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KNNV-kamp Vaals, 25 juli - 1 augustus 2015
Om privacy-redenen of valse bescheidenheid zijn de kampdeelnemers in dit 

verslag met hun voornamen en/of initialen aangeduid.
Kampbestuur: Theo L. (voorzitter), Janny H. (admin) &

Maria L. (excursieregelaar)
Waarnemingslijsten: JW, EvM-vW & JWdJ

Foto’s: TL, ML TvR, , AC, AL & JWdeJ
Redactie: JWdJ



voorwoord 
Op de derde dag van onze na-
tuurweek stond rond 19.30 
uur de grote convo mooi strak 
op ons kampeerveld. Op de 
koude, natte dagen die eraan 
voorafgingen, was het ’s avonds 
nog behelpen geweest in de 
recreatieruimte van camping 
De Gastmolen. We deelden 
deze ruimte met overige cam-
pinggasten. Dat schuurde met 
Wifi-gebruikers, continue in- en 
uitloop, en levendig gebruik van 

de kinderspeelruimte. Gelukkig lag er een grote 
convo ergens in het midden van het land voor het 
grijpen. Die kans pakten we. Dat bracht ontspan-
ning in onze kampeerweek. Het had niet treffender 
gezegd kunnen worden op maandagavond in de 
convo door een van ons: “Wat voelt dat weer ver-
trouwd!”

Er werd ons door excursieplanner Maria een 
keur aan mooie dagtochten voorgezet. Kruipend, 
fietsend en wandelend verkenden we de gevari-
eerde omgeving van Vaals. Het Geuldal, omgeving 
La Calamine, Vaalserberg en kalkhellinggraslandjes  
bij Gulpen waren flinke trekkers. De sfeerversla-
gen zullen daar uitgebreid over verhalen. Dan zijn 

er, uitgespreid over de week, allerlei momenten 
die zijn blijven hangen, soms beeldend en waard 
om opgetekend te worden. Daar kan ongetwijfeld 
eenieder met gemak zijn eigen waarneming en be-
leving aan toevoegen. Om maar eens wat te noe-
men: zo was er een geologische wandeling rond 
Epen onder leiding van Piet. Hij wees ons op zee-
egelafdrukken in dikke kalksteenblokken van een 
woonhuis. Mooi was het moment dat zijn houweel 
tevoorschijn kwam en hij bikkend in de harde 
grond naast een zandpad Vaalser groenzand naar 
boven haalde. Het groenige, stoffijne zand ging van 
hand tot hand.

En op een middaguurtje, voorafgaand aan onze 
gezamenlijke buffetmaaltijd, klonk er aan de rand 
van het veld achter een caravan een accordeon. 
De muziek trok daarna een aantal van ons naar die 
plek om uiteindelijk met twee accordeons,  fluit en 

muziekbundel al zoekend en improviserend een 
meezingprogramma samen te stellen. Onze dag 
was daarna met eten en choc zo rijk gevuld dat  
het zingen erbij inschoot.

Op een avond was in de recreatieruimte voor de 
campinggasten nog een boeiende Powerpoint-
presentatie te zien over onze nachtvlinders, ge-
geven door Kees B. (initiatief van De Vlinderstich-
ting). Op de late avond werd nog een vlinderdoek 
gespannen. Het was koud en vochtig. Daardoor lie-
ten nachtvlinders zich nauwelijks zien op het be-
lichte doek, behalve een veel voorkomend motje 
en een Hoornaar. Aansluitend hierop was er op 
een avond het moment dat Jan Willem een beu-
kenblaadje liet rondgaan in de kring. Op het blad 
zat een sprieterig kokertje vastgehecht. We zagen 
‘iets’ van de Gewone zakdrager: een veel voorko-
mend klein nachtvlindertje. En het fascinerende 
verhaal erachter: het rupsje omgeeft zich met 
kleine twijgjes en grassprietjes. Dat zagen we 
dus rondgaan in de kring. In dit kokertje (zakje) 
vindt verpopping plaats. Óf het is een mannelijk 
vlindertje met vleugels dat de cocon verlaat, óf het 
is een vleugelloos vrouwtje dat soms in het koker-
tje blijft en daarin haar eitjes legt. De jonge rupsjes 
vreten zich niet vol met blaadjes, maar hebben 
het voedsel dichtbij door zowaar de moeder op te 
eten. Daarna wordt gedeeltelijk het huisje van de 
moeder gesloopt. De kleinste sprietjes en twijgjes 
zijn voor de kleine rupsjes het begin van hun huisje 
(zakje). Zie hier een bijzondere generatieopvolging. 
En z’n wetenschappelijke naam? Psyche casta!
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Het was heel vroeg op ’n ochtend en nog stil 
rond onze tenten en caravans. Maar onze 
twee jongste kampeerders, Merinde en 

Rebecca, liepen heel onopvallend en stilletjes om 
een van de tenten.  Binnen twee minuten was deze 
versierd met slingers en kleurige ballonnetjes. Ja, 
jarige Gerard werd zo al vroeg op de dag in feest-
stemming gebracht toen hij buiten kwam. Onze 
choc begon ‘s avonds met heerlijke vlaai en een 
eenvoudige, gezongen serenade voor hem.

Dank, Janny en Maria, voor jullie bestuurswerk. 
Het meeste voorbereidende werk onttrok zich aan 
onze waarneming, maar droeg nadrukkelijk bij aan 
een geslaagde natuurweek. Misschien ten over-
vloede, maar wel uitgesproken door een aantal 
deelnemers in onze slotronde: we maakten er 
met elkaar een mooie week van. We waren vooral 
gelijkgestemden, gericht op  de vele kanten van 
de natuur en genietend van een mooi Limburgs 
landschap rondom.

Veel leesplezier met het doornemen van dit ver-
slag.

Theo L., kampvoorzitter

Algemeen
Deelnemers
Er waren 27 kampdeelnemers: IA-S, AvdB, AB, JB, 
AC, AC-P, MD, JH, PH, JWdJ, MK, GK, AL, RL, ML, 
TL, BvM, EvM-vW, IN, KEN, HN-K, JvR, TvR, PW, JW, 
WvZ & RvZ-H. Hier hulde voor het kampbestuur, 
dat streng-maar-rechtvaardig optrad.

Camping
Het KNNV-kamp Vaals 2015 vond plaats van za-
terdag 25 juli t/m zaterdag 1 augustus op natuur-
kampeerterrein De Gastmolen, waarvoor een 
stevig tarief betaald moest worden. ‘Ons’ gedeelte 
van de camping werd ook gebruikt door enkele 
andere kampeerders, wat niet door alle kamp-
deelnemers gewaardeerd werd. Ondanks het 
hoofdseizoen was de camping rustig en schoon. 
Brandschoon was ook de ruimte met sanitaire 
voorzieningen; voor de douche moesten muntjes 
gekocht worden, wat geen garantie voor warm 
water opleverde. De internetvoorzieningen waren 
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redelijk. 
Commen-
taar op de 
algemene 
recreatie-
ruimte 
heeft de 
voorzit-
ter in zijn 
Voorwoord 
al gegeven.

Weer
Het kamp 
ging van 
start met 
storm-
alarm voor 

de kustprovincies en Noord-Brabant. Gelukkig 
bereikte iedereen veilig Vaals. De week kenmerkte 
zich door wisselvallig weer, weinig wind en betrek-
kelijk lage temperaturen. We hebben van de zon  
genoten, maar ook regen getrotseerd. ‘s Nachts 
was het vrij koud, wat negatief uitpakte voor het 
nachtvlinderen.

Culinair
• Het corvee bereidde trouw de traditionele choc, 
eerst in de algemene recreatieruimte, later in 
de convo. • De camping verkocht gekoeld appel-
sap van eigen bodem. De broodjes-op-bestelling 
werden dermate laat geleverd dat zo’n koop niet 
met vertrek voor excursie om 9.00 uur te combi-

neren viel. • Pal buiten het kampeerterrein kon 
allerhande verse en ingevroren boerderijhandel 
gekocht worden. • Vaals ontbeert een slijter; 
daarvoor moest de grens over gewipt worden. • 
Vaals heeft wel een voortreffelijk bakker: Kickartz 
leverde heerlijk brood, dat lang vers bleef. • Onze 
benjamins Rebecca L. en Merinde D. jureerden 
kundig een pannenkoekbakwedstrijd. Na uitge-
breid proeven en rijp beraad kreeg ‘pannekoek 
Obama’ de meeste punten van de jongedames. 
Hulde voor Ineke A-S. en Pauline W. voor hun 
inventieve creatie! • De slot-avond ging gepaard 
met een uitstekende vegetarische maaltijd, bereid 
onder leiding van topkoks Janny H. en Jan W. • De 
redacteur van dit verslag was onder de indruk van 
de cru die Jacques B. voor die gelegenheid had be-
waard. • Een eervolle culinaire vermelding verdient 
Wilde peen met Marjolein:
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Excursies
26/7 – Halve dag wandelen in omgeving Vaals, 
deels over stille wegen, deels langs doorgaande 
weg; interessante vergezichten. Route: Camping – 
Holset  – Harles – Lemiers – Camping. Nadruk op 
planten, vogels, insecten en landschap. Elf deelne-
mers, leiding KEN. Waardering: 7.

26/7 – Halve dag wandelen in omgeving Vijlen 
(vervoer: fiets of auto). Route: Hotel Vijlner Hof – 
Natuurtuin De Heebrig (Nederlands hoogst gele-
gen heemtuin, inclusief zinkflora) v.v. Nadruk op 
planten, vogels en insecten. Veertien deelnemers, 
leiding IA-S. Waardering: 8.

26/7 – Fiets-excursie door het Holsetterbos (halve 
dag). Route: Camping – Holset – Holsetterbos/
Malenbos v.v. Nadruk op planten, vogels en insec-
ten. Eén deelnemer (GK). Waardering: 4.

27/7 – Halve dag wandelen in het Bovenste Bos 
(vervoer per auto). Nadruk op planten, vogels en 
paddenstoelen. Zeven deelnemers, leiding GK. 
Waardering: 5.

27/7 – Geul-excursie langs Heimansgroeve en cam-
ping ‘t Zinkviooltje (per auto naar de Volmolen). 
Duur: ¾ dag, vanwege regen gestart in het poshe 
Kasteel Bloemendal met prima koffie en fraaie Wilde peen met Marjolein, kalkhelling ‘Miljoenenlijntje’
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kloosterrestanten. Nadruk op planten, korstmos-
sen en gedichten. Acht deelnemers, leiding TvR. 
Waardering: 8.

28/7– Fiets-excursie Vijlenerboschroute, onder 
meer via Mechelen (duur: ¾ dag). Geen flora of 
avifauna bekeken, wel kersentaart. Negen deelne-
mers, leiding ML. Waardering: 9.

28/7 – Veldwandeling Gulpen – Cartils  – Wijlre 
v.v., met kalkhelling ‘Miljoenenlijntje’. Duur: ¾ dag, 
vervoer: auto. Nadruk op planten, vogels, insecten 
en korstmossen. Zeventien deelnemers, leiding TL. 
Waardering: 8.

29/7 – Wandel-excursie langs de Geul tussen 
Mechelen en Epen (vervoer: auto). Duur: ¾ dag. 
Nadruk op planten, vogels en insecten. Negen 
deelnemers, leiding ML. Waardering: 9.

29/7 – Wandeling in het Hohnbachtal/La Calamine 
(vervoer: auto naar Kelmis). Duur: ¾ dag. Nadruk 
op zinkflora en vogels. Zeven deelnemers, leiding 
MK. Waardering: 8.

30/7 – Wandeling in het Gerendal (vervoer: auto). 
Duur: ¾ dag. Nadruk op planten, vogels en insec-
ten. Zeven deelnemers, leiding JW. Waardering: 8.

30/7 – Halve dag wandelen bij Epen (vervoer: 
auto). Nadruk op geologie, met onder andere 
Aardkundig Monument en Heimansgroeve. Vijf 
deelnemers, leiding PH. Waardering: 8+.

30/7 – Halve dag wandelen: rode route in de Platte 
Bosschen bij Nijswiller (vervoer: fiets of auto). Na-
druk op planten, vogels, insecten en korstmossen. 
Zes deelnemers, leiding JWdJ. Waardering: 7.

31/7 – Fietstocht Selzerbeek van halve dag via o.a. 
Orsbach, Simpelveld en Wijlre. Nadruk op mooie 
uitzichten. Acht deelnemers, leiding ML. Waarde-
ring: ? NB: elektrische fiets vereist!

31/7 – Wandeling in de Eysser Bosschen incl. kalk-
helling. Duur: ¾ dag, vervoer: auto naar kasteel 
Cartils. Nadruk op planten, vogels en insecten. Zes 
deelnemers, leiding AvdB & RL. Waardering: 8.

31/7 – Wandeling in het Hohnbachtal/La Calamine 
(vervoer: auto naar Kelmis). Duur: ¾ dag. Nadruk 
op zinkflora, (ijs)vogels, insecten en korstmossen. 
Vijf deelnemers, leiding EvM. Waardering: 8.

31/7 – Wandeling langs de Geul en in het Bovenste 
Bos (vervoer: auto). Nadruk op planten, vogels en 
insecten. Eén deelnemer (GK). Waardering: 5.

31/7 – Wandeling in het Gerendal (vervoer:
fiets via Wijlre). Duur: ¾ dag. Nadruk op planten, 
vogels en insecten. Gestart met vijf fietsers, drie 
wandelaars, leiding AL. Waardering: 8.
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Sfeer 
Wandeling Vijlen — 26/7
Sommigen met de fiets, anderen met de auto. 
Geparkeerd werd bij Hotel Vijlner Hof. De te-
genstelling met de vorige dag was enorm: bijna 
windstil, een diepblauwe lucht en de zon warmde 
alles, na een koude nacht, snel op. De wandeling 
was heerlijk; ontzettend veel leuke plantjes gezien, 
waardoor we in circa 1,5 uur ongeveer 1 km waren 
opgeschoten. Koffie gedronken op een zonnig 
hellinkje, nadat de groep was opgesplitst in zes 
plantenfanatici en een restgroep, die onder leiding 
van zeer actieve jongedames keurig langs alle rode 
paaltjes werd geleid. De twee groepen troffen 
elkaar weer bij de IVN-heemtuin, waar we de zink-
flora en enorme hoeveelheden Klimopbremraap 
bewonderden. Tenslotte deden we heel voldaan 
de Vijlner Hof aan om wat te drinken.— IA-S

Wandeling omgeving Vaals — 26/7
Een pad langs de rivier geprobeerd; was niet te 
vinden en verwilderd. Zodra we richting Holset 
liepen, veranderde het landschap, door wandel-
paden, riviertje et cetera. We zagen de ‘gewone’ 
flora en veelal ruige bermen. Vlinders kwamen 
vanaf een uur of half elf in beeld. Het mooie pad 
tussen Holset en Harles biedt vergezichten die 
interessant zijn. In Harles geluncht en kersen 
gegeten. Het laatste deel via Lemiers was iets te 
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druk en toeristisch. Bovendien is langs een door-
gaande weg lopen wat saai. — KEN

Wandeling Gulpen - Wijlre — 28/7
Geparkeerd in Gulpen en de beek de Gulp gevolgd. 
Er liep een wandelpad langs (tevens Pieterpad 
voor een deel). Naast bebouwing open veld, langs 
boompartijen. De Gulp is langs de wal veelal be-
groeid met veel Springbalsemien en Egelskop. Daar 
zagen we ook Grote gele kwikstaart en een fami-
lie Waterhoen met zes jongen. Via kasteelhoeve 
Cartils langs de weg naar een zandpad het veld in, 
richting museumspoorlijntje. Een onverhard pad 
langs de weilanden, wat lager gelegen, met aan 
weerszijden gras en begroeiing van Braam, Appel, 
Es etc. We ontdekten een verse dassenburcht met 
opgeworpen zand en hoorden de Buizerd. Terwijl 
de stoomtrein zijn toeristische taak op zich nam, 
beklommen we de zuidelijke kalklandjes/hellingen, 
en hebben we ons vermaakt met de vele planten 
die daar groeiden. Al met al kwamen we vandaag 
ruim boven de honderd soorten uit. Om half twee 
nog even bovenop het hoogste veld gezocht naar 
bijzonderheden; veel planten waren echter al uit-
gebloeid en niet te vinden. We keerden terug naar 
Gulpen, vermaakten ons op een terras, en waren 
omstreeks vier uur op de camping terug. — TL

Fietsroute Vijlenerbosch — 28/7
Een prachtige (en gezellige) fietstocht, waarbij we 
intens genoten hebben van de wijdse uitzichten 
en het afwisselende landschap. De mooie pano-
rama’s, het uitzicht op de Ardennen en Duitsland, 

de vakwerkhuizen. Er waren vijf gemotoriseerde 
fietsers en vier die alles op eigen kracht deden. De 
heuvels op kon best wel heftig zijn, maar bovenop 
kwam altijd weer een beloning: óf een mooi uit-
zicht óf een veelbelovende helling naar beneden 
zonder te trappen — vaak zelfs flink in de remmen. 
Heuvel op, heuvel af. (Drs. P in de imitatie van 
‘heen en weer’.) Maria was een echte schaapskud-
dehond — ze hield als excursieleider haar kudde 
schapen en bokken goed bij elkaar. Ook al moest 
ze daarvoor een helling drie keer nemen. De ver-
loren gewaanden werden door haar opgespeurd 
en terug naar de ‘kudde’ gebracht. Onderweg 
langs een kasteel gekomen met een donjon uit de 
13e eeuw — helaas niet te bezichtigen. Als tussen-
tijdse beloning hebben we onszelf getrakteerd op 
overheerlijke Mechelse kersentaart en appel-
perenvlaai. Uiteraard met slagroom, bij In de 

Kroeën aan de Hoofdstraat 23 te Mechelen. Alleen 
al daarvoor is het een excursie-waardig onder-
deel. Het was prima fietsweer — droog met een 
miezertje en geen zon — gelukkig niet te warm. 
Alle negen waren we enthousiast over de tocht. 
Complimenten voor Rieke en Wim, die alle heuvels 
trotseerden met drie versnellingen en een ijzeren 
conditie en doorzettingsvermogen. — ML

Wandeling Hohnbachtal — 29/7
Met twee auto’s met zeven mensen op pad. Bij 
de Rochuskapel buiten Kelmis het pad op, de wei 
tussen de koeien door naar het bos. Daar naar 
beneden richting beek/riviertje om Goudveil te 
zoeken. Gepicknikt met uitzicht op de Hohnbach: 
misschien toch een Waterspreeuw te spotten? 
Nee, dat niet, hoewel de beek voor die soort 
ideaal leek. Door over twee houten paden naar 
de zinkviooltjesweide. Enorme hoeveelheden 
Zinkviooltje, vleugeltjesblommetjes etc. Veel 
vlinders, en na een slootje achter het weiland, nog 
een aantal Eenbes. Toen terug naar de auto. Mooi 
weer, en een hele leuke tocht. — IN 

Wandeling Nijswiller — 30/7
Met zes man/vrouw een aangename ochtendwan-
deling gemaakt vlak bij de camping, vanaf parkeer-
plaats Platte Bosschen bij Nijswiller. Eerst langs 
mais- en korenvelden. Vervolgens langs een bosge-
bied met onder meer kersenbomen (laaghangend 
fruit!), een mysterieus lang hek (om een weed-
plantage?) en tenslotte door het bos zelf. Lichte 
regen startte tijdens de lunch. Een na-excursie ge-Le grand départ
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maakt naar de St. Dionysius Parochie in Nijswiller, 
waar de begraafplaats werd onderzocht op korst-
mossen. Datzelfde gedaan aan de Grote Tertiaire 
Zandsteen bij de entree van Simpelveld, een paar 
kilometer noordelijker. Waarnemer genoot veel 
belangstelling van achter de gordijntjes. — JWdJ

Wandeling Epen — 30/7
Na het Geologisch Monument Smitsburg en de 
Heimansgroeve schonken we aandacht aan een 
vakwerkhuis, waarvan de gemetselde vakken ge-
vuld waren met gehakt stro, gemengd met klei. In 
de muur afdrukken gezien van zeeëgels, terwijl er 
veel vuursteen en rode, gebrande mijnsteen op de 
paden lagen. Grote keien van zandsteen en kwart-
siet gevonden. Het Vaalse groenzand was minder 
groen als verwacht. Aan de Kuttingenweg bleek 
het Aardkundig Monument uit het Boven-Carboon 
dichtgegroeid. We hebben de Volmolen bekeken, 
waar eerst wol werd bewerkt en later graan werd 
gemalen. Opmerkelijk: de molensteen is nage-
maakt. Slot-opmerking: waarschijnlijk heeft veel 
akkerland plaats gemaakt voor weiland! — PH

Wandeling Eysser Bosschen — 31/7
Het was ons voorgesteld als een prachtige wande-
ling door rustige weiden en over sfeervolle paad-
jes. Niets bleek minder waar. Het begon ermee 
dat we haast niet vooruit kwamen op de eerste 
holle weg, omdat er zoveel verschillende planten, 
vlinders en hommels voorkwamen. Toen hoorden 
we opeens het waarschuwende getoeter van de 
stoomtrein — die vandaag niet zou rijden. Op de 

weiden van het kalkgrasland wilden de blauwtjes 
maar niet gevangen worden. Om van de heuvel 
af te komen moesten we een lange trap af. Toen 
we ons over de smalle paadjes een weg baanden 
door het bos, liepen we haast een mountainbiker 
omver. We dachten in een vredig bos te wandelen, 
tot bleek dat we door een lange, donkere tunnel
moesten. Eenmaal daar zagen we Vrouw Holle, 
ijsbeer Knut en een kabouter zonder naam. Van 
schrik vluchtten we een begraasde weide in. Daar 
vonden we 
een nest rode 
kalveren én 
een bebloed 
kunstbeen. Snel 
er door naar 
een volgende 
weide en daar 
struikelde Pau-
lien haast in 
een wespen-
nest. Weer za-
gen we iets op 
de spoorbaan 
rijden, een 
graafmachine 
nota bene. En 
de héle tocht 
het sinistere 
gekrijs van een stel buizerds boven ons hoofd. De 
Eysser Bosschen? We willen er nooit meer heen! 
— AvdB & RL (7 jr)

Fietstocht Selzerbeek — 31/7
Met z’n achten zijn we aan deze mooie fietstocht 
met enkele lange, steile klimmetjes begonnen. De 
lange klim vanaf de camping naar Orsbach werd 
niet door iedereen even gewaardeerd. Maar de 
afdaling erna, met de prachtige uitzichten, maakte 
een hoop goed! Enkele opmerkingen die in de 
loop van de dag over de route zijn gemaakt: 1) 
Een knooppuntroute loopt bijna altijd over door-
gaande wegen met veel autoverkeer. We misten 
de landelijk gelegen autoluwe weggetjes (tweede 
helft route daarom geen knooppunten gevolgd). 
2) Het deel ten zuiden van de weg Maastricht — 
Vaals is landschappelijk fraaier. Conclusie: een 
mooie halve-dagtocht, waarbij degenen met een 
‘gewone’ fiets delen hebben moeten lopen (daar 
ontkom je in Limburg niet aan). Alleen met een 
elektrische fiets zijn die hellingen te fietsen. — ML

Wandeling Gerendal — 31/7
We vertrokken met zijn vijven vanaf de camping, 
op de fiets. Theo zette heel soepel de eerste tus-
sensprint op zijn naam, waardoor Anneke en Auke 
zodanig ontmoedigd werden dat zij besloten af 
te haken. Wellicht speelde de bijwerkingen van 
de hesjes ook een rol (Anneke is allergisch). Met 
gezwinde spoed, via Wijlre, naar Schin op Geul, 
linksaf de Gerendalweg in, en die uitgereden. De 
kern van de orchideeëntuin bleek afgesloten. De 
wandeling verliep, ondanks een derde afhaker, in 
zeer goede sfeer, en we zijn veilig met zijn tweeën 
teruggekomen. — AL
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waarnemingen
Zoogdier (◌)
Meles meles

Vogels (◌)
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Alcedo atthis
Anas plathyrhynchos
Anser anser
Ardea cinerea
Apus apus
Branta canadensis/Branta hutchinsii
Buteo buteo
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis

Certhia brachydactyla
Chroicocephalus ridibundus
Cinclus cinclus aquaticus
Columba palumbus
Corvus corone
Corvus frugilegus
Corvus monedula
Cyanistes caeruleus
Delichon urbica
Dendrocopus major
Dryocopus martius
Emberiza citrinella
Erithacus rubecula
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Hirundo rustica
Lanius collurio
Milvus milvus
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Muscicapa striata
Oriolus oriolus
Parus major
Passer domesticus
Passer montanus
Phasianus colchicus
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Pica pica

Legenda
◌
Z
ZZ
GE
KW
BE
EB
VN

beschermd
zeldzaam
zeer zeldzaam
NL Rode lijst: gevoelig
NL Rode lijst: kwetsbaar
NL Rode lijst: bedreigd
NL Rode lijst: ernstig bedreigd
Rode lijst: verdwenen uit NL

Das

Havik
Sperwer
IJsvogel
Wilde eend
Grauwe gans
Blauwe reiger
Gierzwaluw
een Canadese gans
Buizerd
Kneu (GE)
Putter

Boomkruiper
Kokmeeuw
Waterspreeuw 
Houtduif
Zwarte kraai
Roek
Kauw
Pimpelmees
Huiszwaluw (GE)
Grote bonte specht
Zwarte specht
Geelgors
Roodborst
Boomvalk (KW)
Torenvalk
Vink
Waterhoen
Gaai
Boerenzwaluw (GE)
Grauwe klauwier
Rode wouw
Witte kwikstaart
Grote gele kwikstaart
Grauwe vliegenvanger (GE)
Wielewaal (KW)
Koolmees
Huismus (GE)
Ringmus (GE)
Fazant
Zwarte roodstaart
Tjiftjaf
Fitis
Ekster
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Picus viridis
Poecile palustris
Riparia riparia
Sitta europaea
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia curruca
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus

Amfibieën (◌)
Rana temporaria
Pelophylax spec.

Geleedpotigen
Aceria macrochela
Aceria macrorhyncha
Agelastica alni

Aglais io
Aglais urticae
Agriphila straminella
Aphantopus hyperantus
Araschnia levana
Argynnis paphia
Autographa gamma
Bombus hortorum
Bombus lapidarius
Bombus pascuorum
Bombus terrestris
Calopterix virgo
Cheilosia illustrata
Chorthippus parallelus
Chrysochraon dispar
Chrysolina fastuosa
Conocephalus discolor
Coreus marginata
Dexiosoma caninum
Dolycoris baccarum
Earias clorana
Elasmucha grisea
Eilema griseola
Epirrhoe alternata
Episyrphus balteatus
Eriophyes prunispinosae
Eristalis arbustorum
Eristalis nemorum
Eristalis pertinax
Eristalis tenax
Eurygaster testudinaria
Formica rufibarbis
Issoria lathonia

Groene specht (KW)
Glanskop
Oeverzwaluw
Boomklever
Spreeuw
Zwartkop 
Tuinfluiter
Braamsluiper
Grasmus
Winterkoning
Merel
Zanglijster
Grote lijster

Bruine kikker
Een groene kikker

Esdoornnerfhoekmijt
Esdoornhoornmijt
Elzenhaantje

Dagpauwoog
Kleine vos
Blauwooggrasmot
Koevinkje
Landkaartje
Keizersmantel (VN Z)
Gamma-uil
Tuinhommel
Steenhommel
Akkerhommel
Aardhommel
Bosbeekjuffer (BE Z)
Wollig gitje
Krasser
Gouden sprinkhaan (Z)
Hennepnetelgoudhaantje
Zuidelijk spitskopje (Z)
Zuringrandwants
een Sluipvlieg
Bessenschildwants
Kleine groenuil
Glad beertje
Gewone broedwants
Gewone bandspanner
Snorzweefvlieg
Sleedoornmijt
Kleine bijvlieg
Kegelbijvlieg
Puntbijvlieg
Blinde bij
Schildpadpantserwants
Rode renmier
Kleine parelmoervlinder (KW)Kleine parelmoervlinder, Hohndal Keizersmantel, Hohndal
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Lasioglossum spec
Leiobunum rotundum
Lomaspilis marginata
Maniola jurtina
Mesembrina meridiana
Misumera vatia
Musca autumnalis
Myathropa florea
Mythimna ferrago
Nepa cinerea
Oligolophus tridens
Palomena prasina
Pammene aurana
Pararge aegeria
Pentatoma rufipes
Phragmatobia fuliginosa
Pieris brassicae
Pieris napi
Pieris rapae
Pontania proxima
Psyche casta
Pterostoma palpina
Pyronia tithonus

Rhagonycha fulva
Rivula sericealis
Scathophaga stercoraria
Sphaerophoria scripta
Syrphus ribesii
Tachina fera
Tettigonia viridissima
Trombidium holosericeum
Vanessa atalanta
Vespa crabro
Vespula vulgaris 
Volucella pellucens
Volucella zonaria
Yponomeuta plumbella
Xylota segris

Weekdieren
Arion rufus
Cepaea nemoralis
Helix pomatia

Planten
Acer pseudoplatanus
Achillea millefolium
Aegopodium podagraria
Aethusa cynapium
Agrimonia eupatoria
Agrostis capillaris
Agrostis stolonifera
Alliaria petiolata
Allium vineale
Alnus glutinosa
Angelica sylvestris

een Groefbij
een Hooiwagen
Gerande spanner
Bruin zandoogje
Schorsvlieg
Gewone kameleonspin
Herfstvlieg
Doodskopzweefvlieg
Gekraagde grasuil
Waterschorpioen
Drietandhooiwagen
Groene stinkwants
Oranje dwergbladroller
Bont zandoogje
Roodpootschildwants
Kleine beer
Groot koolwitje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Blaasgalbladwesp
Gewone zakdrager
Snuitvlinder
Oranje zandoogje

Kleine rode weekschild
Stro-uiltje
Strontvlieg
Grote langlijf
Bessenbandzweefvlieg
Woeste sluipvlieg
Grote groene sabelsprinkhaan
Fluweelmijt
Atalanta
Hoornaar
Gewone wesp
Witte reus
Stadsreus
Grootvlekstippelmot
Gewone rode bladloper

Gewone wegslak
Gewone tuinslak
Wijngaardslak (KW ◌)

Gewone esdoorn
Duizendblad
Zevenblad
Hondspeterselie
Gewone agrimonie (GE)
Gewoon struisgras
Fioringras
Look-zonder-look
Kraailook
Zwarte els
Gewone engelwortel

Kegelbijvlieg, HohndalBlinde bij, Cartils
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Anisantha sterilis
Anthriscus sylvestris
Apium repens
Arctium lappa
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Arum italicum?
Arum maculatum
Asplenium ruta-muraria
Asplenium scolopendrium
Asplenium trichomanes
Athyrium filix-femina
Bellis perennis
Bidens tripartita
Borago officinalis
Brachypodium pinnatum
Brachypodium sylvaticum
Briza media
Bryonia dioica
Calamagrostis epigejos
Campanula rapunculus
Campanula rotundifolia
Campanula trachelium
Capsella bursa-pastoris
Cardamine hirsuta
Carduus crispus
Carex acuta
Carex hirta
Carex pilulifera
Carex spicata
Carex sylvatica
Carpinus betulus
Castanea sativa

Centaurea jacea s.l.
Centaurium erythraea
Cerastium fontanum subsp. vulgare
Chaerophyllum temulum
Chamerion angustifolium
Chelidonium majus
Chenopodium album
Chrysosplenium oppositifolium
Cichorium intybus
Circaea lutetiana
Cirsium arvense
Cirsium oleraceum
Cirsium palustre
Cirsium vulgare
Clematis vitalba
Clinopodium vulgare
Comarum palustre
Conium maculatum
Convallaria majalis
Convolvulus arvensis
Convolvulus sepium
Conyza canadensis

IJle dravik
Fluitenkruid
Kruipend moerasscherm (EB ZZ ◌)
Grote klit
Glanshaver
Bijvoet
Italiaanse aronskelk (Z)
Gevlekte aronskelk
Muurvaren
Tongvaren (Z)
Steenbreekvaren (Z)
Wijfjesvaren
Madeliefje
Veerdelig tandzaad
Bernagie
Gevinde kortsteel
Boskortsteel
Bevertjes (KW Z)
Heggenrank
Duinriet
Rapunzelklokje (KW Z ◌)
Grasklokje (◌)
Ruig klokje (Z ◌)
Herderstasje
Kleine veldkers
Kruldistel
Scherpe zegge
Ruige zegge
Pilzegge
Gewone bermzegge
Boszegge
Haagbeuk
Tamme kastanje

Knoopkruid
Echt duizendguldenkruid
Gewone hoornbloem
Dolle kervel
Wilgenroosje
Stinkende gouwe
Melganzenvoet
Paarbladig goudveil (Z)
Wilde cichorei
Groot heksenkruid
Akkerdistel
Moesdistel
Kale jonker
Speerdistel
Bosrank
Borstelkrans (Z)
Wateraardbei
Gevlekte scheerling (Z)
Lelietje-van-dalen
Akkerwinde
Haagwinde
Canadese fijnstraal

Grasklokje, Holset Ruig klokje, Hohndal
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Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crepis capillaris
Cruciata laevipes
Cuscuta europaea
Cymbalaria muralis
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Daucus carota
Deschampsia cespitosa
Deschampsia flexuosa
Digitalis purpurea
Dipsacus fullonum
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Echinochloa crus-galli
Echinochloa spec.
Echium vulgare
Elytrigia repens
Epilobium ciliatum

Epilobium hirsutum
Epipactis helleborine
Equisetum arvense
Equisetum telmateia
Euonymus europaeus
Eupatorium cannabinum
Euphorbia helioscopia
Fagus sylvatica
Fallopia convolvulus
Festuca bovina subsp.  guestphalica
Festuca gigantea
Filipendula ulmaria
Fraxinus excelsior
Galeopsis bifida
Galeopsis tetrahit
Galinsoga quadriradiata
Galium aparine
Galium mollugo
Galium verum
Geranium dissectum
Geranium molle
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Glyceria maxima
Gymnadenia spec.
Hedera helix
Heracleum mantegazzianum
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Holcus mollis
Hordeum murinum
Humulus lupulus

Rode kornoelje
Hazelaar
Eenstijlige meidoorn
Klein streepzaad
Kruisbladwalstro
Groot warkruid (Z)
Muurleeuwenbek
Kamgras (GE)
Kropaar
Peen
Ruwe smele
Bochtige smele
Vingerhoedskruid
Grote kaardebol (◌)
Smalle stekelvaren
Brede stekelvaren
Mannetjesvaren
Europese hanenpoot
een Hanenpoot
Slangenkruid
Kweek
Beklierde basterdwederik

Harig wilgenroosje
Brede wespenorchis (◌)
Heermoes
Reuzenpaardenstaart (Z)
Wilde kardinaalsmuts
Koninginnekruid
Kroontjeskruid
Beuk
Zwaluwtong
Zinkschapengras (EB ZZ)
Reuzenzwenkgras
Moerasspirea
Es
Gespleten hennepnetel
Gewone hennepnetel
Harig knopkruid
Kleefkruid
Glad walstro
Geel walstro
Slipbladige ooievaarsbek
Zachte ooievaarsbek
Robertskruid
Geel nagelkruid
Hondsdraf
Liesgras
een Muggenorchis (Z)
Klimop
Reuzenberenklauw
Gewone berenklauw
Gestreepte witbol
Gladde witbol
Kruipertje
Hop

Zinkviooltje, HohndalGrote ratelaar, Gulpen



-12-

Hypericum hirsutum
Hypericum perforatum
Hypericum perforatum x ?
Hypericum x desetangsii
Hypochaeris radicata
Ilex aquifolium
Impatiens glandulifera
Impatiens glandulifera
Iris pseudacorus
Jacobaea vulgaris
Juglans regia
Juglans regia
Juncus effusus
Juncus inflexus
Juncus tenuis
Knautia arvensis
Lactuca serriola
Lamiastrum galeobdolon
Lamium album
Lamium purpureum
Lapsana communis
Lathyrus pratensis
Leontodon autumnalis
Leontodon hispidus
Leucanthemum vulgare
Linaria vulgaris
Linum catharticum
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Lonicera periclymenum
Lotus corniculatus
Luzula pilosa
Lycopus europaeus

Lysimachia nummularia
Lythrum salicaria
Maianthemum bifolium
Malva moschata
Malva neglecta
Malva sylvestris
Matricaria chamomilla

Ruig hertshooi
Sint-Janskruid
Sint-Janskruid hybride
Frans hertshooi (Z)
Gewoon biggenkruid
Hulst
Groot springzaad
Reuzenbalsemien
Gele lis
Jakobskruiskruid s.l.
Okkernoot
Walnoot
Pitrus
Zeegroene rus
Tengere rus
Beemdkroon (KW Z)
Kompassla
Gele dovenetel
Witte dovenetel
Paarse dovenetel
Akkerkool
Veldlathyrus
Vertakte leeuwentand
Ruige leeuwentand (KW Z)
Gewone margriet
Vlasbekje
Geelhartje (KW Z)
Italiaans raaigras
Engels raaigras
Wilde kamperfoelie
Gewone rolklaver
Ruige veldbies
Wolfspoot

Penningkruid
Grote kattenstaart
Dalkruid
Muskuskaasjeskruid
Klein kaasjeskruid
Groot kaasjeskruid
Echte kamille

Kasteel Cartils, tot 1792 een ‘vrije rijksheerlijkheid’
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Matricaria discoidea
Medicago lupulina
Melica uniflora
Melilotus altissimus
Mentha aquatica
Mentha x rotundifolia
Mercurialis annua
Milium effusum
Mimulus guttatus
Mycelis muralis
Myosotis sylvatica
Myosoton aquaticum
Myriophyllum spicatum
Nasturtium microphyllum
Nasturtium officinale
Ononis repens subsp. repens
Ononis repens subsp. spinosa
Origanum vulgare
Orobanche minor
Oxalis acetosella
Papaver rhoeas
Paris quadrifolia
Parviflora impatiens
Persicaria hydropiper
Persicaria lapathifolia
Persicaria maculosa
Persicaria minor
Petasites hybridus
Phalaris arundinacea
Phleum pratense subsp. pratense
Picea abies
Pimpinella major
Pimpinella saxifraga

Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
Plantago major subsp. major
Plantago media
Poa annua
Poa nemoralis
Polygala vulgaris
Polygonatum multiflorum
Polygonum aviculare
Polypodium spec.
Potentilla anserina
Potentilla reptans
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunus spinosa
Pteridium aquilinum
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Reseda lutea
Rhamnus cathartica
Rhinanthus alectorolophus
Rhinanthus angustifolius
Ribes rubrum
Ribes uva-crispa
Rorippa sylvestris
Rubus caesius
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Rumex acetosella
Rumex conglomeratus
Rumex obtusifolius
Salix viminalis

Schijfkamille
Hopklaver
Eenbloemig parelgras (Z)
Goudgele honingklaver
Watermunt
Wollige munt
Tuinbingelkruid
Bosgierstgras
Gele maskerbloem (Z)
Muursla
Bosvergeet-mij-nietje
Watermuur
Aarvederkruid
Slanke waterkers
Witte waterkers
Kruipend stalkruid
Kattendoorn (GE)
Wilde marjolein (Z ◌)
Klavervreter (KW Z)
Witte klaverzuring
Grote klaproos
Eenbes (Z)
Klein springzaad
Waterpeper
Beklierde duizendknoop
Perzikkruid
Kleine duizendknoop
Groot hoefblad
Rietgras
Timoteegras
Fijnspar
Grote bevernel
Kleine bevernel (KW Z)

Grove den
Smalle weegbree
Grote weegbree
Ruige weegbree
Straatgras
Schaduwgras
Gewone vleugeltjesbloem (KW Z)
Gewone salomonszegel
Gewoon varkensgras
een Eikvaren
Zilverschoon
Vijfvingerkruid
Gewone brunel
Zoete kers
Sleedoorn
Adelaarsvaren
Zomereik
Scherpe boterbloem
Kruipende boterbloem
Wilde reseda
Wegedoorn
Harige ratelaar (Z)
Grote ratelaar
Aalbes
Kruisbes
Akkerkers
Dauwbraam
Gewone braam
Framboos
Schapenzuring
Kluwenzuring
Ridderzuring
Katwilg
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Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Sanguisorba officinalis
Scabiosa columbaria
Scrophularia auriculata
Scrophularia nodosa
Sedum acre
Senecio inaequidens
Senecio nemorensis
Senecio vulgaris
Silene dioica
Silene vulgaris
Sisymbrium officinale
Solanum nigrum subsp. nigrum
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Sorbus aucuparia
Sparganium erectum
Stachys officinalis
Stachys palustris
Stachys sylvatica

Stellaria graminea
Stellaria holostea
Stellaria media
Succisa praternsis
Tanacetum parthenium
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale s.l. 
Teucrium scorodonia
Thlaspi caerulescens
Thymus praecox
Trifolium pratense
Trifolium repens
Tripleurospermum maritimum
Tussilago farfara
Typha latifolia
Urtica dioica
Urtica urens
Valeriana officinalis
Verbascum nigrum
Verbascum thapsus
Verbena officinalis
Veronica beccabunga
Veronica persica
Viburnum opulus
Vicia cracca
Vicia hirsuta
Vicia sepium
Vinca minor
Viola lutea subsp. calaminaria
Viscum album

Mos
Marchantia polymorpha

Gewone vlier
Trosvlier
Grote pimpernel
Duifkruid (BE Z)
Geoord helmkruid
Knopig helmkruid
Muurpeper
Bezemkruiskruid
Schaduwkruiskruid (Z)
Klein kruiskruid
Dagkoekoeksbloem
Blaassilene
Gewone raket
Zwarte nachtschade
Gekroesde melkdistel
Gewone melkdistel
Wilde lijsterbes
Grote egelskop s.l.
Betonie (BE Z)
Moerasandoorn
Bosandoorn

Grasmuur
Grote muur
Vogelmuur
Blauwe knoop (GE)
Moederkruid
Boerenwormkruid
Paardenbloem
Valse salie
Zinkboerenkers (GE ZZ)
Kruiptijm s.l. (GE ZZ)
Rode klaver
Witte klaver
Reukeloze kamille
Klein hoefblad
Grote lisdodde
Grote brandnetel
Kleine brandnetel
Echte valeriaan
Zwarte toorts
Koningskaars
IJzerhard (Z)
Beekpunge
Grote ereprijs
Gelderse roos
Vogelwikke
Ringelwikke
Heggenwikke
Kleine maagdenpalm (◌)
Zinkviooltje (BE ZZ ◌)
Maretak (Z ◌)

Parapluutjesmos

Borstelkrans, ‘Miljoenenlijntje’ Stalkruid, ‘Miljoenenlijntje’
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Korstmossen
Acarospora fuscata
Aspicilia calcarea
Aspicilia contorta
Caloplaca decipiens
Caloplaca flavescens
Caloplaca flavocitrina
Caloplaca flavovirescens
Caloplaca holocarpa
Caloplaca lithophila
Caloplaca ruderum
Caloplaca saxicola
Caloplaca teicholyta
Candelariella vitellina
Cladonia chlorophaea
Cladonia fimbriata
Cladonia humilis
Cladonia rangiformis
Diploicia canescens

Bruin steenschubje
Plat dambordje
Rond dambordje
Stoffige citroenkorst
Gelobde citroenkorst
Valse citroenkorst
Betoncitroenkorst
Muurzonnetje
Kleine citroenkorst
Kerkcitroenkorst
Sinaasappelkorst
Witte citroenkorst
Grove geelkorst
Fijn bekermos
Kopjes-bekermos
Frietzakbekermos
Vals rendiermos
Kauwgommos

Evernia prunastri
Flavoparmelia caperata
Hypogymnia physodes
Lecanora albescens
Lecanora carpinea
Lecanora chlarotera
Lecanora dispersa
Lecanora muralis
Lecanora polytropa
Lecidea fuscoatra
Lecidella elaeochroma
Lecidella scabra?
Lepraria lesdainii
Melanohalea exasperatula
Parmelia sulcata
Parmelina tiliacea
Parmotrema perlatum
Phaeophyscia orbicularis
Phlyctis argena
Physcia adscendens

Eikenmos
Bosschildmos
Gewoon schorsmos
Kalkschotelkorst
Melige schotelkorst
Witte schotelkorst
Verborgen schotelkorst
Muurschotelkorst
Geelgroene schotelkorst
Gewone granietkorst (Z)
Gewoon purperschaaltje
Grijsgroene steenkorst
Groene poederkorst
Lepelschildmos
Gewoon schildmos
Lindeschildmos
Groot schildmos
Rond schaduwmos
Lichtvlekje
Kapjesvingermos

Stoffige citroenkorst, Nijswiller Rood dooiermos, Vaals

Gelobde citroenkorst, Nijswiller Sinaasappelkorst, Nijswiller
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Physcia caesia
Physcia tenella
Physconia grisea
Porpidia macrocarpa
Porpidia tuberculosa?
Punctelia jeckeri 
Punctelia subrudecta
Ramalina farinacea
Tephromela atra 
Trapeliopsis granulosa
Verrucaria nigrescens
Xanthoparmelia conspersa
Xanthoria calcicola
Xanthoria candelaria
Xanthoria elegans
Xanthoria parietina
Xanthoria polycarpa

Paddenstoelen
Fomes fomentarius
Ganoderma lipsiense
Gymnosporangium fuscum
Lycogala epidendrum
Marasmius rotula
Phallus impudicus
Piptoporus betulinus
Pycnoporus cinnabarinus
Rhytisma acerinum
Stereum subtomentosum

Stoeprandvingermos
Heksenvingermos
Grauw rijpmos
Granietblauwkorst (KW Z)
Dikke blauwkorst
Rijpschildmos
Gestippeld schildmos
Melig takmos
Zwarte schotelkorst
Lichte veenkorst
Gewone stippelkorst
Granietschildmos
Oranje dooiermos
Kroezig dooiermos
Rood dooiermos
Groot dooiermos
Klein dooiermos

Echte tonderzwam
Platte tonderzwam
Perenroest
Gewone boomwrat
Wieltje
Grote stinkzwam
Berkenzwam
Vermiljoenhoutzwam
Esdoornvlekkenzwam
Waaierkorstzwam
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Kersen eten in Holset, bij St. Lambertus & imitatie St. Genoveva


