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Figuur 1, Hookeria lucens, Glansmos.  foto Marike de Haan. 

 

 

 



 

Figuur 2 De voorkant van de plaatselijke krant met Loek Batenburg, Mark Schmitz en Hanneke den Held. 
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Figuur 3 Uitleg over de komende excursie, uiteraard exact om 9 uur.  



1. De Vosges Mosellanes 

Auteur: Marc Schmitz 

Mijn eerste keer Vogezen dateert van 33 jaar terug, nu ja daarvoor waren de 

Vogezen er natuurlijk ook al, maar lang was het een “hobbel” - in de vorm van de 

Ballon d'Alsace - tussen de (Zwitserse) Jura en de oude weg via Nancy-Metz. Daar 

op die Ballon was er het verplicht kijken of er nog Arnica/Wolverlei langs de weg te 

zien was, maar verder waren de Vogezen slechts een “hobbel”. 

In 1983 echter kwam ik, dankzij een botanische excursie (onderdeel van de 

biologiestudie), echt in aanraking met de Vogezen en de indruk was blijvend: bossen, 

venen en veentjes, de chaumes en vooral de uitgestrektheid.  Jaren later mondde dit 

uit in het eerste Vogezenkamp (in 1995 in de Zuidelijke Vogezen, nabij Gerardmer), 

in 2003 volgde nog een herhaling, toen zelfs hartje zomer. 

Parallel hieraan ontdekten we langzaamaan de Noordelijker Vogezen, een 

stiefmoederlijk bedeeld gebied, met het Massief van de Donon als hoogtepunt.  In 

het bijzonder de Lotharingse kant, de Vosges-Mosellanes hebben - in ieder geval 

voor ons - iets extra's.  Kom je van de kant van Metz of van Nancy dan kom je 

kilometers lang door een schier eindeloos heuvelend langschap en ineens is er een 

duistere wolk die bij nader inzien de nieuwe horizon blijkt … en als je het weet zie je 

van verre de toppen van het Donon-massief. 

Om een lang verhaal iets korter te maken: na meer dan 20 jaar was dit KNNV-kamp 

in 2016 mijn éérste keer de Vosges-Mosellanes in de voorzomer. 

 

 
Figuur 4 bos... veel bos. 

 



Bij de eerste onderlinge kennismaking zei ongeveer de helft van de deelnemers dat 

ze er waren vanwege mijn aansporingen, kennelijk heb ik iets onweerstaanbaars, of 

zijn het toch die Vogezen? Eigenlijk is het interessanter waarom die andere helft voor 

deze bestemming gekozen had, en dat zijn we vergeten te inventariseren. 

Opvallend was dat er een hoge score - meer dan 1/4 - aan biologisch geschoolden 

ons kamp bevolkte.  En ook opvallend was: erg veel biologisch geschoolden met een 

Utrechtse connectie -- nu ja eigenlijk is dat niet zó opvallend: de Utrechtse 

universiteit deed jarenlang onderzoek in de Vogezen. 

Overigens, de Vogezen kennen al langer “onze” belangstelling.  Frans Tjallingii een 

beroemd KNNV-er kwam er - gezien de opdracht van zijn vader in de “Flore 

analytique de la Lorraine” - al in 1935.  Frans Tjallingii en zijn vrouw Dien waren vele 

jaren lang trouwe kampgangers en ook zeer gewaardeerde deelnemers omdat ze 

met een eindeloos geduld hun kennis deelden. 

Goed, na deze introductie enkele evaluerende woorden.  Het is natuurlijk een beetje 

de slager en zijn eigen vlees, want het idee, de locatie en de excursies …. waren 

vrijwel helemaal in één hand. 

Waren we er in de “goede” tijd?  Misschien, misschien waren we toch te vroeg.   

Het was een raar jaar - volgens de lokale bewoners was het na maart alleen maar 

kouder geworden (dat was wat gechargeerd, maar het was zeker niet erg warm 

geweest) en het was nat - maar we hadden het geluk van een relatief droge week.  

Door de kou en nattigheid misten we veel van de bloemenrijkdom die ik hoopte te 

zien in het opener Lotharingse landschap: het gras groeit zodra de temperatuur 

boven de 8º komt, en regen laat het alleen maar harder groeien, de kruiden blijven bij 

dit soort weer achter. 

Een week later had niks meer opgeleverd, behalve dan heel veel regen, zelfs een 

maand later was er nog niet gehooid want te nat (het hooi was waardeloos, de 

velden moesten hoognodig gemaaid om eindelijk hergroei te krijgen). Is er een 

bovengemiddeld warm voorjaar dan is het natuurlijk een heel ander plaatje (we 

hebben al eens +20 in maart meegemaakt), zijn april en mei dan ook zacht dan is het 

eind mei “hoog-zomer”.  

Wil je iets meer zekerheid dan kun je toch beter later gaan - bij verschillende varens 

zijn bijvoorbeeld pas in de zomer alle kenmerken goed ontwikkeld.  Voor de 

vakantiedrukte hoef je de zomer niet te mijden.  Van zomerse passages (op de fiets, 

dus botanisch niet verdergaand dan de berm, en dan alleen tijdens de klim) weten 

we dat er dan ook nog veel bloeit.  Je kunt zelfs in de herfst veel plezier hebben: er is 

dan slechts een beperkte nabloei, varens en wolfsklauwen echter zijn dan “in volle 

bloei” … en je profiteert door het continentalere klimaat gewoonlijk van een indian 

summer met beginnende herfstkleuren en met wat geluk een grote paddenstoelen 

rijkdom. 



 

 

Figuur 5 Het kampterrein ligt schitterend. 

En tenslotte … ik denk dat 2 weken niet te lang is -- we hebben in de lange week wel 

“alles” gezien, maar er was eigenlijk geen ruimte voor een herhaling, voor eigen 

initiatief en/of een cultuur/natuur-excursie. 

Het excursieprogramma was nu enigszins gehaast (althans zo voelde ik het 

achteraf), nogal vol, en door het gemis aan Lotharingse bloemenrijkdom erg gericht 

op de uitgestrekte bossen.  Heb je iets meer tijd en een gemiddelder jaar qua 

weersomstandigheden dan zijn er nog veel meer mogelijkheden. 

De Lotharingse graslanden en (Muschel)kalkhellingen, de meren en de loofbossen in 

het merengebied hebben we nu nauwelijks bezocht, ondanks het beroerde voorjaar 

leverde de ene dag dat we wel naar de Muschelkalk gingen al veel op.  Iets verder 

(in de richting Metz) liggen inlandse zout-vegetaties (er was daar ooit zelfs 

“zoutindustrie”, en net voorbij de laagten met de zoute kwel liggen weer beroemde 

kalkhoogten.  In het Donon-Massief zelf hebben we overigens ook niet alle 

mogelijkheden benut.  Met iets betrouwbaarder weer kun je daar ook van A naar B 

wandelingen maken, of zelfs een meerdaagse tocht. 

Verder zijn er verschillende cultuur-bestemmingen: Nancy (met de Ecole de Nancy: 

op de natuur geïnspireerde Art-Nouveau), Sarrebourg (van Chagall tot aan Gallo-

Romeinse kunst) of Saverne.  En triest indrukwekkend ligt aan de “overkant” van de 

Brüche, voorbij het Donon-Massief, het voormalige Vernietigingskamp 

Natzweiler/Struthof.   



Bij een langer kamp is er ook meer ruimte voor bijv. een toelichting van de 

boswachter, en/of een excursie samen met lokale natuurliefhebbers.  Nu was tegen 

de tijd dat we toe waren aan en tijd hadden voor een toelichting het kamp al weer 

bijna voorbij. 

Het programma was dus - naar mijn gevoel - wat “gehaast”.  En … ik hoorde een 

enkele keer ook iets over eenvormig.  Het klopt: zodra je vanuit St.Quirin richting 

Donon gaat is het bos, en bos en nog eens bos en zo hier en daar een valleitje.  

Toch is het ene bos het andere niet, en een pluspunt is weer dat er niet zozeer 

sprake is van een kleinschalige biodiversiteit, maar meer van bio-massaliteit … ga je 

naar de hellingen met Hymenophyllum (vliesvaren), of die met Baeomyces (heikorst), 

of die met Bazzania (zweepmos) dan is er voor iedereen wat te zien, geen ontkomen 

aan (nu ja, om de Hymenophyllum te vinden moet je wel echt de goede plekken 

kennen).  De bio-masaliteit is dan wel weer een garantie dat je ook echt een goede 

indruk krijgt van de plant en zijn ecologie.  En bedenk dat veel van deze “massale” 

soorten in Nederland in de categorieën Zeldzaam, Zeer Zeldzaam of Uitgestorven (of 

helemaal niet voorkomend) vallen. 

Voor de fauna is het wat moeilijker: Veel bos betekent misschien wel veel bos-fauna, 

maar door de bomen zie je die fauna lang niet altijd. 

En dan weer terug bij de deelnemers, zoals ik ook in mijn dankwoord in het kamp al 

zei:  Ik had een dankbaar publiek.  De excursies waren (hopelijk) verstandige 

suggesties, ze waren zeker niet verplicht, echter, nog niet eerder zag ik dag na dag 

steeds weer zo veel deelnemers op pad gaan.  Het was bijna jammer dat er niet zo 

nu en dan een onderzoekende privé-excursie was. 

 

 

Figuur 6 Varens waren er genoeg.  



2. Lijst deelnemers 

 

1.Wendy Bach Kolling (excursieregelaar) 

2. Loek Batenburg (voorzitter) 

3. Geertje Pettinga 

4. Koos van Bennekom (admin) 

5. Jan Cevat 

6. Hans Fondse 

7. Anne-Marie Fondse-Visser 

8. Hans Fortuin 

9. Willy Fortuin-Vernhout 

10. Anna Marie de Gier 

11. Wim de Haan 

12. Marike de Haan-Zaalberg 

13. Hanneke den Held 

14. Marc Schmitz (excursieregelaar) 

15. Anneloes ter Horst 

16. André Kommer 

17. Muriel Kommer-Sourdeval 

18. Tieke Phaff (admin) 

19. Albert Roessingh 

20. Wilma van Scherpenzeel 

21. Herman Roode 

22. Hennie Roode-Woudstra 

23. Martin Stevens 

24. Marlies Huijzer 

25. Astrid Tilstra 

26. Michel Zwarts 

27. Corrie Zwarts-de Rooij 

28. Bas Kooijman 

29. Truus Meijer 

 

  



3. Sfeerverslagen excursies 

Auteur: Marike de Haan 

Zaterdag 21 mei 2016 

We arriveerden als laatste van de KNNV- ers op de Camping Municipal in Saint 

Quirin. Loek Batenburg ving ons op. Met hulp van enkele kampdeelnemers lukte het 

om de caravan op zijn plek te krijgen. Op de camping hoorden en zagen we merel, 

zwarte mees, vink, witte kwikstaart, koolmees en ’s avonds bosuil, veldkrekel en 

veenmol. 

Om 20.00 uur verzamelden alle deelnemers zich onder een afdak waar Loek, de 

voorzitter, Koos de eerste admin, en Marc, excursieleider uitleg gaven over het 

kamp, de choc en de excursies van de volgende dag. Ook stelde iedereen  zich voor. 

 

Zondag 22 mei 2016 

Excursie: Saint Quirien en verder 

Auteur: Marike de Haan 

Na het ontbijt vertrokken we om 9.30 uur in twee groepen, 18 personen gingen de 11 

km lange tocht maken onder leiding van Marc, 17 personen gingen 5 km wandelen. 

Het eerste stuk van de 11 km lange wandeling trokken we nog samen op met de 

andere groep. In het dorp vlogen boeren- en vooral huiszwaluwen rond. Een zwarte 

roodstaart liet zich horen. Varentjes stonden er ook: zwartsteel, steenbreekvaren en 

muurvaren. Waar we de laatste huizen achter ons lieten en een redelijk steil paadje 

begon, groeide o.a. knollathyrus. Hier zong een gekraagde roodstaart. Langs het 

bospad omhoog tussen fijnspar en zilverspar groeiden o.a. eenbloemig parelgras, 

bosgierstgras, blauwe rapunzel, boswederik, geschubde mannetjesvaren en 

stippelvaren, die door Marc ook citroenvaren werd genoemd. Bij kneuzing is een 

frisse geur, die aan citroen doet denken, te ruiken.  

Bij rotsformaties werd gezocht naar een bijzondere Asplenium ondersoort, die 

uiteindelijk ook werd gevonden. Hij groeide in een nauwe spleet die het voor de 

fotografen en andere belangstellenden niet echt gemakkelijk maakte om hem op de 

foto te zetten of  te bekijken. De rood gekleurde zandsteenrotsen met allemaal kiezel 

erin waren ooit rivierafzettingen geweest en nu hadden ze door de eeuwenlange 

erosie allerlei bijzondere vormen gekregen. 

In het bos zaten diverse fluiters te zingen. We pauzeerden bij een grot waarin het 

prothallium van een andere bijzondere varen,  groeide. Hierna splitste ook de 11 km 

groep zich op. Een deel nam de lus terug naar Saint Quirin, een kleine groep liep 

door met Marc op weg naar het uitzichtpunt en de Duitse brem. Bij het uitzichtpunt 

groeide een in Nederland zeldzaam korstmos. Het uitzicht bij Lieu Dit Belle Roche  

bestond uit beboste dalen en bergen met namen als Tête de la Gorge aux Sangliers 

(663m) en Rocher de Canceley (608 m). De Duitse brem vonden we bij een wat 



open plek. Er stonden enkele grotere struiken, ongeveer 40 cm hoog en diverse 

kleine struiken.  Het geel van de bloemen was hier en daar zichtbaar, maar er was  

 

Figuur 7 Met zo'n uitzicht is een lunchplek een plek waar je even blijft.. excursie 25 mei. 

geen enkele bloem helemaal open. De typische stekels, steeds drie bij elkaar, waren 

goed te zien. De open plek was ontstaan door stormschade. Helaas had de eigenaar 

inmiddels lariks in dit perceel aangeplant. Marc heeft een jonge lariks, die dicht bij de 

Duitse brem stond eigenhandig verplant. 

Tijdens de terugweg zagen we een mooie hazelworm op het pad liggen. Marc tilde 

hem even op, maar dit vond het dier niet prettig. Om 17.45 uur kwam de groep als 

laatste terug op de camping. Volgens de GPS van Marc hadden we 14 km afgelegd. 

 

Maandag 23 mei 2016 

Auteur: Marike de Haan 

’s Nacht begon het te regenen en de rest van de dag bleef het zacht regenen. De 

groep verdeelde zich in tweeën, een deel voor een korte en een deel voor de lange 

wandeling. Voor de korte wandeling reden de deelnemers met de auto’s eerst naar 

het kruispunt Quatre Chemins. Vandaar  liepen ze naar boven naar Gallo-Romeinse 

fundamenten van een klein dorp. Onderweg hoorden ze o.a. een raaf. Via een ander 

pad liepen ze terug naar de auto’s.  

De groep met Marc vertrok na een korte rit in de auto’s  in een vochtig bos met een 

fraai bosbeekje tussen de grote zilversparren. Er groeiden overal mossen en planten 

als verspreidbladig goudveil. Hanneke zocht in de oevers van het beekje naar een 

bijzonder bladmos.  



 

Figuur 8 In de regen op zoek naar... 

Opgetogen werd ze toen ze na een flinke zoektocht deze soort vond: Hookeria 

lucens of glansmos. De bladstructuur is doorschijnend en de cellen zijn zo groot dat 

ze met een 10 x loepje zijn te zien. 

 

Figuur 9 De maretakken in de zilverspar. 

Ook werd ze enthousiast van Trichocolea tomentella of wolmos, een schattig wollig 

vertakt levermos. Verder vonden we een mooie groeiplaats van de stekende 

wolfsklauw. Vogels als goudvink,  grote lijster, goudhaan, vuurgoudhaan  en kruisbek  

zaten te zingen. Na het natte stuk langs het bosbeekje liepen we een heel stuk naar 

boven over een bospad. Pilzegge, voorjaarszegge en blauwe zegge werden ontdekt. 

Hanneke vond een tak met een mooie, oranje vermiljoenhoutzwam. Bij een bosbeek 

die zich van de helling afstortte,  stopten we voor een kopje koffie en/of een 



boterham. Langs het pad groeiden dennenwolfsklauw en grote wolfsklauw met 

bladeren die eindigen in een glashaar. Marc wees op de maretakken die in de 

zilversparren groeiden. 

De tocht werd voortgezet met een flinke klim, deels op een heel smal paadje en 

tenslotte een stukje van het pad af, vrij steil naar boven. Tenslotte bereikten we een 

verzameling rotsblokken waar de zeldzame vliesvarentjes groeien. Deze plek is 

enkele jaren gelden ontdekt door een groep mossendeskundigen. Het is de grootste 

groeiplaats in de Vogezen. De fotografen knielden in diverse houdingen op de grond 

om foto’s maken van deze bijzondere varen. 

 

Figuur 10 Platte vliesvaren, Hymenophyllum tunbrigense. foto: Marlies Huijzer 

We aten hier onze boterhammen verder op en gingen daarna snel naar beneden 

omdat er hinderlijke knutjes zaten. Nog steeds in de regen liepen we over modderige 

paden waar hier en daar kikker- of paddenvisjes in karrensporen zwommen. In een 

dal met een kapel uit 1758 werd o.a. harig ribzaad, adderwortel en moerasviooltje 

gevonden. Tenslotte bereikten we de auto en reden we terug naar de camping. 

 

 

 

 

 



Dinsdag 24 mei 2016 

Auteur: Marike de Haan 

Het was bewolkt en erg vochtig weer met af en toe regen. De temperatuur liep op 

van 10 naar 14 graden C. De groep met Marc maakte een tocht van ongeveer 11 km. 

Het eerste stuk van de route was een licht stijgend pad met aan weerszijden 

greppels met stromend water. Opeens ontdekte iemand beekmijtertjes in de greppel 

aan de linkerkant van het pad.  

 

Figuur 11 Beekmijtertje, Mitrula paludosa. 

Deels staken ze boven water uit maar door de vele regen was een gedeelte van de 

zwammetjes onder water geraakt. Hierna klommen we een stuk door een beekje 

naar boven. Bovenaan kwamen we ineens bij een droger stuk met struikheide en 

kruipbrem. De groep splitste zich weer op. Marloes nam een deel van de deelnemers 

mee en Marc de rest. We vonden stekende, grote en kleine wolfsklauw en gewone 

vleugeltjesbloem. Sporen van das, edelhert, ree en boommarter (?) stonden in de 

rode modder. Martin zag een eekhoorn weg schieten. 

Een flinke klim naar Kiboki volgde. Bijna bij het hoogste punt groeide in een donkere 

nis tussen de rotsen het lichtmos, dat licht weerkaatst alsof er kattenoogjes terug 



kijken. Iedereen bescheen het mos met een zaklamp. Helaas was het lichtmos zo nat 

dat dit effect niet zo goed was te zien.  

 

Figuur 12 Bas Kooijman en Wendy Bach Kolling kijken of het oplichten van het lichtmos te zien is. 

 

Figuur 13 Lichtmos, Schistostega pannata met rechts iets onder het midden een groen kringetje wat de reflectie is van een 
cel. de kringen helemaal rechtsonderin zijn hoogstwaarschijnlijk waterdruppels. 



Vlakbij een flinke groeiplaats van steenbreekvaren aten we onder de overhangende 

rotsen onze lunch op. Marc wilde een vuurtje stoken, maar er was geen droog hout 

te vinden. Even raakten Tieke en Marike de rest kwijt, maar Marc en de anderen 

bleken het laatste stukje naar boven te zijn geklommen via een traptredenpaadje. 

Bovenop de rotsen met gevaarlijke spleten ertussen lag een klein poeltje met o.a. 

schaatsenrijders. Bas nam watermonsters voor zijn eencelligenonderzoek. Er stond 

een door de rotsen vreemd gevormde zilverspar en er groeiden lelietjes-van-dalen. 

Het uitzicht was door alle laaghangende wolken heel mystiek.  

 

 

Figuur 14 Het uitzicht in de mist. 



Via een steil pad en deels over een holle weg daalden we af. Tientallen kruisbekken 

vlogen rond en zochten zaden in de kegels. Alpenwatersalamanders, man en vrouw  

werden voorzichtig uit een poeltje op het pad geschept door Bas. Zo konden ze op 

de foto worden gezet. 

  

Figuur 15 De salamander wordt bekeken. 

Bijna terug bij de auto’s liepen we naar een muur waar stijve naaldvarens groeiden.  

De andere groep had o.a. een draaihals gehoord en een tere zomervlinder gezien. 

Zij waren om kwart over drie weer op de camping. De groep met Marc was om 

ongeveer vijf uur op de camping. 

Na de choc gaf Bas een lezing waarin hij uitleg gaf over de soortgroepen die hij 

bestudeert. Ook schetste hij het verloop van de evolutie, zoals men deze op dit 

moment heeft gereconstrueerd.  Hij liet enkele foto’s zien van amoeben en andere 

eencelligen die hij tijdens deze week al had verzameld. Hier zat er een bij waarvan 

hij nog geen flauw vermoeden heeft wat het is.  

 

Woensdag 25 mei 2016 

Auteur: Marike de Haan 

Het mooie weer heeft ons bereikt. De excursie met Marc gaat naar de Elzasblick, 

Altmatt, Cabane des Juifs, Rocher de Mutzig en tenslotte naar de Grossmann- 

Elzasblick. We liepen een smal pad op een helling met rotsblokken en oude zilver- 

en fijnsparren. In een klein deel met oude beuken hoorden we eindelijk een 

boomklever. Bij een gedeelte, waar veel bomen zijn geveld door een storm, hoorden 

we de gekraagde roodstaart en voerde een boompieper zijn baltsvlucht uit. Hier aten 



en dronken we iets. Ook hier zagen we weer verschillende alpenwatersalamanders. 

Een deel van de groep hoorde een notenkraker.   

 

Figuur 16 Onze oudste kampdeelnemer Albert Roessingh foto: Marlies Huijzer 

Een grazig pad naar de top leverde veenbies op. Bovenop de Rocher de Mutzig 

(1009 m) gingen we lunchen. Een jonge steenarend vloog over. Het uitzicht was 

prachtig op diverse bergtoppen en dorpen in de omgeving. 

Via een “chaume” liepen we geleidelijk naar beneden. Een gele gentiaan kwam nog 

maar net boven de grond en er bloeiden nog bosanemonen. Moe maar zeer voldaan 

bereiken we de camping aan het eind van de middag.  

’s Avonds na de choc gaf Hans uitleg over de geologie van dit gebied. 



Donderdag 26 mei 2016 

Auteur: Marike de Haan 

Met Jan als excursieleider vertrokken we naar het startpunt van de wandeling. We 

liepen eerst een stukje naar een fraaie watermolen die langs de kronkelende beek 

stond. André zag een grote gele kwikstaart. In het dal zagen we wat later een 

ooievaar lopen. De temperatuur liep snel op en een grote groep zwarte wouwen 

vloog cirkels om hoogte te winnen. Ook een enkele rode wouw zat ertussen. 

Geelgors en bosrietzanger zaten te zingen in de struwelen. Bosbeekjuffer en 

weidebeekjuffer lieten hun vliegcapaciteiten zien. Vlinders kwamen ook tevoorschijn 

zoals koninginnenpage en oranjetip. We liepen nu in een gebied met een kalkrijke 

bodem en al snel werden de eerste orchideeën ontdekt: hondskruid, bokkenorchis, 

harlekijn, mannetjesorchis, grote keverorchis, welriekende nachtorchis en de 

schitterende hommelorchis. Hauwklaver was massaal aanwezig. Hokjespeul, trilgras, 

rode kamperfoelie en kleine pimpernel konden worden genoteerd. We kwamen 

enkele militairen tegen, niet zo gek,  want er ligt hier een militair oefenterrein. De kalk 

wordt gewonnen in een gigantische groeve.  

Figuur 18 Hommelorchissen groeiden overal in de berm en tussen 
de bosjes 

In de schaduw van een bosje dronken we koffie. Hierna liep een deel van de groep 

dezelfde weg terug. De rest ging met Jan mee. Bij een dorp sloegen we rechts af en 

kwamen nu op een pad langs het Marne- Rhijn kanaal. In de berm groeiden lokaal 

vele bokkenorchissen en exemplaren van hondskruid, te midden van o.a. liggende 

klaver. Een bijna wit exemplaar van Hondskruid ging op de foto. De muren langs het 

Figuur 17 De witte hondskruid 



kanaal waren goed voor steenbreekvaren, tongvaren (enkele planten), 

hongerbloempje en kandelaartje.  

 

 
Figuur 19 Marne Rijn kanaal. 

Met zicht op het kanaal aten we onze broodtrommels leeg. Een rode wouw kwam vrij 

laag over en bosbeekjuffer vloog rond. Bij een aquaduct verlieten we het kanaal en 

liepen langs een vrij drukke weg terug naar de smalle weg waar de auto’s stonden. 

Figuur 20 Het aquaduct van het Marne Rijn kanaal. 



’s Middags maakte een kookgroep een heerlijke maaltijd klaar voor de hele groep 

. 
Figuur 21 De gezamenlijke maaltijd. 

 Een ander deel van de groep werd door de lokale pers geïnterviewd. Na het 

interview werd de hele groep op de foto gezet. Tijdens de gezamenlijke maaltijd, die 

echt voortreffelijk smaakte, waren twee intermezzo’s. Albert zong een prachtig 

Russisch lied, waarbij hij na ieder couplet een vertaling gaf. Muriel droeg een Frans 

gedicht voor en Hanneke droeg hetzelfde gedicht voor in het Nederlands. Volgens 

haar was het een brandhout vertaling, maar na de mooie tekst was iedereen diep 

onder de indruk. 

 
Figuur 22 Hanneke en Muriel, Mark bemoeit zich er ook nog mee.. 



Excursie omgeving Hesse 26 mei 2016 

Auteur: Anne-Marie Fondse 

 

Na een aantal dagen excursies te hebben gemaakt in de bossen, gaan we vandaag 

met 23 deelnemers richting de kalkgraslanden in de omgeving van Hesse. Het weer 

is prachtig en die combinatie maakt dat de verwachtingen hoog gespannen zijn, ook 

wat vlinders betreft. 

We beginnen vanaf de parkeerplaats met een uitstapje richting de watermolen. We 

kunnen er helaas niet helemaal bijkomen, maar vanaf de brug over de Saar is de 

molen goed te zien. Hierna begint de eigenlijke excursie richting het kalkgrasland 

onder leiding van Jan Cevat. Direct aan het begin bloeit de hauwklaver met een 

prachtig bleekgeel bloemetje.  

 

Figuur 23 Hauwklaver, Tetragonolobus maritimus of Lotus maritimus 

Verder langs het pad vinden we al de eerste orchideeën. Hondskruid, grote 

keverorchis en welriekende nachtorchis staan niet ver uit elkaar. Ook de 

bokkenorchis bloeit met zijn bijzondere bloemen. Bijzonder is de lange spiraalachtige 

lip, die wel wat weg heeft van de hoorn van een bok. 

Bij een groeve zijn stenen te vinden met afdrukken van fossiele schelpen. Iets voorbij 

de groeve aan de linkerkant ligt een stuk kalkgrasland met volop harlekijn en 

hommelorchis. Ook de koninginnenpage wordt waargenomen. Na hier uitgebreid 

rondgekeken te hebben, drinken we met elkaar koffie. Een groepje gaat hierna 

richting de auto en de rest gaat verder richting het kanaal. In een verhoogd tempo, 

want we moeten op tijd terug zijn op de camping. ’s Middags komen er een paar 



‘locals’, voor een interview en een groepsfoto. We zijn blijkbaar nieuws voor de 

plaatselijke krant. Toch is er nog tijd om te genieten van de prachtige omgeving en 

bijzondere planten, waaronder wilde weit. De meidoorns bloeien en geuren en boven 

ons hoofd cirkelen zwarte wouwen. Volop lente   

Langs het kanaal zijn de uitzichten prachtig. Na de interessante lezing door Hans 

Fortuin over het ontstaan van de Vogezen, kijk ik met andere ogen naar het 

landschap. We hebben gelukkig nog tijd om gezellig met elkaar te lunchen. Ruim op 

tijd komen we terug op de camping, terugkijkend op een fantastische excursie.. 

Vrijdag 27 mei 2016 

Excursie: Gentil Sapin 

Auteur: Marike de Haan 

Om 9.00 uur vertrokken we met drie auto’s naar de Gentil Sapin. We reden via de 

Col de Chonon. De laatste twee kilometer stapten we allemaal in de landrover. Wim 

met zijn 1.90 m mocht voorin. Achterin zaten we met z’n zessen. Hierna begonnen 

we aan de wandeling. Eerst liepen we een pad omhoog parallel met een snel 

stromende bosbeek. Het gletsjerijs heeft hier in de ijstijden morenen achter gelaten 

die er chaotisch uit zien. Rotsblokken en fijner materiaal liggen schots en scheef 

tegen de hellingen aan. De bossen bestaan uit zilver- en fijnsparren met hier en daar 

beuk, meelbes, wilde lijsterbes,  gewone esdoorn en berk. 

Op en langs het natte pad groeiden o.a. moerasviooltje, hazenzegge, stekende 

wolfsklauw en gerimpeld platmos. De koffiepauze was bij een stronk van een zeer 

grote zilverspar.  

Een stukje verder begon een vrij vlak gedeelte met venige bodem. Het was een 

mossenparadijs voor Michel. Diverse potjes werden gevuld met soorten die in het 

veld niet te benoemen waren. In het natste stuk stonden afgestorven sparren, 

daaromheen in grootte toenemende sparren. Dikke moslagen en een grote plek met 

stekende wolfsklauw bedekten de bodem en er liepen kronkelige kraakheldere 

stroompjes tussen de begroeiing door. Bij en op een grote omgevallen zilverspar, die 

in zijn val twee kleinere bomen had mee genomen, aten we onze boterhammen op. 

Marc verzamelde wat droge takken en maakte een klein vuurtje. Een deel van de 

rook ging precies naar de eters toe. “Helpt goed tegen muggen”, zei Marc. Ondanks 

wapperen en blazen doofde het vuurtje vrij snel.  

Met een omtrekkende beweging liepen we terug naar het pad.  

Vlakbij de landrover konden er nog plantennamen worden toe gevoegd aan de lijst. 

Op de terugweg barstte er al snel een onweer los. Vooral op de Col de Chonon was 

het een harde kletterbui. Arme wielrenners in zomertenue.…! In het dal waar de 

Schotse Hooglanders liepen nam Marc een smalle bosweg, vol kuilen en met 

regelmatig losse stenen op het wegdek. We kwamen in Saint Quirin uit. Op de 

camping was nog geen druppel gevallen, maar er hing wel een donkere lucht. Loek 

kwam met een mooie dag-actieve nachtvlinder aan lopen, het boterbloempje. Albert 

en Marike maakten er foto’s van. ’s Avonds bij de choc hield Annemarie een mooie 

speech waarin ze Tieke en Koos bedankte voor alle goede zorgen als admin. Daarna 

werd Marc in het zonnetje gezet en geprezen voor de prachtige excursies die hij had 



uitgestippeld en ten slotte werd Loek bedankt voor alle goede zorgen en het 

geslaagde kamp. Opeens vloog er een vliegend hert recht op Martin af. Camera’s 

werden snel gehaald en na een fotosessie vloog de kever uiteindelijk weg, de 

avondschemer in.  

 

Excursie naar ‘Les Deux Sarres’ op 27 mei 2016 

Auteur: Anne-Marie Fondse 

Tussen Abreschviller en Lorquin ligt het landschappelijk zeer afwisselende gebied 

van ‘Les Deux Sarres’. We bezoeken dit gebied o.l.v. Hanneke den Held, die ons na 

bossen en kalkgrasland nu eens iets heel anders wil laten zien.  

Met een klein clubje gaan we op pad, met eerst een stop bij de Intermarche in 

Lorquin. Hier koopt Hanneke een aantal kranten. Het artikel over het bezoek van 

onze vereniging aan St. Quirin staat al uitgebreid op de voorpagina.  

 

Figuur 24 Les Deux Sarres foto: Marlies Huijzer 

De juffrouw achter de kassa herkent Hanneke meteen al van de foto. Natuurlijk  

bekijken we dit uitgebreid. Binnenin de krant staat ook de groepsfoto die van ons is 

gemaakt. Loek belooft  ’s avonds het artikel thuis te scannen en aan ons allemaal te 

mailen. 

Bij het beginpunt van de excursie moeten we nog even zoeken, maar dan beginnen 

we aan de route,  een deel van ‘lLa Voie Verte des Deux Sarres’.  Het betreft een 

afwisselend gebied met meertjes, riviertjes, weiden, bossen en hagen. We houden al 

snel pauze bij een houten huisje met een vlonder, gelegen aan de rand van een 

meertje. Zo’n sfeervolle plek voor koffie zullen we niet zo gauw weer vinden. 



Na de koffiepauze komen we al snel bij het eigenlijke punt ‘Les Deux Sarres’. Helaas 

geen ijsvogel, waterspreeuw of grote gele kwikstaart, hoewel het gebied bij het 

samenkomen van twee stromen hier heel geschikt voor is. Later op de route 

passeren we nog een oude brandbluswagen met handpomp, met opschrift 

Hermelange 1892 en het oude station van Nitting. Dit station, dat gebouwd is tussen 

1890 en 1891, is het enige station dat is overgebleven van de treinstations in Elzas-

Lotharingen, die  dateren uit de tijd van de annexatie door Duitsland tussen 1871 en 

1918.  

 

Als laatste passeren we nog een met gele bloemen omzoomde vijver. De 

weerspiegeling in het water vergroot het kleureffect nog eens extra. Al met al een 

interessante en landschappelijk zeer fraaie excursie. 

 

Vrijdag 27 mei 2016 

Excursie Arzviller-Henridorff  

Auteur: Martin Stevens 

Figuur 25 De brandweerwagen. Foto: Marlie Huijzer. 



Een wandeling langs het Marne-Rijnkanaal bij Arzviller en Henridorff. Dit kanaal werd 

in de tweede helft van de negentiende eeuw gegraven en moest hier in 4 kilometer 

44 meter hoogteverschil overbruggen. Er lagen dan ook 17 sluizen in dit traject. In 

1969 werd het hellend vlak van St-Louis-Arzviller 

 

Figuur 26 Vervallen sluis no. 6 en sluiswachterswoning 

 in gebruik genomen, een scheepslift die alle sluizen verving. Het oude deel is nog 

aanwezig evenals de sluizen en sluiswachtershuizen, maar niet meer in gebruik. 

Naast de gebruikelijke natuurlijke rijkdom zoals fantastische muurbegroeiingen,  

 

Figuur 27 Steenbreekvaren op een sluismuur 



 

Figuur 28 Sluis no2 

muurhagedis, bloemrijke bermen met onder meer veldsalie, zwarte rapunzel en 

rapunzelkolkje in het bos boven het kanaal ook veel cultuurhistorie. De scheepslift 

zelf ziet er apart uit en schijnt een vrij uniek systeem te zijn, maar het uitzicht op de 

lift vanuit het tegenoverliggende bos was totaal verdwenen… bomen groeien 

namelijk en nemen dan uitzicht weg. We besloten er toch maar naar toe te gaan (met 

de auto) om dit fenomeen te bekijken.  

 

Figuur 29 Het hellend vlak met de sluisbak op weg naar beneden. 



We waren er zo dicht bij… Op de terugweg ook nog een moderne kerk in ons 

“buurdorp” Vasperviller bekeken, L’église Ste-Thérèse de Lisieux, gebouwd in 1967 

door architect Litzenburger. 

 

Figuur 30De kerk in Vasperviller 

 In de verte had deze kerk wel wat weg van de kerk van Le Corbusier in Ronchamp 

in de zuidelijke Vogezen. Een prachtige wandeling met veel afwisseling dus onder 

leiding van Jan Cevat. 

 

Figuur 31 Het interieur van de kerk in Vasperviller 



Mossen in en rond St- Quirien 

Auteur: Michel Zwarts 
 
Mossen zijn groene planten die, in tegenstelling tot vaatplanten, geen schors of bast 
hebben die bescherming bieden tegen de buitenwereld. Ook hebben ze geen 
transportweefsel in de vorm van vaten. Voedingsstoffen en water moeten daarom 
van cel tot cel getransporteerd worden. Zodra de luchtvochtigheid daalt, drogen ze 
uit en stopt de assimilatie. In vergelijking met de meeste vaatplanten zijn mossen dan 
ook klein en groeien langzaam. Ze komen vooral voor op plaatsen waar ze de 
concurrentie met vaatplanten aankunnen: open grond, steen, bomen en dood hout. 
In en rond St-Quirin zijn er veel van die plaatsen. Op een aantal plaatsen zoals bij 

Kiboki en het Marais de la Maxe domineerden mossen zelfs over grote oppervlakten. 
In totaal hebben we 129 mossoorten gevonden. De soorten staan in onderstaande 
lijst (of bijlage?). De meeste soorten hebben ook een Nederlandse naam. Dat 
hebben te danken aan Beknopte mosflora die we in Nederland gebruiken en waar 
ook de soorten uit  België voorkomen zijn opgenomen. En de Belgische Ardennen 
komen aardig overeen met de Noordelijke Vogezen.   
129 is een flink aantal, maar er zijn ongetwijfeld meer soorten te vinden. Jan den 
Held (broer van) heeft ook in het gebied naar mossen gekeken. Hij vond 136 soorten. 
Ongeveer de helft ervan hebben wij ook gevonden, 64 soorten hebben wij niet 
gevonden, maar omgekeerd hebben wij 57 soorten gevonden die niet op de lijst van 
Jan staan. Dat betekent ook dat er nog meer te halen valt. 
In de soortenlijst staan de soorten die in negen gebieden zijn verzameld. Het aantal 
gevonden soorten staat in de volgende tabel. Het aantal gevonden soorten varieert 
sterk. Dat komt vooral omdat niet op alle excursies intensief naar mossen is gekeken 
en algemene soorten alleen op de eerste dagen zijn genoteerd. Alleen op de 
excursie naar de Muchselkalk is intensief naar mossen gezocht en zijn toch maar 16 
soorten gevonden. Maar daar zitten dan wel echte kalkliefhebbers tussen als 
Kammos, Gewoon klokhoedje en Lösplatmos. 
 

Nummer en  naam excursie Aantal 

1a Omgeving Quirin kort 43 

1b Omgeving Quirin lang 5 

1 Fange 24 

2 Romeinse opgraving 39 

2 Kikobi 23 

1a Elzassblick 10 

2 Muchselkalk 16 

1 Les deux Sarres 6 

3 Marais de Max 37 

Omgeving kampterrein 34 



Omdat mossen geen bescherming hebben tegen de omgeving, zijn ze een goede 
indicator voor het milieu waarin ze voorkomen. Op de excursie naar de Fange zijn 
bijvoorbeeld Wolmos en Glansmos gevonden, soorten die alleen voorkomen op 
neutrale grond met een permanente hoge luchtvochtigheid. Een omgeving waar 
meer bijzondere mossen te vinden zijn.  
Een bijzonder groep vormen de veenmossen. We vonden elf soorten, Jan vond er 
nog drie extra. Veenmossen zijn bijzonder omdat ze een massavegetatie kunnen 
vormen en daardoor hun eigen milieu creëren, zoals goed te zien was bij Kiboki en 
het Marais de la Maxe. Maar veenmossen groeiden ook op andere plaatsen. Op acht 
van de tien excursies zijn ze gevonden. Het ligt voor de hand dat we op de excursie 
naar de Muchselkalk geen veenmossen vonden. Daar vonden we wel kalkliefhebbers 
als Kalkdikkopmos en Kammos. 
 
Omdat mossen zo gevoelig zijn voor milieu-invloeden, kunnen ze ook gebruikt 
worden om het biotoop waarin ze voorkomen te typeren. Klaas van Dort heeft in zijn 
Fotogids mossen, voor alle mossen die in Nederland voorkomen het 
voorkeursbiotoop aangegeven. Voor de mossen Jan en wij hebben gevonden, 
hebben we de verdeling over de voorkeursbiotopen weergegeven in de volgende 
grafiek. Bijna de helft van de soorten is gebonden aan bossen of bomen. De andere 
biotopen nemen tussen de drie en dertien procent voor hun rekening. Opvallend is 
dat de twee verdelingen goed met elkaar overeenkomen. We hebben kennelijk in 
dezelfde biotopen gezocht.  
 

 
 
 

 

 

 

 



MOSSENTABEL  Excursiegebied 

wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Amblystegium fluviatile Rivierpluisdraadmos         x  

Anastrophyllum minutum Kielmos         x  

Atrichum undulatum Groot rimpelmos x          

Aulacomnium androgynum Gewoon knopjesmos x   x     x  

Barbilophozia attenuata Steil tandmos         x  

Barbula unguiculata Kleismaragdsteeltje        x   

Bartramia ithyphylla Stijf appelmos x          

Bazzania trilobata Groot zweepmos x  x   x    x 

Blepharostoma trichoplyllum Wimpertjesmos    x     x  

Brachythecium glareosum Kalkdikkopmos       x    

Brachythecium rivulare Beekdikkopmos          x 

Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos         x x 

Brachythecium salebrosum Glad dikkopmos    x     x x 

Bryum capillare Gedraaid knikmos    x       

Bryum pallens Rood knikmos     x      

Calliergonella cuspidata Gewoon puntmos x          

Calypogeia fissa Moerasbuidelmos     x      

Calypogeia muelleriana Gaaf buidelmos     x    x  

Campylopus flexuosus Boskronkelsteeltje         x  

Campylopus introflexus Grijs kronkelsteeltje     x x     

Campylopus pyriformis Breekblaadje    x     x x 

Cephalozia bicuspidata Gewoon maanmos         x  

Cephalozia connivens Glanzend maanmos         x  

Ceratodon purpureus Gewoon purpersteeltje x   x       

Chiloscyphus polyanthos Lippenmos          x 

Cirriphyllum flotowianum Klein spitsmos       x    

Conocephalum conicum Kegelmos   x        

Cratoneuron filicinum Gewoon diknerfmos x          

Ctenidium molluscum Kammos    x   x    



MOSSENTABEL  Excursiegebied 

wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dicranodontium denudatum Priembladmos         x  

Dicranoweisia cirrata Gewoon sikkelsterretje     x     x 

Dicranum scoparium Gewoon gaffeltandmos x  x x x x     

Didymodon luridus Breed dubbeltandmos    x       

Didymodon rigidulus Broeddubbeltandmos       x    

Didymodon vinealis Muurdubbeltandmos       x    

Diplophyllum albicans Nerflevermos x   x x    x  

Encalypta streptocarpa Groot klokhoedje       x    

Eurhynchiastratum pulchellum Fraai snavelmos       x    

Eurhynchium striatum Geplooid snavelmos x   x       

Frullania dilatata Helmroestmos    x      x 

Frullania tamarisci Flesjesroestmos x   x       

Grimmia pulvinata Gewoon muisjesmos x   x       

Herzogiella seligeri Geklauwd pronkmos    x       

Homalothecium lutescens Smaragdmos x      x    

Homalothecium sericeum Gewoon zijdemos x       x   

Hookeria lucens Glansmos   x        

Hylocomium splendens Glanzend etagemos  x x x       

Hypnum cupressiforme Gesnaveld klauwtjesmos x   x x   x  x 

Hypnum jutlandicum Heideklauwtjesmos   x        

Isothecium alopecuroides Recht palmpjesmos x          

Isothecium myosuroides Knikkend palmpjesmos x   x x      

Kindbergia praelonga Fijn laddermos x   x      x 

Lepidozia reptans Neptunusmos x   x     x x 

Leptodictyum riparium Beekmos          x 

Leucobryum glaucum Kussentjesmos x  x        

Leucodon sciuroides Eekhoorntjesmos x          

Lophocolea bidentata Gewoon kantmos x   x x     x 

Lophocolea heterophylla Gedrongen kantmos          x 



MOSSENTABEL  Excursiegebied 

wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lophocolea semiteres Gaaf kantmos          x 

Lophozia bicrenata Cederhoutmos          x 

Marchantia polymorpha Parapluutjesmos x          

Marsupella emarginata Gewoon vetkelkje         x  

Metzgeria conjugata Breed boomvorkje          x 

Metzgeria fruticulosa Blauw boomvorkje          x 

Metzgeria furcata Bleek boomvorkje         x x 

Microlejeunea ulicina Klein tuitmos          x 

Mnium hornum Gewoon sterrenmos x  x  x      

Nowellia curvifolia Krulbladmos x        x x 

Orthotrichum affine Gewone haarmuts x    x     x 

Orthotrichum anomalum Gesteelde haarmuts       x    

Orthotrichum patens Ronde haarmuts          x 

Orthotrichum stramineum Bonte haarmuts     x      

Orthotrichum striatum Gladde haarmuts x   x       

Oxyrrhynchium hians Kleisnavelmos    x   x    

Pellia epiphylla Gewoon plakkaatmos   x      x  

Plagiochila asplenioides Groot varentjesmos x  x x     x  

Plagiochila porelloides Klein varentjesmos   x x      x 

Plagiomnium affine Rond boogsterrenmos x    x      

Plagiomnium cuspidatum Spits boogsterrenmos       x    

Plagiomnium medium Bergboogsterrenmos    x       

Plagiomnium undulatum 

Gerimpeld 

boogsterrenmos    x       

Plagiothecium cavifolium Lössplatmos x          

Plagiothecium laetum Krom platmos x        x x 

Plagiothecium undulatum Gerimpeld platmos x  x   x   x  

Pleurozium schreberi Bronsmos x   x   x    

Pogonatum aloides Gewone viltmuts x  x x x x     



MOSSENTABEL  Excursiegebied 

wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Polytrichum commune var. 

commune Gewoon haarmos s.s.      x    x 

Polytrichum formosum Fraai haarmos x x x   x   x  

Polytrichum juniperinum var. 

juniperinum Echt zandhaarmos x          

Polytrichum longisetum Gerand haarmos         x  

Porella platyphylla Gewoon pelsmos          x 

Pseudocrossidium 

hornschuchianum Spits smaragdsteeltje        x   

Pseudoscleropodium purum Groot laddermos    x       

Pseudotaxiphyllum elegans Gewoon pronkmos    x       

Radula complanata Gewoon schijfjesmos          x 

Rhizomnium punctatum Gewoon viltsterrenmos x   x x     x 

Rhytidiadelphus loreus Riempjesmos  x x x  x   x  

Rhytidiadelphus squarrosus Gewoon haakmos x      x    

Rhytidiadelphus triquetrus Pluimstaartmos    x       

Riccardia latifrons Breed moerasvorkje         x  

Riccardia multifida Gevind moerasvorkje     x      

Riccardia palmata Handmoerasvorkje     x    x  

Scapania irrigua Zandschoffelmos         x  

Scapania nemorea Bosschoffelmos    x      x 

Scapania umbrosa Schaduwschoffelmos    x     x  

Scapania undulata Beekschoffelmos x        x  

Schizostega pennata Lichtmos     x      

Sphagnum capillifolium Stijf veenmos         x  

Sphagnum compactum Kussentjesveenmos         x  

Sphagnum denticulatum Geoord veenmos x  x  x x   x  

Sphagnum fallax Fraai veenmos   x      x  

Sphagnum girgensohnii Gerafeld veenmos   x  x    x  

Sphagnum palustre Gewoon veenmos x x x x x    x  



MOSSENTABEL  Excursiegebied 

wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sphagnum papillosum Wrattig veenmos   x        

Sphagnum quinquefarium Bosveenmos   x  x x    x 

Sphagnum squarrosum Haakveenmos  x x        

Sphagnum subnitens Glanzend veenmos          x 

Sphagnum teres Sparrig veenmos         x  

Syntrichia montana Vioolsterretje       x    

Syntrichia ruralis var. calcicola Kleine duinsterretje       x    

Taxiphyllum wissgrillii Komkommermos    x       

Tetraphis pellucida Viertandmos          x 

Thamnobryum alopecurum Struikmos    x       

Thuidium abietinum Sparrenmos       x    

Thuidium tamariscinum Gewoon thujamos          x 

Tortula muralis Gewoon muursterretje        x   

Trichocolea tomentella Wolmos   x        

Ulota bruchii Knotskroesmos x       x   

Weissia rostellata Dwergparelmos x          

Aantal 129  43 5 24 39 23 10 16 6 37 34 

 

Volgnummer datum Nummer en  naam gebied 

1 22-5-2016 1a Omgeving Quirin kort 

2 22-5-2016 1b Omgeving Quirin lang 

3 23-5-2016 1 Fange 

4 23-5-2016 2 Romeinse opgraving 

5 24-5-2016 2 Kikobi 

6 25-5-2016 1a Elzassblick 

7 26-5-2016 2 Muchselkalk 

8 27-5-2016 1 Les deux Sarres 

9 27-5-2016 3 Marais de Max 

10   Omgeving kampterrein 



Verantwoording soortenlijst 

Voor de determinatie van de mossen in vooral gebruik gemaakt van de “Beknopte 

mosflora van Nederland en België” van Henk Siebel en Heinjo During. Voor de 

veenmossen is “De Nederlandse veenmossen” van Ad Bouman gebruikt.  

Bij twijfel of als controle is “Die Moose Baden-Württembergs” geraadpleegd of “The 

Liverwort Flora of the British Islands” als het om levermossen gaat. Bij verschil in 

soortopvatting is de Beknopte mosflora gevolgd. Een aantal soorten zijn gecontroleerd 

door Gerrit Bax van de KNNV-afdeling Wageningen 

 

 
 

Figuur 32 Zoeken en vinden, hier staan vliesvarens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KORSTMOSSEN 

Auteur: Anneloes ter Horst 

Onderstaande korstmossenlijst bevat wat ik heb gezien en/of op naam heb kunnen 

brengen. Er zal zeker veel meer voorkomen, mijn kennis beperkt zich echter tot die 

soorten die met een loepje op naam zijn te brengen. Dit houdt in dat de meeste echt 

korstige korstmossen niet meegenomen zijn; enkelen zijn echter zo opvallend dat ik 

ze wel thuis kan brengen.  

Opvallend in dit gebied waren de Baeomices soorten (incl. Dibaeis) en Lasallia. 

Leuke vondsten vond ik ook de Chrysothrix chlorina (een Gele poederkorst), die 

geheel volgens de regels in nat gebied beschut tegen de regen groeide onder 

overhangende rotsen en Cladonia incrassata (Turflucifer), een erg gelige Cladonia 

op rottend hout.  

Aangetekend moet worden dat ik vrijwel zeker (meer ben ik nooit) ben over de 

vondst van Cladonia Floerkeana, maar dat die niet voorkomt in Die Flechten Baden-

Würternbergs, die nogal maatgevend is voor wat in ons gebied voorkomt. 

 

Figuur 33 Diverse korstmossen. 

  



Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Baeomices placophyllus  

Baeomices rufus Rode heikorst 

Chrysothrix chlorina  

Cladonia coccifera Rood bekermos 

Cladonia crispata Open heidestaartje 

Cladonia digitata Vertakt bekermos 

Cladonia fimbriata Kopjes-bekermos 

Cladonia floerkeana Rode heidelucifer 

Cladonia humilis Frietzak-bekermos 

Cladonia incrassata Turflucifer 

Cladonia macilenta Dove heidelucifer 

Cladonia polydactyla Sterheidestaartje  

Cladonia ramulosa Rafelig bekermos 

Dibaeis baeomyces Roze heidekorst 

Evernia prunastri Eikenmos  

Flavoparmelia caperata Bosschildmos  

Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos 

Lasallia pustulata  

Lecidea lithophila Zwarte granietkorst 

Parmelia omphalodes  

Parmelia saxatilis Blauwgrijs steenschildkorst 

Parmelia sulcata Gewoon schildmos 

Peltigera canina Groot leermos 

Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos 

Platismatia glauca Groot boerenkoolmos 

Pseudevernia furfuracea Purper geweimos 

Ramalina farinacea Melig takmos 

Rhizocarpon geographicum Gewoon landkaartmos 

Tuckermannopsis chlorophylla Bruin boerenkoolmos 

Umbilicaria polyphylla  

Usnea filipendula  

Usnea hirta Bleek baardmos 

Xanthoparmelia centrifuga  

Xanthoria parietina Groot dooiermos 
 

Gebruikte boeken: 

Wirth: die Flechten Baden-Würtenbergs 

Herk/ Aptroot: Veldgids korstmossen 

Aptroot e.a.: Korstmossen van duin, heide en stuifzandHoberg/Holmåsen: Lavar 

 
 
 



Varens in de Vosges Mosellanes 

Auteur: Loek Batenburg 

Zoals dat uiteraard voor de meeste floristen zal gelden hebben Geertje en ik altijd al 

wel naar varens gekeken. Bovendien heb ik vanuit mijn verleden als palaeobotanicus 

een zekere affiniteit met “primitieve” planten. Maar pas sinds wij vanaf winter 

2014/2015 in onze “achtertuin” - het buitengebied tussen Maassluis en Vlaardingen - 

verscheidene soorten vonden die tot nu toe te boek stonden als zeldzaam of zeer 

zeldzaam (zie Gorteria 2016 38[1]:3-12) zijn wij gegrepen door het “varen-virus”. Ik 

trouwens in wat sterkere mate dan Geertje. 

    Na in het KNNV-kamp Extremadura/Andalucia april 2016 kennis gemaakt te hebben 

met diverse zuideuropese varens, gingen we met gespannen verwachtingen naar de 

Vosges Mosellanes. Laag- tot middelgebergte, met overvloedige neerslag: dat moet 

garant staan voor een rijke varenflora. Nou, wij werden bepaald niet teleurgesteld! Al 

met al zijn tijdens ons kamp 27 soorten waargenomen, nog afgezien van acht soorten 

wolfsklauwen en paardenstaarten (zie plantenlijst elders in dit kampverslag). 

    Vijf soorten waren nieuw voor ons, althans “in het wild”: Hymenophyllum tunbrigense 

(Vliesvaren), Trichomanes speciosum (“Grotvliesvaren”), Dryopteris remota (geen 

Nederlandse naam), D. cambrensis (geen NL-naam, behoort tot het D. affinis - = 

Geschubde mannetjesvaren - complex) en Oreopteris limbosperma (Stippelvaren). De 

eerste drie zijn niet bekend uit Nederland. Stippelvaren komt in Nederland voor: zeer 

zeldzaam in P (= Pleistocene floradistricten = “Hoog-Nederland”), maar niet bij ons in 

het westen. Voor D. cambrensis staan tot nu toe zes atlasblokken aangegeven op 

verspreidingsatlas.nl, allemaal in het West Nederlandse polderland, dus die hopen we 

nog eens te vinden in ons eigen gebied. 



 

Figuur 34 Mannetjesvaren. 

Haast overbodig om te melden: afgezien van Stippelvaren - die beter Citroenvaren 

zou kunnen heten volgens Marc en Hanneke, omdat naar hun zeggen hele valleien 

in de Noord-Vogezen ’s zomers door het massale voorkomen van deze soort naar 

citroen geuren -  hadden wij de bovengenoemde soorten hoogstwaarschijnlijk niet 

gezien zonder Marc’s gidsing. Hij heeft een welhaast encyclopedische kennis van het 

voorkomen van vaatcryptogamen in de Vosges Mosellanes. Asplenium obovatum 

subsp. lanceolatum (= A. billotii, geen NL-naam), die Marc ons liet zien op een van 

de weinige plekken in het gebied waar de soort voorkomt, hadden we - misschien tot 

zijn teleurstelling - net tevoren veel fraaier gezien in Zuid-Spanje.  

    Ook wat we niet of nauwelijks zagen is interessant. A. scolopendrium (Tongvaren)  

bij ons thuis al bijna “een plaag” aan het worden, zowel in stedelijk gebied als 

daarbuiten - was opvallend afwezig in het kampgebied, afgezien van één plant op 

een beekmuurtje in St.Quirin en een voorkomen aan het Marne-Rhin-kanaal. Van A. 

adiantum-nigrum (Zwartsteel) vonden we slechts één exemplaar, in het dorp 

St.Quirin. Die hadden we net nog volop bewonderd in Zuid-Spanje en hebben we 

gelukkig ook in de binnenstad van Maassluis. Verder hadden we gehoopt op 

bijvoorbeeld A. viride (Groensteel) en A. ceterach (Schubvaren), maar voor die 

soorten kan je kennelijk beter naar kalkgebieden als de Jura. 

    In Nederland - met name ook bij ons in het westen, in het polderland - worden de 

laatste jaren diverse varens gemeld waarvoor je vroeger naar zuidelijker streken 

moest. Dat heeft ongetwijfeld te maken met o.a. de “verbossing” van West-Nederland 

(een aanzienlijk deel van wat vanouds grasland was, is/wordt voor de recreatie 

omgevormd tot een soort van coulissenlandschap) en met de opwarming van ons 



klimaat. Van een aantal van deze nieuwkomers is in Nederland nog geen of 

onvoldoende materiaal verzameld, gedroogd (herbarium) en/of levend. Aan levend 

materiaal kan bv. kerngewichtbepaling (bepaling van de DNA-massa per celkern, in 

picogram) gedaan worden. Het kerngewicht geeft een indicatie van de ploïdie (= het 

aantal chromosomen-sets: diploid, triploid, tetraploid etc.) van de plant, een 

belangrijk gegeven in de varensystematiek. Vraag mij trouwens niet hoe dat soort 

onderzoek in zijn werk gaat: van hedendaagse genetica-technieken heb ik absoluut 

geen kaas gegeten. 

    In dit kader hebben wij tijdens het kamp van vier planten naast herbariummateriaal 

ook levend materiaal verzameld voor het nationaal herbarium in Leiden: D. 

cambrensis (al wel gemeld in Nederland, maar nog niet DNA-onderzocht), D. remota 

(nog niet gemeld in NL, maar wie weet wat nog komen gaat), Polystichum setiferum 

(Zachte naaldvaren) en wat wij aanzagen voor P. x bicknellii (= P. aculeatum x 

setiferum, de bastaard van Stijve en Zachte naaldvaren). Ik wil Wim en Marike de 

Haan nogmaals bedanken voor het in hun caravan-koelkast bewaren en het op de 

einddag van het kamp in Nederland ter post bezorgen van het spul. Dit had urgentie 

omdat levend materiaal maar een beperkt aantal dagen geschikt blijft voor DNA-

onderzoek. De zogenaamde P. x bicknellii bleek, helaas, hetzelfde kerngewicht te 

hebben als de P. setiferum, dus dat was mis. Dat wij Noord-Vogezisch materiaal 

verzamelden voor het Nederlands nationaal herbarium heeft kennelijk indruk 

gemaakt op de journalist van le Republicain Lorrain (zie het krantenartikel)  





PADDESTOELEN IN HET VOORJAARSKAMP KNNV VOGEZEN  

Auteurs: Marike de Haan en Hanneke den Held 

 

 

ZAKJESZWAMMEN (ASCOMYCETEN, sporen in zakjes) 

Elaphomyces sp.   Hertentruffel soort 

Lachnellula subtilissima Dennenviltkelkje 

Mitrula paludosa Beekmijtertje (NL Rodelijst BE) 

STEELTJESZWAMMEN (BASIDIOMYCETEN, sporen op steeltjes) 

Plaatjeszwammen en boleten 

Agrocybe pediades Grasleemhoed 

Amanita gemmata 
Boletus (cf.) erythropus 

Narcisamaniet 

Gewone heksenboleet (?) 

Galerina hypnorum Geelbruin mosklokje 

Galerina paludosa Vlokkig veenmosklokje (NL Rodelijst KW) 

Gloeophyllum sepiarium 
Gymnopus androsaceus 

Geelbruine plaatjeshoutzwam 

Paardehaartaailing 

Gymnopus dryophilus Gewoon eikenbladzwammetje 

Gymnopus perforans Sparrenstinktaailing 

Hypholoma fasciculare  Gewone zwavelkop 

Laccaria laccata Gewone fopzwam 

Lichenomphalia cf. umbellifera Gewoon veentrechtertje (?) 

Lyophyllum palustre Veenmosgrauwkop (NL Rodelijst KW) 

Parasola plicatilis Gewoon plooirokje 

Schizophyllum commune Waaiertje 



Xeromphalina campanella 'Naaldhouttrechtertje' (niet in Nederland) 

Overige buisjes- en gaatjeszwammen 

Fomes fomentarius 
Fomitopsis pinicola 

Echte tonderzwam 

Roodgerande houtzwam 

Ganoderma adspersum 
Ganoderma lipsiense 
Polyporus ciliatus f. lepideus 
Pycnoporus cinnabarinus 

Dikrandtonderzwam 

Platte tonderzwam 

Voorjaarshoutzwam 

Vermiljoenhoutzwam 

Trichaptum abietinum Paarse dennenzwam 

MYXOMYCETEN (SLIJMZWAMMEN) 

Ceratiomyxa fruticulosa Gewoon ijsvingertje 

Lycogala epidendrum Gewone boomwrat (Bloedweizwam, Blote-
billetjeszwam) 

 

Ruim 25 soorten paddestoelen zijn er tot op soortsniveau gedetermineerd; er zijn er 
nog wel meer gezien, maar niet gedetermineerd, of hoogstens tot op 
geslachtsniveau. Een paar hiervan zijn gedroogd en worden misschien later nog 
eens aan een Franse mycoloog voorgelegd. Enkele door Marike verzamelde 
mycena's konden helaas niet worden gedetermineerd omdat toen de digitale sleutel 
net uit de lucht was. 

Het is maar een bescheiden lijst, maar de langdurige voorafgaande perioden van 
droogte zijn niet bevorderlijk voor paddestoelenrijkdom; de indruk is dat veel van het 
mycelium in de grond dan afsterft. 

Voor ons leuke vondsten waren o.a. het beekmijtertje, dat op plantenresten in 
voedselarm kwel- of stromend water groeit en in Nederland zeldzaam is, en een 
roodachtig trechtertje (Xeromphalina campanella), dat helemaal niet bij ons voorkomt 
maar in de bergen van Midden-Europa (en N.-Amerika) vrij algemeen is op 
naaldhoutstronken. Mooi om te zien, maar dan wel met een loep, waren de 
piepkleine vingertjes van het gewoon ijsvingertje, ook op dood naaldhout. Het 
veentrechtertje is in Nederland ook zeldzaam, welke soort ervan dan ook, ook het 
'gewoon veentrechtertje' dus. 

Opvallend was ook het 'dennenviltkelkje', minuscule oranje kelkjes op dode takjes 
naaldhout. Het heet in het Duits 'Weißtannen-Haarbecherchen' en groeit in het 
buitenland merkwaardig genoeg weinig op dood hout van dennen, maar vooral op 
zilverspar, ook fijnspar, en zelden lariks. In Frankrijk en Duitsland is dit zgn. 



dennenviltkelkje zeer algemeen. Er zijn ook een paar nauw verwante soorten, die 
microscopische controle noodzakelijk maken. 

 

 

Figuur 35 Lichenomphalia spec. foto Bas Kooijman 

  



DE PLANTJES  ...  Q'EST CE QUE C'EST ??? 

et va-t'en à travers les montagnes blanches de fougères 

que sapent lentement les cordelettes de la passion folle 

 

en ga er vandoor dwars door de bergen helder van varens 

die langzaam de touwtjes van de vreemdsoortige passie ontrafelen 

Benjamin Péret (1899-1959) 

Auteur: Hanneke den Held 

 

Het verwerken van de plantenlijsten was een heel werk, waar ik tegelijkertijd veel van 

heb geleerd: de indeling in families en de meest recente wetenschappelijke namen – 

wat heb ik dat de laatste jaren laten sloffen – en, ook, de Nederlandse namen! Hoe 

verzinnen ze het soms. Maar ik heb me althans in de lijsten netjes gehouden aan de 

zin en onzin van de Nederlandse naamgeving, inclusief die dwaze tusse-n en die 

lelijke hoofdletters. 

(Tussen haakjes: ook voor KNNV-ers zou het handig zijn de 'Latijnse' – er zijn ook 

Griekse, dus beter is het te spreken van 'wetenschappelijke' – namen te kennen 

omdat je in het buitenland nu eenmaal ook met buitenlandse flora's moet werken, en 

bovendien zijn de Franse plantennamen meestal afgeleid van de wetenschappelijke 

namen, zo heet struisgras (Agrostis) in het Frans agrostide. Verder geven de 

wetenschappelijke namen vaak meer inzicht in de samenhang tussen soorten; hoe 

weet je nu dat bijvoorbeeld beekpunge een ereprijs is?) 

De plantenlijst heb ik opgesteld volgens een basale indeling in sporeplanten 

(wolfsklauwen, varens en paardestaarten), naaktzadigen of naaldbomen, 

eenzaadlobbige zaadplanten (grassen, biezen, zeggen, russen, orchideeën e.d.) en 

tweezaadlobbige zaadplanten (de rest), waarbij ik de loofbomen en -struiken nog 

apart heb gezet.  

Verder heb ik gepiekerd over de rangschikking binnen die groepen. Moest het 

volgens de Nederlandse namen? En hoe dan verder? Volgens de volledige naam 

(bijv. gewone ereprijs), of volgens de geslachtsnaam voorop (dus ereprijs, gewone)? 

En hoe moest het dan met akkerereprijs, om nog maar niet te spreken van de 

beekpunge? De ereprijzen komen dan verspreid over het alfabet van A tot V 

(veldereprijs) voor, lastig vinden hoor. Daarom heb ik in principe toch maar gekozen 

voor een rangschikking volgens de wetenschappelijke namen, misschien kunnen ook 

jullie daar dan en passant nog wat van leren? En let wel, in principe, want de lijsten 

van de tweezaadlobbigen, met name de kruiden, worden dan wel heel lang en 

soorten die min of meer bij elkaar elkaar horen kunnen dan ver van elkaar te komen 



staan, zoals hokjespeul (Astragalus glycyphyllos) en heggewikke (Vicia sepium). Er 

is dus eerst nog een tussenstap, namelijk die van de botanische families waartoe de 

soorten behoren. In de eerste kolom staan die families, gewoon met Nederlandse 

namen op mijn eigen wijze. Wat het tegenwoordig ingewikkeld maakt, is allerlei 

nieuw onderzoek zoals naar het DNA, waardoor het vroegere familie-bouwwerk 

behoorlijk overhoop is gehaald. Zo is de vroegere 'helmkruid-familie”, met o.a. 

helmkruid, leeuwebek en ereprijs, nu verdeeld over de bremraap-familie, de 

helmkruid-familie en de weegbree-familie, en horen de valerianen bij de 

kamperfoelies. En de gewone esdoorn, lid van de zeepboom-familien nog nooit van 

gehoord! Hoe komen ze erbij ... nou ja, via dat DNA dus. 

Algemeen en zeldzaam 

Veel van de bij ons gewone tot allergewoonste soorten zijn hier heel zeldzaam ... in 

de plantenlijsten! Dat schept een vertekend, om niet te zeggen een vervreemdend 

beeld. Zien we ze niet, willen we ze niet zien, of kennen we ze niet? Dat laatste gaat 

vast op voor veel grasachtige planten, zeker als die niet bloeien; ook andere niet-

bloeiende planten en ook bomen en struiken worden vaak overgeslagen, is mijn 

indruk. Daarnaast is het in de KNNV toch wel enigszins gebruikelijk om de 'gewone' 

planten gewoon niet te zien: wie kijkt er nu naar madeliefjes, varkensgras, 

vogelmuur, straatgras, ruw beemdgras, rood zwenkgras en grote weegbree? 

Nu is mijn plantenbeeld misschien ook wel wat apart, om niet te zeggen 

tegendraads: ik kijk om te beginnen naar de vegetaties als geheel en ontdek dan 

vervolgens de samenstellende planten, eerst de meest algemene en daarna de 

schaarsere. En in de regel niet naar de bloemen maar naar de bladeren, want die 

zijn er (vrijwel) altijd als de planten boven de grond zijn. Het nadeel is dat ik dan 

makkelijk een plant als zonnebloem over het hoofd zie. 

Vele varens  

De Noord-Vogezen vormen een waar varenparadijs. Van heel algemeen tot zeer 

zeldzaam groeien hier wel 25 (?) soorten, waarvan we er tijdens het kamp 23 hebben 

gezien. En dan heb ik het nog niet eens over de wolfsklauwen en de paardestaarten. 

In het varen-verhaal van Loek valt hierover meer te lezen. 

Zeldzame zaadplanten 

Voor de duidelijkheid: ik heb het hier over soorten die in Nederland zeldzaam of 

afwezig zijn, maar die hier best algemeen kunnen zijn, te beginnen met de zilverspar 

(Abies alba), die hier van nature groeit, al dan niet met maretak-bollen in zijn kroon – 

en helaas door ongeduldige en hebzuchtige bosbouwers op veel plaatsen vervangen 

door ordinaire en/of exotische sparren. Dan natuurlijk de citroenvarens zoals ik die 

noem, o nee, dat is het domein van Loek en Marc, net als de wolfsklauwen. Wat blijft 

er dan nog over? 

Van de eenzaadlobbigen viel om te beginnen met stip de “gekromde zegge” (Carex 

curvata) op, wellicht nieuw voor het gebied, en nog wel op vier plaatsen. Een 



moeilijke soort, dat wel, misschien de hybride tussen de vroege zegge en de 

trilgraszegge, maar zeker is dat niet. Bas ontdekte én determineerde deze zegge met 

een vooruitziende blik al vóór het kamp langs een bosweg tussen St.-Quirin en de 

Chapelle de L'hor. Ik had die planten in het verleden altijd trilgraszegge genoemd 

zonder te controleren of ze het ook werkelijk waren. Maar … voor de zekerheid heb 

ik later de verzamelde exemplaren opgestuurd naar Jacob Koopman, de in Polen 

wonende specialist in Europese zeggen. En wat bleek? Het was toch trilgraszegge, 

jammer, maar ook leerzaam. 

Nog iets heel anders: het is aardig om je te realiseren dat de boom met de 

Nederlandse naam 'gewone esdoorn' hier, in dit gebied, inheems is, en in Nederland 

alleen maar aangeplant en verwilderd. Hier waren indrukwekkende oude exemplaren 

met weelderige mos- en korstmosbegroeiingen op hun bast te zien, een feest! 

De Vogezen: zuur en eentonig? 

Af en toe hoorde ik denken en zelfs zeggen “ja, mooi, maar het is wel alsmaar 

hetzelfde, wanneer kunnen we naar de kalk?“ Wat is daarop mijn antwoord? 

Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is, nou ja, zoiets, maar dan met plantjes. 

Misschien hou ik wel zo van de Vogezen omdat ik zelf een beetje zuur ben – maar 

eentonig ben ik niet, ik speel immers viool. We komen al meer dan twintig jaar in dit 

gebied, de omgeving van St.-Quirin, en altijd is het weer een verrassing, zo mooi. En 

nog steeds ontdekken we nieuwe plantesoorten of nieuwe groeiplaatsen, en genieten 

we van wat we al kenden. Die donkere zilversparbossen met soms eeuwenoude 

bomen en een mostapijt van riempjesmos (die Nederlandse naam leerde ik in dit 

kamp voor het eerst kennen) en bazzania (de naam 'Groot zweepmos' kreeg ik echt 

niet uit mijn vingers, hoe verzinnen ze het – ja, er zijn 'zweepjes' maar die zie je niet 

in het veld, en àls er een mos Neptunusmos zou moeten heten dan is het de 

drietandige Bazzania en niet die kruiperige Lepidozia reptans die heel vaak vier 

tandjes heeft!). En verder de beekjes met goudveil, glansmos en wolmos, en 

natuurlijk de vochtige rotswanden met allerlei varens en het geheimzinnige lichtmos. 

De veentjes met hun juweeltjes als zonnedauw en veenbes, de boswegen 

geflankeerd door groenpaarse bosveenmoskussens en allerlei wolfsklauwen, heel 

veel rode heikorst met van die beige mini-paddestoeltjes erop, en af en toe een 

plakkaatje van de zeldzame gelobde heikorst. En dan heb ik het nog niet eens over 

dat prachtige, donkere landschap, de Franse tegenhanger van het Zwarte Woud. Het 

is niet alleen maar donker hoor, het toont alle nuances van zwart tot lichtgroen, 

donkerpaars tot roodbruin en blauwgrijs tot wit, waarbij de varens er dus nog een 

schepje bovenop doen. Kortom, een gebied om voor altijd van te houden. 

Volledigheidshalve vermeld ik hier ook nog het Muschelkalk-gebied Les Vignes 

tussen La Forge en Xouxange, in Lotharingen, waar heel heel ander assortiment te 

vinden was met onder meer een flinke handvol orchideeënsoorten. 

Nee, een plantenparadijs! 



Samenvattend: voor mij vormt het gebied een plantenparadijs. En dan bedoel ik niet 

een grabbelton met zeldzame soorten, maar een samenhangend geheel van 

zogeheten ecotopen, plekken met uiteenlopende milieu-eigenschappen en daardoor 

allerlei verschillende vegetaties. 

Omdat de Vogezen zowel Frans als Duits taalgebied is, hier tot besluit een citaat uit 

de Duitse literatuur, mede beroemd geworden door 'Die Winterreise' van Frans 

Schubert (1797-1828), net als de dichter Wilhelm Müller niet oud geworden: 

 

Fremd bin ich eingezogen,    Vreemd ben ik hier gekomen,  

Fremd zieh' ich wieder aus.   Vreemd ging ik ook weer weg. 

Der Mai war mir gewogen    De mei had mij bewogen 

Mit manchem Blumenstrauß. Met heel wat bloemen, zeg. 

Wilhelm Müller (1794-1827)  (vert. H.d.H.) 

 

Figuur 36 Stekende wolfsklauw, Lycopodium annotium.  



Insecten 

Auteur: Herman Roode

 

 



Molusken 

Auteur:  Herman Roode 

 



Observatiedata: 21 t/m 29 mei 2016 

Nederlandse Naam Wetenschappelijke Naam 21 22 23 24 25 26 27 28 29 aanvullingen /opmerkingen 

1 knobbelzwaan Cygnus olor x

2 wilde eend Anas platyrhynchos x x x

3 kwartel Coturnix coturnix x

4 dodaars Tachybaptus ruficollis x

5 fuut Podiceps cristatus x

6 blauwe reiger Ardea cinerea x x x x

7 purperreiger Ardea purpurea x

8 ooievaar Ciconia ciconia x x

9 steenarend Aquila chrysaetos x juv. 1e jaarsvogel. 

10 rode wouw Milvus milvus x x x

11 zwarte wouw Milnus migrans x x x x x

12 buizerd Buteo buteo x x x x x x x

13 wespendief Pernis apivorus x

14 sperwer Accipiter nisus x

15 havik Accipiter gentilis x

16 torenvalk Falco tinnunculus x x x x

17 slechtvalk Falco peregrinus x x

18 waterhoen Gallinula chloropus x x x

19 meerkoet Fulica atra x

20 houtsnip Scolopax rusticola x baltsend bij de camping 

21 holenduif Columba oenas x x x

22 houtduif Columba palumbus x x x

23 turkse tortel Streptopelea decaocto x

24 zomertortel Streptopelia turtur x

25 koekoek Cuculus canorus x x x x x x algemene soort 

26 bosuil Strix aluco x x x x x x campingsoort 

27 gierzwaluw Apus apus x x x

28 ijsvogel Alcedo atthis x 1x vliegend over de camping

29 zwarte specht Dryocopus martius x x x x x

30 groene specht Picus viridis x x

31 grijskopspecht Picus canus x

32 grote bonte specht Dendrocopus major x x x x x x campingsoort

33 draaihals Jynx torquilla x

34 veldleeuwerik Alauda arvensis x x

35 boerenzwaluw Hirundo rustica x x x x x x

36 huiszwaluw Delichon urbicum x x x x x x x

37 boompieper Anthus trivialis x x x

38 witte  kwikstaart Motacilla alba x x x x x x x x campingsoort

39 gele kwikstaart Motacilla flava x

40 grote gele kwikstaart Motacilla cinerea x x x x x x

41 heggenmus Prunella modularis x x x x x

42 roodborst Erithacus rubeculla x x x x x x x campingsoort

43 nachtegaal Luscinia megarhynchos x x

44 gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus x x x x

45 zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros x x x x x x

46 roodborsttapuit Saxicola rubicola x

47 zanglijster Turdus philomelos x x x x x x x x campingsoort
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48 grote lijster Turdus viscivorus x x x x x x

49 kramsvogel Turdus pilaris x

50 merel Turdus merula x x x x x x x campingsoort

51 tuinfluiter Sylvia borin x x x x x redelijk algemeen 

52 zwartkop Sylvia atricapilla x x x x x x x x campingsoort

53 grasmus Sylvia communis x x x

54 kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus x

55 bosrietzanger Acrocephalus palustris  x x

56 grote karekiet Acrocephalus arundinaceus x

57 fitis Phylloscopus trochilus x x x x x

58 fluiter Phylloscopus sibilatrix x x x x x

59 tjiftjaf Phylloscopus collybita x x x x x x x

60 goudhaan Regulus regulus x x x x x x

61 vuurgoudhaan Regulus ignicapilla x x x x x x x campingsoort.

62 winterkoning Troglodytes troglodytes x x x x x x x x

63 koolmees Parus major x x x x x x x redelijk algemeen 

64 zwarte mees Periparus ater x x x x x x algemeen

65 pimpelmees Cyanistes caeruleus x x x x

66 kuifmees Lophophanes cristatus x x x x redelijk algemeen

67 glanskop Poecile palustris x x x incidenteel 

68 staartmees Aegithalos caudatus x

69 boomklever Sitta europaea x x x campingsoort

70 boomkruiper Certhia brachydactyla x x x x

71 grauwe klauwier Lanius collurio x  

72 ekster Pica pica x x x

73 gaai Garrulus glandarius x x x x x

74 notenkraker Nucifraga caryocatactes x

75 kauw Corvus monedula 

76 roek Corvus frugilegus x x

77 zwarte kraai Corvus corone x x x x x x x x

78 raaf Corvus corax x x x x

79 spreeuw Sturnus vulgaris x x x

80 wielewaal Oriolus oriolus x x x

81 huismus Passer domesticus x x x x x

82 ringmus Passer montanus x

83 vink Fringilla coelebs x x x x x x x x campingsoort 

84 kneu Carduelis cannabinu  x

85 putter Carduelis carduelis x x x

86 groenling Chloris chloris x x x x x

87 europese kanarie Serinus serinus x x x

88 goudvink Pyrrhula pyrrhula x x x x x

89 appelvink Coccothraustes coccothraustes x overvliegend over camping

90 kruisbek Loxia curvirostra x x x x

91 rietgors Emberiza schoeniclus x

92 geelgors Emberiza citrinella x x

aantal soorten: 92 André Kommer. 
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Verder is er voor Baden-Württemberg een groot aantal flora en fauna “groepen” in  

boekvorm beschreven. 

Omdat Baden-Württemberg met de Zuid-Pfalz aan de noordelijke uitlopers van de Vogezen 

grenst en meer nog omdat het Zwarte Woud de tweeling is van de Vogezen zijn deze 

boeken een zeer nuttige (achtergrond) informatiebron. 

De drie delen met mossen, en de twee delen met korstmossen horen zelfs tot de “standaard-

literatuur”. 

 

Samengesteld door Marc Schmitz 

  



Samenstelling verslag: 

 

Marlies Huijzer 

Martin Stevens 

Foto’s: Martin Stevens, tenzij anders vermeld. 
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plantenfamilie Nederlandse naam wetenschappelijke naam

SPORE(VAAT)PLANTEN: WOLFSKLAUWEN, PAARDESTAARTEN, VARENS

Wolfsklauw-familie Kleine wolfsklauw Diphasiastrum tristachyum x

Wolfsklauw-familie Dennenwolfsklauw Huperzia selago x x x x

Wolfsklauw-familie Stekende wolfsklauw Lycopodium annotinum x x x

Wolfsklauw-familie Grote wolfsklauw Lycopodium clavatum x x x 11) x

Addertong-familie Addertong Ophioglossum vulgatum x

Paardestaart-familie Heermoes Equisetum arvense x x x x x x x x x x x

Paardestaart-familie Holpijp Equisetum fluviatile x x x x

Paardestaart-familie Lidrus Equisetum palustre x x

Paardestaart-familie Bospaardestaart Equisetum sylvaticum x x

Adelaarsvaren-familie Adelaarsvaren Pteridium aquilinum x x x x x x x x x x x x x

Dubbelloof-familie Dubbelloof Blechnum spicant x x x x x x x x x

Eikvaren-familie Eikvaren Polypodium interjectum/vulgare x x 4) x x x x x x

Moerasvaren-familie Stippelvaren Oreopteris limbosperma x x x x x x x x x x

Moerasvaren-familie Smalle beukvaren Phegopteris connectilis x x x x x x

Niervaren-familie Geschubde mannetjsvaren s.l. Dryopteris affinis s.l. x

Niervaren-familie Geschubde mannetjsvaren s.s. Dryopteris affinis ssp. affinis var. affinis x x x x x

Niervaren-familie “Borreri's mannetjesvaren” Dryopteris affinis ssp. borreri x x

Niervaren-familie “Cambrische mannetjesvaren” Dryopteris affinis ssp. cambrensis x

Niervaren-familie Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana x x x x x x x

Niervaren-familie Brede stekelvaren Dryopteris dilatata x x x x x x x x x x x x
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Niervaren-familie Mannetjesvaren s.s. Dryopteris filix-mas s.s. x x x x x x

Niervaren-familie Mannetjesv./Gesch.m.-complex Dryopteris filix-mas/affinis-complex x x x x x x x

Niervaren-familie “Bastaard-varen” Dryopteris remota x

Niervaren-familie Stijve naaldvaren Polystichum aculeatum x 9) x

Niervaren-familie Zachte naaldvaren Polystichum setiferum x

Streepvaren-familie Zwartsteel Asplenium adiantum-nigrum x x 16)

Streepvaren-familie “Eironde streepvaren” Asplenium obovatum ssp. billotii x

Streepvaren-familie Muurvaren Asplenium ruta-muraria x x x x x x 16) x x

Streepvaren-familie Tongvaren Asplenium scolopendrium x x 14) x 16)

Streepvaren-familie Steenbreekvaren, “zure ssp.” Asplenium trichomanes ssp. trichom. x x x x x 15) x x

Streepvaren-familie Steenbreekvaren, “indiffer. ssp.” Asplenium trichom. ssp. quadrivalens x

Vliesvaren-familie Vliesvaren Hymenophyllum tunbrigense x

Vliesvaren-familie “Grotvliesvaren” Trichomanes speciosum x

Wijfjesvaren-familie Wijfjesvaren Athyrium filix-femina x x x x x x x x x x x x x x

Wijfjesvaren-familie Blaasvaren Cystopteris fragilis x x 9) x x 16) x

Wijfjesvaren-familie Gebogen driehoeksvaren Gymnocarpium dryopteris x x x x

Wijfjesvaren-familie Rechte driehoeksvaren Gymnocarpium robertianum x

NAAKTZADIGEN, naaldbomen

Dennen-familie Zilverspar Abies alba x x x x x x x

Dennen-familie Fijnspar Picea abies x x x

Dennen-familie Spar sp. Picea sp. x x x x x

Dennen-familie Grove den Pinus sylvestris x x x x x

Dennen-familie Douglasspar Pseudotsuga menziesii x x

Taxus-familie Taxus Taxus baccata x

BEDEKTZADIGEN - EENZAADLOBBIGEN

Russen-familie Veldrus Juncus acutiflorus x x

Russen-familie Zomprus Juncus articulatus x x

Russen-familie Knolrus Juncus bulbosus x x x x

Russen-familie Biezenknoppen Juncus conglomeratus x

Russen-familie Pitrus Juncus effusus x x x x x x x x x x

Russen-familie Zeegroene rus Juncus inflexus x x x

Russen-familie Trekrus Juncus squarrosus x

Russen-familie Tengere rus Juncus tenuis x x x

Russen-familie Gewone veldbies Luzula campestris x 2) x x x x

Russen-familie Witte veldbies Luzula luzuloides x x x x x x x x x x

Russen-familie Veelbloemige veldbies, veelbl. ssp. Luzula multiflora ssp. multiflora x x x x x ? x x

Russen-familie Ruige veldbies Luzula pilosa x x

Russen-familie Grote veldbies Luzula sylvatica x x x x x x

Cypergrassen-familie Scherpe zegge Carex acuta x

Cypergrassen-familie Moeraszegge Carex acutiformis x x x x
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Cypergrassen-familie Trilgraszegge Carex brizoides x 1) x 5) x 1)

Cypergrassen-familie Afgekorte zegge Carex curta x 6) x

Cypergrassen-familie Tweerijige zegge Carex disticha x x

Cypergrassen-familie Groene bermzegge Carex divulsa ssp. divulsa x

Cypergrassen-familie Zeegroene zegge Carex flacca x x

Cypergrassen-familie Ruige zegge Carex hirta x x x x x

Cypergrassen-familie Zwarte zegge Carex nigra x x 5) x x

Cypergrassen-familie Valse voszegge Carex otrubae x

Cypergrassen-familie Hazenzegge Carex ovalis x x x x

Cypergrassen-familie Bleke zegge Carex pallescens x x x

Cypergrassen-familie Blauwe zegge Carex panicea x x 7) x

Cypergrassen-familie Pluimzegge Carex paniculata x

Cypergrassen-familie Hangende zegge Carex pendula x x x x x x

Cypergrassen-familie Pilzegge Carex pilulifera x x x x x x x

Cypergrassen-familie IJle zegge Carex remota x x x x x x x x

Cypergrassen-familie Snavelzegge Carex rostrata x x

Cypergrassen-familie Gewone bermzegge Carex spicata x

Cypergrassen-familie Boszegge Carex sylvatica x x x x x x x x x

Cypergrassen-familie Blaaszegge Carex vesicaria x x 8)

Cypergrassen-familie Eenarig wollegras Eriophorum vaginatum x

Cypergrassen-familie Bosbies Scirpus sylvaticus x x x

Cypergrassen-familie Veenbies Trichophorum cespitosum x

Grassen-familie Moerasstruisgras Agrostis canina x x

Grassen-familie Gewoon struisgras Agrostis capillaris x x 2) x x x x

Grassen-familie Fioringras Agrostis stolonifera x x x

Grassen-familie Duist Alopecurus myosuroides x

Grassen-familie Grote vossenstaart Alopecurus pratensis x x x

Grassen-familie IJle dravik Anisantha sterilis x x x

Grassen-familie Zwenkdravik Anisantha tectorum x x

Grassen-familie Reukgras Anthoxanthum odoratum x x x x x x x x

Grassen-familie Glanshaver Arrhenatherum elatius x x x x

Grassen-familie Gevinde kortsteel Brachypodium pinnatum x

Grassen-familie Boskortsteel Brachypodium sylvaticum x

Grassen-familie Bevertjes Briza media x

Grassen-familie Bergdravik Bromopsis erecta x x

Grassen-familie Zachte dravik s.l. Bromus hordeaceus x

Grassen-familie Zachte dravik, gewone ssp. Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus x x

Grassen-familie Bosstruisriet?? Calamagrostis arundinacea?? x 12)

Grassen-familie Kamgras Cynosurus cristatus x x x

Grassen-familie Kropaar Dactylis glomerata x x x x x x
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Grassen-familie Tandjesgras Danthonia decumbens x x

Grassen-familie Ruwe smele Deschampsia caespitosa x x x x x x

Grassen-familie Bochtige smele Deschampsia flexuosa x x x x x x x x

Grassen-familie Boszwenkgras Festuca altissima x

Grassen-familie Rietzwenkgras Festuca arundinacea x x x x

Grassen-familie Schapengras s.l. Festuca filiformis/ovina x 2)

Grassen-familie Reuzenzwenkgras Festuca gigantea x x

Grassen-familie Beemdlangbloem Festuca pratensis x x x

Grassen-familie Rood zwenkgras Festuca rubra x 2) x x

Grassen-familie Mannagras Glyceria fluitans x x x x x x

Grassen-familie Liesgras Glyceria maxima x

Grassen-familie Beemdhaver Helictotrichon pratense x

Grassen-familie Zachte haver Helictotrichon pubescens x x x

Grassen-familie Gestreepte witbol Holcus lanatus x x x x x

Grassen-familie Gladde witbol Holcus mollis x x x x x

Grassen-familie Engels raaigras Lolium perenne x x x x

Grassen-familie Eenbloemig parelgras Melica uniflora x x x x

Grassen-familie Bosgierstgras Milium effusum x x x x x

Grassen-familie Pijpenstrootje Molinia caerulea x x x x x

Grassen-familie Borstelgras Nardus stricta x x

Grassen-familie Rietgras Phalaris arundinacea x x x

Grassen-familie Timoteegras Phleum prratense ssp. pratense x

Grassen-familie Riet Phragmites australis x

Grassen-familie Straatgras Poa annua x x x x x x x

Grassen-familie Plat beemdgras Poa compressa x

Grassen-familie Schaduwgras Poa nemoralis x x x

Grassen-familie Veldbeemdgras Poa pratensis x x x x

Grassen-familie Ruw beemdgras Poa trivialis x x x x x

Grassen-familie Goudhaver Trisetum flavescens x

overige eenzaadlobbigen (kroos, waterpest, orchideeën, e.d.)

Aronskelk-familie Klein kroos Lemna minor x

Asperge-familie Dalkruid Maianthemum bifolium x x x x x

Asperge-familie Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum x x x

Asperge-familie Kranssalomonszegel Polygonatum verticillatum x

Herfsttijloos-familie Herfsttijloos Colchicum autumnale x x

Lisdodde-familie Bastaard-lisdodde Typha angustifolia x latifolia = x glauca x

Lisdodde-familie Grote lisdodde Typha latifolia x x x

Lissen-familie Gele lis Iris pseudacorus x x x

Orchideeën-familie Harlekijn Anacamptis morio x

Orchideeën-familie Hondskruid (ook witte vorm) Anacamptis pyramidalis x x
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Orchideeën-familie Bleek bosvogeltje Cephalantera damasonium x

Orchideeën-familie NOG Handekenskruid Dactylorrhiza sp. x 8)

Orchideeën-familie Bokkenorchis Himantoglossum hircinum x

Orchideeën-familie Grote keverorchis Listera ovata x

Orchideeën-familie Hommelorchis Ophrys fuciflora x

Orchideeën-familie Mannetjesorchis Orchis mascula x

Orchideeën-familie Nachtorchis Platanthera sp. x

Orchideeën-familie Welriekende nachtorchis Platanthera bifolia x

Waterkaarde-familie Smalle waterpest Elodea nuttallii x

BEDEKTZADIGEN - TWEEZAADLOBBIGEN, loofbomen en -struiken e.d.

Berberis-familie Zuurbes Berberis vulgaris x

Berken-familie Zwarte els Alnus glutinosa x x x x x

Berken-familie Ruwe berk Betula pendula x x x x

Berken-familie Zachte berk Betula pubescens x

Berken-familie Haagbeuk Carpinus betulus x x x x x

Berken-familie Hazelaar Corylus avellana x x x x

Helmkruid-familie Vlinderstruik Buddleja davidii x x

Hennep-familie Hop Humulus lupulus x x

Hulst-familie Hulst Ilex aquifolium x x x 3)

Kamperfoelie-familie Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum x x x

Kamperfoelie-familie Rode kamperfoelie Lonicera xylosteum x

Klimop-familie Klimop Hedera helix x x x x

Kornoelje-familie Rode kornoelje Cornus sanguinea x x

Muskuskruid-familie Kruidvlier Sambucus ebulus x

Muskuskruid-familie Gewone vlier Sambucus nigra x

Muskuskruid-familie Gelderse roos Viburnum opulus x x x

Muskuskruid-familie Wollige sneeuwbal Viburnum lantana x

Napjesdragers-familie Tamme kastanje Castanea sativa x

Napjesdragers-familie Beuk Fagus sylvatica x x x x x x x x

Napjesdragers-familie Wintereik Quercus petraea x x x x x x x

Napjesdragers-familie Zomereik Quercus robur x x x x x x x

Olijf-familie Es Fraxinus excelsior x x

Olijf-familie Wilde liguster Ligustrum vulgare x

Ranonkel-familie Bosrank Clematis vitalba x

Rozen-familie Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna x x x x x

Rozen-familie Gewone vogelkers Prunus padus x

Rozen-familie Sleedoorn Prunus spinosa x x x

Rozen-familie Zoete kers Prunus avium x

Rozen-familie Hondsroos Rosa canina s.l. x

Rozen-familie Dauwbraam Rubus caesius x
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Rozen-familie Gewone braam s.l. Rubus fruticosus s.l. x x x x x x

Rozen-familie Framboos Rubus idaeus x x

Rozen-familie Meelbes Sorbus aria x x

Rozen-familie Lijsterbes Sorbus aucuparia x x x x x x

Sandelhout-familie Vogellijm, maretak Viscum album x x x x

Vlinderbloemen-familie Brem Cytisus scoparius x x x x x x x x

Wegedoorn-familie Wegedoorn Rhamnus catharticus x

Wegedoorn-familie Sporkehout Rhamnus frangula x

Wilgen-familie Balsempopulier Populus balsamifera x

Wilgen-familie Ratelpopulier Populus tremula x x x x x

Wilgen-familie Schietwilg Salix alba x x

Wilgen-familie Geoorde wilg Salix aurita x x x x

Wilgen-familie Boswilg Salix caprea x x x x

Wilgen-familie Grauwe wilg Salix cinerea x x

Zeepboom-familie Spaanse aak Acer campestre x

Zeepboom-familie Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus x x x

Zeepboom-familie Witte paardenkastanje Aesculus hippocastanum x

BEDEKTZADIGEN - TWEEZAADLOBBIGEN, kruiden en dwergstruiken

Anjer-familie Gewone hoornbloem Cerastium fontanum ssp. vulgare x x x x

Anjer-familie Kluwenhoornbloem Cerastium glomeratum x x

Anjer-familie Viltige hoornbloem Cerastium tomentosum x ?

Anjer-familie Drienerfmuur Moehringia trinervia x x x x x x

Anjer-familie Liggende vetmuur Sagina procumbens x x

Anjer-familie Eenjarige hardbloem Scleranthus annuus ssp. annuus x

Anjer-familie Dagkoekoeksbloem Silene dioica x x x x x x x x

Anjer-familie Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi x x x x x

Anjer-familie Avondkoekoeksbloem Silene latifolia x

Anjer-familie Blaassilene Silene vulgaris x

Anjer-familie Rode schijnspurrie Spergularia rubra x

Anjer-familie Grasmuur Stellaria graminea x

Anjer-familie Grote muur Stellaria holostea x x x x x x x x

Anjer-familie Vogelmuur Stellaria media x x

Anjer-familie Bosmuur Stellaria nemorum x

Anjer-familie Zeegroene muur Stellaria palustris x x

Anjer-familie Moerasmuur Stellaria uliginosa x x x

Balsamien-familie Reuzenbalsemien Impatiens glandulifera x

Brandnetel-familie Grote brandnetel Urtica dioica x x x x x

Brandnetel-familie Grote brandnetel Urtica dioica x x

Bremraap-familie Vlasleeuwebek Linaria vulgaris x x x

Bremraap-familie Harige ratelaar Rhinanthus alectorolophus x x
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Bremraap-familie Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius x

Bremraap-familie Kleine ratelaar Rhinanthus minor x x x

Bremraap-familie Wilde weit Melampyrum arvense x ?

Bremraap-familie Hengel Melampyrum pratense x x x

Bremraap-familie Moeraskartelblad Pedicularis palustris x x

Bremraap-familie Muurleeuwenbek Cymbalaria muralis x x

Bremraap-familie Vingerhoedskruid Digitalis purpurea x x x x

Composieten-familie Duizendblad Achillea millefolium x x x x x x

Composieten-familie “Adenostyles” Adenostyles alliariae x

Composieten-familie Kleine klis Arctium minus x x

Composieten-familie Klis Arctium sp. x

Composieten-familie Bijvoet Artemisia vulgaris x x

Composieten-familie Madeliefje Bellis perennis x x x x

Composieten-familie Driedistel Carlina vulgaris x

Composieten-familie Gewoo knoopkruid Centaurea jacea x x x

Composieten-familie Akkerdistel Cirsium arvense x x x

Composieten-familie Moesdistel Cirsium oleraceum x x x

Composieten-familie Kale jonker Cirsium palustre x  x 8) x x x x

Composieten-familie Speerdistel Cirsium vulgare x x x

Composieten-familie Groot streepzaad Crepis biennis x x x

Composieten-familie Kleine streepzaad Crepis capillaris x x

Composieten-familie Zomerfijnstraal Erigeron annuus x

Composieten-familie Koninginnekruid Eupatorium cannabinum x x x

Composieten-familie Bosdroogbloem Gnaphalium sylvaticum x x x

Composieten-familie Muurhavikskruid Hieracium murorum x

Composieten-familie Muizenoor s.l. Hieracium pilosella s.l. x 2) x x x x x

Composieten-familie Havikskruid Hieracium sp. x x x

Composieten-familie Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata x x x x

Composieten-familie Donderkruid Inula conyzae x

Composieten-familie Viltig kruiskruid Jacobaea erucifolius x x

Composieten-familie Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris x x

Composieten-familie Kompassla Lactuca serriola x

Composieten-familie Akkerkool Lapsana communis x x x x

Composieten-familie Ruige leeuwentand Leontodon hispidus x x

Composieten-familie Gewone margriet Leucanthemum vulgare x x x x x

Composieten-familie Schijfkamille Matricaria discoidea x x

Composieten-familie Muursla Mycelis muralis x x x x x x

Composieten-familie Wit hoefblad Petasites albus [x] 11)

Composieten-familie “Hazensla, Rode bergsla” Prenanthes purpurea x x

Composieten-familie Heelblaadjes Pulicaria dysenterica x
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Composieten-familie Waterkruiskruid Senecio aquaticus x

Composieten-familie Schaduwkruiskruid Senecio nemorensis x x x

Composieten-familie Klein kruiskruid Senecio vulgaris x

Composieten-familie Canadese guldenroede Solidago canadensis x x x

Composieten-familie Gekroesde melkdistel Sonchus asper x x

Composieten-familie Gewone melkdistel Sonchus oleraceus x x x x

Composieten-familie Boerenwormkruid Tanacetum vulgare x x x

Composieten-familie Paardebloem Taraxacum officinale s.l. x x x x x

Composieten-familie Gele morgenster Tragopogon pratensis ssp. pratensis x x x x x

Composieten-familie Klein hoefblad Tussilago farfara x x

Duizendknoop-familie Japanse duizendknoop Fallopia japonica x x

Duizendknoop-familie Adderwortel Polygonum bistorta x 5) x x

Duizendknoop-familie Waterpeper Polygonum hydropiper x x x

Duizendknoop-familie Veldzuring Rumex acetosa x x x x x x x

Duizendknoop-familie Schapenzuring Rumex acetosella x x 2) x x

Duizendknoop-familie Kluwenzuring Rumex conglomeratus x

Duizendknoop-familie Krulzuring Rumex crispus x

Duizendknoop-familie Waterzuring Rumex hydrolapathum x

Duizendknoop-familie Ridderzuring Rumex obtusifolius x x x x

Duizendknoop-familie Bloedzuring Rumex sanguineus x x

Heide-familie Struikhei Calluna vulgaris x x x x x x

Heide-familie Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus x x x x x x x

Helmkruid-familie Knopig helmkruid Scrophularia nodosa x x x

Helmkruid-familie Gevleugeld helmkruid Scrophularia umbrosa x

Hertshooi-familie Liggend hertshooi Hypericum humifusum x 2) x x

Hertshooi-familie Kantig hertshooi Hypericum maculatum x x x x x

Hertshooi-familie St. Janskruid Hypericum perforatum x x x x

Hertshooi-familie Fraai hertshooi Hypericum pulchrum x

Kaasjeskruid-familie Kaasjeskruid Malva sp. x

Kaasjeskruid-familie Zomerlinde Tilia platyphyllos x

Kamperfoelie-familie Grote kaardebol Dipsacus fullonum x x x

Kamperfoelie-familie Rode kamperfoelie Lonicera xylosteum x

Kamperfoelie-familie Blauwe knoop Succisa pratensis x

Kamperfoelie-familie Kleine valeriaan Valeriana dioica x (5))

Kamperfoelie-familie Echte valeriaan s.l. Valeriana officinalis s.l. x

Kamperfoelie-familie Echte valeriaan, gewone ssp. Valeriana officinalis ssp. officinalis x

Kamperfoelie-familie Veldsla Valerianella locusta x

Kardinaalmuts-familie Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus x

Kattestaart-familie Grote kattestaart Lythrum salicaria x x x

Klaverzuring-familie Witte klaverzuring Oxalis acetosella x x x x x x x

Page 8



plantenlijst

Klokjes-familie Weideklokje Campanula patula x

Klokjes-familie Grasklokje Campanula rotundifolia x

Klokjes-familie Zwartblauwe rapunzel Phyteuma spicatum ssp. nigrum x x x x x x x

Klokjes-familie Ruig klokje Campanula trachelium x

Kornoelje-familie Rode kornoelje Cornus sanguinea x

Komkommer-familie Heggenrank Bryonia dioica x

Kruisbloemen-familie Look-zonder-look Alliaria petiolata x x x

Kruisbloemen-familie Zandraket Arabidopsis thaliana x x x x

Kruisbloemen-familie Torenkruid Arabis glabra x x

Kruisbloemen-familie Tengere zandmuur Arenaria leptoclados  x ?

Kruisbloemen-familie Gewone zandmuur Arenaria serpyllifolia x

Kruisbloemen-familie Gewoon barberakruid Barbarea vulgaris x x

Kruisbloemen-familie Herderstasje Capsella bursa-pastoris x x x

Kruisbloemen-familie Bittere veldkers Cardamine amara x

Kruisbloemen-familie Bosveldkers Cardamine flexuosa x x

Kruisbloemen-familie Pinksterbloem Cardamine pratensis x x x

Kruisbloemen-familie Hongerbloempje Draba muralis x

Kruisbloemen-familie Tuinudaspenning Lunaria annua x

Kruisbloemen-familie Waterkers Nasturtium sp. x

Kruisbloemen-familie Knopherik Raphanus raphanistrum x

Kruisbloemen-familie Gele waterkers Rorippa amphibia x

Kruisbloemen-familie Akkerkers Rorippa sylvestris x

Kruisbloemen-familie Herik Sinapis arvensis x

Lipbloemen-familie “Bastaard-zenegroen” Ajuga pyramidalis x reptans x

Lipbloemen-familie Kruipend zenegroen Ajuga reptans x x x x x x x

Lipbloemen-familie Hennepnetel Galeopsis sp. x x x

Lipbloemen-familie Hondsdraf Glechoma hederacea x x x x x

Lipbloemen-familie Gele dovenetel s.l. Lamiastrum galeobdolon s.l. x x x

Lipbloemen-familie Grote gele dovenetel Lamiastrum galeobdolon ssp. montanum x

Lipbloemen-familie Witte dovenetel Lamium album x x x

Lipbloemen-familie Paarse dovenetel Lamium purpureum x x

Lipbloemen-familie Wolfspoot Lycopus europaeus x x x x x x

Lipbloemen-familie Watermunt Mentha aquatica x x

Lipbloemen-familie Akkermunt Mentha arvensis x x

Lipbloemen-familie Wollige munt Mentha longif. x suaveol. = x rotundifolia x

Lipbloemen-familie Wilde marjolein Origanum vulgare x x

Lipbloemen-familie Gewone brunel Prunella vulgaris x x x x x

Lipbloemen-familie Veldsalie Salvia pratensis x

Lipbloemen-familie Blauw glidkruid Scutellaria galericulata x x

Lipbloemen-familie Betonie Stachys recta x 2)
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Lipbloemen-familie Bosandoorn Stachys sylvatica x x x

Lipbloemen-familie Valse salie Teucrium scorodonia x x x x

Lipbloemen-familie Grote tijm Thymus pulegioides x

Lipbloemen-familie Kleine tijm Thymus serpyllum x x x

Maagdenpalm-familie Kleine maagdenpalm Vinca minor x x

Nachtschade-familie Wolfskers Atropa bella-donna x x 10) x

Ooievaarsbek-familie Fijne ooievaarsbek Geranium columbinum x x x

Ooievaarsbek-familie Slipbladige ooievaarsbek Geranium dissectum x x x

Ooievaarsbek-familie Zachte ooievaarsbek Geranium molle x x x

Ooievaarsbek-familie Beemdooievaarsbek Geranium pratense x

Ooievaarsbek-familie Kleine ooievaarsbek Geranium pusillum x x

Ooievaarsbek-familie Bermooievaarsbek Geranium pyrenaicum x x x x

Ooievaarsbek-familie Robertskruid Geranium robertianum x x x x x

Papaver-familie Stinkende gouwe Chelidonium majus x x x

Papaver-familie Bleke klaproos Papaver dubium x

Papaver-familie Klaproos sp. Papaver sp. x

Ranonkel-familie Christoffelkruid Actaea spicata x

Ranonkel-familie Bosanemoon Anemone nemorosa x x x x x

Ranonkel-familie Dotterbloem Caltha palustris x x x x x

Ranonkel-familie Speenkruid Ficaria verna x x

Ranonkel-familie “Akonietblad(?)boterbloem” Ranunculus (cf.) aconitifolius x 8)

Ranonkel-familie Scherpe boterbloem Ranunculus acris x x x x x x x x x

Ranonkel-familie Knolboterbloem Ranunculus bulbosus x x x

Ranonkel-familie Egelboterbloem Ranunculus flammula x x x x

Ranonkel-familie Kruipende boterbloem Ranunculus repens x x x x x x x x

Ranonkel-familie Kruipende boterbloem Ranunculus repens x x

Reseda-familie Wilde reseda Reseda lutea x

Reseda-familie Wouw Reseda luteola x

Rozen-familie Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria x

Rozen-familie Slanke vrouwenmantel Alchemilla micans x

Rozen-familie Fraaie vrouwenmantel Alchemilla mollis x ?

Rozen-familie Vrouwenmantel Alchemilla sp. x x

Rozen-familie Geelgroene vrouwenmantel Alchemilla xanthochlora x

Rozen-familie Moerasspirea Filipendula ulmaria x x x x

Rozen-familie Aardbei Fragaria sp. x x

Rozen-familie Bosaardbei Fragaria vesca x x x x x x x

Rozen-familie Geel nagelkruid Geum urbanum x x x

Rozen-familie Geel nagelkruid Geum urbanum x x

Rozen-familie Zilverschoon Potentilla anserina x x x

Rozen-familie Tormentil Potentilla erecta x x x x x x x x
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Rozen-familie Vijfvingerkruid Potentilla reptans x x x

Rozen-familie Aardbeiganzerik Potentilla sterilis x x x x x

Rozen-familie Kleine pimpernel Sanguisorba minor x x

Ruwbladigen-familie Akkervergeetmijnietje Myosotis arvensis x x x

Ruwbladigen-familie Zompvergeetmijnietje Myosotis laxa x

Ruwbladigen-familie Gewone smeerwortel Symphytum officinale x

Schermbloemen-familie Zevenblad Aegopodium podagraria x x x

Schermbloemen-familie Gewone engelwortel Angelica sylvestris x x x x

Schermbloemen-familie Fluitenkruid Anthriscus sylvestris x x x

Schermbloemen-familie Goudscherm Bupleurum falcatum x x

Schermbloemen-familie “Ruige kervel” Chaerophyllum hirsutum x x 8) x x ? x

Schermbloemen-familie Wilde peen Daucus carota x x x x

Schermbloemen-familie Gewone berenklauw Heracleum sphondylium x x x x x x x

Schermbloemen-familie Pastinaak Pastinaca sativa x

Schermbloemen-familie Grote bevernel Pimpinella major x x

Sleutelbloem-familie Rood guichelheil Anagallis arvensis ssp. arvensis x x

Sleutelbloem-familie Boswederik Lysimachia nemorum x x x x x x

Sleutelbloem-familie Penningkruid Lysimachia nummularia x x x

Sleutelbloem-familie Grote wederik Lysimachia vulgaris x x x

Sleutelbloem-familie Gulden sleutelbloem Primula veris x x

Steenbreek-familie Verspreidbladig goudveil Chrysosplenium alternifolium x x x

Steenbreek-familie Paarbladig goudveil Chrysosplenium oppositifolium x x x

Steenbreek-familie Knolsteenbreek Saxifraga granulata x

Steenbreek-familie Kandelaartje Saxifraga tridactylites x

Sterbladigen-familie Kruisbladwalstro Cruciata laevipes x x x x x

Sterbladigen-familie Kleefkruid Galium aparine x x x x x

Sterbladigen-familie Glad walstro Galium mollugo x x x x x x

Sterbladigen-familie Lievevrouwebedstro Galium odoratum x x x x

Sterbladigen-familie Moeraswalstro Galium palustre x x

Sterbladigen-familie Liggend walstro Galium saxatile x x x x x x

Sterbladigen-familie Ruw walstro Galium uliginosum x

Teunisbloem-familie Wilgenroosje Chamerion angustifolium x x

Teunisbloem-familie Groot heksenkruid Circaea lutetiana x x x

Teunisbloem-familie Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum x

Teunisbloem-familie Bergbasterdwederik Epilobium montanum x

Teunisbloem-familie Bleke basterdwederik Epilobium roseum x

Teunisbloem-familie Kantige basterdwederik Epilobium tetragonum x

Teunisbloem-familie Teunisbloem Oenothera sp. x

Vetplanten-familie Muurpeper Sedum acre x x

Vetplanten-familie Wit vetkruid Sedum album x
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Viooltjes-familie Akkerviooltje Viola arvensis x

Viooltjes-familie Hondsviooltje Viola canina x 2)

Viooltjes-familie Ruig viooltje Viola hirta x

Viooltjes-familie Moerasviooltje Viola palustris x 7) x

Viooltjes-familie Bleeksporig bosviooltje Viola riviniana x x x x x x x

Vlas-familie Geelhartje Linum catharticum x (?) x

Vleugeltjesbloem-familie Kuif/Gewone vleugeltjesbloem Polygala comosa/vulgaris x

Vleugeltjesbloem-familie Vleugeltjesbloem Polygala sp. x

Vleugeltjesbloem-familie Gewone vleugeltjesbloem Polygala vulgaris x 2) x x x x x

Vlinderbloemen-familie Wondklaver Anthyllus vulneraria x x

Vlinderbloemen-familie Hokjespeul Astragalus glycyphyllos x x

Vlinderbloemen-familie Pijlbrem Chamaespartium sagittale x

Vlinderbloemen-familie Duitse brem Genista germanica x x

Vlinderbloemen-familie Kruipbrem Genista pilosa x 3) x x x x 11) x

Vlinderbloemen-familie Verfbrem Genista tinctoria x x

Vlinderbloemen-familie Knollathyrus Lathyrus linifolius x x

Vlinderbloemen-familie Knollathyrus “berg”-var. Lathyrus linifolius var. montanus x

Vlinderbloemen-familie Veldlathyrus Lathyrus pratensis x x

Vlinderbloemen-familie Boslathyrus Lathyrus sylvestris x x

Vlinderbloemen-familie Gewone rolklaver Lotus corniculatus x x x x x x x

Vlinderbloemen-familie Moerasrolklaver Lotus pedunculatus x x x

Vlinderbloemen-familie Hopklaver Medicago lupulina x x x x x

Vlinderbloemen-familie Witte honingklaver Melilotus albus x

Vlinderbloemen-familie Honingklaver Melilotus sp. x

Vlinderbloemen-familie Kruipend stalkruid Ononis repens ssp. repens x

Vlinderbloemen-familie Klein vogelpootje Ornithopus perpusillus x 2) x

Vlinderbloemen-familie Hauwklaver Tetragonolobus maritimus x x

Vlinderbloemen-familie Hauwklaver Tetragonolobus maritimus x

Vlinderbloemen-familie Liggende klaver Trifolium campestre x x

Vlinderbloemen-familie Kleine klaver Trifolium dubium x x x x

Vlinderbloemen-familie Rode klaver Trifolium pratense x x x x x

Vlinderbloemen-familie Witte klaver Trifolium repens x x x x x

Vlinderbloemen-familie Vogelwikke Vicia cracca x x

Vlinderbloemen-familie Ringelwikke Vicia hirsuta x x

Vlinderbloemen-familie Smalle/Vergeten/Voederwikke Vicia sativa s.l. x x

Vlinderbloemen-familie Smalle wikke Vicia sativa ssp. nigra x

Vlinderbloemen-familie Vergeten wikke Vicia sativa ssp. segetalis x x

Vlinderbloemen-familie Heggenwikke Vicia sepium x x x x x x x

Weegbree-familie Sterrekroos soort Callitriche sp. x x x

Weegbree-familie Vingerhoedskruid Digitalis purpurea x x x
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Weegbree-familie Smalle weegbree Plantago lanceolata x x x x x x x

Weegbree-familie Grote weegbree Plantago major ssp. major x x x x x x x

Weegbree-familie Ruige weegbree Plantago media x x

Weegbree-familie Akkerereprijs Veronica agrestis x

Weegbree-familie Akkerereprijs Veronica arvensis x x x

Weegbree-familie Beekpunge Veronica beccabunga x x x x x

Weegbree-familie Gewone ereprijs Veronica chamaedrys x x x x x x x

Weegbree-familie Bosereprijs Veronica montana x x x x x

Weegbree-familie Mannetjesereprijs Veronica officinalis x x x x x x x x

Weegbree-familie Grote ereprijs Veronica persica x x x

Weegbree-familie Tijmbladereprijs Veronica serpyllifolia x x x x x

Winde-familie Akkerwinde Convolvulus arvensis x

Winde-familie Haagwinde Convolvulus sepium x x x

Wolfsmelk-familie Amandelwolfsmelk Euphorbia amygdaloides x

Wolfsmelk-familie Cypreswolfsmelk Euphorbia cyparissias x

1) in berm van bosweg ten ZO van Chapelle de L'hor

2) in grasland rondom Haute Chapelle

3)langs pad naar boven vanaf begin Calluna /  bosweg omhoog 1x /  langs omweg/rondje terug / bij Robert Jambois-grot / langs brede pad terug na 150 m / pad linksaf naar Chapelle 2x

4) op stenen brug naar oude ruïne, iets hoger dan Malecôte

5) op 4-5 plekken tussen de weg en de Sarre Blanche  (tussen Chapelle de Délivrance en Malecôte)

6) in /langs rand van hoogveentje

7) in moerassig hooilandje bij Chapelle de Délivrance (Val. dioica ook langs stroompje in bos t/o Malecôte)

8) in de wegberm en/of langs de Sarre Blanche (tussen de kapel en Malecôte)

9) Château de Turquestein

10) in de bermen, veel

11) 2x Genista pilosa + 1x Lycop. clav. langs hoge brede bosweg

12) vegetatief; lijkt meest op Calamagrostis arundinacea/villosa; langs paadje vanaf Elzassblick naar boven, ± halverwege

13) in wegberm nabij Lettenbach

14) 1000-den exx.

15) 1 ex.

16) in het dorp
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