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Voorwoord 
 

Denkend aan camping La Champagne in Brivezac hoor ik weer de 
putters me wekken, zie ik de zwaluwen weer over de camping 
scheren, hoor ik weer de Dordogne ruisen. Het was een mooie plek, 
in een prachtig groene streek. 
 
We hadden echt geluk met het weer, eerst wat regen en fris, prima 
om te lopen door de bossen van tamme kastanje en haagbeuk 
vooral, afgewisseld met open stukken waar prachtige bermen en 
muurtjes de aandacht vingen. De temperatuur bleef maar stijgen 
tot vreugde van de vlinderaars, die steeds meer aan hun trekken 
kwamen en het was bij de nachtvlindershow een heerlijke 
temperatuur. 
 
De breuklijn van Meyssac, met scherpe overgang van kalk naar zuur 
en reliëf met fossielen in de kalksteen, indrukwekkend. 
Schilderachtige dorpjes en kerken, en dan de aardbeien! 
Carduncellus, Dwergarend, Glasvleugel kolibrie vlinder, torenslang... 
er was zoveel te zien en te genieten. Een heerlijk kamp met een 
lekker slotdiner. 
 
Dat alles dankzij de gedegen voorbereiding van Wietse en invaller 
Willem als excursieregelaars en zorgende Thijs als admin, waarvoor 
ze alle hulde verdienen. Alle deelnemers dank voor hun bijdrage 
aan de gezellige, positieve sfeer. 
Geniet na met dit verslag! 
     
Rita Woudstra-Brinkhuis 
 
 
 

 

 
Koffie aan de  Dordogne foto Wim vd Meer 

 
Rita                                     foto Michel van Adrichem   
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Geologische informatie 

Als je een excursie wilde met orchideeën dan ging je naar het kalkgebied. 
Vooral de excursie naar Carennac gaf een overdaad aan orchideeën, witte 
krijtrotsen en ook wat fossielen. Bij een excursie naar het gebied aan de 
oostkant van de camping zag je een heel andere flora. 

In het museum van Noailhac wordt uitgelegd hoe de scherpe overgang 
van kalkhoudende rotsen in het zuiden en siliciumgesteentes in het 
noorden is ontstaan. De grens tussen die gebieden heet de breuk van 
Meyssac. Aan de hand van een foto die in het museum is gemaakt wordt 
het ontstaan van de breuklijn uitgelegd. 

 

De kleurenplaat linksboven is van het Limousin gebied, dat een aantal 
departementen beslaat. In het midden , aan de onderkant, is met wat 
moeite “Bassin de Brive” te ontcijferen. De breuklijn loopt zuid van dit 
Bassin. Dit deel van de geologische kaart is rechtsboven afgebeeld.  

Het ontstaan van de laag A.                                                                            
Deze laag bestaat vooral uit graniet en is gevormd bij de varistische of 
hercynische gebergtevorming, 300 miljoen jaar (Ma) geleden. De aarde 
zag er toen heel anders uit dan nu. De schol waarop Afrika en Zuid 
Amerika  nog tegen elkaar aan zaten botste tegen de schol Pangea ( de 
hele aarde?! ) met Noord Amerika, Europa en Azië. Van de Appalachen in 
het westen tot ver in Azië  ontstonden gebergten. In het Limousingebied 
werd het Massief Central gevormd met bergtoppen tot 5000m. 

(Google varistische gebergtevorming en Wikipedia geeft heel veel informatie.) 

Het ontstaan van de laag B.                                                                           
Gebergten komen en gaan . Na de gebergtevorming was er een evenwicht 
ontstaan in de ondergrond voor de drukverdeling. Door erosie kwam op 
het graniet een puinlaag die van het gebergte spoelde. Dit is de B-laag. 
Door de erosie werd het gebergte steeds lichter en het weggespoelde 
puin zorgde voor steeds meer druk in het gebied rond het gebergte. Het 
duurde nog ‘even’ voor het misging en er een breuk ontstond. 

Het ontstaan van de laag C                                                                             
Weer later, 180Ma geleden, ontstond een zee aan de zuidkant ven het 
gebergte. Het water was kalkrijk en de temperatuur tropisch. In het water 
leefden veel organismen met een kalkskelet. Op de bodem van de zee 
werd een honderden meters dikke kalklaag afgezet. Dit is de laag C die op 
het puin is afgezet. De omstandigheden zoals temperatuur en kleigehalte 
van het water waren niet constant. Zo komt het dat kalkrotsen vaak mooi 
gelaagd zijn. 

Misschien was de Alpiene plooiing (130 Ma) er de oorzaak van dat er een 
breuk kwam in de harde onderlaag. De 3 plaatjes onderaan spreken voor 
zich. De breuk ging verder, door de lagen B en C. Daarna is het deel zuid 
van de breuk meer dan 100m omlaag geschoven. 

Door erosie is noord van de breuk de kalkafzetting verdwenen.  Daar is de 
B-laag weer aan het oppervlak gekomen. Gedurende de Alpiene plooiing 
is het hele gebied opgeheven en ontstonden diepe rivierdalen. 
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De tweede foto is gemaakt bij station 3 van de geologische route, vanaf 
het museum langs een mooi pad een km klimmen. Het is een doorsnede 
langs een lijn van noord (rechts) naar zuid (links). De kalkafzetting is niet 
overal even hard. De zachtere delen eroderen sneller en zó zijn heuvels 
ontstaan.  Onderzoek naar samenstelling van het gesteente en fossielen 
wijst uit dat de heuvels restanten zijn van de laag die ooit doorliep tot het 
breukvlak. ( Marne is mergel, kalksteen met een hoog kleigehalte ). 

 

Het erosiezand van de B-laag kitte aan elkaar en zó ontstond zandsteen. 
Onder water, in de kalkzee, ontstond witte zandsteen. Boven zeeniveau 
werd het ijzer in de sedimenten fel rood gekleurd onder invloed van het 
extreem warme en droge klimaat. Hier vinden we de rode zandsteen die 
favoriet was als bouwmateriaal zoals in Colonges la Rouge. De kerk in 
Beaulieu is van witte “kalkzand “ steen gebouwd. 

           

Het gesteente rond en noordelijk van de camping 
In een groot gebied rond de camping zijn de rotsen van een heel andere 
soort. Op dieptegesteente zoals graniet en peridotiet zijn sedimenten 
afgezet die onder zeer hoge druk omgezet zijn in schist en gneiss. Bij deze 
omzetting ( metamorfose ) veranderen de mineralen en kunnen kristallen 
zoals mica ontstaan. Bij gneiss is de druk zó hoog geweest dat de 
mineraalinhoud nog sterker is veranderd dan bij schist. Beide gesteenten 
zijn als gevolg van de druk sterk gelaagd. De lagen en de kristallen staan 
loodrecht op de drukrichting. 

Veel huizen hebben een dakbedekking van dit soort stenen.  Verwar deze 
stenen niet met leisteen. Leisteen is een sterk samengeperst 
kleisediment. Het is makkelijk splijtbaar maar niet metamorf zoals schist. 
Meer noordelijk van Argentat is graniet niet door sediment bedekt. 

Bij Reygade is een klein gebied ( 30ha ) met weer ander gesteente: 
serpentijn. Dit gesteente is groen van kleur en vezelig van structuur, 
daarom heet het serpentijn of slangensteen. Serpentijn is onder hoge 
druk ontstaan uit peridotiet. Dit dieptegesteente is zeer basisch en heeft 
een bijzondere chemische samenstelling. Daardoor komen in dit gebied 
een aantal bijzondere planten voor. Bij enkele huizen in die omgeving is 
serpentijn gebruikt als hoeksteen. 

Toen ik aan het eind van het kamp voor de tweede keer bij de kerk in 
Beaulieu was zag ik dat één van de pilaren aan de rechter kant van de 
ingang van serpentijn is en niet van zandsteen. Aan de linkerkant zijn een 
paar sokkels van serpentijn. Kennelijk was ook in de twaalfde eeuw 
serpentijn geliefd en kostbaar. Helaas heb ik er geen foto van maar ook 
hier helpt Google. Ga naar Beaulieu ( Dordogne ) en klik op een foto- 
verzameling van de stad. Tussen de vele foto’s zijn er een paar van het 
kerkportaal en nu je het weet zie aan de rechterkant een groene pilaar!  

Met veel dank aan Willem Wielemaker. Zijn commentaar heeft gezorgd 
voor een solide basis onder het verhaal. 

Piet Muilwijk 
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Excursie overzicht AKC Kamp Dordogne, Brivezac van 17 - 31 mei 2017                         
De uitgevoerde excursies komen uit een groslijst van ca. 80 rondwandelingen in de Departementen Corrèze (C nrs) en Lot (L nrs).  

Donderdag 18 mei 
1. (N5) Sentier de découverte de Beaulieu -sur – Dordogne. Wandeling  
    uit ‘t VVV boekje, nr 5, start marktplein in Beaulieu; met fiets/auto naar  
    Beaulieu; lengte 4,5 km; ↕ 140 m. 
2. (C2  Vanaf camping korte wandeling rond Brivezac, 5,6 km. 

3. (C4)  Bassignac le Bas.  Wandeling 4à5 km, gedeeltelijk langs GR. 
    Start op 2,5 km vanaf camping. 

Vrijdag 19 mei 
1. (C7) Puy d’Arnac  7,2 km, ↕245 m; 

2. (C10b) Combejean, langs bergbeek, 6,7 km, ↕ 225 m.  
    Start: N45-02-59 / E01-54-21. 

3.  (C12) Mercoeur  7 km,  ↕ 100m, op 14 km. 

Zaterdag 20 mei 
1. (C27) Les Balcons de laCère  7,2 km, ↕ 200m, op 26 km 

2. (C18)  Roc de Castel Argentat, 8 km, ↕ 260 m, op 21 km 

3. (C14)  Curemonte, 6,9 km, ↕ 115 m, 16 km. 

Zondag 21 mei 
8:00 uur, Vogelherkenning op de camping 

09:30 uur, vertrek overige excursies 

1. (C6)  Reygade serpentijn gebied en Natura 2000, 6 km, ↕ 100 m. 

2. (N5) Sentier de découverte de Beaulieu –s- D, herhaling van 18 mei. 

3, (C7)  Puy d’Arnac orchideeën, korte wandeling, herhaling 19 mei 

 
 

Maandag  22 mei 
1. (C29),   Geologie museum + wandeling vanuit Noailhac  7,2 km 
     Start (P) bij kerk, bezoek museum en rondwandeling langs 3  
     geologische sites 

2. (C19), La Gleygeolle Meyssac  start bij geopunt 4 en met auto 
    naar geopunt 5 en met auto naar start deelwandeling bij 
    N45 03 21  /E 01 40 22,2 , (onderste deel van C19) verkorting via 
    N45 03 20,4 /E 01 41 18 

3. (C21) Circuit des Lavoirs. Start Collonges-la-Rouge, 7 km, ↕ 100 m 

Dinsdag 23 mei 
1. (C29) Noailhac, herhaling van 22 mei. 

2.  (L5), de la Couasne de Floirac stroomgebied van de Dordogne,  
    Gemakkelijk, lengte 8,5 km, op 26 km vanaf camping 

3.  (C10b), Combejean herhaling van 19 mei. 

Woensdag 24 mei 
1. (C14),  Curemonte herhaling van 20 mei. 

2.  (C2), Bretenoux, Barons de Castelnau, des quatre rivieres 7km,  
    ↕100m. Start bij P  kasteel, op 18 km. 

3  (C9), Vieilles-Pierres-la Chapelle St Géraud 7 km, ↕110 m, 11 km  

4. Vanaf 21:30 uur nachtvlinders met scherm. 

Donderdag 25 mei                         
Hemelvaart, vrije dag; muziek (koor en soliste) in kerk van Brivezac 
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Vrijdag 26 mei 
1. (L5) De la Couasne de Floirac  herhaling van 23 mei. 

2. (C1 + C1A)  Fietstocht naar Argentat en stuwdam ca 40 km 

3. (C32)  Wandeling,  vanuit Turenne + stadswandeling,  ↕150 m, op 35 km  

Zaterdag 27 mei 
1. (L24)  Laval de Cère, Les cascades perdues, afstandswandeling 14 km, op  
    20km. 

2. (L9), Le Maris de Bonnefont, reservaat bij Mayrinhac–Lentour  
     (libelle lengte 2 km, op 32 km. Herhaling van 24 mei. 
3. (L6), Comiac, le lac des Vergnes, bergbeekjes 8 km, op 31 km. 

4.  (C10b) Combejean herhaling van 19 en 23 mei. 

Zondag 28 mei                      
1.  (L3)  Carennac, Du rebord du causse aux falaises 9,5 km, op 24 km.  

 
 Startpunten excursies  in Departement Corrèze 

 

2. (C19) La Gleygeolle Meyssac:  is niet doorgegaan.                        

3.  (C9)  Vieilles-Pierres-la Chapelle St Géraud 7 km, ↕110 m, 

Maandag 29 mei 
1. (L3)  Carennac, Du rebord du causse aux falaises herhaling  

2. (L2)   Bretenoux, Barons de Castelnau, des quatre rivieres  

3.  (L37)  Cahus, Boucle du Ségala ingekort tot 5 km, op 19 km 

Dinsdag 30 mei 
1. (C4)  Bassignac le Bas, Start Bassignac, herhaling van 18 mei 

2. 10:30  voor de anderen gezamenlijk koffie bij de Dordogne 

3. 19:00 gezamenlijk diner in  restaurant Le Moulin bij Beaulieu. 

 
en in Departement Lot  (Wim van der Meer)
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Sfeerverslagen 

Donderdag 18 mei  

1. Sentier de découverte de Beaulieu-sur- Dordogne (wandeling 5  
     uit ‘t VVV  boekje)        N5                        waardering 8   
Excursieleider Wytze Boersma      11 deelnemers (8 fietsers + 3 
met auto)  Verslag: Els Zwanenburg    

Fiets- en wandelexcursie. Op de fiets naar Beaulieu en daar een 
rondwandeling. Allereerst viel op dat elektrische fietsen ontbraken; 
alle acht trapten in lichte versnelling de hellingen op en zoefden er 
even later weer ontspannen vanaf. We kozen de rechtse route 
vanaf de camping. Mooi en rustig, weinig verkeer, veel groen, langs 
een commerciëlere camping, over een passerelle die de Dordogne 
overbrugde. 

 
Beaulieu, centrale plein  foto Muriel Kommer 

Verzamelen op het centrale plein in Beaulieu was de opdracht, 
maar het bleek dat er wel drie centrale pleinen in aanmerking 
zouden kunnen komen. Maar desondanks treffen de fietsers en 
auto-gangers elkaar en konden we beginnen aan ons rondje 

Beaulieu.  Een prachtig rondje waarbij een vrolijke monnik ons de 
weg zou wijzen,  beloofde het informatiebord. De monnik hebben 
we niet meer gezien, wel panelen met informatie over vogels, 
zoogdieren en planten. Behalve instructief ook zéér goed om je 
Frans op te halen. De wandeling begon met een klimmetje langs 
een smal, bebost pad naar de nieuwe begraafplaats, met o.a. 
bloeiende akelei en knolsmeerwortel. Daar koffie gedronken en 
onze ogen uitgekeken op de graven, vaak opgeluisterd met 
kunstbloemen met kunstdauwdruppels. Ook de 
herinneringsplaatjes waren een studie waard: ”Tu nous manques”, 
“ À mon neveu”. Maar genoeg geluncht, weer op pad.      

De wandeling liep verder 
deels langs de rivier. Bij de 
open stukken fladderden de 
vlinders, zo warm was het 
intussen. Op het pad was ook 
genoeg te bekijken: een hele 
dikke zwarte naaktslak 
verorberde bijvoorbeeld een 
paddenstoel en af en toe liet 
een (muur) hagedisje zich 
zien. En toen een nachtegaal   

zich liet horen,                               Veldparelmoervlinder(Aad van Leeuwen)                    

was het idyllische plaatje compleet!                           
Rond 15.00 uur waren we weer terug in Beaulieu, dus het 
wandeltempo lag verrukkelijk laag, zodat we voor de volle 100% 
konden kennismaken met deze mooie streek.  
Jammer genoeg begon het om 15.30 uur weer te regenen, zodat we 
in de nattigheid terugfietsten. Maar het was een goed begin van 
wat ongetwijfeld een prachtig kamp wordt!  



10 
 

2. Brivezac  (C2) (5,6 km rond Brivezac)  waardering 8 
Excursieleider: Ruud Luttmer  15 deelnemers verslag?  

Vanmorgen prachtig weer, na een nacht vol regen. Eerst over de 
brug die de rivier de Dordogne kruist, de zwaluwen dansen over het 
water, behendig vliegend tussen de bomen en bogen van de brug. 

 
Huiszwaluwen                                       foto Michel van Adrichem 

De huis-, oever-, boeren- en gierzwaluw zijn sterk 
vertegenwoordigd. Maar zijn die grijze zwaluwen niet heel 
bijzonder? Daarna ontdekten we het dorpje, met zijn oude huizen 
en bijpassende tuinen. Vermoedelijk tweede huizen met standaard 
veel gras, vlug klaar want dan is er koffie! Het Romaanse kerkje was 
gesloten, nog wel geduwd en getrokken aan de deur, maar het 
mocht niet baten. 

Langzaam gaan we de berg op, door heerlijke lucht omgeven, met 
de geur van bloeiende planten zoals de rinkelende  hazelaar, 
margriet, heggenroosje, glimmend toverkruid, klaproos, 
herderstasje, en dit alles vermengd met fermenterend blad. Echt 
omringd door de natuur!  

Boven ons hoofd zweefden zo nu en dan wouwen en buizerds, 
heerlijk gebruik makend van de thermiek.                                           
De weggetjes die we liepen, waren geheel omringd door bomen, 
struikgewas en veel veldbloemen zoals grauwe ratelaar, sponzige 
herfstaster, ruikend bloeiend, glanzend hooi, pijpestrootje. 

     
Gewone bronlibel     (foto’s David de Wit)  Levendbarende hagedis    

Goed om te weten: pas gemaaid gras ruikt naar hooi, omdat er een 
paar procent hooigrasplantjes staan. Door overbemesting gaat het 
hooigras dood en ruiken wij in pas gemaaid gras geen hooigeur 
meer! 

Wandelen over de weggetjes, met hier en daar mooie vergezichten 
over de rivier. Dit alles in een atmosfeer die wij in Nederland niet 
meer kennen. Daarbij komt dat deze omgeving is aangewezen als 
natuurgebied. En dat werpt zijn vruchten af, hebben we vandaag 
ervaren. 
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3. Bassignac-le-Bas  (C4)    waardering ? 
Excursieleider: Wim van der Meer   9 deelnemers   verslag:? 

Startpunt rondwandeling op ca 2.5km vanaf camping via D 136 
Na een regenrijke nacht lokt het zonnetje ons naar de eerste 
excursie dag in dit kamp. We blijven lekker dichtbij.  

 
De tempo vertragers  foto Wim van der Meer 

De planten- en vlinderliefhebbers bepalen het tempo in deze 
gemixte groep, vooral de eerste paar honderd meter kost veel tijd. 
Koffie in het nog wat natte gras, op de rand van een open 
weilandgebied met de nodige vlinders. Veel enthousiasme en 
discussie bij de plantenliefhebbers en ook de vlinderaars zijn zeer 
actief met netten en potjes. Hoogtepunten bij de vlinderaars is toch 
wel de blauwe ijsvogelvlinder, bij de planten de vele orchideeën en 
kuifhyacint.  

De vogels krijgen wat weinig aandacht doordat de kenners zich met 
vlinders bezighielden. Bij de lunch dan toch o.a. de gekraagde 

roodstaart. Een luidruchtige vogel ergens achter ons trok ieders 
aandacht, maar we konden geen naam  bedenken, anders dan ‘een 
bedelend jong’. Toch wel een ontnuchtering als je even later een 
grote volière bij het huis ontdekt met daarin o.a. valkparkieten. Vlak 
voor het eind werden we toch nog wat nat door de snelle omslag 
van het weer.  

Vrijdag 19 mei 

1. Puy d’Arnac  (C7)   waardering 8 
Excursieleider Wytze Boersma;  9 deelnemers Verslag: David de Wit 

Puy d’Arnac ligt op een beboste heuveltop. De top zelf is kalksteen 
en de rest is grotendeels van zandsteen. We hebben 7 km gelopen 
vanaf de top door de bossen tot aan het agrarisch gebied en terug 
naar boven in een grote lus. Het was een prima dag voor het 
determineren van planten, met name de vele soorten orchideeën. 

 
In een gemengd bos           foto David de Wit 
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2. Combejean (C 10b)    waardering 9 
Excursieleider Willem Wielemaker    11 deelnemers Verslag: 
Adri Harteveld  

Met 11 personen in 3 auto’s reden we naar Saulières. Dikke wolken 
met hoopgevende stukjes blauwe lucht ertussen demonstreerden 
het voorspelde wisselvallige weer van de dag. Bij het uitstappen al 
hoorden we mooie vogelgeluiden.  

Maar we waren niet in Combejean – dat bleek 1½ km terug te 
liggen. Een bord gaf aan dat de rondwandeling was gemarkeerd 
met gele streepjes. 

En daar ging het; over een bospaadje met interessant begroeide 
muurtjes erlangs, via een bos met veel vogelgeluiden naar een flink 
stromend riviertje. Dat riviertje hebben we trouwens ettelijke keren 
over moeten steken – twee keer over een spek-spiegelglad houten 
bruggetje zonder leuning, en een keer zoekend naar ondieptes en 
stapstenen. Een meegenomen stok deed goede dienst. Het rivierdal 
dat we volgden werd steeds sprookjesachtiger. Mossenliefhebbers 
zouden hun hart kunnen ophalen; paddenstoelenmensen trouwens 
ook. Af en toe viel er wat zon tussen de bomen door. Op zo’n plekje 
met wat zon dronken we koffie. Daarna werd het serieus klimmen, 
weer kwam de stok van pas 

Een mooi uitzichtpunt bleek een geschikte lunchplek. Als we net 
zitten, begint het te regenen. Iedereen neemt zijn maatregelen en 
we eten welgemoed door, tot de zon weer tevoorschijn komt. Aan 
het eind van het bospad gaat een asfaltweg omlaag. Langs een 
bloemenrijk gehuchtje naar een wei. In de zon. Bloemen, vlinders, 
sommigen van ons moeten er even aan herinnerd worden dat de 
excursieleider al is doorgelopen. Nog een aardig graspaadje door 
het bos, en tja, dat kon even niet anders, een eindje langs de 
autoweg. Wel weer met mooie bermen, zodat er weer 

gebotaniseerd kan worden tot we bij de auto’s terug waren. Een 
prachtige dag! 

3. Mercoeur (C12)    waardering ? 
Excursieleider: Leni Muilwijk; Deelnemers ? verslag Cees Voorn 

De route naar Mercoeur voert ons naar een hoogte van 580 m. We 
parkeren pal naast een Maison met vier hoge schoorstenen. 
Natuurlijk maken we eerst even kennis, dwz namen oefenen en nog 
eens oefenen en dan op pad. Eerst even op het verkeerde pad en 
later, na overleg tussen kaarthouder en GPS-houder het goede pad.  

Contact met de lokale bevolking; foto David de Wit/Wim vd Meer 

Het is koud en onbestendig. De variatie in flora en fauna valt tegen 
en dus wordt het een gezellige wandeling, landschappelijk heel erg 
mooi, maar qua natuurbeleving niet zo interessant. Dat komt in 
onze rapportage ook goed naar voren!  
Het is een agrarisch gebied en dat belooft eigenlijk al niet veel 
goeds. De weilanden bestaan vooral uit gras, de kruiden en 
bloemen ontbreken.   

Ook de bermen zijn hier weinig gevarieerd. Het golvende landschap 
wordt doorsneden door snelstromende beken; het gebied is stil en 
verlaten en elke wagen die langs komt, stopt even om te 
informeren wat we aan het doen zijn.  
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De langsrijdende bakker echter wordt met gejuich begroet, maar 
gunt ons geen blik of brood. De tocht eindigt in de kroeg met een 
afscheidsdrankje, maar niet voordat we de Romaanse kerk hebben 
bewonderd, want die mag je niet missen! 

   
Beekje             (foto’s Wim van der Meer)   Romaanse kerk 
 
Zaterdag 20 mei  

1. Curemonte (C14)    waardering ? 
excursieleider + verslag Johan Apeldoorn 13 deelnemers 

We maakten een rondwandeling om Curemonte. Dit is een mooi 
gerestaureerd dorp met een kasteelcomplex. De wandeling ging in 
twee lussen rond het kasteeldorp.  
We starten vanuit een parkeerplaats even buiten het dorp. Ik liep 
steeds een beetje achteraan, later hoorde ik dat we praktisch 
nergens de route hebben gevolgd. Dit gaf niks, want de omgeving 
was prachtig gevarieerd: akkers, weides, bosjes en bebouwing. We 
zagen heel veel orchideeën; op een speelweide langs de route 
stond het er vol mee.  

Ons tweede lusje startte in het dorpje, ging door de velden en 
eindigde weer in het dorpje. Het dorpje was een genot om 
doorheen te struinen. Je kon er ook goed lunchen op een antiek 
overdekt marktpleintje. Onderweg dus veel plantjes, maar ook veel 
insecten. Onderweg lunchten we bij een nieuw alleenstaand huis, 
vlakbij de oude ruïne een mooie wandeling van circa 7 kilometer. 
Iedereen was zeer tevreden. 
 
2. Les Balcons de la Cère (C27)  waardering? 
Excursieleider + verslag Piet Muilwijk 11 deelnemers 

Start op 25 km van de camping. Startpunt niet als aangegeven in 
het boekje, maar een “parkeerplaats” in La Croix op 110 meter van 
de route. 

Een prachtwandeling voor mensen met diepgang; we liepen een 
deel van het pelgrimspad naar Santiago. Gedachten over de 
eeuwige kringloop kwamen boven, over de samenhang van 
schijnbaar tegenstrijdige zaken. Graniet, een keihard gesteente, 
vergaat tot los zand. Maar de harde kwartslagen blijven over, 
komen aan het licht en je vindt zomaar helder bergkristal. 

 
Bruine kikker   foto David de Wit 
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We zijn laag gestart maar we moesten afdalen om de hoogtepunten 
van de route te vinden. Ook vonden we daar de hemelsleutel. 

Sommige exemplaren 
hadden zulke grote 
bladeren dat ze in 
een tuincentrum niet 
zouden misstaan. Op 
eigen kracht kwamen 
we gelukkig weer 
boven. 
Regenspatten in de 
morgen, zon in de 
middag en terug in 
de auto weer regen. 
Geen orchideeën 
maar stinkzwammen, 
toch bleef Gerard zijn 

Paarse Schubwortel   foto David de Wit              goede humeur                  
                                                                                    houden.  
Ten slotte een advies aan excursieleiders: Denk niet bij de laatste 
afslag dat iedereen de auto’s al ziet. Je taak zit er pas op als 
iedereen bij de auto is!. 

3. Roc de Castel Argentat (C18)  Waardering 7 
Excursie leider: Wim van der Meer verslag: Jeanette van Egmond 
9 deelnemers 
Startpunt is een P-plek nabij het stuwmeer. 

Met twee auto’s op weg naar Argentat en toen de navigatie zei: 
‘bestemming bereikt’ stonden we precies op een parkeerplaats. Een 
mooi pad met steeds doorkijkjes naar de Dordogne. De floristen 
hadden genoeg te doen, maar vlinders en vogels lieten zich weinig 
zien.  

Ruim voor 11 uur zaten we aan de koffie, wat de meesten zeer 
waardeerden.   
We weten dat KNNV’ers rare capriolen uit kunnen halen als ze iets 
bijzonders zien, maar dat een van ons zelfs haar leven waagde toen 
ze bij het determineren van een campanula in een valkuil terecht 
kwam, hadden we niet eerder meegemaakt. Gelukkig liep het goed 
af en ook de naweeën vielen mee. 

 
De Dordogne   foto Wim van der Meer 

De grote bonte specht vond het maar niks dat we met zijn allen 
naar het gat met haar jongen stonden te turen. De prachtige 
Dordogne leverde bijzondere taferelen: hangende paarden en 
onder water vliegende boerenzwaluwen.  
Na de lunch werd het opvallend stil en ondanks de bewolking steeg 
de temperatuur snel.  
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Het klimmen, klimmen en nog 
eens klimmen viel ons zwaar. 
Maar de rots bleek een prachtig 
uitkijkpunt waar de rode wouw 
zich in volle glorie liet 
bewonderen.  
Mooie dag! 
 
 

 

                                         
“Hangende paarden”  foto Wim vd Meer 
 
Zondag 21 mei 

1. Reygade (C6) ; Serpentijn- en Natura 2000-gebied  
Excursieleider: Piet Muilwijk     12 deelnemers     
Verslag: Els Zwanenburg   waardering 8 

Met drie auto’s vertrekken we naar Reygade, le mystère de la 
tombeau. Het mystère betreft een graflegging uit de 15e eeuw, die 
naar wens opgeluisterd kon worden met een Son et Lumière. Maar 
een korte blik was voor ons voldoende, het klank- en lichtspel 
hebben we niet geactiveerd, want het Natura 2000-gebied wachtte.  

De wandeling ernaartoe was aangenaam èn  beschaduwd. De 
koeienbellen rinkelden, de wielewaal dudeljode. Ter plekke 
moesten we eerst onder een hek door, daarna over een hek heen, 
et voila : de Reygade-serpentijnvlakte ontvouwde zich voor onze  
ogen. Een tijdje struinen leverde in ieder geval de allium ericetorum  
op en de notholaena marantae, een bijzondere varen, maar de  
Provençaalse grasmus bleef – jammer genoeg – achterwege. 

 
Uitzicht vanaf Serpentine du Reygade op Reygade  
   Foto’s David de Wit 

    
Kuifvleugeltjesbloem       Zoekend naar serpentine 

Heerlijk geluncht op het serpentijngesteente; Piet bleef nog achter 
met twee kompanen om verder te zoeken en te fotograferen , maar 
de overige negen gingen voldaan naar de camping, waar de nodige 
verplichtingen wachtten: een slaapje doen, een wasje plegen, een 
ijsje eten. Kortom: een heerlijke zondag met eindelijk zomerse 
warmte, 26⁰. 
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2. Sentier de découverte de Beaulieu-sur-Dordogne  (herhaling  
     van 18 mei)      Waardering 5 
Excursieleider + verslag Thijs Krösschell  4 deelnemers 

Met zijn vieren op de fiets naar Beaulieu; dat ging snel, grotendeels 
bergafwaarts. Op de markt hebben we de fietsen gestald en we 
gingen welgemoed op weg na het infopaneel bestudeerd te 
hebben: route is gemarkeerd met een gele streep met cijfer 2. Kan 
niet missen. Al snel kwamen we bij een geel kruis, zodat alleen het 
onverharde , smalle pad naar links overbleef. Een mooi, maar 
moeilijk begaanbaar pad, meer een beekloop. 

Halverwege troffen we een 
enorm groot, vervallen huis 
aan, met achtergelaten 
vriezers, koelkasten en 
ouderwetse ovens. Hoezo, 
zitten we wel goed? 

Het pad ging verder steil 
omhoog en kwam uit op een 
verharde weg. De gele 
streep was nog steeds te 
vinden op deze en gene                               

Boterbloempje foto Aad van Leeuwen   boom, maar de 2 was 
                                                                      vervangen door een 8. En de 
weg bleef stijgen, de zon brandde, maar gelukkig konden we in de 
schaduw van een boom onze koffie drinken. We kwamen bij een 
zijweg die richting Les Combes aangaf. Les Combes? Waar ligt dat? 
Het was niet te vinden op de kaart. Even  verder een bord: Les 
Lavastres hautes.  
Dat we ‘hautes’ zaten, hadden we al een tijdje door…. En nu konden 
we de plaatsen wel op de kaart vinden. Het bleek dat we grandioos 

verkeerd gelopen waren, vermoedelijk al vanaf de start. Dus 
hebben we de hele D144 terug naar beneden gelopen, tot ons 
beginpunt in Beaulieu. Het is al 13.15 uur en erg warm en het is te 
veel gevraagd om de route alsnog te gaan lopen. 
Dus hebben we de rivier opgezocht, daar geluncht en via de D21 
teruggefietst. Om 15.15 uur waren we – enigszins gefrustreerd – 
terug op de camping. 

3. Puy d’Arnac   (C7) (herhaling 19 mei)       waardering 9 
Excursieleider: Wim van der Meer      Verslag: Klaske Kubben    
6 deelnemers 

Vanaf de camping naar coördinaten startpunt route (Kerkje op de 
heuveltop Puy d’Arnac )gereden; ca. 15 km 

 
Kerkje op Puy d’Arnac  foto Wim van der Meer 
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Excursie vertrekt om 10 uur met zes deelnemers en twee auto’s 
naar Puy d’Arnac. Van mede-kampgenoten vernamen we de avond 
tevoren dat het een prachtig gebiedje is met veel vlinders en 
orchissen. Dus we zijn vol verwachting wat deze mooie, zonnige 
morgen ons aan waarnemingen zal opleveren. Het mooie weitje ligt 
op  het zuiden en het staat vol met veldsalie, vlas, bevertjes en 
verschillende soorten orchissen.       Het stengelloze plantje 

Carduncellus mitissinus krijgt 
extra aandacht, want zoiets 
bijzonders heeft niemand van 
ons gezien. Het aantal soorten 
vlinders stijgt met de minuut. 
Na al die regenachtige, koude 
dagen kunnen we dan eindelijk 
van warmte genieten.   
Iedereen heeft al talloze keren 

Grote vuurvlinder ( Muriel Kommer) de nachtorchis gefotografeerd 
en de bokkenorchis stinkt zoals een 
echte bokkenorchis betaamt. 
Wim loopt alvast de hele route en wij 
blijven nog een uurtje genieten van dit 
heerlijk paradijsje vol vlinders, bloemen 
en vogels. 

Na de lunch hervatten we de wandeling 
en het ene na het andere weitje volgt. 
De route op papier die Ger in zijn 
handen heeft, geeft aan dat het paadje 
links van de weg gevolgd moet worden. 
Op het grote bord midden op het 
paadje tussen enorme braamstruiken 

Bokkenorchis (Wim vd Meer)             staat: Interdit aux tourists ! 
 

Ondanks het  verbod lopen we stug door over het haast  
onbegaanbare pad tot een groot hek, ook dat negeren we en we 
klimmen er brutaal overheen. We blijven het pad volgen dat 
wederom begroeid is met vlier en braam. Plots staan we voor een 
enorme afgrond die ontstaan is na regenval. Aarde en planten zijn 
weggespoeld door modderstromen en regenwater. Met veel 
moeite lopen we voorzichtig langs de afgrond. Dus daarom stond 
dat waarschuwingsbord er! 

Op de parkeerplaats wacht Wim die ook net terug is van zijn 
wandelroute. Om 15.30 uur zijn we terug op de camping.               
Een mooie dag! 

 

Maandag 22 mei 

1. Noailhac (C 29 / C 30)   Waardering: 8 
Excursieleider: Wim vd Meer  14 deelnemers  verslag: Cees Voorn 
Parkeren bij de kerk van Noailhac. 

Route vanuit het museum (5 km) volgt 
deels C 29. 
Met 14 mensen, verdeeld over 4 auto’s, 
op weg naar Noailhac. Een bijzondere 
plek vanwege de zichtbare 
aanwezigheid van een  breukvlak.  
Het westelijk deel is gezakt en het 
oostelijk deel opgeheven. De maritieme 
bovenlaag van het oostelijke deel 
erodeert geleidelijk naar het westelijke. 
De westelijke kant is witkleurig 
zandsteen en de    
oostelijke is roodkleurig zandsteen.      

Foto Aad van Leeuwen 
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Wim gaf in het museum een uitstekende uitleg over het ontstaan 
van  breuken in de aardkorst en Muriel vertaalde de tekst van het 
Frans in begrijpelijk Nederlands. Wat fijn dat we een rasechte 
Parisienne bij ons hebben die heel wat taalproblemen kan 
overwinnen. 

 
Geopunt 3 met info panelen  foto Muriel Kommer 

Na het museum werden de GPS-systemen opnieuw ingesteld en 
kon de eerste tocht naar informatiebord 3 beginnen. En dat was 
meteen een steile klim naar boven met als topper de addertong! 
Nadat we de informatie tot ons hadden genomen, ontstond de 
vraag: Wat doen we nu? De informatieborden 1 en 2 alsnog met de 
auto  bezoeken of toch eerst maar een wandeling maken rond de 
breuk. 
De groep koos voor de wandeling en daar hebben we geen spijt van 
gekregen. Wat was er weer veel te vragen en veel te genieten. Aan 
het eind van onze wandeling hebben we besloten dat ieder zijn 
eigen gang kon gaan. Informatiebord 1 en 2 hebben wij in ieder 

geval gemist. Ik weet niet wat de overige groepsleden hebben 
gedaan. 

 
Lunch pauze          foto Wim van der Meer 
 
2. La Gleygeolle Meyssac (C 19)  waardering: 8 
Excursieleider: ? 4 deelnemers          Verslag: ?   

Met 4 personen ondernemen we de autoroute langs 2 geologische 
punten ( 4 + 5) met uitleg. 

De start was op een prachtig uitkijkpunt bij het kerkje van rode 
zandsteen. We begonnen wit van de kou in een rode omgeving van 
zandsteen. In de middag veranderde dat in wij rood van de zon en 
inspanning in een witte wereld van kalk. ’s Morgens veel varens 
met opeens een weiland met veel orchideeën van één soort. ’s 
Middags prachtige weitjes met veel bloemen en verschillende 
soorten orchideeën.  
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Het was duidelijk dat vlinders warmte minnend zijn. Zodra het 
zonnetje er was, werden ze heel actief, dus werk aan de winkel: 
foto’s maken, boeken inzien, vlindernet gebruiken, ervaring en 
kennis delen. Een leerzame, mooie dag. 

 
Muurhagedis   foto Aad van Leeuwen 
 
3. Circuit des Lavoirs / Collonges –la-Rouge (C21) waardering: 8 ½ 
Excursieleider: ? 10 deelnemers verslag: Adri Harteveld 

Route: D 19 richting Beaulieu; D 940 richting Tulle; D 38 naar 
Collonges - la – Rouge. 

We vonden het fijn met ons vieren te zijn 
Want dan stapten we stevigjes door. 
Maar de vier werden tien! Wat moet kunnen – misschien 
Gaat ons tempo daardoor niet teloor. 
 

Na een stop in Meyssac, voor wat brood en gebak 
Kwam Collonges-la-Rouge in zicht. 
En wat zaten we fijn op dat parkingterrein 
Ja, zo’n koffiemoment is verplicht. 
 

En daar gingen we heen! Een  verrassing meteen: 
Orchideeën in groten getale 

In een wei langs de weg - ’t was voor sommigen pech 
Want zo kun je dat tempo niet halen. 
 

Dus toen kwam het besluit: met z’n vieren vooruit! 
Laat de anderen fotograferen 
En zo zijn we beslist in tweeën gesplitst 
Tot vermaak van de dames en heren. 
 

De weg, geelgemerkt, heeft prima gewerkt. 
De stemming was bijna eufoor. 
Gesjirp en gezang begeleidden de gang 
Zo liepen we aangenaam door. 
 

Wel bleven we kijken bij prachtige eiken. 
Er viel ook een enkele drup. 
De lunch aan ’t lavoir van de plaats Beauregard 
Droeg ook bij aan de stemming der club. 

Ook orchissen – (poppen) – en ’t 
roepen der hoppen 
De pluizende populier, 
Veel vogels in bomen zijn ook 
waargenomen – 
Ze bezorgden ons veel plezier. 
 

We keken aandachtig naar ’t 
stadje, dat prachtig 
Gebouwd was van rode 
granieten. 
Bij de thee op ’t terras 
concludeerden we ras: 
Dit was weer een dagje 

Hondskruid      (foto Ger de Haan)    genieten! 

 



20 
 

Dinsdag 23 mei 

1. Noailhac (herhaling van 22 mei  C 29 / C 30) Waardering 6 
Excursieleider: Aad van Leeuwen 6 deelnemers verslag: Ellen 
Luttmer 

We zijn met zes personen naar Noailhac gereden om daar bij het 
museum met de excursie te beginnen.  
Het museum was interessant, met goede uitleg over het ontstaan 
van de variatie in grondsoorten rond de breuklijn. De weg liep 
omhoog door een bosrijk gebied, waarbij de zure grond afgewisseld 
werd met kalkrijke stukken waarop veel orchideeën stonden. De 
tamme kastanje was talrijk, maar ook haagbeuk en zomereik 
groeiden er.  Het was een genoeglijke wandeling. 

2. De la Couasne de Floirac   (L5)  waardering? 
Excursieleider: ? aantal deelnemers? Verslag Gert Snoei  

De Dordogne, kwamen we te weten 
Had zich hier breed tot aan de rotsen 
uitgesleten 
Een enorme hangbrug bracht ons 
naar de overzij 
Nogal heel erg smal bleek hij 
Eén auto maar per keer zo merkten 
wij 
Maar bij de koffie na ’t parkeren bij 
de kerk 
Met nog daarnaast een extra dikke 
toren 
Viel na het stoppen van ‘t   

Witte rapunzel (WimvdMeer) gemeentelijk bosmaaiwerk 
                                                      Nog heel wat meer geluid te horen 
 
 

Daar gierde het van de zwaluwen en het tjilpte van de mussen 
Dat gebouw had niet veel specie meer 
En daar woonden ze gerieflijk tussen 
 

 
Gerst          foto David de Wit 
 

De zon liet zich bepaald niet zien 
De torteltjes die klonken wat weemoedig 
En even dacht je: nou, dat wordt niet veel misschien 
 

Maar gauw al gingen we langs akkertjes en tuintjes met hun 
schuurtjes 
Langs fraai bloeiende weitjes ook en notenbomen 
 

Weer gedeeltelijk omzoomd door oude stapelstenen muurtjes 
Daarna een beekdal schitterend gevormd 
Door een reusachtige cascade 
Van kalksteenplaten, laag voor laag 
We sloegen dit verwonderd gade 
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De dag kon toen al niet meer stuk, wat er ook nog mocht gaan 
komen 
Maar nee dat was nog niet het eind van het geluk 
Behalve heel wat nieuwe planten 
En het constante koor van zwartkopjes en merels uit de bomen 
Ook heel wat aardigs nog voor orchideeën klanten 

 
Cascades met tongvaren op kalksteen     foto David de Wit 
 
 

Natuurlijk liepen we vertraging op, zodat Wytze ons vermaande 
“Zo zijn we nooit voor ‘t donker thuis” 
Dus hield hij ons wat gaande 
 
Naar de Dordogne afgedaald langs bloemrijk hooiland en veel 
bosjes 
Door nachtegalenzang geleid, liet hij het tempo weer wat losjes 
Zo kwam het dorpje weer in zicht en was de stemming al maar door 
gestegen 
Dus ach, het doen van dit verslag, dat was bepaald geen zware 
plicht 
 

  
Kuifhyacint        foto’s David de Wit)     Veldkrekel 
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3. Combejean (C10b  -herhaling van 19 mei) waardering: 8 
Excursieleider: Els Zwanenburg,  8 deelnemers, verslag: Piet 
Muilwijk 

Acht mensen hadden zich aangemeld voor een zogenaamde 
“geheel verzorgde KNNV-dagexcursie”. Wie zou onze gids zijn?  

Het bleek Snelle Els. Gelukkig voor ons had zij gisteren een zware 
dag, zodat het tempo vandaag ideaal was. 

De sfeer begon melig tot we de toorts gevonden hadden. Mossen 
bedekten rotsen en bomen, de route ging door een sprookjesbos. 
Als je dacht: “De weg loopt dood, we kunnen niet verder,” was er 
opeens een natuurstenen trap. 

Attracties waren er volop. Een prachtplek voor de koffiepauze, 
vogels en planten, tongvarens om te zoenen en daarbij een gouden 
kever.  

   
Ladderboktor   foto Ger de Haan 

Verder ging de tocht en door de deskundige leiding bereikte 
iedereen het hoogste punt van de route. De lunchpauze was onze 
beloning. Vlinders werden gevangen, rupsen uit samengevouwen 

brandnetelbladeren gehaald, huizen gedekt met schistoïde stenen 
langs de route: ook het middagprogramma was van hoog niveau. 
Eén kanttekening moet gemaakt worden: het laatste stuk van de 
tocht voerde ons letterlijk door de goot. Maar ook daar 
lichtpuntjes: aarereprijs en twee puttertjes. Om 3 uur waren we na 
een zeer geslaagde tocht weer bij de auto. 
 
Woensdag 24 mei 

1. Curemonte (herhaling van 20 mei:  C14)          Waardering: 7 
Excursieleider: Wim van der Meer    11 deelnemers  Verslag: 
Anneke Boersma 

Met 11 mensen op pad naar Curemonte. Droog maar bewolkt, 
zodat we geen idee hadden hoe het weer zich zou ontwikkelen. Het 
werd heerlijk warm. 

Via de Tomtom 
kwamen we bij de 
kerk van Curemont 
aan, waar ze ons 
liever op een 
parkeerplaats 
buiten het stadje 
wilden hebben. Dat 
was geen probleem, 
hoewel die 
parkeerplaats bepaald               Heerlijk die zon   foto Klaske Kubbe            
niet mooi was aangelegd; maar het voldeed. 

We begonnen met de noordelijk route, waarbij we allereerst de 
mooie vergezichten bewonderden. Er waren toch nog vele kleine 
dorpjes te zien. Zoals gewoonlijk was het tempo erg laag als gevolg 
van de vele bloemen, vlinders enz.  
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Ook vogels werden niet vergeten. Was de hop even zichtbaar, of 
was het wensdenken? Lokken werkte niet. 
Na de lunch op een beschaduwde plek weer verder, nu in de hitte. 
Vlinders vinden het prima, maar wij niet! 
Weer in Curemonte nog een klein rondje gemaakt met aan het eind 
een klim omhoog, het dorp weer in. 
Een geslaagde tocht met veel waarnemingen. 
 
2. Barons de Castelnau    (L2)   Waardering: 9 
Excursieleider: Thijs Krosschell     9 deelnemers verslag: 
Cees Voorn 

Met 9 mensen op weg naar het kasteel van Baron de Castelnau.  

 foto Wim van der Meer 

Bij aankomst op parkeerplaats 1, 500 m van het kasteel, lag het 
bouwwerk nog volledig in de mist. De schoonheid van dit gebouw 
bleef nog even verborgen.  
 
 

De eerste 500 meter op weg ernaartoe was er al zoveel te 
ontdekken en te bespreken, dat we nauwelijks in de gaten hadden, 
dat de zon steeds meer aan kracht won. Aan de voet van het 
kasteel koffie gedronken en daarna in de volle zon de tocht 
voortgezet. Toen werd 
pas duidelijk in wat voor 
paradijs we waren 
terechtgekomen.          

Het kasteel toonde zijn 
pracht in het volle 
zonlicht. Wij keken mee 
over een schitterend dal 
landschap waar 4 
rivieren elkaar moeten 
treffen, maar dat konden 
we niet echt ontdekken. 

We besloten de gele 
route een eindje te 
volgen. Na in twee uur 
één kilometer te hebben 
afgelegd, besloten we tot        Rood bosvogeltje   foto Wim vd Meer  
een middagpauze en daarna was het duidelijk dat we de officiële 
route niet zouden afmaken. We besloten tot een verkorte versie 
naar het kasteel. Ook deze versie nam weer twee uur in beslag, 
omdat we een kersenboom tegenkwamen en een uitgebreid 
bezoek aan het kasteel wilden brengen. Zeer voldaan naar huis, ik  
bedoel natuurlijk onze Champagne-camping. Een aanrader, zie de 
waarnemingen van deze tocht. 

Ik zeg altijd: “Als je het paradijs zoekt, zoek het dan hier en niet in 
het hiernamaals.” 
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3. Vieilles-Pierres-la Chapelle St Géraud (C 9) 
 Waardering? 
Excursieleider: Aad van Leeuwen    4 deelnemers Verslag: Muriel 
Kommer 

Het blijkt dat vanochtend maar drie personen hebben gekozen voor 
deze excursie. Johan had echter gezegd dat hij mee zou gaan, dus 
heb ik hem uit zijn bed gehaald omdat we een plantenman nodig 
hadden! Ik kan me dat permitteren omdat ik Johan goed ken via 
onze KNNV-plantenwerkgroep in Den Haag. Dus uiteindelijk waren 
we met zijn vieren.                                                                                    

Om 10.10 uur arriveerden we op de parkeerplaats van La Chapelle 
St Géraud. We begonnen meteen aan een wandeling door een mooi 
bloemenveld. We 
konden foto’s 
maken  van diverse   
kolibrievlinders, 
die op een steen 
zaten. Onderweg 
zagen we veel 
verschillende 
hagedissen en ook 
een grauwe 
vliegenvanger liet 
 zich horen. Een                                                    Foto Muriel Kommer                    
boktor koos mijn been als landingsplek, een uitgelezen moment 
voor mooie foto’s én voor koffie. 
Na een half uur gingen we weer verder en Johan vertelde over 
baardmos dat een korstmos is, een vrij zeldzame schimmel die 
alleen in schone en zuivere lucht voorkomt. 
Tijdens onze lunchpauze konden we de bosbeekjuffer bewonderen, 
zowel het mannetje als het  vrouwtje.  

Op  de terugweg zijn we naar 533 meter gelopen en hebben we de 
stad Billaye bereikt, een 
zware klim voor mij. 

We sloten onze excursie 
af met een bezoek aan 
het kerkje van St Géraud. 
Het was een hele 
gezellige excursie. 
 

   
                          Bijenwolf          foto Aad van Leeuwen 

Vrijdag 26 mei                 

1. De la Couasne de Floirac (herhaling van 23 mei)  ,waardering?  
     Excursieleider: Piet Muilwijk 9 deelnemers verslag: ? 

De navigatie stond, denk ik, op de kortste route. Vanaf Beaulieu via 
smalle wegen en haarspeldbochten 200 m omhoog en weer 
omlaag. We zagen een prachtig landschap. Aangekomen in Floirac 
kostte het moeite om een parkeerplaats te vinden, er was maar 
ruimte voor zo’n 10 auto’s.  

Vóór de wandeling begon, hebben we genoten van de vogels die In 
de spleten tussen de stenen van de toren naast de kerk nestelden. 
Daarna werd het serieus; van de verharde weg af, een pad op met 
planten, vlinders en vogels. Ook kalksteen met fossielen, maar daar 
gunden we ons geen tijd voor.  

Koffie gedronken tussen de hommelorchissen, die bij  nadere 
beschouwing toch snippen bleken te zijn. Verder, eer het te warm 
zou worden, het bos in en opeens, links van het pad, een beek met 
troebel, wittig water. Natuurlijk werd dat goed bestudeerd en de 
uitkomst was: heel helder water met kalksteen op de bodem. 
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 Zeldzame rotsvaren            (foto’s David de Wit)  Incarnaatklaver 
Het bos uit, langs de weg, het spoor over en achter een hek een 
klein stukje gras met wat bloemen. In de hoek dacht ik asperges te 
zien, maar helaas, het was slechts een of andere bremraap. 

Vóór de afdaling naar de rivier zag je in een niet begroeid talud dat 
ooit de rivier daar gestroomd had: allemaal afgeronde keien tussen 
de landbouwgrond. In eigen tempo kwam iedereen  beneden, het 
was lunchtijd. 

Daarna begon het overlevingsdeel van onze tocht. De hitte was 
nauwelijks te verdragen en de graslanden waren bezaaid met 
bloemen en vlinders. De ware natuurliefhebbers lieten zich niet 
kennen en vingen en determineerden alles! 

Bij de mogelijke afkorting zijn een paar doorgelopen naar de rivier 
maar ze waren op tijd weer terug.De auto’s waren aardig 
opgewarmd, maar na even doortrekken konden we na een zeer 
geslaagde tocht naar huis. 

2. Fietstocht naar Argentat en stuwdam. 
    Jammer genoeg  géén  verslag 

 
Argentat aan de Dordogne             foto Muriel Kommer 
 
3. Turenne   (C 32)  
Excursieleider en verslag: David de Wit  8 deelnemers 

In heel mooi weer gewandeld in de omgeving van Turenne; eens 
een voornaam kasteel gelegen in een typisch Dordogne-landschap. 
Nu omgeven door mooi gelegen nieuwe ‘kastelen’. 

 
Turenne met oud kasteel           foto Wim van der Meer 
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Zaterdag 27 mei 

1. Laval de Cère, les cascades perdues (L24)           waardering: 9 
Excursieleider + verslag: Els Zwanenburg 4 deelnemers  

Op een snoeihete dag een lange wandeling maken vraagt om  
problemen, zou de argeloze beschouwer opmerken. Maar niets is 
minder waar: een wandeling van 14 km waarvan een                     
groot deel door een beschaduwd kastanje bos gaat, is een feest op 
een warme dag. Zelfs de aanrijroute koos beschaduwde wegen.  

Om 9.30 uur startten we, om 15.15 uur hadden we onze ronde 
gemaakt. Hoogteverschil was 230 m., maar dat moest wel een paar 
keer ‘genomen’ worden. Was het landschap anders dan in de 
Corrèze? Het leek wel zo, maar volgens Piet lag het niet aan de 
grondsoort, ook hier voornamelijk splijtsteen. Maar er waren hier 

géén 
orchideeën en 
wel veel 
kastanjes en 
haagbeuken. 
 
Al snel kwamen 
we bij Chateau 
de Laborie, 
prachtig 
gerestaureerd 
met een 
idyllische 
rozenstruik bij 

Chateua de Laborie foto Wim van der Meer       de toegangspoort.  

Daar was ’t tijd voor koffie. Vervolgens liepen we langs de Cascades 
perdues. Niet zo erg verloren, want je kon haar van verre horen.  

 
 
Mooi, hoewel geen echte, brede, klaterende waterval. 
Onze weg volgend, raadpleegden we beurtelings de GPS, de 
routebeschrijving en de kaart, en deze 3 samen hielden ons op het 
juiste pad. De ‘uitlooproute’, de laatste 3 km, viel wat tegen: langs 
de Cère, maar over een asfaltweg met weinig schaduw.  

Voordeel: we liepen lekker door. Bijzondere waarneming: Piet vond 
een dode, rode wouw in de greppel. Nog geheel intact. Geen 
verdere bijzondere waarnemingen, of het moest de ijsvogelvlinder 
zijn die ons als het ware de weg wees, zó vaak kwamen we hem 
tegen. 
Kortom; een prachtige wandeling voor doorlopers. 

PS. Zoals de routebeschrijving  beloofde, zouden we resten van 
industrieactiviteiten (leerlooierijen) langs de Cère tegenkomen, 
maar die hebben we niet kunnen vinden, of het moet de oude, in 
onbruik geraakte spoorlijn tussen Brive en Aurillac zijn. 

 
2. Le Marais de Bonnefont, reservaat bij Mayrinhac – Lentour
 (L9)      Waardering:? 
Excursieleider: Michel van Adrichem 16 deelnemers 
verslag: Cees Voorn 

Vijf auto’s op weg naar een plek, waar zich heel veel libellen en 
juffers moeten bevinden. De loopafstand bedraagt slechts 2 km. en 
dat was misschien wel de belangrijkste reden om  hier massaal voor 
te kiezen gelet op het zeer warme weer. Nog maar nauwelijks op 
weg of de karavaan stond alweer stil. Ruud sprong uit de camper en 
raapte een schoen op die midden op de weg lag. Dan moet er ook 
een tweede zijn en ook  die werd verderop gevonden. Tot grote       
blijdschap van Johan.  
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Nu op weg naar 
het moeras 
waar de 
excursieleider 
direct onder 
druk werd gezet 
om op de 
aanwezige  
  picknickplaats 
maar eerst 
koffie te   
  drinken. 

Bergdravik  foto Aad van Leeuwen               

In de verte konden we het moeras zien liggen. De sfeer was goed.  

Michel nam de leiding en om 11.00 
uur daalden we af naar het 
libellenmoeras en wat we daar 
gezien hebben laat ik graag over aan 
de respectievelijke waarnemers. Een 
prachtige plek, een korte excursie 
waardoor we allen weer bijtijds thuis 
waren. 
 
 
 
Zilverstreep grasmot 
Foto José van der Gracht 
 

3. Comiac, Le Lac des Vergnes (L6)  Waardering: ? 
Excursieleider: Ger de Haan  5 deelnemers    verslag: Anneke 
Boersma 

Met 5 personen zijn we op pad gegaan naar een gebied met een 
stuwmeer en vele heldere beekjes. De toeristische route van Ger 
leidde ons via allerlei smalle wegen met haarspeldbochten omhoog 
naar 496 m tot in Comiac. We waanden ons in de bergen!  

In Comiac de auto geparkeerd bij de kerk (zoals gewoonlijk). De 
burgemeester had echter een andere P in gedachte, zagen we pas 
later. 

Via allerlei leuke, smalle weggetjes, bospaden die veel schaduw 
boden, vervolgden we onze route. Gelukkig bleven de paden mooi 
van licht.  
Aan het stuwmeer koffie gedronken. Langs beekjes en een meer 

met mooie uitzichtpunten 
kwamen we bij een bosrand 
met zicht op de vallei. Daar 
deden enkele roofvogels 
hun best. Ons tempo 
aanpassend aan het weer, 
volgden we de kortere 
route. Ger kon maar niet 
genoeg krijgen van de 
beekjes en hij wilde meer. 
Wij volgden hem natuurlijk. 
 
Langs een andere route zijn 
we huiswaarts gereden. Ook 
prachtig: mooie dalen en nu 
ook wijngaarden. 

 
         Sprinkhaan  foto Ger de Haan 
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4. Combejean    (C10b  -herhaling van 19 en 23 mei)   
    waardering: 6 (vanwege de tweede helft)           
     2 deelnemers  David en Karin   

Voor de 5 km hadden we 3 ½ uur nodig. Het eerste deel, langs een 
bosbeek naar boven, was  fraai; het tweede deel, over een  
verharde weg naar beneden via boerenland, was een stuk minder  
aantrekkelijk, mede door de laatste 800 m, een drukke weg langs de 
Dordogne.  
Let op: op de P is er voor max. 2 auto’s ruimte. 

 
De beek Ruisseau de Combejean  foto David de Wit 

Zondag 28 mei 

1. Carennac. Du rebord du causse aux falaises (L 3) waardering ? 
Excursieleider + verslag: Aad van Leeuwen deelnemers ?  

 
 

Met drie auto’s vertrokken we naar Carennac, waar we gelukkig een 
geschikte parkeerplaats vonden.  
Vervolgens liepen we door dit  fraaie plaatsje. Er volgden bloemrijke 
weiden, een wijngaardje en een beschaduwd bos.                                 
 
Het was een prachtige wandeling met veel vlinders, enkele nieuwe 
planten en veel kalksteenmuurtjes van stapelstenen met fossielen. 
Enkelen wilden op tijd terug zijn, vanwege Gerards                 
orchideeënworkshop. Mede door een verkoelend briesje was de 
wandelling goed uit te houden. 
 ’s Middags echter, net vóór Carennac, sloeg de warmte weer 
opnieuw toe. Ter afsluiting hebben we in het dorp nog een “glace 
artisinal” (boerenijs) gegeten.  

Grote klaprozen    foto David de Wit 
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2. Vieilles-Pierre-la Chapelle St Géraud  (C9- herhaling van 24 mei)                                                                                                  
Excursieleider + verslag: Gert Snoei 5 deelnemers waardering? 
  
Een warme zondag in het veld die viel niet te versmaden 
De tomtom wees ons de weg alleen, hij was niet helemaal goed 
geladen 
Maar ach dat leed werd gauw verzacht  
Door het aardige gehucht waar hij ons bracht 
Want dat was van het hele pittoreske 
En de vriendelijke bewoner die wel even voor ons dacht 
Bleek ook nog een parkeerhulp als de beste 

 
Kleine vos   foto Ger de Haan 
En verder bij de honingman kon je gerust een potje breken 
‘Libellen gingen we straks zien’, zei hij 
En begon steeds enthousiaster Frans te spreken 
‘En hun grote hond deed niks’, zei hij, zo gingen we gerust en blij 
Langs gelukkig schaduwrijke dreven 

 
En met heel wat vogeltjes en vlinders hier en daar 
Viel voor de oren en de camera veel aardigs te beleven 
 
En de libellen, ons voorspeld, echt waar 
Die vlogen er langs bermen en in bosjes 
Maar gek genoeg ‘t was lang niet overal nat 
Al groeiden er wel heel veel mosjes 
 
Maar wat dieper in het dal toch bleek 
Hij had zich wel wat lang verborgen 
Was er wel degelijk een beek 
Die bleek dan toch voor al dat moois te zorgen 
 
Wat later zaten we genoeglijk bijeen 
Voor de koffie en de boterham 
Het bleek een zondag als geen een 
Die met tevredenheid een einde nam 

 
Onze poëet Gert blijkt jarig te zijn            foto Muriel Kommer 



30 
 

Maandag 29 mei 

1. Carennac. Du rebord de causse aux falaises (L3) herhaling  van  
     zondag 28 mei         waardering? 
     Excursieleider+ verslag: Ad Wielemaker           9 deelnemers 

Wat een pittoresk plaatsje is Carennac! Maar tóch gaan we vrijwel 
direct lopen om op tijd de tocht van 10 km te kunnen volbrengen.  
Een prachtige wandeling: veel orchideeën; steile rotswanden; 
vergezichten. 
Dit alles viel te beleven vanaf een voornamelijk beschaduwd pad. 
Uiteraard waren er veel herhalingen in de waarnemingen, maar 
toch ook weer enkele nieuwe! 
De tweede helft van de route hebben we flink doorgelopen, zodat 
we op tijd bij de auto waren en zelfs nog even konden genieten van 
een zangoptreden in de kerk van Carennac. 

2. Bretenoux, Barons de Castelnau, des quatres rivières  (L2) 
    herhaling van woensdag 24 mei 
    Excursieleider: ?    8 deelnemers verslag: Anneke Boersma 

Het kasteel van de vier 
rivieren. Met zijn achten 
moesten we wel even 
denken welke vier dat dan 
zijn. “Nou’, zei Wytze, “de 
Donau misschien?” Hilariteit. 
Och die rivier is vast 
ondergedoken. 
Een juiste parkeerplaats is 
soms wel moeilijk te vinden. 
Heel dichtbij het kasteel, 
werd gezegd.  
Maar daar staan hekken voor.   Smaragdhagedis   foto Ger de Haan 

 Eindje terug is er een grote parkeerplaats, maar daar moeten we 
betalen. En dat is niet de bedoeling. Toch hebben we de auto’s daar 
neergezet, want deze dag hoefde er niet  betaald te worden! 
Het kasteel is een prachtig geheel, een groot complex met huizen 
eromheen. Heel strategisch gebouwd met uitzicht naar alle kanten. 
De wandeling liep over verschillende soorten paden: open 
weggetjes afgewisseld met bos. Landschappelijk erg interessant, 
ook vanwege de vele uitzichtpunten. 

 
  Panorama foto landschap   foto Ger de Haan 

Koffie gedronken aan de rand van een begraafplaats, de enige 
beschaduwde plek. Ook de lunchplek was niet te versmaden, onder 
de kersenbomen. De kersen smaakten prima. Ook deze wandeling 
was weer de moeite waard, goed dat deze herhaald werd. 

3. Cahus, Boucle de Ségale (L37)  Waardering ?  
Excursieleider: David de Wit, 12 deelnemers, verslag: Loes Bakker? 

Onderweg naar Cahus waren de uitzichten al adembenemend. Dat 
is veelbelovend. In Cahus, een klein pittoresk dorpje, parkeerden 
we – waar anders – bij de kerk. Met ons was de parkeerplaats gelijk 
goedgevuld. 
Het begon goed: we stonden meteen met onze neus voor een oud 
gebouw. Die muur  vertelde ons 1000 verhalen, alle stenen hebben 
hun eigen geschiedenis. Ze vertellen over de aarde, vulkanen, 
platen van de aardkorst die verschuiven en botsen, erosie, immense 
druk van vele lagen op elkaar, van klonterende en kristalliserende 
mineralen met als resultaat gneis, schist, serpentijn enz. In één 
steen zaten kwartskristallen zo groot als mijn duim dik is en in een 
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andere grote steen zaten wel vijf granaatjes. Ik moest me gewoon 
losscheuren van deze muur. 

 
    Foto Muriel Kommer 
We gingen op pad, een weg met slechts lichte stijgingen. Er vlogen 
vlinders bij de vleet, maar gaan zitten en zich laten fotograferen, ho 
maar. Een nieuwe soort konden we vangen en goed bekijken. De 
zin: “Ga nou eens zitten, beest”, heb ik vaak gehoord. Na een tijdje 
zagen we een prachtige pauzeplek: een afdakje met schaduw en 
een fantastisch uitzicht, maar de kopgroep was al veel  verderop 
neergestreken op een plekje waar we konden kiezen tussen de 
brandende zon, brandnetels of op de weg blijven staan. 

De leider stelde voor de groep te splitsen in een 9 km- en een 5 km-
groep. En zo geschiedde: drie stiefelaars gingen voor de 9 km en de 
9 anderen (lopers en kruipers) vonden 5 km wel genoeg. Ik hoorde 
bij de laatste groep en kan dus niets vertellen over de andere route. 

Foto’s willen maken van almaar vliegende vlinders, resulteerde in 
een kruiptempo.  Het was een heel mooie tocht, af en toe wat 
schaduw en steeds prachtige uitzichten.                                                  
Terug in Cahus zagen we kinderen spelen op een schoolplein met 
een magnifiek uitzicht. Zo is het leven. 

Dinsdag 30 mei  

Bassignac le Bas  (C4- herhaling van 18 mei) 
Excursieleider Cees Voorn 12 deelnemers 

Geen verslag van deze excursie, 
maar de doelstelling was dan ook 
anders: een aangename korte 
wandeling door een gebiedje 
vlakbij de camping. Was een heel 
geschikte afscheidswandeling: 
idyllisch dorpje op de helling in een 
mooie omgeving waarbij zelfs een 
vliegend hert gesignaleerd is. 
’s Avonds gezamenlijk gegeten in 
restaurant Le Moulin bij Beaulieu. 
De kunst aan de muur liet ons het 
eten nog lekkerder smaken. Mooie 
afsluiting van een geslaagd kamp 
in een prachtige omgeving.           Vliegend hert (Aad van Leeuwen)  
 
 
 
foto 
Muriel Kommer 
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De camping als excursiegebied, met de volgende onderdelen: 

1. Een vroege vogelverkenning  
     o.l.v André Kommer 
 

     
  Opheusspotvogel 

Foto Muriel Kommer 
 
 
 
 
 
 
2. avond- en nachtvlinderen  
    met lamp en baken o.l.v  José en Wim van der Gracht 
 
3. cursus orchideeën determineren o.l.v Gerard Harteveld.  
    Door de grote belangstelling is het ‘n 2e middag herhaald. 

  
  Foto’s Muriel Kommer 

Slotwoord 

Het kamp Dordogne was een nieuwe locatie voor de AKC en het is 
prima bevallen. De camping La Champagne, uitgebaat door een 
jong Nederlands stel, is een éénvoudige camping langs de rivier de 
Dordogne ter hoogte van Brivezac en een ideale uitvalbasis voor 
onze dagelijkse excursies.   

Na een wat koude en regenachtige start sloeg het weer om in zeer 
warm weer met temperaturen tot ver boven de 30 graden. Het was 
hier in 70 jaar niet zo warm geweest in de 2e helft van mei. Op de 
camping zelf hebben we de jacht van campingbeheerder Rick op de 
zich als mollen gedragende “woelratten” kunnen aanschouwen. In 
deze regio een plaag voor met name de plantages met 
notenbomen, want in plaats van wormen hebben deze knagers het 
voorzien op het wortelstelsel van vooral jongere bomen.  

De beide excursieregelaars konden in de voorbereiding niet putten 
uit ervaringen van voorgaande kampen. Via internet hadden zij van 
een groot aantal “passende” circuits in de omgeving gevonden . 
Voorts bleken in dezelfde actieradius enkele Natura 2000 gebieden 
te liggen, waarvan nuttige informatie is achterhaald. Achteraf kan 
worden geconstateerd dat deze “basis”  goed is uitgepakt. 

Zoals wel vaker werd ons kamp op de laatste avond afgesloten met 
een gezamenlijke activiteit. Dit keer een heerlijk etentje in 
restaurant Le Moulin langs de weg  naar Beaulieu, geregeld door 
onze fijnproever Walter Murman. Tijdens deze gezellige afsluiting 
zijn de leden van het kampbestuur op passende wijze bedankt voor 
hun rol tijdens het kamp. 

 Tot slot wil ik allen bedanken voor de bijdragen, in woord en beeld, 
voor dit kampverslag. 

Wim van der Meer  
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BIJLAGEN 
 
VLINDERS                              (José van der Gracht- Bakker) 

Oorspronkelijk zijn de vlinders per excursiegebied genoteerd en 
vervolgens geclusterd per dag. Bij de huidige presentatie van de 
scores zijn de waargenomen vlinders per soort geclusterd tot één 
kolom onder het kopje  “aantal (x) dagen met waarneming”. In 
principe kan de vlindersoort per dag in één of meerdere excursies 
op die dag zijn waargenomen. Dat de eindpresentatie is versimpeld 
tot één kolom wordt gerechtvaardigd door een sterke mate van 
éénduidigheid van het landschapsbeeld van de onderscheiden 
excursies, de toevalligheid van de weersomstandigheden op dag x, 
een route geheel of gedeeltelijk gelopen, de belangstelling en 
aanwezige kennis in het excursiegroepje op dag y. 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam      X dagen met 
                    waarneming    
Dagvlinders 
Bruin dikkopje    Erynnis tages  1 
Koninginnenpage                     Papillio machaon 6 
Koninginnenpage rupsen         Papillio machaon 2 
Koningspage                        Iphiclidus podalirus 10 
Citroenvlinder                         Gonepteryx rhami 6 
Gele luzernevlinder                   Colias hyale  1 
Oranje luzernevlinder               Colias crocea  4 
Oranje luzernevlinder (lichte vorm)  Colias helice  1 
Groot geaderd witje                 Aporia crataegi 9 
Groot koolwitje                     Pieris rapae  6 
Klein koolwitje                            Pieris rapae  3 
Klein geaderd witje                Pieris napi  1 
Boswitje                                  Leptidea sinapis 3 

 

 
Parelmoervlinders blijven lastig te determineren 

Kleine vuurvlinder                   Lycaena phlaeas 4 
Grote vuurvlinder                    Lycaena dispar  1 
Bruine vuurvlinder                   Lycaena tityrus  5 
Bruin blauwtje                          Aricia agestes   5 
Dwergblauwtje                  Cupido minimus  2 
Icarusblauwtje                      Polimmatus icarus  11 
Klaverblauwtje                     Cyaniris semiargus  5 
Adonis blauwtje                    Lysandra bellargus  3 
Heideblauwtje                       Plebejus argus   1 
Kleine ijsvogelvlinder            Limenitis camilla  1 
Blauwe ijsvogelvlinder           Limenitis reducta  6 
Gehakkelde aurelia              Polygonia c. album   2 
Gehakkelde aurelia                 Polygonia egea  1 
Distelvlinder                            Vanessa cardui  6 
Atalanta                                Vanessa atalanta  8 
Kleine vos                                 Aglais uticae   4 
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Kleine parelmoervlinder        Issoria lathonia  1 
Braamparelmoervlinder         Brenthis daphne  1 
Zilveren maan                            Boloria selene   1 
Veldparelmoervlinder             Melitaea cinxia  10 
Knoopkruidparelmoervlinder  Melitaea phoebe  3 
Twee kleurig parelmoervlinder    Melitaea didyma       4 
Westelijke Parelmoervlinder        Melitaea pathenoides 12 
Bosparelmoervlinder              Melitaea athalia  3 
Moerasparelmoervlinder       Euphydryas aurinia  1 
Moerasparelmoervlinder      Euphydryas beckeri  1 
Bont zandoogje                       Pararge aegeria  10 
Argusvlinder                        Lasiommata megera  7 
Rotsvlinder                             Lasiommta maera  1 
Donkere erebia                         Erebia meolans  3 
Dambordje                              Melanagia gathea  3 
Bruin zandoogje                      Maniola jurtina  9 
Hooibeestje                  Coenonympha pamphilus 11 
Tweekleurig Hooibeestje   Coenonympha arcania 4 

Rupsen 
Oranjetip rupsen          Anthocharis cardamines 1 
Distelvlinder   rupsen            Vanessa cardui  1 
Atalanta    rupsen                  Vanessa atalanta  3 
Dagpauwoog    rupsen            Inachis  io   2 
Kleine parelmoervlind.  rups  Issoria lathonia  1 

Dagactieve-nachtvlinders  
Sneeuwwitte vedermot      Pterophorus pentadatyla 1 
Blauwe metaalvlinder          Jordanita globulariae  2 
Vijfvlek-Sint Jansvlinder      Zygaena trifoii   5 
Zuringspanner                    Lythria cruentaria  1 
 

Groene dwergspanner      Pasiphila rectangulata 1 
Witte grijsbandspanner           Cabera pusaria  1 
Rouwspanner                      Odezia atrata   2 
Klaverspanner              Chiasmia clathrata  3 
Boterbloempje             Pseudopanthera macularia 8 
Gewone spikkelspanner     Ectropis crepuscularia 1 
Appeltak                             Campaea maritata  2 
Glasvleugel pijlstaart             Hemaris ficiformis  1 
Kolibrie vlinder           Macroglossum stellatarum 10 
Huismoeder                 Noctua pronuba  1 
Gamma-uil                  Autographa gamma  6 
Mi-vlinder                   Callistege mi   1 
Bruine daguil             Eulida glyphica  5 
Hageheld rups            Lasiococampa quercus 1 
Grote beer rups            Arctia caja   1 

 
                                    Groot geaderd witje
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Nachtvlinders (José en Wim van der Gracht) 

Tijdens vier avonden zijn met lamp en wit laken  
de volgende vlinders waargenomen.  
  
Wilgenhoutvlinder  Cossus cossus 
Veelvraat   Macro thyacia rubi 
Bleke eenstaart  Falcaria lacetinaria 
Berken eenstaart  Drepana falcataria 
Bruine eenstaart  Drepana curvalula 
Linde eenstaart  Sabra harpagula 
Braamvlinder   Thyatira batis 
Vuursteen vlinder  Habrosyne pyritoides 
Peppel or-vlinder  tethea ocularis 
Gevlekte zomervlinder  Comibaena bajularia 
Kleine zomervlinder  Hemithea aestvaria 
Roomkleurige stipspanner  Scopula floslatata 
Blauwbandspanner  Cosmorhoe ocellata 
Schijn-sparspanner  Thera britannica 
Drievlekspanner  Stegania trimaculata 
Klaverblaadje   Macaria notata 
Hagedoornvlinder  Opisthograptis luteolata 
Seringenvlinder  Apeira syringaria 
Grote spikkelspanner  Hypomecis roboraria 
Gewone spikkelspanner  Ectropis crepuscularia 
Dennenspanner  Bupalus piniaria 
Appeltak   Campaea margaritata 
Dennenpijlstaart  Sphinx pinastri 
Lindepijlstaart   Mimas titiae 
Populierenpijlstaart  Laothoe populi 
Klein avondrood  Deilephila porcellus 
Witte hermelijnvlinder Cerura erminea 
Berken brandvlerkvlinder Phosia gnoma 
Kroonvogeltje   Ptilodon capucina 

 
 
 
Wapendrager   Phalera bucephala 
Draak    Harpyia milhauseri 
Meriansborstel  Calliteara pudibunda 
Glad beertje   Eilema griseala 
Roomvlek   Arctia villica 
Witte tijger   Spilosoma lubricipeda 
Gele tijger   Spilosoma lutea 
Gewone wortel-uil  Agrotis exclamationis 
Haarbos   Ochropleura plecta 
Huismoeder   Noctua pronuba 
Volgeling   Noctua comes 
Zwarte-c-uil   Xestia c-nigrum 
Witstipgrasuil   Mythimna albipuncta 
Roetvlek   Xylena exsoleta 
Gevlektegroenuil  Moma alpium 
Schaapje   Acronicta leporina 
Schedeldrager   Craniophora ligustri 
Grauwe grasuil  Apamea remissa 
Gelobd halmuiltje  Oligia strigilis 
Gestippelde-rietboorder Archanara geminipuncta 
Drielijn-uil   Charanyca trigrammica 
Grote groenuil  Bena bicolorana 
Koperuil   Diachrysia chrysitis 
Donkere jota-uil  Autographa pulchrina 
Bruine snuituil   Hypena proboscidalis 
Tro-uiltje   Macrothylacia rubi 
Sneeuwwitte vedermot Pterophorus pentadactyla 
Gewone zilverstreepmot Crambus pascuella 
Groene eikenbladroller Tortrix viridana 
Brede-w-uil   Lacanobia w-latinum 
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         Enkele vlinders: foto’s van Ger de Haan en Muriel Kommer (M)  

           
             Bruine vuurvlinder                                   Kleine vuurvlinder                          Grote vuurvlinder (M)                        Blauwe ijsvogelvlinder  

            
        Kleine ijsvogelvlinder                                 Icarusblauwtje         Adonusblauwtje                             Dwergblauwtje      

         
          Klaverblauwtje                                                 Dambordje                                          Koninginnepage                                 Koningspage 
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            Veldparelmoervlinder             Westelijke parelmoervlinder             Tweekleurig parelmoervlinder               Kleine parelmoervlinder 

            
       Moeras parelmoervlinder     Oranje lucernevlinder, lichte vorm        Tweekleurig hooibeest                                  Zomer erebia      

          
               Argusvlinder                                        Distelvlinder                                      Zilveren maan                              Aardbeivlinder  
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       Enkele nachtvlinders: foto’s van José van der Gracht  en Jeanette van Egmond (J) 

             
       Gevlekte   groenuil           Dennen pijlstaart                 Braamvlinder                           Gele tijger                                Seringenvlinder 

             
       Klein avondrood                       Roomvlek                             Grote groenuil                     Populieren pijlstaart                       Brandvlerkvlinder 

         
       Kroonvogeltje                          Kleine zomervlinder                           Koperuil                  Witte hermelijnvlinder (J)        Kampnachtvlinder (J) 
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3. PLANTEN 
 
Vooraf 
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, wordt deze keer geen complete plantenlijst 
in het verslag weergegeven. Alle plantensoorten die opgeschreven zijn worden nu 
in een aparte rubriek weergegeven. De reden is om de weergave overzichtelijk te 
maken.  
De volgende rubrieken heb ik gemaakt: 

 Orchideeën 

 Algemene Nederlandse soorten 

 De bijzondere soorten onder verdeeld in: 

 1 en 2 keer genoteerd 

 3 t.e.m. 6 keer genoteerd 

 meer dan 7 keer genoteerd 

 Planten van Natura 2000 gebied 
 
Totaal zijn er 525 plantensoorten gevonden. Hierbij moet worden op gemerkt dat 
niet alle soorten gecontroleerd zijn. Ik vertrouw er op dat tijdens de excursies de 
plantensoorten met zorg zijn genoteerd. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen er 
nog altijd determineerfouten zijn.  
Voor het samenstellen van een totaal overzicht ben ik als volgt te werk gegaan. 
Alle waarnemingen, totaal 1480 van de 29 formulieren zijn in een Excel 
spreadsheet in 19 kolommen opgenomen. Hierbij zijn de excursies naar hetzelfde 
gebied gecombineerd. Hierna is de sheet in delen geknipt die hieronder worden 
weergegeven.  

In de onderstaande tabel zijn de aantal plantensoorten per 
excursie/excursiegebied weergegeven 
 

Datum Excursie gebied code 
aantal 

soorten 

18 mei no 1 Beaulieu -sur - Dordogne N5 70 

18 mei no 2 Brivezac C2 68 

18 mei no 3 Bassignac le Bas C4 85 

19 mei no 1 + 21 mei no 3 Puy d’Arnac  C7 115 

19 mei no 2 + 23 mei no 3 Combejean C10b 139 

19 mei no 3, 20 mei no 1,  
27 mei no 3, 29 mei no 3 

Mercoeur + Les Balcons de 
laCère+ Comiac + Cahus 

C12+ 159 

20 mei no 2 Roc de Castel Argentat C18 71 

20 mei no3 + 24 mei no 1 Curemonte C14 98 

21 mei No 1 Reygade C6 83 

22 mei no 1+ 23 mei no 1 Noailhac C29 82 

22 mei no 3 Lavoirs, Collonges C21 40 

23 mei no 2 + 26 mei no 1 Floirac L5 112 

24 mei no 2 + 29 mei no 2 Bretenoux, Barons de Castelnau L2 101 

24 mei no 3 + 22 mei no 2 la Chapelle St Géraud C9 17 

26 mei no 2 Argentat fietstocht C1 32 

26 mei no 3 Turenne C32 44 

27 mei no 2 Bonnefont L9 63 

28 mei no 1 + 29 mei no 1 Carennac L3 94 

 
Orchideeën 
Totaal zijn er  21 soorten gevonden. Per excursie(gebied) zijn er grote 
verschillen, van 0 tot 13 soorten.  
Deze verschillen worden veroorzaakt door de grondsoort. Hoe kalkrijker 
hoe meer soorten is over het algemeen de stelling. 

In de onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de soort en 
het excursiegebied.  
Met geel zijn de kalkrijke gebieden weergegeven en bevatten ook de 
meeste orchideeënsoorten.   
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam N5 C2 C4 C7 C10b C12+ C18 C14 C6 C29 C21 L5 L2 C9 C1 C32 L9 L3 

Anacamptis pyramidalis Hondskruid 
   

X 
   

X 
 

X X X X 
   

X X 

Cephalanthera longifolia Wit bosvogeltje 
   

X 
   

X 
  

X 
      

X 

Cephalanthera rubra Rood bosvogeltje 
   

X 
   

X 
 

X X 
      

X 

Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis s.l. 
 

X X X 
     

X 
    

X X 
  

Dactylorhiza fuchsii Bosorchis 
     

X 
            

Epipactis helleborine Brede wespenorchis 
   

X 
   

X 
         

X 

Himantoglossum hircinum Bokkenorchis 
   

X 
   

X 
 

X X X X 
  

X X X 

Limodorum abortivum Paarse asperge-orchis 
   

X 
   

X 
   

X 
      

Neotinea ustulata Aangebrande orchis 
   

X 
              

Neottia ovata Grote keverorchis 
  

X X X 
    

X 
  

X 
  

X 
 

X 

Neottia nidus-avis Vogelnestje 
                 

X 

Ophrys apifera Bijenorchis 
   

X 
   

X 
 

X X X X 
  

X 
  

Ophrys insectifera Vliegenorchis 
       

X 
  

X X 
    

X 
 

Ophrys scolopax Snippenorchis          
X 

 
X X 

  
X X X 

Orchis anthropophorum Poppenorchis 
       

X 
  

X 
    

X 
  

Orchis mascula Mannetjesorchis 
   

X X X X 
  

X 
 

X 
   

X 
 

X 

Orchis militaris Soldaatje 
                

X 
 

Orchis purpurea Purperorchis        
X 

 
X X 

       
Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis 

   
X 

     
X 

 
X 

   
X 

 
X 

Platanthera montana Bergnachtorchis 
         

X X 
 

X 
     

Serapias lingua Tongorchis 
 

X 
 

X 
   

X 
          

  
0 2 2 13 2 2 1 11 0 11 9 8 6 0 1 8 5 10 

 
Algemene Nederlandse soorten. 
In onderstaande tabel zijn de algemene Nederlandse soorten 
weergegeven. Of dit een goede indeling is, is maar de vraag. Het is voor 
ons Nederlanders een begrijpelijke indeling.  
Het is de grootste groep van maar liefst 295 soorten. Dit is 56% van het 
totaal van de gevonden soorten. In deze groep zitten ook soorten die je 
niet alle dagen tegenkomt zoals: Korenbloem, Spoorbloem, Stekelbrem, 
Gevlekte rupsklaver, Kattendoorn en Koningsvaren.  
17 soorten zijn vaker dan 7x genoteerd. We kunnen dan ook spreken van 
algemene soorten in ons excursie gebied.  
 

Het zijn de volgende soorten: Tongvaren,8x; Heggenrank,9x; 
Knoopkruid,9x; Stinkende gouwe,8x; Muurleeuwenbek,8x; 
Vingerhoedskruid,8x; Bosaardbei,9x; Kleefkruid,8x; Glad walstro,11x; 
Slipbladige ooievaarsbek,8x; Robertskruid,8x; Geel nagelkruid,9x; 
Kompassla,8x; Gewone eikvaren,11x; Blaassilene,9x; Gele morgenster 
s.s.,9x; Heggenwikke,10x. Opgemerkt moet worden dat er meestal geen 
verschil is gemaakt tussen Gewone eikvaren en de Brede eikvaren. Deze 
laatste is meer gebonden aan kalkrijke omgeving. 
In de tabel zijn de algemene Nederlandse soorten weergegeven maar niet 
per excursie(gebied).  
 
 

Tongorchis

Paarse asperge-orchis
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Acer campestre Spaanse aak 

Achillea millefolium Duizendblad 

Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie 

Aira caryophyllea Zilverhaver 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen 

Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree 

Alliaria petiolata Look-zonder-look 

Alnus glutinosa Zwarte els 

Anagallis arvensis subsp. 
arvensis 

Rood guichelheil 

Anchusa arvensis Kromhals 

Anemone nemorosa Bosanemoon 

Angelica sylvestris Gewone engelwortel 

Anisantha sterilis IJle dravik 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras 

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 

Aphanes australis Kleine leeuwenklauw 

Arctium lappa Grote klit 

Arctium minus Gewone klit 

Arenaria serpyllifolia Gewone zandmuur 

Arrhenatherum elatius Glanshaver 

Asparagus officinalis subsp. 
officinalis 

Asperge 

Asplenium ruta-muraria Muurvaren 

Asplenium scolopendrium Tongvaren 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren 

Ballota nigra subsp. 
meridionalis 

Stinkende ballote 

Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid 

Bellis perennis Madeliefje 

Berula erecta Kleine watereppe 

Betula pendula Ruwe berk 

Betula pubescens Zachte berk 

Blechnum spicant Dubbelloof 

Borago officinalis Bernagie 

Brassica nigra Zwarte mosterd 

Bryonia dioica Heggenrank 

Calluna vulgaris Struikhei 

Campanula rapunculoides Akkerklokje 

Campanula rotundifolia Grasklokje 

Capsella bursa-pastoris Herderstasje 

Cardamine flexuosa Bosveldkers 

Cardamine pratensis Pinksterbloem 

Carex flacca Zeegroene zegge 

Carex hirta Ruige zegge 

Carex otrubae Valse voszegge 

Carex ovalis Hazenzegge 

Carex paniculata Pluimzegge 

Carex pilulifera Pilzegge 

Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge 

Carex remota IJle zegge 

Carex riparia Oeverzegge 

Carex vesicaria Blaaszegge 

Carpinus betulus Haagbeuk 

Castanea sativa Tamme kastanje 

Centaurea cyanus Korenbloem 

Centaurea jacea Knoopkruid 

Centranthus ruber Spoorbloem 

Cerastium arvense Akkerhoornbloem 

Cerastium fontanum subsp. 
vulgare 

Gewone hoornbloem s.s. 

Chaerophyllum temulum Dolle kervel 

Chamerion angustifolium Wilgenroosje 

Chelidonium majus Stinkende gouwe 

Chenopodium album Melganzenvoet 

Circaea lutetiana Groot heksenkruid 

Cirsium arvense Akkerdistel 

Cirsium palustre Kale jonker 

Cirsium vulgare Speerdistel 

Clematis vitalba Bosrank 

Convolvulus sepium Haagwinde 

Convolvulus arvensis Akkerwinde 

Cornus sanguinea Rode kornoelje 

Corylus avellana Hazelaar 

Corynephorus canescens Buntgras 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 

Crepis biennis Groot streepzaad 

Crepis capillaris Klein streepzaad 

Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek 

Cynosurus cristatus Kamgras 

Cytisus scoparius Brem 

Dactylis glomerata Kropaar 

Danthonia decumbens Tandjesgras 

Daucus carota Peen 

Deschampsia flexuosa Bochtige smele 

Digitalis purpurea Vingerhoedskruid 

Dipsacus fullonum Grote kaardebol 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren 

Echium vulgare Slangenkruid 

Epilobium montanum Bergbasterdwederik 

Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik 

Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik 

Erica tetralix Gewone dophei 

Erigeron annuus Zomerfijnstraal 

Erodium cicutarium Reigersbek 

Eryngium campestre Kruisdistel 

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts 

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid 

Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid 

Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk 

Fagus sylvatica Beuk 

Fallopia baldschuanica Chinese bruidssluier 

Fallopia dumetorum Heggenduizendknoop 

Festuca arundinacea Rietzwenkgras 

Festuca filiformis Fijn schapengras 

Festuca gigantea Reuzenzwenkgras 

Ficaria verna subsp. verna Gewoon speenkruid 

Filago minima Dwergviltkruid 

Filipendula ulmaria Moerasspirea 

Fragaria vesca Bosaardbei 

Fraxinus excelsior Es 

Fumaria officinalis Gewone duivenkervel 
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Galium aparine Kleefkruid 

Galium mollugo Glad walstro 

Galium odoratum Lievevrouwebedstro 

Galium verum Geel walstro 

Genista anglica Stekelbrem 

Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek 

Geranium molle Zachte ooievaarsbek 

Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek 

Geranium robertianum Robertskruid 

Geum macrophyllum Groot nagelkruid 

Geum urbanum Geel nagelkruid 

Glechoma hederacea Hondsdraf 

Hedera helix Klimop 

Helictotrichon pubescens Zachte haver 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 

Hieracium laevigatum Stijf havikskruid 

Hieracium pilosella Muizenoor 

Holcus lanatus Gestreepte witbol 

Hordeum murinum Kruipertje 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid 

Ilex aquifolium Hulst 

Impatiens parviflora Klein springzaad 

Iris pseudacorus Gele lis 

Jacobaea vulgaris subsp. 
vulgaris 

Jakobskruiskruid 

Jasione montana Zandblauwtje 

Juncus inflexus Zeegroene rus 

Juncus tenuis Tengere rus 

Juniperus communis Jeneverbes 

Lactuca serriola Kompassla 

Lamiastrum galeobdolon 
subsp. galeobdolon 

Gele dovenetel s.s. 

Lamium maculatum Gevlekte dovenetel 

Lamium purpureum Paarse dovenetel 

Lapsana communis Akkerkool 

Lathyrus latifolius Brede lathyrus 

Lathyrus pratensis Veldlathyrus 

Leucanthemum vulgare Gewone margriet 

Ligustrum vulgare Wilde liguster 

Linum usitatissimum Vlas 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 

Lotus corniculatus Gewone rolklaver 

Lunaria annua Judaspenning 

Luzula multiflora Veelbloemige veldbies s.l. 

Lycopus europaeus Wolfspoot 

Lysimachia nummularia Penningkruid 

Lythrum salicaria Grote kattenstaart 

Malva moschata Muskuskaasjeskruid 

Malva sylvestris Groot kaasjeskruid 

Matricaria chamomilla Echte kamille 

Matricaria discoidea Schijfkamille 

Medicago arabica Gevlekte rupsklaver 

Medicago lupulina Hopklaver 

Medicago sativa Luzerne 

Melampyrum pratense Hengel 

Melissa officinalis Citroenmelissa 

Mentha arvensis Akkermunt 

Mentha x rotundifolia Wollige munt 

Moehringia trinervia Drienerfmuur 

Molinia caerulea Pijpenstrootje 

Mycelis muralis Muursla 

Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje 

Myosotis discolor 
Veelkleurig vergeet-mij-
nietje 

Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje s.l. 

Myosotis sylvatica Bosvergeet-mij-nietje 

Nardus stricta Borstelgras 

Nymphaea alba Witte waterlelie 

Ononis repens subsp. 
spinosa 

Kattendoorn 

Origanum vulgare Wilde marjolein 

Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje 

Osmunda regalis Koningsvaren 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring 

Oxalis corniculata Gehoornde klaverzuring 

Oxalis stricta Stijve klaverzuring 

Papaver argemone Ruige klaproos 

Papaver dubium Bleke klaproos 

Papaver rhoeas Grote klaproos 

Phacelia tanacetifolia Phacelia 

Phragmites australis Riet 

Pinus sylvestris Grove den 

Plantago lanceolata Smalle weegbree 

Plantago major subsp. 
intermedia 

Getande weegbree 

Plantago major subsp. major Grote weegbree s.s. 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 

Polygonum aviculare Gewoon varkensgras 

Polypodium vulgare Gewone eikvaren 

Populus alba Witte abeel 

Populus tremula Ratelpopulier 

Potamogeton polygonifolius Duizendknoopfonteinkruid 

Potentilla erecta Tormentil 

Potentilla reptans Vijfvingerkruid 

Prunella vulgaris Gewone brunel 

Prunus avium Zoete kers 

Prunus spinosa Sleedoorn 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes 

Quercus petraea Wintereik 

Quercus robur Zomereik 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem 

Ranunculus bulbosus Knolboterbloem 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem 

Raphanus raphanistrum Knopherik 

Rhamnus cathartica Wegedoorn 

Rhamnus frangula Sporkehout 

Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar 

Rhinanthus minor Kleine ratelaar 

Robinia pseudoacacia Robinia 

Rosa canina Hondsroos 

Rubus caesius Dauwbraam 

Rubus fruticosus Gewone braam 

Rumex acetosa Veldzuring 



43 
 

Rumex acetosella Schapenzuring 

Rumex conglomeratus Kluwenzuring 

Rumex obtusifolius Ridderzuring 

Rumex sanguineus Bloedzuring 

Sagina apetala Donkere vetmuur 

Salix caprea Boswilg 

Salix cinerea Grauwe wilg s.l. 

Salix purpurea Bittere wilg 

Salix triandra Amandelwilg 

Sambucus nigra Gewone vlier 

Sanguisorba minor Kleine pimpernel 

Saponaria officinalis Zeepkruid 

Scirpus sylvaticus Bosbies 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid 

Scrophularia umbrosa Gevleugeld helmkruid 

Sedum acre Muurpeper 

Sedum album Wit vetkruid 

Sedum telephium Hemelsleutel 

Senecio sylvaticus Boskruiskruid 

Senecio viscosus Kleverig kruiskruid 

Senecio vulgaris Klein kruiskruid 

Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem 

Silene dioica Dagkoekoeksbloem 

Silene latifolia subsp. alba Avondkoekoeksbloem 

Silene vulgaris Blaassilene 

Sinapis arvensis Herik 

Sisymbrium altissimum Hongaarse raket 

Sisymbrium officinale Gewone raket 

Solanum dulcamara Bitterzoet 

Sonchus asper Gekroesde melkdistel 

Sonchus oleraceus Gewone melkdistel 

Sorbus aria Meelbes 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 

Spergularia rubra Rode schijnspurrie 

Stachys sylvatica Bosandoorn 

Stellaria graminea Grasmuur 

Stellaria holostea Grote muur 

Stellaria media Vogelmuur 

Stellaria uliginosa Moerasmuur 

Symphytum officinale Gewone smeerwortel 

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 

Taraxacum officinale Gewone paardenbloem s.l. 

Teesdalia nudicaulis Klein tasjeskruid 

Teucrium scorodonia Valse salie 

Tilia platyphyllos Zomerlinde 

Torilis japonica Heggendoornzaad 

Tragopogon pratensis subsp. 
pratensis 

Gele morgenster s.s. 

Trifolium arvense Hazenpootje 

Trifolium campestre Liggende klaver 

Trifolium dubium Kleine klaver 

Trifolium hybridum Basterdklaver 

Trifolium pratense Rode klaver 

Trifolium repens Witte klaver 

Trisetum flavescens Goudhaver 

Typha latifolia Grote lisdodde 

Ulmus minor Gladde iep 

Urtica dioica Grote brandnetel 

Valerianella locusta Veldsla 

Verbena officinalis IJzerhard 

Veronica arvensis Veldereprijs 

Veronica beccabunga Beekpunge 

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs 

Veronica hederifolia Klimopereprijs 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs 

Veronica persica Grote ereprijs 

Veronica serpyllifolia Tijmereprijs 

Viburnum opulus Gelderse roos 

Vicia hirsuta Ringelwikke 

Vicia sativa subsp. sativa Voederwikke s.s. 

Vicia sativa subsp. segetalis Vergeten wikke 

Vicia sepium Heggenwikke 

Vicia villosa Bonte wikke 

Vinca minor Kleine maagdenpalm 

Viola arvensis Akkerviooltje 

Viola odorata Maarts viooltje 

Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje 

Viola tricolor Driekleurig viooltje 

Grote klaproos
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De bijzondere soorten 

Wat overblijft zijn de bijzondere soorten en de zeldzame Nederlandse soorten. Totaal 209.  
Deze groep is weer onderverdeeld in de volgende subgroepen : 

 1 of 2 keer genoteerd, bijzonder aardige soorten 

 2 t.e.m. 6 keer genoteerd, niet algemene bijzondere soorten 

 vaker dan 7 keer genoteerd, algemene bijzondere soorten  

 Natura 2000 gebied 
Subgroep: één en twee keer genoteerd 

 Totaal zijn er 132 soorten  1 en 2 keer genoteerd. Hiervan zijn er 89 één maal, 43 twee maal op geschreven. Uit deze groep heb ik 28 soorten betiteld als 
bijzonder aardige soorten. In onderstaande tabel zijn deze, bijzonder aardige soorten weergeven. 
 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Asphodelus albus Affodil 

Blackstonia perfoliata Bitterling 

Campanula glomerata Kluwenklokje 

Carduncellus mitissimus  

Carlina vulgaris Driedistel 

Cirsium acaule Aarddistel 

Daphne mezereum Rood peperboompje 

Digitalis lutea 
Geel 
vingerhoedskruid 

Filipendula vulgaris Knolspirea 

Geranium phaeum Donkere ooievaarsbek 

Gladiolus italicus Italiaanse zwaardlelie 

Hypericum hirsutum Ruig hertshooi 

Impatiens noli-tangere Groot springzaad 

Lathraea squamaria Bleke schubwortel 

Lathyrus aphaca Naakte lathyrus 

Ophioglossum vulgatum Addertong 

Orobanche caryophyllacea Walstrobremraap 

Orobanche minor Klavervreter 

Orobanche purpurea Blauwe bremraap 

Orobanche rapum-genistae Grote bremraap 

Petrorhagia saxifraga Kleine mantelanjer 

Ranunculus polyanthemos 
ssp. polyanthemoides Kalkboterbloem 

Saxifraga granulata Knolsteenbreek 

Teucrium chamaedrys Echte gamander 

Tragopogon porrifolius Paarse morgenster 

Veronica spicata Aarereprijs 

Vicia bithynica Bithynische wikke 

Viola hirta Ruig viooltje 

 
Uit deze groep worden 6 soorten nader toegelicht. 
Carduncellus mitissimus 
Deze lage composiet lijkt op de aarddistel, maar 
heeft geen stekels. Dan denk je aan een stengel 
loze centaurie maar dan met een dubbel 
omwindsel. De hoofdjes van deze plant zijn 25-35 
mm lang en zijn blauw – purper achtig gekleurd. 
De standplaats is een grazig kalkrijk terrein. Zo 
vonden we deze plant ook tijdens de excursie bij 
Puy d’Arnac. 

Cirsium acaule, aarddistel  
Deze soort staat in Nederland op de rode lijst als ernstig bedreigd. De 
distel heeft een mooi rozet met vaak 1 hoofdje van +/- 30 mm en komt 
voor in kalkrijke grazige weiden. 
Ophioglossum vulgatum,Addertong 
Op twee plekken hebben we deze varen gevonden. In eerste instantie zie 
je niet dat het een varen is, maar een vreemde plant met één blad en een 
rare bloeiaar. Aan deze bloeiaar zitten de sporangiën waarin de sporen 
worden gevormd. 
 

Groot spiegelklokje

Carduncellus mitissimus
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Orobansche, Bremraap. 
Totaal hebben we 3 soorten bremrapen gevonden. Deze 
parasieten zijn soms wat lastig te determineren. Je moet goed 
kijken op welke plant zij parasiteert. Dit geeft vaak 
deNederlandse naam van de bremraap weer.  
Veronica spicata, Aarereprijs 
 Deze plant lijkt veel op onze Langbladige ereprijs. 
Zij valt op door de kleur van de bloemen en dat elke  

 
stengel één bloei-aar bevat . De bloemen zijn vaak wat 
donkerder. De plant vind je op droge grond. 
Teucrium chamaedrys, Echte gamander 
Deze plant uit de lipbloemenfamilie heeft liggende-opstijgende stengels 
en valt op door zijn rond ingesneden bladeren. De bloemen zijn 
donkerrood gekleurd en zitten als een aar aan de top van de stengel. 

 

De overige 104 soorten die 1 of 2x zijn genoteerd 
 

  
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Acer negundo Vederesdoorn 

Allium ericetorum 
 

Anethum graveolens Dille 

Anisantha madritensis Spaanse dravik 

Anthemis cotula Stinkende kamille 

Anthyllis montana Bergwondklaver 

Anthyllis vulneraria Wondklaver 

Arabis glabra Torenkruid 

Arbutus unedo Aardbeienboom 

Armeria arenaria 
 

Asplenium viride Groensteel 

Astragalus glycyphyllos Hokjespeul 

Barbarea intermedia Bitter barbarakruid 

Brachypodium pinnatum Gevinde kortsteel 

Buglossoides 
purperocaerulea 

Blauw parelzaad 

Bunium bulbocastanum Aardkastanje 

Campanula patula Weide klokje 

Campanula persicifolia Prachtklokje 

Campanula portenschlagiana Dalmatiëklokje 

Capsella rubella Rood herderstasje 

Carex hostiana Blonde zegge 

Carex pallescens Bleke zegge 

Catapodium rigidum Stijf hardgras 

Centaurea montana Bergcentaurie 

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn 

Cydonia oblonga Kwee 

Dianthus armeria Ruige anjer 

Euphorbia dulcis ssp. 
purpurata 

Zoete wolfsmelk 

Euphorbia lathyrus Kruisbladige wolfsmelk 

Euphorbia maculata Straatwolfsmelk 

Euphorbia stricta Stijve wolfsmelk 

Festuca heterophylla Draadzwenkgras 

Filago vulgaris Duits viltkruid 

Fragaria moschata Grote bosaardbei 

Genista sagittalis Pijlbrem 

Genista pilosa Kruipbrem 

Genista tinctoria Verfbrem 

Helianthemum 
nummularium 

Geel zonneroosje 

Helleborus foetidus Stinkend nieskruid 

Hieracium lactucella Spits havikskruid 

Hieracium maculatum Gevlekt havikskruid 

Hippocrepis emerus 
Struikpaardenhoef 
klaver 

Hypericum montanum Berghertshooi 

Hypochaeris maculata Gevlekt biggenkruid 

Inula conyzae Donderkruid 

Lactuca perennis Blauwe sla 

Laserpitium latifolium Breedbladig laserkruid 

Lathyrus sphaericus 
 

Lathyrus vernus Voorjaarslathyrus 

Legousia speculum-veneris Groot spiegelklokje 

Leontodon hispidus Ruige leeuwentand 

Lithospermum officinale Glad parelzaad 

Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie 

Mercurialis perennis Bosbingelkruid 

Mespilus germanica Mispel 

Midicago polymorpha Ruige rupsklaver 

Milium effusum Bosgierstgras 

Morus nigra Zwarte moerbei 

Nigella damascena Juffertje-in-het-groen 

Onobrychis viciifolia Esparcette 

Ononis natrix Geel stalkruid 

Oxalis latifolia 
 

Paragymnopteris marantae 
 

Pedicularis sylvatica Heidekartelblad 

Picris echioides Dubbelkelk 

Pimpinella major Grote bevernel 

Pimpinella saxifraga Kleine bevernel 

Plantago maritima Zeeweegbree 

Plantago media Ruige weegbree 

Poa bulbosa Knolbeemdgras 

Poa chaixii Bergbeemdgras 

Polygala amarella (amara) Bittere vleugeltjesbloem 

Grote bremraap
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Polygala comosa Kuif vleugeltjesbloem 

Polygonatum odoratum 
Welriekende 
salomonszegel 

Polypodium interjectum Brede eikvaren 

Potentilla sterilis Aardbeiganzerik 

Primula elatior Slanke sleutelbloem 

Pulmonaria longifolia Langbladig longkruid 

Pulmonaria obscura Ongevlekt longkruid 

Ranunculus fluitans Vlottende waterranonkel 

Ribes alpinum Alpenbes 

Rosa glauca Bergroos 

Rosa pimpinellifolia Duinroos 

Rosa villosa Viltroos 

Scleranthus perennis 
Overblijvende 
hardbloem 

Sedum sexangulare Zacht vetkruid 

Sempervivum montanum Berghuislook 

Sesamoides purpurascens 
 

Seseli elatum 
 

Silene noctiflora Nachtkoekoeksbloem 

Silybrum marianum Mariadistel 

Solidago virgaurea Echte guldenroede 

Sorbus torminalis Elsbes 

Symphytum tuberosum Knolsmeerwortel 

Thymus pulegioides Grote tijm 

Thymus serpyllum Kleine tijm 

Trifolium montanum Bergklaver 

Ulex europaeus Gaspeldoorn 

Verbascum lychnitis Melige toorts 

Verbascum pulverulentum Vlokkige toorts 

Veronica montana Bosereprijs 

Veronica polita Gladde ereprijs 

Vicia sativa ssp. nigra (V. 
angustifolia) 

Smalle wikke 

Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje 

  

Subgroep drie t.e.m. 6 keer genoteerd 
Tenslotte uit deze bijzondere soortengroep die vaker dan 3x, 4x,5x of 6x zijn genoteerd. We kunnen spreken van niet algemene bijzondere soorten. Totaal 
62 soorten, zie onderstaande tabel 
 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Aquilegia vulgaris Wilde akelei 

Arum italicum Italiaanse aronskelk 

Arum maculatum Gevlekte aronskelk 

Brachypodium sylvaticum Boskortsteel 

Buxus sempervirens Palmboompje 

Campanula trachelium Ruig klokje 

Cardamine impatiens Springzaadveldkers 

Carex divulsa Groene bermzegge 

Carex muricata Dichte bermzegge 

Carex sylvatica Boszegge 

Centaurea scabiosa Grote centaurie 

Chrysosplenium 
oppositifolium 

Paarbladig goudveil 

Colchicum autumnale Herfsttijloos 

Conopodium majus Franse aardkastanje 

Doronicum pardalianches Hartbladzonnebloem 

Equisetum telmateia Reuzenpaardenstaart 

Erica cinerea Rode dophei 

Erigeron karvinskianus Muurfijnstraal 

Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk 

Ficus carica Vijgenboom 

Geranium lucidum Glanzige ooievaarsbek 

Geranium purpureum Klein robertskruid 

Geranium rotundifolium Ronde ooievaarsbek 

Globularia punctata 
(bisnagarica) 

Kogelbloem 

Hippocrepis comosa Paardenhoefklaver 

Hypericum pulchrum Fraai hertshooi 

Knautia arvensis Beemdkroon 

Knautia dipsacifolia Bergknautia 

Linaria repens Gestreepte leeuwenbek 

Linum perenne 
Overblijvend vlas 
(blauw) 

Luzula pilosa Ruige veldbies 

Luzula sylvatica Grote veldbies 

Lysimachia nemorum Boswederik 

Melica uniflora Eenbloemig parelgras 

Melittis melissophyllum Bijenblad 

Mentha suaveolens Witte munt 

Ornithogalum pyrenaicum Bosvogelmelk 

Orobanche hederae Klimopbremraap 

Parietaria judaica Klein glaskruid 

Parthenocissus inserta Valse wingerd 

Phyteuma spicatum subsp. 
spicatum 

Witte rapunzel 

Polygala vulgaris 
Gewone 
vleugeltjesbloem 

Polystichum setiferum Zachte naaldvaren 

Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid 

Rorippa pyrenaica (R. 
stylosa) 

Pyrenese kers 

Rubia peregrina Meekrap 

Rumex pulcher Fraaie zuring 

Salvia pratensis Veldsalie 

Sambucus ebulus Kruidvlier 

Sanguisorba officinalis Grote pimpernel 

Sanicula europaea Heelkruid 

Scabiosa columbaria Duifkruid 

Sedum dasyphyllum Dik vetkruid 

Sherardia arvensis Blauw walstro 

Silene nutans Nachtsilene 
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Stachys recta Bergandoorn 

Thymus praecox Kruiptijm 

Tilia cordata Winterlinde 

Trifolium incarnatum Inkarnaatklaver 

Viburnum lantana Wollige sneeuwbal 

Vicia lutea Gele wikke 

Vincetoxicum hirundinaria Witte engbloem 

  

Ornithogalum pyrenaicum, Bosvogelmelk 
Het heeft even geduurd voordat we deze plant goed hadden gedetermineerd. Deze  plant is meer dan een meter hoog en 
heeft groen-gele  bloemen met een witachtige rand. Deze bloemen staan in een lange aar aan het uiteinde van de stengel. 
Vaak zie je meerdere stengels bij elkaar staan. De plant vonden we in de grazige bermen.  
 
Subgroep vaker dan 7 keer genoteerd 
Uit deze groep zijn 15 soorten die vaker dan 7x zijn gezien. Dit zijn dus algemene bijzondere soorten voor het excursiegebied. In onderstaande tabel zijn 
deze soorten weergegeven.  
 

Wetenschappelijke naam 
Nederlandse 
naam 

aanta
l x 

Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel 7 

Asplenium ceterach Schubvaren 10 

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 10 

Briza media Bevertjes 8 

Carex pendula Hangende zegge 8 

Cruciata laevipes Kruisbladwalstro 9 

Euphorbia amygdaloides 
Amandel 
wolfsmelk 7 

Hieracium murorum Muurhavikskruid 7 

Muscari comosum  Kuifhyacint 8 

Primula veris 
Gulden 
sleutelbloem 7 

Ruscus aculeatus Muizendoorn 7 

Sedum rupestre Tripmadam 7 

Stachys officinalis Betonie 10 

Tamus communis Spekwortel 10 

Umbilicus rupestris Rotsnavelkruid 7 

 
Planten van Natura 2000 gebied, excursie, , C6, 21 mei 
Deze excursie wordt apart toegelicht. Niet omdat de andere minder interessant waren maar omdat deze naar een 
Natura 2000 gebied is gegaan. Het is een gebied waar het serpentijn gesteente in rots vorm zichtbaar is en er 
komen bijzondere plantensoorten voor. Informatie van dit gebied is te vinden op de Franse website, Natura 2000, 
https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR7401108.pdf 
Het was lastig om de toegang naar de kern van dit gebied te vinden. Via boerenpaadjes en door hekken is het 
gelukt De vegetatie wordt gekenmerkt door Dopheide en Jeneverbes. Voor 30% van de vegetatie heeft het een 
Atlantische invloed en 70% continentale.  
In de onderstaande tabel zijn de gevonden soorten weergegeven. De vet gedrukte zijn de Natura 2000 soorten  
 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Allium ericetorum 
 

Armeria arenaria 
 

Corynephorus canescens Buntgras 

Crepis capillaris Klein streepzaad 

Dactylis glomerata Kropaar 

Danthonia decumbens Tandjesgras 

Erica cinerea Rode dophei 

Genista anglica Stekelbrem 

Hippocrepis comosa Paardenhoefklaver 

Juniperus communis Jeneverbes 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 

Bosvogelmelk

Reygade, serpentijmrots

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR7401108.pdf
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Lotus corniculatus Gewone rolklaver 

Molinia caerulea Pijpenstrootje 

Paragymnopteris marantae 
 

Plantago maritima Zeeweegbree 

Polygala amarella (amara) Bittere vleugeltjesbloem 

Polygonum aviculare Gewoon varkensgras 

Potentilla erecta Tormentil 

Rorippa pyrenaica (R. stylosa) Pyrenese kers 

Sedum rupestre Tripmadam 

Sesamoides purpurascens 
 

Seseli elatum 
 

Stachys sylvatica Bosandoorn 

Thymus praecox Kruiptijm 

Veronica montana Bosereprijs 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs 

 
Een korte toelichting van een aantal soorten 
Allium ericetorum, deze soort was rijkelijk vertegenwoordigd. Jammer dat zij nog niet bloeide. Door de stengels te kneuzen rook je de geur van uien. 
Armeria arenaria, bij deze, “Engels gras” soort zitten de bloemhoofdjes op lange stelen.  
Paragymnopteris marantae, deze varen soort was te vinden op de serpentijn rotsen  
Plantago maritima. het is altijd grappig om deze Zeeweegbree met zijn gele helmhokjes te vinden in de bergen. 
Polygonum aviculare, Gewoon varkensgras, het is raar, voor ons Nederlanders dat deze zeer algemene soort op de lijst van Natura 2000 staat.  
Sesamoides purpurascens, deze soort uit de Resedafamilie met zijn witte bloemen was op vele plekken te vinden. 
Rorippa pyrenaica, Pyrenese kers, hoewel deze soort niet op de lijst van Natura 2000 voor dit gebied staat, was zij met de gele bloemen en fijn geveerde 
bladen opvallend aanwezig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wytze Boersma 
 
 

Armeria arenaria

Paragymnopteris marantae

Sesamoides purpurascens

Pyrenese kers
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  Orchideeën collage (Wim), met foto’s van David de Wit (D) en Wim van der Meer (W) 

       
                    Bijenorchis (D)               Aangebrande orchis  (D)         Welriekende nachtorchis (D)       Snippenorchis (D)              Tongorchis (D)                             

       
     Blauwe aspergeorchis (W)                 Bokkenorchis (W)                     Vliegenorchis (W)         Blauw bosvogeltje (W)               Purperorchis (W) 
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VOGELS                              (Muriel en André Kommer) 

Hoewel de vogels oorspronkelijk per excursiegebied zijn genoteerd  
(32 in totaal), zijn ze in onderstaand overzicht samengevoegd tot 
één kolom met aanduiding van het aantal excursies waarbij de 
vogelsoort is genoteerd. Dit omdat de excursiegebieden qua 
landschap niet zoveel verschillen en de score mede afhankelijk is 
van de weersomstandigheden, de route geheel of gedeeltelijk 
gelopen is, de belangstelling en de kennis in de excursiegroep. 
Alleen de waarnemingen op de camping zijn apart vermeld. 

Nederlandse naam Wetensch. naam     excursies  /camping 

Wilde Eend  Anas platyrhynchos  5   /  -   
Buizerd  Buteo buteo   21 / 1 
Slechtvalk  Falco peregrinus  3   / 1 
Fazant   Phasianus colchicus  2   / - 
Koekoek  Cuculus canorus  18 / - 
Slangenarend  Circaetus gallicus  1   / - 
Dwergarend  Hieraaetus pennatus  1   / 1 
Zwarte Wouw  Milvus migrans  21 / 1 
Sperwer  Accipiter nisus   1   / - 
Rode Wouw  Milvus milvus   15 / 1 
Havik   Accipiter gentilis  3   / - 
Torenvalk  Falco tinnunculus  4   / - 
Houtduif  Columba palumbus  22 / 1 
Turkse tortel  Streptopelia decaocto 18 / - 
Zomertortel  Streptopelia turtur  2   / - 
Steenuil  Athene noctua  1   / - 
Bosuil   Strix aluco   1   / 1 
Dwergooruil  Otus scops    -   / 1 
Gierzwaluw  Apus apus   20 / 1 
IJsvogel  Alcedo Atthis   3   / - 

 
Waterspreeuw    
Hop    Upupa epops   5   / - 
Zwarte Specht   Dryocopus martius  3   / - 
Kleine Bonte Specht  Dendrocopos minor  1   / - 
Grote Bonte Specht  Dendrocopos major  24 / 1 
Groene specht  Picus viridus   16 / 1 
Veldleeuwerik   Alauda arvensis  1   / - 
Boomleeuwerik  Lullula aborea   2   / - 
Huiszwaluw   Delichon urbicum  19 / 1 
Oeverzwaluw   Riparia riparia   4   / 1 
Boerenzwaluw  Hirundo rustica  23 / 1 
Rotszwaluw   Ptynoprogne rupestris 4   / 1 
Graspieper   Anthus pratensis  1   / - 
Witte  Kwikstaart  Motacilla alba   17 / 1 
Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea  5   / 1 
Waterspreeuw  Cinclus cinclus   2   / 1 
Winterkoning   Troglodytes troglodytes 23 / 1 
Heggenmus   Prunella modularis  1   / - 
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Roodborst   Erithacus rubecula  27 / - 
Nachtegaal   Luscinia megarhynchos 8   / -  
Zwarte Roodstaart  Phoenicurus ochruros 23 / 1  
Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus 3   / 1 
Grote Lijster   Turdus viscivorus  11 / - 
Merel    Turdus merula  26 / 1 
Zanglijster   Turdus philomelos  20 / - 
Kramsvogel   Turdus pilaris   1   / - 
Tapuit    Oenanthe oenanthe  -   / 1 
Roodborsttapuit  Saxicola rubicola  6   / - 
Bosrietzanger   Acrocephalus palustris 1  / -  
Braamsluiper   Sylvia curruca   1  / - 
Fluiter    Phylloscopus sibilatrix 11 / - 
Bergfluiter   Phylloscopus bonelli  6   / - 
Tjiftjaf    Phylloscopus collybita 26 / - 
Zwartkop   Sylvia atricapilla  30 / 1 
Goudhaan   Reulus regulus  15 / 1 
Vuurgoudhaan  Regulus ignicapilla  12 / 1 
Provinciale Grasmus  Sylvia undata   2   / - 
Staartmees   Aegithalos caudatus  5   / 1 
Fitis    Phylloscopus trochilus 4  /- 
Orpheusspotvogel  Hippolais polyglotta  -   / 1 
Tuinfluiter   Sylvia borin   13 / - 
Grasmus   Sylvia communis  3  / - 
Bonte Vliegenvanger  Ficedula hypoleuca  1  / - 
Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata  1  / - 
Zwarte Mees   Parus ater   1   / - 
Pimpelmees   Cyanistes caeruleus  9   / - 
Koolmees   Parus major   21 / - 
Boomklever   Sitta europaea  20 / 1 
Boomkruiper   Certhia brachydactyla 11 / 1 
Wielewaal   Oriolus oriolus  17 / 1 

 
 
 
 
 
 
 
         Steenuil                     
 
 
 
Kauw    Corvus monedula  8   / - 
Raaf    Corvus corax   8   / - 
Zwarte Kraai   Corvus corone   24 / 1 
Gaai    Garrulus glandarius  15 / - 
Spreeuw   Sturnus vulgaris  11 / - 
Ekster    Pica pica   10 / - 
Huismus   Passer domesticus  24 / - 
Putter    Carduelis carduelis  18 / 1 
Cirlgors   Emberiza cirlus  2   / - 
Geelgors   Emberiza citronella  1   / - 
Grijze gors   Emberiza cia   1   / - 
Grauwe gors   Miliaria calandra  3   / - 
Vink    Fringilla coelebs  29 / 1 
Europese Kanarie  Serinus serinus  12 / 1 
Groenling   Chloris chloris   7   / - 
Blauwe Reiger   Ardea cinera   1   / - 
Matkop   Parus montanus  2   / - 

Totaal 85 soorten 
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OVERIG            (Michel van Adrichem) 
 

Er is breed gekeken van wat we onderweg tegen komen. Deze 
opsomming is een samenvoeging van de waarnemingenformulieren 
en persoonlijke waarnemingen voor zover deze zijn doorgegeven. 
De lijst is oorspronkelijk opgemaakt per dag, maar hieronder als één 
geheel weergegeven. Dit vanwege grote overeenkomst in 
landschapstype, de weersomstandigheden, route geheel of deels 
gelopen en de toevalligheid van interesse en kennis in een 
excursiegroep. Waar de soort duidelijk is, is dit genoteerd. Als er 
“een” voor staat dan is op het waarnemingenformulier een 
verzamelnaam van een groep vermeld. Zo staat bijvoorbeeld op het 
formulier trechterspin maar dit is dus geen soort en voor mij 
vanwege meerdere trechterspinnen niet te herleiden.  

Nederlandse naam  Wetensch. naam      X dagen met 
             waarneming 
Zoogdieren 
Rode eekhoorn  Sciurus vulgaris  2 
Ree  Capreolus capreolus  2 
Vleermuizen      1 
(dode) Das  Meles melis   1 
(dode) Mol  Talpa europaea  1 

Amfibiën en reptielen 
Geelbuikvuurpad  Bombina variegata  1 
Bruine kikker  Rana temporaria  1 
Vuursalamander  Salamandra salamandra 2 
Groene kikker  Rana esculata…..  1 
Gewone pad  Bufo bufo   1 
Kikkervisjes in plasje op ‘t pad    1 
Kikker        1 
Salamandertjes (15) in 4 cm diep plasje        1 
Levendbarende hagedis  Zootoca vivipara  1 

 
Muurhagedis    Podarcis muralis 5 
Westelijke smaragdhagedis  Lacerta bilineata 2 
Een Hagedis      1 

Geelgroene toornslang (dode)  Hierophis viridiflavus 1 
een Slang      1 

Vissen 
Meerval ( 1 m lang)   Silurus glanis  1 

Slakken 
Wijngaardslak   Helix pomatia  4 
Segrijnslak   Cornu aspersum 2 
Bruine wegslak   Arion fuscus  1 
Rode wegslak   Arion rufus  3 
Zwartw wegslak (naaktslak)  Arion ater  1 
Zwarte streepslak   Limax maximus 1 

Geleedpotigen (spinnen) 
Een Trechterspin      1 
Een Krabspin      1 
Hangmatspin (spinselweb)     1 
Een Spin op bergknautia     1 

Geleedpotigen (insecten) 
Libelgaasvlieg   Libelloides coccajus 1 
Een Mierenleeuw      1 
Weidebeekjuffer   Calopteryx splendens 2 
Bosbeekjuffer   Calopteryx virgo 8 
Vuurjuffer  Pyrrhosoma nymphula 3 
Lantaarntje   Ischnura elegans 1 
Azuurwaterjuffer   Coenagrion puella 1 
Grote keizerlibel   Anax imperator 1 
Gewone oeverlibel  Orthetrum cancellatum 1 
Plasrombout  Gomphus pulchellus  1 
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Platbuik  Libellula depressa  1 
Gewone bronlibel  Cordulegaster boltonii 1 
Snorzweefvlieg  Episyrhus balteatus  2 
Witte halvemaanzweefvlieg  Scaeva pyrastri  1 
Roodrugwapenvlieg  Clitellaria ephippium  1 
Hoornaar  Vespa crabo   5 
Grote zwarte mieren      2 
Een Houtbij  Xylota spec   1 
Gewone koekoekshommel     1 
Veldkrekel  Gryllus campestris  2 
(grote) Sabelsprinkhaan     1 
Vliegend hert  Lucanus cervus  1 
Pyamaschildwants  Grphosoma lineatum  6 
Vuurwants  Phyrrocoris apterus  1 
Een Mestkever      2 
Veelkleurig Bladhaantje Chrysomela varians  1 
Bloedcicade  Cercopis vulnerata  1 
geen NL naam  Cercopis sanguinolenta 1 
Eikenboktor  Cerambyx scopolii  1 
Gouden schalenbijter  Carabus auratus  1 
(grote ?) Wespenboktor   Plagionotus arcuatus  1 
Veelkleurig aziatische      
Lieveheersbeestje  Harmonia axyridis  1 
Bijenwolf  Trichodus apiarius  3 

Geleedpotigen (overig) 
een Miljoenenpoot      1 

Paddenstoelen  
Inktviszwam  Clathrus archeri  1 
(gele) Aardappelbovist Scleroderma citrinum  1 
Gele Trilzwam  Tremella mesenterica  2 
Gele Korstzwam  Stereum hirsutum  1 
Kopergroenzwam  Psilosybe aeruginosa  1 

Parelstuifzwam  Lycoperdon perlatum  1 
Voorjaarshoutzwam  Polyporus ciliatus flepidius 2 
Parelamaniet  Amanita rubescens  1 
Cantharel  Cantharellus cibarius  2 
Judasoor  Hirneola aurucila-judae 1 
Zwavelkopje  Psiloybe fascicularis  1 
Gele Knolamaniet  Amanita citrina  1 
(grote) Stinkzwam  Phllus impuducus  1 
(gewone) Krulzoom  Paxillus involutus  1 
(echte) Tondelzwam  Fomes fomentarius  1 
Een Aardster      2 
Een Baardmos      1 
Mossen en Korstmossen     1 

  
        Platbuik                        foto Ger de Haan 

 

 


