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DE DEELNEMERS   
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             Annette        Piet jr.      Anneke    Francien  Jacques    Leni            Rieke         Piet sr.  
                                  Tieke                   Onno             Ria            Yvonne        Nelle 

 

 
                                                                       Cypreswolfsmelk                                    foto Francien 



4 

 

 

 
                                    camping Saint-Maurice na een van de regenbuien              foto francien 
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Woord vooraf van de voorzitter 
 

De verslagen van de vorige KNNV-kampen in Saint-Maurice-sous-les-Côtes hadden ons 
gewaarschuwd voor het weer dat in het voorjaar in het noordoosten van Frankrijk nat en 
koud kan zijn. Maar dat zat ons, negentien KNNV-ers (Anneke, Annette, Bernard, Eleonora, 
Francien, Henk, Jacques, Leni, Nelle, Onno, Paul, Piet jr., Piet sr., Ria, Rieke, Sake, Tieke, 
Wim, Yvonne), dit jaar best mee. De AKC had de gelukkige beslissing genomen ons een volle 
week later dan de vorige keren naar het Parc Naturel Régional de Lorraine te sturen. Er viel 
nog wel eens een stevige regenbui, maar de temperatuur overdag was aangenaam en de zon 
liet zich regelmatig zien. Kortom, gunstige weersomstandigheden voor een 
veldbiologiekamp. Ook de ligging van de camping droeg bij aan het succes: een ruime 
mirabellenboomgaard met grote open stukken. Nog wat te drassig voor de caravans en 
nattig maaisel voor de blote tenen, maar fraai gelegen op een helling met het dorp op 
loopafstand en aan de zoom van een prachtig bos. Het was duidelijk nog in het begin van het 
kampeerseizoen, zodat wij bijna de hele week als enige bezoekers van deze eenvoudige 
camping als uitvalsbasis voor onze excursies konden genieten.  
 De Côtes bieden een zeer gevarieerd landschap met grote, tamelijk vlakke plateaus 
met akkers, glooiende heuvels met kalkweides, steile beboste randen, beek- en rivierdalen 
met moerassige stukken, boomgaarden en kleine dorpen en stadjes vaak op fietsafstand. 
Onze onvolprezen excursieregelaar Jacques heeft van de fietsbaarheid van de streek (wel 
met veiligheidshesjes!) nuttig gebruikgemaakt. Regelmatig stond er, tot grote tevredenheid 
van de fietsgarde (o.m. Eleonora, Francien, Rieke & Wim, Leni & Piet), een fietsexcursie of 
een excursie met een beginpunt dicht bij de camping op het programma. Onze behulpzame 
admin Leni ging ’s morgens zelfs op de fiets naar de lokale kruidenier om de bestellingen 
bruin brood op te halen! 
 Een uiterst prettige bijzonderheid van de Côtes bleken ook nu weer de groeves te zijn 
waar de fossielenzoekers onder ons (Piet sr & Piet jr, Yvonne, maar ook Nelle, Paul en 
Bernard lieten zich niet onbetuigd) naar hartenlust konden bikken en kloppen. De beide 
Pieten (sr.&jr.) vertelden ons tijdens de choc uitgebreid over het ontstaan van het bijzondere 
Côteslandschap, en de herkomst en ouderdom van de fossielen.  
 Ook de floristen zijn volop aan hun trekken gekomen deze week. De kalkgraslanden 
bij Waville vielen zo in de smaak bij de liefhebbers van de kalkflora en de “kleine beestjes” 
dat op vrijdag, de laatste volledige kampdag, een ploegje enthousiastelingen (o.m. Henk, 
Francien en Sake) er voor een tweede keer naar toe trok. Gerard Hartevelds orchideeënrit 
tijdens het Saint-Maurice-kamp van 2005 vormde een hilarische uitdaging. Met zijn verslag 
in de hand werd het onder leiding van Jacques een “Japanse” orchideeëntoer (aan de kant 
van de weg, auto in, auto uit), waarbij Gerards resultaten ruimschoots werden overtroefd, 
maar, eerlijk is eerlijk, wij waren een week later en het weer is in ons voordeel geweest! Het 
leverde ons naast een collectie mooie orchideeën ook nog veel mooie vlinders op.  
 Rondstruinen en fietsen door het verrassend afwisselende landschap van het oude 
Lotharingen bood een geweldige natuurervaring aan ons allemaal, zeker met zo een 
deskundig en aangenaam gezelschap KNNV-ers.  
           Onno 
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                                                      wandeling vanaf de camping – 11 mei                                                 foto Nelle 
 

 

 

 

 
lunchpauze tijdens de Orchisexpeditie op de heuvel van Montsec en het Canadese monument 

15 mei 
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                                                       gereed voor het vertrek van de dagexcursies                                     foto Sake 
 

 
                           bij de camping                                             foto Nelle 
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Excursieoverzicht, Saint-Maurice-sous-les Côtes 2014 
 

zondag, 11 mei 2014:                                                                                                excursienr  

1: wandeling vanuit de camping richting Côte en terug via Thillot 01 
2: fietsen rond het Étang de Lachaussée  02 
 

maandag, 12 mei 2014: 
1: Hattonchâtel (aanloop: fiets/auto; wandeling) 03 
2: Geo-excursie Dompcevrin / Senonville (auto) 04 
 

dinsdag, 13 mei 2014: 
1 Waville: kalkgrashellingen (auto) 05 
2 Fietstocht richting Madine 06 
 

woensdag, 14 mei 2014: 
1 woensdag 1: Étang de longeau (fietsen/wandelen) 07 
2 woensdag 2: Geo-excursie 08 
3 woensdag 3: Korte wandeling vanaf de camping 09 
 

donderdag, 15 mei 2014: 
1 donderdag 1: Orchis-zoektocht-excursie (auto) 10 
2 donderdag 2: Chapelles des Bures (5km: aanloop: fiets/auto) 11 
 

vrijdag, 16 mei 2014: 
1 vrijdag 1: Étang de Lachaussée (fiets) 12 
2 vrijdag 2: Groeve Dompcevrin (auto) 13 
3 vrijdag 3: Waville Croix Joyeuse / kalkgrashellingen (auto) 14 
4 vrijdag 4: Viéville (aanloop: auto; wandeling) 15 
 
 gezamenlijke maaltijd ter afsluiting van het KNNV-kamp Saint-Maurice 2014 
 
 waarnemingen op en om de camping 16  

 

 
Hattonchâtel: het huis met de arcaden 
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                                              15 mei in het woud te Bures: het vinden van de Vuursalamander           foto Nelle 

 

 

 

 
                                                                15 mei de Orchisexpeditie: zicht op de Maas                  foto Francien
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het excursiegebied op de kaart 

 
 

 
                                                 de groeve van Senonville  & fossielen zoekende KNNV-ers                  foto Nelle 
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SFEERVERSLAGEN 

 

Zondag, 11 mei 2014; weer: tot ca. 14.00u zon met een enkel buitje; daarna een stevige 
stortbui 
 
01: WANDELING VANAF DE CAMPING ROND ST.-MAURICE-SOUS-LES-CÔTES (groen→rood→geel) 
aantal deelnemers: 14; leiding: Eleonora; waardering: 8 
 
De start was vanaf de camping met 14 mensen. Nadat de taken van het noteren van de 
waarnemingen verdeeld waren, was er de eerste waarneming: een Zilvervlek. Er ontstond enige 
discussie of het beest wel of niet aan de onderkant bekeken moest worden. De expert deed het wel 
en kon daarop de definitieve soort vaststellen. Zo werkt dat als er veel kennis in een groep 
samenkomt. De wandeling door de “hoofdstraat” nam veel tijd in beslag, omdat er in de muren van 
de kerk en het badhuis (nu staan er oude brandweerpompen in) heel veel verborgen schatten 
aanwezig zijn die alleen met een loep goed gezien kunnen worden. 
 

 
de hoofdstraat van Saint-Maurice 

Op lapjes grond langs de weg werden heel veel planten geïnventariseerd, zelfs met de boeken erbij! 
Ook dit was typerend voor deze excursie. Door alle interesse lag het tempo zeer laag. Een vis in een 
snel klaterend stroompje verraste de waarnemer. De vele orchideeënsoorten onderweg vergden veel 
zoekwerk. 
 Om 11.15u koffie in de zon op het talud van de weg tussen de Welriekende nachtorchis, waar 
overigens weinig van te ruiken viel en die er zo overdag ook prachtig uitzag. Om 11.45u de wandeling 
van 10 km, waarvan we nog een 20% hadden gelopen, hervat.  
 Op een strategisch punt - dit is overigens ook het punt waar Piet jr. zich afmeldde om de 
excursie voor morgen te kunnen voorbereiden - groepsoverleg wanneer en waar te eten i.v.m. de 
lengte van het nog af te leggen parcours. Besloten werd om de wandeling in te korten en via de rode 
rechthoek naar het volgende strategische punt te gaan, waar een wandeling middels de gele 
driehoek bovenlangs gemaakt kon worden of de andere kant van de gele driehoek terug naar de 
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camping genomen kon worden. Het was inmiddels over 13.30 en heeft de excursieleider in overleg 
besloten de officiële excursie op te heffen, zodat degenen die dat wilden verder konden lopen. Dit 
bleek een viertal mensen; zij lunchten waar ze wilden. De rest spoedde zich naar de camping om zich 
daar hongerig op de lunch te storten.  
 Onderweg was er het ijs/zout/sliksteen-mysterie; helaas te groot om mee te nemen. Het 
weer was ons overigens, gezien de slechte voorspellingen, goed gezind. Af en toe hebben we een 
kort buitje gehad, alhoewel de groep die doorwandelde nog wat stevige buien te verduren heeft 
gekregen. 
 Kortom een lange wandeling (oorspronkelijk 10 km) met een verrassend kort einde. 
           Eleonora   

 
02: FIETSTOCHT ROND ÉTANG DE LACHAUSSÉE 
aantal deelnemers: 3; leiding: Francien; waardering: 8 
Van de camping naar Woël, Jonville-en-Woëvre en Étang de Lachaussée. We zijn door glooiende 
graanvelden gefietst, waar we één Rode wouw twee Zwarte wouwen zagen wegsturen. In de dorpjes 
bloeien de rozen en de irissen in allerlei kleuren uitbundig, en langs de berm zien we veel 
Sleutelbloemen (helaas uitgebloeid), Kruisbladwalstro en Salomonszegel.                                                               

Na Jonville hebben we de bordjes richting het meer 
genomen en zijn we op een prachtige route met veel 
Zwarte rapunzel, Lelietjes-der-dalen en de Wielewaal 
gekomen. Op een plek hebben we een heleboel 
Vogelnestjes gezien. Nadat we een stukje verkeerd 
gereden hadden, hebben we staan schuilen voor een 
wolkbreuk in een schuur met wel 20 oude tractoren. 
Daarna zijn we opgelucht dat we niet nat geregend 
waren en de twee herdershonden van de boerderij 
ons niet aangevallen hadden (dankzij de speculaasjes) 
doorgefietst en via Billy-sous-les-Côtes weer in Saint-
Maurice-sous-les- Côtes aangekomen. Afstand: 25 km. 

                                                            Foto Francien                                  Francien
        

 

Maandag, 12 mei 2014; weer: overdag zonnig afwisselend met lichte bewolking 
03: RONDWANDELING VIGNEULLES – HATTONCHÂTEL – VIGNEULLES 
aantal deelnemers: 11; leiding: Onno; waardering: 8        
    
Vertrek rond kwart over negen van de camping met zeven deelnemers op de fiets en vier in de auto 
naar Vigneulles-lès-Hattonchâtel, een zeven kilometer ten zuiden van onze camping gelegen stadje 
voor de rondwandeling Côte des Clos. Het parcours heeft een lengte van 6 km, is aangegeven met 
groene rondjes en is goed begaanbaar, maar niet geschikt voor fietsen. Het “echte” gedeelte van de 
excursie begon om kwart over tien onder een half bewolkte  hemel.     
 Meteen buiten het dorp, op een helling naar boven werden diverse interessante planten, 

vlinders, o.m. een boswitje, en andere insecten 
waargenomen. Door het nog vroege uur en de 
beschaduwde zijkanten waren planten, maar vooral 
beestjes gemakkelijk digitaal vast te leggen. De tocht liep 
langs velden, akkers en wijngaarden, maar gelukkig zo dat 
aan onze rechterhand bijna steeds een stevige ruige 
groenstrook aanwezig was waarin het te observeren leven 
welig tierde. De zon begon inmiddels ook een handje te 

         Cantharis marginata             foto Francien 

helpen.  Aan de rechterkant na een jonge wijngaard, waar Henk en Eleonora elk een mooie, nog te 
determineren fossiel vonden, en voor het bos ligt een brede ruwenis, waar Francien en Sake niet weg 
te slaan waren. De anderen begonnen daar maar aan de koffiepauze, om elf uur, na ruim één 
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kilometer  excursie in drie kwartier! Na een half uurtje weer op pad door een bos dat zeker 
aantrekkelijk was om ter afwisseling doorheen te lopen, maar toch niet echt veel spannends bracht. 
Uit bos kwamen wij op een agrarische hoogvlakte met aan het begin een brede, ruige rommelstrook, 
die plantenharten sneller deed kloppen, want daar stonden o.m. Walstro- en andere bremrapen en 
Wilde weit. Ook de akkerranden die volgden bleken floristisch interessant en leverden ons naar alle 
waarschijnlijkheid ook nog enige dassenkeutels. Na de lunchpauze het rechte stuk naar Hattonchâtel; 
ook een leuk pad, vooral door de weidsheid van het landschap en de diversiteit aan wantsen – hier 
werd wantsen-deskundigheid node 
gemist! In Hattonchâtel werd met 
bewon-derende verbazing gekeken 
naar de middeleeuwse resten van 
dit dorpje, en werden bovendien 
de Gele helmbloem op de 
kerkmuur en een Clerus 
mutillarius, een neefje van de 
Mierenkever (zoals later bleek,) op 
een stapel stook-hout ontdekt. Een 
mooie afdaling met o.m. Gevlekte 
rupsklaver en verscheidene 
vlinders in de bermen bracht ons 
naar het einde van een excursie rijk 
aan veel natuur- en landschappelijk 
schoon.    
                      Onno 

 

04: GEO-EXCURSIE NAAR DOMPCEVRIN EN SENONVILLE rustpauze bij Hattonchâtel 
aantal deelnemers: 8; leiding: Piet; waardering: 8                     
Aanrijroute via St. Mihiel naar Senonville; daar rechts en na 1 km links richting voetvalveld. ’s 
Middags naar Dompcevrin; daar na de kerk (links) schuin links omhoog en zo ver als je kan 
doorrijden.       

Een excursie naar een nog niet verkend gebied is een waagstuk, maar het pakte goed uit. De groeve 
van Senonville leverde bouwstenen van het soort waarvan de Lavoir in St.-Maurice is gebouwd. Voor 
de fossielen viel het wat tegen, maar tussen het hakken door viel er genoeg te genieten van de  
planten. 
 Na de lunch naar Dompcevrin in de hoop dat het paadje achterlangs er nog zou zijn. Dan kan 
je zoeken, want is de hoofdingang voor ons gesloten! We hadden geluk en achteraf hadden we beter 
eerst hier kunnen zoeken: minder planten en veelmeer fossielen. Niet iedereen hakte, maar er werd 
nog ander onderzoek gedaan naar de (pre)historie. Wat voor liedjes werden er vroeger gezongen in 
de NJN- en KNNV-kampen? Dit onderzoek is nog niet afgerond en Nelle wil graag van 
doorgewinterde kampgangers horen hoe het er vroeger toe ging. Na het nodige werk thuis komen 
(misschien) wat namen van fossielen die gevonden zijn. 

                                                                                                                         Piet jr 

 
                                    de groeve van Senonville        foto Nelle 
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Dinsdag, 13 mei 2014; weer: regen afwisselend met opklaringen 
         

  
05: DE KALKGRASHELLINGEN VAN WAVILLE 
aantal deelnemers: 11; leiding: Paul; waardering: 9 
 
 
 
                 foto Sake 

 
de beginkoffiepauze 

Om ongeveer 9 uur vertrek van de camping en om 10.15u aangekomen bij de kalkhellingen van “de 
Waville”, waarbij we gelijk van een koffiepauze gebruikmaakten. De waarnemingen waren bijna niet 
bij te houden, maar na het zien en fotograferen van o.a. “de plakkers”-rupsen, gingen we naar de 
eerste heuvel, waarbij de hellingproef kon worden afgelegd. Veel soorten plantjes o.a. een Erebia-
vlinder konden worden genoteerd. Nadat we weer op vlak terrein waren, waarbij het tempo was van 
“plu uit plu in”. Maar zoals een oud spreekwoord luidt “als het regent in mei is april voorbij”, we 
lunchten half droog voor het vertrek naar het tweede gedeelte aan de overkant. Tijdens de lunch  
werd nog een Landkaartje gezien. 
foto’s  Francien & Sake 

Op een uniek plekje 
aangekomen vlogen de 
vlinders ons tegemoet en 
startten we met de tweede 
lijst van planten-
waarnemingen. Onder een 
groot kruisbeeld met uitzicht 
over het dal werd de Konings-
page gezien en terug op de 
parkeerplaats de Koninginnenpage. Terugkijkend op een leerzame 
excursie met een hoog waarnemingsgehalte. Voor morgen heb ik 
een kraampje gehuurd, waarbij ik alle geplukte bloempjes van 
vandaag probeer te verkopen, zodat ik morgen helaas geen plantjes 
kan noteren!                                                                      Paul 
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                                           Aangebrande orchis van de kalkhellingen van Waville                                         foto Sake 

 

 
                     gereed voor het vertrek na de kalkweiden van Waville: Ria – Anneke – Bernard – Jacques                              
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06: FIETSTOCHT LAC DE MADINE                                                                                                                           
deelnemers: 4; leiding: Nelle; waardering: 8                                                            
Routebeschrijving: Van St.-Maurice-sous-les-Côtes via de D 908 naar Vigneulles-
lès-Hattonchâtel; dan de D 479 & D179 richting Nonsard, afslag D 133B richting 
Lac bij de École de voile, langs het meer naar Nonsard – langs het meer grote 
toeristische bouwwerken, in Nonsard D 179 weer terug naar Vigneulles.                      Blinkende krabspin  ♂ 

In de ochtendkou vetrokken richting Vigneulles, waar één van ons 
vijven besloot een rustdag te nemen en niet verder te gaan dan de 
Colruyt te gaan. Langs de D 179 veel escortes van een convoi 
exceptionnel met zwaailichten, en ook snelle auto’s. Daar ook een 
ongelukje: met het opstappen brak het spatbord van de fiets van 
Nelle. Leni wist dit met veel volharding vakkundig te repareren met 
de elastieken van de broodtrommel van Rieke. Om ongeveer elf uur 
via de D 133 en een groot camperverkoopbedrijf bij Lac Madine 
aangekomen. Daar dreigden de eerste druppels te vallen en vonden 
we een droog bankje bij de zeilschool voor de koffiepauze. 
Voorbereidingen voor het seizoen zijn in volle gang, zodat Wim 
door een deur die niet op slot zat onbekommerd op zoek kan gaan 
naar een w.c. Direct gevolgd door Sécurité. Het duurde erg lang en 
vele lachpartijen over wat er gebeurd kon zijn, voordat Wim weer  
 

Tonderzwammen                  foto Nelle 

ongeschonden te voorschijn kwam. Ook de dames besloten toen dat het veilig was het gebouw te 
betreden voor een kleine boodschap. We lieten de wilderniskant van het meer liggen en kozen voor 
de cultuurkant, richting het bezoekerscentrum bij Nonsard, toegezongen door een Nachtegaal en 
begeleid door vele Witte kwikken, langs gebouwen in aanbouw en een jachthaven. Het centrum was 
gesloten. Verder naar Nonsard. Daar bleek de wildernis óns te volgen. Bij de kerktoren vloog de 
Zwarte wouw. Vanwege donkere luchten besloten we rond twaalf uur te lunchen in het bushokje 
tegenover het restaurant, alwaar we ook de Sécurité weer tegenkwamen, die met vele andere 
werkers in de recreatiebouw langs het meer kwamen lunchen in het restaurant. Vanaf Nonsard was 
het nog 7 km naar Vigneulles.  
 Onderweg een stuk met veel Braamsluipers en nog twee Rode wouwen. Een uitstapje om te 
schuilen in een, naar het bleek prachtig, tamelijk jong haagbeukenbos. Uitgebloeide Bosanemonen 
en wroetsporen van Wilde zwijnen. Volgende schuilplek voor een fikse regen-& hagelbui was onder 
een winderig viaduct van de TGV. Daarna gelukkig snel in Vigneulles, alwaar we enthousiast met 
koffie de excursie afsloten. Een gezellig einde onder het toeziend oog van een Wild zwijn aan de 
muur in de brasserie. Een hele dag onderweg, heerlijk fietsen door bos en velden, pittig koud, erg 
gezellig. 
           Nelle 

 
het KNNV-kampeergevoel 
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Woensdag, 14 mei 2014; weer: wisseld bewolkt met opklaringen, na 17.00 enkele buien  
 
07: BOSWANDELING NAAR HET ÉTANG DE LONGEAU 
aantal deelnemers: 5; leiding: Annette; waardering: 7½ 
Per fiets/auto via de D 908 naar Hannonville, eerste afslag in het dorp links. Parkeren bij de 
sportaccommodatie. De voorgestelde boswandeling had in de Guide “circuits de randonnée 
pédestre”, nr 54 een rode driehoek als aanduiding, die op de parkeerplaats niet is aangetroffen. [De 
Tour du Longeau, circuit nr 54 is wellicht nu aangeduid met een liggende gele rechthoek.] De officiële 
vertrekplaats aan de Place du Château hebben we niet meer gecontroleerd op de aanwezigheid van 
de rode driehoek, maar die is ook nergens onderweg aangetroffen. 
 Met vereende krachten hebben we een prachtige bosroute naar het Étang bedacht. Daar 

aangekomen zeer zonnig 
geluncht. Getracht langs de 
Longeau te lopen, maar 
enorme blokkades van 
zware, liggende bomen 
verhinderden dat. Terug, 
aan de andere zijde, tot een 
gebarricadeerde wei. Terug, 
weer bij het Étang; verder 
geluncht op terrasstoeltjes 
van de Auberge. De 
herbergier wees ons de 
vervolgroute, want de twijfel 
was groot. Terug, nee 
gebaarde hij, het 

bosweggetje in! Ging lang goed. De blauwe rechthoek hadden we inmiddels ingewisseld voor een 
rode bal. Tot een soort ravijnafdaling! Terug, een stuk. Eindelijk via de verharde weg weer in de buurt 
gekomen van de beginroute.  
 Zeer schaduwrijk, een beetje jammer vandaag, want eindelijk flinke zon! Zeer gevarieerde 
onderbegroeiing met nog erg leuke, voor ons deze keer nieuwe waarnemingen. Mooi gemengd bos 
met goed beloopbare paden, enkele stevige stijgingen, resp. afdalingen. Zeker 10 km gelopen, 
goedgeluimd ondanks de vele omwegen. 
           Annette 
 
08: GEO-EXCURSIE SENONVILLE & DOMPCEVRIN 
aantal deelnemers: 5; leiding: Yvonne; waardering: 8 
Om 9 uur was het vertrek met de twee Pieten en drie hulppieten in zuidwestelijke richting naar de 
groeve van Senonville. Nu is het probleem met fossielfanaten dat deze zijn ingesteld op het gebied 
op en onder het maaiveld; zij sluiten zich af voor alles; er zijn daarom ook geen vogels en insecten 
genoteerd. Gelukkig heeft Jacques wél planten opgeschreven. 
 In de groeve van Senonville zijn we gewoon pontificaal en ongevraagd gaan zoeken, terwijl er 
op korte afstand gegraven en geselecteerd werd! Brutale lui toch, die Hollanders !? Maar, ach, de 
Fransen maken zich niet zo gauw druk. De hoeveelheid fossielen was minimaal. Na de koffie hebben 
we een half uurtje het talud bekeken vlak buiten het dorp, op de plek waar Piet jr. maandag die 
prachtige ammoniet had gevonden. Op de bijgevoegde lijst van Piet sr. staan de tot dus ver 
gedetermineerde fossielen, waaronder verschillende tweekleppigen. De volgende carrière is bij 
Dompcevrin, waar wij ook afgelopen maandag zijn geweest. Via het zijweggetje kwamen we op de 
stopplaats. De carrière bestaat uit drie horizontale niveaus. Op het laagste zijn we gestart met 
vrijmaken uit de kalksteen. Pas tegen half vier ontdekten we dat het tweede niveau een gemakkelijk 
bereikbare en interessante laag bevatte met verschillende soorten koraal. De moeite waard om voor 
terug te komen! 
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je neemt wat mee naar huis van een KNNV-kampeerkamp! 

  
                             foto’s Yvonne & Paul 

 Na al die tweekleppigen begaven we ons om kwart over vier naar de vierkleppige Dacia, 
geslacht “Monuta”, om via een sprankelende alternatieve route om kwart voor vijf terug te komen 
met afgetrainde benen en bicepsen en een kratje vol .... fossielen! 
          Yvonne 

 
09: ST-MAURICE; KORTE WANDELING VANAF DE CAMPING (route geel gemarkeerd) 
aantal deelnemers: 7; leiding: Eleonora; waardering: 8 
Vertrek 9.15: geanimeerd pratend, niet goed opgelet: afslag gemist, terug. Prachtige wandeling met 
voor het eerst deze week heerlijk weer. Geen drup gevallen en de zon erbij. 
 Zeer afwisselend, klein stukje bebouwing, afgezien van aanplant, bermen, naaldbomenbosje, 
boomgaarden, vergezichten, dorpje, kalksteenhelling met veel orchideeën en vlinders. Daar 
neergestreken voor de koffie, waar vervolgens iedereen op onderzoek uitging. Bijzonder was een 
hommelorchis, en de boompieper zong hier het hoogste lied en liet zich uitgebreid bewonderen. 
Door een nauw slingerpad met de nodige bosvegetatie om 13.30 weer terug op de camping, waar 
ieder zijns weegs ging in het zonnetje. 
          Eleonora 

   

Donderdag, 15 mei 2014; weer: bewolkt met enkele opklaringen 
 
10: ORCHIS-ZOEKTOCHT-EXCURSIE PER AUTO 
aantal deelnemers: 9; leiding: Jacques 
 

 
15 mei de Orchisexpeditie: een samenwerkingsverbandfoto! 
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Met negen personen gingen we met goede zin op pad met J.W. We mochten vandaag alleen maar 
orchideeën noteren, wat we volop gedaan hebben. Alle andere soorten werden dus onder de 
orchideeën gerangschikt in een nieuwe systematiek, b.v.: Orchis flos cuculi en de Orchis 
kiekendieviënsis var. bruneus, enz. Wij hadden groot respect voor de excursieleider, voor zijn kaart 
lezen, zijn oriënteringsvermogen: de vier grote plekken met orchideeën werden zonder heen en weer 
gerij gevonden en bekeken. Uiteindelijk was onze lijst met echte orchideeën langer dan die van 2005. 
Ook op de verschillende afzonderlijke plekken werden meer soorten gevonden. 
          Bernard 

 
11: GEO-EXCURSIE NAAR CHAPELLE-DES-BURES 
aantal deelnemers: 7; leiding: Piet jr; waardering: 8½ 
Met fiets of auto naar Buxières-les-Côtes, 15 km. Daarna rondwandeling Chapelle des Bures, 
gemarkeerd door een geel kruis (X). We besloten het steilste deel klimmend af te leggen. Zo steil dat 
je bijna met je neus vlak op het pad was en de fossielen Yvonne niet konden ontgaan.  
 De afslag naar de kapel zat niet in de route; we gingen rechtdoor en na één uur was er 
koffiepauze op het hoogste punt. Daarna een smaller bospad in. Henk tilde al het oude hout op en 
niet voor niets: keer op keer verraste hij ons op bijzondere wantsen, kevers, spinnen en als klap op 
de vuurpijl twee Vuursalamanders.  
 Het pad werd een gevaarlijk hellend vlak. We zagen dat een ree een paar keer was 
uitgegleden! Even verder ging één van de groep bijna onderuit. Daar bleek onder dood blad en 
andere bosrommel lichtgele en heel vette klei te liggen. Geduldig gewacht tot Leni wat meenam om 
t.z.t. te zien of het gebakken kan worden. Kort daarna, bij een aangegeven uitzichtpunt, aan een pik-
niktafel de lunch gegeten. Gelukkig even wat zon, zodat we kon-
den opwarmen. 
 Langs de bosrand met links boomgaarden met Mirabellen 
terug. Op het laatst toch nog een paar orchideeën. Na bijna vijf 
uur waren we terug bij auto / fiets. Iedereen was tevreden over 
de afwisselende tocht.      
                                                         Piet jr. 

 

Vrijdag, 16 mei 2014; weer: lichtbewolkt 
                                                                                                                                         
               De Vuursalamander   foto Paul 
12: ÉTANG DE LACHAUSSÉE (fiets) 
aantal deelnemers: 3; leiding: Rieke; waardering: 8 
Met prachtig weer vertrokken we om 9 uur naar Étang de Lachaussée op de fiets via Woël. We 
fietsten over een heel slecht pad en kwamen bij een vijver van de jacht- en visclub uit. Er wordt daar 
veel geschoten, want er zaten heel wat ganzen en eenden, die op de lokeenden afkwamen. Bij 
gebrek aan een picknicktafel hebben we in het plaatsje Lachaussée in een bushokje geluncht. 
Doorgegaan naar een restaurant met prachtig uitzicht op het Étang voor een kopje koffie, maar dat 
ging helaas niet door: het personeel had lunchpauze ! In een sloot naast het Étang zwommen heel 
veel karpers die in het Étang uitgezet worden . 
Het was een leuke fietstocht en om 4 uur waren we weer terug.    
           Rieke 

 
                                                      Bruine Daguil                                     Beekrombout   foto’s Sake 
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13: GROEVE DOMPCEVRIN (auto) 
aantal deelnemers: 4; leiding Piet sr. 
Met z’n vieren (Yvonne, Paul, Piet jr. en Piet sr.) weer naar de groeve van Dompcevrin geweest. Daar 
hebben we veel Koralen gezien en Dicerassen (Diceras arietinum).  We moesten vroeg terug om te 

helpen de convo af te breken en op te 
vouwen, en op tijd te zijn voor de 
gezamenlijke maaltijd in de vroege avond. 
     
         Piet sr. 

 
 
 
 
 
 

14: DE KALKHELLINGEN VAN WAVILLE 
 

 
 walstrobandspanner    foto Sake            landkaartje 1e gen.  foto Francien   vroege bremspanner foto Sake 

 
 

 
                                                                                      ff controleren           foto Sake 
15: RONDOM VIÉVILLE: DE GELE WANDELING 
aantal deelnemers: 4; leiding: Annette;  waardering: 7/8 
Met z’n vieren de geel gemarkeerde rondwandeling van Viéville via Billy-sous-les-Côtes terug naar 
Viéville gelopen. Het is een duidelijk aangegeven, mooi en makkelijk parcours langs bloemrijke tuin- 
en akkerbermen, door een stukje bos en tussen boomgaarden. En route kom je langs het 
observatorium en de bijenkasten van de lokale imker van Viéville. 
                               Onno  
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                                waarnaar wijzen zij ?                                                                  naar het Observatoire van Viéville 

                                 
 

 
                                                   een hommelorchis op Wavilles kalkgraslandhelling               foto Sake  

 
 
 
18.00 u: HET AFSLUITEND DINER in etablissement Charmance. Chambres et Tables d’hôtes, waar de 
zuster van de oude campingeigenares de scepter zwaait. Zij vergastte ons op een genoeglijke en 
kostelijke terroirmaaltijd, die bestond uit streekgerechten door haarzelf klaargemaakt met producten 
van lokale bodem.  
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de afsluitende terroirmaaltijd op vrijdagavond 
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Fossielen zoeken en vinden! 

 
Om te voorkomen dat deelnemers aan een volgend kamp in St-Maurice opnieuw alles moeten 
uitzoeken volgen hier onze vindplaatsen met kort commentaar. 
 Wie geïnteresseerd is in de ontstaansgeschiedenis van de kalkruggen moet het uitstekende 
verhaal in het verslag van St. Maurice van 2005 bestuderen. 
 
De eerste tocht ging naar de Carrière de la Mesangere in Lerouville. Een grote verlaten groeve. De 
‘weg’ waarop je liep was de vlakke bovenkant van een niet ontgonnen laag. Zoals het hoort in het 
bekken van Parijs was die bovenkant niet horizontaal maar daalde van NO naar ZW. De vondsten 
vielen tegen. 
 De volgende groeve is die van Senonville. Volg niet de borden naar de steengroeve die nog in 
gebruik is, maar rij door naar het dorp. Kijk dan vooral naar het talud aan de rechterkant. In de niet-
begroeide stukken kan je veel oesters ( en nog veel meer ) vinden. 
 In het gehucht Senonville rechtsaf, steil omhoog. Waar de verharding ophoudt heb je rechts 
de ‘afval’ bergen van de steengroeve. Wat verder van de weg kon je in 2014 zelf in een wand van vrij 
zachte kalksteen hakken. Nog iets verder werd diezelfde laag vermorzeld door enorme 
graafmachines. Het puin werd op grootte gesorteerd en als bouwmateriaal afgevoerd.  
  Ik denk dat er over een jaar weinig over is van die wand. Toch zou ik  zeker weer gaan zoeken 
in Senonville; al was het maar voor het talud voor het dorp! 
 
Op naar Dompcevrin. In het dorp, als je in noordelijke richting rijdt, voorbij de kerk schuin linksaf en 
wat omhoog. Na 200 m is links de gesloten ingang van de groeve. Ga rechtdoor, een onverhard pad, 
en na een 300 m heb je links een alternatieve ingang. Je komt in het paradijs voor fossielenzoekers 
en er staan ook nog vliegenorchissen! 
 Door de exploitatie lijkt de groeve op een trap van bijna 1 km breed met een aantal ‘treden’. 
Ga je één tree hoger dan kom je bij lagen die miljoenen jaren jonger zijn en andere fossielen kunnen 
hebben. Het loont de moeite om overal te zoeken al moet je dan wat verder sjouwen als je met je 
vondsten teruggaat naar de auto. 
 
                                  

 
                                                  een deel van de opbrengst van de groeve van Dompcevrin                  foto Yvonne&Paul 
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Tot slot nog wat over de directe omgeving van de camping. Eén van de deelnemers van het kamp 
was ruim 20 jaar geleden ook al in St.-Maurice geweest. Hij herinnerde zich een interessante kale 
helling. Na lang zoeken vond hij de helling weer; helemaal begroeid! Wat in 2014 een goede zoekplek 
is kan over een paar jaar verdwenen zijn. 
 Er is een wandeling van Viéville ( goede honing en appelsap! ) naar Hattonchâtel. Na een 
500m is er een bocht naar rechts in het pad. Links is een helling met fossielen uit de “oester-kleilaag”.  
Vlak voor het dorp Hattonchâtel zagen we een steengroeve. Het was zaterdag, na de sluiting van het 
kamp. De groeve was gesloten dus het is iets voor een volgend kamp om na te gaan of het de moeite 
waard is.  
 Waar je ook wandelt, kijk uit naar wandjes en kale stukken. Ook bij bronnetjes in een talud 
loont het om te kijken.  
 Wie er met open ogen loopt ziet veel moois en geniet van de natuur. 
 
           Piet jr. 
 
 

 
        de geo-excursie naar Chapelle-des-Bures   foto Nelle 

 
 
 

 

 
                     Bokkenorchis                      Anneke op orchisexpeditie                Bont Dikkopje             foto’s Onno
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Saint-Maurice-sous-les-Côtes: De plantenlijst 2014 
 

een toelichting 
 
In de eerste kolommen staan de wetenschappelijk en Nederlandse (soort-)namen, merendeels 
ontleend aan Heukels’ Flora van Nederland, 23e druk. De nummering voor de familienamen is 
overeenkomstig deze flora. Wanneer de soort niet in deze flora werd vermeld is de naamgeving 
ontleend aan Tirions Nieuwe Bloemengids, 7e druk. In de kolom “Excursies” is met een nummer 
vermeld bij welke excursies de soort is genoteerd. Bij geen van de excursies zijn de aanwezige 
soorten allemaal genoteerd. Bij enkele excursies waren er ook andere prioriteiten wat betreft 
waarneming en verslaggeving. Van enkele excursies was geen plantenlijst aanwezig. De speciale 
orchideeënexcursie is apart vermeld. 
 In totaal zijn er ca. 200 plantensoorten genoteerd tijdens het kamp. Vergeleken met de jaren 
2005 en 2010 zijn dit er duidelijk minder. O.a.van de grassen en zeggen zijn opvallend minder soorten 
genoteerd. 
 
Bernard 
 
 

        
                                          Vliegenorchis                       foto Onno                           een n.t.d.Ophrys        foto Francien 
                           

 
                                                                     Vogelnestjes            foto Onno 
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Familie Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Excursies 

Varens Asplenium ruta-muraria Muurvaren 3,  

Paardenstaarten Equisetum arvense Heermoes 11,  

22 Aronskelkfamilie Arum sp. Aronskelk 1, 7,  

22 Aronskelkfamilie Arum maculatum Gevlekte aronskelk 5,  

23 Spekwortelfamilie Tamus communis Spekwortel 3, 9,  

32 Eenbesfamilie Paris quadrifolia Eenbes 1, 7, 11,  

35 Orchideeenfamilie Epipactis sp. Wespenorchis 10 

35 Orchideeenfamilie Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis 10 

35 Orchideeenfamilie Neottia ovata Grote keverorchis 
1, 3, 4, 7, 8, 10, 
13 

35 Orchideeenfamilie Neottia nidus-avis Vogelnestje 
1, 2, 4, 7, 9, 10, 
11  

35 Orchideeenfamilie Neotinia ustulate Aangebrande orchis 11,  

35 Orchideeenfamilie Plathantera bifolia Welriekende nachtorchis 1, 8, 10 

35 Orchideeenfamilie Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii Bosorchis 1, 7,  

35 Orchideeenfamilie Cephalantera longifolia Wit bosvogeltje 1, 3, 5, 7,  

35 Orchideeenfamilie Cephalantera damasonium Bleek bosvogeltje 7, 10 

35 Orchideeenfamilie Orchis mascula Mannetjes orchis 1, 6, 9, 10 

35 Orchideeenfamilie Orchis antropophora Poppenorchis 10 

35 Orchideeenfamilie Orchis purpurea Purperorchis 5, 10 

35 Orchideeenfamilie Orchis militaris Soldaatje 4, 8, 9, 10, 13 

35 Orchideeenfamilie Orchis simia Aapjesorchis 9,  

35 Orchideeenfamilie Ophrys araneola Vroege spinnenorchis 10 

35 Orchideeenfamilie Ophrys fuciflora Hommelorchis 9, 10 

35 Orchideeenfamilie Ophrys apifera Bijenorchis 5, 9, 13 

35 Orchideeenfamilie Ophrys insectifera Vliegenorchis 4, 5, 8, 9, 10, 13 

35 Orchideeenfamilie Himantoglossum hircinum Bokkenorchis 3, 6, 10, 11, 

35 Orchideeenfamilie Anacamptis palustris Moerasorchis 11,  

35 Orchideeenfamilie Anacamptis pyramidalis Hondskruid 10 

35 Orchideeenfamilie Anacmptis morio Harlekijn 10 

36 Lissenfamilie Iris pseudaacorus Gele lis 1,  

37 Aspergefamilie Convallaria majalis Lelietje van dalen 1, 2, 7, 11,  

37 Aspergefamilie Polygonatum sp. Salomonszegel 1,  

37 Aspergefamilie Polygonatum multiflorum 
Veelbloemige 
salomonszegel 2, 7,  

43 Cypergrassenfamilie Carex flacca Zeegroene zegge 1, 3, 8, 13 

43 Cypergrassenfamilie Carex pallescens Bleke zegge 1,  

43 Cypergrassenfamilie Carex sylvatica Bos zegge 1, 5, 

43 Cypergrassenfamilie Carex panicea Blauwe zegge 1, 8,  

44 Grassenfamilie Poa pratensis Veldbeemd 5,  

44 Grassenfamilie Dactylus glomerata Kropaar 1, 5,  

44 Grassenfamilie Briza media Trilgras 1, 5, 8, 9,  

44 Grassenfamilie Anisantha sterilis Ijle dravik 3,  

44 Grassenfamilie Arrhenatherum elatius Glanshaver 5,  

44 Grassenfamilie Bromus hordaceus Zachte dravik 5,  

50 Ranonkelfamilie Anemone nemorosa Bosanemoon 1, 7,  

50 Ranonkelfamilie Anemone pulsatilla Wildemanskruid 5,  
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50 Ranonkelfamilie Ranunculus bulbosus Knol boterbloem 1,  

50 Ranonkelfamilie Ranunculus auricomus Gulden boterbloem 1,45,  

50 Ranonkelfamilie 
Ranunculus polyanthemos ssp. 
polyantheoides Kalk boterbloem 1, 9,  

50 Ranonkelfamilie Ranunculus sardous Behaarde boterbloem 5,  

50 Ranonkelfamilie Ranunculus repens Krupende boterbloem 11,  

50 Ranonkelfamilie Aquilegia vulgaris Wilde akelei 1, 3, 5, 7,  

50 Ranonkelfamilie Anemone hepatica Leverboempje 1, 7, 11,  

50 Ranonkelfamilie Clematis vitalba Bosrank 1, 3, 4, 5, 8,  

50 Ranonkelfamilie Helleborus foetidus Stinkend nieskruid 1, 3, 7, 11,  

50 Ranonkelfamilie Caltha palustris Dotterbloem 7,  

51 Papaverfamilie Chelidonium majus Stinkende gouwe 1,  

51 Papaverfamilie Pseudofumaria lutea Gele helmbloem 2,  

51 Papaverfamilie Fumaria sp. Duivenkervel 3,  

51 Papaverfamilie Papaver Klaproos 5,  

57 Duizendknoopfamile Fallopia japonica Japanse duizendknoop 2, 3,  

58 Anjerfamilie Silene dioica Dagkoekoeksbloem 2,  

58 Anjerfamilie Silene latifolia Avondkoekoeksbloem 2,  

58 Anjerfamilie Stellaria media Vogelmuur 2,  

62 Sandelhoutfamilie Viscum album Maretak 1, 5,  

62 Sandelhoutfamilie Thesium alpinum Alpenbergvlas 8,  

69 Ooievaarsbekfamilie Geranium molle Zachte ooievaarsbek 1, 9,  

69 Ooievaarsbekfamilie Geranium robertianum Robertskruid 1, 2, 

69 Ooievaarsbekfamilie Geranium pratense Beemd ooievaarsbek 1, 9,  

69 Ooievaarsbekfamilie Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek 3,  

75 Viooltjesfamilie Viola sp. Viooltje 1,  

75 Viooltjesfamilie Viola arvensis Akkerviooltje 3,  

75 Viooltjesfamilie Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje 1, 7,  

76 Wofsmelkfamilie Mercurialis perennis Bosbingelkruid 1, 7,  

77 Wofsmelkfamilie Mercurialis annua Tuinbingelkruid 3,  

76 Wofsmelkfamilie Euphorbia amygdaloides Amandewolfsmelk 1, 7, 9,  

76 Wofsmelkfamilie Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid 3, 7,  

76 Wofsmelkfamilie Euphorbia cyparissias Cipres wolfsmelk 1, 4, 5, 8,  

76 Wofsmelkfamilie Euphorbia lathyrus Kruisbladige wolfsmelk 9,  

81 Vlinderbloemenfamilie Trifolium rubrum Rode klaver 1, 2, 

82 Vlinderbloemenfamilie Trifolium repens Witte klaver 2,  

82 Vlinderbloemenfamilie Trifolium subterranum Onderaards klaver 9,  

81 Vlinderbloemenfamilie Vicia sativa Voederwikke 2,  

81 Vlinderbloemenfamilie Viccia sativa ssp. segetalis Vergeten wikke 1,  

81 Vlinderbloemenfamilie Lotus sp. Rolklaver 5,  

81 Vlinderbloemenfamilie Lotus corniculatus Gewone rolklaver 9,  

81 Vlinderbloemenfamilie Onobrychis viciifolia Esparcette 5,  

81 Vlinderbloemenfamilie Laburnum anagyroides Gouden regen 1, 9,  

81 Vlinderbloemenfamilie Medicago lupulina Hop klaver 1,  

81 Vlinderbloemenfamilie Medicago arabica Gevlekte rupsklaver 3, 5,  

81 Vlinderbloemenfamilie Hippocrapis comosa Paardenhoef klaver 1, 4, 5, 8, 9,  

81 Vlinderbloemenfamilie Genista pilosa Kruipbrem 1, 4,  

81 Vlinderbloemenfamilie Genista tinctoria Verfbrem 8,  
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81 Vlinderbloemenfamilie Chamaespartium sagittale Pijlbrem 5,  

81 Vlinderbloemenfamilie Lens culinaris Linze 9,  

82 
Vleugeltjesbloemfamilie Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem 1, 4, 5, 8, 10 

82 
Vleugeltjesbloemfamilie Polygala serpyllifolia Liggende vleugeltjesbloem 13 

82 
Vleugeltjesbloemfamilie Polygala calcarea Kalkvleugeltjesbloem 10 

82 
Vleugeltjesbloemfamilie Polygala comosa Kuifvleugeltjesbloem 10 

83 Rozenfamilie Geum sp. Nagelkruid 1,  

83 Rozenfamilie Geum rivale Knikkend nagelkruid 7,  

83 Rozenfamilie Crataegus laevigata Twee stijlige meidoorn 1,  

83 Rozenfamilie Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 5,  

83 Rozenfamilie Fragaria vesca Bosaardbei 1, 4, 5,  

83 Rozenfamilie Sanguisorba minor Kleine pimpernel 1, 3, 4, 7, 8, 9,  

83 Rozenfamilie Potentilla anserina Zilverschoon 1, 5,  

83 Rozenfamilie Potentilla erecta Tormentil 1, 8,  

83 Rozenfamilie Potentilla reptans Vijvingerkruid 5,  

83 Rozenfamilie Potentilla anglica Kruiganzerik 4,  

83 Rozenfamilie Rubus sp. Braam 5,  

83 Rozenfamilie Prunus avium Zoete kers 11,  

85 Wegedoornfamilie Rhamnus frangula Sporkehout 5,  

90 Komkommerfamile Bryonia dioica Heggenrank 3,  

91 Napjesdragersfamilie Quercus pubescens Donzige eik 9,  

96 Resedafamilie Reseda sp. Reseda 1,  

96 Resedafamilie Reseda lutea Wilde reseda 1, 4, 8,  

97 Kruisbloemenfamilie Erysimum cheiri Muurbloem 1,  

97 Kruisbloemenfamilie Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid 2, 3, 7,  

97 Kruisbloemenfamilie Barbarea stricta Stijf barbarakruid 5,  

97 Kruisbloemenfamilie Sinapis arvensis Herik 3,  

97 Kruisbloemenfamilie Sisymbrium officinale Gewone raket 3,  

97 Kruisbloemenfamilie Capsella bursa-pastoris Herderstasje 3,  

97 Kruisbloemenfamilie Lepidium heterophyllum Rozet kruiskers 3,  

97 Kruisbloemenfamilie Alaria petiolata Look zonder look 3,  

97 Kruisbloemenfamilie Arabis hirsuta Ruige scheefkelk 4, 10 

97 Kruisbloemenfamilie Iberis amara Bittere scheefbloem 4, 8,  

97 Kruisbloemenfamilie Cardamine heptaphylla Zevenblad veldkers 7,  

97 Kruisbloemenfamilie Arabidopsis thaliana Zandraket 8,  

100 Peperboompjesfamilie Daphne mezereum Peperboompje 1,  

105 Kornoeljefamilie Cornus sanguinea Rode kornoelje 5,  

107 Balsemienfamilie Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien 11,  

109 Sleutelbloemfamilie Primula veris Gulden sleutelbloem 1, 3, 11,  

109 Sleutelbloemfamilie Primula vulgaris Stengeloze sleutelbloem 1, 3,  

109 Sleutelbloemfamilie Lysimachia nummularia Penningkruid 1,  

109 Sleutelbloemfamilie Anagallis arvensis ssp. Arvensis Rood guichelheil 3,  

112 Heifamilie Pyrola rotundifolia Rond wintergroen 1, 5,  

113 Ruwbladigenfamilie Symphytum officinale Smeerwortel 1, 2,  

113 Ruwbladigenfamilie Cynoglossum officinale Veldhondstong 5,  



29 

 

113 Ruwbladigenfamilie Myosotis sylvatica Bosvergeet mij nietje 7,  

114 Sterbladigenfamilie Sherardia arvensis Blauw walstro 10 

114 Sterbladigenfamilie Galium mollugo Glad walstro 1, 8,  

114 Sterbladigenfamilie Galium odoratum Lieve vrouwen bedstro 1, 7,  

114 Sterbladigenfamilie Galium aparine Kleefkruid 5,  

114 Sterbladigenfamilie Cruciata laevipes Kruisbladwalstro 2, 3, 9,  

116 Maagdenpalmfamilie Vinca minor Kleine maagdenpalm 1,  

116 Maagdenpalmfamilie Vinca major Grote maagdenpalm 11,  

116 Maagdenpalmfamilie Vincetoxicum hirundinaria Engbloem 5,  

117 Nachtschadefamilie Nicotiana tabacum Boerentabak 1,  

123 Lipbloemenfamilie Ajuga reptans Kruipend zenegroen 1, 2, 11,  

123 Lipbloemenfamilie Origanum vulgare Wilde marjolein 1, 3, 5,  

123 Lipbloemenfamilie Mentha aquatica Watermunt 1, 7,  

123 Lipbloemenfamilie Glechoma hederacea Hondsdraf 1, 2,  

123 Lipbloemenfamilie Teucrium chmaedrys Echte gamander 9,  

123 Lipbloemenfamilie Teucrium scorodonia Valse salie 1, 3, 

123 Lipbloemenfamilie Stachys sylvatica Bosandoorn 1, 9,  

123 Lipbloemenfamilie Lamium album Witte dovenetel 1, 2, ,5,  

123 Lipbloemenfamilie Lamium maculatum Gevlekte dovenetel 5,  

123 Lipbloemenfamilie Lamiastrum galeobdolon Gele dovenetel 1, 2,  

123 Lipbloemenfamilie Astragalus glycyphyllos Hokjespeul 5, 

123 Lipbloemenfamilie Salvia officinalis Echte salie 5,  

123 Lipbloemenfamilie Thymus praecox Kruiptijm 5,  

123 Lipbloemenfamilie Thymus serpyllum Kleine tijm 8 

123 Lipbloemenfamilie Thymus sp. Tijm 4,  

123 Lipbloemenfamilie Mellitis melissophyllum Bijenblad  7,  

123 Lipbloemenfamilie Clinopodium acinos Kleine steentijm 10 

126 Bremraapfamile Rhinantus sp. Ratelaar 2,  

126 Bremraapfamile Rhinantus angustifolius Grote ratelaar 11,  

126 Bremraapfamile Rhinantus minor Kleine ratelaar 10 

126 Bremraapfamile Rhinantus alectorolophus Harige ratelaar 10 

126 Bremraapfamile Orobranche sp. Bremraap 3,  

126 Bremraapfamile Melampirum arvens Wilde weit 3,  

127 Weegbreefamilie Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek 3, 8, 9,  

127 Weegbreefamilie Veronica chamaedrys Gewone ereprijs 1, 2, 7,  

127 Weegbreefamilie Plantago media Ruige weegbree 2, 3, 4, 5,  

127 Weegbreefamilie Plantago lanceolata Smalle weegbree 1,  

131 
Schermbloemenfamilie Pimpinella saxifraga Kleine bevernel 1, 5,  

131 
Schermbloemenfamilie Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 2, 5,  

131 
Schermbloemenfamilie Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 2, 5,  

131 
Schermbloemenfamilie Sanicula europaea Heelkruid 3, 5, 7,  

132 Muskuskruidfamilie Viburnum lantana Sneeuwbal 1,  

132 Muskuskruidfamilie Viburnum opulus Gelderse roos 1,  

133 Kamperfoeliefamilie Valerianellea locusta Veldsla 1, 2, 3,  

133 Kamperfoeliefamilie Valeriana officinalis Gewone valeriaan 7, 9,  



30 

 

133 Kamperfoeliefamilie Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie 1,  

133 Kamperfoeliefamilie Knautia arvensis Beemdkroon 3, 9,  

133 Kamperfoeliefamilie Dipsacus fullonum Grote kaardebol 5, 

134 Klokjesfamilie Campanula trachelium Ruig klokje 1,  

134 Klokjesfamilie Phyteuma spicatum ssp. Nigrum Zwartblauwe rapunzel 2,  

134 Klokjesfamilie Globularia punctata Kogelbloem 4, 5, 8,  

136 Composietenfamilie Leucanthemum vulgare Margriet 1, 2, 9,  

136 Composietenfamilie Bellis perenne Madeliefje 2,  

136 Composietenfamilie Eupatorium cannabinum Koninginnekruid 1,  

136 Composietenfamilie Crepis biennis Groot streepzaad 1, 9,  

136 Composietenfamilie Arctium lappa Grote klit 1, 5,  

136 Composietenfamilie Sonchus oleraceus Gewone melkdistel 3,  

136 Composietenfamilie Sonchus arvensis Akker melkdistel 3,  

136 Composietenfamilie Tragopogon pratensis ssp pratensis Gele morgenster 3, 5, 9,  

136 Composietenfamilie Artemisia vulgaris Bijvoet 3,  

136 Composietenfamilie Hieracium pilosella Muizenoortje 5, 8,  

136 Composietenfamilie Hieracium murorum Muurhavikskruid 8, 11,  

136 Composietenfamilie Hieracium sp. Havikskruid 1,  

136 Composietenfamilie Hypochaeris maculata Gevlekt biggenkruid 4, 13 

136 Composietenfamilie Centaurea cyanus Korenbloem 11,  

                                      

Inventarisatie van de Orchideeëntocht van donderdag, 15 mei 2014 opgesteld door 
Jacques 
De reprise van de Orchisexpeditie van Gerard  Hartelvelt leverde ons op: 
Vanuit de camping te Saint-Maurice de D908 richting zuiden. Vervolgens 

 D133. Stoppen bij km-paal 6; daar zijn te vinden in grote hoeveelheden: 
 Hondskruid 
 Harlekijn 
Terug naar D908 en via D119 naar Butte de Montsec: 
 Butte (bij elektriciteitshuisje links in de berm en in de boomgaard):                         Soldaatje     foto Francien  
Hommelorchis                                                                                                          
Soldaatje   
Poppenorchis 
Bokkenorchis  
Hondskruid 
Bleek bosvogeltje 
Verderop langs de weg: 
Purperorchis 
Grote keverorchis 
Vogelnestje 
Mannetjesorchis 
Welriekende nachtorchis                                                          

 
                                         drie manieren waarop KNNV-ers orchideeën bestuderen                                   foto’s Onno 
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Dan terug naar D119 richting St. Mihiel, langs de D171c:                             

Op de kalkhelling in Ailly-sur-Meuse staan:                        
 Hondskruid                                                                                                 
 Soldaatje 
 Poppenorchis 
 Hommelorchis 
 Bokkenorchis 
 Vliegenorchis 
 Muggenorchis 
 Purperorchis 
Vervolgens langs D171b: 
 Haarspeldbocht:                                                                                                              
 Bokkenorchis 
 Soldaatje 
 Poppenorchis                                                                                                     
Hondskruid                                                                                                           Harlekijn                     foto Bernard 
 Vliegenorchis 
 Grote keverorchis 
         

 
                                                                                      Poppenorchis                                 foto Francien



32 

 

 

 
                                                                                        Harlekijn                                                   foto Bernard                                                          

 

 
                                                                   Boswitje                           foto Francien 

 

Saint-Maurice-sous-les-Côtes: Verslag vogels 2014 
 
Wat de vogels betreft was vooral genieten van het redelijk gewone. Buiten de Rode en Zwarte wouw 
en de Europese kanarie kunnen we alles in ons eigen landje makkelijk tegen komen. Maar uitbundig 
was het wel. 
 Op de camping zongen de merels echt mooier vanaf de hellingbossen. Daar liet ook de 
Groene specht zich regelmatig horen. En soms de Wielewaal.  En voor wie ’s nachts wakker was , 
klonk  de Nachtegaal. Vanuit een paar sparren het Vuurgoudhaantje.  
 Bij al dat moois had bijna deelnemer aan het kamp zo zijn of haar eigen bijzondere ervaring 
met een vogel.  Dat varieerde van een ontmoeting met de machtige Rode wouw tot en met het blij 
zijn met een nestje Koolmezen voor de tent. 
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  Hieronder volgt een verslag van enkele van de hoogtepunten die ieder van ons met de 
vogels beleefden.  
 
“De rode wouw. Ik zat in een boomgaard te puzzelen en opeens, op ooghoogte, een rode wouw. Hij 
schrok van mij; even viel ik samen met de rode wouw. Toen vloog hij weg, prachtig het rood aan de 
onderkant en de witte polsvlekken.” Rieke 
“ Het geluksgevoel van de éérste wielewaal van dit jaar. Onverwacht, tijdens een wandeling in het 
bos.”  Annette 
“De zang van de wielewaal, met die prachtige akoestiek in de steengroeve.(  dag 2  ). En dan liet ie 
zich ook nog zien.”   Paul 
 “Dat de wielewaal écht dudeljóo zingt, net als in het lied ‘Kom mee naar buiten allemaal’ waarmee 
ons koor elke week inzingt. En ik zag hem ook nog, een gele flits!”     Piet sr. 
“Ik hoorde de wielewaal. Als ik in het voorjaar de grutto hoor dan weet ik dat het lente is. Als ik de 
wielewaal hoor, dan denk ik: los in het bos.”      Francien 
“ De boompieper. Ik zag hem, terwijl hij afdaalde met klapperende vleugeltjes.”   Ria 
“Dat Ria de vogellijst bijhield.”   Henk 
“Een tijdlang onopvallende beweging in het gebladerte. En dan opeens die bijna vergeten opwinding 
bij het één moment zien van de knalrode goudvink.”        Nelle 
“Die vroege wandeling, waar zoveel vogels aan het zingen waren, dat je voelde dat je deel werd van 
hún wereld en niet meer dat zij deel waren van jouw wereld.”     Leni 
“Toen we aankwamen zagen we een koolmees steeds op en neer vliegen tussen mirabelles. Hij bleek 
een nest te hebben onder in een mirabellenboom. Je hoorde de jongen als hij ze voerde, maar je zag 
niets.”     Anneke 
“Over de akkers bij de kalkgraslandjes vloog de mysterieuze grauwe kiekendief. Die zie je bij ons 
alleen in Groningen en dan wordt ie met een zendertje naar Afrika gestuurd en hier waar je het 
helemaal niet verwacht zie je hem in het echt. En de Fluiter.”    Tieke  
“De nachtegaal die zingt in de nacht. Wij hebben hem in het noorden niet. Symbool van vrijheid. Het 
nutteloze van het zingen middenin de nacht: niemand hoort het. Net als zo’n kamp: wij maken 
allemaal lijsten en niemand doet er iets mee, maar het is zo leuk!”   Sake 
“Als je bij het begin van de camping over een met mos begroeid stenen trappetje omhoog gaat, kom 
je op een serene plek, hoge sparren een paar bankjes, een groot Mariabeeld tussen de bomen. Daar 
dan zitten en luisteren, en dan begint het vuurgoudhaantje te zingen.”       Yvonne 
“Ik las in het boek van Sake:’Ergens in de Sahel, op zoek naar bijeneters, twee strandplevieren 
gezien.’  Volgende ochtend in groeve zag ik totaal onverwacht twee alarmerende strandplevieren. 
(Ging op zoek naar nestje, maar niet gevonden.) Kreeg een warm gevoel: gister waren jullie nog in de 
Sahel en nu  hier. Een soort déja vu. Heb me erg ingeleefd in het genieten van Sake toen hij de 
onverwachte strandplevieren zag en niet de verwachte bijeneters.”        Bernard 
“Hier, net, kwam een buizerd familie over ons terrein. Twee volwassenen en twee heel onhandig 
vliegende jongen. Vandaag met dit mooie weer gaat de hele familie voor het eerst op de wieken.”     
Onno. 
 Er waren natuurlijk nog veel meer prachtige momenten, maar ik heb ieder maar naar één 
gevraagd, dus hier een korte indruk van ons vogelgenoegen.  
Nelle 

Lijst van waargenomen vogels 
 
1. Wilde Eend Anas platyrhynchos  31. Tuinfluiter Sylvia borin 

2. Blauwe Reiger Ardea cinerea  32. Zwartkop Sylvia atricapilla 

3. Rode Wouw Milvus milvus  33. Fluiter Phylloscopus sibilatrix 

4. Zwarte Wouw Milvus migrans  34. Tjiftjaf Phylloscopus collybita 

5. Bruine Kiekendief Circus aeruginosus  35. Fitis Phylloscopus trochilus 

6.Grauwe Kiekendief Circus pygargus  36. Goudhaantje Regulus regulus 

7. Buizerd Buteo buteo  37. Vuurgoudhaantje Regulus ignicapillus 

8. Houtduif Columba palumbus  38. Staartmees Aegithalos caudatus 

9. Turkse Tortel Streptopelia decaocto  39. Glanskop Parus palustris 

10 Koekoek Cuculus canorus  40. Kuifmees  Parus cristatus 
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11. Bosuil Strix aluco  41. Zwarte Mees Parus ater 

12. Gierzwaluw Apus apus  42. Pimpelmees Parus caeruleus 

13. Groene Specht Picus viridis  43. Koolmees Parus major 

14. Grote bonte specht Dendrocopos major  44. Boomklever Sitta europea 

15. Boomleeuwerik Lullula arborea  45. Boomkruiper Certhia brachydactyla 

16. Veldleeuwerik Alauda arvensis  46. Wielewaal Oriolus oriolus 

17. Boerenzwaluw Hirundo rustica  47. Gaai Garrulus glandarius 

18. Huiszwaluw Delichon urbica  48. Ekster Pica pica 

19. Boompieper Anthus trivialis  49. Kauw Corvus monedula 

20. Witte kwikstaart Motacilla alba  50. Zwarte Kraai  Corvus corone 

21. Winterkoning Troglodytes troglodytes  51. Spreeuw Sturnus vulgaris 

22. Roodborst Erithacus rubecula  52. Huismus  Passer domesticus 

23. Nachtegaal Luscinia megarhynchos  53. Ringmus Passer montanus 

24. Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros  54. Vink Fringilla coelebs 

25. Gekraagde  
               Roodstaart 

Phoenicurus  
                 phoenicurus 

 55. Europese Kanarie  
 

Serinus serinus 

26. Merel  Turdus merula  56. Groenling Chloris chloris 

27. Zanglijster Turdus philomelos  57. Putter Carduelis carduelis 

28. Grote Lijster Turdus viscivorus  58. Kneu Carduelis cannabina 

29. Braamsluiper Sylvia curruca  59. Goudvink Pyrrhula pyrrhula 

30. Grasmus Sylvia communis  60. Geelgors  Emberiza citrinella 

      
                             

 
                           veel kleine beestjes waren te vinden in de ruwenis langs de camping                   foto Sake 
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INVENTARISATIE ‘OVERIGE DIEREN’ 
Er zijn aardig wat vogelsoorten op de wereld; iets van rond de tienduizend, waarvan ons land –alle 
zeldzame aanwaaiers meegerekend- rond 350 herbergt. Planten zijn er wat meer. Onze flora telt zo’n 
1500 soorten. Maar de echte diversiteit van de levende have dringt pas goed tot je door als je de 
insectenwereld onder de loep krijgt en in de literatuur snuffelt. Ik citeer de Nieuwe insektengids van 
Tirion: “Er zijn tot nu toe ongeveer 1 miljoen soorten insekten beschreven en benoemd en een 
veelvoud is nog onbeschreven gebleven. Dit is meer dan alle andere bekende diersoorten bij elkaar”. 
Tweede citaat: ”De insekten vormen slechts een klasse, zij het een zeer grote, van de immense 
diergroep, die bekend staat onder de naam Arthropoden (Geleedpotigen), die alle gelede poten 
bezitten”. Bij die niet-insecten horen bijvoorbeeld de klassen Duizendpoten, Miljoenpoten, 
Pissebedden, Bastaardschorpioenen, Schorpioenen, Teken en Mijten, Hooiwagens en Spinnen, stuk 
voor stuk klassen met talloze families en geslachten. En dan laten we de rest nog maar even buiten 
beschouwing. Voor een leek een totaal onoverzienbare diversiteit. Wij hebben daarvan een splinter 
gezien. Dat stemt tot bescheidenheid maar ook –en dat geldt m.i. voor elke schoonheid die je voor 
het eerst waarneemt- tot vreugde. 
 Ik schrijf deze zinnen niet op als een ontmoediging voor de naamgevers, maar vooral om 
verbazing en verwondering op te roepen en daarnaast om de onvoorstelbare en ongelooflijke 
verscheidenheid te accentueren van het onderdeel waar ik me voor opgegeven heb.  
Maar ook.. die bloeddorstigheid van dit totaal. Ik citeer weer: “Deze Krabspinnen liggen op de loer in 
bloemen en elders, en bespringen een op hen afkomende prooi”. Struikrovers zijn het, waar ik me 
mee moet bezighouden, afschuwelijk, brrr! 
Van de ruim 60 Nederlandse dagvlinders hebben we er overigens een aardig aantal gezien. Waar ik 
bij de soortnaam geen bijzonderheden heb vermeld gaat het om een (vrij) algemene soort. Wij zagen 
maar liefst vijf soorten Blauwtjes. Van de groep van de Parelmoervlinders, een familie van prachtige 
soorten -in heel Europa komen 49 soorten voor!- , zagen we er drie. Aan deze twee groepen laat zich 
de achteruitgang van de dagvlinderdiversiteit in ons eigen land in de laatste anderhalve eeuw goed 
aflezen; ik heb er in dit verslag vanwege dat wat bredere perspectief een enkele maal een 
kanttekening bij gezet.   
 De aangehouden volgorde van de diverse orden, klassen, families, geslachten en soorten is 
niet steeds volgens het standaard-wetenschappelijke systeem. Duidelijke informatie over de vele 
insecten-ordes is te lezen op blz. 11 en verder, van het net genoemde boek Nieuwe insektengids van 
Michael Chinery (Tirion Natuur, derde druk, 1997). Voor de dagvlinders is gebruikt het boek 
Dagvlinders van Europa van Tristan Lafranchis (De Vlinderstichting / KNNV Uitgeverij 2009), en voor 
de nachtvlinders het boek Nachtvlinders (Tirion Natuur / De Vlinderstichting 2006). (Let op de nieuwe 
druk die deze herfst gaat verschijnen; volg e.e.a. op de gratis nieuwsbrief van De Vlinderstichting!). 
De libellen werden opgezocht in het boek Libellen van Europa van Klaas-Douwe B. Dijkstra (Tirion 
Natuur / De Vlinderstichting 2008).  

Ik stel vast dat we een gezellig en leerrijk KNNV-kamp hadden in een stimulerende omgeving, in de 
eerste helft van mei 2014. Het is vanuit dat perspectief dat ik graag afsluit met de hilarische 
opmerking van Paul bij de allereerste choc, toen hij een oud gezegde citeerde: “Als het regent in Mei 
is April voorbij”.  
                                                                              Ivoorzweefvlieg                foto Henk 
Sake 
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                                                                                    Adonisblauwtje                                                   foto Sake 

Lijst van waargenomen “Overige Dieren” 

 
 GELEEDPOTIGEN - ARTHROPODA 
INSECTEN - INSECTA 
Vlinders (Orde Lepidoptera) 
Dagvlinders 
 Dikkopjes - Hesperiidae 
Bont dikkopje Cartherocephalus palaemon 
Bruin dikkopje         Erynnis tages 
Kalkgraslanddikkopje Spialia sertoris 
Kommavlinder         Hesperia comma 
Aardbeivlinder        Pyrgus malvae 
 

 
                                                                           Kalkgraslanddikkopje          foto Francien 

 
 Grote pages - Papilionidae 
Koninginnenpage    Papilio machaon (in NL vrij schaarse standvlinder) 
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Koningspage            Iphiclides podalirius (niet in NL; verdwenen uit Luxemburg) 
 Witjes - Pieridae 
Groot koolwitje        Pieris brassicae                                   
Klein geaderd witje  Pieris napi 
Klein koolwitje          Pieris rapae 
Oranjetipje                 Anthocharis cardamines  
Citroenvlinder           Gonepteryx rhamni 
Boswitje                     Leptidae sinapis 
 Vuurvlinders, kleine pages, blauwtjes - Lycaenidae 
Kleine vuurvlinder     Lycaeana phlaeas 

Groentje                     Callophrys rubi                                                 Rotsvlinder ♀      foto Onno      

Adonisblauwtje         Lysandra bellargus (niet in Nederland) 
Bloemenblauwtje     Glaucopsyche alexis (op kalkhellinkjes;niet in Nederland) 
Boomblauwtje Celastrina argiolus 
Dwergblauwtje         Cupido minimus (verdwenen uit Nederland sinds 1984) 
Icarusblauwtje           Polyommatus icarus (algemeen in Nederland) 
Staartblauwtje           Cupido argiades (laatste waarneming in NL in 1933; het kaartje in 

Lafranchis c.s. geeft aan dat het verspreidingsgebied eigenlijk 
zuidelijker ligt)                         

Zuidelijk dwergblauwtje Cupido osiris                                               
 Nymphalidae                                                                                   
Parelmoervlinders 
Braamparelmoervlinder  Brenthis dapne (rups) (1e waarneming in 
   NL in 2011!) 
Zilvervlek                      Boloria euphrosyne (verdwenen uit 
   Nederland sinds 1969) 
Moerasparelmoervlinder   Euphydryas aurinia (verdwenen uit NL 
   sinds ’82) 
Woudparelmoervlinder rups Melitaea diamina 
Kleine vos   & rups                Aglais urticae           
Landkaartje                 Araschnia levana                                       Moerasparelmoervlinder  foto Francien 
Bont zandoogje           Pararge aegeria                                          
Argusvlinder                Lasiommata megera  
Rotsvlinder                  Lasiommata maera (zeldzame dwaalgast in NL; laatste waarneming 

1933!) 

Hooibeestje              Coenonympha pamphilus (hier kunnen ook het Roodstreep- en 
Tweekleurig hooibeestje voorkomen!)  

Bontoogerebia            Erebia oeme 
Voorjaarserebia          Erebia medusa 
 
Nachtvlinders 
 Bladrollers - Tortricidae 
Bonte haakbladroller Anacylis badiana 
Brandnetelbladroller Celypha lacunana                                                                                                                       
Geisha  Olethreutes arcuella                    
           
Loofboombladroller  Gypsonoma dealbana 
Oranjegele lijnbladroller  Celypha cespitana  
Rookkleurige fruitmot  Grapholita janthinana 
Variabele marmerbladroller  Apotomis sororculana  
                                                                                                                                          Geisha           foto Francien   
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  Bloeddrupjes – Zygaenidae  
 gnn1 Zygaena loti (rups)                                                                                      
 gnn  Zygaena minos (rups)                     
 gnn  Zygaena transalpina (rups)   
 Eenstaartjes - Drepanidae 
Berkeneenstaart Drepana falcataria 
 Glittermotten - Choreutidae 
Brandnetelmotje  Anthophila fabriciana                              Woudparelmoervlinder rups  foto Sake 
 Grasmotten – Crambidae                                                      
Aangebrande valkmot        Evergestis extimalis 
Bonte brandnetelmot          Eurrhypara hortulata 
Haagbeukmot Agrotera nemoralis 
Muntvlindertje       Pyrausta aurata  
Vroege grasmot                  Crambus lathoniellus  
Zilverstreepgrasmot           Crambus pasquella                                                 foto Francien 
Zwartwit vlindertje             Anania funebris                                               
 Zakjesdragers - Psychidae                                                      
Zakje van Zakjesdrager spec. 
 Langsprietmotten – Adelidae 
 gnn  Nemophora metallica                              
 Nachtpauwogen – Saturniidae       
Kleine nachtpauwoog Saturnia pavonia                                                    “zakje” van een Zakjesdrager 
 Pijlstaarten – Sphingidae                                                                    
Hommelvlinder  Hemaris tityus 
 Spanners - Geometridae 
Bosspanner  Scopula immutata 
Boterbloempje        Pseudopanthera macularia              
Bruine vierbandspannner  Xanthorrhoe spadicearia  
Gele oogspanner   Cyclophora linearia  
Gestippelde oogspanner  Cyclophora punctaria                                                Boterbloempje    foto Onno 
Getande spanner  Odontopera bidentata 
Gewone bandspanner   Epirrhoe alternata  
Gewone heispanner ♀ Ematurga atomaria                                    
Grote spikkelspanner  Hypomecis roboraria 
Grote wintervlinder (rups) Erannis defoliaria  
Hagedoornvlinder   Opisthograptis luteolata 
Kantstipspanner Scopula ornata 
Klaverspanner         Chiasmia clathrata  
Kleine wintervlinder (rups) Operopthera brumata                       
Lieveling                 Timandra comae  
Lindeherculesje  Selenia lunularia 
Lindeknotsvlinder    Plagodis dolabraria  
Ringspikkelspanner  Hypomecis punctinalis 
Schermbloemdwergspanner  Eupithecia tripunctaria 
Satijnstipspanner  Idaea subsericata 
Sint-Janskruidblokspanner Aplocera efformata                            
Streepblokspanner  Aplocera plagiata  
Tweevlekspanner      Lomographa bimaculata  
Vals witje                Siona lineata  
Vroege / Late bremspanner  Scotopteryx mucronata / luridata 
Walstrobandspanner Epirrhoe galiata                                              Streepblokspanner  foto Francien 
Wit spannertje  Asthena albulata 

                                                 
1
 ‘gnn’ wil zeggen: geen Nederlandse naam 
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Witte grijsbandspanner  Cabera pusaria     
Witte schaduwspanner   Lomographa temerata                                  
Zwartstipspanner  Scopula nigropunctata    
 Spinneruilen – Erebidae                                                                               
Donsvlinder             Euproctis similis  
Geel beertje            Eilema sororcula  
Grote beer (rups)              Arctia caja  
Meriansborstel Calliterea pudibunda 
Roodbandbeer       Diacrisia sannio                                                 Koninginnenpage  foto Bernard 
Witte tijger Spilosoma lubricipeda 
 Spinners - Lasiocampidae 
Ringelrups (groep rupsen)      Malacosoma neustria     
Rietvink (rups)                  Euthrix / Philudoria potatoria  
 Uilen - Noctuidae 
Haarbos                   Ochropleura plecta  
Hazelaaruil  Colocasia coryli 
Nunvlinder (rups)              Orthosia gothica  
Zwartstipvlinder     Agrochola lota  
Moerasgrasuil         Lateroligia ophiogramma  
Zilveren groenuil    Pseudoips prasinana  
Mi-vlinder                Callistege mi  
Bruine daguil           Euclidia glyphica  
  
Haften of Eendagsvliegen (Orde Ephemeroptera)  
 

 
                                                                                  een Haft                               foto Sake 

 
We zien op 15 mei, staande op de stuwwal bij de Meuse, de bovenstroom van onze Maas, een fraai, 
net uitgeslopen exemplaar hangen aan een plant. Geen idee tot welke van de tweehonderd  
haftsoorten in Europa dit exemplaar behoort. Wereldwijd komen rond 2500 soorten voor. 
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Libellen – (Orde Odonata)  
Juffers - Zygoptera (onderorde) 
  Waterjuffers – Coenagrionidae                                               
Azuurwaterjuffer ♀   Coenagrion puella                      

 
Echte libellen - Anisoptera (onderorde) 
 Glanslibellen - Corduliidae 
Tweevlek                Epitheca bimaculata (verdwenen uit Nederland)  
 Rombouten - Gomphidae  
Beekrombout       Gomphus vulgatissimus (algemeenste rombout in Nederland) 
 
Sprinkhanen (Orde Orthoptera)  
 Sabelsprinkhanen - Tettigoniidae 
Bramensprinkhaan    Pholidoptera griseoaptera 
Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima 
 
Kakkerlakken (Orde Dictyoptera) 
 Blattellidae - Kakkerlakken 
Boskakkerlak Ectobius sylvestris  
 
Snavelinsecten (Orde Hemiptera)  
Wantsen – Heteroptera (onderorde) 
 Aardwantsen – Lygaeidae 
 gnn  Tropidothorax leucopterus 
  Acanthosomatidae 
 gnn  Elasmucha grisea 
Berkenschildwants Elasmostethus interstinctus 
 Randwantsen – Coreidae 
Zuringwants Coreus marginatus 
  Rhopalidae 
 gnn          Rhopalus subrufus (voedselplant Hertshooi) 
  Roofwantsen – Reduviidae 
Geringde roofwants Rhynocoris annulatus 
 Schildwantsen - Pentatomidae 
Bessenwants Dolycoris baccarum                            
Groene stinkwants Palomena prasina 
Koolwants                Eurydema oleracea 
Mijterwants Aelia acuminata  
Pyjamawants Graphosoma lineatum                                 
 gnn  Carpocoris fuscipinus              Eurydema dominulus   foto Onno 
 gnn  Carpocoris purpureipennis 
 gnn  Eurydema dominulus (oranje of rood) 
 gnn  Eysarcoris venustissimus / fabricii  
 gnn   Piezodorus lituratus 
  Vuurwantsen – Pyrrhocoridae                                                          
Vuurwants               Pyrrhocoris apterus                      
bruinige schildwantsensoort    Elasmucha grisea 
 
Cicaden & Cicadeachtigen – Auchenorrhynchia (onderorde) 
 Schuimcicaden - Cercopidae 
Bloedcicade   Cercopis vulnerata 
 
Gaasvliegen / Netvleugeligen (Orde Neuroptera) 
 Gaasvliegen - Chrysopidae 
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Goudoogje               Chrysoperla carnea s.l. (bleekgroen) 
 
Schorpioenvliegen (Orde Mecoptera) 
 Schorpioenvliegen -  Panorpidae 
Gewone schorpioenvlieg       Panorpa communis 
 gnn  Panorpa vulgaris 
 gnn  Panorpa cognata 
 gnn  Panorpa germanica ♂ 
 
Vliegen & Muggen (Orde Diptera) 
Muggen – Nematocera (onderorde) 
  Langpootmuggen – Tipulidae 
  gnn  Nephrotoma flavescens ♀ 
 
Vliegen – Brachycera (onderorde) 
  Dansvliegen – Empididae                                                             
Grote dansvlieg Empis tesselata 
Dansvlieg spec. Empis spec. 
  Prachtvliegen – Ulidiidae                                                             
 gnn  Otites formosa 
  Wolzwevers - Bombyliidae 
Gewone wolzwever     Bombylius major 
Zwartborstelwolzwever Bombylius venosus 
  Zweefvliegen - Syrphidae 
Bessenbandzweefvlieg Syrphus risebii                                 Otites formosa  foto Francien 
Bolle fopwesp Chrysotoxum arcuatum 
Gele halvemaanzweefvlieg Scaeva selenitica 
Gewone pendelvlieg Helophilus pendulus 
Grote fopwesp Chrysotoxum cautum 
Hommelreus Volucella bobylans var. plumata 
Ivoorzweefvlieg / Witte reus Volucella pelluens 
Snorzweefvlieg Episyrphus balteatus 
 
Wespen – Mieren – Bijen (Orde Hymenoptera) 
Angeldragers - Aculeata (onderorde) 
  Bijen & Hommels – Apidae 
Grote koekoekshommel Bombus / Psityrus vestalis 
Steenhommel                Bombus lapidarius 
Veldhommel2  Bombus lucorum (vroege soort) 
 
  Mieren – Formicidae 
Behaarde (rode) bosmier Formica rufa 
 
Bladwespen - Symphyta (onderorde)                                                            
  gnn – Megalodontidae                                                                               
 gnn         Megalodontes klugii 
  Echte bladwespen – Tenthredinidae 
 gnn  Macrophya montana 
 gnn  Tenthredo maculata 
 gnn  Tenthredo mesomela 
 gnn  Tenthredo omissa 
  Houtwespen – Siricidae                                                                             Clerus mutillarius        foto Henk 

                                                 
2
 Ook wel Kleine aardhommel genoemd 
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Zwarte dennenhoutwesp Xeris spectrum     
 
Sluipwespen - Parasitica (onderorde) 
  Gewone sluipwespen - Ichneumonidae  
Grote sluipwesp Dolichomites imperator 
Houtsluipwesp   Rhyssa persuasoria 
 

 
                                                                                 Grote sluipwesp                                                                     foto Henk  
 
Coleoptera - Kevers (Orde) 
  Bladhaantjes - Chrysomelidae  
Reuzen(goud)haan + (larf)  Timarcha tenebricosa 
Steilkopje              Cryptocephalus sericeus (Groen) of  hypochaeridis (Composieten) 
Sneeuwbalhaantje (larf) Pyrrhalta viburni 
  Bladsprietkevers – Scarabaeidae                                                  
Gouden tor               Cetonia aurata  
Rozenkever Phyllopertha horticola 
 gnn  Rhizotrogus aestivus 
  Bloemweekschilden – Melyridae 
Roodtipbasterdweekschild3 Malachius bipustulatus 
  Boktorren - Cerambycidae                                                      Reuzenhaan     foto Onno 
Distelbok                 Agapanthes villosoviridescens 
Grote ribbelboktor Rhagium sycophanta 
Grote wespenboktor    Plagionotus arcuatus  
Muskusboktor        Aromia moschata (groen) 
  Glimwormen – Lampryridae 
Glimworm                   Lampyris noctiluca (larve)  
  Kniptorren – Elateridae 
Bloedrode kniptor Ampedus sanguineus 
Slanke kniptor Denticollis linealis 

                                                 
3
 Ook bekend onder de naam: Roodvlekweekkever (Nederlands soortenregister) 
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  Kortschildkevers – Staphylinidae 
Stinkende kortschild  Ocypus olens  
  Lieveheersbeestjes – Coccinellidae 
Dwergkapoentje     Scymnus frontalis (“met 2 grote, rode stippen”; soms zelfs helemáál 

zwart) 
10-stippelig lieveheersbeestje  Adalia decempunctata  
14-stippelig lieveheersbeestje  Propylea 14-punctata 
7-stippelig lieveheersbeestje  Coccinella septempunctata (ook larve) 
  Loopkevers - Carabidae 
Aardbeiloopkever    Harpalus rufipes                                    
Gouden schalebijter  Carabus auratus 
Goudglanzende loopkever Carabus auronitens 
Groene zandloopkever  Cicindela campestris 
Zwarte (streep)loopkever Pterostichus niger 
  Mestkevers - Geotrupidae 
(Bosmestkever) Anoplotrupes stercorosus 
  Mierkevers – Cleridae                                                                          Goudglanzende loopkever  foto Onno 
Behaarde / Harige Bijenwolf   Trichodes alvearius  
 gnn            Clerus mutillarius 
  Oliekevers – Meloidae 
Gewone oliekever    Meloe proscarabaeus                                                                                                                                          
  Prachtkevers – Buprestidae 
Blinkende prachtkever Anthaxia nitudula                   
Kersenprachtkever4 Anthaxia candens 
  Schijnboktorren – Oedemeridae     
Fraaie schijnbok ♂♀      Oedemera nobilis (groen) 
  Slakkenvreters – Drilidae 
Slakkenvreter Drilus flavescens                       Anthaxia candens   foto Onno 
  Snuitkevers – Curculionidae 
Brandnetelboorder5 Parethelcus pollinarius                                                
Eikenbladrolkever Attelabus nitens 
Hoefbladsnuitkever  Liparus glabrirostris            
  Vliegende herten - Lucanidae   
Klein vliegend hert   Dorcus parallelipipedus                                 
                                

  Vuurkevers – Pyrochroidae                                                                                   
Roodkopvuurkever    Pyrochroa serraticornis 
Zwartkopvuurkever Pyrochroa coccinea   
  Weekschildkevers / Soldaatjes – Cantharidae                                                         
Zwart soldaatje Cantharis pellucida         
Zwart soldaatje          Cantharis rustica 
 gnn  Cantharis terminata                                            Hoefbladsnuitkever   foto Onno 
 
  Zwartlijven – Tenebrionidae 
 gnn  Allecula moria 
 
GALLEN 
Beukengalmug (gal) Mikiola fagi 
Esdoorngalwesp (gal) Pediaspis aceris 
Gewone kruisbloemgalmug (gal) Dasineura sisymbrii 
Rozenmosgalwesp (gal) Diplolepis rosae 
Tepelgalvlieg (gal) Agathomyia wankowiczii  

                                                 
4
 Deze kever heeft geen algemeen geaccepteerde Nederlandse naam 

5
 Ook bekend onder de Nederlandse naam Brandnetelsnuitkever. 
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Spaanse aakknobbelmijt (gal)  Aceria aceriscampestris  
Walstrobladmijt (gal) Cecidophyes galii 
Walstrostengelgalmug (gal) Geocrypta galii 
Wolfsmelkrozetgalmug (gal) Spurgia euphorbiae 
 
SPINACHTIGEN – ARACHNIDA                                                         
 
Spinnen – Araneae 
  Celspinnen - Dysderidae 
Boscelspin       Dysdera erythrina 
  Jachtkrabspinnen - Sparassidae 
Groene jachtspin   Micrommata virescens 
  Krabspinnen – Thomisidae 
Blinkende krabspin ♂  Synema globosum 
Groene krabspin    Diaea dorsata  
  Prachtspinnen – Pisauridae      
Prachtspin  Pisaura mirabilis           
  Springspinnen – Salticidae                                                                  Groene jachtspin                foto Henk 
Huiszebraspin  Salticus scenicus 
  Trechterspinnen - Agelenidae 
Labyrintspin  Agelena labyrinthica 
  Wielwebspinnen - Araneidae 
Gewone komkommerspin Araniella cucurbitina 
 
Teken en mijten - Acarinae  
Gewone teek     Ixodes ricinus                                                                  
 
DUIZENDPOTIGEN – MYRIAPODA 
Grote platrug   Polydesmus angustus 
                                                                          
PISSEBEDDEN - ISOPODA 
Oranje kogel   Glomeris intermedia                        Gewone komkommerspin      foto Francien 
Zwarte kogel           Glomeris marginata                                  
 
 WEEKDIEREN – MOLLUSCA 
Slakken – Gastropoda 
Barnsteenslak  Succineida indet.              
Segrijnslak      Helix aspersa                                            
(Grote) Wijngaardslak  Helix pom atia 
Geruite rondmondhorenslak  Pomatias elegans 
Gewone wegslak  Arion ater & rufus 
Zwarte aardslak Limax cinereoniger 
gnn  Clausilia spec. 
 
AMFIBIEËN -  AMPHIBIA                                                                                            
Gewone pad Bufo bufo 
Vuursalamander Salamandra salamandra 
   
ZOOGDIEREN – MAMMALIA  
Das (sporen)      Meles meles  
Ree (sporen)    Capreolus capreolus 
Veldspitsmuis  Crocidura leucodon                                   Vuursalamander                  foto Onno 
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Verantwoording 
Dit verslag is samengesteld door Piet (fossielen), Nelle (vogels), Bernard (planten) & Jacques 
(orchideeënexcursie), Sake (sectie “overige dieren”) en Onno (eindredactie). De foto’s zijn gemaakt 
door Bernard, Francien, Henk, Nelle, Paul & Yvonne, Sake en Onno. Het copyright berust uiteraard bij 
de makers. 
 
 

 
                                      Gele helmbloem tegen de muur van de kerk van Hattonchâtel                        foto Sake 

 
 


