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Kampbestuur 
 

 
 

 
 
Deelnemers natuurkamp Ettenheim 
 
 

Jacques Bogaarts, Henk Boss, Els Boss-Ulrich, Auke Cuiper, Anneke 

Cuiper-Pon, Mauk Driessen, Connie Stumpel, Gerard Harteveld, Adri 

Harteveld-Bol, Louise Hoeksema, Leny Huitzing, Francien Karsten, 

Theo Leussink, Guda Poot, Huib Poot, Diana van Putten,Wil van 

Putten, Tom Veldheer, Thea Dammen, Frans Roozen, Yolanda ten 

Thije, Ria Sinkeldam, Lidewijde Stam, Gert Snoei, Jaap Uittien, Leni 

Uittien-van Winden, Joke van der Vliet, Peter van Wely, Dirk de Vries, 

Anneke van Heijningen, Tabor van Noteboom, Robin, Wim van Zuilen, 

Rieke van Zuilen-Hoefnagel, Eric Stockx, Pauline Wehrmeijer, Jan 

Allis, Ineke Allis-Sicherer 

 

 

 

Lekker naar Ettenheim! 

Dat is genieten zeg: 

winkeltjes kijken  

en schitterend weer! 

Bij het stadhuis zien we 

ooievaarsvideo! 

Dan een terrasje, 

Wat wil je nog meer! 

 
Adri Harteveld-Bol 

Admin: Els Boss-Ulrich 

Voorzitter: Theo Leussink 

Excursieleidster: Leny Huitzing 

groepsfoto 

Frans Roozen 

Excursieleidster: Leny Huitzing  

spinnenorchis 

Auke Cuiper 
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Voorwoord 
 

 

Wat is nou mooier dan een eerste choc op zaterdagavond (28 april) te beginnen met feestelijk 

vertoon. Dat was helemaal te danken aan Wim en Rieke die begonnen aan hun honderdste (!!) 

natuurkamp. Er werd hen een serenade aangeboden door het 40-koppige percussieorkest en zangkoor  

van de KNNV. De jubilarissen werden overstelpt met muziek, toespraakje, erepenning van onze 

vereniging, felicitaties en als voltreffer een jubileumalbum met pakkende teksten over Wim en Rieke 

en hun geschiedenis van het natuurkamperen (vanaf 1972).  

(Later in de week zou Rieke nog op een beeldende manier vertellen over de begintijd van het 

kamperen binnen de KNNV). 

 

De meeste deelnemers verlieten eind april een koud Nederland. In Ettenheim schoven wolkenpartijen 

uiteen. Er volgde een lenteweek in een aangenaam klimaatje met excursies naar Taubergiessen, de 

uitgaansdag naar Kaiserstuhl en de vele bezoeken aan de veldwegen rond ons dorp. 

 

Een prima zet kwam van onze excursieregelaar Leny: zij regelde dat iedereen een wandelboekje 

aangereikt kreeg met routekaartjes van 17 Erlebniswanderwege rond Ettenheim; elke 

natuurbelevingsweg met zijn eigen karakteristiek. Het groene boekje zat dagelijks in onze 

handbagage en was een goede papieren gids. 

 

We verdeelden ons in groepen en groepjes en soms 

gingen we voor een dagje alleen op pad. 

In de avond werd verslag gedaan op het hoogste niveau 

– van de terrascamping – met zicht op de voorlopers van 

het Zwarte Woud. Gelukkig kon de choc nog bij daglicht 

gehouden worden voordat we door invallende duisternis 

elkaar rond half tien niet meer in de ogen konden kijken. 

 

De dagen gingen vlot bij mooi weer. Eén vroege ochtend 

bracht ons een knetterende onweersbui waarbij 32 van 

de 35 kampeerders te vroeg werden gewekt door donder 

en dikke regendroppen op doek en caravan. Voor mij 

was de afloop van de bui het signaal om een korte ochtendwake te houden en vast te stellen dat 

kleine tenten incl. slapers niet waren weggespoeld. 

 

We maakten er met zijn achtendertigen een mooi kamp van. Soms waren het kleine dingen die het 

aangenaam maakten. Dat aangename zat in de ochtenden: kort na zonsopgang keken we uit naar het 

moment dat admin Els rond 08:00 uur op fiets haar terrasje opreed. Ze pakte uit met verse broodjes. 

Dan  werd het druk vóór haar stulpje: de duitsebroodjesafhaalplek.  

 

Zaterdag 5 mei vertrekdag. Bewolking trok over Duitsland. Vergezeld door regen gingen de meesten 

huiswaarts naar een koud Nederland; en met een dikke knipoog naar een zonnig voorjaarskamp. 

                                                                     

 

Theo Leussink 

(voorzitter) 

 

Ochtendzon ontspant 

We slaan onze vleugels uit 

Voorjaarskamp warmt op 
 
© mei 2012 haiku van Theo Leussink 

 

  

Elke dag op excursie 

Jaap en Leni Uittien 

choc. 

Yolanda ten Thije 
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Dankwoord van Wim en Rieke  
 

Lieve mensen van de A.K.C en de K.N.N.V., 

 

We zijn volkomen overrompeld door de viering van ons 100ste K.N.N.V.- kamp. Na aankomst werd door 

Els en Yolanda onze tent feestelijk versierd. 

Om 8 uur bij de choc was er gebak en dat 2 avonden achter elkaar!  Om 9 uur vroeg Theo of we even bij 

hem wilden blijven zitten en de mensen gingen  

allemaal weg. En nu komt het!!!  

Met het 80 ste kamp kregen we een oorkonde met de tekst: “Met het 100 ste kamp komt de Fanfare!”. 

Nou die kwam er: iedereen met mooie mutsen uitgedost en eigen gemaakte muziekinstrumenten. Zingend 

en spelend het lied:  

 

 

 

 

Hon derd    keer  op  een  kamp  ge-   weest, 

 

 

 

       

 

 Dat is toch een Feest,       dat   is toch een Feest. 

 

 

 

 

We waren volkomen verrast! Daarna de uitreiking van de Oorkonde en de Erepenning met het groene lint 

van de K.N.N.V., aangeleverd door Yolanda op een rood fluwelen kussen met rode rozen. En toen kwam 

het KLAPSTUK ! Een eigen Fotoboek met foto’ s uit 40 jaar K.N.N.V.-kampen door vele K.N.N.V.ers 

aangeleverd met lieve verhaaltjes erbij. Het boek was prachtig door Yolanda samengesteld. Wat een 

enorme klus moet dat zijn geweest! Onze Hartelijke Dank daarvoor. We zijn er ontzettend blij mee en 

tonen het trots aan iedereen. Aansluitend champagne, echt overweldigend. Heel heel hartelijk dank 

daarvoor en voor de vele uren die jullie achter onze rug om aan ons hebben besteed. 

 

 

Lieve mensen we hopen jullie nog vaak in de kampen te ontmoeten! 

 

 

Hartelijke groeten van Wim en Rieke. 

 

Aanreiking van het fotoboek  

Jaap en Leni Uittien  
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 Excursieoverzicht 
 
 

Zondag 29 april 

 

Hohlwege im löss    (1) 

Ettenheim 

 

 

Fischteigweg +      (2) 

Saure Matten 

 

 

Direct  ten Zuiden   (3) 

van Ettenheim 

 

 

Maandag 30 april 

 

Taubergiessen         (4) 

 

Taubergiessen      (5) 

Noordelijk deel 

 

Voorgebergte          (6) 

Münchweier 

 

 

Dinsdag 1 mei 

 

Duitsland -                (7) 

Frankrijk 

Limbach -            (8)  

Kahlenberg 

 

Münstergraben -     (9) 

Dörlinbachergrund 

 

 

Woensdag 2 mei 

 

Steenuilwandeling  (10) 

 

Wandeling rond   (11) 

Ettenheim 

  

Donderdag 3 mei Münstergraben        (9) Fischteigweg        (2) 

 

Kaiserstuhl +          (12) 

Gasthof  Lilienthal 

Vrijdag 4 mei Taubergiessen        (13) 

Zuidelijk deel 

Rheinwald ten W. (14)  

van Weisweil 

 

Marbach, Limbach  (8) 

Kahlenberg 

 

 

Fischteigweg 

Eric Stockx 

Kahlenberg 

Yolanda ten Thije 
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Samenvatting van de excursies 
 
Zondag 29 april 

Wandelingen vanuit de camping:  

Visvijvers Ettenheim en Naturschutzgebied Saure Matten (samen 10 km 

vanaf de camping). 

Hohlwege im Löss (6 km) 

Oude wijnbouwterrassen in Marbach, Limbach + Kahlenberg en de 

Bijeneterweg (12km) 

Maandag 30 april 

Wandelen / fietsen Ettenheim of Naturschutzgebied Taubergiessen. ’t Noordelijk deel. 

Wandeling Bannwald Ofenberg met Steenuilwandeling samen 6,2 km. 

Vanaf de camping (totaal ruim 9 km) 

Wandelen Taubergiessen vanaf parkeerplaats bij veer Rhinau: diverse opties. Met auto erheen. 

Fietstocht Taubergiessen vanaf parkeerplaats bij veer Rhinau: diverse opties. Fiets op auto. 

Fietstocht vanaf de camping naar Taubergiessen 30-35 km: op de wandelpaden fietsen. 

Dinsdag 1 mei 

Fietstocht naar veer bij Rhinau, oversteken naar Frankrijk en door het zuiden terug naar Duitsland. 

Herhaling Oude wijnbouwterrassen in Marbach, Limbach + Kahlenberg en de Bijeneterweg (12km) 

Wandeling Naturschutzgebiet Münstergraben en Dorlinbacher grund, samen 8,4 km  

Ongeveer 4,5 vanaf de camping 

Woensdag 2 mei 

Weissenbacher Höhe (1012m) , Bregquelle, Brend. Waterscheiding Rijn-Donau 

14km, 4¼ uur wandelen, 330m hoogteverschil.  

Wolfach: Mineralenmuseum + Glasmuseum 

Herhalen wandeling Bannwald Ofenberg met Steenuilwandeling samen 6,2 km. 

Vanaf de camping (totaal ruim 9 km) 

Bezoek de Barokstad Gengenbach 

Bezoek Freiburg. 

 

 

Door niemand gemist 

Na vele uren zwerven 

Als een kat terug 
 

© mei 2012 haiku van Theo Leussink 

 

 

6 verkenners zien een soldaatje 

Theo Leussink 

Omgeving Ettenheim verkennen 

Connie Stumpel 
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Donderdag 3 mei 

Wandelingen in het Kaiserstuhlgebied 

Vanuit Liliënthal Gasthof rondwandeling door arboretum (4-

5km) 

Vanuit Liliënthal Gasthof rondwandeling nr. 3 van 5,5 km 

Vanuit Liliënthal Gasthof naar Totenkopf (557m)/Neunlinden 

Herhaling wandeling Visvijvers Ettenheim en 

Naturschutzgebied Saure Matten (samen 10 km vanaf de 

camping). 

Vrijdag 4 mei 

Taubergiessen Zuidelijk deel. Met de auto erheen en wandelen 

vanaf Niederhausen: 3, 5,5 of samen 8 km. 

Taubergiessen Zuidelijk deel. Fietsen vanaf de camping naar 

Niederhausen (2x14km) en daar wandelen als boven. 

Taubergiessen Zuidelijk deel. Fietsen vanaf  de camping naar 

Weisweiler (2x 20km)  Daar wandelen in het Bannwald 

Weisweiler 

Alleen fietsen. Fiets naar Niederhausen en volg de Rheintal- 

Radwanderweg Nord ( = RN) en/of Velouroute Rhein( = 

VR). 

Een wandeling naar keuze  uit de brochure Naturerlebniswege 

rund um Ettenheim 

 
 

Gert tijdens de lunchpauze 

Yolanda ten Thije 

op excursie 

Jaap en Leni Uittien 
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Geologie 
Leny Huitzing 

 

1   Natuur en landschap 

 

1.1   Overzicht 

 Het landschap rond Ettenheim zie je het beste als je op de Heubergturm gaat staan. In het westen 

valt de Bovenrijnse Laagvlakte op die als een langgerekte, brede goot van noord naar  zuid het 

landschap doorsnijdt . Je hoort de drukbereden A5, ziet parallel daaraan de spoorweg en 

daarachter het Europapark bij Rust. Even verder moet de Rijn stromen maar die is niet  te zien.  

 De Bovenrijnse Laagvlakte wordt in het westen begrensd door de hoge, nu deels nog besneeuwde 

heuvels van de Vogezen. In het noordwesten zie je met een beetje geluk de kathedraal van 

Straatsburg. Je blik draait vervolgens door noord naar oost.  

 Op de overgang van de Bovenrijnse Laagvlakte naar de lage heuvels van het voorgebergte liggen 

steden en dorpen: in het noorden zie je de torenflats van Lahr en, dichterbij, de huizen van 

Ettenheim met in het midden de markante kerk. 

 Rondom de uitzichttoren ligt op lage heuvels een kleinschalig landschap van smalle 

wijnbouwterrassen afgewisseld door kleine percelen van hoogstamboomgaarden. Ettenheim 

blijkt in een zijdal te liggen dat loodrecht op de Bovenrijnse Laagvlakte staat. Enkele kilometers 

naar het oosten zie je in datzelfde zijdal de huizen van Münchweiler en Ettenheimmünster waar 

de kerken bovenuit torenen. Daar gaat het terrassenlandschap van wijngaarden en boomgaarden 

geleidelijk over in gemengd bos.  

 Daarachter, in het oosten, zien we de hoge heuvels van het Zwarte Woud. In het zuidoosten zie je 

de hoogste heuvel: de Feldberg van bijna 1500 m. Westelijk daarvan ligt – in de Bovenrijnse  

Laagvlakte – het Kaiserstuhlcomplex. 

 

1.2  Ettenheim en omgeving 

 De naam Ettenheim komt van bisschop Eddo 

van Straatsburg, die in de 8
e
 eeuw een 

Benedicter abdij stichtte in wat nu 

Ettenheim-Münster heet. Dit was de 2
e
 

poging tot kerstening van dit gebied: de Iers-

Schotse monnik Landelin moest de eerste 

poging in 640 met de dood bekopen. 

  Ettenheim ligt langs het middenstuk van de 

Boven-Rijnse Laagvlakte – het deel van de 

Freiburger Bucht tot Baden-Baden - dat over 

een lengte van zo’n 100 km van 170 m naar 

120 m NN1 daalt. 

 Gemiddelde jaartemperatuur is er 9°C; 

neerslag gemiddeld 800-900 mm.  

 De omgeving van Ettenheim is een oud cultuurlandschap van kleine wijnterrassen afgewisseld 

met eveneens kleine hoogstamboomgaarden gelegen op lage heuvels waarvan de hoogste tot ± 

200 m reiken. Hierop zijn aan het einde van de laatste ijstijd, zo’n 11.000 jaar geleden, tientallen 

meters dikke lagen kalkrijke löss afgezet. Door uitspoeling vind je die kalk nu op ongeveer 1 m 

                                                           

1 Nul Normal: het Duitse equivalent van NAP. 

Ettenheim gezien vanaf wandeling 4 (Marbach, in het zuidwesten) 

Leny Huitzing 
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diepte. Rond Ettenheim worden vele soorten wijn geproduceerd. Het grasland van de 

hoogstamboomgaarden wordt beheerd als hooiland (Wiesen): het wordt regelmatig gemaaid 

waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Hierdoor is een soortenrijke vegetatie ontstaan. Gezien de 

naam van deze boomgaarden – Streuobstwiesen – gaat het fruit kennelijk om valfruit2. Er wordt 

Ettenheims appelsap van gemaakt. Met de aankoop van zo’n fles appelsap, steun je dus het 

behoud van dit oude cultuurlandschap. 

 Oppervlak van de gemeente is ruim 4800 ha waarvan ruim 2000 ha bos, iets minder is Feld en 

Wiesen en 212 ha bestaat uit wijngaarden. De stad heeft < 6000 inwoners; met de omgevende 

dorpen erbij: 12.000. 

 Ettenheim vormt de zuidwestelijke toegangspoort tot het Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. 

Net als alle andere gemeentes in het Naturpark, leeft de gemeente de duurzame doelstellingen 

van het park na met de opwekking van duurzame energie (windmolens, zonnepanelen), 

beperking van watergebruik en promotie van lokale, duurzaam geproduceerde artikelen. De op de 

eerste verdieping van het raadhuis gevestigde VVV, besteedt veel aandacht aan het Naturpark 

Schwarzwald Mitte/Nord. met brochures, kaarten en een interactieve video. 

 

1.3  Het Zwarte Woud 

De naam – Silva Nigra – stamt van de Romeinen. Het bos bestond destijds uit vnl. Tannen (Abies 

alba = Zilverspar) en Buchen. Het Zwarte Woud is het grootste aaneengesloten bos van Duitsland en 

bestaat nu voor 80% uit Zilversparren en Fichten (Picea abies = Fijnspar). 

Vanaf het ‘drielandengebied’ (Duitsland-Frankrijk-Zwitserland) in het zuidwesten, meet het Zwarte 

Woud 160 km naar Pforzheim in het noordoosten; in het westen wordt het begrensd door de Boven-

Rijnslenk en in oosten door Schwäbische Alb. Het is met krap 1500 m het hoogste middelgebergte 

van Duitsland. 

Pas vanaf de 8
e
 eeuw (Karolingische tijd), drong de mens met boerderijen en huizen het bos binnen 

om dat om te zetten in bouwland en weiden. Men vestigde zich graag rond kloosters. Vanaf ongeveer 

het jaar 1000 werd veel hout gekapt voor: 

 Nog meer weiland, hooiland en akkerbouw. 

 Voor Köhlerei (houtskool maken). 

 Vanaf 13
e
 eeuw was er extra veel houtskool nodig voor de ertswinning. 

 Glasfabricage: de fabricage van 1kg glas vergt  ± 2m
3
 hout! 

 Flösserei: Tot 1920 dreven tot vlotten samengebonden bomen de Rijn af naar o.m. Rotterdam. 

Deze vlotten waren tot 600 m(!) lang en herbergden tot wel 800 arbeiders die in hutten op de 

vlotten woonden. De reis naar Rotterdam duurde 2-4 weken. 

Als gevolg van al dit kappen was het noorden van het Zwarte Woud op een gegeven moment vrijwel 

boomloos. Vanaf midden 19
e
 eeuw zijn veel bomen aangeplant, vooral Fijnsparren.  

 

1.3.1 De Donau 

In het zuidoosten van het Zwarte Woud ontspringt de Donau. Er is nog steeds discussie over de 

exacte positie van de bron: is dat het ontspringen van de Breg of van de Brigach? Beide zijriviertjes 

van de Donau. Deze twee riviertjes vloeien samen in Donauschwinge, in het zuidoosten. Om er vanaf 

te zijn, meet men de Donau niet van bron tot monding – zoals gebruikelijk bij rivieren - maar 

andersom: van monding naar bron waarbij de Donauschwinge als begin wordt genomen. De zo 

gemeten lengte is 2850 km en dat is langer dan de Rijn. In het zuidoosten van het Zwarte Woud 

ontspringt ook de Elz, een belangrijke zijrivier van de Boven-Rijn, dat is het deel van de Rijn dat 

door de Bovenrijnse Laagvlake stroomt. Een deel van de waterscheiding tussen Donau en Rijn loopt 

dan ook door het zuidoosten van het Zwarte Woud. 

                                                           

2 Of wordt er bedoeld dat het hooi niet geschikt is als veevoer maar als stro in de stallen wordt gebruikt? 
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1.3.2 Naturpark Schwarzwald Mitte-Nord 

Dit Naturpark is het grootste Naturpark van Duitsland. In het zuiden grenst het aan het Naturpark 

Schwarzwald Süd. Het Naturpark beoogt niet slechts de natuur te beschermen maar streeft er ook 

naar het oude, kleinschalige, cultuurlandschap in stand te houden. Natuureducatie, zoals het uitgeven 

van voorlichtingsbrochures, is een middel om daarvoor publieke steun te verwerven; ook het 

ontsluiten van het Naturpark d.m.v. van wandel- en fietspaden, past in dit kader. Daarnaast 

impliceert dit beleid het bevorderen van lokale, duurzame bedrijvigheid. 

Het bos draagt nog de sporen van het vele kappen in het verleden maar wordt tegenwoordig zo 

natuurlijk mogelijk beheerd. Er zijn bosreservaten ingesteld (Bannwälder) waar niet wordt beheerd 

en evenmin wordt gejaagd. Tot de fauna van het bos horen Ree, (Edel)hert en Wild zwijn. In het 

zuiden, in het Feldberggebied, is de Lynx gereïntroduceerd. Bijzondere, maar zeldzame, vogels zijn: 

Auerhoen, Drieteenspecht, Raaf, Dwerguil (Sperlingskauz: de kleinste Europese uil, kleiner dan 

Spreeuw; niet te verwarren met de Dwergooruil). 

 

Momenteel bestaat tweederde van het oppervlak van het Naturpark uit bos en één derde uit 

cultuurlandschap. Dit laatste dreigt te verdwijnen doordat het oude landgebruik economisch niet 

meer uit kan. Hierdoor zou het Zwarte Woud zijn karakteristieke afwisseling van bos, extensieve 

beweiding en hooiland kunnen verliezen. Dit oude boerenbedrijf - overal wat anders maar op een 

bepaalde plek eeuwenlang hetzelfde –heeft de volgende cultuurlandschappen voortgebracht: 

Hooggelegen, open gebieden bestaande uit weiland (Weiden) en hooiland (Wiesen). Hiervan vormen 

vooral de vochtige en natte hooilanden zeldzame biotopen. 

 

Daarnaast zijn er bijzonder waardevolle natuurgebieden met een grote biodiversiteit, zoals: 

 Moore (venen, moerassen) en Moorwälder (moerasbossen). 

 Kaarmeren, de ‘donkere ogen’ van het Zwarte Woud: meren in de karen van gletsjers, afgedamd 

door de laatste eindmorenes. (Zie 2.4) 

 Grinden: door eeuwenlange beweiding ontstane boomloze vlaktes op de delen. 

 Bronnen en stromend water. 

De belangrijkste bron van inkomsten voor het Zwarte Woud is toerisme en wel wintersport.) 
 

1.4 De Bovenrijnse Laagvlakte 

De Rijn wordt door de Duitsers onderscheiden in Alpen-Rhein (Achter- en Voorrijn), , Ober-Rhein 

(Bovenrijn), Mittel-Rhein, en Nieder-Rhein. De laatste is het deel vanaf Bonn naar zee, dus langer 

dan wat wij in Nederland de Nederrijn noemen.  

De Bovenrijn stroomt in het midden van de Bovenrijnse Laagvlakte, een gebied van zo’n 300 

(noord-zuid) bij 40 (oost-west) kilometer. Dit gebied is onderdeel van het Midden-Europese 

slenksysteem, dat van de Rhône tot de Doggersbank3 loopt en al tientallen miljoenen jaren daalt. In 

de loop van miljoenen jaren heeft de Rijn hierin kilometers dikke pakketten kalkrijk sediment uit de 

                                                           

3 Een tak loopt door tot Mjösen in Zuid-Noorwegen 

Panoramafoto vanuit de uitkijktoren 

Yolanda ten Thije 
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Alpen afgezet. Daarbij komt dan nog het sediment bij van rivieren uit de Vogezen en het Zwarte 

Woud. Dit laatste sediment is overigens minder kalkrijk tot kalkloos. De Bovenrijnse Laagvlakte is 

dan ook een bijzonder vlak gebied. Het middelste deel ervan  – het deel van de Freiburger Bucht tot 

Baden-Baden – daalt over ongeveer 100 km slechts 50 meter.  

Vóór het ingrijpen van de mens was de Bovenrijnse Laagvlakte een gebied van actieve, meanderende 

Rijnarmen, oeverwallen, komgronden en verlaten meanders bedekt met moerasbossen:  

zachthoutooibos en hardhoutooibos. Vanwege de vele overstromingen in het voorjaar, heeft men 

echter al in de 19
e
 eeuw in de waterhuishouding ingegrepen (zie verderop). Ook zijn grote delen van 

het gebied vrijwel in cultuur gebracht als landbouwgebied. Wat nu nog aan natuur rest, is het 

natuurgebied Taubergiessen, dat als een van de laatste paradijzen van Duitsland wordt beschouwd. 

 

1.4.1  Taubergiessen 

De naam van dit natuurgebied is samengesteld uit ‘Gießen’- door kwel gevoede beekjes 

karakteristiek voor dit gebied - en ‘Taub’ dat een vissersterm is voor water dat arm is aan vis (zie 

verderop). De Taubergiessen liggen middenin de Bovenrijnse Laagvlakte en herbergen vele, met 

uitsterven bedreigde planten- en diersoorten. Het is dan ook een Natura-2000-gebied en tevens één 

van de grootste (bijna 1700 ha) natuurgebieden van Baden –Württemberg: een langgerekt gebied van 

12 bij 2 km. De volgende ‘biotopen’ worden erin onderscheiden: 

 Westelijk van de hoogwaterdijk, waar het gebied regelmatig wordt overstroomd, staat het 

zachthoutooibos met Schietwilg, Kraakwilg, Amandelwilg, Bittere Wilg, Zwarte populier, Grote 

brandnetel, Gewone smeerwortel, Kleefkruid etc. Tevens Essen-Iepenbos met Es, Gladde Iep en 

Hondstarwegras.  

 Minder vaak overstroomd wordt het hardhoutooibos: Abelen-Iepenbos met Gladde Iep, Gewone 

esdoorn, Gewone Es en Zomereik, Zwarte Els, Beuk en Witte Abeel. Struiklaag met Eenstijlige 

meidoorn, Gewone vlier, Vogelkers, Wilde kardinaalsmuts, Hazelaar, Aalbes; Klimop en Hop 

komen ook op de bodem voor. In de kruidlaag 

Gewone vogelmelk, Slangenlook, Kraailook, 

Vingerhelmbloem, Wilde hyacint en Bosgeelster.  

 Oostelijk van de hoogwaterdijk liggen de eigenlijke 

Taubergiessen: een kleinschalig, waterrijk gebied 

van hooilanden, hagen en meer of minder verlande, 

oude meanders van de Rijn. 

 Dijken van kiezel afgedekt met kalkrijke klei waarop 

veel orchideeën groeien. Vroeger kwamen deze 

orchideeën voor op kalkrijke grindeilandjes in de 

rivier. Deze eilandjes zijn door de kanalisatie 

verdwenen; met de aanleg van deze dijken is het 

voor deze  orchideeën zo gunstige milieu opnieuw 

geschapen. 

 

Smeltende sneeuw en ijs veroorzaakten eeuwenlang grote overstromingen in de Bovenrijnse 

Laagvlakte. Daarom werd de Rijn begin 19
e
 eeuw gekanaliseerd (Ingenieur Tula). Later werd de Rijn 

opnieuw gekanaliseerd. De kanalisaties  - snellere afvoer van het water - leidden tot ernstige 

verdroging van het gebied waardoor veel planten- en diersoorten zijn verdwenen en de ooit zo rijke 

visstand voorgoed verleden tijd werd (‘Taub’ is een vissersterm voor water arm aan vis). Mede door 

de aanleg van het Leopoldkanaal werden vele meanders van de Rijn afgesneden waardoor zij zijn 

verland.  

Sinds enige jaren is een herstelproject- Revitalisierung Taubergiessen – in werking getreden dat o.m. 

beoogt de natuurlijkheid van het ‘Rheinauenlandschaft’ te herstellen en de biodiversiteit te 

bevorderen conform de criteria van Natura 2000. 

gewone vogelmelk 

Leny Huitzing 
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2 Geologie 

Tijdvak begin in Ma 

K
en

o
zo

ïc
u

m
 

Kwartair 
Holoceen 0,01 

Pleistoceen 2,6 

Tertiair 

Plioceen 7 

Mioceen 25 

Oligoceen climax Alpiene plooiing 

35 

Eoceen 55 

Paleoceen 65 

M
es

o
zo

ïc
u

m
 

Krijt  145 

Jura  200 

Trias 

Laat-Trias (Keuper) 

250 

Midden-Trias (Muschelkalk) 

Vroeg-Trias (Bont Zandsteen) 

P
a
le

o
zo

ïc
u

m
 

Perm 
Zechstein 

280 Rotliegendes 

Carboon 
Laat-Carboon Hercynische plooiing 

Vroeg-Carboon 345 

Devoon  395 

Sliluur  430 

Ordovicium  500 

Cambrium  540 

 

Precambrium 
4600 

 

2.1  Het Hercynisch gebergte 

De ondergrond  van het Zwarte Woud bestaat uit graniet en gneis en is een restant van de sokkel van 

het Hercynisch gebergte dat ook wel het Varistisch gebergte wordt genoemd. Dat gebergte ontstond 

in het Laat-Carboon (zie tabel) doordat Gondwana –  o.m. het huidige Zuid-Amerika, Antartica, 

Afrika, India en Australië  – tegen Laurasië (Noord-Amerika, Groenland en Europa + Azië tot aan de 

Oeral) botste. Doordat nog meer continenten ‘zich hierbij voegden’ ontstond in het Perm (zie tabel) 

één groot continent: Pangea. 

 

Het Hercynisch gebergte was een bijzonder hoog - tot wel 6 km - en uitgestrekt gebergte. Einde 

Perm, zo’n 250 miljoen jaar geleden, was dit gebergte weer tot een vlakte geërodeerd. Resten ervan 

vinden we niet alleen in Duitsland - de Harz, waarnaar het gebergte is genoemd, en het 

Rijnleisteengebergte - maar ook in Polen, Tsjechië, in België (Ardennen). Verder in Frankrijk: de 

Vogezen, Auvergne, Centraal Massief, Bretagne. Daarnaast 

horen delen van midden- en zuidwest-Engeland plus het zuiden 

van Ierland er toe. Ook de Spaanse Meseta en de ondergrond 

van Corsica en Sardinië zijn restanten van dit gebergte. Door 

het ontstaan van de Atlantische Oceaan, bevindt een deel van de 

sokkel van dit gebergte zich nu ver weg in Amerika: de 

Appalachen.  

Einde Perm was het Hercynisch gebergte dus weer tot een 

Gert bij Günterfelsen 

Leny Huitzing 
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vlakte afgesleten. Het latere Zwarte Woud en de Vogezen bevonden zich toen even ten noorden van 

de evenaar en er heerste een woestijnklimaat. Daarbij horen rode zandsteenafzettingen die bovenop 

het graniet en de gneis van het oude gebergte liggen. Het gebied daalde en werd overstroomd door de 

zee. Die zee dampte meermalen helemaal droog waardoor zoutlagen achterbleven. Tijdens het Trias 

heerste eerst weer een woestijnklimaat en werd Bont Zandsteen afgezet, vervolgens werd het gebied 

weer overstroomd door een ondiepe zee en werd Muschelkalk (schelpkalk) afgezet. Daarna viel het 

gebied weer droog en werden weer woestijnafzettingen gevormd (Keuper). Tijdens de Jura was het 

gebied weer zee wat resulteerde in mariene afzettingen. Tijdens de daarop volgende periode – het 

Krijt – steeg wereldwijd het zeeniveau.  

 

2.2  Zeebodemspreiding? 

Aan het einde van het Krijt kwam een langgerekte reep in 

het midden van ons gebied omhoog: daar waar nu de 

Bovenrijnse Laagvlakte is, verhief zich een horizontale, 

langgerekte ‘halve cilinder’. De opheffing was het sterkste 

in het zuiden en westen. Het gebied kwam boven water 

zodat de erosie begon. Afzettingen uit het Krijt worden er 

nu dan ook niet meer aangetroffen, sterker nog: in het 

zuiden en westen erodeerden alle afzettingen waardoor de 

granieten sokkel van het oude Hercynische gebergte er aan 

het licht treedt (zie figuur 1).  

Door het opheffen werd de aardkorst uitgerekt en alsmaar 

dunner. Als gevolg van de inmiddels ingezette Alpiene 

plooiing4 werden oude breuken van het Midden-Europees 

slenksysteem ‘geactiveerd’. Dat wil zeggen dat langs deze 

breuken repen aardkorst begonnen te bewegen. De reep in 

het midden van de halve cilinder begon te zakken terwijl 

meer naar buiten repen omhoog kwamen. Hierbij fungeerde 

het tijdens het Perm afgezette zout als smeermiddel. De 

Bovenrijnslenk ontwikkelde zich in de loop van het Tertiair 

(zie tabel) tot een klassieke rift5 van wel 40 km breed en 300 

km lang. De middelste reep is inmiddels 4 km gezakt terwijl 

de ‘schouders’2,5 km zijn opgeheven. Afzettingen die in het 

Zwarte Woud of de Vogezen op geringe diepte liggen, vindt 

men middenin de Bovenrijnslenk op vele kilometers diepte.  

 

Maar in plaats van een ‘Grand Canyon’ van 6,5 km diep, ligt hier nu de Bovenrijnse Laagvlakte. Dat 

is het gevolg van erosie en sedimentatie: verwering van het gesteente en afvoer door de rivieren naar 

de slenk waarin afzetting plaats vond. Van de schouders – de Vogezen en het Zwarte Woud - is 

inmiddels 1,5 km in de slenk verdwenen; daarnaast heeft de Rijn gedurende miljoenen jaren 

gesteente, gruis, grind, zand, silt en klei uit de Alpen in de Bovenrijnslenk afgezet (zie figuur 2); het 

meeste materiaal is afgezet tijdens het Oligoceen, de periode waarin de Alpen het sterkste rezen.  

 
De situatie, schematisch weergegeven in figuur 2, lijkt op het begin van de vorming van een nieuwe oceaan: 

zeebodemspreiding. Dat proces lijkt gestopt te zijn. Anderzijds daalt de Bovenrijnslenk nog wel
6
. Hierdoor  

stroomt – deels ondergronds – steeds meer water dat eerst naar de Donau stroomde nu naar de Rijn. 

                                                           

4 De Alpiene plooiing is zelf weer het gevolg van het  botsen van Afrika tegen Europa.  
5 Bewegende repen aardkorst worden schollen genoemd. Een (relatief) gezonken schol heet een slenk (Engels: rift; 
Duits: Graben) en een (relatief) gestegen schol een horst (bv. de Peelhorst).  
6 Dat wil zeggen: t.o.v. de omgeving. In absolute zin, komt de slenk zelfs omhoog. 

Figuur 1 
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2.2.1 De Kaiserstuhl 
 

 Het Kaiserstuhlcomplex ligt ten noordwesten van Freiburg, oostelijk van de Rijn. 

 De omgeving van de Kaisersthul is één van de warmste gebieden van Duitsland. Door het 

mediterrane klimaat komen er diverse planten en dieren voor – waaronder een aantal van de 30 

soorten orchideeën maar ook de Zachte eik (Quercus pubescens), de Bidsprinkhaan en de 

Smaragdhagedis- die relicten zijn uit het Atlanticum, een warme periode ongeveer 9000- 6000 

jaar geleden. Toen het klimaat weer kouder werd, konden deze soorten alleen in dit warme 

gebied overleven. Dat geldt ook voor de Wilde druif (Vitis vinifera subspecies sylvestris) een 

zeldzame plant die in de ooibossen van de Bovenrijnslenk voorkomt. Op de Kaiserstuhl zijn ook 

veel wijngaarden. 

 Het Kaiserstuhlcomplex betreft resten van een tertiair (Mioceen: 16-18Ma) vulkaancomplex dat 

nu 350 m boven zijn omgeving uitsteekt. Hoogste deel (Totenkopf) is 556,7m NN; het complex 

was oorspronkelijk 2x zo hoog. Huidige doorsnede: 16 km; oppervlakte: 92 km
2
.  

 De bodem is, vooral in het noordoosten, bedekt met een dikke - tot 40 m - laag löss. Deze löss is 

afgezet tijdens de koudste periode van de laatste ijstijd en is afkomstig uit de Kalkalpen. 

 De Kaiserstuhl is een carbonatietvulkaan. Alle carbonatietvulkanen zijn gebonden aan 

continentale riften zoals bijv. de Oost-Afrikaanse slenk. 

 

2.3  De Rijn 

 Zoals eerder vermeld, bestaat de Rijn uit diverse onderdelen: de Alpenrijn, de Bovenrijn, de 

Middenrijn en de Niederrhein, dat is het stuk vanaf Bonn en is dus langer dan onze Nederrijn. 

Pas sinds enkele honderdduizenden jaren vormen deze stukken één geheel. Lange tijd stroomde 

de Boven-Rijn van ongeveer (het huidige) Basel naar (het huidige) Mainz waar de rivier op het 

Rijnleisteengebergte stuitte en een stuwmeer vormde. In dit stuwmeer zette de Rijn kilometers 

dikke lagen sediment afgezet. Dat verklaart waardoor de Bovenrijnslenk zo vlak is  

 De Aare stroomde aanvankelijk naar het noordoosten, naar de Donau. Maar door het 

omhoogkomen van vooral het zuiden van het Zwarte Woud, verlegde de Aar haar loop via de 

Doubs naar de Rhône en later – als gevolg van het voortgaande zakken van de Bovenrijnslenk - 

naar de Bovenrijn.  

 Door het omhoogkomen van het Rijnleisteenmassief aan het einde van het Mioceen (zie tabel) 

ontstond een naar noordwest afwaterende rivier: de Pre-Rijn ( de latere Niederrhein) die vanaf 

ongeveer het huidige Koblenz naar het huidige Bonn stroomde. Door achterwaartse erosie 

breidde de Pre-Rijn zijn stroomgebied uit en bereikte het stuwmeer in de Bovenrijnse Laagvlakte 

dat vervolgens afstroomde. 

 Midden-Pleistoceen (zie tabel) verlegde ook de Alpen-Rijn – die aanvankelijk eveneens naar de 

Donau stroomde – zijn loop vanaf het Bodenmeer naar het westen, naar de Bovenrijn7. 

 

                                                           

7 De geschiedenis van de Rijn wordt mooi verbeeld in een uitzending van de WDR. 
http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2011/0125/003_rhein.jsp. Wie der Rhein wurde was er ist, die 
Entstehungsgeschichte eines ungewöhnlichen Flusses.  

Figuur 2   

Geologische dwarsdoorsnede van de Vogezen tot  aan  het  Neckartal 

Bron: http://www.naturparkschwarzwald.de 

http://www.naturparkschwarzwald.de/
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2.4  De invloed van de ijstijden 

 In tegenstelling tot Nederland, was het Zwarte Woud ook 

tijdens de laatste ijstijd met landijs bedekt. Hiervan getuigen 

o.m. diverse kaarmeren bv. de Titisee. Een kaarmeer ontstaat 

door ophoping van sneeuw hoog in het gebergte. Tijdens de 

accumulatie van de sneeuw verandert die in ijs; door het 

ronddraaien van dit ijs wordt een kom uitgesleten. Aan het 

einde van de ijstijd ‘trok het ijs zich terug’ d.w.z. het smolt ijs 

weg; tijdens stilstandfasen werden eindmorenes gevormd. De 

laatste eindmorene sluit de kaar af waardoor er water in blijft 

staan: een kaarmeer. 

 De huidige topografie van het Zwarte Woud is – afgezien van 

latere veenvorming  - door het landijs gevormd. 

 Een ander teken van de ijstijd is de afzetting van löss, 

tientallen meters dikke lagen löss op de lage heuvels van het 

voorgebergte.’s Zomers werd het smeltwater van de gletsjers 

afgevoerd door ‘vlechtende’ of verwilderde rivieren: een 

netwerk, van parallelle, ondiepe, beddingen. Ook in de Bovenrijnslenk was sprake van 

vlechtende rivieren. ’s Winters lagen deze beddingen droog. Aan het einde van de laatste ijstijd, 

zo’n 11.000 jaar geleden, was het bijzonder koud en waren er regelmatig flinke stormen. 

Overheersende zuidwesten winden kregen vat op het fijne, kalkrijke sediment silt (fragmentjes 

van 2-64 micron) en lutum (alles < 2 micron) en hebben dit materiaal als tientallen meters dikke 

lagen kalkrijke löss op de aan de Rijn grenzende lage heuvels van het voorgebergte afgezet. De 

löss op de noordoostzijde van de Kaiserstuhl zou afkomstig zijn van de Kalkalpen. 

 

 

3  Geraadpleegde websites en literatuur 

 Tussen de bergen en de zee, de wordingsgeschiedenis der Lage Langen. J.I.S. Zonneveld. Utrecht 

(1977) Hoofdstuk 14. Uit de geschiedenis van Rijn en Maas. 

 http://www.naturparkschwarzwald.de  

 http://www.themenpark-umwelt.baden-wuerttemberg.de 

 Taubergiessen.com 

 Gemeentelijke website van Ettenheim 

 Wikipedia 

http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2011/0125/003_rhein.jsp Wie der Rhein wurde was 

er ist, die Entstehungsgeschichte eines ungewöhnlichen Flusses. Uitzending WDR,programma 

Quarks en co, 25-01-2011. 

 

Panoramafoto vanuit de uitkijktoren 

Yolanda ten Thije 

hommelorchis 

Yolanda ten Thije 

http://www.naturparkschwarzwald.de/
http://www.themenpark-umwelt.baden-wuerttemberg.de/
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Sfeerverslagen 
 
Naar de Fischteigweg en Saure Matten 
zondag 29 april door Francien Karsten 

 

Zwaar bewolkt, later zonnig. 

Prachtig, geaccidenteerd landschap, boomgaarden in 

bloei (kers en appel). Kleine wijngaardjes, bloeiende 

bermen, redelijk wat vlinders. Langs de visvijvers was 

veel te zien aan verschillende vogels. Eenden, dodaars; 

in de rietgebiedjes misschien een kleine karekiet. 

Zwarte wouw en buizerd zaten elkaar in de haren. De 

wandeling was prettig wat de afstand betreft (7 km.) 

en gemakkelijk op te splitsen. 

 

 

Ten zuiden  van Ettenheim 

zondag  29 april door Jacques Bogaarts 

 

We zijn met 3 personen naar het begin van de route gefietst (het plan 

was om route 4, 5 en 7 uit het boekje te doen). Onderweg bleek het 

aanbod aan vogels, insecten en andere fauna (afgezien van 

sporen)enigszins beperkt. Er werden toch nog wel wat vogels en 

insecten gespot, wat (met name wat betreft de insecten) tot enige 

leerzame momenten zorgde. Botanisch bleek de tocht wat 

vruchtbaarder. Het eerste deel (tot de uitzichttoren)werd in langzaam 

tempo afgelegd, waarbij goed gekeken werd in de bermen van het pad. Bij de uitkijktoren haakte één 

deelnemer af. Het was lunchtijd en de andere twee hebben bij de uitkijktoren een kop koffie met 

appelgebak genuttigd. Na de lunch werd vooral naar de plantenwereld gekeken. Het bleek hier erg 

vruchtbaar te zijn om even van de paden af te gaan naar de hoger en lager gelegen weitjes. Deze 

leverden een verrassend aantal bijzondere waarnemingen op. 

Er is ook nog gekeken naar de bijeneter, maar hoewel de andere excursiegroep foto’s kon laten zien, 

hebben wij er geen spoor van gevonden. 

We zijn om 10.00 uur vertrokken en 16.30 uur naar het kamp teruggekeerd. 

 

 
Noordelijk deel van de Taubergiessen 
maandag  30 april door Guda Poot 

  

Gepland was: fietsen naar Taubergiessen om daar de 

orchideeënwandeling (6,5 km) te lopen en daar achteraan nog de 

vlinderroute van 2,5 km. Hoe slecht kennen we onszelf!! 

Er was eveneens een volledige fietsexcursie naar dit gebied voor 

mensen, die de hele dag wilden blijven fietsen. De twee groepen 

waren bij de start niet uit elkaar te houden. Het gevolg: meerdere 

kapiteins op het schip en een fietstocht naar Taubergiessen, die over 

een uitputtende, zeer heuvelachtige route ging. Loes, een paar jaar 

ouder dan ik, fietste naast me en zag een flink steile helling aankomen. “Sorry hoor, ik moet even 

vaart maken want anders kom ik er niet bovenop” zei ze en fietste voor me uit de bult op. Toen ik 

haar later complimenteerde met de kracht, die ze nog in haar benen had, antwoordde ze losjes: “Och 

ja, een kwestie van in beweging blijven,hè”. Pas dagen later hoorde ik, dat ze een elektrische fiets 

 

O, wat geniet ik weer! 

Voorjaarskamp Ettenheim, 

Heuvel op – heuvel af 

zo naar de Rijn. 

Dat Taubergiessen, het 

Supernatuurgebied 

fietsend doorkruisen - 

niets is er zo fijn! 

 
Adri Harteveld-Bol 

Roodborsten dreigen 

Hoorbaar vogelgekletter 

Ze stellen grenzen 

 
© mei 2012 haiku, Theo Leussink 

Boomgaard in bloei 

Yolanda ten Thije 
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had en werd mijn frustratie iets minder. Bij de toegang tot het 

noordelijk deel van de Taubergiessen troffen we een gebouwtje aan van 

het plaatselijke Staatsbosbeheer en wij naar binnen om meer informatie 

te vragen. Het interieur leek meer op een rommelzolder dan op een 

informatiepunt en er was geen mens te bekennen, maar …..wel 

duidelijk te horen. Na enige tijd toch maar eens geroepen en er kwam 

antwoord: hij was aan de telefoon en zou ons aanstonds te woord staan. 

Na een klein half uur en enkele kopjes koffie was ons geduld op. We 

verzamelden wat folders en gingen op pad. En toen was daar toch 

ineens een hijgende boswachter, die zijn excuses aanbood en vertelde 

dat zijn moeder zojuist was overleden en dat er dus veel te regelen viel. 

Leny condoleerde hem vol empathie, maar verdacht hem er toch van 

zijn moeder al vele malen te hebben laten hemelen wanneer dat zo 

uitkwam. Zijn informatie was kort, maar krachtig: “Ga het gebied in en je ziet alles wat je wilt zien”. 

Dat deden we dus maar. Het wandelen in klein gezelschap was een verademing, maar halfweg de dag 

hadden we zo’n 500 meter afgelegd! Zodra ik hoorde: “Zeg heb jij die zegge gezien?”wist ik, dat we 

over ongeveer 20 minuten verder konden lopen. Het plan om ons groepje van negen deelnemers nog 

weer te splitsen in twee subgroepjes werd enthousiast begroet, maar 

leidde in de praktijk al snel weer tot één groep. Desalniettemin 

hadden we een fantastische dag, die begon met oorverdovend 

gezang van de nachtegaal. Zelfs de zwartkop, toch ook niet de 

meest bescheiden zanger in het vogelrijk, kwam er nauwelijks 

tussen. De orchideeën gaven aanleiding tot hommeles (het is een 

hommelorchis; welnee het is een bijenorchis). Met het stijgen van 

de temperatuur ’s middags kwamen de vlinders en libellen in beweging, waarbij we van Yolanda 

leerden hoe een vlindervrouwtje aangeeft, dat ze géén zin in seks heeft. Tot slot zijn we afgeweken 

van de orchideeënroute en nog even het hardhoutooibos ingelopen. Een paradijsje met uitgestrekte 

velden vol daslook en met bruggetjes, die je op eigen risico mocht oversteken. Met pijn in ons hart 

keerden we dit gebied veel te snel de rug toe om via een prachtige fietsroute (volg vanaf de dijk bij 

de start van de orchideeënroute de bordjes: fietspad naar Kappel) moe maar voldaan om vijf uur op 

de camping te arriveren. 

 

 
Voorgebergte Münchweier 
maandag 30 april door Wil van Putten 

 

We begonnen met wandeling 14 in het “toekomstige oerbos” van Münchweier. Een bosgebied waar 

geen menselijk ingrijpen plaatsvindt. Dat is ook wel te zien aan de talloze omgevallen bomen en zo. 

Volgens de gegevens is er geen jacht meer, maar het bos is vergeven van de jachthutten. 

Je komt niemand tegen, althans wij niet. De wind waait door de boomtoppen die hier erg hoog zijn 

en alleen de vogels laten zich goed horen. Helaas niet altijd zien. We hebben gespeurd naar de 

Zwarte Specht, maar helaas. Na de rondwandeling Bannwald Ofenberg hebben we de 

Naturerlebnisweg nr. 13 gelopen. Een wandeling die ons steenuiltjes beloofde. Helaas geen 

steenuilen. Wel al dan niet gespoten (roundup?) wijngaarden, incl. slakken. De wandeling leidde 

naar en door het dorp, een net, slaperig dorpje. Alles ademt een relaxed sfeertje. Wat de informatie 

ons niet beloofde, maar wat wel geschiedde, was het baltsen van de wielewalen. Door de fruitbomen 

en de weiden. Een leuk moment. 

Bij de informatieborden lagen stukken dakbedekking. Volgens een oud-KNNV’er, Charles Fürstnerr 

uit Amsterdam, moet je daar altijd onder kijken, omdat dan de leukste beestjes, zoals een hazelworm, 

gevonden worden. Terwijl ik dat vertel en het plakkaat optil, zien we een prachtige 30 cm. lange, 

hazelworm die zich liet bewonderen en fotograferen. 

 

Teken van liefde? 

Dat is godsonmogelijk! 

Draai ze de nek om! 

 
© mei 2012 haiku van Theo Leussink 

 

Hij wil wel maar zij niet 

 Yolanda ten Thije 
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Marbach en Limbach 
dinsdag 1 mei door Ria Sinkeldam  

 

Er was een fiets- en een autogroep. Het verzamelpunt was de 

uitzichttoren Heubergturm. In totaal waren we met 18 mensen. 

Allereerst beklommen we de toren. Het uitzicht was magnifiek!! 

Heel in de verte zagen we de besneeuwde toppen van de 

Vogezen… 

Daarna begonnen we aan de wandeling Marbach. Hoewel de 

route in het begin wat moeilijk te vinden was, liepen we de route volgens plan. Het was een prachtige 

wandeling! Met als hoogte punt: de bijeneters! Vanachter het hek konden we ze heel mooi zien. Wat 

een schitterende kleuren hebben ze: groen, rood wit, goudgeel. In een boom zaten er wel 9 bij elkaar. 

Deze plek is echt hun territorium, want ze blijven allemaal in deze buurt. We hebben er lang naar 

gekeken…. 

Ook hebben we nog de witte bloemen in het gras, vlakbij de bijeneters, gedetermineerd. In een vorig 

kampverslag werden deze Pulsatilla alpina genoemd. Maar wij kwamen uit op de Anemone 

sylvestris. 

Hoog in de lucht: de buizerd, de zwarte wouw en de torenvalk. We gingen met 9 mensen verder op 

pad om wandeling no 4 te doen. Het weer werd steeds mooier, ja warm zelfs! De tocht was wederom 

prachtig: golvend landschap met veel fruitbomen, zo aan de weg de kersen- en walnotenbomen, en 

ook heel veel wijngaarden. Je zag met de dag de nieuwe ranken aan de wijnstok groeien! Wel was 

het druk, het was 1 mei, de mensen waren vrij. Gezinnen aan de wandel, of een groepje jongelui met 

een bolderkar met bier! Zo maakt een ieder er weer, op zijn of 

haar manier, een fijne dag van! 
 

 
Münstergraben-Dörlinbachergrund 
dinsdag  1 mei door Pauline Wehrmeijer. 

 

Vier personen op de fiets vanaf de camping en drie met de auto. 

Prachtige veenweitjes waarvan we met z’n allen enorm hebben genoten. 

Bij Münstergraben slechts 2 km. gelopen, met kromme nek, langs kleine 

beekjes. Dankzij lange benen konden we met vereende krachten 1 man 

over de beek en 1 vrouw voor de beek met Heukels het gouden ribzaad 

determineren. De mooiste waarneming was waarschijnlijk de knollathyrus (2x) een ernstig bedreigde 

soort. De twee goudveilen: de verspreidbladige en de paarbladige waren bijzonder om te zien. Met 

de zon er op echt als goud. 

Een wissel met reeënsporen gezien. 

Genoten van de vele vogelgeluiden, maar vooral van de grijskopspecht. Het gekibbel over 

welles/nietes van het horen van het goudhaantje was bijna vermakelijker dan het gezang van het 

vogeltje. 

 

 

Flora gaat met mij 

Ze gaat met mij aan de haal 

Sluit haar in mijn hand 

 
© mei 2012 haiku, Theo Leussink 

Arabidópsis 

Zandraket schiet uit aarde 

Groeirichting op koers 
 

© mei 2012 haiku, Theo Leussink 

Anemone sylvestris 
Connie Stumpel 

 

moeraszegge 
Eric Stockx 

 

rozetstreepzaad 

Leny Huitzing 
harlekijn 

Yolanda ten Thije 

citroentje op kruipende zenegroen 

Yolanda ten Thije 
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Wandeling 13 en 14 uit Naturerlebniswege rundum Ettenheim 
woensdag 2 mei door Connie Stumpel 

 

Lopend vanuit de camping vonden we met gemak, via 

het pad langs de Ettenbach, het begin van route 13. Luid 

wielewaalgezang en een prachtige lichtval zorgden voor 

een uitbundige lentesfeer.  

Aan Lidewijde Stam hadden we een geweldige gids. Ze 

leidde ons over paden die naar ergens leidden en zij 

leidde ons over paden die naar nergens leidden. Steeds 

enthousiast geassisteerd door Mauk Driessen. 

Het was een afwisselend landschap met mooie 

vergezichten op de andere wandelingen in dit gebied. 

Bijzonder hoe 

een streek binnen een paar dagen zo vertrouwd kan 

worden. Weilanden met een grote diversiteit aan 

voorjaarsbloemen. Boomgaarden met hemels geurende 

appelbloesem, zie foto 2. Wijngaarden waar we per dag 

meer groen uit de kale takken zagen komen. 

Koolzaadvelden, zo geel als geel kan zijn! We kwamen 

langs een schapenfamilie die een Pipo de Clown wagen 

ter beschikking hadden, zie foto 3. 

En steeds was de zang van de wielewaal heel dichtbij te 

horen. Maar, zoals gebruikelijk, we hebben hem niet 

gezien.  

In de lucht een buizerd, een zwarte en ook een rode 

wouw. De mitrailleur-roffel van de zwarte specht was 

niet te missen. We dronken koffie op een bankje en 

genoten de lunch op een wild-romantisch picknick 

plekje. Daarbij het mooiste weer van de wereld. 

Het vinden van de weg van route 13 naar route 14 

viel niet mee. Ook de weg terug van 14 naar ‘huis’ 

viel, ondanks kaarten, kompas en de vele jaren 

ervaring in de groep, niet mee. Maar de rustig 

doorzettende gids en haar assistent speelden het klaar 

om een punt van herkenning te bereiken. En bij de 

Anna kapel waren we weer bijna thuis! 

 

 
Wandeling rond Ettenheim 
3 mei 2012  door Diana van Putten 

 

Het is een prachtige ochtend als we aan de wandeling beginnen. Er staan diverse borden met 

informatie over vogels, vissen en amfibieën. Het landschap is golvend met op de achtergrond de berg 

met de windmolens die we op de camping ook zien. We zijn erg blij met de omgeving en de mooie 

rustige sfeer. Er zijn volop waarnemingen. Ook de boer en zijn hond geven acte de  

présence. Onder het gezang van de nachtegaal drinken we koffie onder een boom. De kikkers geven 

een concert. We plukken munt om thee van te maken. Bovenlangs gaan we op de terugweg. Het is 

heel warm. Door de hooggelegen buitenwijk keren we terug. Twee dode hazelwormen liggen op 

straat. Thea wordt er treurig van. Zij brengt een takje mee waar de kleine vruchtjes van de walnoot te 

zien zijn. 

groener kan groen niet zijn  

Connie Stumpel 

Pipo de Clown wagen 

Connie Stumpel 

geurende appelbloesem  

Connie Stumpel 
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Taubergiesen, zuidelijk deel 
4 mei door Henk Boss 

 

Vertrek met 7 personen op de fiets.Direct na de camping de 1
e
 stop, omdat men dacht een 

waterspreeuw te zien bij de Ettenbach. Na de autobahn kwamen we door het Niederwald. Midden in 

het bos stond een hut waar een fietser met helm op viool zat te spelen. Vervolgens hebben we in Rust 

het pretpark aanschouwd. Daarna zijn we via de groene fietspaden naar Weisweil gefietst. Op de weg 

van Weisweil naar de Rijn hebben we het skulpturenpad gevolgd, waar langs de weg  allerlei houten 

figuren te bewonderen zijn. Deze zijn met een kettingzaag gemaakt. Bij uitspanning Rheinblick 

koffie gedronken en gegeten. Vervolgens door het 

natuurgebied Judenkopf weer huiswaarts gefietst. Onderweg 

regelmatig gestopt om planten, vogels en insecten te 

bewonderen. (ringslang in zijriviertje Leopoldskanaal) 

 

 
Rheinwald ten westen Van Weisweil 
4 mei door Jacques Bogaarts 

 

Mooie zomerse dag. Fietstocht naar Rheinhausen en vandaar het Rheinwald in. Vergelijkbaar met de 

dijk in Taubergiesen, alleen minder fraaie vegetatie. Als we in het gras zitten om een zegge te 

determineren, komt er een boswachter ons vriendelijk verzoeken rekening te houden met de 

gevoelige plek. Hij vertelde dat op de dijk het hooi van de dijk uit Taubergiessen werd gedeponeerd 

om zo de flora te verrijken. Hij liet (waarschijnlijk omdat we er als floristen uitzagen die wiste wat 

ze deden) in het midden of we er bleven zitten of er af gingen. We gingen er toch maar netjes af. De 

rest van de tocht ging via dijken en bossen naar de Limberg ten O. van Sasbach. Dit was geologisch 

wel interessant. Aldaar koffie gedronken en daarna, ongeveer via dezelfde weg  terug naar de 

camping. Onderweg veel bloeiende Weede en 3x koffie. Totaal 60 km. gefietst. 

 

 
Bijeneters op de Kallenberg  
4 mei  door Peter van Wely 

 

Nadat ik bij de choc de vele enthousiaste 

verhalen over bijeneters had gehoord, wilde deze 

jongen niet eerder naar huis, voordat hij ook bij 

de kolonie was geweest. Toen 3 bijeneters ook 

zo vriendelijk waren om mij donderdagavond op 

de camping gedag te zeggen en de weerman had 

gezegd, dat vrijdag de allermooiste dag zou 

worden kon ik die dag natuurlijk niet thuis 

blijven.  

Vrijdag op mijn fiets bij prachtig weer de 

Aalscholverroute gefietst, In Ettenheim was ik de route even kwijt, maar wat maakt dat eigenlijk uit, 

in zo’n dorpje begeleid door Europese kanaries en zwarte roodstaarten enz. Er zijn altijd wel een 

paar vriendelijke Duitse vrouwen, die mij de weg 

willen wijzen en mij op het goede pad brengen. Begeleid door grasmussen, geelgorzen, zwartkoppen, 

tuinfluiters en gekraagde roodstaarten, wordt het steeds steiler en moet ik gaan lopen. Het valt me 

op dat in potentieel geschikte biotopen, de heggenmus en de braamsluiper ontbreken. Net wanneer ik 

mij begint af te vragen, of ik wel naar de goede top loop, hoor ik ineens ‘pruuk’- ‘pruuk’ en vliegt er 

een bijeneter met zijn fladderende en stijve vlucht voorbij. ‘Toe maar jongen’ zeg ik, ‘wijs jij mij 

maar even de weg’. Ondanks de pijn in mijn voeten en mijn benen ga ik steeds harder lopen. 

bijeneters 

Adri Harteveld 

ringslang 

Yolanda ten Thije 
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Ondertussen komen er nog een 2
e
 en 3

e
 bijeneter in 

slow motion voorbij. Zo, dat is even kicken. In mijn 

draf zie ik een vrouwtje grote bonte specht. Op een 

afstand van 2 meter zie ik een paartje boomvalken 

baltsen, een biddend vrouwtje toerenvalk, op een 

paaltje een buizerd en een rode wouw die boven mij 

cirkelt. De Europese kanaries zijn druk aan het zingen en baltsen. Ik ben nog niet eens aan de top, 

dus het mooiste moet nog komen! In lichtelijk staat van opwinding probeer ik mij te herinneren hoe 

ik er nou precies moest komen. Paulien had het over een kapelletje, maar moest ik nou rechtdoor of 

rechtsaf? Volgens Eric moest ik een hek of afsluiting 

gewoon blijven volgen. Terwijl ik het kapelletje al 

gauw gevonden heb, spot ik verschillende soorten 

zweefvliegen, langpootmuggen, een snavelvlieg, een 

schitterende bladwesp. Al eerder zag ik een prachtige 

violette houtbij. Aan vogels de groene specht. Hoog 

in de boom hoor ik de kleine bonte heel mooi als een 

vlugge ratelaar roffelen. Bij de afgraving komt een 

snorrende oeverzwaluw  

voorbij en lokaliseer ik twee zingende boompiepers 

en opeens heb ik twee bijeneters in beeld. Prachtig in 

zit. Maar waar zitten al die andere nou, die ik wel 

hoor, maar niet zie? Ondertussen zijn mijn benen erg 

rood en opgezwollen en jeuken van de brandnetels. Je moet er wel wat voor over hebben. Al een 

tijdje hoor ik nu de koekoek roepen. Omdat het zo stil is zie ik hem al gauw. Aangezien hij tijdens het 

roepen voortdurend buigingen maakt en tegelijker tijd de staart spreidt, moet er een vrouwtje in de 

buurt zitten. Natuurlijk houdt die haar kop, het zijn ook van die stiekemerds. Volgens mij lid van de 

AIVD. Dit geldt ook voor boswitjes, waarvan ik 5 exemplaren spot, waaronder 2 mannetjes die flink 

hun best doen maar de vrouwtjes willen geen enkele toenadering. Het zijn ook net mensen. Wanneer 

ik het vrouwtje van de koekoek hoor giechelen, word ik opeens klaarwakker. Zie je nu wel dat die er 

wel zat! Boven mijn hoofd speelt zich nu een waar koekoekenballet af. Twee koekoeken die in 

vervoering elkaar achterna vliegen. Het mannetje roepend en de staart spreidend. Het vrouwtje 

spreidt nu ook steeds de staart, terwijl ze voortdurend giechelt. Verder dan wat uitdagend gedrag in 

de trant van pak-me-dan, want je kan me toch niet krijgen, komt het niet. Het mannetje moet 

tenslotte afdruipen.  

Ondertussen heb ik tussen een kakofonie van geluiden een zacht slissend liedje kunnen traceren, wat  

Vogelgeluiden 

Het roept, zingt, krast, schreeuwt en krijst 

Dat’s turbulente 

 
© mei 2012 haiku , Theo Leussink 

haft 

Eric Stockx 

 

 

bont zandoogje 

Yolanda ten Thije 

bruin dikkopje 

Yolanda ten Thije 
dagpauwoog 

Yolanda ten Thije 
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mij leidt naar een mannetje grauwe vliegenvanger 

in zit. Minutenlang blijft hij zingen en krijg ik hem 

close in beeld. Laag over de vegetatie vliegen 

dagpauwogen, kleine vos, landkaartje, bont 

zandoogje, 2 bruin dikkopjes en nog een 

hooibeestje. 

Opeens een massaal pruuk-pruuk; ik zit vlakbij een 

groep bijeneters, maar ik zie ze niet. Ik sta op de 

verkeerde plek met inmiddels zeiknatte schoenen 

tussen de stekende brandnetels. Ik ben heel  

dichtbij, dus nog even geduld. Aan het eind van het 

hek op een open stuk, waar ik al eerder twee keer 

was geweest en niets zag, hoor ik nu uit een dicht 

wilgenbosje massaal ‘pruuk-pruuk. Of het nu door 

de twee rode wouwen komt die laag, in contrast  

met de blauwe 

lucht, rond 

cirkelen, opeens vliegen de bijeneters uit het bosje op en luid 

roepend blijven ze heen en weer cirkelen. Mama mia, bingo. Ik 

begin al gauw te tellen en kom tot 19 stuks. Op een houten 

hekje zie ik nog 7 bijeneters in de stralende zon toilet maken. 

Eindeloos zit ik te genieten van een bijna ‘Afrikaans’ tafereel. 

Het landschap ontbrak er nog aan. Met 26 bijeneters in de ‘tas’, 

de eerder waargenomen exemplaren heb ik niet eens meegeteld 

en een hoofd vol indrukken keer ik huiswaarts. Mijn zeiknatte 

schoenen en mijn jeukende schroeiende benen voel ik niet. Blij 

kom ik thuis in mijn studentenhok alleen zonder vrouw, aber ich 

habe eine Putzfrau mit frühstuck. 

 

n.a.v. dodenherdenking: 

 

Een zonnige dag in mei 

De vogels fluiten 

Geritsel van een bamboeplant 

Mieren met kruimels jongleren 

Even wordt de rust verstoord 

Door het blaffen van een hond 

Een lieveheersbeestje op  mijn hand 

Er fladdert een vlinder rond 

 

Een zonnige dag in Ettenheim 

De doden worden herdacht 

Bij monumenten klinkt de ‘Last Post’ 

Morgen wordt voor vrijheid gevlagd 
 

bijeneters 

Yolanda ten Thije 

Peter en Yolanda 

Jaap en Leni Uittien 
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Orchideeënwaarnemingen Ettenheim e.o. voorjaar 2012 

Gerard Harteveld 

 

Zowel  in 2009 als in 2012 hebben KNNV’ers vanuit camping de Oase in Ettenheim op hun kruip-

wandel-, fiets- en auto-excursies vele planten waargenomen, waaronder ook orchideeën. Hoewel het 

dezelfde periode betrof – eind april tot begin mei – vallen enkele verschillen op. Er zijn minder 

soorten en minder exemplaren gevonden. In 2009 vond men maar liefst 16 soorten, de vier hybride 

soorten niet meegerekend. Dit jaar, 2012, bleef de teller staan op 9 soorten. Het aantal ingeleverde 

excursieformulieren met orchideeën-namen gaf een soortgelijk verschil aan: 14 in 2009 tegen slechts 

7 in 2012. De excursiebestemmingen kwamen beide jaren grotendeels overeen. Een mogelijke 

verklaring kan gevonden worden in de weers-omstandigheden. De weken april voorafgaand aan het 

kamp in 2012 was het weer in Nederland (en wellicht ook in Ettenheim e.o.) bijzonder koud voor de 

tijd van het jaar, terwijl er in die periode in 2009 juist uitzonderlijk hoge temperaturen gemeten 

werden met veel zon en weinig regen. Verder was er in 2009 een aantal uitgesproken 

orchideeënliefhebbers/kenners onder de kampdeelnemers actief in tegenstelling tot in 2012 waar dat 

niet het geval was. Genoeg soorten restten er om ook dit kamp van te genieten, als daar zijn de 

Breedbladige, de Spinnenorchis, het Soldaatje en de Aangebrande orchis die in ruime mate te  

bewonderen waren. 

 

soorten orchideeën waargenomen in Ettenheim e.o. 

 

2009 2012 

26-4/2-5 29-4/4-5 

Anacamptis morio Harlekijn v v 

Cephalanthers longifolia Wit bosvogeltje v v 

Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis v - 

Dactylorhiza majalis Brede orchis v v 

Epipactis helleborine Wespenorchis v - 

Himantoglossum hircinum Bokkenorchis v - 

Neottia nidus-avis Vogelnestorchis v - 

Neottia ovata Grote keverorchis v v 

Neotinea ustulata Aangebrande orchis v v 

Ophrys holocera Hommelorchis v v 

Ophrys sphegodes Spinnenorchis v v 

Ophrys araneola Vroege spinnenorchis v - 

Orchis mascula Mannetjesorchis v - 

Orchis militaris Soldaatje v v 

Orchis purpurea Purperorchis v - 

Orchis simia Aapjesorchis v v 

 

Totaal aantal soorten 16 9 

Aantal formulieren met orchideeënvondsten 14 7 

hommelorchis 

Leni Huitzing 

soldaatje 

Leni Huitzing 

 

wit bosvogeltje 

Yolanda ten Thije 

 

grote keverorchis 

Leni Huitzing 
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Een bijzondere orchidee: Neotinea ustulata 
door Gerard Harteveld 
 
Van de fraaie orchissen in Ettenheim en omgeving, die zich dit voorjaar feestelijk aan ons vertoonden, kies ik  
een favoriete van mij om even bij stil te staan: de Aangebrande orchis, de Neotinea ustulata. voorheen Orchis 
ustulata Een nadere verkenning aan de hand van de literatuur en het internet.
 
Bijzondere kleuren en vormen. 

Wie wordt er niet blij van de 
aanblik van dat kleine 
plantje dat men door zijn 
bijzondere bloemkleuren 
met zijn bijna zwart-
purperen kop toch niet licht 
over het hoofd ziet. Met zijn 
‘aangebrande’ zwartrode 
knoppen aan de bovenkant 
en naar beneden toe 

lichtere aar een opvallende, vrolijke verschijning. 
Het mooist vind ik hem als de bloedrode ronde 
bovenkant nog niet helemaal open is. De Engelsen 
noemen hem Burnt-tip Orchid. De bloemen zijn de 
kleinste van alle ca. 160 Europese orchideeën-
soorten, de Engelsen noemen hem daarom ook 
wel Dwarf-dark-winged Orchid. 
Van bovenaf gezien heeft hij veel van een 
natuurlijke mandala, van voren is het wel een 

groep gehelmde Playmobil-
mannetjes die met gestrekte 
armen en benen vrolijk komen 
dwarrelen uit een donkere wolk 
of rechtstreeks uit de hemel. De 
kleine witte lip met kleine 
purperrode vlekken lijkt op een 

mensfiguur met de lip verdeeld in 
twee brede mollige ‘armpjes’ en  
korte ‘beenstompjes’ soms met een 
klein tandje ertussen. In Kent noemt 
men hem wel Lady Orchid: de korte 
beentjes lijken ook wel de wijd 
uitgespreide jurk van een dame met een gesloten 
hoed. De naar voren gebogen gekleurde sepalen 
en petalen vormen een kapje. Behalve de 
Aangebrande orchis zijn er nog enkele andere 
Europese orchideeën met mensvormige bloemen. 
Ik noem het Soldaatje en het Aapje, de Purper- en 
de Poppenorchis en zelfs de Vliegen-orchis heeft 
het ook wel iets mensvormigs in zich.  
 
Geuren 
Dichterbij de bloem gekomen, blijkt die ‘enigszins 
welriekend’ te zijn, ‘grappig te geuren naar 
gekookte kersen’ of ‘aangenaam naar honing en 
vanille’ te ruiken of ‘een sterke, zoete, honing-
achtige geur te hebben die lijkt op Heliotroop’. De 
later bloeiende ondersoort de Neotinea ustulata 
subsp. aestivalis ruikt anders: ‘zwak, een beetje 
onprettig naar citroenen’.  
 
 

 
Verspreiding 
De N. ustulata komt voor in 
de gematigde streken van 
Europa tot Engeland, 
Denemarken en de 
Baltische staten en in 
West-Azië. Na 1952 
verdwenen in Nederland 

zou hij recent  zijn gevonden.Op 
www.nu.nl/wetenschap wordt de terugkeer van de 
N. ustulata in Nederland gemeld: volgens Leids 
onderzoek komt dit door de opwarming van de 
aarde, die in Nederland gunstiger omstandigheden 
schept voor veel planten. 
 
Stoffijn 
Zoals de meeste aardorchideeën heeft de 
Aangebrande orchis stoffijn zaad. Een rijpe 
capsule van de N. ustulata bevat 2000 – 3000 
zaadjes, waar er meer dan honderd in een 
milligram gaan en die slechts 0,5 mm lang zijn. 
Daar orchideeënzaad geen reservevoedsel bevat, 
heeft het schimmels nodig om te ontkiemen en te 
groeien. De ontkieming kan eerst plaatsvinden 
nadat een schimmeldraad van een geschikte soort 
door het vliesje in het zaadembryo is binnen-
gedrongen. De zaden moeten wel in grote 
hoeveelheden geproduceerd worden om er voor te 
zorgen dat er in ieder geval enkele de goede 
voorwaarden vinden voor ontkieming en groei, 
inclusief de aanwezigheid van de juiste schimmel. 
Het geïnfecteerde embryo groeit uit tot een 
kiemplantje, protocorm, aanvankelijk zonder 
organen.  
 
Kleine, dappere, trage groeier 
Bij de N. ustulata wordt pas een wortel gevormd  
als het protocorm gegroeid is tot een lengte van 
20-30 mm. Het duurt  drie, soms vier, jaar voor er 
bovengrondse plantdelen zichtbaar worden en 
maar liefst meer dan 15 jaar eer er bloemen 
komen. 1) Deze orchis zal zijn hele leven zeer 
sterk afhankelijk blijven van de schimmels, 
mycotroof, in tegenstelling tot soorten als Brede 
orchis (O. majalis),Vleeskleurige orchis (O. 
incarnata), Harlekijn (O. morio) en Soldaatje  
(O. militaris), wat hem zeker kwetsbaarder maakt 
voor veranderingen in het leefmilieu. 
De meeste Aangebrande orchissen bloeien één tot 
vier jaar achtereen, zelden zeven jaar. Dan 
sterven ze af of maken een ondergrondse  
slaapperiode door of verschijnen als niet bloeiende 
rozetten. 

http://www.nu.nl/wetenschap
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Ondersoorten 
In het kamp vonden we de Neotinea ustulata 
subsp. ustulata die bloeit vanaf begin mei. De 
ondersoort  Neotinea ustulata subsp. aestivalis 
bloeit later, zoals de naam aangeeft, vanaf eind 
juli. In het Lilienthal heeft C.A.J. Kreutz op 7 juli  
1993 meer dan honderd bloeiende exemplaren 
gevonden. De zomerse ondersoort wordt hoger, 
ruikt zogezegd anders en heeft een veel grotere 
vruchtontwikkeling. Het verschil in bloeitijd en geur 
trekt ook andere bestuivende insecten aan. Beide 
soorten groeien niet altijd op de zelfde 
standplaatsen. De zeer zeldzaam voorkomende 
variëteit Neotinea ustulata var. alba heeft zuiver 
witte bloemen. 
 
Gefopt 
Charles Darwin schreef in 1862 al over ‘de 
verschillende vindingrijke manieren waarop 
orchideeën worden bevrucht door insecten’. Een 
van die manieren gebruiken de zogenoemde 
‘Nektartäuschblumen’ zoals de N. ustulata : 
hoewel het spoor geen nectar bevat, wordt dat wel 
gesuggereerd. Een vlieg als de Echinomyia 
magnicornis komt af op de combinatie van kleur en 
geur. Met zijn poten voelt hij waarschijnlijk wat 
zoetigheid op de bloemlip die hem verleidt met zijn 
kop omlaag verder de bloem in te duiken. De groef 
achter in de lip leidt zijn monddelen naar de nauwe 
sleutelgatopening van het spoor.  
Daardoor duwt hij het beschermvliesje van de 
kleefschijfjes van het pollinium. Bij het 
terugtrekken hechten de pollinia zich aan zijn 
monddelen als beloning voor zijn bezoek. Niet 
ontmoedigd door deze schrale beloning bezoekt hij 

een volgende bloem. 
Intussen zijn de pollinia-
steeltjes naar voren 
gebogen zodat de  
 
stuifmeelklompjes richting 
stamper wijzend hun 
stuifmeel overbrengen. De 
aanpassing van de 
N.ustulata is zo fijn 
afgestemd op zijn bestuiver  
dat hij geen enkel ander insect aantrekt, wat zijn 
geïsoleerde plaats in het geslacht zou kunnen 
verklaren. 

 
 
Tenslotte 
Het nazoeken van de informatie van deze mooie 
kleinstbloemige orchis heeft mij geïnspireerd tot 
weer beter waarnemen in het veld en hopelijk 
werkt iets van mijn enthousiasme door bij de lezer 

 
1) Summerhayes vindt dergelijke schattingen van de duur van de zaailingfase mogelijk overdreven.  
Er is ten minste een plaats in Estland waar planten groeien op een veld dat 6 jaar tevoren was geploegd  
 
Claessens J. e.a. 2012. The flower of the European orchid. Form and function.  
Darwin, C. 1862. The various contrivances by which orchids are fertilised by insects 
Delforge,P. 2006. Orchids of Europe, North Africa and the Middle East.  
Harrap, A&S. 2009 Orchids of Britain & Ireland  
Lang, David 2004. Britain’s Orchids 
Kreutz, C.A.J. 1994. Eurorchis 6  
Reinhardt, H.R. e.a. 1991 Die Orchideen der Schweiz und angrenzender Gebiete 
Sadovsky, O. 1965. Orchideen im eigenen Garten.  
Tali, K. e.a. 2004 Orchis ustulata L. Journal of Ecology ,92, 174–184 
 
http://www.nu.nl/wetenschap 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aangebrande_orchis 
http://www.zbi.ee/~tiiu/talifoleykull.pdf  
http://www.volkoomen.nl/N,%20O/orchis.htm 
http://www.orchidsofbritainandeurope.co.uk/Neotinea%20ustulata.html 
http://www.kellscraft.com/IntelligenceOfTheFlowers/IntelligenceOfTheFlowers.html 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Neotinea_ustulata_Taubergie%
C3%9Fen_11.jpg 
 
Foto’s: Adri en Gerard Harteveld en Wikimedia 
Verspreidingskaartje: http://wilde-planten.nl/aangebrande%20orchis.htm

  

 

   sleutelgat 

 p=pollinium: klompjes 
stuifmeel samengekleefd 
door draden of kleefstof 
c=caudicula: steelachtig 
aanhangsel  
d=kleefschijfje waardoor 
het pollinium aan een 
insect kan worden 
vastgeplakt. 
Het onderste pollinium is 
in de bestuivingspositie. 

 

http://www.nu.nl/wetenschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aangebrande_orchis
http://www.zbi.ee/~tiiu/talifoleykull.pdf
http://www.volkoomen.nl/N,%20O/orchis.htm
http://www.orchidsofbritainandeurope.co.uk/Neotinea%20ustulata.html
http://www.kellscraft.com/IntelligenceOfTheFlowers/IntelligenceOfTheFlowers.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Neotinea_ustulata_Taubergie%C3%9Fen_11.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Neotinea_ustulata_Taubergie%C3%9Fen_11.jpg
http://wilde-planten.nl/aangebrande%20orchis.htm
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Plantenlijst 
Ineke Allis-Sicherer 

 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Familienaam Excursie  

        

Orchis ustulata aangebrande orchis Orchidaceae 4,5,12 

Orchis simia aapjesorchis Orchidaceae 12 

Pteridium aquilinum adelaarsvaren Dennstaedtiaceae 9 

Cerastium arvense akkerhoornbloem Caryophyllaceae 1,2,4 

Viola arvensis akkerviooltje Violaceae 1,2 

Euphorbia amygdaloides amandelwolfsmelk Euphorbiaceae 5,12,13 

Silene latifolia (subsp. alba) avondkoekoeksbloem Caryophyllaceae 1 

Veronica beccabunga beekpunge Scrophulariaceae 9 

Knautia arvensis beemdkroon Dipsacaceae 1,4 

Geranium pyrenaicum bermooievaarsbek Geraniaceae 1,2 

Stachys officinalis betonie Lamiaceae 4,5,9 

Briza media bevertjes Poaceae 4 

Ophrys apifera bijenorchis Orchidaceae 4,5 

Cardamine amara bittere veldkers Brassicaceae 2,4,9 

Silene vulgaris blaassilene Caryophyllaceae 2 

Carex vesicaria blaaszegge Cyperaceae 9 

Carex panicea blauwe zegge Cyperaceae 4,9 

Viola riviniana bleeksporig bosviooltje Violaceae 9 

Carex pallescens bleke zegge Cyperaceae 9 

Cardamine bulbifera bolletjeskers Brassicaceae 9 

Fragaria vesca bosaardbei Rosaceae 2,9 

Stachys sylvatica bosandoorn Lamiaceae 9 

Anemone nemorosa bosanemoon Ranunculaceae 9,10 

Scirpus sylvaticus bosbies Cyperaceae 2,9,10 

Veronica montana bosereprijs Scrophulariaceae 9 

Stellaria nemorum bosmuur Caryophyllaceae 9 

Clematis vitalba bosrank Ranunculaceae 2,4,5 

Cardamine flexuosa bosveldkers Brassicaceae 4 

Carex sylvatica boszegge Cyperaceae 4,9,10 

Cytisus scoparius brem Fabaceae 10 

Diphasiastrum tristachyum cipreswolfsklauw  Lycopodiaceae 2 

Euphorbia cyparissias cipreswolfsmelk Euphorbiaceae 4,13 

Silene dioica dagkoekoeksbloem Caryophyllaceae 1,9 

Allium ursinum daslook Liliaceae 4,5,13 

Thlaspi perfoliatum doorgroeide boerenkers Brassicaceae 4 

Caltha palustris dotterbloem Ranunculaceae 4,9 

Moehringia trinervia drienerfmuur Caryophyllaceae 9 

Blechnum spicant dubbelloof Blechnaceae 9 

Achillea millefolium duizendblad  Asteraceae 1,2 

Lychnis flos-cuculi echte koekoeksbloem Caryophyllaceae 9 

Paris quadrifolia eenbes Liliaceae 4 

Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn Rosaceae 2 

Onobrychis viciifolia esparcette Fabaceae 4 

Anthriscus sylvestris fluitenkruid Apiaceae 2 

Geum urbanum geel nagelkruid Rosaceae 2 

Alchemilla xanthochlora geelgroene vrouwenmantel Rosaceae 9 

Viburnum opulus gelderse roos Caprifoliaceae 2 

Lamiastrum galeobdolon gele dovenetel Lamiaceae 4,9,10 

Cornus mas gele kornoelje Cornaceae 4,5 

Tragopogon pratensis ssp. pratensis gele morgenster Asteraceae 2,4,10 
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Pulmonaria officinalis gevlekt longkruid Boraginaceae 4 

Heracleum sphondylium gewone berenklauw Apiaceae 9 

Erica tetralix gewone dophei Ericaceae 10 

Veronica chamaedrys gewone ereprijs Scrophulariaceae 4,9 

Leucanthemum vulgare gewone margriet  Asteraceae 13 

Lotus corniculatus var. Corniculatus gewone rolklaver Fabaceae 4 

Polygonatum multiflorum gewone salomonszegel Liliaceae 2,4,9 

Symphytum officinale  gewone smeerwortel  Boraginaceae 1,2,9 

Polygala vulgaris gewone vleugeltjesbloem s.l. Polygalaceae 4 

Sambucus nigra gewone vlier Caprifoliaceae 2 

Ornithogalum umbellatum gewone vogelmelk Liliaceae 2 

Arenaria serpyllifolia gewone zandmuur Caryophyllaceae 4 

Barbarea vulgaris gewoon barbarakruid Brassicaceae 4 

Capsella bursa-pastoris gewoon herderstasje Brassicaceae 2 

Anthoxanthum odoratum gewoon reukgras  Poaceae 4,9 

Galium mollugo glad walstro Rubiaceae 2 

Laburnum anagyroides goudenregen Fabaceae 13 

Carex divulsa groene bermzegge Cyperaceae 9 

Anemone sylvestris Grote anemoon Ranunculaceae 8,12 

Pimpinella major grote bevernel Apiaceae 4 

Centaurea scabiosa grote centaurie Asteraceae 4 

Veronica persica grote ereprijs Scrophulariaceae 2,5 

Neottia ovata grote keverorchis  Orchidaceae 12 

Typha angustifolia grote lisdodde  Typhaceae 4,5 

Stellaria holostea grote muur Caryophyllaceae 9 

Sanguisorba officinalis grote pimpernel Rosaceae 4,5,13 

Rhinanthus angustifolius grote ratelaar Scrophulariaceae 2 

Luzula sylvatica grote veldbies Juncaceae 9 

Alopecurus pratensis grote vossenstaart Poaceae 9 

Plantago major subsp. major grote weegbree s.s. Plantaginaceae 2 

Rannuculus platanifolius grote witte boterbloem   Ranunculaceae 9 

Ranunculus auricomus gulden boterbloem Ranunculaceae 12 

Primula veris gulden sleutelbloem Primulaceae 4,5 

Carex pendula hangende zegge Cyperaceae 2,9,10 

Orchis morio harlekijn Orchidaceae 4,12 

Corylus avellana hazelaar Betulaceae 4,5 

Equisetum arvense heermoes Equisetaceae 9 

Bryonia dioica heggenrank Cucurbitaceae 2 

Vicia sepium heggenwikke Fabaceae 2,9,10 

Sedum telephium hemelsleutel Crassulaceae 9 

Colchicum autumnale herfsttijloos  Liliaceae 9 

Carex pseudocyperus hoge cyperzegge Cyperaceae 6 

Glechoma hederacea hondsdraf Lamiaceae 1,2,4 

Medicago lupulina hopklaver Fabaceae 4 

Ilex aquifolium hulst Aquifoliaceae 10 

Anisantha sterilis ijle dravik Poaceae 2 

Carex remota ijle zegge Cyperaceae 9 

Senecio jacobaea jakobskruiskruid s.l. Asteraceae 4,5 

Cirsium palustre kale jonker Asteraceae 9 

Acorus calamus kalmoes Araceae 4 

Dianthus carthusianorum karthuizer anjer Caryophyllaceae 4,5,13 

Galium aparine kleefkruid Rubiaceae 2 

Pimpinella saxifraga kleine bevernel Apiaceae 4,5 

Trifolium dubium kleine klaver Fabaceae 2 

Rhinanthus minor kleine ratelaar Scrophulariaceae 2,4,5 

Valeriana dioica kleine valeriaan Valerianaceae 9 

Veronica hederifolia klimopereprijs Scrophulariaceae 2 
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Ranunculus bulbosus knolboterbloem Ranunculaceae 4 

Lathyrus linifolius knollathyrus Fabaceae 9 

Chaerophyllum bulbosum knolribzaad Apiaceae 9 

Saxifraga granulata knolsteenbreek Saxifragaceae 9 

Centaurea jacea knoopkruid Asteraceae 4,5 

Scrophularia nodosa knopig helmkruid Scrophulariaceae 4,5,9 

Lactuca serriola kompassla Asteraceae 1 

Allium vineale kraailook Liliaceae 2,4 

Ajuga reptans kruipend zenegroen Lamiaceae 1,2,4 

Euphorbia lathyrus kruisbladige wolfsmelk Euphorbiaceae 2 

Polygala comosa kuifvleugeltjesbloem Polygalaceae 4 

Convallaria majalis lelietje-van-dalen  Liliaceae 4,5 

Galium odoratum lievevrouwebedstro Rubiaceae 6,9,10 

Alliaria petiolata look-zonder-look Brassicaceae 1,2 

Medicago sativa luzerne Fabaceae 1 

Dryopteris filix-mas mannetjesvaren Dryopteridaceae 10 

Chenopodium album melganzenvoet Chenopodiaceae 2 

Filipendula ulmaria moerasspirea Rosaceae 9 

Myosotis scorpioides moerasvergeet-mij-nietje Boraginaceae 9 

Carex acutiformis moeraszegge Cyperaceae 2,4 

Allium oleraceum moeslook Liliaceae 4 

Tragopogon pratensis morgenster  Asteraceae 13 

Hieracium pilosella muizenoor Asteraceae 1,4,5 

Juglans regia okkernoot Juglandaceae 2 

Chrysosplenium oppositifolium paarbladig goudveil Saxifragaceae 9 

Hippocrepis comosa paardenhoefklaver Fabaceae 4 

Lamium purpureum paarse dovenetel  Lamiaceae 2,4,9 

Pastinaca sativa pastinaak  Apiaceae 2 

Lysimachia nummularia penningkruid Primulaceae 2,4,9 

Persicaria maculosa perzikkruid Polygonaceae 4,5 

Carex pilulifera pilzegge Cyperaceae 9 

Sanguisorba minor kleine pimpernel  Rosaceae 9 

Cardamine pratensis pinksterbloem Brassicaceae 4,9 

Carex paniculata pluimzegge Cyperaceae 4 

Impatiens glandulifera reuzenbalsemien Balsaminaceae 2,9 

Equisetum telmateia Reuzenpaardenstaart Equisetaceae 2,9,10 

Geranium robertianum robertskruid Geraniaceae 1,2 

Robinia pseudoacacia robinia Fabaceae 2 

Lonicera xylosteum rode kamperfoelie  Caprifoliaceae 1 

Trifolium pratense rode klaver Fabaceae 2 

Arabis hirsuta subsp. hirsuta ruige scheefkelk s.s. Brassicaceae 4 

Luzula pilosa ruige veldbies Juncaceae 9 

Plantago media ruige weegbree Plantaginaceae 4 

Carex hirta ruige zegge Cyperaceae 2 

Equisetum hyemale schaafstro Equisetaceae 13 

Ranunculus acris scherpe boterbloem Ranunculaceae 9 

Carex acuta scherpe zegge Cyperaceae 9 

Hypericum perforatum sint-Janskruid Clusiaceae 2 

Primula elatior slanke sleutelbloem Primulaceae 4 

Carex strigosa slanke zegge Cyperaceae 9 

Dryopteris carthusiana smalle stekelvaren Dryopteridaceae 9 

Plantago lanceolata smalle weegbree Plantaginaceae 2 

Orchis militaris soldaatje Orchidaceae 4,5,12 

Cirsium vulgare speerdistel Asteraceae 2 

Asplenium trichomanes steenbreekvaren Aspleniaceae 1,2,9 

Euphrasia stricta stijve ogentroost Scrophulariaceae 9,10 

Carex elata stijve zegge Cyperaceae 9 
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Chenopodium vulvaria stinkende ganzenvoet Chenopodiaceae 1,2 

Potentilla erecta tormentil Rosaceae 9 

Arabis glabra scheefkelk Brassicaceae 4 

Carex brizoides trilgraszegge Cyperaceae 9 

Teucrium scorodonia valse salie Lamiaceae 1 

Luzula multiflora subsp. multiflora  veelbloemige veldbies s.l. Juncaceae 9 

Lathyrus pratensis veldlathyrus Fabaceae 4 

Salvia pratensis veldsalie Lamiaceae 2,4,5 

Cynoglossum  officinale veldhondstong  Boraginaceae 4 

Rumex acetosa Veldzuring Polygonaceae 9 

Chrysosplenium alternifolium verspreidbladig goudveil Saxifragaceae 9 

Potentilla reptans vijfvingerkruid Rosaceae 2,4,5 

Carex digitata Vingerzegge Cyperaceae 2 

Ranunculus fluitans vlottende waterranonkel Ranunculaceae 13 

Stellaria media vogelmuur Caryophyllaceae 2 

C. ornithopoda vogelpootzegge Cyperaceae 9 

Vicia cracca vogelwikke Fabaceae 1 

Potentilla verna voorjaarsganzerik Rosaceae 4 

Carex caryophyllea voorjaarszegge Cyperaceae 2,4,9 

Orobanche caryophyllacea walstrobremraap Orobanchaceae 1 

Mentha aquatica watermunt Lamiaceae 9 

Isatis tinctoria wede Brassicaceae 14 

Athyrium filix-femina wijfjesvaren Woodsiaceae 9 

Aquilegia vulgaris wilde akelei Ranunculaceae 10 

Lonicera periclymenum wilde kamperfoelie Caprifoliaceae 1,4,5,9 

Origanum vulgare wilde marjolein Lamiaceae 4,5 

Reseda lutea  wilde reseda  Resedaceae 13 

Pulsatilla vulgaris wildemanskruid Ranunculaceae 12 

Cephalanthera longifolia wit bosvogeltje Orchidaceae 12 

Lamium album witte dovenetel Lamiaceae 2 

Trifolium repens witte klaver Fabaceae 4,5 

Oxalis acetosella witte klaverzuring Oxalidaceae 9 

Luzula luzuloides Witte veldbies Juncaceae 9,10 

Mentha x rotundifolia wollige munt Lamiaceae 2 

Viburnum lantana wollige sneeuwbal  Caprifoliaceae 4,5 

Anthyllis vulneraria wondklaver Fabaceae 4 

Reseda luteola wouw Resedaceae 2,4,5 

Arabidopsis thaliana zandraket Brassicaceae 9 

Euphorbia seguieriana zandwolfsmelk Euphorbiaceae 4 

Carex flacca zeegroene zegge Cyperaceae 2,4 

Aegopodium podagraria zevenblad Apiaceae 1 

Potentilla anserina zilverschoon Rosaceae 2,4,5 

Myosotis laxa (subsp. Cespitosa) zompvergeet-mij-nietje Boraginaceae 9 

Anemone sylvestris 

Jaap en Leni Uittien 
walstrobremraap 

Eric Stockx 

 

veldsalie 

Yolanda ten Thije 
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Vogellijst 
Francien Karsten 

 

  29-apr 30-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei 

dodaars x           

fuut   x       x 

aalscholver   x       x 

blauwe reiger x   x x   x 

ooievaar x x x     x 

knobbelzwaan x x         

grauwe gans   x       x 

grote canadese gans   x         

casarca x           

wintertaling x           

wilde eend x x       x 

kuifeend x         x 

wespendief           x 

zwarte wouw x x x       

rode wouw x x x x   x 

slangenarend           x 

havik           x 

buizerd x   x x   x 

torenvalk x x x x   x 

boomvalk           x 

fazant x x         

eerkoet x x         

kievit x           

bosruiter           x 

oeverloper           x 

kokmeeuw x x         

kleine mantelmeeuw   x       x 

visdief x x         

houtduif           x 

turkse tortel           x 

koekoek x x x     x 

gierzwaluw x         x 

bijeneter     x x   x 

draaihals   x         

ooievaars 

Auke Cuijper 

ooievaar 

Auke Cuijper 
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groene specht x x   x     

zwarte specht   x         

grote bonte specht       x   x 

middelste bonte specht   x x       

kleine bonte specht      x 

veldleeuwerik   x         

boerenzwaluw       x   x 

huiszwaluw   x       x 

boompieper      x 

gele kwikstaart   x         

grote gele kwikstaart  x     

witte kwikstaart x x   x   x 

waterspreeuw       x     

winterkoning x x x x   x 

heggemus             

alpenheggemus             
roodborst x     x   x 

blauwborst    x   

nachtegaal   x         

zwarte roodstaart   x x       

gekraagde roodstaart x   x       

roodborsttapuit   x    

merel x x   x   x 

kramsvogel           x 

zanglijster   x       x 

bosrietzanger      x 

kleine karekiet x           

spotvogel      x 

grasmus x         x 

braamsluiper      x 

tuinfluiter x x x     x 

zwartkop x x x x   x 

fluiter x           

tjiftjaf x x   x     

fitis x x         

goudhaantje   x   x   x 

vuurgoudhaantje       x     
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grauwe vliegenvanger           x 

bonte vliegenvanger           x 

zwarte mees   x   x     

pimpelmees x x   x     

koolmees x x x x   x 

staartmees      x 

glanskop  x     

boomklever       x     

boomkruiper           x 

wielewaal x x x     x 

gaai   x   x     

ekster x x x x     

zwarte kraai x x x x   x 

spreeuw x x   x   x 

huismus x x       x 

vink x x x x   x 

europese kanarie x x x     x 

groenling x     x   x 

putter x         x 

geelgors x x x x x x 

rietgors    x   

grauwe gors    x   

cirlgors   x    
 

 
 
 
 
 
 
 

Reptielen/amfibieën 
Ineke Allis-Sicherer 

 

groene kikkers; excursie no.2 

smaragd hagedis; excursie no. 2 

zandhagedis; excursie no. 8 

hazelworm; excursie no. 6, 13 

ringslang; excursie no.13 

bosmuis 

Leny Huitzing 

rosse 

woelmuis 
Auke Cuiper 

rode eekhoorn 

Auke Cuiper 
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Insectenlijst 

Samenstelling door  Peter van Wely en ingevoerd door Yolanda ten Thije 

 

      Vlinders      Lepidoptera 
 Dikkopjes                 Hesperiidae  

bont dikkopje  

bruin dikkopje 

Grote pages 

koninginnepage 

Carterocephalus palaemon 

Erynnis tages 

Pailionidae 

Papilio machaon 

Witjes 

groot koolwitje 

klein koolwitje 

klein geaderd witje 

oranjetipje 

citroenvlinder 

boswitje 

zuidelijke luzernevlinder 

Vuurvlinders, Kleine pages en 

Blauwtjes 

Pieridae 

Pieris brassicae 

Pieris rapae 

Pieris napi 

Anthocharis cardamines 

Gonepteryx rhamni 

Leptidea sinapis 

Colias alfacariensis 

Lycaenidae 

kleine vuurvlinder 

boomblauwtje 

dwergblauwtje 

icarusblauwtje 

bloemenblauwtje 

klaverblauwtje 

Lycaena phlaeas 

Celastrina argiolus 

Cupido minimus 

Polyommatus icarus 

Glaucopsyche alexis 

Polyommatus semiargus 

Weerschijnvlinders, Vossen  en 

Parelmoervlinders 

dagpauwoog 

distelvlinder 

atalanta 

rouwmantel 

Nymphalidae 

 

Inachis io 

Vanessa cardui 

Vanessa atalanta 

Nymphalis antiopa 

kleine vos  

gehakkelde aurelia 

landkaartje 

kleine parelmoervlinder  

Zandoogjes 

hooibeestje 

bont zandoogje 

Aglais urticae 

Polygonia c-album 

Araschnia levana 

Issoria lathonia  

Satyrinae 

Coenonympha pamphilus 

Pararge aegeria 

argusvlinder 

rotsvlinder 

 

Nachtvlinders 

berkeneenstaart 

tauvlinder 

bruine daguil 

klaverspanner 

gewone heispanner 

lieveling 

porseleinvlinder 

Lasiommata megera  

Lasiommata  maera 

 

 

Drepana falcataria 

Aglia tau 

Euclidia glyphica 

Chiasmia clathrata  

Ematurga atomaria 

Timandra comae 

Abraxas sylvata 

eiafzetting oranjetipje 

Yolanda ten Thije 

klaverblauwtje 

Yolanda ten Thije 

 

berkeneenstaart 

Eric Stockx 

bont dikkopje 

Eric Stockx 



 35 

grote groenuil 

muntvlindertje 

 

glasvleugelpijlstaart 

bruine vierbandspanner 

bonte bandspanner 

gewone bandspanner 

walstrobandspanner 

gestreepte goudspanner 

klaverspanner 

gewone heispanner 

dennespanner 

appeltak   

metaalvlinder 

streepblokspanner 

Varenspanner 

Meriansborstel 

bruine wapendrager 

  

Rupsen 

vijfvlek- sint-Jansvlinder 

kuifvlinder 

 

Overige insecten 
Libellen 
weidebeekjuffer 

bosbeekjuffer 

lantaarntje 

watersnuffel 

azuurwaterjuffer 

bruine winterjuffer 

platbuik 

 

Sprinkhanen en krekels 
veldkrekel 

 

Vliegen en muggen 
Langpootmuggen 

 

 

 

 

 

een snavelvlieg 

een roofvlieg 

wolzwever 

haarmuggen 

maartse vlieg 

Bena bicolorana 

Pyrausta aurata 

Pyrausta despicata 

Hemaris fuciformis 

Xanthorhoe spadicearia 

Epirrhoe tristata 

Epirrhoe alternata 

Epirrhoe galiata 

Camptogramma bilineata 

Chiasmia clathrata 

Ematurga atomaria 

Bupalus piniaria 

Campaea margaritaria 

Abscita statices 

Aplocera plagiata 

Petrophora chlorosata 

Calliteara pudibunda 

Clostera curtula 

 

 

Zygaena trifolii 

Shargacucullia verbasci 

 

 
Odonata 
Calopteryx splendens 

Calopteryx virgo 

Ischnura elegans 

Enallagma cyathigerum 

Coenagrion puella 

Sympecma fusca 

Libellula depressa 

 

Orthoptera 
Gryllus campestris  

 

Diptera 
Lunitipula vernalix 

Tipula luna 

Tipula oleracea 

Tipula paludosa 

Nephrotoma maculata 

Nephrotoma quadrifaria 

Rhagio vitripennis 

Dysmachus trigonus 

Bombylius major 

 

Bibio marci 

weidebeekjuffer 

Eric Stockx 

appeltak 

Eric Stockx 

veldkrekel 

Leny Huitzing 

bosbeekjuffer 

Yolanda ten Thije 
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kleine bandzweefvlieg 

donkergele bandzweefvlieg 

gewone driehoekszweefvlieg 

terrasjeskommazweefvlieg 

gewone bollenzweefvlieg 

onvoorspelbare bijvlieg 

bruin gitje 

melkelfje 

geelsnoet-wimperzweefvlieg 

gele halvemaanzweefvlieg 

stipfopwesp 

grote fopwesp 

streepfopwesp 

bergfopwesp 

hommelmallota 

 

Wantsen  
vuurwants 

 

Mieren,wespen,bijen en hun 

verwanten 
violette houtbij 

gewone sachembij 

rosse metselbij 

tweekleurige metselbij 

grijze zandbij 

heggerankbij 

vosje 

Viltvlekzandbij 

Grasbij 

Sociale wespen 

hoornaar 

Hommels 

akkerhommel 

gewone aardhommel 

kleine aardhommel  

boomhommel 

weidehommel 

steenhommel 

tuinhommel  

boshommel 

Koekoekshommels 

grote koekoekshommel 

tweekleurige koekoekshommel 

vierkleurige koekoekshommel 

gewone koekoekshommel 

 

Bibio hortulanus 

Dilophus febrilis 

Syrphus vitripennis 

Megasyrphus annulipes 

Melanostoma mellinum  

Eupeodes corollae 

Eumerus strigatus. 

Eristalis similis 

Cheilosia latifrons 

Melangyna umbellatarum 

Dasysyrphus hilaris 

Scaeva selenitica 

Chrysotoxum festivum 

Chrysotoxum cautum 

Chrysotoxum vernale 

Chrysotoxum fasciolatum 

Mallota fuciformis 

 

Hemiptera 
Pyrrhocoris apterus 

 

Hymenoptera 
 

Xylocopa violacea 

Anthophora plumipes 

Osmia rufa 

Osmia bicolor 

Andrena vaga 

Andrena florea 

Andrena fulva 

Andrena nitida 

Andrena flavipes 

Vespidae 

Vespa crabro 

Bombus 

Megabombus pascuorum 

Bombus terrestris 

Bombus lucorum 

Pyrobombus hypnorum 

Pyrobombus pratorum 

Pyrobombus lapidarius 

Megabombus hortorum 

Megabombus sylvarun 

Psithyrus 

Psithyrus vestalis 

Psithyrus bohemicus 

Psithyrus sylvestris 

Psithyrus campestris 

 

maartse vlieg 

Eric Stockx 

een wesp 

Yolanda ten Thije 

een groefbij 

Yolanda ten Thije 

gewone aardhommel 

Yolanda ten Thije 



 37 

Kevers                                          
gewone meikever 

 

gouden tor 

penseelkever 

geel soldaatje 

zwart soldaatje 

 

zwartpootsoldaatje 

zwartkopvuurkever 

roodschildkever 

Loopkevers 

 

 

basterdzandloopkever 

duitse zandloopkever 

Coleoptera 
Melolontha melolontha 

Oxythyrea funesta 

Cetonia aurata 

Trichius fasciatus  

Cantharis livida 

Cantharis rustica 

Cantharis obscura 

Cantharis fusca 

Pyrochroa coccinea 

Lygistopterus sanguineus 

Amara tibialis 

Bembidion rupestre 

Bembidion ustulatum 

Cicindela hybrida 

Cicindela germanica 
 

 

Foto’s paddenstoelen 
 
 

gouden tor 

Eric Stockx 

zwartkopvuurkever 

Yolanda ten Thije 

zwarte schotelkluifzwam 

Eric Stockx 

zwavelzwam 

Eric Stockx 

zwavelzwam 

Eric Stockx 

gewone morielje 

Yolanda ten Thije 

hazepootje 

Yolanda ten Thije 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=geel+soldaatje&source=web&cd=1&ved=0CFYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.laagwater.com%2Fpagina's%2Fmacro%2Finsect%2Fh10NL.htm&ei=M2a6T7HuHYmCOpHMjJwK&usg=AFQjCNHyYLqCJslFUgqaKjbxGyQOWeneuQ
http://vijfheren.waarneming.nl/soort/view/8361

