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Een terugblik van de voorzitter. 

Een voorjaarskamp met 33 deelnemers, die allemaal hoopten, dat het koude voorjaarsweer 
eindelijk zou plaatsmaken voor een mild lentezonnetje. Maar helaas, zover was het nog niet. 
Maar ook met temperaturen, die overdag niet hoger kwamen dan zo’n 13 à 14 graden, weet 
een groep KNNV-ers de stemming erin te houden. En te genieten van het prachtige Ahrdal, 
dat zowel op geologisch als op natuurhistorisch terrein veel te bieden heeft. 
De waterspreeuw was de ontdekking van de eerste dagen. Niet ver van de camping bracht 
een echtpaar waterspreeuw 3 al behoorlijk uit de kluiten gewassen jongen groot. Geweldig 
leuk om te zien hoe die jongen heen en weer schuifelden over een in het water liggende 
boomtak en af en toe hunsnavel al in het water “dipten”. “Durf ik het al of toch nog maar 
even niet” leken ze te denken. 
Aletta, één van onze excursieregelaars, leidde ons langs beroemde geologische plaatsen in 
het dal, waar aardlagen uit het Devoon met metershoge plooien langs de oever zichtbaar 
waren. Ook mochten we onze kuitspieren trainen om de ruïne van de burcht Are te 
bezichtigen en (hoger nog) de Teufelsloch te bereiken. Op beide plaatsen hadden we een 
schitterend uitzicht over het rivierdal en zijn hellingen vol met wijnstokken. De rivier 
meandert hier zo sterk, dat een doorbraak dreigde. Menselijk ingrijpen heeft dat 
voorkomen. 
Excursieregelaar Gerard zocht voor ons mooie kalkhellingen uit, die een rijkdom aan planten 
bezaten. Maar net als in Nederland had ook hier het koude voorjaar zijn sporen nagelaten. 
Veel orchideeën bloeiden al, maar er stonden er ook nog heel veel in knop. 
Een uitstapje naar het toeristische, maar erg mooie stadje Ahrweiler bleek zeer de moeite 
waard. Veel kampdeelnemers maakten gebruik van het boemeltreintje, dat langs de vele 
kleine plaatsjes in het Ahrdal reed. Maar ook op de fiets was Ahrweiler goed te bereiken 
over een volledig vrijliggend fietspad door het rivierdal. De Romeinse villa in het stadje is een 
indrukwekkend complex. Het laat de overblijfselen zien van een groot landhuis uit de 
tweede eeuw met vloerverwarming, een badgedeelte en zelfs met een schuifraam! 
Over de vele veldbiologische vondsten leest u verderop in dit verslag. Samenvattend kunnen 
we vaststellen, dat deze plek in het Ahrdal prima geschikt is voor een KNNV-kamp. Maar dan 
liever niet op Hemelvaartsdag en Pinksteren, omdat de campings in dit gebied dan overvol 
zijn hetgeen de (nacht)rust niet ten goede komt. 
Guda Poot 
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Sfeerverslagen excursies 
(De nummers verwijzen naar het kaartje) 

 
 
 

16 mei 
2. Rotweinwanderweg 
Met frisse zin togen we deze eerste excursiedag op pad, de route liep eerst door het dorp, 
waar we een kleine omweg namen langs de rivier en daarvoor werden beloond met 
Waterspreeuwen. 
Een smal pad leidde ons naar ons eerste doel: de Burg van Altenahr, een mooie ruïne, maar 
vooral een mooi uitzichtspunt, heel mooi kon je van daar het smalle stukje berg zien tussen 
de meanderende armen van de Ahr, bijna doorgesneden! Nadat ieder in zijn eigen tempo 
uitzicht en plantjes had genoten hebben we even koffiegedronken op de daar aanwezige 
bankjes. 
Daarna verder de Rotweinwanderweg op, wat valt er zo’n eerste dag veel aan plantjes te 
bekijken en benoemen. Een hoogtepuntje hierbij vormde voor mij de Walstrobremraap op 
een hoog talud boven het pad. Verder vooral mooie uitzichten. Bij de Eifelblick is een klein 
groepje per ongeluk doorgelopen, maar uiteindelijk heeft een ieder daar gezamenlijk de 
lunch genoten. Wij vonden het eigenlijk wel een mooie plek om het KNNV-kamp naar toe te 
verplaatsen, ver weg van de drukte, een mooi weitje en met een overdekte ruimte als convo. 
Moe werd van alle indrukken, hebben we de 1e afslag naar Mayschoß al genomen. In 
Mayschoß (waar je je mooi de oude meanders rond de berg kan voorstellen) zijn 3 mensen 
met de trein teruggegaan, de overigen zijn langs de meanders teruggelopen, dit keer in 
stevige pas. 
Anneloes ter Horst 
 
 

 
 

 
 

1.Lanfigtal 
Als eerste werden we naar een geologisch zoekplaatje geleid, het bleek een prachtige plooi 
van meer dan 90˚ in het gesteente, ter nagedachtenis aan de onderzoeker van de platen 
tectonie prof. Cloos, was hier een kruis met inscriptie geplaatst. Het bleek een bijzondere 
plek en een verplichting voor de Duitse geologie studenten om deze plek te bezoeken. Is een 
natuurmonument. 
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Om 9:45 uur was er een kleine onderbreking voor aankopen bij de passerende bakker, niet 
alleen voor brood maar ook lekker ‘dingen’. 
Met een omtrekkende beweging kwamen we al snel op ‘hoogte’ om daarna weer af te dalen 
naar de Ahr, hier werd met veel enthousiasme de waterspreeuw gespot en bleek dat hij en 
zij de zorg hadden om vier jongen te voeden. 
Om 11:00 uur een korte pauze om daarna vol goede moed de tocht naar het Teufelsloch te 
gaan maken, halfweg werd een inventarisatie van de conditie van het te volgen pad 
gemaakt, voor een enkeling was dit geen probleem en zijn we met een groepje van acht 
verder naar boven gegaan, een bijzondere belevenis, ook om onderweg op deze hoogte een 
blik op de camping te werpen. 
Na de afdaling misten we twee personen, later bleek na een korte ‘zoektocht’ dat de 
betreffenden een andere route hadden genomen en al lekker in Altenahr aan de koffie met 
taart zaten, waar de overigen zich bij aansloten. 
Na deze koffiestop verder langs de loodrechte leisteen wanden afgewisseld met geribbelde 
platen als zijnde de opgedrukte zeebodem, gevolgd met een bezoek aan een nat weitje met 
diverse platen o.a. Tripmadam en wilde marjolein. 
Op de terugtocht werd er een bijzondere plant aangetroffen, na determinatie waren de 
onderzoekers het er over eens dat dit de Bleke schubwortel moest zijn, deze parasiteert op 
de wortels van de omliggende bomen. 
Na een korte wandeling langs de Ahr was deze leuke/ mooie excursie ten einde. 
De excursie was goed voorbereid, waardoor dit een geslaagde dagtrip is geworden, met 
dank aan de excursieleider. 
Chris Heiliger 
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17 mei 
1.Rotweinwanderweg 
De Burg bleek gebouwd op gesteente uit het Devoon en hier en daar was de golfbeweging 
van de zeebodem in het leisteen te zien, 10:00 uur boven en genoten van het zonnige 
vergezicht en op de route waar we gisteren hadden gelopen. 
Na een korte afdaling werd de route van de Rotweinwanderweg opgepakt en liepen we vol 
in de zon langs de wijnhellingen. 
De reden dat we zo weinig vlinders hebben gezien blijkt door het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddel met de RAK-Ampulle, deze geeft een feromoon af waardoor de 
vlinders elkaar niet kunnen vinden en geen eitjes afzetten op de bladeren van de 
druivenplant en hierdoor gevrijwaard blijven van rupsen vraat. 
Op deze wandeling bij de Altenahr Eck was een monumentje, met inscriptie 1728, waarop de 
afbeelding is te zien, waarbij aan een ter dood veroordeelde met geboeide handen het 
vonnis wordt voltrokken. 
Bij de Eifelblick zijn de drie ‘tachtigers’ van de club op hun gemak terug gegaan naar 
Altenahr, het is bijzonder te zien dat ze nog over zoveel vitaliteit beschikken. Met zeven man 
zijn we verder richting Mayschoß gegaan. 
Onderweg had de excursieleider voor de deelnemers nog een gehoortest gepland, het bleek 
dat het Vuurgoudhaantje van zich liet horen, jammer genoeg was deze schrijver niet voor de 
test geslaagd. 
13:00 uur werd de lunch gebruikt, met zicht op een waarschuwingsbord dat de gewassen en 
beplanting met helikopters werden besproeid, lekker zeg. 
Vertrek met zeven personen waarvan één persoon de korte route nam en halverwege nam 
de volgende een kortere weg en hebben we met vijf personen de wandeling afgerond. 
In Mayschloß besloten vier man de trein naar Altenahr te nemen, de overigen hebben deze 
afstand te voet overbrugd. 
Het was een mooie excursiedag met bijzondere natuurmomenten, waarvan ieder heeft 
genoten. Wel een ‘pittige’ wandeling voor velen. 
Met een chapeau voor de ad interim excursieleider. 
Chris Heiliger 

 
1 Langfigtal 
Soms is excursieleiden wel wat ‘zwaar’ 
Hoe hou je zo’n stel ‘ongeregeld’ bij 
elkaar! 
Bij tempo di KNNV 
Valt dat om de dooie dood niet mee! 
Maar eerst ‘gesticht’ bij de kapel 
Lukte dat toch wonderwel. 
Nou ja, zo tot de plooi van Cloos 
Bleven we in elk geval behoorlijk close 
En voor een dode Ahrtal-arm 
Liep de club toch echt wel warm 
En de waterspreeuwen vlogen af en aan 
Daar bleven we dan weer een tijdje staan 
Wel viel het eventjes uiteen 
 

Bij een tocht langs steile wand en steen 
Van ‘basiskamp’ tot Teufelsloch 
(maar toch een peulenschil in vergelijking 
met het Jungfrajoch!) 
Maar toen we eindelijk weer beneden 
kwamen 
Voegde alles zich weer samen 
En ‘geschaduwd’ steeds door Iet 
(zelfs de taart miste ze niet!) 
Dus met nog veel te veel om op te 
noemen 
Kunnen we de tocht, de stemming en de 
sfeer alleen maar roemen! 
 
Gert Snoei
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18 mei 
 

5. Fieben- en Saurbach 
Met 14 enthousiaste mensen op pad. Heerlijk 
fiets weer; we hebben er zin in. Rick, gewapend 
met een aantal kaarten, dacht dit klusje even te 
klaren, maar ja in het eerst dorpje werd het al 
lastig, linksaf, rechtsaf of misschien toch recht 
door. Met ondersteuning van oude rotten in het 
vak zetten we juiste koers uit en vonden het 
eerste gebiedje waar we wilden rondneuzen. 
Er was een kleine plas water, keurig 
afgegrendeld door een hekwerk er omheen. Er 
waren glooiende weilanden, waar Beemdkroon, 
Morgenster, Dagkoekoeksbloem én echte 
koekoeksbloem kleur gaven in het veld. Sake en 
Anneke voegden zich bij ons en we bogen ons 
over een prachtige spanner, die later bleek de 
…..bandspanner te zijn. Jan Cees ontdekte op 
zijn digitale apparatuur in de nabijheid nog 2 
plasjes. Helaas, het bleken visvijvers te zijn. 
Maar het pad er naar toe was prachtig en 
verraste ons o.a. met bolletjeskers en 

Boswalstro. Op de fiets op weg richting Kirchsar. Na ± 100 meter de eerste orchidee! Een rietorchis vol 
in bloei. 
Met bij sommigen natte voeten weer op de fiets. De wind in ons gezicht ging naar windkracht 5 en het 
hellingspercentage van de weg nam ook toe. Bij Kirchsar kondigde Rick aan dat we over ±1 km ons 
volgende veldje zouden aantreffen. Vele, flink stijgende kilometers verder bleken we inmiddels ‘van de 
kaart af’ gefietst te zijn. Terug dus naar al snel; een heerlijk picknickplekje waar de Argusvlinder onze 
lunch opvrolijkte. Een aantal mensen kreeg nu heimwee naar de camping. Met 8 mensen maakten we 
vanuit Kirchahr een landschappelijk zeer fraaie rondwandeling. Daarna ‘vlogen’ we naar huis met de 
wind in de rug en alleen maar dalend. 
Hoewel we bijna de hele tocht over een asfaltweg hebben gereden verhinderde dat niet te genieten van 
de veldbiologische schoonheid van de omgeving. Een veldje Incarnaatklaver in de berm; een steile 
helling als door een schilder ingekleurd met roze, wit, blauw en geel (Dagkoekoeksbloem, Gewone 
ereprijs, Grootbloem muur, Paardenbloem). 
Al met al een geslaagde dag. 
Guda Poot 

 
8. Steinerberg 
Te voet naar station Kreuzberg (20 min); trein naar Ahrbrück. Daar wandelroute te voet, ook terug naar 
camping. 
In Ahrbrück de Hauptstraße gevolgd, de brug over, linksaf richting Kesseling. 
Ruim anderhalve kilometer langs de straat, wel een minpunt, wat gecompenseerd werd door wat 
vrolijke Grote gele kwikken, een Waterspreeuw en een ploegje Putters. 
Dan bij een beekje linksaf het bospad in, route 2. 
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Langzaam stijgend een fraai bospad met een dun beekje onder ons. Op een ruime 4-sprong zijn we niet 
rechtsaf omhoog verdergegaan de Steinerberg op, maar namen we de 1e weg links (niet route 1, 
Mayschoß). Rechtdoor een wat saaier naaldbos op weg naar rode 8, waar weer een fraai vervolg was 
van deze verder afwisselende wandeling. Geen bordjes ontdekt van Naturschutzgebiet maar er was el 
een heus Naturschießgebiet, we zagen veel wilde zwijnen-voetsporen! 
In bocht met rustbank route 6 opgepikt, leuke smalle slingerende route. Bij y-splitsing linksaf. Richting 
Reimerzhofen, nog 1 km langs de Ahr en naar huis. 
Otto Kneepkens 

 
8. Steinerberg 
Via de trein 2 haltes naar Ahrbrück. Met een energieke groep naar de Steinerberg gelopen. Stevig 
klimmen naar 531 meter… Van het uitzicht bij het Steinerberghaus genoten. Constant door het bos 
gelopen en vergeefs gezocht naar kalkgraslandjes. 
Al met al een prachtige dag zonder water van boven… 
Johan  
  
19 mei 
6.Schuld  
In de ochtend met 8 auto’s naar Schuld. Aldaar geparkeerd bij de kerk. 
De ochtendexcursie leidde met de gehele groep naar de geologische hoogtepunten. 
Om 12 uur werd de groep in 2 gedeeld. 
Deze groep werd gevormd door 8 personen, van wie Hannah de excursieleider was. 
De temperatuur wisselde tussen jas of vest dan weer aan, dan weer uit. Maar intussen heerlijk 
wandelweer met slechts 2 buien onderweg, de eerste met 2 druppels, de tweede met 5. 
In alle gemoedelijkheid hebben we een prachtige wandeling gemaakt met onderweg mooie uitzichten 
en aanblik op een drietal spelende hazen op een vers ingeplant maisveld. Tegen het einde van de 
rondwandeling nog een mooi uitzicht gehad over de afgesneden en daarna omhoog geduwde meander 
om de Burgberg. Het laatste stuk werd gelopen over een mooi pad dat nog langs een mooi 
openluchttheater liep, dat weer achter een mooi wit kapelletje lag. Voor het kapelletje 2 stevige 
Kastanjes waartussen op gezette tijden een misdienst kan worden opgedragen voor de openlucht kerk. 
Nu ja…. Gewoon weer een aangename dag met deze middagexcursie. 
Hanna Fokkens 
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21 mei 
13. Ripsdorf 
Bij de kerk van Ripsdorf de P aan de kerk, gebouwd van rood zandsteen. Men vond de steen niet rood 
genoeg, met rode verf roder gemaakt. Kerkhof 1940, rode kruizen van rood zandsteen, tegenover de 
kerk een heuvel met jeneverbessen, 1 soort met 3 verschillende habitus: liggend, breed uitstralend en 
smal opgaand. 
Orchissen: Kever- , Vlieg- en Bleek bosvogeltje; ook aanwezig eveneens later Mannetjesorchis. 
Nog ronde houten gras-silo’s gezien. 
Piet Hollander  

 
10. Höneberg 
Na een autorit van een klein uurtje door een b(l)oeiend landschap arriveerden we aan de voet van de 
Höneberg voor een verkenning van onze eerste orchidee al. “Hee, een vliegenorchis” zeiden twee 
deelnemers. “Nee, geen vliegenorchis” zei een ander, want “te breed”. Het beloofde dus een gezellige 
dag te worden en dat werd het ook. Met prachtige waarnemingen bij een temperatuur van 9˚C bij 
aanvang (plus een fris windje!) maar gelukkig bereikten we in de loop van de dag 19˚. Natuurlijk bleef 
het niet bij die ene orchidee; Grote keverorchis, Berg nachtorchis, Mannetjesorchis werden bewonderd. 
Maar ook rozenkransjes, Vleugeltjesbloem, Paardenhoefklaver, Wildemanskruid en niet te vergeten de 
Narcissus poeticus kregen ruim aandacht. De oversteek naar Auf-Asa leidde langs een groepje bruinrode 
runderen met een kalfje, lekker drinkend bij de moeder. Lunchen in het zonnetje, omringd door grote 
aantallen aangebrande orchis, heerlijk! Een enkel exemplaar van de Groen nachtorchis werd door de 
fotografen van alle kanten digitaal vastgelegd. En de vlinders vonden het eindelijk warm genoeg om te 
gaan vliegen. Bruin blauwtje, Bont dikkopje en Bruin dikkopje. We kregen er haast geen genoeg van. 
Maar om 2 uur was onze dagexcursieleider Huib onverbiddelijk: wegwezen hier!  
De Calvarieberg lonkte met nog meer moois. Daar gaf de Rode wouw een vliegshow en liet de 
Gekraagde roodstaart zich zien tussen de jeneverbesstruiken. Bij de orchideeën-liefhebbers was er 
vreugde over de aanwezige Harlekijn en de hybride tussen Poppenorchis en Soldaatje. 
Volmaakt tevreden reisden we om kwart voor vier terug naar de camping. 
Guda Poot 
 
                            
 
 

 
22 mei 
9. Aremberg 
Door een omleiding wat later dan gepland stonden wij om vijf over tien op een parkeerplaatsje net 
buiten het dorpje Aremberg aan de voet van het bergbos, waarin op de top – grotendeels in ruine-  het 
oude kasteel Aremberg ligt. 
Voordat wij op pad gingen gaf Willem een nuttige uiteenzetting over het ontstaan van de basaltkop 
Aremberg, over het verschil tussen basalt (klein-kristallig) en het Devoonse groot-kristallige zandsteen 
en de contactzones tussen de basalt- en zandsteenlagen. 
Onze route bracht ons langs het kleine parochiekerkje van Aremberg met laat-barokachtig interieur en 
het daaromheen liggende kerkhof, waar de grafstenen Willem aanleiding gaven om ons iets meer te 
vertellen over het ontstaan en de samenstelling van graniet. Loepjes waren daarbij héél nuttig. 
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Het dorp uitgewandeld kwamen wij bij onze eerste halteplaats: koffie en zo op grote boomstammen aan 
de rand van een bloem- vooral grasrijk veld, waar sommigen van ons op vlinderjacht gingen, uitgenodigd 
door een prachtig vers landkaartje aan het begin vanhet veld. De oogst was overigens matig! Na een half 
uurtje de tocht vervolgd over eenmooi, breed werk-bospad met aardige plantengroei aan de zijkanten. 
Om kwart voor één de lunchpauze, wederom op boomstammen. Na een ruim half uur pakten wij onze 
cirkelgang rond de Aremberg op over een stijgend pad omzoomd door massa’s heerlijk geurende 
Judaspenning. Op de top bij de bouwvallen van het voormalige hertogelijke kasteel onze derde stop. 
Zo’n prima halteplaats, ruim bebankt en van tafels voorzien, en met uitgebreide info over de 
geschiedenis vanhet kasteel en zijn bewoners. Daarna terug naar de parkeerplaats waar wij dankzij 
Koos’ niet aflatende excursieleider-ijver vijf minuten eerder dan P H en S om 14:55 aankwamen. Al met 
al: een mooie wandeling in een mid-saaie bosomgeving met een leerzame instructie over het ontstaan 
van dit gedeelte van de Eifel op een zonovergoten dag. KNNV-ers, wat willen jullie nog meer?? 
Onno Kneepkens 

 
17. Eschweiler 
Een fraaie toeristische route bracht ons naar het orchideeëngebiedje buiten Eschweiler. 
Een prachtig kalklandje/ helling welke vol stond met Purperorchissen. Natuurlijk waren er meer soorten 
die van alle kanten gefotografeerd en soms gedetermineerd werden. 
Het gebiedje is in trek, want regelmatig doken er liefhebbers op. Geruime tijd hebben we daar 
doorgebracht, inclusief koffie- en lunchtijd. 
Zondoorstoofd en voldaan verlieten we deze plek. 
Nog even een ander gebiedje, wat uiteindelijk niets van onze gading voortbracht. 
We wilden om 3 uur weer op de camping zijn, dus veel tijd hadden we niet meer. 
Maar toch: Nog één gebiedje naar Ohtesberg. Via een verboden pad voor auto’s kwamen we op een 
open stuk met een reusachtige helling, voor geologen prachtig. 
Nog even een klein stukje rondgelopen. Eigenlijk de moeite waard om er nog eens naar toe te gaan. 
Idyllisch, heuvelend, brugje, water, holle weggetjes. 
Wie weet een volgende keer. 
Anneke Boersma 
 
                              

 
Teufelsley (Segelfalter) 
 
Soms zijn er excursiewandelingen waarin ontmoeting de toon bepaalt boven waarneming.  Dat kan  
gezegd worden van mijn wandeling op vrijdagochtend 22 mei 2015.  
Toch heeft de titel alles te maken met een waarneming: de Segelfalter. Deze laatste zal in dit 
sfeerverslag op een bijzondere manier- in twee opzichten -  telkens terugkeren. 
Mijn wandelbestemming is “Teufelsley”. 
De ontmoeting met twee Duitse wandelaars en 4 bekende kampeerdeelnemers sieren deze dag.  
 
Er is gekozen voor Rundwanderweg 8 op de kaart.  Net als enkele dagen eerder zorgde deze 
gemarkeerde route voor aarzelingen onderweg.  Daar sta ik dan, hoog op de boshelling (350 m.), op een 
punt met vijf bij elkaar komende paden. Hoe nu verder? Enkele verweerde bordjes met 
plaatsverwijzingen maken het niet makkelijker. 
 
“Kann ich Ihnen vielleicht helfen?”, klinkt een vriendelijke mannenstem achter me. 
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Deze vraag komt werkelijk op een uitgelezen moment. De toevallige wandelaar kent dit bosgebied en 
legt me helder uit hoe ik de toegangsweg naar de Teufelsley kan vinden. Hij tipt me om dan ook met een 
kleine omweg naar de “Schrock” te gaan. Een prachtig uitzichtpunt dat uitkijk geeft op het Ahrtal en de 
wijngaarden bij het plaatsje Mayschoß.   
Op mijn verzoek wordt de uitleg nog een keer herhaald.  
“Danke schön und alles Gute”, zijn mijn dankwoorden. 
 
Nabij het hoogste punt van de dag ligt in de schaduw een prachtig veldje met Zwartblauwe rapunzel.  
Kort daarna ben ik op de Schrock: een smalle rotspunt met observatiehut (405 m.). Mijn blik op het dal 
is van korte duur.  Vóór me landt een grote vlinder op een struik. De tekening op de vleugels heeft alle 
aandacht.  Ik daal, voor zover mogelijk, een halve meter om beter waar te nemen. De vlinder vliegt op 
en is voor even uit zicht. En keert gelukkig terug naar zijn zonnige plek. Ik buig en hurk tegelijk. De 
vlinder vliegt weer op en komt andermaal terug.  Nu  heb ik geknield mijn plek ingenomen. Op een 
meter afstand zie ik bij het openvouwen van de vleugels duidelijk zwarte strepen die van voor naar 
achter uitwaaieren over de bleekgele vleugels. Er is voldoende tijd om het vlinderbeeld in me op te 
nemen; het is nu  nog speuren naar de naam van deze mooie Schmetterling.  
Ik draai me om en zie twee meter hoger een man staan die over mijn schouder - door mij niet 
opgemerkt -  geïnteresseerd heeft toegekeken. “Es ist ein Schwalbenschwanz oder ein Segelfalter”, zegt 
hij gedecideerd. De namen worden genoteerd.  
 
Hij stelt zich voor als Landschaftsekologe  in dienst van het ‘Landesamt fϋr Naturschutz’ in Beieren. 
Gisteren had hij een vergadering in Bonn met zijn collega’s van de andere Bundesländer. Dat was een 
vermoeiende dag. Alle regeringsgebouwen zijn volgens zijn zeggen na ‘die Wende’ van Bonn naar Berlijn  
verplaatst behalve de Naturschutzsectie. 
En voor 1 dag verblijft hij in  de Jeugdherberg van Altenahr om te ontspannen (met toestemming van 
zijn vrouw en 3-jarig dochtertje.) 
“Die Natura 2000 - Gebiete in Europa stehen unter großen Druck. Die Politik stellt sich zurϋckhaltend 
auf”, teken ik op uit zijn mond.  Ik vertel hem over “den vorigen Staatssekretär fϋr Natur in die 
Niederlande, (dhr. Bleeker) der eine art von Genossenschaft geschlossen hatte mit den Bauern”.  
Hij geeft nog eens nadrukkelijk aan hoe belangrijk het voor hem is evenwicht te vinden tussen werk met 
dagelijkse beslommeringen en het even alleen zijn op zo’n dag als deze.  
Ik vertel hem over “unserem Verein fϋr Veldbiologie” und das Wochenprogramm. Hij luistert 
aandachtig. 
Ten slotte heeft  hij nog een vraag: “Nog nooit was ik aan de Nederlandse noordzeekust. 
Kun je me een aardige plaats noemen om daar nog eens met vrouw en kind naar toe te gaan?”. 
Zonder nadenken noem ik Bergen aan Zee: “Da steht ein Naturfreundenhaus und die Umgebung had 
eine weite  Dϋnenlandschaft”.  
Het afscheid is allerhartelijkst: we geven elkaar een warme handdruk met de woorden: 
“Alles gute im Leben!”  
 
Mijn route gaat nu naar de Teufelsley: een hoog liggend open en grazig gebied. 
Op de schrale stenige plaatsen links en rechts zie ik Karthuizer anjer en muizenoorveldjes. Op die plek 
zijn ook twee bekende  kampeerburen van mij neergestreken. De kampeerbuurvrouw staat op het pad 
met in haar rechterhand een insectenpotje. Haar linkerhand houdt een plastic insteekfolie vast.  
Het op zich onbeduidende stukje plastic krijgt plotseling  een bijzondere betekenis. In het plastic hoesje  
zie ik zowaar de restanten van een vlindervleugel met zwarte strepen. Jazeker! Het is de vleugeltekening 
die ik een half uur daarvoor zag bij de vlinder op de struik! Ja, zo valt nogmaals deze ochtend op een 



 

13 
 

fascinerende wijze het ene met het andere samen.  Het relaas van haar: ze vond op haar weg een dode 
vlinder en heeft de vleugeltjes meegenomen voor determinatie of om te laten zien.   
Schwalbenschwanz of Segelfalter? * 
 
Op de terugweg naar Altenahr tref ik opnieuw een paar kampeerburen; de laatste weervoorspelling  
wordt aan mij doorgegeven. 
Nu zal voor het eerst mijn nieuw aangeschafte KNNV - vlinderboek gebruikt worden. Ik blader vluchtig 
van voor naar achter en terug. Dan zorgvuldiger: ja, Segelfalter, daar is ie weer! 
Theo Leussink 
 
(* Segelfalter is Koningspage en Schwalbenschwanz is Koninginnenpage) 
       
                             Page voor één dag 
             De Wespendief klauwt en spietst 
                                                    Vleugels dwarrelen              
 
                                                    Flora gaat met mij 
                Gaat met me aan de haal en 
                            Draag haar op handen 
 
       ©Theo Leussink    

 
 

23 mei 
Teufelsley 
Als laatste excursie van dit kamp een korte route vanaf de camping, We hebben met 6 personen route 6 
gevolgd. 
Bij het station in Altenahr het fietspad door de tunnel gevolgd. Hierna moest er worden geklommen. Via 
een steil bospad kwamen we op mooi open stuk. Daar koffie gedronken en doorgegaan. Hier en daar 
een blik in het dal geworpen en de burg van Altenahr van afstand bekeken. Onderweg veel naar planten 
gekeken. Vandaar kwamen we meer mensen tegen dan op andere dagen. Dit heeft te maken met de 
komende pinksterdagen. Nadeel is dat de bankjes voor de lunch bezet waren. In Altenburg gegeten. 
Hierna moesten we nog 500m lopen voor de camping. 
Een geslaagde laatste excursie. 
Wytze Boersma 

 
7.  Teufelsley (heel andere plek dan vorige excursies) 
Met de auto naar Ahrbrück, geparkeerd in de buurt van de kerk, dan 
route 2/ 4 naar het zuiden. Een wandeling langs brede makkelijk lopende 
bospaden tot de Teufelsley. Dit is een reusachtige kwartshomp boven op 
de berg die als een soort hanenkam uit de grond komt, maar ook nog 18 
m in de grond gaat, indrukwekkend om te zien en volgslagen anders dan 
alles wat we deze week hebben gezien. Hierna teruggekeerd op onze 
schreden voor ruim een kilometer en toen pad 4 naar beneden dat ons 
weer naar Ahrbrück en de auto leidde. 
Een mooie afscheidswandeling.  
Anneloes ter Horst 
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Geologie en landschap 
 

 

Ontstaanswijze 
Het gebied van de Ahr maakt in geologisch opzicht deel uit van het duitse Rijn-leisteenplateau. De 
afzettingen dateren uit het Devoon (ca 400 Ma - miljoen jaar voor heden), toen - door voortdurende 
daling van het gebied - dikke pakketten zand en klei werden afgezet.        
Voor het gebied van de Ahr is het Onder Devoon voor de zichtbare geologie de belangrijkste periode. 
Omdat de zee in die periode nogal troebel was en daardoor minder geschikt voor zeeleven, worden hier 
verhoudingsgewijs weinig fossielen gevonden. 
Het afgezette sediment was in feite afbraakmateriaal uit de gebergte-vormende – of Caledonische fase 
tijdens het Siluur, vóór het Devoon. De plooiing werd veroorzaakt door de botsing van twee 
continenten. De afzettingen uit het Onder Devoon konden oorspronkelijk wel 8 km dik zijn. 
Bij Altenahr werd een  grote geplooide rug gevormd van vrijwel rechtop-staande lagen, ook wel een zg 
“zadel” genoemd. 
In het Midden Devoon breidde de zee zich in noordelijke richting uit. Het was een rustige periode met 
ondiep, warm / helder water en een grote rijkdom aan zeedieren. Deze afzettingen komen aan de 
oppervlakte bij de oorsprong van de Ahr bij Blankenheim. Naast de vorming van kalk- en 
dolomietgesteenten, werd ook plaatselijk zand en klei afgezet. 
 
Tijdens de tweede gebergtevormende – of Varistische fase ná het Devoon werden oa Eifel en ook 
Ardennen tot een gebergte geplooid. De druk bij de plooiing kwam uit zuidoostelijke richting. Het 
gesteente kwam plaatselijk bijna loodrecht te staan.  
In het Mesozoïcum en Perm (250 -65 Ma) werd het gebergte weer afgevlakt tot een schiervlakte. Alle 
afzettingen van daarvoor verdwenen vrijwel. Alleen langs de randen bleef wat bewaard. 
Vanaf het Tertiar (65 Ma) ontstonden de Alpen tijdens de derde gebergte-vormende – of alpine fase 
door de botsing van Europa met Afrika. Het gebied van de Ardennen en Eifel werd opgeheven. 
 
In het Kwartair (2Ma) zette deze fase van opheffing zich voort en werden de rivieren gedwongen zich in 
sneltreinvaart in te snijden in het steeds omhoog rijzende land. Dit overkwam ondermeer de Rijn, Maas, 
Semoys, Moezel, Ourthe en ook de Ahr. Er ontstonden meanderende rivieren in diepe dalen, een nogal  
ongewone situatie voor een zich diep insnijdende rivier. Het proces van opheffing en insnijding hield 
hierbij voor de Ahr ongeveer gelijke tred.  
Tijdens de ijstijden werd het gebied van de Ahr niet door ijs bedekt, maar heersten er wel periglaciale 
omstandigheden. Het reeds in gang gezette proces van de vorming van diepe dalen en terrassen werd 
voortgezet. De oorspronkelijke dalbodem bleef als zg hoogterras of schiervlakte over, terug te vinden bij 
de monding van de Ahr in de Rijn.   
  
Gesteenten 
Leisteen komt in het excursiegebied het meeste voor. De term leisteen is in feite een verzamelnaam 
voor verschillende soorten gesteenten en wordt in het Duits “schiefer” genoemd. Leisteen is 
oorspronkelijk ontstaan uit modder, waarbij door de zwaartekracht een zodanige rotatie van de 
kleimineralen heeft plaatsgevonden, dat een ongeveer horizontale gelaagdheid werd bereikt. Daarna 
worden kleisteen en schalie gevormd, die net als modder tot de sedimentgesteenten worden gerekend.  
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Leisteen is echter geen sedimentgesteente meer, omdat door de gebergtevorming een proces van 
metamorfose (omzetting) plaats vond. Hierbij verandert onder invloed van druk en temperatuur de 
samenstelling en  structuur van het gesteente, waarna leisteen ontstaat met zijn kenmerkende 
gelaagdheid. Na leisteen kunnen ontstaan fylliet, schist en tenslotte gneis. Leisteen heeft een glanzend 
aanzien en bestaat naast kwarts en veldspaten vooral uit de glimmers biotiet en muscoviet. 
In het excursiegebied komt naast (echte) leisteen ook schalie voor. Plaatselijk zijn in ontsluitingen langs 
de weg ook nog banden van zandsteen te zien als min of meer blokvormige lagen. De zandsteen is 
oorspronkelijk langs de vroegere kustlijn afgezet. Plaatselijk worden in voormalige spleten en gaten in 
het leisteen kwarts aangetroffen.  
 
In het gebied ten zuidoosten van Blankenheim de zg “Kalkeifel” wordt kalk aangetroffen in zg 
“Kalkmulden”. Dit zijn min of meer zuidwest/ noordoost laag gelegen stroken kalk, die door de plooiing 
van het gebied relatief omhooggeschoven zijn. De jongste lagen werden hierbij juist naar onderen 
geduwd. In de periode 200 – 250 Ma vond veel erosie en afvlakking plaats. Bij een gelijk erosieniveau 
bleven de jongste lagen relatief langer behouden. Deze waren namelijk in de omgeving van het “zadel” 
door hun relatief hoge ligging al vroeg “abgetragen”. Dit is de situatie in de Kalkmulden bij Blankenheim.  
 
In het Tertiar vormden zich in aanwezige breuklijnen zg bazaltvulkanen. 
Bijvoorbeeld de berg de Landskrone bij Bad Neuenahr en de Aremberg bij Schuld. Jongere vulkanen uit 
het Pleistoceen komen in het excursiegebied niet voor. Deze worden aangetroffen in de Zuid-Eifel – 
omgeving Laachersee. 
 
 
 

 
 
 
Landschappelijke / geologisch elementen 
In het excursiegebied zijn de volgende verschijnselen zichtbaar. 

 meanders van de Ahr. De oriëntatie van de leisteenpakketten bepaalde hoofdzakelijk 
de richting van de insnijding van de rivier..  
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 oorspronkelijk verlaten meanders of kronkelbergen, die door de rivier zijn afgesneden 
of onthoofd. Vaak is hier de oudste bewoning te vinden. Een mooie meander of 
“umlaufberg” is te vinden bij Altenburg, deze is ca 2000 Ma ontstaan    

 terrassen door insnijding van de rivieren. Duidelijk in het gebied zijn de laagterrassen, 
direct langs de Ahr gelegen. De midden- en hogere terrasvormen zijn moeilijker te 
onderscheiden. Hoogterras of schiervlakte cq de oorspronkelijke dalbodem. Deze is 
terug te vinden bij de monding van de Ahr in de Rijn. De Ahr sneedt zich ca 100m in. 

               Het kerkje bij Altenburg bij de camping ligt op het  middenterras. 

 “Cloosfalte”, de beroemde plooirug bij Altenahr. Dit is een plooi in een bergwand, die 
door de duitse professor Cloos uitgebreid werd onderzocht. Prof. Cloos (1926-1951) 
was hoogleraar geologie te Bonn. Hij legde de basis voor de theorie van de 
platentektoniek. 

 Een mooie rechtopstaande plooi is de Engelsley bij Altenahr 

 overschuivingen van plooien. 

 golfribbels ao bij de Engelsley 
bij Altenahr. 

 löchern of grote gaten in de 
rots bv het Teufelsloch bij 
Altenahr. 

 (verlaten) wijnterrassen 
 

 
Ma: miljoen jaar voor heden. 
Aletta van Embden 
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Vogels kamp Altenahr 
 

Blauwe reiger 
Boerenzwaluw 
Bonte vliegenvanger 
Boomklever 
Boomkruiper 
Boompieper 
Boomvalk 
Braamsluiper 
Buizerd 
Ekster 
Europese kanarie 
Fitis 
Fluiter  
Geelgors 
Gekraagde roodstaart 
Gele kwikstaart 
Gierzwaluw 
Goudhaantje 
Goudvink 
Grasmus 
Groene specht 
Groenling 
Grote bonte specht 
Grote gele kwiktaart 
Heggemus 
Houtduif 
Huismus 
Huiszwaluw 
Kleine bonte specht  
Kneu 
 
 
 
 
Met dank aan Willem, Gert, Annette, Astrid, 
Wytze en Theo 
 
Henriette 
 
 
 

 
 
 
 
Koolmees 
Kramsvogel 
Kuifmees 
Merel 
Pimpelmees 
Putter 
Raaf 
Rode Wouw 
Roodborst 
Rotszwaluw 
Spreeuw 
Staartmees 
Tjiftjaf 
Torenvalk 
Tuinfluiter 
Veldleeuwerik 
Vink 
Vlaamse gaai 
Vuurgoudhaantje 
Waterspreeuw 
Wilde eend 
Winterkoning 
Witte kwikstaart 
Zanglijster 
Zwarte mees 
Zwarte roodstaart 
Zwarte wouw 
Zwartkop   
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Overzicht van de gedetermineerde insecten (excl. vlinders) en overige geleedpotigen 

 
Hoewel het weer niet steeds volledig meewerkte – vaak toch nog wat te koud en winderig – en het voor 
de kleine beestjessoorten nog vroeg in het seizoen was, is de oogst aan klein dierenspul in het dal van 
de Ahr niet onaardig geweest. Natuurlijk kom je in dit gedeelte van de Eifel veel van de kleine fauna 
tegen, die je ook in Nederland en zeker in het zuiden van Limburg regelmatig kunt aantreffen; dat zal 
niemand verbazen, maar wij hadden toch ook het geluk enkele interessante soorten tegen te komen, 
die je bij ons met een lantaarntje moet zoeken of die zelfs helemaal op de Nederlandse 
natuurwaarnemingensites ontbreken. Zo  was voor Gert de Kameelhalsvlieg niet een onbekende, maar 
hij vond het beestje gelukkig toch interessant genoeg om te melden dat er een op zijn arm zat, 
waardoor sommige Aremberg-excursiegangers voor het eerst van hun natuurleven met dit merkwaardig 
gebouwd diertje van nabij kennis konden maken. De Donkerblauwe loopkever en de Clanoptilus 
elegans, een Bastaardweekschildkever met twee gele vlekken aan de uiteinden van zijn dekschilden, 
komen wij in Nederland niet vaak tegen, en dat geldt al helemaal voor de mooi zwart met donkergele 
vlekken getekende wants, de Capsodes flavomarginatus, en de fel roodgekleurde Rhynocoris iracundus, 
de Rode roofwants, om enkele opvallende voor ons Nederlanders zeker niet-alledaagse soorten te 
noemen. Kortom, ook voor dit domein van de kleine fauna was de keuze in het dal van de Ahr, op nog 
geen halve dag rijden van Nederland, (weer) een KNNV-kamp te organiseren een gelukkige greep! 
 
Het overzicht van onze vondsten en ontmoetingen is op groepsniveau steeds alfabetisch geordend, 
gebaseerd op de Latijnse (wetenschappelijke) benaming; probleemsituaties zijn “ter plekke” in een 
voetnoot aangegeven! De Nederlandse benamingen zijn ontleend aan de website Waarneming.nl 
(eventueel de Belgische evenknie: Waarnemingen.be) en Het Nederlandse Soortenregister. Bij grote 
afwijkingen tussen de namen in de Waarnemingsite  en het Soortenregister zijn om misverstanden te 
voorkomen beide Nederlandse namen vermeld: de eerste naam komt van de Waarnemingsite. De 
afkorting GNN duidt aan dat er voor het beestje in kwestie (nog) geen officiële Nederlandse naam in 
omloop is. 
Onno Kneepkens 
      
 
Arachnida Spinachtigen 
 
Acarina Mijten & Teken 
Ixodes ricinus Schapenteken      
Thrombiida spec. Fluweelmijt 
 
Araneae Spinnen 
 Araneidae  Wielwebspinnen 
Araniella cucurbita Gewone komkommerspin 
 Tetragnathidae  Strekspinnen 
Tetragnatha extensa Gewone strekspin 
 Thomisidae  Krabspinnen 
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Synema globosum♂ Blinkende krabspin♂ 
Xysticus cristatus Gewone krabspin 
 
 
Opiliones Hooiwagens 
Phalangium opilio Gewone hooiwagen 
 
 
Insecta Insecten 
 Coleoptera  Kevers 
Cantharidae Weekschildkevers1 
Cantharis fusca Donker soldaatje of Zwartpootsoldaatje 
Cantharis obscura / paradoxa GNN / verzamelsoort 
Cantharis pellucida Zwart soldaatje 
Cantharis rufa Rood soldaatje 
Cantharis rustica Zwart soldaatje 
 
Carabidae Loopkevers 
Abax parallelepipedus Bosbulldozer / Breedborstloopkever 
Amara communis Kameelloopkever 
Carabus auratus Gouden loopkever 
Carabus intricatus Donkerblauwe loopkever 
Carabus nemoralis Tuinschal(l)ebijter 
Harpalus rubripes Roodpoothardloopkever 
Pterostichus madidus  Rondhalsloopkever 
Pterostichus strenuus GNN 
 
Cerambycidae2 Boktorren 
Agapanthia pannonica [=cardui] GNN [Witgestreepte distelboktor]3  
Agapanthia villosoviridescens Distelboktor / Gewone distelboktor 
Clytus arietis Kleine wespenboktor 
Corymbia sanguinolenta Bloedrode smalboktor 
Leptura nigra Kleine zwarte smalboktor 
 
Chrysomelidae Bladkevers 
Chrysolina fastuosa Hennepnetelhaantje 
Chrysolina sturmi Paarse goudhaan 
Chrysomela vigintipunctata Twintigstippelig wilgenhaantje / Gevlekt wilgenhaantje 
Cryptocephalus hypochaeridis Composietensteilkopje 
Podagrica fuscicornis Stokroosaardvlo 
Timarcha tenebricosa Reuzen(goud)haan 
 
Cleridae Mierkevers 
Trichodes alvearius Behaarde of Harige bijenwolf 

                                                   
1 Bij de Soldaatjes lopen de Nederlandse benamingen soms uiteen en door elkaar! 
2 Voor de Boktorren is de Latijnse benaming die leidend  is in De Nederlandse boktorren (Cerambycidae) van Zeegers & Heijerman (2008), 
gevolgd. 
3 In het Duits heet deze Boktor: Weissstreifiger Distelbock 
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Coccinellidae Lieveheersbeestjes4 
Anatis ocellata Oogvleklieveheersbeestje 
Coccinella septempunctata Zevenstippelig lieveheersbeestje 
Propylea quatuordecimpunctata Schaakbordlieveheersbeestje 
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata Vierentwintigstippelig lieveheersbeestje 
 
Cryptophagidae Dwergschimmelkevers / Harige schimmelkevers 
Cryptophagina spec. ‘n Dwergschimmelkever 
 
Curculionidae Snuitkevers 
Attalabus nitens Eikenbladrolkever 
Liparus germanus Groothoefbladsnuitkever 
Otiorhynchus tenebricosus5 GNN 
Phyllobius spec. ‘n (Groene Bladsnuitkever)6 
Phyllobius calcaratus [= glaucus] GNN 
Polydrusus sericeus Struiksnuitkever 
 
Elateridae Kniptorren 
Anostirus purpureus Purpuren kniptor 
Athous haemorrhoidalis Roodaarskniptor 
Athous subfuscus GNN 
Athous vittatus GNN 
Denticollis linearis Slanke kniptor 
Denticollis rubens GNN 
 
Lampyridae Glimwormen 
Lampyris noctiluca Grote glimworm (larve) 
 
Melyridae Bloemweekschilden 
Clanoptilus elegans GNN ’n Bastaardweekschildkever 
Cordylepherus viridis GNN ‘n Bastaardweekschildkever 
Malachius bipustulatus Roodtipbasterdweekschildkever / Roodvlekweekkever 
 
Oedemeridae Schijnboktorren 
Oedemera spec. ‘n Schijnboktor [Oedemera lurida/virescens] 
 
Scarabaeidae Bladsprietkevers 
Cetonia aurata / Protaetia cuprea7 Gouden tor / Gedeukte gouden tot 
 
Pyrochroa coccinea Vuurkevers 
Pyrochroa coccinea Zwartkopvuurkever 
Schizotus pectinicornis GNN 

                                                   
4 Voor determinatie en benaming van de Lieveheersbeestjes heeft de Veldklapper Lieveheersbeestjes (Cuppen, Kalkman, Tacoma, Hei jerman 

2015) dienstgedaan 
5 Deze snuitkever heeft als synoniemen o.m. lugdunensis, niger en rufipes. 
6 Moeilijk van de foto te determineren 
7 Op basis van de foto’s is het niet mogelijk een keuze te maken voor een van beide soorten! 
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Silphidae Aaskevers 
Dendroxena quadrimaculata Rupsenaaskever 
Oiceoptoma thoracicum Oranje aaskever / Stinkzwamaaskever 
Phosphuga atrata Slakkenaaskever 
 
Staphylinidae Kortschildkevers 
Scaphidium quadrimaculatum Gevlekte schimmelkever 
 
Tenebrionidae Zwartlijven 
Isomira semilava GNN ’n Zwartlijf [subfam. Alleculinae] 
 
 Diptera  Vliegen & Muggen 
Caliprobola speciosa Juweelzweefvlieg 
Rhagio scolopaceus scolopaceus Gewone snipvlieg 
 
Nephrotoma spec. GNN ’n Langpootmug 
Tipula varipennis GNN ’n Langpootmug 
Tipula vernalis GNN ’n Langpootmug 
 
 Hemiptera  Snavelinsecten 
Auchenorrhyncha Cicaden 
Cercopis vulnerata Bloedcicade 
Philaenus spumarius Spuug- of Schuimbeestje 
 
Heteroptera Wantsen 
Capsodes flavomarginatus GNN ‘n Blindwants 
Chlorochroa juniperina Jeneverbesstinkwants 
Coreus marginatus Zuringwants 
Dolycoris baccarum Bessenwants 
Rhynocoris iracundus Rode roofwants 
Tritomegas sexmaculatus GNN ’n Doornwants 
 
 Hymenoptera  Vliesvleugeligen 
Tenthredo ferruginea GNN ’n Echte bladwesp 
 
 Orthoptera  Langsprieten 
Gryllidae Krekels 
Nemobius sylvestris Boskrekel 
 
 Panorpidae  Schorpioenvliegen 
Panorpa alpina GNN ’n Schorpioenvlieg 
Panorpa germanica GNN ’n Schorpioenvlieg 
Parnorpa vulgaris GNN ’n Schorpioenvlieg 
 
 Plecoptera  Steenvliegen 
Perlidae Borstelsteenvliegen 
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Dinocras cephalotes GNN 
 
 Raphidioptera  Kameelhalsvliegen 
Raphidiopteron spec. ’n Kameelhalsvlieg indet. 
 
 
Isopoda Pissebedden 
Armadillidium vulgare ‘n Rolpissebed 
 
 
 
 

 

       
 

              
 

 

 

 
 

        
 

Rupsenaaskever                           ’n Blindwants        Grote glimworm 
 

 

Rolpissebed                                  Rode roofmijt                                Gouden tor 
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Overzicht van waargenomen dag- en nachtvlindersoorten 

 
Inleiding 
Het was een aangename verrassing te kunnen vaststellen dat op zo korte afstand van de Nederlandse 
grens, nog vóór de Rijn, een aardige bevolking van de dagvlinders leeft, die in ons land niet gewoon is. 
De iets verdere opschuiving naar een landklimaat, de andere bodemgesteldheid, het heuvelachtige 
karakter met hier en daar van nature soortenrijke kalkgrashellinkjes zijn hiervoor natuurlijk de 
voornaamste verantwoordelijke factoren. Zelfs het ruderale gebiedje aan de overkant van het 
spoorlijntje naast onze camping bood al alleraardigste soorten, zoals het Kaasjeskruiddikkopje en het 
Kalkgraslanddikkopje. Ik heb die twee soorten, en het gewonere Icarusblauwtje dat ik er ook waarnam, 
later gedurende de kampdagen niet nogmaals gezien, en ook niet gelezen in de verslagjes. Over de 
groep van de nachtvlinders kan ik niet veel zeggen. We hebben een enkele soort overdag gezien, maar 
van de vlinderrijkdom van de nacht hebben we weinig kunnen vaststellen omdat er niemand in ons 
kamp een laken heeft opgezet of ‘gesmeerd’.   
Overigens zou speciaal voor vlinders een KNNV-kamp iets westelijker, een kilometer of vijftig, in de 
buurt van Monschau, ook wel heel aardig zijn. Zeker voor vlindermensen. Daar, in het zogeheten 
Perlenbachtal (what’s in a name), gelegen tussen Hofen en Kalterberg kan men met wat geluk 
aantreffen de volgende pronkstukken onder de dagvlinders Blauwe vuurvlinder (Lycaena helle), Rode 
vuurvlinder (Lycaena hippothoe), de opvallende Apollovlinder en de bijzondere 
Ringoogparelmoervlinder, die de Adderwortel (Persicaria bistorta) als waardplant heeft. 
Voor de volgorde voor de lijst kies ik de indeling zoals die gebruikelijk is in de recente literatuur. Voor de 
dagvlinders gebruikte ik vooral de KNNV-gids van  2009: Nieuwe Veldgids Dagvlinders. Voor de 
nachtvlinders het boek Nachtvlinders, van Tirion Natuur van 2006. Wetende dat er intussen in het begin 
van dit jaar een nieuwe gids met dezelfde naam Nachtvlinders is verschenen bij de Uitgeverij Kosmos, 
een gids die tot stand kwam in samenwerking met De Vlinderstichting in Wageningen. 
De lijst van waargenomen soorten ziet er als volgt uit: 
 
Dagvlinders:  
Bont dikkopje        Carterocephalus palaemon                   
Bruin dikkopje         Erynnis tages   
Kalkgraslanddikkopje   Spialia serorius x                                  
Kaasjeskruiddikkopje   Carcharodus alceae x 
Aardbeivlinder        Pyrgus malvae   
Koninginnenpage   Papilio machaon  
Koningspage          Iphiclides podalirius 
Citroenvlinder        Gonepteryx rhamni 
Groot koolwitje     Pieris brassicae (Guda zet er op 21 mei 
Calvarienberg/Höneberg een klein vraagtekentje achter)  
Klein geaderd witje   Pieris napi  
Klein koolwitje       Pieris rapae  
Oranjetipje              Anthocharis cardamines (Man en Vrouw; het vrouwtje lijkt verwarrend veel 
op een Klein koolwitje: de achterkant van de achtervleugels geven antwoord! Eitjes op Judaspenning ) 
Sleutelbloemvlinder   Hamaearis lucina (Calvarienberg, 21 mei) De enige soort uit de 
onderfamilie van de Prachtvlinders. Een Midden-Europese soort, die niet in ons land voorkomt. 
Groentje                  Callophrys rubi 
Bruin blauwtje         Aricia agestis   
Dwergblauwtje        Cupido minimus   

Koningspage  
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Icarusblauwtje      Polyommatus icarus         
Kleine vuurvlinder   Lycaena dispar  
Gehakkelde aurelia   Polygonia c-album 
Distelvlinder              Vanessa cardui 
Atalanta             Vanessa atalanta 
Dagpauwoog     Inachis io 
Kleine vos (rups)   Aglais urticae 
Landkaartje       Araschnia levana                
 
 Van de mooie parelmoervlindersoorten hebben wij er geen enkele met zekerheid waargenomen. Suze 
schrijft op 17 mei over de excursie naar het Langfigtal ‘een grote parelmoervlinder’ met een vraagteken. 
En Guda noemt de groep ook, op 18 mei, op pad in het Sahrbachtal: ‘helaas niet kunnen  vaststellen 
welke soort (windkracht 5)”. Tja, dan is vlinderen al niet gemakkelijk, laat staan het determineren van 
een parelmoervlinder, waarvan er volgens Tristan Lafranchis 49 soorten in heel Europa voorkomen en 
die allemaal aardig veel op elkaar lijken! “In tizeboel”, zegt een Fries dan, een warboel.   
Bont zandoogje    Pararge aegeria  
Argusvlinder         Lasiommata megera  
Voorjaarserebia   Erebia medusa 
Hooivlinder            Coenonympha pamphilus 
 
Nachtvlinders macro’s: 
‘grote harige rups’: Hageheld? (Lasiocampa quercus = eik) 39 
Springzaadbandspanner         Xanthorhoe biriviata 74 
Bonte bandspanner      Epirrhoe tristata (ruderaal gebiedje bij kamp) 78 
Gewone bandspanner  Epirrhoe alternata  (ruderaal gebiedje bij kamp) 78 
Klaverspanner          Chiasmia clathrata 152 
Boterbloempje       Pseudopanthera macularia  155 
Groot avondrood    Deilephila elpenor (rups) door Hanna aangetroffen in haar tent, toen ze die 
op 24 mei afbouwde! 180 
Gamma-uil           Autographa gamma   352 
Bruine daguil         Euclidia glyphica 357 
Bruine snuituil  Hypena proboscidalis 
 
Nachtvlinders micro’s: 
Muntvlindertje     Pyrausta aurata                     
Micro langsprietmot  Cauchas rufimitrella? 
 
Sake Roodbergen 
 
  

Icarusblauwtje  

Bruine snuituil  
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Zoogdieren-Mammalia. 
 

 

 
 

Egel.    Erinaceus europaeus. 
Mol.    Talpa europaea. 
Water vleermuis.  Myotis daubentonii. 
Laatvlieger.   Eptesicus serotinus. 
Haas.    Lepus europaes. 
Konijn.    Oryctolagus cuniculus. 
Eekhoorn.   Sciurus vulgaris. 
Rosse woelmuis.  Myodes glareolus. 
Veldmuis.   Microtus arvalis. 
Bosmuis.   Apodemus sylvaticus. 
Grote bosmuis.  Apodemus flavicollis. 
Boommarter.   Martes martes. 
Vos.    Vulpes vulpes. 
Wild zwijn.   Sus scrofa. 
Edelhert.   Cervus elaphus. 
Ree.    Capreolus capreolus.   
 
Rick van Kesteren 
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Reptielen-Reptilia. 
 

Hazelworm.   Anguis fragilis. 
Muurhagedis.   Podarcis muralis. 

 

 

Amfibieën- Amphibia. 
 

Poelkikker.   Rana lessonae. 
 

 

 

Beenvissen-Osteichthyes. 
 

Regenboog forel.  Oncorhynchus mykiss. 
 

 

Rick van Kesteren 
 
 

 
forellen?  
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Korstmossen 

 

Zo’n weelderige omgeving als we in het Ahrgebirge hadden is geen feest voor korstmossen. 

Korstmossen willen vooral groeien waar andere flora dat niet wil.  

Hieronder het lijstje van wat ik gevonden heb. Ik moet daar wel bij zeggen dat ik alleen die soorten op 

naam kan brengen waar je alleen maar een loepje voor nodig hebt, microscopisch onderzoek of met 

chemicaliën doe ik niet, het is maar een hobby. Dat betekent dat ik alleen de meer driedimensionale 

soorten op naam kan brengen. 

 

Latijnse naam Nederlandse naam 

Cladonia fimbriata Kopjes-bekermos 
Cladonia grayi Bruin bekermos 

Cladonia portentosa Open rendiermos 
Evernia prunastri Eikenmos 

Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos 

Parmelia sulcata Gewoon schildmos 
Peltigera canina Groot leermos 

Peltigera membranacea Gebobbeld leermos 
Physcia adscendens Kapjesvingermos 

Physcia dubia Bleek vingermos 
Platismata glauca Groot boernkoolmos 

Pseudevernia furfuracea Purper geweimos 
Ramalina farinacea Melig takmos 

Xanthoria elegans Rood dooiermos 

Xanthoria parietina Groot dooiermos 
 

 

Anneloes ter Horst 

 

 

geen korstmossen maar mossen  
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Op zoek naar orchideeën in de Ahr-Eifel  
 

 

 

Een drietal voor orchideeën interessante gebieden ten westen van de camping in Altenahr hebben we 

bezocht. Deze natuurreservaten, alle NSG, NaturSchutzGebiet,  liggen op drie kwartier à een uurtje 

rijden vanuit de camping.  

Dit was een beperkende omstandigheid, evenals het koude voorjaar, de korte duur van het kamp en het 

kleine groepje KNNV’ers dat specifiek naar orchideeën zocht. Desondanks vonden we een vijftiental 

soorten en een leuke hybride  gevonden en mogen we wat dat betreft spreken van een geslaagd kamp. 

Veel orchideeën zijn kalkminnaars en groeien in schrale kalkgraslanden. Rijke locaties zijn in dat opzicht 

het NSG Alendorfer Kalktriften met het Lampertstal  en het NSG Kalkkuppen van het Eschweilertal. 

Daarnaast verkenden we de zure, voedselarme, droge en halfdroge weilanden van  NSG Sistig-Krekeler 

Heide. 

De waarnemingen per gebied: 

 

1 NSG Alendorf en Lampertstal: Kalvarienberg, Höneberg en  Büschelsberg  

 

-  De Kalvarienberg is een kalkheuvel met verspreid staande Jeneverbesstruiken. Schapen lusten die 

bittere, stekelige struiken niet en zo blijft het terrein open: het overige groen van uitlopende bomen 

wordt radicaal afgeknaagd. Al gauw bij de eerste statie van de kruisgang staat een eenzame Harlekijn 

met gestreepte narrenmuts, de vroegst bloeiende soort van de Eifel. Hogerop groeien Poppenorchissen 

en enkele Soldaatjes. Twee verwante soorten die hun naam ontlenen aan de ‘mensvormige’ bloemen. 

De Poppenorchis heet in het Duits Ohnhorn van Ohnsporn, omdat de spoor ontbreekt. Andere namen 

zijn Hangender Mensch, Fratzenorchis en de Italianen spreken wel van de Ballerina. De Duitse naam 

voor het Soldaatje is Helmknabenkraut. Een beetje beschut door de Jeneverbesstruiken staat een groep 

van wel tien Poppensoldaten of Opgeknoopte soldaten: Poppenorchis x Soldaatje, kruisingen met de 

kleuren van het Soldaatje en de lange, dunne armen en benen van de Poppenorchis. Ook een enkele 

Grote Keverorchis had zich door het koude voorjaar niet laten weerhouden. 

 

 
 

                                     
           midden: Orchis x spuria, links de Orchis anthropophora en rechts Orchis militaris,  

          de  beide 'ouders van de Poppensoldaat.          
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- Op de Höneberg in het gras pronkt een fraaie partij van de vroegbloeiende Mannetjesorchissen met 

hun forse sporen fier schuin omhoog gericht . Veel orchissen op deze rijke plek moeten nog komen, zo 

vertellen omwonenden ons.  

- Aan de voet van de Büschelsberg in een luwer gedeelte is de groeiplaats van de Grote muggenorchis en 

de Bergnachtorchis. Voor het kleinere spul moet je voorzichtig lopen en op soms op de knieën gaan: de 

Vliegenorchis, de Aangebrande orchis en de Groene nachtorchis. We ontmoeten daar leden van de 

Duitse orchideeën-vereniging, de Arbeitskreis Heimische Orchideen NRW, 

waarvan één de schrijver van de nieuwe druk van het boek Die Orchideen 

Nordrhein-Westfalens blijkt te zijn. 

 

2 NSG Kalkkuppen van het Eschweilerdal: Kuttenberg 

 

Een van de mooiste en rijkste gebieden is de Kuttenberg. Op de halfdroge 

kalkgraslanden op de zuidhelling prijkt een grote populatie van meer dan 

honderdtwintig Purperorchissen. De bloem heeft een cumarinegeur  (toffe-achtig). De lip doet denken 

aan een dame met rokken vandaar de Engelse naam Lady Orchid. In 2009 zijn er vier hypochrome 

exemplaren van de Vliegenorchis door gebrek aan kleurpigmenten hebben zij bleek geelwitte bloemen, 

zie foto op de volgende bladzijde van Rick. (Op www.albiflora.eu staan wel 70 orchissoorten en 

ondersoorten met de  zeldzame afwijkende witte bloemen). Ook hier staat de Aangebrande orchis 

waarvan de helm van de kleine, mensvormige bloemen aan de buitenzijde zwartrood gekleurd is.  We 

spreken op de Kuttenberg met een ‘Botanikerin’ die de orchideeën in het gebied inventariseert en een 

enthousiaste natuurfotograaf  en ‘Diplomat Ingenieur’  die met ons meeloopt om een paar mooie 

plekjes te wijzen. Zo zien we de Groene- en Bergnachtorchissen en een Bleek Bosvogeltje.  Zulke 

gesprekjes met andere orchideeënvrienden zijn vaak plezant om ervaringen uit te wisselen. In een 

daartoe geschikte locatie komen we bijna altijd wel mede orchidofilisten en soms zelfs orchidologen 

tegen die steeds zonder uitzondering sympathieke lieden blijken.  

 
 

3 NSG Sistiger en Krekeler Heide 
 
Een uitgestrekt gebied met extensieve weiden. Van de bijna 100.000 Gevlekte orchissen die in 2004 zijn geteld 
hebben we er enkele honderden in knop en het begin van bloei aangetroffen.  
Honderden donkerpaarse Brede of Mei-orchissen staan verspreid in de natte 
graslanden. De kleine plantjes van Groene nachtorchis die hier zeer talrijk zou zijn, 

hebben tijdens ons korte bezoek niet 
aangetroffen. Veel andere soorten zullen nog in 
bloei komen.Aan de randen van de uitgestrekte 
weide van dit NSG mag men lopen op een  
graspad. We voelen ons pioniers op dit pad dat 
aan het begin van het seizoen hier en daar nog 
vaag was. Enkele gemarkeerde paaltjes helpen 
soms een beetje de gewenste looproute  aan te 
houden.  

Lady Orchid 

Gevlekte orchis  

 

Lieve natuurvrienden …. 
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Dichter bij huis. 
In de omgeving van de camping in Altenahr staat een Wit bosvogeltje . 
Enkele kilometers in het Sahrbachdal verschuilt een Breedbladige orchis of Meiorchis zich in het hoge gras van 
een drassig weiland. Teververgeefs want hij is toch maar gespot door onze alerte fietsgroep. Verder is er een 
flinke populatie Vogelnestorchissen gevonden.  

 

 

        

 

 

 
Tussen de buien door op de Kalvarienberg devoot knielen op de knieën                Foto: Adri Harteveld 

 

Foto 1 Ophrys insectifera var. alba (links) en een gewone vorm van 
de Vliegenorchis (rechts)                      foto’s: Rick van Kesteren 

 Dactylorhiza virides  
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Kal = 

Kalvariënberg; Höh = Höneberg; Büs = Büschelberg; Ktb = Kuttenberg; SKH = Sisiger-Krekeler Heide; div. = diverse 

locaties  

 

Gerard Harteveld 

 

 

Geraadpleegde bronnen: 

Helga Keikut (2005): Orchideen der Eifel 

L. Almers e.a. red. (2002): Die Orchideen Nordrhein-Westfalens 

B. Van de Vijver (2010): Voorjaarsexcursie Eifel (21-23 mei 2009) – Liparis p.12 – 24 

www.eifelnatur.de  

forum Werkgroep Europese Orchideeën:  www4.knnv.nl/orchideeenforum/  

verslagen KNNV- reis Eifel 26 mei – 3 juni  2013  

 

De foto’s zijn, tenzij anders aangegeven, van Gerard Harteveld 

 

 

 

 

  

  Kal Hön Büs Ktb SKH div. 

Anacamptis morio Harlekijn 1      

Cephalanthera damasonium Bleek bosvogeltje    1   

Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis     100  

Dactylorhiza majalis Meiorchis     70  

Dactylorhiza virides Groene nachtorchis     10  

Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis   2    

Neotinea ustulata Aangebrande orchis   10 15   

Neottia nidus-avis Vogelnestorchis      20 

Neottia ovata Grote keverorchis 5 2     

Ophrys insectifera Vliegenorchis   5 10   

Orchis anthropophora Poppenorchis 5      

Orchis mascula Mannetjesorchis  15  5   

Orchis militaris Soldaatje 3      

Orchis purpurea Purperorchis    120   

Plathanthera chlorantha Bergnachtorchis   3 5   

Orchis x spuria Poppeno. x Soldaatje 10      

http://www.eifelnatur.de/
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Korte toelichting plantenlijst Ahrgebirge 2015. 
 

Totaal hebben we 379 plantensoorten genoteerd tijdens ons kamp in het Ahrgebirge. De resultaten zijn 
weergegeven in tien kolommen (A t.e.m. J) Dit zijn excursie gebieden. Bovenaan op de eerste pagina zijn 
de excursies vermeld van het betreffende gebied. De soorten zijn gesorteerd op familie volgens de 
Heukels’, Flora van Nederland, 23e druk.  
Hoewel er geen inventarisaties zijn geweest, geeft de lijst een aardige indruk van de flora van het 
gebied.  
Het valt op dat de meeste orchideeënsoorten met de vleugeltjesbloemen in de tweede helft van de 
week zijn gevonden. In die periode zijn de kalkgebieden, de orchideeënveldjes bezocht. Ik heb 
geprobeerd om de verschillen tussen de drie gebiedjes, Höneberg (2x) en Kalvarienberg te verklaren. Dit 
is niet gelukt. (mogelijk heb ik te weinig begeleidende soorten genoteerd) Hoogstwaarschijnlijk zien ze 
er gelijk uit, maar de orchideeën maken het verschil. Zo vonden we op één van de gebiedjes van 
Höneberg de Aangebrande orchis, terwijl we op de Kalvarienberg de Harlekijn tegen kwamen. Deze 
soorten vonden we niet in de andere gebiedjes. Alle twee gebiedjes van de Höneberg zijn schrale 
hellingen met opslag van Jeneverbes. Terwijl Kalvarienberg een aardig dik humuspakket bezit.  
Ook opvallend was dat we op Kalvarienberg de bastaard van het Soldaatje en de Poppenorchis vonden. 
Beide ouders zijn we niet tegen gekomen. 
Nog paar opvallende soorten.  
Uit de anjerfamilie zijn dat de Pekanjer en de Rotsanjer. De eerste kwamen we regelmatig, soms veldjes 
vol tegen. De Rotsanjer zagen we op diverse rotsblokken en af en toe in de tuintjes van de bewoners. Uit 
de vlinderbloemenfamilie kwamen we af en toe de Voorjaarslathyrus en Kruipbrem tegen. Uit de 
rozenfamilie zagen we regelmatig de Palm meidoorn . Deze boomvormige meidoorn met zijn grote 
bloemen kleurden de hellingen hier en daar wit. Op bijna elke excursie werd de Kleine pimpernel wel 
genoteerd. Voor ons Nederlander is het dan ook een bijzondere soort. Uit de kruisbloemenfamilie heeft 
de naamgeving van Torenkruid, Ruige scheefkelk en Torenscheefkelk veel verwarring veroorzaakt. Vaak 
moest men weer even nagaan wie wat nu is. Voor mij was de Muurbloemmosterd de mooiste soort uit 
deze familie. Uit de bremraapfamilie mogen de Walstrobremraap en de Bleke schubwortel niet 
onvermeld blijven. Tot slot uit de composietenfamilie is Gifsla een opmerkelijke soort en het in vrucht 
staan, de pluizenbollen van de vrouwelijke bloemen van Groot hoefblad. Dit zie ik in Nederland maar 
zelden. 
 
Wytze Boersma 
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KNNV-kamp Ahrgebirge/ Altenahr  van 15 mei t.em. 24 mei 2015            

             

             

A = Exc: 16 + 17 mei, Rotweinwanderweg F = Exc: 21 mei, Alendorf / Ripsdorf          

B = Exc: 16 + 17 mei, Altenburg / Teufelsloch G = Exc: 21 mei, Höneberg + Kalvarienberg        

C = Exc: 18 mei, fietstocht Sahrbachtal H = Exc: 22 mei,  Aremberg            

D = Exc: 18 mei, Steinerberg + vroege exc. I = Exc: 22 mei, Echweiler            

E = Exc: 19 mei, Geopfad Schuld J = Exc: 23 mei, Teufelsley            

  Waarnemingen   

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam A B C D E F G H I J Ned. familienaam 

Equisetum fluviatile Holpijp   X        Paardenstaartfamilie 

Polypodium interjectum Brede eikvaren X          Eikvarenfamilie 

Polypodium vulgare Gewone eikvaren X X         Eikvarenfamilie 

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren    X       Niervarenfamilie 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren X          Niervarenfamilie 

Polystichum aculeatum Stijve naaldvaren     X     X Niervarenfamilie 

Polystichum setiferum Zachte naaldvaren          X Niervarenfamilie 

Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel X          Streepvarenfamilie 

Asplenium ruta-muraria Muurvaren X X         Streepvarenfamilie 

Asplenium scolopendrium Tongvaren  X         Streepvarenfamilie 

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren X X   X      Streepvarenfamilie 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren X          Wijfjesvarenfamilie 

Cystopteris fragilis Blaasvaren X          Wijfjesvarenfamilie 

Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren    X X     X Wijfjesvarenfamilie 

Picea abies Fijnspar          X Dennenfamilie 

Juniperus communis Jeneverbes      X X    Cipresfamilie 

Arum maculatum Gevlekte aronskelk X X   X      Aronskelkfamilie 

Colchicum autumnale Herfsttijloos   X   X X    Herfsttijloosfamilie 

Anacamptis (Orchis) morio Harlekijn           Orchideeënfamilie 

Cephalanthera damasonium Bleek bosvogeltje     X    X X Orchideeënfamilie 

Cephalanthera longifolia Wit bosvogeltje     X      Orchideeënfamilie 

Dactylorhiza (Coeloglossum) viride Groene nachtorchis       X    Orchideeënfamilie 

Dactylorhiza majalis Brede orchis s.l.      X     Orchideeënfamilie 

Dactylorhiza majalis ssp.majalis Brede orchis s.s.      X     Orchideeënfamilie 

Dactylorhiza majalis ssp.praetermis Rietorchis   X        Orchideeënfamilie 

Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis       X  X  Orchideeënfamilie 

Neotinea (Orchis) ustulata Aangebrande orchis       X    Orchideeënfamilie 

Neottia (Listera) ovata Grote keverorchis      X X  X  Orchideeënfamilie 

Neottia nidus-avis Vogelnestje         X  Orchideeënfamilie 

Ophrys insectifera Vliegenorchis      X X  X  Orchideeënfamilie 

Ophrys insectifera forma ochroleuca "Groene" Vliegenorchis         X  Orchideeënfamilie 

Orchis mascula Mannetjesorchis       X    Orchideeënfamilie 

Orchis purpurea Purperorchis         X  Orchideeënfamilie 

Orchis x spuria "Soldaatje x poppenorchis"           Orchideeënfamilie 

Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis       X    Orchideeënfamilie 

Platanthera montana Bergnachtorchis       X  X  Orchideeënfamilie 

Iris pseudacorus Gele lis    X      X Lissenfamilie 

Anthericum liliago Grote graslelie X X         Aspergefamilie 

Hyacinthoides non-scripta Wilde hyacint  X   X     X Aspergefamilie 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel  X      X   Aspergefamilie 

Polygonatum odoratum Welriekende salomonszegel X X         Aspergefamilie 
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Polygonatum verticillatum Krans salomonszegel    X       Aspergefamilie 

Narcissus poeticus Witte narcis       X    Narcisfamilie 

Allium carinatum Berglook     X      Lookfamilie 

Juncus conglomeratus Biezenknoppen   X        Russenfamilie 

Luzula luzuloides Witte veldbies X X  X X      Russenfamilie 

Luzula multiflora Veelbloemige veldbies s.l.   X        Russenfamilie 

Luzula pilosa Ruige veldbies   X X       Russenfamilie 

Luzula sylvatica Grote veldbies X X         Russenfamilie 

Carex acutiformis Moeraszegge     X      Cypergrassenfamilie 

Carex caryophyllea Voorjaarszegge       X    Cypergrassenfamilie 

Carex digitata Vingerzegge          X Cypergrassenfamilie 

Carex disticha Tweerijige zegge   X        Cypergrassenfamilie 

Carex divulsa Groene bermzegge X    X      Cypergrassenfamilie 

Carex flacca Zeegroene zegge       X  X  Cypergrassenfamilie 

Carex hirta Ruige zegge  X         Cypergrassenfamilie 

Carex muricata Dichte bermzegge   X        Cypergrassenfamilie 

Carex nigra Zwarte zegge   X        Cypergrassenfamilie 

Carex oederi ssp.oedocarpa Geelgroene zegge   X        Cypergrassenfamilie 

Carex pallescens Bleke zegge   X        Cypergrassenfamilie 

Carex panicea Blauwe zegge   X      X  Cypergrassenfamilie 

Carex remota IJle zegge     X      Cypergrassenfamilie 

Carex sylvatica Boszegge X X X  X      Cypergrassenfamilie 

Alopecurus pratensis Grote vossenstaart X X         Grassenfamilie 

Anisantha sterilis IJle dravik X          Grassenfamilie 

Anisantha tectorum Zwenkdravik X          Grassenfamilie 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras X  X X      X Grassenfamilie 

Arrhenatherum elatius Glanshaver X X       X X Grassenfamilie 

Briza media Bevertjes       X  X  Grassenfamilie 

Bromopsis erecta Bergdravik X          Grassenfamilie 

Bromus hordeaceus Zachte dravik s.l. X          Grassenfamilie 

Cynosurus cristatus Kamgras     X      Grassenfamilie 

Deschampsia flexuosa Bochtige smele  X        X Grassenfamilie 

Festuca brevipila Hard zwenkgras          X Grassenfamilie 

Festuca gigantea Reuzenzwenkgras  X   X     X Grassenfamilie 

Festuca rubra Rood zwenkgras     X  X  X  Grassenfamilie 

Holcus lanatus Gestreepte witbol   X        Grassenfamilie 

Hordeum murinum Kruipertje  X         Grassenfamilie 

Melica uniflora Eenbloemig parelgras X X  X X    X  Grassenfamilie 

Milium effusum Bosgierstgras X X   X      Grassenfamilie 

Phalaris arundinacea Rietgras  X         Grassenfamilie 

Poa annua Straatgras X          Grassenfamilie 

Poa bulbosa Knolbeemdgras X          Grassenfamilie 

Poa nemoralis Schaduwgras  X   X      Grassenfamilie 

Poa palustris Moerasbeemdgras  X         Grassenfamilie 

Poa pratensis Veldbeemdgras X          Grassenfamilie 

Sesleria albicans (S. caerulea) Blauwgras       X    Grassenfamilie 

Anemone nemorosa Bosanemoon X X  X X X  X   Ranonkelfamilie 

Aquilegia vulgaris Wilde akelei    X       Ranonkelfamilie 

Caltha palustris ssp.palustris Gewone dotterbloem    X X      Ranonkelfamilie 

Clematis vitalba Bosrank X    X      Ranonkelfamilie 

Ficaria verna subsp. verna Gewoon speenkruid  X   X      Ranonkelfamilie 
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Pulsatilla vulgaris Wildemanskruid      X X    Ranonkelfamilie 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem   X        Ranonkelfamilie 

Ranunculus auricomus Gulden boterbloem X X         Ranonkelfamilie 

Ranunculus bulbosus Knolboterbloem X  X    X  X  Ranonkelfamilie 

Ranunculus fluitans Vlottende waterranonkel  X X  X      Ranonkelfamilie 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem   X  X X     Ranonkelfamilie 

Chelidonium majus Stinkende gouwe X   X       Papaverfamilie 

Corydalis solida Vingerhelmbloem  X         Papaverfamilie 

Fumaria officinalis Gewone duivenkervel X X  X       Papaverfamilie 

Papaver dubium Bleke klaproos X          Papaverfamilie 

Papaver rhoeas Grote klaproos X          Papaverfamilie 

Pseudofumaria lutea Gele helmbloem    X       Papaverfamilie 

Platanus hispanica Plataan X          Plantaanfamilie 

Fallopia x bohemica Bastaardduizendknoop            Duizendknoopfamilie 

Persicaria bistorta Adderwortel  X   X      Duizendknoopfamilie 

Rumex acetosa Veldzuring X          Duizendknoopfamilie 

Rumex acetosella Schapenzuring     X      Duizendknoopfamilie 

Rumex crispus Krulzuring     X   X   Duizendknoopfamilie 

Rumex obtusifolius Ridderzuring X    X      Duizendknoopfamilie 

Rumex sanguineus Bloedzuring X  X        Duizendknoopfamilie 

Arenaria serpyllifolia Gewone zandmuur X          Anjerfamilie 

Cerastium arvense Akkerhoornbloem           Anjerfamilie 

Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem X          Anjerfamilie 

Dianthus carthusianorum Karthuizer anjer X X        X Anjerfamilie 

Dianthus deltoides Steenanjer     X      Anjerfamilie 

Dianthus gratianopolitanus Rotsanjer  X        X Anjerfamilie 

Herniaria glabra Kaal breukkruid  X         Anjerfamilie 

Moehringia trinervia Drienerfmuur     X      Anjerfamilie 

Sagina micropetala Uitstaande vetmuur     X      Anjerfamilie 

Scleranthus perennis Overblijvende hardbloem X          Anjerfamilie 

Silene (Lychnis) flos-cuculi Echte koekoeksbloem   X        Anjerfamilie 

Silene dioica Dagkoekoeksbloem X X   X      Anjerfamilie 

Silene latifolia subsp. alba Avondkoekoeksbloem X  X        Anjerfamilie 

Silene nutans Nachtsilene X          Anjerfamilie 

Silene viscaria (Lychnis viscaria) Rode pekanjer X          Anjerfamilie 

Silene vulgaris Blaassilene   X        Anjerfamilie 

Spergularia rubra Rode schijnspurrie X          Anjerfamilie 

Stellaria holostea Grote muur X X   X      Anjerfamilie 

Stellaria nemorum Bosmuur X X X  X      Anjerfamilie 

Stellaria uliginosa Moerasmuur   X        Anjerfamilie 

Viscum album Maretak     X      Sandelhoutfamilie 

Ribes rubrum Aalbes  X         Ribesfamilie 

Ribes uva-crispa Kruisbes  X   X  X    Ribesfamilie 

Chrysosplenium alternifolium Verspreidbladig goudveil          X Steenbreekfamilie 

Chrysosplenium oppositifolium Paarbladig goudveil X X X X X      Steenbreekfamilie 

Saxifraga granulata Knolsteenbreek  X         Steenbreekfamilie 

Sedum acre Muurpeper X          Vetplantenfamilie 

Sedum album Wit vetkruid X X        X Vetplantenfamilie 

Sedum rupestre Tripmadam  X        X Vetplantenfamilie 

Sedum telephium Hemelsleutel X X X        Vetplantenfamilie 

Parthenocissus inserta Valse wingerd X          Wijnstokfamilie 
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Erodium cicutarium Reigersbek X          Ooievaarsbekfamilie 

Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek X    X      Ooievaarsbekfamilie 

Geranium lucidum Glanzige ooievaarsbek X          Ooievaarsbekfamilie 

Geranium pratense Beemdooievaarsbek      X X    Ooievaarsbekfamilie 

Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek X          Ooievaarsbekfamilie 

Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek X X      X   Ooievaarsbekfamilie 

Geranium robertianum Robertskruid X X   X X     Ooievaarsbekfamilie 

Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek         X  Ooievaarsbekfamilie 

Chamerion angustifolium Wilgenroosje X          Teunisbloemfamilie 

Epilobium montanum Bergbasterdwederik X          Teunisbloemfamilie 

Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik     X      Teunisbloemfamilie 

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts X    X      Kardinaalsmutsfamilie 

Populus tremula Ratelpopulier        X   Wilgenfamilie 

Salix caprea Boswilg X X         Wilgenfamilie 

Salix purpurea Bittere wilg   X        Wilgenfamilie 

Viola hirta Ruig viooltje       X  X  Viooltjesfamilie 

Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje     X      Viooltjesfamilie 

Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje X   X X X  X X  Viooltjesfamilie 

Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk X     X X   X Wolfsmelkfamilie 

Euphorbia lathyrus Kruisbladige wolfsmelk X          Wolfsmelkfamilie 

Mercurialis perennis Bosbingelkruid    X  X  X   Wolfsmelkfamilie 

Hypericum hirsutum Ruig hertshooi       X    Hertshooifamilie 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid X      X    Hertshooifamilie 

Hypericum pulchrum Fraai hertshooi         X X Hertshooifamilie 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring X   X X   X   Klaverzuringfamilie 

Anthyllis vulneraria Wondklaver           Vlinderbloemenfam. 

Astragalus glycyphyllos Hokjespeul         X  Vlinderbloemenfam. 

Cytisus scoparius Brem X  X  X     X Vlinderbloemenfam. 

Genista pilosa Kruipbrem X X   X    X X Vlinderbloemenfam. 

Genista tinctoria Verfbrem          X Vlinderbloemenfam. 

Hippocrepis comosa Paardenhoef klaver      X X  X  Vlinderbloemenfam. 

Lathyrus aphaca Naakte lathyrus  X         Vlinderbloemenfam. 

Lathyrus pratensis Veldlathyrus     X      Vlinderbloemenfam. 

Lathyrus vernus Voorjaarslathyrus  X X  X      Vlinderbloemenfam. 

Lotus corniculatus Gewone rolklaver   X      X  Vlinderbloemenfam. 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver     X      Vlinderbloemenfam. 

Medicago lupulina Hopklaver X   X X      Vlinderbloemenfam. 

Melilotus officinalis Citroengele honingklaver     X      Vlinderbloemenfam. 

Ononis repens ssp repens Kruipend stalkruid         X  Vlinderbloemenfam. 

Robinia pseudoacacia Robinia X          Vlinderbloemenfam. 

Securigera varia Bont kroonkruid       X    Vlinderbloemenfam. 

Trifolium arvense Hazenpootje X          Vlinderbloemenfam. 

Trifolium dubium Kleine klaver   X    X    Vlinderbloemenfam. 

Trifolium medium Bochtige klaver X          Vlinderbloemenfam. 

Trifolium montanum Bergklaver       X    Vlinderbloemenfam. 

Trifolium pratense Rode klaver X    X X     Vlinderbloemenfam. 

Vicia cracca Vogelwikke X     X     Vlinderbloemenfam. 

Vicia hirsuta Ringelwikke X    X      Vlinderbloemenfam. 

Vicia sativa ssp. nigra (V. angustifolia) Smalle wikke   X        Vlinderbloemenfam. 

Vicia sepium Heggenwikke X X         Vlinderbloemenfam. 

Vicia tetrasperma ssp.tetrasperma Vierzadige wikke s.s. X          Vlinderbloemenfam. 
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Polygala amarella (amara) Bittere vleugeltjesbloem       X    Vleugeltjesbloemfam. 

Polygala calcarea Kalk vleugeltjesbloem       X  X  Vleugeltjesbloemfam. 

Polygala comosa Kuif vleugeltjesbloem       X    Vleugeltjesbloemfam. 

Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem      X     Vleugeltjesbloemfam. 

Alchemilla xanthochlora Geelgroene vrouwenmantel  X X X    X   Rozenfamilie 

Amelanchier ovalis Europees krentenboompje  X         Rozenfamilie 

Aphanes australis Kleine leeuwenklauw     X      Rozenfamilie 

Cotoneaster intergerrimus Wilde dwergmispel  X         Rozenfamilie 

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn  X         Rozenfamilie 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn         X  Rozenfamilie 

Crataegus palmstrugii Palm meidoorn X          Rozenfamilie 

Filipendula ulmaria Moerasspirea  X   X      Rozenfamilie 

Filipendula vulgaris Knolspirea  X         Rozenfamilie 

Fragaria vesca Bosaardbei X    X X     Rozenfamilie 

Geum rivale Knikkend nagelkruid     X X     Rozenfamilie 

Geum urbanum Geel nagelkruid X X         Rozenfamilie 

Malus sylvestris Appel 8          Rozenfamilie 

Mespilus germanica Mispel X          Rozenfamilie 

Potentilla anglica Kruipganzerik X          Rozenfamilie 

Potentilla anserina Zilverschoon   X  X X     Rozenfamilie 

Potentilla argentea Viltganzerik X X         Rozenfamilie 

Potentilla reptans Vijfvingerkruid  X         Rozenfamilie 

Potentilla tabernaemontani Voorjaarsganzerik X          Rozenfamilie 

Prunus avium Zoete kers  X      X   Rozenfamilie 

Prunus spinosa Sleedoorn   X    X  X  Rozenfamilie 

Rosa canina Hondsroos X          Rozenfamilie 

Rubus caesius Dauwbraam X          Rozenfamilie 

Rubus idaeus Framboos X   X       Rozenfamilie 

Sanguisorba minor Muursla X X X  X  X  X  Rozenfamilie 

Sanguisorba officinalis Grote pimpernel   X   X  X   Rozenfamilie 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes          X Rozenfamilie 

Rhamnus cathartica Wegedoorn         X  Wegedoornfamilie 

Humulus lupulus Hop X    X      Hennepfamilie 

Urtica dioica Grote brandnetel   X X X      Brandnetelfamilie 

Bryonia dioica Heggenrank X  X        Kommerfamilie 

Fagus sylvatica Beuk X          Napjesdragersfamilie 

Quercus petraea Wintereik X          Napjesdragersfamilie 

Quercus robur Zomereik   X      X  Napjesdragersfamilie 

Carpinus betulus Haagbeuk X          Berkenfamilie 

Corylus avellana Hazelaar      X   X  Berkenfamilie 

Reseda lutea Wilde reseda X   X       Resedafamilie 

Reseda luteola Wouw X          Resedafamilie 

Alliaria petiolata Look-zonder-look X    X X     Kruisbloemenfamilie 

Arabidopsis thaliana Zandraket  X         Kruisbloemenfamilie 

Arabis glabra Torenkruid X          Kruisbloemenfamilie 

Arabis hirsuta subsp. hirsuta Ruige scheefkelk X      X   X Kruisbloemenfamilie 

Arabis turrita Torenscheefkelk X          Kruisbloemenfamilie 

Barbarea stricta Stijf barbarakruid   X        Kruisbloemenfamilie 

Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid X          Kruisbloemenfamilie 

Bunias orientalis Grote hardvrucht   X        Kruisbloemenfamilie 

Capsella bursa-pastoris Herderstasje      X     Kruisbloemenfamilie 
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Capsella rubella Rood herderstasje X          Kruisbloemenfamilie 

Cardamine amara Bittere veldkers X   X       Kruisbloemenfamilie 

Cardamine bulbifera Bolletjeskers  X X X    X  X Kruisbloemenfamilie 

Cardamine flexuosa Bosveldkers  X X        Kruisbloemenfamilie 

Cardamine impatiens Springzaadveldkers    X X      Kruisbloemenfamilie 

Cardamine pratensis Pinksterbloem  X X  X X     Kruisbloemenfamilie 

Coincya monensis Muurbloemmosterd          X Kruisbloemenfamilie 

Hesperis matronalis Damastbloem  X   X X     Kruisbloemenfamilie 

Lepidium draba Pijlkruidkers     X      Kruisbloemenfamilie 

Lunaria annua Judaspenning  X         Kruisbloemenfamilie 

Lunaria rediviva Wilde judaspenning  X      X   Kruisbloemenfamilie 

Helianthemum nummularium Geel zonneroosje      X   X  Zonneroosjesfamilie 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn      X     Zeepboomfamilie 

Cornus sanguinea Rode kornoelje      X     Kornoeljefamilie 

Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien X          Balsemfamilie 

Impatiens parviflora Klein springzaad     X      Balsemfamilie 

Anagallis arvensis ssp.arvensis Rood guichelheil X          Sleutelbloemfamilie 

Lysimachia nemorum Boswederik  X      X  X Sleutelbloemfamilie 

Lysimachia nummularia Penningkruid  X X  X      Sleutelbloemfamilie 

Primula veris Gulden sleutelbloem   X X X X X  X  Sleutelbloemfamilie 

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes  X   X   X   Heifamilie 

Echium vulgare Slangenkruid    X       Ruwbladigenfamilie 

Lithospermum officinale Glad parelzaad  X  X       Ruwbladigenfamilie 

Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje   X   X     Ruwbladigenfamilie 

Myosotis discolor Veelkleurig vergeet-mij-nietje     X      Ruwbladigenfamilie 

Myosotis laxa subsp. cespitosa Zompvergeet-mij-nietje   X        Ruwbladigenfamilie 

Myosotis stricta Stijf vergeet-mij-nietje X          Ruwbladigenfamilie 

Myosotis sylvatica Bosvergeet-mij-nietje        X   Ruwbladigenfamilie 

Pulmonaria obscura Ongevlekt longkruid X    X   X X  Ruwbladigenfamilie 

Symphytum officinale Gewone smeerwortel X    X      Ruwbladigenfamilie 

Cruciata laevipes Kruisbladwalstro X X X X X X     Sterbladigenfamilie 

Galium aparine Kleefkruid     X      Sterbladigenfamilie 

Galium mollugo Glad walstro X X   X X X    Sterbladigenfamilie 

Galium odoratum Lievevrouwebedstro X   X    X  X Sterbladigenfamilie 

Galium sylvaticum Boswalstro X  X       X Sterbladigenfamilie 

Galium verum Geel walstro  X    X X    Sterbladigenfamilie 

Vinca minor Kleine maagdenpalm X X         Maagdenpalmfamilie 

Vincetoxicum hirundinaria Witte engbloem X        X X Maagdenpalmfamilie 

Atropa bella-donna Wolfskers          X Nachtschadefamilie 

Globularia punctata (bisnagarica) Kogelbloem       X  X  Kogelbloemfamilie 

Fraxinus excelsior Es X          Olijffamilie 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid     X   X   Helmkruidfamilie 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen  X X X X X X    Lipbloemenfamilie 

Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel   X  X      Lipbloemenfamilie 

Glechoma hederacea Hondsdraf X   X X      Lipbloemenfamilie 

Lamiastrum galeobdolon subsp. galeobdolon Gele dovenetel s.s. X X  X X   X X  Lipbloemenfamilie 

Lamium album Witte dovenetel X    X      Lipbloemenfamilie 

Lamium maculatum Gevlekte dovenetel X X   X      Lipbloemenfamilie 

Lamium purpureum Paarse dovenetel     X      Lipbloemenfamilie 

Mentha arvensis Akkermunt  X         Lipbloemenfamilie 

Origanum vulgare Wilde marjolein  X     X    Lipbloemenfamilie 
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Prunella vulgaris Gewone brunel          X Lipbloemenfamilie 

Salvia pratensis Veldsalie       X  X  Lipbloemenfamilie 

Stachys officinalis Betonie  X       X X Lipbloemenfamilie 

Stachys palustris Moerasandoorn  X         Lipbloemenfamilie 

Stachys sylvatica Bosandoorn   X  X      Lipbloemenfamilie 

Teucrium scorodonia Valse salie     X     X Lipbloemenfamilie 

Thymus pulegioides Grote tijm X          Lipbloemenfamilie 

Thymus serpyllum Kleine tijm       X X   Lipbloemenfamilie 

Lathraea squamaria Bleke schubwortel  X         Bremraapfamilie 

Melampyrum pratense Hengel X   X X      Bremraapfamilie 

Orobanche caryophyllacea Walstrobremraap X          Bremraapfamilie 

Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar       X    Bremraapfamilie 

Rhinanthus minor Kleine ratelaar       X  X  Bremraapfamilie 

Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek X X         Weegbreefamilie 

Plantago lanceolata Smalle weegbree   X  X      Weegbreefamilie 

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

Plantago media Ruige weegbree      X X X X  Weegbreefamilie 

Veronica arvensis Veldereprijs X     X X    Weegbreefamilie 

Veronica beccabunga Beekpunge  X   X      Weegbreefamilie 

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs X X   X      Weegbreefamilie 

Veronica filiformis Draadereprijs  X         Weegbreefamilie 

Veronica hederifolia Klimopereprijs X X         Weegbreefamilie 

Veronica montana Bosereprijs    X       Weegbreefamilie 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs X   X X     X Weegbreefamilie 

Veronica persica Grote ereprijs X          Weegbreefamilie 

Veronica serpyllifolia Tijmereprijs     X      Weegbreefamilie 

Veronica teucrium Brede ereprijs          X Weegbreefamilie 

Aegopodium podagraria Zevenblad  X   X X     Schermbloemenfam. 

Aethusa cynapium Hondspeterselie     X      Schermbloemenfam. 

Angelica sylvestris Gewone engelwortel   X        Schermbloemenfam. 

Anthriscus caucalis Fijne kervel X          Schermbloemenfam. 

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid     X X     Schermbloemenfam. 

Bunium bulbocastanum Aardkastanje         X  Schermbloemenfam. 

Carum carvi Karwij       X    Schermbloemenfam. 

Chaerophyllum temulum Dolle kervel X    X      Schermbloemenfam. 

Eryngium campestre Kruisdistel         X  Schermbloemenfam. 

Heracleum mantegazzianum Reuzenberenklauw     X      Schermbloemenfam. 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw     X X     Schermbloemenfam. 

Pimpinella saxifraga Kleine bevernel       X    Schermbloemenfam. 

Sanicula europaea Heelkruid  X   X   X X  Schermbloemenfam. 

Sambucus nigra cv. `Laciniata  ̀ Peterselievlier     X      Muskuskruidfamilie 

Viburnum lantana Wollige sneeuwbal X X         Muskuskruidfamilie 

Centranthus ruber Spoorbloem          X Kamperfoeliefamilie 

Dipsacus fullonum Grote kaardebol  X X        Kamperfoeliefamilie 

Dipsacus pilosus Kleine kaardebol  X   X      Kamperfoeliefamilie 

Knautia arvensis Beemdkroon   X    X X X  Kamperfoeliefamilie 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie X       X   Kamperfoeliefamilie 

Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie X       X   Kamperfoeliefamilie 

Valeriana officinalis Echte valeriaan     X X     Kamperfoeliefamilie 

Valerianella locusta Veldsla X X    X     Kamperfoeliefamilie 

Campanula persicifolia Prachtklokje          X Klokjesfamilie 
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Jasione montana Zandblauwtje      X     Klokjesfamilie 

Phyteuma spicatum ssp.nigrum Zwartblauwe rapunzel  X  X      X Klokjesfamilie 

Antennaria dioica Rozenkransje      X X    Composietenfamilie 

Arctium lappa Grote klit      X   X  Composietenfamilie 

Artemisia absinthium Absintalsem X X         Composietenfamilie 

Artemisia vulgaris Bijvoet X          Composietenfamilie 

Bellis perennis Madeliefje     X X   X  Composietenfamilie 

Carduus nutans Knikkende distel X          Composietenfamilie 

Carlina vulgaris Driedistel       X  X  Composietenfamilie 

Centaurea jacea Knoopkruid X  X        Composietenfamilie 

Centaurea montana Bergcentaurie X          Composietenfamilie 

Cirsium arvense Akkerdistel     X      Composietenfamilie 

Cirsium palustre Kale jonker   X        Composietenfamilie 

Cirsium vulgare Speerdistel  X   X      Composietenfamilie 

Crepis biennis Groot streepzaad     X X  X   Composietenfamilie 

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid     X      Composietenfamilie 

Hieracium maculatum Gevlekt havikskruid X          Composietenfamilie 

Hieracium murorum Muurhavikskruid X X  X X    X  Composietenfamilie 

Hieracium pilosella Muizenoor X X     X  X  Composietenfamilie 

Hieracium vulgatum Dicht havikskruid  X         Composietenfamilie 

Lactuca serriola Kompassla X          Composietenfamilie 

Lactuca virosa Gifsla X          Composietenfamilie 

Lapsana communis Akkerkool X          Composietenfamilie 

Leucanthemum vulgare Gewone margriet   X X X    X  Composietenfamilie 

Matricaria chamomilla Echte kamille     X      Composietenfamilie 

Mycelis muralis Muursla X    X     X Composietenfamilie 

Petasites hybridus Groot hoefblad  X   X      Composietenfamilie 

Senecio sylvaticus Boskruiskruid          X Composietenfamilie 

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid X    X     X Composietenfamilie 

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

Tragopogon pratensis s.l. Gele morgenster s.l.   X     X   Composietenfamilie 

Tussilago farfara Klein hoefblad   X        Composietenfamilie 

             

  A B C D E F G H I J  

TOTAAL aantal soorten: 379 151 102 65 40 115 50 52 28 51 43  

             

 

 

Paddenstoelen 

Het lijstje van de gedetermineerde paddenstoelen is erg kort: 
 Zadelzwam 
 Roodgerande houtzwam 
 Roodplaathoutzwam 
 Waaiertje 
Er is verder nog wel wat gezien, maar dat waren meestal exemplaren die 
wegens ouderdom niet te determineren waren. 
 
Suze Hörchner 
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Slotavond 

  

 

 

 

Voor Aletta 
 
Net als die talloze meanders 
Werden ook de plannen steeds maar anders 
Zo’n bochtafsnijding duurt soms duizend jaar 
Nou, onze wijzigingen, die moesten heel wat sneller klaar! 
Zo viel er veel te schuiven en te plooien 
Maar dat kwam altijd goed; dat was het mooie 
Je wordt bedankt voor al die plooibaarheid en je geduld 
Waardoor die vele wensen toch maar werden ingevuld 
Als waardering dat je dat zo prachtig is gelukt 
Een paar aardigheidjes, waaronder zelfs een streekprodukt. 
 
Gert Snoei 
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Gert Snoei 
Sake Roodbergen 
Anneke de Jong 
Jan Cees Nauta 
Annie van Dijk 
Wim van Zuilen 
Rieke van Zuilen-
Hoefnagel 
Rick van Kesteren 
Henriette  
Johan  
Koos van Bennekom 
Wytze Boersma 
Anneke Boersma-Last 
Suze Hörchner 
Iet Bakx 
Gerard Harteveld 
Adri Harteveld-Bol 
Guda Poot 
Huib Poot 
Anneloes ter Horst 
Astrid Tilstra 
Hanna Fokkens 
Piet Hollander 
Theo Leussink 
Peter van Wely 
Onno Kneepkens 
Annette van der Valk 
Mieke Heijligers-Hanzon 
Chris Heijligers 
Willem Wielemaker 
Ad Wielemaker-de Lint 
 


