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Voorwoord 
 
“Wie gaat er nou naar de Brenne? Niks an, je kunt beter naar de Sologne gaan, veel interessanter en dat ligt er vlakbij” zeiden vrienden 
“Frankrijkkenners”. 
Niets was voor mij minder waar. Wat een boeiend gebied met 2000 meren – zie verslag piscinecultural museum- met geweldige 
vogelwaarnemingen en orchissenvariaties en bijzondere planten – zie verslagen-. 
Een fijn kamp met 13 deelnemers in tent, camper, caravan of zelfs in een nabijgelegen gite. Alles kan in een KNNV kamp en deze 
geweldige formule maakt dat deze kampen zo goed zijn. De consequentie van een klein kamp is dat er ook minder bijzondere expertise 
aanwezig is maar dat heeft misschien ook te maken met het gebied. De kennis van de planten- en vogelkenners was weer enorm. Het 
weer was redelijk op een enkele regendag na maar iedere dag konden we op pad. De KNNV mentaliteit was er en dat maakte het voor 
mij, de eerste keer als voorzitter wat toch wel op me drukte, licht door de gezamenlijke betrokkenheid. Je staat er nooit alleen voor en 
dat voel je. 
We namen als vanouds als vrienden afscheid van elkaar, enkelen knoopten er nog een dagje aan vast. Bijzonder vond ik dat er 2 
deelnemers voor het eerst naar zo’n kamp gingen, beiden vanuit een moeilijke persoonlijke sfeer,  meegetrokken door ervaren KNNV’ers 
die beiden na afloop zeiden de kampen te blijven doen vanwege de goede sfeer, de manier waarop de deelnemers met elkaar omgaan en 
de aanwezige kennis. 
Tot ziens dan, Jeanet Punselie 
 

Verslag piscinecultural museum   door Jeanet Punselie 
 
Een bezoek aan het piscinecultural museum in Mezieres, de Brenne, Frankrijk, leert ons dat er in de Brenne 2000 meren zijn. De meeste 
zijn kunstmatig aangelegd. Ze worden gebruikt voor de karperkweek, deze karpers worden geëxporteerd naar China, Oost Duitsland, 
België en Tsjechië. Alle meren zijn in particulier bezit. Ze worden ieder jaar geleegd, te beginnen bij de laagst gelegen meren, die laat men 
leeglopen, de grote karpers zijn voor de export, de kleine worden uitgezet voor de sportvisserij. Na korte tijd worden de meren die iets 
hoger liggen geleegd in de leeggekomen lagere meren, er wordt een grofmazig net gespannen om de grote karpers te vangen, de kleine 
gaan door het net in het vrijgekomen meer, vervolgens het weer hoger gelegen meer enz. Eens in de 10 jaar moet de grond van de meren 
de kans krijgen zich te herstellen, dat meer moet dan 2 jaar zonder water zijn en op de bodem worden gewassen gezaaid.  
Het hoeft geen betoog dat de meren – die trouwens niet zo diep zijn – tijdens het leeglopen een ideale plek vormen voor vele steltlopers, 
de Brenne is dan ook o.m. een prachtig gebied voor de vogelaars onder ons. De check listen geven een beeld van de hoeveelheid soorten 
die door de KNNV’ers zijn gespot. 
 



Excursies 
 
Vrijdag          6 mei fietstocht en wandeling naar en  bij Maison du Parc bij Rosnay 
Zaterdag       7 mei fietstocht naar le Blanc 
Zondag          8 mei excursie in Réserve Naturelle de Chérine 
Maandag      9 mei wandelexcursie bij le Perron richting Méobecq 
Dinsdag      10 mei excursie naar de vogelhutten bij Etang Foucault en Etang Massé 
Woensdag  11 mei excursie naar La Boudinière 
Donderdag 12 mei excursie naar Etang de Bellebouche 
Vrijdag        13 mei excursie naar Fournioux een kalkrijk gebied ten zuiden van de Creuse 
Zaterdag     14 mei wandel excursie Rosnay vanaf de camping 

Foto’s Ruud 



Sfeerverslagen 

 

Vrijdag 6 mei fietstocht en wandeling naar en  bij Maison du Parc bij Rosnay 
 
Om 9.30 uur stapten 7 mensen op de fiets voor een afstand van 5 km naar het bezoekerscentrum Maison du Parc. Voor een enkeling was 
het nog even wennen aan het schakelen dat het heuvelige landschap met vele hellingen toch vraagt.   

 
Kasteel Le Bouchet torende prachtig boven het centrum uit. Het 
staat op het hoogste punt van de Brenne. De maîtresse van Louis de 
14e, madame de Montespan verbleef hier regelmatig. Na een bezoek 
aan het centrum  werd een wandeling van 4,5 km gemaakt. Voor 
zowel vogelaars als plantenfanaten was er genoeg te zien, in dit 
heuvelige gebied, met vele waterpartijen.  

 
  
 
 
 
 
Beide foto’s:  Ruud 



 
 
 

 
 
 
Klappers waren de Europese moerasschildpad, de slangenarend,  
2 visarenden, bijeneters, hop en een kwak.  
 

Foto Bert: Europese moerasschildpad 
 

 
 
Foto Bert: Kwak 

 
Op flora gebied waren dat met name ondergrondse klaver, muisdoorn en bergzandmuur.  
Om 15.00 uur werd de excursie als geëindigd beschouwd, waarna vele deelnemers zich terugtrokken op het terras.  
Gezien de vele gespotte specimen en het mooie weer een 8. 



Zaterdag 7 mei fietstocht naar le Blanc 
 
Fietstocht naar le Blanc via de D32 voorbij het Maison du Parc om vervolgens de D17 te nemen via Douadic. Heen en terug zo'n 40 
kilometer. 
 

 
 

 

 

 
Grauwe Gors 

 

 
 
Beide foto’s Bert        Zwarte wouw 

 

 



De fietsgroep had 3 deelnemers. Het was wat flora en fauna betrof niet spectaculair. Zei het dat we wel de kuifvleugeltjesbloem en het 
blauw parelzaad in grote getale langs de weg zagen staan. Ook werd de grauwe gors gespot. 
 
Het was wel een kuitenbijtersroute iets wat je niet verwacht in de Brenne, dat de indruk wekt, een vlak land te zijn. Naar le Blanc ging 
het telkens omhoog en was het vol in de wind. 
 
 
 

 

Het landschap bestond uit weidse vergezichten van 
glooiende heuvels die bedekt waren met kleurige tapijten 
van wilde bloemen. De velden werden afgewisseld met 
miljoenen kostende optrekjes, voorzien van ronde of 
vierkante torens. Dit alles werd opgeluisterd door het 
vrolijke gekwinkeleer van de veldleeuwerik.  
 
Bij Leclerc was het trefpunt met de 6 autogangers om 
gezamenlijk naar het Chapitre Nature voor het festival 
écologique te gaan. Waar allerhande informatie over de 
natuur te vinden was. Vanaf hier ging ieder zijns weegs.  
 
Cijfer 7 
 

 
 
 

 
 
Foto Bert: Koninginnepage  



Zondag 8 mei Excursie in Réserve Naturelle de Chérine 
 
Voor vandaag werd éen van de 4 nieuwkomers aangewezen als excursieleider. Voor het eerst op kamp, zonder ervaring en zonder 
instructie. Dat was even diep ademhalen. Maar chapeau. Hij volbracht de taak met verve.  
 
De 8 personen grote fietsploeg stapte om 9.30 op de fiets. De D44 werd gevolgd. Langs de weg stond een orchis waarvoor de 
plantendeskundige zich inspande om deze van de juiste naam te voorzien. Eén van de vogelaars kwam aanlopen om te kijken waar de 
groep zo in geïnteresseerd was en hij riep vrolijk uit:" O, wat leuk een welriekende nachtorchis". Dat was duidelijk.  
Erg karakteristiek in het al heuvelige landschap zijn de buttons die als kamelenbulten lukraak verspreid op de heuvels liggen. Het zijn 
zandsteen formaties die in vroegere tijden omhoog gestuwd zijn en waarom het zandsteen weggesleten is.  
 
Het Chateau du Bouchet was prominent hoog en statig aanwezig boven de bossages op de heuvels.  
Het heuvelige en pure landschap van de Brenne straalt een serene rust uit die door velen opgemerkt en/of ervaren werd.  
 

 
Vlak voor het bezoekerscentrum stond de 5 personen sterke autoploeg de 
fietsploeg een beetje ongerust op te wachten. Voor hun gevoel had de ploeg 
er veel eerder moeten zijn.  Wachten duurt natuurlijk langer dan onderweg 
zijn. Bovendien zien KNNV-ers veel interessante zaken onderweg die 
bekeken moeten worden en dat houdt natuurlijk behoorlijk op.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Ruud 



Tijdens de koffie, buiten  bij het bezoekerscentrum, bleken een 
muurhagedis en een prachte groen gekleurde zandhagedis zeer 
fotogeniek te zijn. Over dit laatste specimen was nog enige discussie. 
Die werd afgerond nadat een aantal mensen verschillende boeken in 
het bezoekerscentrum hadden geraadpleegd.  

 
Foto Ruud: Muurhagedis, mannetje met in paartijd met rij blauwe vlekjes 

 
 
 
 

Foto Bert: Mannetje zandhagedis 

 
  



Vanuit de eerste volgepropte vogelkijkhut was een 
fouragerende purperreiger in actie te zien. Voor de overige 

vogels zie de lijst. Een toiletstop bij terugkomst was niet 
mogelijk aangezien het bezoekerscentrum tussen 12.30 en 

14.00 gesloten is. Dan zijn er immers geen vogels te zien in 

Frankrijk.  
 
De 2e kijkhut werd als lunchhut gebruikt. De etang ervoor 
bevatte vrijwel  geen water. Toch had een blauwereiger daar 
een knoeper van een vis weten te vangen die hij met geen 
mogelijkheid weg kreeg. Na een zeer lange worsteling van 
loslaten, herpakken, loslaten etc, heeft hij de moed toch maar 
op gegeven.  

 
Foto Ruud 

 
De 3e hut bracht kroon-, slobeenden en geoorde futen in de kijker en was 
er een zwartkopmeeuw te horen.  
 
De 4e hut werd door slechts 2 mensen uit de groep bereikt. 2 dames gingen 
vroegtijdig terug omdat één gestruikeld was over een wortel en op haar 
voorhoofd was gevallen. De overige 9 keerden terug omdat een frans 
echtpaar, dat aangaf goed bekend te zijn in omgeving, zei dat er verderop 
een zeer drassig stuk in het pad was met wel 20 cm blubber en absoluut 
geen kijkhut. Dit bleek dus achteraf allebei niet waar te zijn! 

 

    Foto Ruud: Geoorde fuut  



Middels de moderne elektronica werd getracht contact met de 2 
voorlopers te krijgen. Op de terugweg werd een bericht ontvangen 
dat ook zij op de terug weg waren.  
 
Terug bij de fietsen haakte er nog iemand af.  
De overige 10 mensen konden in de 5e hut genieten van o.a. de 
witwangstern.  
 
Voor zowel de gespotte vogels als de aangetroffen planten zie de 
waarnemingen. Wel is het natuurlijk bijzonder dat je zomaar 4 
verschillende orchissoorten in de berm langs de weg aantreft. 
 

Cijfer 7 
 

 

 
   Foto Bert: Witwangstern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Bert: Kokmeeuwen 
 



Maandag 9 mei wandelexcursie bij le Perron richting Méobecq 
 
5 fietsers trapten om 9.00 uur af voor de 15 km naar le Perron. De excursieleider had de wind er onder en de vaart er in en spurtte in één 
keer door naar de ontmoetingsplek zonder één tussenstop. Een uniek gebeuren voor het KNNV. Wellicht speelde het druilerige weer 
daar een rol in.  
Een deelnemer had bij vertrek gezegd:" ik hou me bezig met de delen van de dag waarin de zon schijnt". Een prima instelling. Toch 
werden tijdens de dag de regenpakken en paraplu's regelmatig te hulp geroepen.  
Slechts af en toe hoefde er een heuvel  beklommen te worden. Het leek een beetje of je over de Veluwe fietste maar met veel meer 
meertjes, half verscholen achter bosjes. Wel was een enkele button zichtbaar in het glooiende landschap. Onderweg werd in de 
gauwigheid nog een dode zwartkop in een fietstas gestopt.  
De fiets- en de autoploeg kwamen tegelijk op de ontmoetingsplek aan. Toeval?  

 
Tijdens de ca. 6 km lange wandeling, in dit op kalkzandsteen 
gelegen gebied van arme grond, werden we af en toe besprenkeld 
met hemelwater. Aan het begin van de wandeling viel een 
bijzondere weegbreesoort op. Zeeweegbree. En even later werd de 
grauwe klauwier gespot. Een vogelsoort waarom dit gebied bekend 
is. In de koffiepauze, die werd opgefleurd door een koekoeksspan, 
was het droog en bleken we naast kuifhyacinten te zitten.  
 
De lunch werd genuttigd aan een etang achter de bladeren van de 
gele lis waar de bloemen als gele toeven  bovenuit staken.  
Toch een enorme diversiteit aan planten in dit redelijk gewoon 
ogende landschap. Het eigenlijk voornamelijk groene landschap 
werd her en der versierd met het geel van de brem.  
Het antwoord op het raadsel van het rode mosachtige plantje bleek 
het mosbloempje te zijn. Het druilerige weer hielp ook niet echt om 
vliegende schepselen in de kijker te lokken.  
 
Foto Bert: Boterbloempje 

 



 
 
 
Wel werd je hier bijna doodgegooid met het gezang van de 
nachtegalen en werd, heel verrassend, een bergfluiter gehoord.  
 
 
De staat van onderhoud van de paden is in dit gebied niet alles en 
als de oplettende elektronische kaartgebruiker niet zo alert geweest 
was hadden we zeker een fors stuk om moeten lopen.  
Bij het eindpunt werden 3 fietsers en de bestuurster van de andere 
auto in de pendelbus meegenomen. De bus en de auto reden terug 
om de andere deelnemers op dezelfde wijze de nog resterende 4 km 
naar de ontmoetingsplek te laten overbruggen.  
 
Terugfietsend werd de dode boommarter opgepikt, die op de 
heenweg al langs de weg gezien was, om aan Kees Hey te geven.  
Om 16.00 was een ieder weer op honk. 
 
Cijfer 7 
 

Foto Ruud   



Dinsdag 10 mei excursie naar de vogelhutten bij Etang Foucault en Etang Massé 
 
Het slechte weer stuurde het excursieschema in de war. Waardoor een ieder in de ochtend zijns weeg ging. Het was een "scrabble dag" 
dag. 

 
De 3 fietsers die exact om 13.00 naar Foucault vertrokken werden 
al snel door de camperbus ingehaald maar wonnen in tijd doordat 
zij het pad naar de 1e vogelkijkhut konden fietsen.  
 
 
                

  Foto Han 

                  
Daar werden de 1e steltkluten gespot en pijlkruidkers gevonden.Voor 
de overige waarnemingen zie de specifieke lijsten. Eén van de 
deelnemers keerde daar op rasse schreden terug omdat ze vergeten 
was de luifel met haringen vastzetten.                    
                                                                                                                                          Foto Klaske: Bosviooltje 



   
Het complete gezelschap zette af naar de 2e vogelkijkhut waar onder het genot van het gezang van de veldleeuwerik de salers, 

roodbruine koeien afkomstig van het centrale massief van Frankrijk, bekeken konden worden. Erg lekker vlees volgens de locale 
fransman vanwege het biologische weiden in het reservaat. Actieve bemesting, zeg verontreiniging  vindt hier niet plaats dus dit is vlees 

zoals vlees bedoeld is. 

De steltkluten kregen gezelschap van een oeverloper.  
 
 

De, ook vanuit de kijkhut, prominent in het oog springende 
zendmasten, die 315 meter hoog zijn en zo hoog als de Eifeltoren, zijn 
bedoeld voor radioverkeer met o.a. nucleaire onderzeeërs en 
oorlogsfregatten. Vandaar de zware beveiliging om het terrein. Een 
valse order kan desastreus zijn.  
 
Nogmaals genietend van het zacht glooiende landschap met de vele 
open plassen, viel het aangeplante riet, dat keurig in het gelid stond, op. 
De functie hiervan blijft een vraagteken. 
De inmiddels heerlijk schijnende zon was nu een belemmerde factor 
om de bij de 3e hut vliegende of zittende voorwerpen goed in de kijker 
te krijgen. De parkeerplaats gaf een beter beeld. Er roeide daar zelfs in 
vliegende vaart en beverrat voorbij. Een beest met een toch hoge 
aaibaarheidsfactor. Jammer van die rattenstaart.  
 
 
 
 
 

Foto Ruud: Steltkluut 



 
Langs de hobbelende wandelroute binnendoor naar Rosnay 
werd nog een rouwmantelmantel gescoord op de 14 km lange 
fietstocht, waar tevens de hei waarvan de tuinschermen 
gemaakt worden zich stond aan te bieden.                Cijfer 7  

 
Foto Bert: Rouwmantel 

 

 

 

 

 
 
 

 
Foto Klaske: Incarnaatklaver 
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Oranjetipje           Foto’s Ruud 



Woensdag 11 mei  excursie naar La Boudinière 
 
 

De weergoden waren er de oorzaak van dat er alleen auto's 
naar  het vertrekpunt gingen. Wat met een valse start gepaard 
ging aangezien de camperbus zich ingegraven had in de lemen 
ondergrond. Een kleine auto van een deelnemer, met 150 pk 
onder de kap, trok de 3500 kg zware bus voorzichtig maar 
verbazingwekkend gemakkelijk over de rechtopstaande de 
rand van de weg heen het pad op, zodat het 2 auto sterke 
konvooi kon vertrekken. Even later aangevuld met een 3e auto 
van de huisjesgangsters 
 
Foto Thijs 
 

 
 

 
Nadat de helft van de deelnemers zich als quasimodo verkleed hadden, de 
overige deelnemers hadden blijkbaar een waterdichte rugzak, zette het 11 
personen grote gezelschap de eerste schreden op het pad van de ca. 5 km 
wandeling die begon in het pittoreske dorpje La Boudinière met alleen 
natuurstenen huizen.  
De muren van de huizen leken bijna alleen uit keien te bestaan. De met 
mos begroeide rechte rode pannendaken reikten hier en daar bijna tot aan 
de grond.  
Langs sommige muren hingen blauweregenslingers. En menig muur werd 
bij de grond versierd door een éénzame vrolijk bloeiende blauwe iris.  

Foto Han 



In een keurig gecultiveerde tuin lagen, wat achteraf,  hooibalen als enorme morsige gouden munten, her en der verspreid. Bij de vijver 
liet de peperboom een uitbundige paarse bloei zien.  
 
Ondanks de regen blijft een gerstveld een mooi gezicht. De blauwe kogelbloempjes waren de vrolijke noten die eigenlijk de hele 
wandeling aanwezig waren.  
Op "het orchideeënweidje" stonden bedroevend weinig orchideeën. Moeder 
natuur heeft ze blijkbaar nog niet genoeg gekoesterd met haar zonnewarmte. 
 
Tijdens de koffie was er het gezellige getik van de regen op de capuchons te 
horen. 
Meer orchideeën dan de aangebrande orchis, het witte bosvogeltje, het 
hondskruid en een enkele harlekijn lieten zich vandaag niet zien in dit gebied 
wat bekend staat om haar orchideeënpopulatie.  
  
Beboste heuvels met een diversiteit aan groene kleuren boden een fraai en 
afwisselend panorama.  
 
Bijzonder was het bijentorennest op het pad.  
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Foto Klaske: Bijenblad  



 
 

 
Een vierkant zandstenen kruis midden in het bos sprak tot de 
verbeelding. Een oude heilige plek misschien? Een deel van de 
inmiddels kletsnatte groep mensen keerde halverwege terug naar de 
auto. 

 
 
 
 
 
 
Beide foto’s: Marjo 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

De groep "die hards" lunchte tussen het bijenblad op een 
omgekapte boom, onder een grote eik, met uitzicht over 
het patchwork van klei- en graanvelden. In het mystieke 
en feeërieke natte bos overheerste het thuja- en 
laddermos dat als grote natte sponsen over stenen en 
boomstammen gedrapeerd was.  
In ganzenpas gingen de vrolijk gekleurde vogels over 
een smal pad langs de heuvelhelling waar, verstopt in 
een open struik, 3 eieren met zachte schaal lagen. 
 
Bij de auto leken de regengoden het bijna voor gezien te 
houden. Ze hadden zich de hele wandeling goed laten 
gelden.  
 
Op de terugweg werd nog een klein kado gegeven in de 
vorm van een ree die voor de auto over de weg sprong 
en in het hoge graanveld verdween.  
 
Cijfer 7 
 

 
Foto Han: Bernagie  



 

Donderdag 12 mei excursie naar Etang de Bellebouche 
 
Ondanks de voorspellingen van mogelijk regen, vertrok de 5 koppige fietsploeg met droog weer om deze dag zo'n 30 km weg te trappen. 
Al spoedig gade geslagen door 13 antennes die hun toppen vandaag in de wolken hadden gestoken.  
 
Bij het 1e meertje werd vol in de remmen geknepen vanwege het geluid van ruziënde kwakken.  
De waterwerken lieten zich hier goed zien. Een hoogteverschil van zeker 3 meter en 5 spuischuiven naast elkaar. Waar een geringe 
hoeveelheid water door naar beneden kletterde.  
Het water in het meer stond bijna net zo hoog als het wandelpad dat als afkorting en "bellevue" werd genomen.  Over stromende 
watertjes met klaterende watervalletjes langs een broekbos, een ideale ralreiger biotoop, bleek het inmiddels zeer smalle pad, in het nu 
bomen/struikrijke gebied, over te gaan in een waar estuaria waar onze fietsen niet op gekleed waren.  
Een 4 tal zwanen kwam tijdens de terugweg in formatie zoevend overvliegen.  

 
Een krooneend liet zich lang bewonderen vanwege zijn opperste 
verbazing over felgekleurde vreemde vogels op het pad. De eend werd 
plotseling verjaagd door een zich opblazende kikker waardoor de 
fotograaf slechts de staart kon vastleggen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Bert: Krooneend 

 



De stroomdradenslingers langs de weg werden hier en daar extra fraai gemaakt met een rijtje parmantig naast elkaar zittende 
boerenzwaluwen.  
 
Bij het verzamelpunt bleek weer dat niet alle monniken gelijke kappen dragen. De wandelroute werd daarom omgekeerde genomen 
door afwisselend struweel, waar, net als eigenlijk langs de hele route, het bergzandmuur als confetti rondgestrooid was.  
 
Voor de 1e vogelkijkhut zat een purperreiger de kolonie 
koereigers hartelijk uit te lachen.  

 
Foto Bert: Koereiger       Foto Bert: Purperreiger 

 
Het trimparcour bleef links liggen. Ieders conditie was immers prima. Het op- en neergaande terrein langs het water toonde de hoge 
heide voor de tuinschermen in haar natuurlijke staat.  



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Foto Ruud: Spinnenorchis 

 
           
            Foto Klaske: Harlekijn 



 
Twee houten champignons van ca. 1 meter hoog trokken op een 
grote weide de aandacht. Ze stonden midden tussen de 
tongorchissen, harlekijnen, hier en daar zelfs een witte harlekijn en 
wat kleine ratelaars en een bergfluiter liet zich hier vol charme 
fotograferen.  

 
Foto Ruud 
        
Een gevonden mereleitje wist niet van hand tot hand te gaan en 
stortte kapot ter aarde. 
De 2e kijkhut, ook hier aangegeven met een verrekijkerbordje, was 
gereserveerd voor mensen met lieslaarzen. 
De dam- of edelherten gaven hun aanwezigheid prijs door duidelijke sporen in de blubberige paden.            Foto Ruud: Bergfluiter 

De 3e kijkhut bleek slechts 2 vogels prijs te geven volgens de snelle lopers waarop de rest op hun schreden terugkeerden langs de 
prachtig bloeiende zeeden die over het kranskarwei waakte. 
De koekoeken lieten zich vlak boven je, zo luid horen, dat je telkens verwachtte dat er een luikje in de boom open zou gaan. 
Bij het eind- c.q. beginpunt liet de klapper van de dag zich op een verwaarloosd recreatieveld zien. Een vroege spinnenorchis. 
 
Cijfer 8 voor dit zeer afwisselend landschap  met weidse weiden, water, bosachtige heide en bos.  



 

Vrijdag 13 mei excursie naar Fournioux een kalkrijk gebied ten zuiden van de Creuse 
 
De aftrap vond plaats met 2 auto's nadat er een groepsshot met zelfontspanner geschoten was in de motregen.  
 
Door een weids heuvelig landschap, dat in een vochtige waas lag, ging de route langs bermen versierd met Hollands kant en authentieke 
boerderijhoeven. Op een camperbrede weg racete een marterachtige de weg over.  
Bij Scoury over de Creuse en dan naar rechts waren de aanwijzingen maar hier waren we zowel het spoor van "franse Fred" als dat van 
de bijeneters volledig bijster. Een aantal deelnemers besloten het stoppunt, het beginpunt van een vogelexcursie te maken.  
 
De weg werd af en toe geflankeerd door grote geldrollen van hooibalen. 
Tegen één van de, elkaar snel opvolgende heuvels, lag het middeleeuwse zandstenen dorp Sauzelles aangeplakt.  
Een groene specht, foeragerend in een weiland had toch een 
hekel aan de camperbus.  
 
Dat in tegenstelling tot velduil die pontificaal op een 
verkeersbord zat te poseren. Overigens had hij wat grote betrof 
forse concurrentie van een nabij vliegende plastic roofvogel. 
In Fournioux hield een puttertje de bus op het eindpunt staande.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Ruud: Velduil 



 
 

 
Als eerste liet de bokkenorchis zich 
zien in het rustgevende heuvelige 
weide landschap dat werd opgevolgd 
door een feeëriek, vochtig bos met 
veel, hoe kan het ook anders, 
heksenmelk in de berm ervoor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

 
       
        
        

 
 
 
       Bokkenorchis 
 
 
 
 

Heksenmelk 
                                                             Foto’s Ruud  



 
 
 
Zelden hebben we zoveel vogeltjes langs een bosrand gezien als 
hier. Overal zag je die witte bosvogeltjes. 
De bospercelen werden ook hier gereserveerd met de 
bezettingsbordjes van de camping.  
 
 
 
 
 

 Wit bosvogeltje 

 
 
 
 
Ergens langs de weg stonden, in lange ongeordende rijen, honderden 
aapjesorchissen. 
Een afwateringsbrug was een mooi voorbeeld van landschapskunst.  
 
 
 
 
Foto’s Ruud                            Aapjesorchissen 

 



 
 
Foto’s Ruud: 
Kuifhyacint                                   Bergnachtorchis                                                      Paarse aspergeorchis                Aangebrande orchis 

 
 
 
De lunch werd genuttigd, met uitzicht op kalkrotsen ver voorbij het groene Anglindal, bij een struik versierd met spinselmotten.  



Het hooggelegen wandelpad langs de bosrand gaf weidse 
uitzichten met hoge rotspartijen prijs.  
Grote donkere gaten in de kalkrotsen lonkten om de grotten 
binnen te gaan. Bij een wenteltrap naar beneden, met treden van 
meer dan 1 meter hoog, overheerste gelukkig het gezonde 
verstand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

              Foto Ruud 

  



In een huis zonder dak, dat tegen de rotsen aan gebouwd was, was een tentoonstelling van  tongvarens.  De deur in de rotsen erboven gaf 
toegang tot een voormalige rotswoning, met zijvertrekken. Door de schoorsteen, waarvan de mal van gevlochten wilgentenen nog op zijn 
plaats zat, kon je de inmiddels weer druilerige geworden hemel zien.  
Langs het laatste bospad lachte de vliegenorchis ons vrolijk toe en was het 
gelukt  het orchideeënvindgetal op 10 te zetten.  
 
 
 
 
 
 
 

         Foto Ruud: Fotograferen van de tongorchis 

 
Een perzikboom, bij een boerderij, droeg vele vruchten 
van plastic knoflooknetjes gevuld met eierschalen. Het 
bleek een biologische oplossingen tegen insecten te zijn 
die de bladeren aantasten.  
 
 
 
 
Foto Eleonora 

 
Binnen 3 uur terug op het honk voor een wandeling van 4,2 km is toch een hele prestatie voor een KNNV gezelschap.  
 
Cijfer 9  



Zaterdag 14 mei wandel excursie Rosnay vanaf de camping 
 
Het feit dat allerhande mensen graag hun schuld aan de camping wilden inlossen zorgde ervoor dat een 1/2 uur later dan gepland de 
stoute laarzen werden aangetrokken.  
Langs de weg lopend waar de boomkikkers hun nachtelijke concerten geven en de boterbloemvelden gelardeerd met biezenpollen 
zijn.  Op ooghoogte geeft dat een speciaal effect.  
De bomen hadden last van natte kousen en de deelnemers van wintertenen en -vingers.  
 
Tot de verbeelding sprekend was het korstmos dat zich in 
hersenvormige platte plakken langs de wegkant genesteld had.  
 
De muur van een vervallen natuurstenen huis was erg aantrekkelijk 
voor het eeuwig leven ( semper vivum).  

 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 

Een glazenmaker 
Foto’s Ruud 



 
Het goed onderhouden gehucht " de Chaume" was 
doortrokken van houtkachelgeuren en af en toe het nasale 
sjeeeeep van de groenlingen.  Blauweregenslingers 
afgewisseld met witte en blauwe seringen leuken de straten 
op. 
 
 

 

 

 
Foto Klaske 

 
 
 

 
 

 
 
              

Foto Han: Affodil 
 

 



De koffiestop werd opgevrolijkt met het muzikale gekwetter van de 
tuinfluiter.  
Ruisende beekjes en Etangs lieten zich regelmatig horen en zien.  
Een enkele voorzien van een beverrat.  

Foto Bert: Beverrat 
 

De koude wind kon de vogels niet echt uit hun tent lokken. 
Hooguit de cirlgors en de kromhals maar dat is natuurlijk geen 
vogel. 
In verband met de tijdsdruk werd het zwarte asfalt gekozen.  In 
de verte hadden de antennes zich praktisch volledig in de 
waterdamp verscholen. 

Foto Ruud: Tongorchis 

 
Op het verwaarloosde recreatieveld liet een bijenorchis zich nog vangen.  
Een zwarte roodstaart wees ons de weg terug naar de camping.  
 
Cijfer 7 

  



Afsluiting Brenne kamp 

 
 

 
Convo schoonspuiten: 

 
Vele handen maken licht werk……. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  Beide foto’s: Eleonora  



 

 
   Afsluitend etentje 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
Foto’s Eleonora  



VOGELLIJST 
 
Lijst van excursies behorend bij de vogellijst.   
 

1. 6-5-2016     Maison du Parc 
2. 8-5-2016     Reserve Naturelle de Che rine 
3. 9-5-2016     ten zuidwesten van Me obec 
4. 10-5-2016   Le Bizon 
5. 11-5-2016   La Boudiniere 
6. 12-5-2016   Etang de Bellebouche 
7. 13-5-2016   Fournioux (  bij Anglin ) 
8. 13-5-2016   nabij Riegu , een leeglopend meer 
9. 14-5-2016   wandeling rond Rosnay 
10.      Losse waarnemingen. 

 
 
 

EXCURSIEGEBIEDEN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                        

Dodaars Tachubaptus ruficollis   X       X     X   

Fuut Podiceps cristatus  X X X X   X   X X   

Geoorde Fuut Podiceps nigricollis   X   X   X         

Aalscholver Phalacrocorax carbo     X X   X         

Kwak Nycticorax nycticorax X X X     X         

Koereiger Bubucus ibis X X X X   X   X X   

Kleine Zilverreiger Egretta garzetta   X X X   X   X     

Grote Zilverreiger Casmerodius albus   X           X     

Blauwe Reiger Ardea cinerea X X X X   X   X X   

Purperreiger Ardea purperea   X X     X         



Knobbelzwaan Cygnus olor   X X X         X   

Grauwe Gans Anser anser               X     

Canadese Gans Branta canadensis       X       X     

Bergeend Tadorna tadorna               X     

Smient Mareca penelope               X     

Krakeend Mareca strepera X X X X   X   X     

Wilde Eend Anas platyrhynchos X X X X   X   X X   

Pijlstaart Anas acuta               X     

Zomertaling Anas querquedula               X     

Slobeend Anas clypeata   X                 

Krooneend Netta ruffina   X   X   X         

Tafeleend Aythya ferina   X X X   X   X X   

Kuifeend Aythya fuligula   X X X       X X   

Wespendief Pernis apivoris                   X 

Zwarte Wouw Milvus migrans X X X X   X   X     

Rode Wouw Milvus milvus     X               

Slangenarend Circeatus gallicus X                   

Sperwer Accipiter nisus                   X 

Buizerd Buteo buteo X X X       X X X   

Visarend Pandion haliaetus X                   

Torenvalk Falco tinnunculus         X       X   

Slechtvalk Falco peregrinus X                   

Fazant Phasianus colchinus X   X X X X X X X   

Waterhoen Gallinulla chloropus X   X           X   

Meerkoet Fulica atra X X X X   X   X X   

Steltkluut Himantopus himantopus       X   X   X     

Zwarte Ruiter Tringa erythropus               X     



Tureluur Tringa totanus               X     

Groenpootruiter Tringa nebularia                 X   

Witgat Tringa ochropus               X     

Oeverloper Actitus hypoleucos   X   X       X     

Zwartkopmeeuw Larus ichthyaetus   X       X         

Kokmeeuw Larus ridibundus X X X X X X   X X   

Geelpootmeeuw Larus michanellis   X                 

Witwangstern Chlidonias hybridus   X X X   X   X X   

Houtduif Columba palumbus X X X   X     X X   

Turkse Tortel Steptopelia decaocto X X X   X X   X X   

Zomertortel Streptopelia turtur X X X X   X   X X   

Koekoek Cuculus canoris X X X X   X   X X   

Bosuil Strix aluco                    X 

Velduil Asio flammeus             X       

Gierzwaluw Apus apus         X     X X   

IJsvogel Alcedo atthis                   X 

Bijeneter Merops apiaster X                   

Hop Upupa epops X   X X   X         

Watersnip Gallinago gallinago                   X 

Draaihals Jynx torquilla                   X 

Groene Specht Picus viridus       X X   X       

Grote Bonte Specht Dendrocopos major X X X     X         

Middelste Bonte Specht Dendrocopos medius             X       

Boomleeuwerik Lullula arborea           X         

Veldleeuwerik Alauda arvensis     X X X           

Boerenzwaluw Hirunda rustica X X X X X X   X X   

Huiszwaluw Delichon urbica   X   X X     X X   



Boompieper Anthus trivialis     X     X     X   

Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea                   X 

Witte Kwikstaart Motacilla alba   X   X X     X X   

Winterkoning Trochlodyte trochlodytus X X X     X   X X   

Heggemus Prunella modularis X   X               

Roodborst Erithacus rubecula X               X   

Nachtegaal Luscinia magarhynchos X   X X X X X X X   

Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros     X         X X   

Roodborsttapuit Saxicola rubicola       X X     X     

Merel Turdus merula X X X X X X   X X   

Grote Lijster Turdus viscivorus           X         

Cettizanger Cettia cetti   X   X       X X   

Snor Locustella luscinioides           X   X     

Rietzanger 
Acrochephalus 
schoenobaenus           X   X     

Kleine Karekiet Acrochephalus scirpaceus   X       X   X X   

Grote Karekiet Acrochephalus arundinacaeus   X                 

Spotvogel Hippolais icterina                   X 

Braamsluiper Sylvia curruca X                   

Grasmus Sylvia communis   X X X   X     X   

Tuinfluiter Sylvia borin   X X         X X   

Zwartkop Sylvia atricapilla X X X X X     X X   

Bergfluiter Phylloscopos bonelli     X     X         

Tjiftjaf Phylloscopos collybita X X X   X X X X X   

Bonte Vliegenvanger  Ficedula hypoleuca                   X 

Staartmees Aegithalos caudatus X   X X       X     

Pimpelmees Parus caeruleus X   X   X     X     

Koolmees Parus major X   X     X   X     



Boomklever Sitta europaea X                   

Wielewaal Oriolus oriolus X X X X X   X X X   

Gaai Garrulus glandarius         X X   X X   

Grauwe Klauwier Lanius collurio     X         X     

Ekster Pica pica       X   X     X   

Kauw Corvus monedula X X       X   X X   

Roek Corvus frugilegus X                   

Zwarte Kraai Corvus corone   X X   X X   X X   

Spreeuw Strunus vulgaris   X   X   X   X X   

Huismus Passer domesticus   X X   X     X X   

Vink Fringilla coelebs X X X X X X   X X   

Groenling Chloris chloris           X   X X   

Putter Carduelis carduelis   X       X     X   

Appelvink Cocothraustes cocothraustes     X               

Geelgors Emberiza citrinella   X                 

Cirlgors Emberiza leucocephalis                 X   

Grauwe gors Miliaria calandra               X     

Graspieper Anthus pratensis     X               

Graszanger Cisticola juncidis   X                 
  



 

PLANTENLIJST 
 
 
Excursie 6 mei Maison du Parc 

 

  
Berg zandmuur Arenaria montana 
Bosaardbei Fragaria vesra 
Echte kervel Anthriscus cerefolium 
Geknikte vossenstaart  Alopecurus genicultatus 
Gele lis Iris pseudocorus 
Gele morgenster Tragopogon pratensis 
Gele waterkers Rorippa amphibia 
Gevlekte rupsklaver Medicago arabica 
Gewone ereprijs Veronica chamaedrys 
Gewone melkdistel Sonchus arvensis 
Gewone veldbies Luzula comprestis 
Grasmuur Stellaria graminea 
Grote muur  Stellaria holostea 
Grote vossenstaart Alopecurus pratensis 
Gulden boterbloem Primula veris 
Haagbeuk Carpinus betulus 
Harig wilgenroosje Ebilobium hirsuta 
Hemelsleutel Sedum telephium 
Hengel Melampyrum pratens 
Hondsviooltje Viola canina 
IJle dravik Anisantha sterilis 
Kamperfoelie Lonicera periclymemum 
Karthuizer anjer Dianthus carthusanorum 
Kleine klaver  Trifolium dubium 
Knol boterbloem Ranunculus bulbosus 



Knolboterbloem Ranunculus bulbosus 
Knolsteenbreek Saxifraga granulata 
Kruisbladwalstro Galium leavipes 
Look zonder Look  Allaria petiolata 
Maagdenpalm grote Vinca major 
Margriet Leucanthemum vulgare 
Muisdoorn Ruscus aculeatus 
Muizenoor Hieracium pilsella 
Oeverzegge Carex riparia 
Onderaards klaver Trifolium subterraneum 
Pinksterbloem Cardamine pratensis 
Reigersbek Erodium cicutarium 
Ruige Zegge Carex hirta 
Slipbladig  ooievaarsbek Geranium sissectum 
Smalbladig longkruid Pulmonaria montana 
Smalle wikke Vicia nigra 
Speenkruid Ficaria verna 
Spekwortel Tamus communis 
Struikhei Calluna vulgaris 
Veldereprijs Veronica arvensis 
Veldsla Valerianella  locuste 
Wit Zonneroosje Helianthemum alba 
Wolfspoot Lycopus europeus 
Zachte ooievaarsbek Geranium mollis 
Zeegroene zegge  Carex flacca 
Zenegroen kruipend Ajuga repens 
Zomereik Quercus robur 
 
 
 
 
 

 



 
Excursie 8 mei Réserve naturelle de 
Chérine 
    
Kruisblad walstro Galium laevipes 
Wollige munt  Mentha rotundifolia 
Gaspeldoorn Ulex europaeus 
Nagelkruid Geum urbanum 
Brem Cytisus scoparius 
Knolsteenbreek Saxifraga granulata 
IJle dravik Anisantha sterilis 
Spekwortel Tamus communis 
Gele waterkers Rorippa amphibia 
Wateraardbei Comarum palustre 
Blaartrekkende boterbloem Ranunculus scelratus 
Waterranonkel stijve Ranunculus circinatus 
Grote muur Stellaria holostea 
Slipbladig ooievaarsbek Geranium dissectum 
Look zonder look Alliaria petiolata 
Boszegge Carex sylvatica 
Grote ereprijs Veronica persica 
Schapenzuring Rumex acetosella 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Excursie 9 mei Zuid-West van Meobec    
  
Adelaarsvaren Pteridium aquilinum 
Affodil Asphodelus aestivus 
Barberakruid Barbara vulgaris 
Behaarde boterbloem Ranunculus sardous 
Berg zandmuur Arenaria montana 
Bevertjes Briza media 
Duits viltkruid Filago lutescens 
Duivenkervel Fumaria officinalis 
Egelsboterbloem Ranunculus linqua 
Eikvaren Polypodium vulgare 
Gaspeldoorn Ulex europaeus 
Grote muur Stellaria holostea 
Harlekijnorchis Orchis morio 
IJle dravik Anisantha tectorum 
Klein tasjeskruid Teesdalia nudiculus 
Kleine pimpernel Sanquisorba minor 
Kleine schorseneer Scorzonera humilis 
Kruisblad walstro  Cruaciata loevipes 
Kuifhyacint  Muscari comosum 
Mosbloempje Crassula tillaea 
Muizenoortje Hieracium pilosella 
Onderaardse klaver Trifolium subterraneum 
Reukgras Anthoxanthum odoratum 
Riet zwenkgras Festuca arundinacea 
Ringelwikke Vicia hirsuta 
Rood zwenkgras Festuca rubra 
Veldbies Luzula comprestis 
Vogelpootje  Ornithopus perpusillus 



Zacht vetkruid Sedum exanqulare 
Zachte dravik Bronus hordeaceus 
Zee weegbree Plantago maritima 
  
  
Excursie 10 mei Le Bizon  
  
1 stijlige meidoorn Crataegus monogyna 
Affodil wit Asphodelus albus 
Akelei Aquilegia vulgaris 
Akkerdistel Cirsium arvensie 
Avondkoekoeksbloem Silene latifolia 
Bevertjes Briza media 
Biezenknoppen Juncus conglomeratus 
Blaartrekkende boterbloem Ranunculus sceleratus 
Blaaszegge Carex vesicaria 
Brem Cytisus scoparius 
Cipreswolfsmelk Euphorbia cyparissias 
Duivenkervel Fumaria officinalis 
Echte koekoeksbloem Silene flos-cucli 
Engels raaigras Lolium perenne 
Geknikte vossenstaart Alopecurus geniculatus 
Geoorde zuring Rumex thyrsiflorus 
Gestreepte witbol Holcus lanatus 
Gevlekte rupsklaver Medicago arabia 
Gewone ereprijs Veronica chamaedrys 
Gewoon veldbies Luzula camprestris 
Glad walstro Galium mollugo 
Grasmuur Stellaria graminea 
Grote pimpernel Sanquisorba officinalis 
Grote vossenstaart Alopecurus pratensis 
Harlekijnorchis Orchis morio 



Hertshoorn weegbree Plantago coronopus 
IJle dravik Anisantha diandra 
Jacobskruiskruid Senecio jacobae 
Klein kruiskruid Senecio vulgaris 
Kleine schorseneer Scorsnera humilis 
Knoopkruid Centaaurea jacea 
Kompassla Lactuca serriola 
Kropaar Dactylis glomerata 
Kruipende boterbloem Ranunculus repens 
Look zonder look Alliaria petolata 
Margriet Leucanthemum vulgare 
Melkeppe Pseucedanum palustre 
Onderaards klaver Trifolium subterraneum 
Peen Daucus carota 
Pijlkruidkers  Lepidium draba 
Pinksterbloem Cardamine pratensis 
Pitrus Juncus effusus 
Pluimzegge Carex paniculata 
Reukgras Anthoxanthum odoratum 
Riet zwenkgras Festuca arundincaea 
Ringelwikke Vicia hirsuta 
Robertskruid Geranium roberianum 
Rode klaver Trifolium pratense 
Schapenzuring Rumex acetosella 
Scherpe boterbloem Ranunculus acris 
Scherpe zegge  Carex acuta 
Slanke waterweegbree Alisma lanceolatum 
Slipbladig ooievaarsbek Geranium dissectum 
Smalle weegbree Plantago lanceolata 
Smeerwortel Symphytum officinale 
Snavelbies Carex rostrata 
St. Janskruid Hypericum perforatum 



Straatgras Poa annua 
Veelbloemige roos Rosa multiflora 
Veldbeemdgras Poa pratensis 
Veldzuring Rumex acetosa 
Vijfvingerkruid Potentilla reptans 
Viltzegge Carex Tomentosa 
Vlas  Linum usitatissinum 
Vleugeltjesbloem gewone  Polygala vulgaris 
Voederwikke Vicia sativa 
Vuilboom Rhamnus cathartica 
Witte klaver Trifolium repens 
Zachte dravik  Bromus hordeaceus 
Zachte ooievaarsbek  Geranium mollis 
Zeegroene zegge Carex flacca 
  
  
  
  
 
 
Excursie 11 mei La Boudinière 

 

  
Aangebrande orchis Neotina ustulata 
Bijenblad Melitis melissophyllum 
Bleeksporig viooltje Viola rwiniana 
Driedistel Carlina vulgaris 
Gerst Hordeum vulgare 
Gevlekt aronskelk Arum maculatum 
Gewoon Thujamos Thuidium tamariscinum 
Grote muur Stellaria holostea 
Harlekijnorchis Orchis morio 
Hondskruid Anacampis pyramidalis 



IJle dravik Anisantha sterilis 
Jeneverbes Juniperus communis 
Judasboom Cercis siliquastrum 
Kandelaartje Saxifraga tridactytes 
Kogelbloem Jasione crymbosa 
Koolzaad  Brassica napus 
Kropaar Dactylis glomerata 
Meekrap Rubia tinctorum 
Paardenhoefklaver Hypocrepis comosa 
Robertskruid Geranium robestiana 
Ruw beemdgras Poa trivalis 
Schubvaren Asplenium ceterach 
Smalbladig longkruid Pulmonaria montana 
Spoorbloem Kentranthus ruber 
Steenbreekvaren Asplenium trichomanes 
Stinkend nieskruid Helleborus foetidus 
Stinkende gouwe Chellidonium majus 
Vlasbekje Linarium vulgaris 
Wit bosvogeltje Cephalanthera longifolia 
Zeegroene zegge Carex flacca 
  
  
  
  
Excursie 12 mei Etang de Bellebouche  
  
Asperge Asparagus officinale 
Bergzandmuur Arenaria montana 
Bevertjes Briza media 
Bijenorchis Ophys apifera 
Blauw waterereprijs Veronica aqutica 
Bleeksporig viooltje Viola rivianiana 



Bosaardbei Fragaria vesca 
Cipreswolfsmelk Euphorbia cypaissias 
Echte koekoeksbloem Silene flos-cucli 
Harlekijnorchis Orchis morio 
Hertshoorn weegbree Plantago coronopus 
Kleine pimpernel  Snquisorba minor 
Kleine ratelaar Rhinatus minor 
Kranskarwij Carum verticilatum 
Kruipend zenegroen Ajuga repens 
Kruisblad walstro Cruciata laevipes 
Kuifhyacint Muscari comoso 
Liggend klaver Trifolium compeste 
Moeraskartelblad Pedicularis palustris 
Muizenoortje Hieracium pilosella 
Pijlkruidkers Lepidium draba 
Pilzegge  Carex pilulifera 
Snavel zegge Carex rostrata 
Tongorchis Serapis linqua 
Valse salie Teucrium corodonia 
Viltzegge Carextomentosa 
Vlas Linum usitatissimum 
Vroege haver Aira praecox 
Watermunt Menta aqytica 
Zeeden  Pinus pinaster 
  
  
  
  

  



 
 
 
 
 
 
 
Excursie 13 mei Fournioux   

 

  
Aangebrande orchis Orchis ustulata 
Aapjesorchis Orchis simia 
Agrimonie Agrimonia eupatoria 
Avond koekoeksbloem Silene latifolia 
Bergnachtorchis Plantanthea montana 
Bijenblad Melittis melissophyllum 
Blauw parelzaad Lithodoza diffusa 
Bokkenorchis Himantoglossum hircnum 
Bos bingelkruid Mercurialis perennis 
Bosaardbei Fragaria vesca 
Duizendblad Achillea millefolium 
Eénbloemig parelgras Melica uniflora 
Esdoorn Acer pseudoplatanus 
Fluitenkruid Anthisus sylvestris 
Geel nagelkruid Geum urbanum 
Gele dovenetel Lamiastrum galeobdolon 
Gewone ereprijs Veronica chamaedrys 
Glad walstro Galium Mollugo 
Grote muur Stellaria holostea 
Grote pimpernel Sanguisorba officinalis 
Heggerank Bryonia dioica 
Heksenmelk Euphorbia esula 
Hondsdraf  Glechoma hedera 



Hondskruid Anacamptis pyramidalis 
Hondsviooltje Viola canina 
Karthuizer anjer Dianthus carthusianorum 
Klein glaskruid Parietaria judaica 
Kompassla Lactuca serriola 
Kruisblad walstro Cruciata laevipes 
Kuifhyacint Muscari comosum 
Margriet Leucanthemum vulgare 
Muggenorchis grote Gymnadenia conopsea 
Muurhavikskruid Hieracium murorum 
Muurvaren Asplenium ruta muraria 
Paardenhoefklaver Hippocrepis comos 
Paarse Aspergeorchis Limodorum abortivum 
Purperorchis Orchis purpurea 
Ruige scheefkelk Arabis hirsuta 
Slipbladig ooievaarsbek Geranium dissectum 
Smalbladig  longkruid Pulmonaria montana 
Smalle wikke Vicia nigra 
Speerdistel Cirsium vulgare 
Spekwortel Tamus communes 
Steenbreekvaren Asplenium trichomanes 
Stinkend nieskruid Helleborus foetidus 
Thujamos gewoon Thuidium tamariscinum 
Tongvaren Asplenium scolopendrium 
Vlasbekje Linaria vulgaris 
Wilde marjolein Origanum vulgare 
Wit bosvogeltje Cephalanthera longifolia 
Witte dovenetel Lamium album 
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