
182. Scleranthus annuus Eenjarige hardbloem    B,G 
183. Scleranthus perennis Overblijvende hardbloem    H 
184. Silene acaulis Stengelloze silene    P 
185. Silene conica Kegelsilene    J 
186. Silene dioica Dagkoekoeksbloem    B,F,G 
187. Silene latifolia Avondkoekoeksbloem    A,D,F,G 
188. Silene nutans Nachtsilene    B,C,D,G,H,K,N,O 
189. Silene otites Oorsilene    F 
190. Silene rupestris Rotssilene    A,H,P 
191. Silene suecica (Alpen-Pechnelke)    P 
192. Silene vulgaris Blaassilene    A,B,F,G,K,N 
193. Spergularia rubra Rode schijnspurrie    E 
194. Stellaria graminea Grasmuur    A,F 
195. Stellaria media Vogelmuur    F 
196. Stellaria nemorum Bosmuur    B,F 

Amaranthaceae Amarantenfamilie 
197. Chenopodium bonus-henricus Brave hendrik    E,L,O 

Saxifragales Steenbreek-achtigen 
198. Thesium alpinum Alpenbergvlas     F 
199. Chrysosplenium oppositifolium Paarbladig goudveil    C,H,N 
200. Saxifraga aizoides Gele bergsteenbreek    L 
201. Saxifraga aquatica Watersteenbreek    E,L 
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202. Saxifraga granulata Knolsteenbreek    I 
203. Saxifraga rotundifolia Rondbladige steenbreek    C,F,J 
204. Saxifraga stellaris Stersteenbreek    G,L,P 
205. Saxifraga umbrosa Bossteenbreek    M 
206. Sedum acre Muurpeper    F,H,J,O 
207. Sedum album Wit vetkruid    F,H 
208. Sedum atratum (Dunkler-Mauerpfeffer)    P 
209. Sedum dasyphyllum Dik vetkruid    H 
210. Sedum reflexum Tripmadam    B,G,H,J,O,P 
211. Sedum telephium Hemelsleutel    B,C,G,N 
212. Sempervivum montanum Berghuislook    P 
213. Sempervivum tectorum (Echte Hauswurz)    O 
214. Umbilicus rupestris Rotsnavelkruid    A,D,G,H,J,N 

Geraniaceae Ooievaarsbekfamilie 
215. Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek    D 
216. Geranium divaricatum Uitgespreide ooievaarsbek    F 
217. Geranium molle Zachte ooievaarsbek    D 
218. Geranium nodosum Knopige ooievaarsbek    C,O 
219. Geranium phaeum Donkere ooievaarsbek    B,F 
220. Geranium pratense Beemdooievaarsbek    B,F 
221. Geranium purpureum Klein robertskruid    F 
222. Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek    D 
223. Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek    A,B,F,J 
224. Geranium robertianum Robertskruid    B,C,F,G,H,J,O 
225. Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek    D, 
226. Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek    I,J,L,N 

Onagracea Teunisbloemfamilie 
227. Oenothera biennis Middelste teunisbloem    J 

Parnassiaceae Parnassiafamilie 
228. Parnassia palustris Parnassia    E 

Salicaceae Wilgenfamilie 
229. Populus tremula Ratelpopulier    A 
230. Salix caprea Boswilg    A 
231. Salix herbacea (Kraut-Weide)    I 
232. Salix purpurea Bittere wilg    F 

Violaceae Viooltjesfamilie 
233. Viola arvensis Akkerviooltje    D,G 
234. Viola canina Hondsviooltje   P 
235. Viola cornuta Hoornviooltje    A,B,C,D,F,I 
236. Viola odorata Maarts viooltje    H 
237. Viola palustris Moerasviooltje    M,P 

238. Viola tricolor s.l.  Driekleurig viooltje s.l.    H,N 
Euphorbiaceae Wolfsmelkfamilie 

239. Euphorbia amygdaloides Amandel wolfsmelk    F 
240. Euphorbia duvalii Wolfsmelk sp.    D 
241. Euphorbia hyberna Ierse wolfsmelk    E,F,J,L 
242. Mercurialis perennis Bosbingelkruid    G,H,O 

Hypericaceae Hertshooifamilie 
243. Hypericum perforatum Sint-Janskruid    G,H 

Linaceae Vlasfamilie 
244. Linum alpina Alpenleeuwenbekje    L 
245. Linum catharticum Geelhartje    C,I,P 
246. Linum usitatissimum Vlas    A 

Fabaceae Vlinderbloemenfamilie 
247. Anthyllis montana Bergwondklaver    F,O 
248. Anthyllis vulneraria Wondklaver    C,F 
249. A. v ssp. pyrenaica (vulneraioides)  Pyreneese wondklaver    F,I,L 
250. Cytisus purgans Pyreneese brem    E,H,P 
251. Cytisus scoparius Brem    A,D,G,H,I,L,M 
252. Genista anglica Stekelbrem    P 
253. Genista cinerea Grauwe heidebrem    I 
254. Genista pilosa Kruipbrem    D 
255. Genista tinctoria Verfbrem    B,O 
256. Genistella sagittalis Pijlbrem    A,B,C,F,G,I,O 
257. Hippocrepis comosa Paardenhoef klaver    E,F,I,K,L,O 
258. Lathyrus latifolius Brede lathyrus    J 
259. Lathyrus linifolius Knollathyrus    C 
260. Lathyrus pratensis Veldlathyrus    F,J 
261. Lathyrus setifolius H 
262. Lathyrus vernus Voorjaarslathyrus    C 
263. Lotus alpinus Alpenrolklaver    E,F,I,L 
264. Lotus corniculatus Gewone rolklaver s.s.    C 
265. Lotus pedunculatus Moerasrolklaver    B,D 
266. Medicago minima Kleine rupsklaver    F 
267. Medicago sativa Luzerne    A,F 
268. Melilotus altissimus Goudgele honingklaver    F 
269. Onobrychis viciifolia Esparcette    F 
270. Ononis repens ssp repens Kruipend stalkruid    A,O 
271. Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje    A 
272. Robinia pseudoacacia Robinia    H 
273. Trifolium alpina Alpenklaver    E,L,P 
274. Trifolium arvense Hazenpootje    H,N 
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275. Trifolium aureum  (Gold-Klee)    H,J 
276. Trifolium badium Bruine klaver    H,P 
277. Trifolium campestre Liggende klaver    D,H 
278. Trifolium dubium Kleine klaver    B 
279. Trifolium medium Bochtige klaver    F,I,O 
280. Trifolium montanum Bergklaver    K 
281. Trifolium ochroleucon Geelwitte klaver    H,J,L,O 
282. Trifolium pratense Rode klaver    F 
283. Trifolium repens Witte klaver    F,L 
284. Ulex europaeus Gaspeldoorn    B 
285. Vicia cracca Vogelwikke    B,C,F 
286. Vicia hirsuta Ringelwikke    A,F 
287. Vicia onobrychioides (Esparsetten-Wicke)    F 
288. Vicia sepium Heggenwikke    A,B,D,F,H 
289. Vicia villosa Bonte wikke    A 

Polygalaceae Vleugeltjesbloemfamilie 
290. Polygala calcarea Kalkvleugeltjesbloem    F,O 
291. Polygala comosa Kuifvleugeltjesbloem    F 
292. Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem   A,C,G,I,L,M,O 

Rosales Roos-achtigen 
293. Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie F,H,J 
294. Alchemilla alpina agg. Alpen vrouwenmantel    E,I,L 
295. Alchemilla mollis Fraaie vrouwenmantel    F 
296. Alchemilla vulgaris agg. Gewone vrouwenmantel    B 
297. Aruncus dioicus Geitenbaard    C 
298. Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn    A,B 
299. Filipendula ulmaria Moerasspirea    A,B,F,G,J,N 
300. Fragaria vesca Bosaardbei    O 
301. Geum montanum Bergnagelkruid    E,I,L,P 
302. Geum reptans Kruipend nagelkruid    P 
303. Geum rivale Knikkend nagelkruid    I 
304. Geum urbanum Geel nagelkruid    F,H,J,O 
305. Potentilla argentea Viltganzerik    A 
306. Potentilla brauneana (Zwerg-Fingerkraut)    E 
307. Potentilla erecta Tormentil    A,B,C,E,I,L,P 
308. Potentilla reptans Vijfvingerkruid    A 
309. Prunus avium Zoete kers    A,B,H 
310. Prunus spinosa Sleedoorn    A,F,H 
311. Rosa canina Hondsroos    C,F 
312. Rosa gallica Franse roos    I 

313. Rosa glauca Roodbladige roos    L 

314. Rosa pendulina Alpenhaagroos "Doornloze roos"   L 
315. Rosa rubiginosa Egelantier    A 
316. Rosa villosa Viltroos    F 
317. Rubus idaeus Framboos    B 
318. Sanguisorba minor Kleine pimpernel    A,C,F,H,I,O 
319. Sanguisorba officinalis Grote pimpernel    F 
320. Sorbus aria Meelbes    O 
321. Sorbus chamaemespilus Dwergmeelbes    L 
322. Hippophae rhamnoides Duindoorn    B 

Cannabaceae Hennepfamilie 
323. Humulus lupulus Hop    B 
 Urticaceae Brandnetelfamilie 
324. Parietaria judaica Klein glaskruid    H 
325. Urtica dioica Grote brandnetel    A,F 
 Cucurbitaceae Komkommerfamilie 
326. Bryonia dioica Heggenrank    D,G,J 

Fagales Napjesdragers 
327. Castanea sativa Tamme kastanje    B 
328. Fagus sylvatica Beuk    H,L 
329. Quercus petraea Wintereik    H 
330. Betula pendula Ruwe berk    B 
331. Corylus avellana Hazelaar     A,B,L 

Resedaceae Resedafamilie 
332. Reseda glauca E 
333. Reseda lutea Wilde reseda    P 
334. Reseda sesamoides (Sesamoides pygmaea) E,L 

Brassicaceae Kruisbloemenfamilie 
335. Alliaria petiolata Look-zonder-look    F,O 
336. Arabis glabra Torenkruid    F,H,J 
337. Arabis hirsuta Ruige scheefkelk    F 
338. Arabis turrita Torenscheefkelk    A 
339. Biscutella laevigata Glad brilkruid    F,I,O 
340. Bunias orientalis Grote hardvrucht    F 
341. Capsella bursa-pastoris Gewoon herderstasje    B 
342. Cardamine (Dentaria) heptaphylla Geveerd tandkruid    O 
343. Cardamine impatiens Springzaadveldkers    H 
344. Cardamine pratensis Pinksterbloem    I 
345. Cardamine raphanifolia (Greater cuckooflower (Eng.)   F,H,L 
346. Cardamine resedifolia (Resedablättriges Schaumkraut)  L 
347. Draba aizoides Geel hongerbloempje    O 
348. Hesperis matronalis Damastbloem    J,K 
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349. Iberis sempervirens (Immergrüner Bauernsenf)    P 
350. Murbeckiella pinnatifida (Fiederrauke)    P 
351. Rorippa stylosa (R. pyrenaica) Pyreneese kers A 
352. Thlaspi montanum (Berg-Täschelkraut)    A,F,P 

Malvaceae Kaasjeskruidfamilie 
353. Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruid    B,J 
354. Malva moschata Muskuskaasjeskruid    A,D 
355. Malva neglecta Klein kaasjeskruid    J 
356. Malva sylvestris Groot kaasjeskruid    N 

Tiliaceae Lindefamilie 
357. Tilia platyphyllos Zomerlinde    A,B 

Cistaceae Zonneroosjesfamilie 
358. Helianthemum apenninum Wit zonneroosje    F,K 
359. Helianthemum canum (Graufilziges Sonnenröschen)   E 
360. Helianthemum nummularium Geel zonneroosje    A,C,E,I 
361. Heli. num. ssp nummularium Groot zonneroosje   C 
362. Helianthemum ölandicum Ölandszonneroosje    O 

Thymelaeaceae Peperboompjesfamilie 
363. Daphne mezereum Rood peperboompje    F,I,O 

Primulaceae Sleutelbloemfamilie 
364. Anagallis arvensis ssp.arvensis Rood guichelheil    A,J 
365. Androsace carnea Vleeskleurig mansschild    E 
366. Lysimachia nemorum Boswederik    B,C,L,O 
367. Lysimachia nummularia Penningkruid    L 
368. Primula elatior Slanke sleutelbloem    I 
369. Primula integnifolia Gaafrandige sleutelbloem    E 
370. Primula veris Gulden sleutelbloem    E,H,O 
371. Primula vulgaris Stengelloze sleutelbloem    L 

Ericaceae Heifamilie 
372. Arctostaphylos uva-ursi Berendruif    E,O 
373. Calluna vulgaris Struikhei    B,C,E,I,L,P 
374. Loiseleuria procumbens Alpenazalea    E,M 
375. Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes    B,C,E,I,L 
376. Rhododendron ferrugineum Roestbladig alpenroosje    C,E,G,I,L,M,P 
377. Monotropa hypopitys Stofzaad    F,H 
378. Pyrola rotundifolia Rond wintergroen    B,L 

Boraginaceae Ruwbladigenfamilie 
379. Anchusa arvensis Kromhals    A 
380. Anchusa officinalis Gewone ossentong    F 
381. Cynoglossum germanicum Boshondstong    F,K 
382. Cynoglossum officinale Veldhondstong    P 

383. Echium vulgare Slangenkruid    A,C,F,G,N,O,P 
384. Lithospermum officinale Glad parelzaad    K 
385. Myosotis alpestris Alpenvergeet-mij-nietje    E,P 
386. Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje    A 
387. Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje   F 
388. Pulmonaria affinis Longkruid sp.   H 
389. Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid    B,F 

Rubiaceae Sterbladigenfamilie 
390. Asperula cynanchica Kalkbedstro    F,O 
391. Cruciata glabra (Frühlings-Kreuzlabkraut)    A,J,L 
392. Cruciata laevipes Kruisbladwalstro    A,B,E,F,G,L 
393. Galium aparine Kleefkruid    A,B,G 
394. Galium mollugo Glad walstro    A,D,G,J,L 
395. Galium odoratum Lievevrouwebedstro    F,O 
396. Galium saxatile Liggend walstro    E 
397. Galium verum Geel walstro    A,B,C,F,J 

Gentianaceae Gentiaanfamilie 
398. Gentiana acaulis Stengelloze gentiaan    E,L,P 
399. Gentiana alpina Zuidelijke gentiaan   P 
400. Gentiana clusii Grootbloemige gentiaan    F,M,O 
401. Gentiana cruciata Kruisbladgentiaan    F,O 
402. Gentiana lutea Gele gentiaan    B,C,F,G,I,L,N,O 
403. Gentiana pyrenaica Pyreneese gentiaan    E,M,P 
404. Gentiana verna Voorjaarsgentiaan    E,F,O,P 
405. Gentianella campestris Veldgentiaan    G 
406. Vinca minor Kleine maagdenpalm     H 

Globulariaceae Kogelbloemfamilie 
407. Globularia cordifolia Hartbladige kogelbloem    F,I,P 
408. Globularia nudicaulis (Schaft-Kugelblume)    I 
409. Globularia punctata (bisnagarica) Kogelbloem    F,M,N 

Convolvulaceae Windefamilie 
410. Convolvulus arvensis Akkerwinde    A,D 
411. Cuscuta europaea Groot warkruid    F,H,J,O 

Oleaceae Olijffamilie 
412. Fraxinus excelsior Gewone es    A,B,L 

Dioscoreaceae Yamswortelfamilie 
413. Tamus communis Spekwortel    A,B,H 
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Scrophulariaceae Helmkruidfamilie 

414. Asarina procumbens Kruipende leeuwenbek    A 
415. Erinus alpinus Alpen balsem    H,I,K,O 
416. Scrophularia nodosa Knopig helmkruid    N,O,A,C,F, 
417. Verbascum lychnitis Melige toorts    A,B,G,J,O 
418. Verbascum nigrum Zwarte toorts    N,O 

Verbenaceae IJzerhardfamilie 
419. Verbena officinalis IJzerhard    J 

Lamiaceae Lipbloemenfamilie 
420. Ajuga pyramidalis Piramidezenegroen    E,L,P 
421. Ajuga reptans Kruipend zenegroen    B,C,F,I, 
422. Ballota nigra ssp.foetida Stinkende ballote    F 
423. Calamintha nepeta agg. Kleinbloemige steentijm    B 
424. Clinopodium acinos (Aci.arvens.) Kleine steentijm    D,F,I,J,K,L,O 
425. Clinopodium vulgare Borstelkrans    H 
426. Galeopsis angustifolia Smalle raai    L 
427. Galeopsis pyrenaica Pyreneese hennepnetel    K 
428. Galeopsis segetum Bleekgele hennepnetel    H 
429. Lamiastrum galeobdolon Gele dovenetel    L 
430. Lamium maculatum Gevlekte dovenetel    A,B,J 
431. Mentha aquatica Watermunt    A 
432. Mentha longifolia Hertsmunt   F 
433. Mentha x rotundifolia Wollige munt    J 
434. Origanum vulgare Wilde marjolein    A,C,D,F,J 
435. Prunella grandiflora Grote brunel    B,C,D,G,I,J,L,N,O 
436. Prunella laciniata Witte brunel    A,O 
437. Prunella vulgaris Gewone brunel    B,D,F,J 
438. Sideritis hyssopifolia (Ysopblättriges-Gliedkraut)    O 
439. Stachys alpina Alpenandoorn    A 
440. Stachys officinalis Betonie    A,B,C,D,G,J,L 
441. Stachys sylvatica Bosandoorn    B,C 
442. Teucrium botrys Trosgamander    K 
443. Teucr. chamaedrys ssp. Germ. Echte gamander    O 
444. Teucrium pyrenaicum Pyreneese gamander    O 
445. Teucrium scorodonia Valse salie    A,B,G,H,J,N 
446. Thymus praecox Kruiptijm    C,F,O 
447. Thymus pulegioides Grote tijm    F 
448. Thymus vulgaris Echte tijm    F 

 
 

Bignoniaceae  
449. Paulownia tomentosa Anna Paulownaboom    D 

Orobanchaceae Bremraapfamilie 
450. Bartsia alpina  Alpenhelm    E,M 
451. Euphrasia stricta Stijve ogentroost s.l.      A,O,P 
452. Lathraea clandestina Paarse schubwortel    C 
453. Melampyrum pratense Hengel    B,C,E,H 
454. Melampyrum sylvaticum Boshengel    J 
455. Orobanche alba Tijmbremraap    O 
456. Orobanche gracillis Sierlijke bremraap    F 
457. Orobanche minor Klavervreter    F,O 
458. Orobanche purpurea Blauwe bremraap    F 
459. Orobanche rapum-genistae Grote bremraap    A,C,D,H 
460. Orobanche teucrii Gamanderbremraap    K 
461. Pedicularis foliosa Pluimkartelblad    L 
462. Pedicularis pyrenaica Pyrenees kartelblad    E,M,P 
463. Pedicularis sylvatica Heidekartelblad    L,P 
464. Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar    A,C,F,G,O 
465. Rhinanthus minor Kleine ratelaar    P 

Plantaginaceae Weegbreefamilie 
466. Antirrhinum latifolium Leeuwenbek sp.   I 
467. Antirrhinum majus Grote leeuwenbek    O 
468. Asarina procumbens Kruipende leeuwenbek 
469. Digitalis lutea Geel vingerhoedskruid    A,F,O 
470. Digitalis purpurea Gewoon vingerhoedskruid    B,L 
471. Linaria alpina (s.l) Alpenleeuwenbek    P 
472. Linaria repens Gestreepte leeuwenbek    A,CJ 
473. Linaria supina Liggende leeuwenbek    F 
474. Linaria vulgaris Vlasbekje    O 
475. Plantago lanceolata Smalle weegbree    I,L 
476. Plantago maritima Zeeweegbree    L,P 
477. Plantago media Ruige weegbree    F,P 
478. Veronica alpina Alpenereprijs    E 
479. Veronica beccabunga Beekpunge    C,F,L,P 
480. Veronica chamaedrys Gewone ereprijs    A,I 
481. Veronica fruticans Rotsereprijs    P 
482. Veronica officinalis Mannetjesereprijs    B,C,F,I,J,L 
483. Veronica persica Grote ereprijs    A 
484. Veronica serpyllifolia Tijmereprijs    P 
485. Veronica urticifolia Netelereprijs    K 
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Lentibulariaceae Blaasjeskruidfamilie 

486. Pinguicula alpina Alpen vetblad    E 
487. Pinguicula grandiflora Groot vetblad    E,L,P 
488. Pinguicula vulgaris Vetblad    B,G,M,P 

Apiaceae Schermbloemenfamilie 
489. Anthriscus sylvestris Fluitenkruid    K 
490. Astrantia major (Zeeuws knoopje) Groot sterrenscherm    A,B,C,F,H,N 
491. Bupleurum falcatum Sikkelgoudscherm    F 
492. Chaerophyllum aureum Gouden ribzaad    F 
493. Chaerophyllum temulum Dolle kervel    C 
494. Conium maculatum Gevlekte scheerling    K 
495. Conopodium majus Franse aardkastanje    L 
496. Daucus carota Peen    D,F,O 
497. Eryngium bourgatii Pyreneese kruisdistel    E, O 
498. Heracleum sphondylium Gewone berenklauw    C,F 
499. Laserpitium latifolium Breedbladig laserkruid    F 
500. Meum athamanticum Bergvenkel    L 
501. Myrrhis odorata Roomse kervel    J,K 
502. Peucedanum ostruthium Meesterwortel    L 
503. Sanicula europaea Heelkruid    L 

Adoxaceae Muskuskruidfamilie 
504. Sambucus ebulus Kruidvlier    F 
505. Sambucus nigra Gewone vlier    F 
506. Sambucus racemosa Trosvlier (Bergvlier)    F 

Caprifoliaceae Kamperfoeliefamilie 
507. Centranthus ruber Rode spoorbloem    B 
508. Knautia arvensis Beemdkroon    F,J 
509. Knautia dipsacifolia Bergknautia    A,B,C,D,N,O 
510. Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie    H 
511. Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie    F,O 
512. Scabiosa columbaria Duifkruid    D,E,J 
513. Scabiosa lucida Glanzende scabiosa    E 
514. Succisa pratensis Blauwe knoop    H 
515. Valeriana officinalis Echte valeriaan    A,I 
516. Valeriana pyrenaica Pyreneese valeriaan    F,L,N 
517. Valeriana tuberosa (Knolliger Baldrian)    E 
518. Valerianella locusta Gewone veldsla     J 

 
 

Campanulaceae Klokjesfamilie 
519. Campanula glomerata Kluwenklokje    B,F,G,H 
520. Campanula patula Weideklokje    H,J 
521. Campanula rapunculoides Akkerklokje    F 
522. Campanula rotundifolia Grasklokje    D,P 
523. Campanula speciosa Pyrenees klokje    K 
524. Campanula trachelium Ruig klokje    J 
525. Jasione crispa Dwergzandblauwtje    P 
526. Jasione montana Zandblauwtje    A,E,F 
527. Phyteuma hemisphaericum (Halbkugelige Rapunzel)    P 
528. Phyteuma nigra Zwarte rapunzel    C 
529. Phyteuma orbiculare Bolrapunzel    A,B,C,F,I,K,O 
530. Phyteuma spicatum ssp.spicatum Witte rapunzel    B,C,F,J,L,N,O 
531. Menyanthes trifoliata Waterdrieblad    E 
  Asteraceae Composietenfamilie 
532. Achillea macrophylla (Grossblättrige Schafgarbe)   O 
533. Achillea millefolium Duizendblad    A,D,F,G,O 
534. Adenostyles glabra Alpendost    C,K,L,N 
535. Antennaria dioica Rozenkransje    E,P 
536. Arctium minus s.l. Gewone klit s.l.     O 
537. Arnica montana Valkruid     E,G 
538. Aster alpinus Alpenaster    F,I,M,O 
539. Aster bellidiastrum Alpenmadelief    F,O 
540. Bellis perennis Madeliefje    I,O 
541. Carduus carlinoides (pyrenaicus) Pyreneese distel    P 
542. Carduus crispus Kruldistel    A 
543. Carduus defloratus s.l. Berooide distel    F 
544. Carduus nutans Knikkende distel    F 
545. Carlina acanthifolia (Acanthusblättrige Eberwurz)    O 
546. Carlina acaulis Zilverdistel    O 
547. Carlina acaulis ssp. simplex (Krausblättrige  Silberdistel)    F 
548. Centaurea jacea Knoopkruid    D,J 
549. Centaurea montana Bergcentaurie    K 
550. Centaurea scabiosa Grote centaurie    O 
551. Centaurea triumfetti (Berg-Flockenblume)    F 
552. Cicerbita alpina (Lactuca alpinis) Alpensla    C,J,N,O 
553. Cirsium helenioides Ongelijkbladige distel    J 
554. Cirsium palustre Kale jonker    L 
555. Cirsium rivulare Oeverdistel    F 
556. Cirsium vulgare Speerdistel    A,B,F 
557. Crepis albida (Pyrenean Hawk's beard (Eng)    F,O 
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558. Crepis capillaris Klein streepzaad    D 
559. Crepis conyzifolia (Alantblättriger Pippau)    F 
560. Crepis mollis (Weicher Pippau)    A 
561. Crep.pyrenaica (C. blattarioides) (Pyrenäen-Pippau)    A 
562. Doronicum pardalianches Hartbladzonnebloem    F 
563. Erigeron annuus Zomerfijnstraal    H,J 
564. Filago minima Dwergviltkruid    H 
565. Gnaphalium hoppeanum (Hoppes Ruhrkraut)    P 
566. Gnaphalium supinum (Niedriges Ruhrkraut)    E 
567. Gnaphalium sylvaticum Bosdroogbloem    E 
568. Hieracium lactucella Spits havikskruid    L,P 
569. Hieracium pilosella Muizenoor    G,I,L,O 
570. Homogyne alpina Alpenhoefblad    E,L 
571. Lactuca serriola Kompassla    D 
572. Leontodon helveticus (Schweizer Milchkraut)    E,L 
573. Leontodon hispidus Ruige leeuwentand    C,E,I 
574. Leucanthemopsis alpina Alpen margriet    P 
575. Leucanthemum vulgare Gewone margriet    A,C,F 
576. Matricaria recutita Echte kamille    J 
577. Mycelis muralis Muursla    H 
578. Picris hieracioides Echt bitterkruid    A,H 
579. Prenanthes purpurea Rode bergsla (Hazensla)    B,L 
580. Pulicaria dysenterica Heelblaadjes    O 
581. Senecio adonidifolius (le Sénecon à feuilles d'Adonis (Fr.)    E,H,L 
582. Senecio doronicum Gemzenkruiskruid    L 
583. Senecio inaequidens Bezemkruiskruid    D 
584. Sonchus oleraceus Gewone melkdistel    A 
585. Taraxacum officinale s.l. Gewone paardenbloem s.l.      E 
586. Tragopogon prat.ssp.orientalis Oosterse morgenster    J 
587. Trag.Prat.ssp.pratensis Gele morgenster s.s     A,B,C,D,F,K,N,O 
588. Tussilago farfara Klein hoefblad    A,D 

 
 

 
          
        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENKELE CIJFERS: 
 

Aantal waarnemingen: 1421 
Officiële excursies 27 
Aantal deelnemers aan het kamp: 27 
Excursies op eigen gelegenheid ca. 5 
Aantal plantensoorten: 593 

                    (Orchideeen 27) 
Vogelsoorten 90 
Aantal vlindersoorten: 104 

(77 dagvlinders, 27 nachtvlinders) 

     Bijensoorten                   ±70 

Verdere insectensoorten 58 
Amfibieën en reptielen 14 
Zoogdieren 12 

Wondklaver              foto: Toine Rommers 
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Wetenschappelijke namen op 
alfabetische volgorde 
 
.  
 

 
 
A 
1. Aceras anthropophorum  
2. Achillea macrophylla  
3. Achillea millefolium  
4. Aconitum napellus  
5. Aconitum vulparia  
6. Adenostyles glabra  
7. Agrimonia eupatoria  
8. Ajuga pyramidalis  
9. Ajuga reptans  
10. Alchemilla alpina agg.  
11. Alchemilla mollis  
12. Alchemilla vulgaris agg.  
13. Alliaria petiolata  
14. Allium pyrenaicum  
15. Allium senescens 
16. Allium sphaerocephalum  
17. Allium vineale 
18. Alyssum montanum 
19. Anacamptis pyramidalis  
20. Anagallis arvensis ssp.arv. 
21. Anchusa arvensis  
22. Anchusa officinalis  
23. Androsace carnea  
24. Anemone narcissifolia 
25. Anemone nemorosa  
26. Antennaria dioica  
27. Anthericum liliago  
28. Anthoxanthum odoratum  
29. Anthriscus sylvestris  
30. Anthyllis montana  
31. Anthyllis vulner. ssp. pyrenaica 
32. Anthyllis vulneraria  

33. Antirrhinum latifolium  
34. Antirrhinum majus  
35. Aquilegia pyrenaica  
36. Aquilegia vulgaris  
37. Arabis glabra  
38. Arabis hirsuta  
39. Arabis turrita  
40. Arctium minus s.l.  
41. Arctostaphylos uva-ursi  
42. Arenaria biflora  
43. Arenaria serpyllifolia s.s.  
44. Arnica montana  
45. Arrhenatherum elatius  
46. Aruncus dioicus  
47. Asarina procumbens 
48. Asperula cynanchica  
49. Asphodelus albus 
50. Asplenium adiantum-nigrum 
51. Asplenium ruta-muraria 
52. Asplenium septentrionale  
53. Asplenium trichomanes 
54. Aster alpinus  
55. Aster bellidiastrum  
56. Astrantia major  
57. Athyrium distentifolium 

B 
58. Ballota nigra ssp.foetida  
59. Bartsia alpina   
60. Bellis perennis  
61. Betula pendula  
62. Biscutella laevigata  
63. Blackstonia perfoliata 
64. Blechnum spicant  
65. Botrychium lunaria  
66. Brachypodium pinnatum  
67. Briza media  
68. Bryonia dioica 
69. Bulbocodium vernum 
70. Bunias orientalis  
71. Bupleurum falcatum  
72. Buxus sempervirens 

C  
73. Calamintha nepeta agg.  
74. Calluna vulgaris  
75. Caltha palustris ssp.palustris 
76. Campanula glomerata  
77. Campanula patula  
78. Campanula rapunculoides  
79. Campanula rotundifolia  
80. Campanula speciosa  
81. Campanula trachelium  
82. Capsella bursa-pastoris  
83. Cardamine (Dentaria) heptaphylla 
84. Cardamine impatiens  
85. Cardamine pratensis  
86. Cardamine raphanifolia  
87. Cardamine resedifolia  
88. Carduus crispus  
89. Card. carlinoides (pyrenaicus) 
90. Carduus defloratus s.l.  
91. Carduus nutans  
92. Carex capillaris  
93. Carex caryophyllea  
94. Carex curta  
95. Carex curvula  
96. Carex diandra  
97. Carex dioica  
98. Carex divulsa  
99. Carex echinata  
100. Carex flacca  
101. Carex frigida  
102. Carex hirta  
103. Carex lepidocarpa  
104. Carex muricata agg.  
105. Carex nigra  
106. Carex oederi ssp.oederi  
107. Carex ovalis  
108. Carex pallescens  
109. Carex panicea  
110. Carex paniculata  
111. Carex remota  
112. Carex rostrata  

113. Carex sylvatica  
114. Carex vesicaria  
115. Carex viridula  
116. Carlina acanthifolia  
117. Carlina acaulis  
118. Carlina acaulis ssp. simplex 
119. Castanea sativa 
120. Centaurea jacea  
121. Centaurea montana  
122. Centaurea scabiosa  
123. Centaurea triumfetti  
124. Centranthus ruber  
125. Cephalanthera damasonium 
126. Cephalanthera longifolia  
127. Cerastium alpinum s.l.  
128. Cerastium arvense s.l.  
129. Ceterach officinarum 
130. Chaerophyllum aureum  
131. Chaerophyllum temulum  
132. Chenopodium bonus-henricus 
133. Chrysosplenium oppositifolium  
134. Cicerbita alpina (Lactuca alpinis) 
135. Cirsium helenioides  
136. Cirsium palustre  
137. Cirsium rivulare  
138. Cirsium vulgare  
139. Clinopodium acinos (Ac.arvensis 
140. Clinopodium vulgare  
141. Coeloglossum viride  
142. Conium maculatum  
143. Conopodium majus  
144. Convallaria majalis  
145. Convolvulus arvensis  
146. Corylus avellana 
147. Crataegus monogyna  
148. Crep. pyrenaica (C. Blattarioides) 
149. Crepis albida  
150. Crepis capillaris  
151. Crepis conyzifolia  
152. Crepis mollis  
153. Cruciata glabra  

Deze lijst kan handig zijn om snel 
even te controleren of een 
bepaalde plant tijdens het kamp is 
waargenomen.  
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154. Cruciata laevipes  
155. Cryptogramma crispa  
156. Cuscuta europaea  
157. Cynoglossum germanicum  
158. Cynoglossum officinale  
159. Cynosurus cristatus  
160. Cystopteris fragilis  
161. Cytisus purgans  
162. Cytisus scoparius  

D 
163. Dactylis glomerata  
164. Dactylorhiza elata  
165. Dactylorhiza fuchsii  
166. Dactylorhiza incarnata  
167. Dactylorhiza maculata  
168. Dactylorhiza majalis ssp.majalis 
169. Daphne mezereum 
170. Daucus carota  
171. Deschampsia cespitosa  
172. Deschampsia flexuosa  
173. Dianthus carthusianorum  
174. Dianthus deltoides  
175. Dianthus monspessulanus 
176. Dianthus superbus  
177. Digitalis lutea  
178. Digitalis purpurea 
179. Doronicum pardalianches  
180. Draba aizoides  
181. Drosera rotundifolia 

E 
182. Echium vulgare  
183. Elytrigia repens  
184. Epipactis atrorubens  
185. Epipactis helleborine  
186. Erigeron annuus  
187. Erinus alpinus  
188. Eriophorum vaginatum  
189. Eryngium bourgatii  
190. Euphorbia amygdaloides 
191. Euphorbia duvalii  
192. Euphorbia hyberna  

193. Euphrasia stricta  
F 

194. Fagus sylvatica 
195. Festuca pratensis  
196. Festuca rubra s.s.  
197. Festuca varia  
198. Filago minima  
199. Filipendula ulmaria  
200. Fragaria vesca  
201. Fraxinus excelsior 
202. Fumaria officinalis 

G  
203. Gagea minima 
204. Galeopsis angustifolia  
205. Galeopsis pyrenaica  
206. Galeopsis segetum  
207. Galium aparine  
208. Galium mollugo  
209. Galium odoratum  
210. Galium saxatile  
211. Galium verum  
212. Genista anglica  
213. Genista cinerea  
214. Genista pilosa  
215. Genista tinctoria  
216. Genistella sagittalis  
217. Gentiana acaulis  
218. Gentiana alpina  
219. Gentiana clusii  
220. Gentiana cruciata  
221. Gentiana lutea  
222. Gentiana pyrenaica  
223. Gentiana verna  
224. Gentianella campestris  
225. Geranium dissectum  
226. Geranium divaricatum  
227. Geranium molle  
228. Geranium nodosum  
229. Geranium phaeum  
230. Geranium pratense  
231. Geranium purpureum  

232. Geranium pusillum  
233. Geranium pyrenaicum  
234. Geranium robertianum  
235. Geranium sanguineum  
236. Geranium sylvaticum 
237. Geum montanum  
238. Geum reptans  
239. Geum rivale  
240. Geum urbanum  
241. Globularia cordifolia  
242. Globularia nudicaulis  
243. Globularia punctata (bisnagarica) 
244. Gnaphalium hoppeanum  
245. Gnaphalium supinum  
246. Gnaphalium sylvaticum  
247. Gymnadenia conopsea 

H  
248. Helianthemum apenninum  
249. Helianthemum canum 
250. Helianthemum nummularium 
251. Helianth. num. ssp nummularium 
252. Helianthemum ölandicum  
253. Helictotrichon pubescens  
254. Helleborus foetidus  
255. Helleborus viridis  
256. Hepatica nobilis  
257. Heracleum sphondylium  
258. Hesperis matronalis  
259. Hieracium lactucella  
260. Hieracium pilosella  
261. Himantoglossum hircinum  
262. Hippocrepis comosa  
263. Hippophae rhamnoides  
264. Homogyne alpina 
265. Humulus lupulus 
266. Hypericum perforatum 

I 
267. Iberis sempervirens 
268. Iberis amara 

J  
269. Jasione crispa  

270. Jasione montana  
271. Juncus acutiflorus 
272. Juncus conglomeratus 
273. Juncus effusus 
274. Juncus filiformis 
275. Juncus triglumis 
276. Juniperus communis s.l. 

K 
277. Knautia arvensis  
278. Knautia dipsacifolia  
279. Koeleria macrantha 

L 
280. Lactuca serriola  
281. Lamiastrum galeobdolon  
282. Lamium maculatum  
283. Laserpitium latifolium  
284. Lathraea clandestina  
285. Lathyrus latifolius  
286. Lathyrus linifolius  
287. Lathyrus pratensis  
288. Lathyrus setifolius  
289. Lathyrus vernus  
290. Leontodon helveticus  
291. Leontodon hispidus  
292. Leucanthemopsis alpina  
293. Leucanthemum vulgare  
294. Lilium pyrenaicum 
295. Linaria alpina (s.l)  
296. Linaria repens  
297. Linaria supina  
298. Linaria vulgaris  
299. Linum alpina  
300. Linum catharticum  
301. Linum usitatissimum  
302. Listera ovata  
303. Lithospermum officinale  
304. Loiseleuria procumbens  
305. Lonicera periclymenum  
306. Lonicera xylosteum  
307. Lotus alpinus  
308. Lotus corniculatus  
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309. Lotus pedunculatus  
310. Luzula alpinopilosa 
311. Luzula campestris 
312. Luzula forsteri  
313. Luzula lutea  
314. Luzula luzuloides 
315. Luzula multiflora 
316. Luzula nivea  
317. Luzula nutans  
318. Luzula spicata  
319. Luzula sylvatica 
320. Lychnis alpina  
321. Lychnis flos-cuculi  
322. Lysimachia nemorum  
323. Lysimachia nummularia 

M  
324. Maianthemum bifolium  
325. Malva alcea  
326. Malva moschata  
327. Malva neglecta  
328. Malva sylvestris  
329. Matricaria recutita  
330. Meconopsis cambrica  
331. Medicago minima  
332. Medicago sativa  
333. Melampyrum pratense  
334. Melampyrum sylvaticum  
335. Melica uniflora   
336. Melilotus altissimus  
337. Mentha aquatica  
338. Mentha longifolia  
339. Mentha x rotundifolia  
340. Menyanthes trifoliata  
341. Mercurialis perennis  
342. Meum athamanticum  
343. Minuartia mutabilis  
344. Minuartia verna  
345. Monotropa hypopitys 
346. Murbeckiella pinnatifida  
347. Muscari comosum (Leop.com.) 
348. Mycelis muralis  

349. Myosotis alpestris  
350. Myosotis arvensis  
351. Myosotis scorpioides  
352. Myrrhis odorata 

N  
353. Narcissus poeticus  
354. Narc. Pseudon.ssp.Pseudonarc. 
355. Nardus stricta  
356. Neottia nidus-avis  
357. Neottia ustulata (Orchis ustula)  
358. Nigritella nigra 

O  
359. Oenothera biennis   
360. Onobrychis viciifolia  
361. Ononis repens ssp repens  
362. Ophrys insectifera  
363. Orchis mascula  
364. Orchis militaris  
365. Orchis pallens  
366. Orchis purpurea  
367. Origanum vulgare  
368. Ornithopus perpusillus  
369. Orobanche alba  
370. Orobanche gracillis  
371. Orobanche minor  
372. Orobanche purpurea  
373. Orobanche rapum-genistae  
374. Orobanche teucrii  
375. Oxyria digyna 

P  
376.Papaver rhoeas  
377. Parietaria judaica 
378. Paris quadrifolia 
379. Parnassia palustris 
380. Paronychia polygonifolia  
381. Paulownia tomentosa 
382. Pedicularis foliosa  
383. Pedicularis pyrenaica  
384. Pedicularis sylvatica  
385. Persicaria bistorta  
386. Peucedanum ostruthium  

387. Phegopteris connectilis 
388. Phleum alpinum  
389. Phyt. spicatum ssp.spicatum 
390. Phyteuma hemisphaericum 
391. Phyteuma nigra  
392. Phyteuma orbiculare  
393. Picris hieracioides  
394. Pinguicula alpina  
395. Pinguicula grandiflora 
396. Pinguicula vulgaris  
397. Pinus sylvestris  
398. Pinus uncinata  
399. Plantago lanceolata  
400. Plantago maritima  
401. Plantago media  
402. Platanthera bifolia  
403. Platanthera chlorantha  
404. Platanus hispanica  
405. Poa alpina  
406. Poa pratensis  
407. Poaceae  
408. Polygala calcarea  
409. Polygala comosa  
410. Polygala vulgaris  
411. Polygonatum multiflorum  
412. Polygonum viviparum  
413. Polypodium vulgare  
414. Polystichum lonchitis  
415. Polystichum setiferum  
416. Populus tremula  
417. Potentilla argentea  
418. Potentilla brauneana  
419. Potentilla erecta  
420. Potentilla reptans  
421. Prenanthes purpurea  
422. Primula elatior  
423. Primula integnifolia  
424. Primula veris  
425. Primula vulgaris  
426. Prunella grandiflora  
427. Prunella laciniata  

428. Prunella vulgaris  
429. Prunus avium  
430. Prunus spinosa  
431. Pseudorchis albida (Gymn.albida) 
432. Pteridium aquilinum  
433. Pulicaria dysenterica  
434. Pulmonaria affinis  
435. Pulmonaria officinalis  
436. Pulsatilla alpina ssp. apiifolia 
437. Pyrola rotundifolia 

Q 
438. Quercus petraea 

R 
439. Ranunculus aconitifolius  
440. Ranunculus acris  
441. Ranunculus bulbosus  
442. Ranunculus flammula  
443. Ranunculus glacialis  
444. Ranunculus montanus  
445. Ranunculus pyrenaeus  
446. Ranunculus repens  
447. Reseda glauca  
448. Reseda lutea  
449. Reseda sesamoides (S. pygmaea) 
450. Rhinanthus angustifolius  
451. Rhinanthus minor  
452. Rhododendron ferrugineum 
453. Robinia pseudoacacia  
454. Rorippa stylosa (R. pyrenaica)  
455. Rosa canina  
456. Rosa gallica  
457. Rosa glauca  
458. Rosa pendulina  
459. Rosa rubiginosa  
460. Rosa villosa  
461. Rubus idaeus  
462. Rumex acetosa  
463. Rumex acetosella 
464. Rumex. Alp. (R. Amplexicaulis)  
465. Rumex alpinus  
466. Rumex crispus  
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467. Rumex scutatus  
S 
468. Sagina saginoides  
469. Salix caprea  
470. Salix herbacea  
471. Salix purpurea  
472. Sambucus ebulus  
473. Sambucus nigra  
474. Sambucus racemosa 
475. Sanguisorba minor  
476. Sanguisorba officinalis  
477. Sanicula europaea  
478. Saponaria ocymoides  
479. Saponaria officinalis  
480. Saxifraga aizoides  
481. Saxifraga aquatica  
482. Saxifraga granulata  
483. Saxifraga rotundifolia  
484. Saxifraga stellaris  
485. Saxifraga umbrosa  
486. Scabiosa columbaria  
487. Scabiosa lucida  
488. Scilla lilohycinthus  
489. Scirpus sylvaticus  
490. Scleranthus annuus  
491. Scleranthus perennis  
492. Scrophularia nodosa 
493. Sedum acre  
494. Sedum album  
495. Sedum atratum  
496. Sedum dasyphyllum  
497. Sedum reflexum  
498. Sedum telephium 
499. Sempervivum montanum  
500. Sempervivum tectorum  
501. Senecio adonidifolius  
502. Senecio doronicum  
503. Senecio inaequidens  
504. Serapias lingua  
505. Sesleria albicans (S. caerulea) 
506. Sideritis hyssopifolia  

507. Silene acaulis  
508. Silene conica  
509. Silene dioica  
510. Silene latifolia  
511. Silene nutans  
512. Silene otites  
513. Silene rupestris  
514. Silene suecica  
515. Silene vulgaris  
516. Sonchus oleraceus  
517. Sorbus aria  
518. Sorbus chamaemespilus  
519. Spergularia rubra  
520. Stachys alpina  
521. Stachys officinalis  
522. Stachys sylvatica  
523. Stellaria graminea  
524. Stellaria media  
525. Stellaria nemorum 
526. Streptopus amplexifolius 
527. Succisa pratensis  

T 
528. Tamus communis 
529. Taraxacum officinale s.l.  
530. Teucr. chamaedrys ssp. Germ. 
531. Teucrium botrys  
532. Teucrium pyrenaicum  
533. Teucrium scorodonia  
534. Thalictrum aquilegifolium  
535. Thesium alpinum  
536. Thlaspi montanum 
537. Thymus praecox  
538. Thymus pulegioides  
539. Thymus vulgaris  
540. Tilia platyphyllos 
541. Tofieldia calyculata 
542. Trag.Prat.ssp.pratensis  
543. Tragopogon prat.ssp.orientalis 
544. Trichoph. cesp.ssp.germani
545. Trichophorum pumilum 
546. Trifolium alpina  

547. Trifolium arvense  
548. Trifolium aureum  
549. Trifolium badium  
550. Trifolium campestre  
551. Trifolium dubium  
552. Trifolium medium  
553. Trifolium montanum  
554. Trifolium ochroleucon  
555. Trifolium pratense  
556. Trifolium repens  
557. Trisetum flavescens 
558. Trollius europaeus  
559. Tulipa australis 
560. Tussilago farfara  

U 
561. Ulex europaeus  
562. Umbilicus rupestris 
563. Urtica dioica 

V  
564. Vaccinium myrtillus  
565. Valeriana officinalis  
566. Valeriana pyrenaica  
567. Valeriana tuberosa  
568. Valerianella locusta  
569. Veratrum album 
570. Verbascum lychnitis 
571. Verbascum nigrum 
572. Verbena officinalis 
573. Veronica alpina  
574. Veronica beccabunga  
575. Veronica chamaedrys 
576. Veronica fruticans  
577. Veronica officinalis  
578. Veronica persica  
579. Veronica serpyllifolia  
580. Veronica urticifolia  
581. Vicia cracca  
582. Vicia hirsuta  
583. Vicia onobrychioides  
584. Vicia sepium  
585. Vicia villosa  

586. Vinca minor 
587. Vincetoxicum hirundinaria  
588. Viola arvensis  
589. Viola canina  
590. Viola cornuta  
591. Viola odorata  
592. Viola palustris  
593. Viola tricolor s.l.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij deze lijst zijn te elfder ure nog 
een paar soorten toegevoegd: 
Blackstonia perfoliata, Iberis 
amara,Streptopus amplexifolius, 
Vincetoxicum hirundinaria en nog 
eentje die ik niet meer weet. 
Misschien iets voor een verloren 
uurtje om die er tussenuit te vissen!  
In ieder geval is dat de reden van 
het klein verschil in aantal met 
voorgaande lijst. (Toine) 

Foto: Toine Rommers 
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Dit is dan toch echt…… einde kamp!        foto’s:  Willy Fortuin-Vernhout 

Vooraan zittend: Bea, Wim Daarachter van links naar rechts: Onno, Willem, Toine, Anneke, Marianne, Jannie, Rita, Hennie, Gerrit, 
Gert. Staand van links naar rechts: Hans, Joop, Gerard, Marli, Herman, René, Annette, Ton, Willy, Tonnie, Ad, Jelle, Netty, Romke, 
Wytze.                                                                                                                                   (foto: Wytze Boersma. fotobewerking: Toine Rommers) 

DE  CREW  
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MAAR ER KWAM NOG EEN REÜNIE IN WARDER 

 
Veel vertrouwen had ik er niet in, maar op 
zaterdag 29 oktober 2011 wist de Tomtom 
ons feilloos af te zetten voor de 
stolpboerderij van Marianne in Warder. 
Buiten de activiteiten van Marianne, Joop 
en Gerrit hadden diverse deelnemers er 
voor gezorgd dat de tafels gevuld waren 
met allerlei lekkers. Dat betekende twee 
soorten soep, overheerlijke kruidkoeken en 
bavarois in diverse smaken. Het was echt 
smullen. 
 
Fraaie fotoalbums deden de ronde. USB 
sticks werden rechtstreeks aangesloten op 

de TV zodat er een bijna doorlopende voorstelling te zien was met foto’s van het kamp in Ascou. Met 
behulp van laptops werden foto’s uitgewisseld. Onno (die helaas niet aanwezig kon zijn) had een CD rom 
gevuld met foto’s die hij van de deelnemers had 
gemaakt. Zelfs met een filmpje van Marli erbij die 
onder een schuin dak haar bed aan het opmaken 
was. ‘Stoot je hoofd niet’ hoorde je Onno zeggen. 
Maar aan een bescheiden bonsje was te horen 
dat zijn waarschuwing net iets te laat kwam. Marli 
kon er wel mee lachen. 
Na de middag was er een wandeling door polder 
de Zeevang. Er zaten vele duizenden Smienten 
en soms trokken er Grauwe Ganzen en 
Kolganzen over. Langs een van de vele brede 
sloten stonden twee Grote Zilverreigers. Het 
landschap was een tikkeltje platter dan in Ascou, 
maar daar was de excursie niet minder gezellig 
om.  
 
En bij terugkomst stond de thee weer klaar. Marianne zorgde door haar gastvrijheid dat kamp Ascou 
2011 een waardige afsluiting kreeg. De kleine attentie had ze dan ook volkomen verdiend.  
Zelfs de leeglopende banden van een fiets werden door Joop persoonlijk weer bijgevuld. Dat bedoel ik 
nou met gastvrijheid. (Toine) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warder     foto: Toine 

Marianne en Joop    foto: Toine 


