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Voorwoord 
 
Voor u ligt het verslag van een geslaagde KNNV-
natuurkampeervakantie in de Spaanse Pyreneeën. De camping Can 
Banal, gelegen in de heuvels nabij Montagut, een klein dorp in het 
noordoosten van de provincie Catalonië vlakbij de Franse grens, bood 
ons veertien dagen onderdak.  
Dit verslag is tot stand gekomen door bijdragen van alle deelnemers, 
middels sfeerverslagen, foto’s en/of soortenlijsten.  
De foto’s in dit verslag zijn gemaakt door David de Wit, Ger de Haan,  
Wytze Boersma, Frans Duijm, Nico Bosman, Gerard Harteveld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
en Maria Lauran. Die laatste is ook verantwoordelijk voor de 
eindredactie van dit verslag.  
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Van de voorzitter 
 
Ieder kamp is uniek, maar dit kamp was echt helemaal anders dan 
andere kampen. Het begon al met het kampterrein: zoveel ruimte 
hadden we nog nooit, prachtige plekken tussen de bomen waarin 
wielewalen elkaar toeroepen, wel even uitkijken of je niet op een 
orchidee gaat staan. 
Zoveel orchideeën hebben we trouwens nog nooit op een kampterrein 
aangetroffen. De eigenaar, een Nederlander, was uiterst gastvrij en 
behulpzaam. Hij stond steeds klaar met goede raad en koffie, en hij kon 
op zeer korte termijn een mooie maaltijd voor ons hele gezelschap 
koken. 
Een half overdekt terras maakte het opzetten van de convo overbodig; 
zelfs was er een zaaltje waar we konden zitten als het erg koud was, de 
kachel werd dan voor ons aangemaakt. 
Groot was de schrik toen een van onze deelnemers bij aankomst naar 
het ziekenhuis moest. En groot was de opluchting toen ze een kleine 
week later, geopereerd en wel, weer meeliep op de excursies.  
Vijf deelnemers haakten na een week af, één ging vanwege 
gezondheidsproblemen, begeleid door partner, drie wegens - gelukkig 
prettige 
familieomstandigheden. 
Spanjaarden uit onze 
omgeving vroegen zich af 
waarom we nu juist in mei 
kwamen, dat was immers 
de regenmaand daar. De 
plaatselijke bewoners 
waren wel blij met die 
regen, het was eerder heel 
droog geweest. Nu begon 
elke dag mooi, dan 
kwamen 's middags de 
wolken, en later begon het te regenen, vaak met onweer. De grond 
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waarop we stonden was puur klei, vanouds gebruikt voor het maken 
van dakpannen en zeer geliefd bij keramisten. Die zorgde in combinatie 
met de regen wel eens voor modderige plekken en spannende weg rij-
momenten.  
Tot zover de uitzonderlijke omstandigheden.  
Dankzij Wytze waren de excursies afwisselend, interessant, afgestemd 
op de weersomstandigheden en op de conditie van de deelnemers. 
Nico bewees dat niet alle begin moeilijk is: het voor de eerste keer 
admin zijn ging hem gemakkelijk af, alles prima geregeld.  
Er zijn twee dingen waarover een voorzitter zich gewoonlijk zorgen 
maakt: krijgen we de convo wel droog ingepakt, en wie maakt het 
verslag? Die convo bleek niet van toepassing, dat was een zorg minder, 
en dat verslag? Daar over heb ik me geen moment zorgen hoeven 
maken, Maria bood zich spontaan aan om deze klus op zich te nemen! 
Hartelijk dank, Maria! 

Een gezellige 
gezamenlijke 

maaltijd in 
een sfeervol 

restaurant 
“om de hoek” 
was een 

prettige 
afsluiting van 

ons 
memorabele 

kamp in 
Montagut. 
 
 

Adri Harteveld 
 

 
 
 

De deelnemers 

 

Achterste r ij van links naar rechts: Frans Duijm, Ben Wiggers, 
Els Baars, Ida Marsman, Paul Volkersz, Yvonne Volkersz-Ferrée, 
Annemarie Flipse, Wytze Boersma (excursieregelaar), Walter 
Broekema, Maria Lauran 
Middelste r ij:   
Anneke de Vries, Anneke Boersma-Last, Ger de Haan, Nico Bosman 
(admin), Adri Harteveld (voorzitter) 
Voorste rij :   
Gerard Harteveld, David de Wit  
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Excursie overzicht 
 
Zondag 20 mei  
1. Witte route, vanaf de camping, duur 2 – 2,5 uur. 
2. Vanaf de camping een lus wandeling, richting 
Montagut, ± 4,5 km, hoogteverschil ± 100 m. 
 
Maandag 21 mei  
1. Vanuit Sadernes, heen en terug naar Sant Aniol d’ 
Aguja, max 10 km, hoogteverschil 450 m. 

2. Langs de rivier Fluvia naar Castellfollit de la Roca, ± 5 km 
 
Dinsdag 22 mei 
1. Vanuit Oix naar Vall d’Hortmoier, max 10,5 km, hoogte tussen 350 - 
450 m. 
2. Romeinse weg (Cami Roma) van Font del Pasdra (Pas dels Traginers) 
± 6 km 
 
Woensdag 23 mei 
1. Bronnen bij Sant Joan les Fonts, ± 4 km 
 
Donderdag 24 mei 
1. Wandeling Volca de Santa Margarida bij Olot, +/- 5 km, 
hoogteverschil 150 m, start P-plek aan GI 524 N42o08’52” E02o32’38” 
2. Vulkaanmuseum in Olot, geopend: 10-14 en 15-18 uur 
 
Vrijdag 25 mei 
1. Naar camping, Vallfogona-Mas la Bauma  
 
Zaterdag 26 mei 
1. Gele route vanaf de camping naar kerkje “El Cos”, 3-3,5 uur 
hoogteverschil 300 m. 
2. Route vanuit Santa Pau, 5 km 
 

 
Zondag 27 mei 
Geen excursies gepland 
 
Maandag 28 mei 
1. Vogelexcursie naar Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà bij 
Figueres, start P bij bezoekerscentrum N42o 12’28” E03o05’31” 
 
Dinsdag 29 mei 
1. Vanuit Oix, GR1 langs Riero d’Oix 
 
Woensdag 30 mei 
1. La Vall de Bianya, rondje ± 6 km. Sart l’Hostalnou de Bianya  
 
Donderdag 31 mei 
1. Rondje vanuit Sales de Llierca, ± 7 km 
2. Nuria (2000 m), met de trein vanuit Ribes de Fresser  
 
Vrijdag 1  juni.  
1. Gezamenlijke lunch, open plek in het bos van Stendert (camping Can 
Banal) 
 
Daarnaast hebben enkele deelnemers 
een cultureel uitstapje gemaakt naar 
Besalu (27 mei) en Girona (30 mei). 
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Sfeerverslagen           
 
Zondag 20 mei 2018,   

1. Omgeving Camping Can Banal   
Vanaf de camping een lus wandeling, richting Montagut. +/- 

4.5 km,  
hoogteverschil +/- 100m 

 
Vertrek met 8 personen om 9 uur vanaf de camping. Met deze 
openingswandeling startten we met prachtig zonnig weer onder het 
genot van het constante deuntje van de wielewaal. Volledig bepakt 
togen we op pad, waarbij de nadruk zou liggen op wat voor planten er 
te zien zijn. De eerste 400 m. waren in wandeltempo daarna zakte het 
tempo al snel af naar "winkelen met de KNNV". Gelijk zagen we een 
overvloed aan planten waaronder de aapjes orchis, rood bosvogeltje 
en de snip(pen)orchis. Na enig twijfelen determineerden we de kleine 

ijsvogel vlinder en verder de koningspage. 
Om 10.30 u. de koffiestop op een 
schaduwrijk plekje, waarna we onze 
expeditie voortzetten. Heel mooi was de 
traliezwam te zien en het parelzaad en een 
plantje waarvan de bladeren naar asfalt 
roken. Vele planten werden gezien en 
genoteerd en om 12.00 u. trok de eerste 
bewolking samen. Na de lunch bij het 

uitkomen op de verharde weg klonk de eerste onweersklap en vielen 
de regendruppels. Iedereen trok zijn regenkleding aan, waarna het 
determineren afzwakte en gelukkig bleek de regen van milde aard. De 
tocht werd in wandeltempo voortgezet naar de camping waar we om 
14.00 u. aankwamen en op een geslaagde 1e excursie konden 
terugzien. 
 
Paul 
 

2. Witte route van Can-Banal naar Montagut  
Vanaf de camping, duur 2- 2,5 uur. 

 
Vertrek vanaf de camping met 6 personen meteen de witte route 
gelopen. Het is een vochtig gemengd bos. Over de asfaltweg sporen 
van zwijnengewoel, reeënwissel, algemene planten en een eenzame 
orchidee. Grazige weide met weinig bloemen onderling, een goede 
sfeer maar beperkte kennis. Daarna koffiegedronken in de zon op de 
fundamenten van een onafgebouwd huis. David stapt zonder sokken 
in een mierennest. Algemene soorten zoals vink, tjiftjaf, kraai, hulst, 
kamperfoelie, weegbree, enz. Via glibberig paadje naar beneden en 
vervolgens geluncht op PE-buizen van de waterleiding. Donkere 

wolken met donderslagen maar 
het zette niet door. Via asfaltweg 
terug en nog een paar 
verschillende orchideeën gezien. 
De traliezwam leek door zijn rode 
uitstraling in 1e instantie op een 
stukje plastic. Einde tocht met 
goede sfeer, kwalitatief en 
kwantitatief niet spectaculair. 

 
David 

 

Maandag 21 mei 2018 
1. Stroomgebied van de Fluvia  

Langs de rivier Fluvia naar Castellfollit de la Roca, ± 5km 
 

Vanaf de camping met de auto naar het stroomgebied van de Fluvia.Na 
Montagut volgen we de route via La Comexa naar de oever van de 
Fluvia onder de autobaan door en snel een parkeerplaats gevonden. 
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Het belooft een mooie dag te 
worden en met zijn allen beslissen 
we alleen de nieuwe en opvallende 
planten op te schrijven. De bermen 
waren onverzorgd maar hier en 
daar waren toch wat verrassingen. 
De koffiepauze werd gehouden bij 
de oude brug, een deel ervan, pont 
Trencat en onder de nieuwe brug 

van de autobaan en een mooi plekje om de gele kwik te bekijken. 
Vandaar verder richting Castellfolit de la Rocca. Hier is niet aan voorbij 
te lopen: de reuze grote Catalaanse vlag op de top was overal 
zichtbaar. Voor de fotografen is er werk aan de winkel en via de 
hangbrug en route om Castellfolit heen weer omhoog en door het 
stadje naar de kerk met de bekende vlag. Van boven is hier niets van 
te zien, via een mooi aangelegd pad weer naar beneden en zo kwamen 
we op de bekende paden weer naar de auto's. Al met al een fijne 
wandeling met verassende gedeelten. 
 
Anneke Boersma 
 
 

2. Excursiegebied: Sadernes , 8 personen  
Vanuit Sadernes, heen en terug naar Sant Aniol d’ Aguja, max 
10 km, hoogteverschil 450 m. 

 
Even na 9.00u vertrekken we met 2 auto's naar Sadernes en onderweg 
maken we een stop om een imposante 
middeleeuwse stenen brug over de 
rivier Llierca te bewonderen. Op de 
zijwand van de 1-poortige brug zat een 
gekko van het zonnetje te genieten. 
Vanaf de parkeerplaats bij Sadernes 
starten we onze voettocht die 

grotendeels langs de rivier de Llierca liep. De rivier had een diepe 
"gorge" gemaakt en stroomde tussen steile hoge rotsen door. De ruige 
omgeving en de weelderige flora waren overweldigend. De eerste 
volop bloeiende Ramona werd 
getrakteerd op onze 
bewonderende blikken. Ook 
verbaasden de vele bomen o.a. 
olijfbomen en vijgenbomen door 
hun groeiwijze tegen de steile 
rotsen. De eerste helft van onze 
route liep heel gemakkelijk, 
weliswaar in flink vertraagd 
tempo door de bezienswaardige 
flora met een enkele vogel. Om 
12.30u vonden we aan de oever 
van de Llierca een mooi picknick plekje op de rotsen. De oversteek van 
de rivier gaf wel even wat bedenkingen bij sommigen, maar op blote 
voeten en begeleid door onverschrokken David kwamen we allemaal 
droog aan de overkant. 7 Man/vrouw sterk begonnen we de klim naar 
de kapel St. Aniol. Maria had wegens fysiek ongemak al eerder 

afgehaakt. Na enige tijd bleek ook 
voor Adrie de tocht wat te gortig te 
worden en onze gids Walter besloot 
samen met haar terug te keren en 
benoemde David tot zijn opvolger 
voor de resterende 5 leden van de 
groep. Ongeveer een halfuur voor 
ons einddoel moest ook Ida 
afhaken. Vanaf een mooi zonnig 
plekje met een prachtig uitzicht 
zwaaide ze het resterende viertal 
uit. Het gaf haar de gelegenheid om 
dit sfeerverslag te schrijven en wat 
Spaanse woordjes te leren. Hier 
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neemt Nico het stokje over en na een behoorlijke lang dag met nog 
wat huishoudelijke verplichtingen rest mij weinig tijd om deze regels 
aan de overpeinzingen van Ida toe te voegen. De volgende oversteken 
werden na ondersteuning met een stok, manmoedig genomen. Els 
bravo voldaan dat we St. Aniol gehaald hebben, wel de makkelijke 
route teruggenomen, zeker gezien de tijd. Al om al een prachtige 
gezellige dag in goede stemming. 
 
Ida en Nico 

 
Dinsdag 22 mei  

1. Excursiegebied Val de Hortmoier. Dinsdag 22 
mei, 7 personen.  
Vanuit Oix naar Vall d’Hortmoier, max 10,5 km, hoogte tussen 
350 en 450 m. 

 
Bij aankomst in Oix boven het dorp meteen zes gieren. De beek ten 
zuiden van Oix over naar het begin van een geel gemarkeerde 
wandelroute. 
Een afwisselend landschap, open hellingen, weilanden, schrale 
graslanden, buxusbos en gemengde bossen dicht en halfopen en niet 
al te steil. voor elk wat wils: bloemen, vogels enz. 
De koffiepauze op een mooie Romaanse brug en de lunch op een 
graslandje. 
Tijdens de lunch steeds meer regenwolken daarna afgedaald naar Pont 
Trecat waar na een kort beraad gekozen voor de route naar Oix aan de 
zuidoost kant van de beek. Meteen begon er een hevige bui met 
onweer en na een half uurtje stevig doorlopen werden we uitgenodigd 
om te schuilen in een paardenstal. Na een kwartiertje viel er minder 
regen vier deelnemers liepen door de drie anderen reden met de 
moeder van de paardenverzorger mee naar Oix. Een van hen reed de 
vier lopers tegemoet en bracht hen ook naar Oix. Het regende nog 
steeds een beetje. De ene auto ging meteen terug naar de camping de 
andere reed nog een rondje door Oix. Iedereen was min of meer nat 

maar het was een geslaagde excursie. De sfeer was goed ook tijdens 
de stortbui. De groep bleef gezellig bijeen zonder wanklanken. 
 
Walter. 
 
 

2. Via Romana del Capsacosta, startpunt Pas del 
Traginers .   4 pers.  
Romeinse weg (Cami Roma) van Font del Pasdra (Pas del 
Traginers), ± 6 km. 

 
Met een stralend zonnetje gingen we om 9.45u goedgemutst op stap 
over de Via Romana del Capsacosta, ook wel Via Cenya (?) genoemd, 

het is een zijtak van de 
grote Via Clugiesta die 
Rome destijds met West-
Europa verbond. Het gaf 
een bijzonder gevoel, het 
idee dat daar 2000 jr. 
geleden over deze zelfde 
Via Romeinse soldaten met 
hun paarden trokken en wij 
daar nu ook onze 
voetafdrukken achter 

laten. Het eerste stuk, zo'n half uur was het een gemakkelijk te 
belopen pad, daarna werd de weg geplaveid met keien onregelmatiger 
en kwamen de eerste, zei het nog bescheiden klimmetjes. Ook bij deze 
tocht hielden we onze voeten droog bij de oversteek van 2 riviertjes 
en bleek de stok van Els en ook bij Adri goed van pas te komen. Op 
voorstel van Els brachten we onze koffiepauze in stilte door, dat gaf 
ondergetekende de gelegenheid om in alle rust een gevecht van 2 
bosmieren te aanschouwen evenals enkele solitaire bijtjes. Na 5 
kwartier besloten Adrie en Els terug te keren om nog boodschappen 
te kunnen doen in Montagut.  Nico had nog graag doorgelopen maar 
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sloot zich tenslotte aan om gezamenlijk terug te keren. Daar werden 
we even later voor beloond toen Els op het erf van een huis een hop 
in het vizier kreeg, de hop liet zich veilig op het dak nog even aan ons 
alle vier zien en vloog vervolgens weg naar het bos. Vanuit het 
vermoeden dat het erf zijn domicilie was hebben we nog even muisstil 
gewacht of de hop nog zou terugkeren denkend dat de kust weer veilig 
was. Helaas werd het ons niet gegund om de hop nog een keer te 
bekijken. Na nogmaals tweemaal een riviertje te zijn overgestoken 
bereikten we na een goede 2 uur ons startpunt weer. Op de terugweg 
besloten Nico en Ida nog even bij het dorpje San Juan les Fonts te gaan 
kijken. Via stijgende en vervolgens weer dalende trappen langs een 
imposante kerk bereikten we een geologisch interessante plek. Hier 
was duidelijk zichtbaar volgens het informatiebord hoe de 
verschillende lavalagen tijdens de vulkaanuitbarstingen in het verre 
verleden over elkaar geschoven waren. In combinatie met de 
waterstuw naast een vervallen fabriek was de plek de moeite waard 
om te bezoeken. Even later brak met een geweldige explosie een 
onweersbui los.  
Nico. 

 
Woensdag 23 mei  

Bronnenwandeling Sant Juan les Fonts , 14 
personen. ± 4 km. 
 

Omdat Els het aan moed ontbrak om route nr.1 
(de gele route) vanaf de camping alleen te 
leiden, lopen en lijsten te noteren, zijn we om 
9.10u eensgezind met 14 excursieleden naar 
Sant Juan les Fonts gereden. Daar hebben we 
geparkeerd bij de luidruchtige, zich elk kwartier 
meldende, kerk. David als excursieleider heeft 
van het infobord de knooppunten in het 
fotografisch geheugen geprent. Met het uitzicht 
op de middeleeuwse brug starten we de route 

van zo'n 6 km. in een lus vorm. Net buiten het centrum was het 
"waterpark" een 
architectonisch manier om 
met het waterverval te 
spelen. Er was onderweg 
wat onduidelijkheid over de 
geprinte route, maar na een 
survivalpad van 40m met 
dikke modder bereikten we 
de koffiestop om 11.00u bij 
een bronnetje zonder 
naam. Daar was ook het voedermoment van een paapjesjong. Na de 
koffie was het eerste afscheiding moment al een feit: de tapas 
behoeftigen en vermoeiden gingen terug, de resterende 10 leden 
vervolgden hun route in deze prachtige afwisselende heuvels.  David 
vond nog een doodgereden hagedis welke 's avonds werd 
tentoongesteld en bevoeld. Vlakbij de bron "Font Bona" werd de lunch 
genuttigd, genietend van de mussen en ringmussen en een enkele 

bofkont zag een hop voorbij scheuren. 
We passeerde het dorp voor het dorp 
voor de 2e lus en omdat het toch wel 
warm werd besloten bij bordje SJ8 3 
personen de pijp aan Maarten te 
geven. In de laatste beekbegroeiing 
ging het sluip door, kruip door en 
verkende David het pad naar de oever 
van de Fluvia terwijl de rest 

horizontaal voort krabbelde. David had de weg naar het water 
gevonden en sommeerde "zijn schaapjes" ook die kant op te gaan. En 
wat zat daar in een klein bassin? 6 Stuks 4cm lange salamanders met 
een gevlekt staartje en een lichte aanzet bij de pootjes! Waren het 
vinpoot salamanders? We zullen het nooit weten want helaas 
kondigde onze excursieleider en "herpetofiel" David het einde van de 
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excursie aan. Tjonge, wat een prachtige afwisselende wandeling en 
conditioneel gezien een makkie. 
 
Yvonne. 

 
 
Donderdag 24 mei  

1. Vulkanen bij Olot , 15 personen.  
Wandeling Volca de Santa Margarida, +/- 5 km, hoogteverschil 

150 m, start P-plek aan GI 524, 
N42o08’52” E02o32’38”. 

 
Via Olot naar parkeerplaats 
"Cami de Cau Caselles". 
Vandaar uit omhoog via mooie 
route over vulkaansteentjes 
door het schaduwrijke bos met 
mooi weer 22-24 graden, zon 
en een lekker windje. 100 m 

stijgen naar rondje om de vulkaan vrij steil omhoog. De vulkaan was 
een prachtige ronde krater met aan de randen bos, in het midden gras 
en een leuk kerkje waar we pauzeerde. Door regenwater ingeslepen 
mini riviertje in het rode pad. We vervolgden de gele route en terug bij 
de parkeerplaats ging een groep door naar de volgende vulkaan en een 
groep ging shoppen. Tijdens de wandeling omhoog naar de 2e vulkaan 
zagen we de besneeuwde 
toppen van de hoge 
Pyreneeën. De vulkaan was 
prachtig met diverse kleuren en 
diverse lagen en stenen.  

 
 
 
 

 
2. Vulkaanmuseum in Olot  

Geopend: 10-14 en 15-18 uur 
Vervolgens naar het kleine "Museum Vulcan" in Olot. Voordat we het 
interessante museum bezochten, pauzeerden we op het schaduwrijke 

terras.  
Een niet te zware en geslaagde excursie. 
 

 
 
 
 

3. Gezamenlijke 
maaltijd 

 
’s Avonds lieten de meesten 
van ons zich verwennen 
door de eigenaar van de 
camping, die ons een 
heerlijke maaltijd 
voorschotelde.   
 

 
 
Vrijdag 25 mei  

1. Masla Bouma en omgeving, 15 personen. 
Naar camping, Vallfogona-Mas la Bauma. 

 
Na een letterlijk en figuurlijk een adembenemende tocht arriveerden 
we ca. 10.00u bij Masla Bouma. Daar werden we hartelijk en met koffie 
en gebak ontvangen door de eigenaars Rob en Wieske die 25 jaar 
geleden voor zichzelf zijn begonnen.   
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Vol trots leidde Rob ons op 
zijn terrein van 3.5 ha en op 
1000m hoogte gelegen 
camping rond. Hoewel er 
inmiddels 50 
kampeerplaatsen waren 
houden ze het op 
gemiddeld 25 bezette 
plekken o p een 
kleinschalig terrein. De 

camping is idyllisch en prachtig Catalaanse orchis       gelegen aan een 
snelstromend riviertje dat overigens de 
afgelopen 10 jaar in de zomer droog komt te 
staan. Gerard kwam duidelijk tot leven druk 
opzoek naar de verschillende orchideeën. 
Omdat het begin mei nog erg koud was, was de 
natuur later dan gewoonlijk. Dat was te zien aan 
de nog bloeiende gouden sleutelbloem. Rob was 
niet alleen een boeiende verteller, maar ook een 
leergierige leerling van enkele "floristen" onder ons. Na een 
rondleiding die veel langer duurde dan gepland en de lunch hebben 
we nog een korte wandeling gemaakt in de directe omgeving.  
Voldaan over alweer een mooie dag en enigszins vermoeid van alle 
indrukken togen we ca 15.45u weer naar tent of caravan terug. 
 
Ida. 
 

Zaterdag 26 mei Santa Pau, 10 personen.  
Route vanuit Santa Pau, 5 km. 
Na van de vertrekkende ploeg (Walter, Annemarie, Paul, Yvonne en 
Ben) afscheid te hebben genomen vertrokken we een tiental richting 
Santa Pau. De dag begon wat bewolkt maar allengs verdwenen de 
wolken en was het opnieuw een warme dag. Eerst natuurlijk het 

gebruikelijke plaatje schieten op het bijna speciaal daarvoor 
gecreëerde pleintje. 
Het uitzicht magnifiek en 
even later het oude 
middeleeuwse deel van 
het schitterende dorpje. 
We daalde af naar een 
klein stroompje in een 
voor de KNNV bijna 
gebruikelijke tempo, al 
waren Maria en Ida wat 
obstinaat al bijna 
doorgewandeld en in de verte verdwenen. Op de eerste rustplek, de 
een met koffie de ander thee en de rest water, werd haastig naar 
vlinders gezocht het felle blauwtje als Icarusblauwtje geïdentificeerd 
en ook een Gamma uiltje waargenomen. Maar het meest spectaculair 
was toch wel de aasgier die zich al draaiend op de thermiek een flinke 

tijd liet zien. Petje af voor David en 
Anneke die de hele wandeling 
hebben meegelopen, mede 
geholpen door stokken, maar 
tegengewerkt door een kleine 
misser toen bleek dat we de 

eigenlijke route gemist hadden. Een stevige afdaling en door zwijnen 
flink omgeploegd stuk bos was hun “lot”. Een beekje en nog een steil 
stukje omhoog bracht ons weer terug op de verloren route. De 
bronnen die we onderweg tegenkwamen waren niet echt een 
jubelzang waard, maar wel hebben we nu (waarschijnlijk) de kleine 
watersalamander (Spaanse of Catalaanse variant) waargenomen. 
De wandeling terug naar Santa Pau leidde via een stukje duidelijk 
herkenbaar vulkanisch gesteente terug naar het oude centrum. 
Bezoek aan de kerk (bouw gestart in de 15e eeuw en afgemaakt in de 
16e) maakte duidelijk waarom deze Gotisch is, de bogen in de kerk 
waren van boven puntig en niet rond. Aan de buitenkant alleen hoog 
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een rondvenster waargenomen. 
Toch wel donker voor een Gotisch 
kerkje, Romaans is meestal 
donkerder. Maria (de kerk heeft 
ook die naam!) ontstak nog een 
(elektrisch) kaarsje. Na een drankje 
op het terras onder een 
bogengalerij (bijna alles in het dorp 
is zo gebouwd) gingen we terug 
naar de auto's.  
Een prachtige dag in het tot nu toe 
mooiste stadje met schitterend 
uitzicht op de Pyreneeën. 
 

Nico.  
 

 
Zondag 27 mei 
Geen excursies gepland. 
 
 

Maandag 28 mei  
L'Emporda, 12 personen.   
Vogelexcursie naar Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà bij Figueres,  
start P-bezoekerscentrum N42o 12’28” 
E03o05’31” 
 
Met 4 auto's gingen we met ons twaalven in een uurtje naar de riante 
parkeerplaats, waar we al gelijk getrakteerd werden op een ooievaars 
nest met twee jongen. Eerst bekeken we de informatie borden 
waarvan sommige zelfs met een beetje Engels, daarna bezochten we 
het ruim opgezette informatiecentrum, waar onder andere een mooi 
overzicht was van alle orchideeën uit deze streek op posterformaat. 

Buiten was het warm, vele vogels lieten zich horen, eerst de koekoek 
en even daarna aanhoudend vele nachtegalen met soms een karekiet 
en het geklepper van vele ooievaars. De koffie kon gedronken worden 
in de eerste vogelhut, echt het nuttige met het aangename verenigd: 
we zaten er met zijn allen comfortabel en hadden prachtig uitzicht op 
water, land en lucht. Het bleek niet de enige vogelhut, al wandelend 

en rondkijkend in het als een 
park aangelegd landschap 
ontdekte we er steeds meer. 
Ook vlinder liefhebbers 
kwamen aan hun trekken en 
voor botanici was ook wel een 
en ander te zien, alles onder 
uitbundig nachtegaal gezang. 

Even leek onze excursie in het water te vallen er kwam een dreigende 
lucht en er was wat onweer gerommel met wat regen dat duurde 
echter niet lang zodat de regenkleding weer uit kon. De uitzichttoren 
(89 treden) gaf een schitterend beeld van de wijde omgeving van 
bergen, vlakten en in de verte de Middellandse zee. Terwijl we om 
15.15 uur verzamelden werden we alweer uitgeleide gedaan door een 
wielewaal. 
Een bijzonder geslaagde dag. 
 
 Adri. 
 

Dinsdag 29 mei  
Oix, 10 personen. 
Vanuit Oix, GR1 langs Riero d’Oix. 
 
Met 3 auto's gingen we via een smalle weg vanaf de camping richting 
Oix. De grote trekker van Stendert moest eerst nog aan de kant en dat 
lukte heel goed. 
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Onderweg nog 2 ezels 
op ons pad, ze waren 
niet bereid ons 
doorgang te geven. Op 
de parkeerplaats bij Oix 
gingen we via het dorp 
een GR-route een 
riviertje volgend dat 
goed beloopbaar was 
en veel planten gezien 
met rotsachtige 

hellingen. Na een tijdje kwamen we voor een riviertje te staan (je kon 
er doorheen rijden hebben we later gemerkt) bij ons was het de vraag: 
met schoenen of op blote voeten door het water? Na een half uur 
lopen kwamen 
we bij een 
goede plek om 
te lunchen met 
uitzicht op een 
berg waarvan 
de top 1095 m 
is en met een 
rotsachtige 
helling. Vanaf 
deze plek 
besloten we 
weer terug te gaan. Zoals gebruikelijk was het tempo aardig hoog, 
doordat de temperatuur steeg was een waterstop geregeld nodig. 
Al met al was het een fijne niet al te zware wandeling waarbij we veel 
gezien hebben. 
 
Nico. 
 
 

Woensdag 30 mei  
Vall de Bianya, 7 personen.  
La Vall de Bianya, rondje +/- 6 km. Sart l’Hostalnou de Bianya. 
 
We vertrokken met 7 deelnemers in 2 auto's naar Vall de Bianya. De 
bedoelde parkeerplaats hebben we niet bereikt want we vonden aan 
het begin van het dorp al een geschikt plekje. We wandelden in 
noordelijke richting (voorbij de sportvelden meteen rechtsaf) en 
kwamen al snel in een 
platanenbos terecht met 
veel hoge bomen en veel 
schaduw. Na 1km rechts 
de bergorchis en 
hondskruid. Het traject 
kende weinig 
hoogteverschil. We 
liepen door een gebied 
met onregelmatig 
gevormde begraasde stukken, afgewisseld door bos. Bij een beek 
aangekomen gingen we aan de koffie en nadat we ons goed ingepakt 
hadden tegen de regen was het even puzzelen hoe we het beste over 
de beek konden komen. Met een grote stap lukte het ons allemaal. 
Verder in het afwisselende landschap veel onder gelopen voetpaden, 
waar we ons door de bosjes moesten wringen. Ergens zijn we verkeerd 
gelopen en besloten om te lunchen, gezeten op de rand van een 
waterbak bij een huis. Vervolgens moesten we een stukje langs de 
autoweg lopen waarna 5 personen besloten om nog een ommetje te 
lopen en de andere 2 liepen door via de weg naar het dorp. Veel 
koeienbellen en minstens 3 grote gemeen blaffende honden gehoord. 
Er is slechts 1 vlinder waargenomen i.v.m. het regenachtige weer. 
Frans. 
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Donderdag 31 mei  
Ribes de Fresser naar Vall de Nuria, 5 personen.  
Nuria (2000 m), met de trein vanuit Ribes de Fresser. 
 
Met 5 personen gingen we 
naar Ribes, aan het loket van 
het stationnetje werden we 
gewezen op de mogelijkheid 
om bij het eindpunt op een 
cabine lift/kabelbaan te 
stappen naar weer 100m 
hoger en dat deden we ook. 
De trein zou zo mee kunnen 
doen aan "Rail Away" een van de mooiere afleveringen. Het ging eerst 
dwars door het stadje, dan langs bergen of door tunnels langs 

afgronden, watervallen. We wisten niet 
waar we keken moesten: keek je naar 
rechts dan miste je links wat of 
andersom. Ook die cabine was mooi, we 
zagen al zwevend aan de kabel de 
bergmarmotten lopen. Aan het 

eindpunt waren verschillende mooie uitzichtpunten. Vandaar af zagen 
we nog meer marmotten en ook steenbokken en gemzen. Bij het 
wegwijzerbord met wandelingen kozen we voor de kortste: de Pic de 
l'Agila en die hebben we gehaald met zo'n 300m klimmen. Volgens de 
boekjes een gemakkelijke 
wandeling, wij deden er wat 
langer over, ook omdat we 
af en toe stil stonden om 
vogels te kijken, bloemen te 
fotograferen of gewoon van 
de uitzichten te genieten. 
De flarden langstrekkende 
wolken zorgde aan de top 

voor afwisselend: soms mist alom en dan opeen weer zicht op een berg 
en andere bergen. Het was mooi maar wel koud: de temperatuur gaf 
8 graden Celsius aan. Bij de afdaling raakten we de weg een beetje 
kwijt, soms was het zoeken en besluiten of iets een echt pad was of 
een spontaan wild paadje dat nergens heen ging. Altijd leuk om een 
sneeuwveldje tegen te komen en dat dan voorzichtig over te steken. 
Tenslotte kwam een helling in 
zicht die naar het kabelbaan 
station leidde, die zijn we 
zigzaggend afgegaan en best 
wel opgelucht toen we weer op 
een normale weg stonden.  
Een prachtige avontuurlijke 
dag. 
 

 
 
 
Vrijdag 1 juni  
Gezamenlijke lunch, open plek in het  bos  van Stendert.  
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De orchideeën van Montagut 
door Gerard Harteveld 
 
Hoe zouden de orchideeën er in 2018 bijstaan in Montagut en 
omgeving? Het hoge aantal orchideeënsoorten opgetekend in de 
kampverslagen van 2002 en 2005, resp. 31 en 17, zorgde voor 
hooggespannen verwachtingen. Het resultaat is verheugend: maar 
liefst 25 soorten inclusief een zeldzame variant, een verrassende 
hybride en een endemische soort. De meeste soorten én planten 
stonden echter op de camping, zie de groene kolom hiernaast.  
De belangrijkste locaties die interessant waren voor ‘orchidofilisten’: 

- de camping Can Banal, groene kolom 

- de omgeving van Can Banal, gele kolom  

- de camping Mas la Bauma, lila kolom 

Camping Can Banal 
Camping Can Banal waar we inclusief voorkamperen 19 dagen 
verbleven, spande de kroon, zowel wat betreft het aantal soorten als 

het aantal exemplaren en ook nog eens meestal in volle bloei. Bijna 
400 exemplaren afkomstig van 12 soorten en een interessante, 
zeldzame variëteit, verdeeld over 9 geslachten. Hoe is het mogelijk dat 
terwijl in het hoogseizoen alle 78 kampeerplaatsen bezet zijn, de 
camping eind mei en begin juni zich ontpopt als een ideaal reservaat 

voor orchideeën? Dat heeft alles te maken met het (maai)beheer van 
de eigenaar Stendert die zich heel bewust is van de florale schatten op 
zijn terrein. Hij realiseerde met 3 vrienden 1987 zijn droom op zo'n 
prachtige plek een camping in te richten waar natuurbeleving centraal 
zou staan en beheert nu met zijn familie de camping. Na de warme en 

droge weken in april en de eerste helft van mei kwamen er de voor de 
kampeerplaats zo welkome, groeizame meiregens. Het gras schoot de 
lucht in, eigenlijk moest er gemaaid worden met oog op het komende 
hoogseizoen. Toch beperkte hij het maaien tot slechts de plaatsten 
waar wij kampeerden. Dat alles omwille van de unieke schat aan 

orchideeën. Menig zomerkampeerder zal er zich niet van bewust zijn 

dat in de aarde onder zijn grondzeil orchideeën in de vorm van knollen 
zomerslaap houden.  

 
 

  1 2 3  

1 Aceras anthropophorum 10 100  110 

2 Anacamptis coriophora  >50  0 

3 Anacamptis pyramidalis 100   100 

4 Cephalanthera damasonium 20 10  30 

5 Cephalanthera longifolia  5 5 10 

6 Cephalanthera rubra  1  1 

7 Dactylorhiza fuchsii   5 5 

8 Epipactis helleborine  5  5 

9 Epipactis microphylla  10  10 

10 Himantoglossum robertianum 15   15 

11 Limodorum abortivum  10  10 

13 Neotinea ustulata  1  1 

12 Neottia nidus-avis   10 10 

14 Neottia ovata 5  5 10 

15 Ophrys apifera  50   50 

16 Ophrys apifera var.trollii 1   1 

17 Ophrys (bertolonii ssp.) catalaunica 1  10 11 

18 Ophrys insectifera   5 5 

19 Ophrys lutea 40   40 

20 Ophrys scolopax 20 15  35 

21 Orchis militaris 1   1 

22 Orchis x bergonii 100   100 

23 Platanthera bifolia   5 5 

24 Platanthera chlorantha 20   20 

25 Serapias lingua 5   5 

  totaal aantal exemplaren 388 197 45 630 

        BB= begin bloei; VB=volle bloei; EB=einde bloei; UB=uitgebloeid 
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Bastaardapen, hondskruiden, poppen en één soldaat.  
De wel honderd aapjes (Orchis simia) in volle bloei zomaar op de nog 
lege tentplaatsen en aan de randen van de graspaden. Zoveel had ik 
er nooit bij elkaar gezien.  Bij nadere bestudering blijken het kruisingen 

te zijn van de apen met de poppen: Orchis anthropophorma x simia of 
wel Orchis x bergonii. De aapjes zijn vaak zeldzamer dan de soldaatjes. 
Terwijl hier op de camping we na veel naspeuren slechts één forse 
soldaat (Orchis militaris) vonden die eerst in bloei kwam na de 
bastaardapen. Indruk maakten eveneens de hondskruiden of de 

pyramideorchissen (Anacamptis pyramidalis). Er bloeiden bij onze 
aankomst al enkele, in de weken erna kwamen er steeds meer. Ruim 
honderd rode, driehoekige lampjes prijkten feestelijk en statig boven 
de andere vegetatie uit.  

Totaal zo'n tien poppenorchissen (Aceras antropophorum) stonden 
verspreid over de camping, bij de oprijlaan van de buurman telde ik op 
nog geen drie vierkante meter meer dan honderd poppen. De 

hyacintorchis, de reuzenorchis (Himantoglossum robertianum), is een 
van de vroegst bloeiende en een van de grootste van de Europese 
orchideeën. De ca. 15 (bijna) uitgebloeide solitaire kanjers, vroeger 
Barlia robertiana genoemd, zag ik abusievelijk voor uitgebloeide 
Purperorchissen (Orchis purpurea) aan die ook vroege bloeiers die 
eveneens wel tot een hoogte van een meter kunnen bereiken.  

Ophryssen 
Ophryssen, ook wel spiegelorchissen genoemd, waarvan we vijf 
soorten vonden, komen oorspronkelijk in het Middellandse Zeegebied 
voor: de Vliegenorchis, de Bijenorchis, de Gele ophrys, en de 
Catalonische ophrys en de Snippenorchis 

De Vliegenorchis (Ophrys insectifera) komt zelfs tot in Noorwegen en 
Zweden voor. Op onze camping zagen we hem niet, daarvoor moesten 

we naar de natuurcamping La Bauma die ook door Nederlandse 
eigenaars aangelegd is. Een vijftal vol in bloei staande planten vonden 
we daar. 

De Bijenorchis (Ophrys apifera) 
heeft Midden-Engeland en Ierland 
als noordgrens, terwijl hij niet lang 
geleden onze Waddeneilanden 
bereikt heeft. Op de camping 

kwamen ze vooral de tweede week 
in ruime hoeveelheden in bloei. 
Exemplaren van een halve meter 
hoog en zelfs hoger kwamen voor.  

Verrassend was tussen normale 
planten bij tentplaats 54 de 
zeldzame variëteit Ophrys apifera 

var. trollii te ontdekken. De langgerekte, spits tot een punt 
toelopende, niet naar achteren 
gekrulde lip met gemarmerde kleuren 
wijkt sterk af van de normale bijen. De 
Engelsen beschouwden hem vroeger 

als een aparte soort Wasp Orchid 
genaamd. De Bijenorchis is de enige 
ophryssoort waarbij zelfbestuiving 
voorkomt. Dat zou de reden kunnen 
zijn dat daar meer monstrueuze 

vormen optreden. Naast de O. apifera 
var. trollii zijn er ook varianten als var. 
arita, var. bicolor, var. chlorantha en 
var. friburgensis.  

De heldergele Ophrys lutea (Spiegelorchis) maakt me altijd blij. Het is 
een vroege bloeier en aanvankelijk zag ik dan ook alleen uitgebloeide 
en in zaad staande planten. Een paar stonden net te bloeien en 

bevestigen dat het om de gele ophrys ging. Wel veertig planten in 
diverse stadia van bloei stonden op enkele vierkante meters bij elkaar. 
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De endemische Catalonische spiegelorchis (Ophrys 
bertolonii ssp. Catalounica)  

vonden we eerst op die andere camping, 
Mas la Bauma en wel bij het uitstappen uit 
de auto's: een tiental bij elkaar op het 
parkeerplaatsje. Later kwamen we tot de 
verrassende ontdekking dat die ene 
Spinnenorchis op onze camping toch ook 
die endeem Catalounica moest zijn. De 
Snip(pen)orchis  

(Ophrys 
scolopax) was 

met een twintigtal aanwezig op de camping 
en ook langs de weg er vlakbij toen de berm 
nog niet gemaaid was. De bloem lijkt op de 
kop van een vogeltje, de houtsnip. Er is 
gelijkenis met de Bijenorchis. Onderscheid 
is mogelijk door het puntig uitstekeltje 
onderaan de lip dat bij de Bijenorchis naar 
achteren gebogen is.   
 
 

1 Aceras anthropophorum 2018 2002 2005 

2 Anacamptis coriophora 2018 2002 2005 

3 Anacamptis pyramidalis 2018   

4 Cephalanthera damasonium 2018 2002 2005 

5 Cephalanthera longifolia 2018 2002 2005 

6 Cephalanthera rubra 2018 2002  

7 Dactylorhiza fuchsii 2018   

8 Epipactis helleborine 2018 2002  

9 Epipactis microphylla 2018 2002  

10 Himantoglossum robertianum 2018 2002 2005 

1 Limodorum abortivum 2018 2002 2005 

13 Neotinea ustulata 2018   

12 Neottia nidus-avis 2018 2002 2005 

14 Neottia ovata 2018   

15 Ophrys apifera  2018 2002 2005 

16 Ophrys apifera var.trollii 2018   

17 Ophrys bertolonii ssp. catalaunica 2018 2002  

18 Ophrys insectifera 2018 2002  

19 Ophrys lutea 2018 2002  

20 Ophrys scolopax 2018 2002 2005 

21 Orchis militaris 2018 2002 2005 

22 Orchis x bergonii 2018 2002 2005 

23 Platanthera bifolia 2018 2002  

24 Platanthera chlorantha 2018  2005 

25 Serapias lingua 2018   

 Dactylorhiza incarnata   2005 

 Dactylorhiza maculata  2002  

 Dactylorhiza sambucina  2002 2005 

 Epipactis atrorubens  2002  

 Gymnadenia conopsea  2002  

 Himantoglossum hircinum  2002 2005 

 Neottia cordata  2002  

 Nigritella nigra  2002  

 Orchis mascula  2002 2005 

 Orchis morio   2005 

 Orchis provincialis  2002  

 Serapias cordegera  2002  

 Serapias parviflora  2002  

 Serapias vomecera  2002  

 totaal aan soorten 25 31 17 

Omgeving camping Can Banal  
Rond de kapel Sant Eudald stonden tientallen bleke bosvogeltjes 
(Cephalanthera damasonium) deels al in zaad en deel in volle bloei. 



17 
 

Vlakbij een tiental paarse aspergeorchissen (Limodorum abortivum), 
minstens vijf prachtige klein bladige wespenorchissen (Epipactis 
microphylla) met dicht en viltig behaarde stengels en over de hele 
plant een vanilleachtige geur verspreidend. Een prachtexemplaar van 
de bergnachtorchis ontbrak niet op deze plaats met fraai uitzicht. Al 

met al de moeite van het rijden over het slingerende half verharde 
bergpad erheen zeker waard. 

Wantsenorchis 
Op enige afstand van de brug over de Llierca zochten Ger en Anneke 
vlinders en vonden er een grasveldje met vijftig tot honderd 

wantsenorchissen (Anacamptis coriophora) mooi in volle bloei staan. 
Een niet erg opvallende plant die steeds zeldzamer voorkomt, kregen 
we zo maar op een presenteerblaadje. Natuurlijk hebben we aan de 

bloemen geroken, maar de 
onaangename geur van platgeslagen 

schildwants konden we niet duidelijk 
waarnemen. Zou het toch de 
welriekende wantsenorchis (Anacamptis 
coriophora ssp. odorata) zijn die vanille- 
en anijsgeur afgeeft? Zie verder de gele 
kolom. 

Camping Mas la Bauma 
Deze kleine, milieuvriendelijke 
boerderijcamping is ook door de 

Nederlandse eigenaars zelf aangelegd. Een keur aan orchideeën werd 

ons door eigenaar Rob met gepaste trots getoond. Behalve de 
eerdergenoemde Catalonische ophrys die we meteen bij het 
uitstappen uit de auto's vlakbij onze voeten aantroffen, waren er 
nieuwe soorten voor ons kamp. Een tiental bosorchissen (Dactylorhiza 
fuchsii), meer dan tien vogelnestjes (Neottia nid-avis) en de 
eerdergenoemde vijf vliegenorchissen (Ophrys insectifera). 
Zie verder de lila kolom.  

Als je de lijsten van de jaren 2002, 2005 en 2018 vergelijkt, vallen er 
behalve overeenkomsten ook verschillen op. Het kamp 2002 met zijn 
31 soorten was vrijwel dezelfde periode van het jaar als de twee 
andere. Het weer in de winter en de 
lente spelen een belangrijke rol, 
evenals de specifieke belangstelling 
van de deelnemers voor het zoeken 
naar orchideeën. Al met al was 2018 
ondanks het droge voorjaar en de vrij 
kleine groep KNNV-ers best een goed 
jaar qua aantal soorten, hoeveelheid 
bloeiende planten en een endemische 
soort, een zeldzame variant en een 
interessante hybride.   

Geraadpleegde literatuur 
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- Aedo, C. & Herrero, A. (eds.) 2005. Flora iberica, vol. XXI. 366 
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SOORTENLIJSTEN  
*Nuria is het excursiegebied in de hoge Pyreneeën 
 

Vaatplanten    door David de Wit 

Acer campestre Spaanse aak 
 

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie 
 

Ajuga chamaepitys Akkerzenegroen 
 

Ajuga genevensis Harig zenegroen 
 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen 
 

Alchemilla alpina Alpenvrouwenmantel Nuria 

Allium roseum 
 

Rosy garlic 

Amelanchier lamarckii Amerikaans 
krentenboompje 

 

Anacamptis 
coriophora ssp fragrans 

Wantsennorchs  

 

 

Anacamptis pyramidalis 
 

Hondskruid 
 

Anagallis arvensis ssp arvensis Rood guichelheil 
 

Anchusa arvensis Kromhals 
 

Anemone hepatica Leverbloempje (Hepatica 
nobilis) 

Anthericum liliago Grote graslelie 
 

Anthyllis montana Bergwondklaver 
 

Anthyllis vulneraria Wondklaver 
 

Anthyllis vulneraria ssp 
praepropera 

Rode wondklaver 
 

   

Antirrhinum majus Grote leeuwenbek 
 

Ap hyllanthes monspeliensis 'Bieslelie' Aphyllanthe 
de 
Montpellier 

Aquilegia vulgaris Wilde akelei 
 

Arabis glabra Torenkruid 
 

Arabis turrita Torenscheefkelk 
 

Arctium lappa Grote klit 
 

Arenaria serpyllifolia Gewone zandmuur 
 

Argyrolobium zanonii 
 

fam Fabaceae 

Aristolochia clematitis Pijpbloem 
 

Artemisia vulgaris Bijvoet 
 

Arundo donax Spaans riet, Pijlriet 
 

Asparagus officinalis Asperge 
 

Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel 
 

Asplenium ceterach Schubvaren 
 

Asplenium ruta-muraria Muurvaren 
 

Asplenium scolopendrium Tongvaren 
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Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 
 

Astragalus glycyphyllos Hokjespeul 
 

Astragalus hamosus 
 

European 
milkvetch 

Astragalus monspessulanus 
 

Montpellier 
milkvetch 

Avena sterilis Wilde haver 
 

Bellis perennis Madeliefje 
 

Berula erecta Kleine watereppe 
 

Bituminaria bituminosa 'Teerklaver’ Pitch trefoil 

Blackstonia perfoliata ssp 
perfoliata 

Zomerbitterling 
 

Borago officinalis Bernagie 
 

Briza media Bevertjes 
 

Bromus hordeaceus Zachte dravik 
 

Bryonia dioica Heggenrank 
 

Buddleja davidii Vlinderstruik 
 

Bunias orientalis Grote hardvrucht 
 

Buxus sempervirens Buxus 
 

Calendula arvensis Akkergoudsbloem 
 

Calluna vulgaris Struikhei 
 

Campanula rapunculus Rapunzelklokje 
 

Cardamine impatiens Springzaadveldkers 
 

Carex digitata Vingerzegge 
 

Carex divulsa Groene bermzegge 
 

Carex flacca Zeegroene zegge 
 

Carex otrubae Valse voszegge 
 

Carex pendula Hangende zegge 
 

Carex sylvatica Boszegge 
 

Carlina vulgaris Driedistel 
 

Catapodium marinum Laksteeltje 
 

Catapodium rigidum Stijf hardgras 
 

Celtis australis Europese netelboom 
 

Centaurea aspera   

Centaurea cyanus Korenbloem 
 

Centaurea jacea Knoopkruid 
 

Centaurea sonchifolia 
  

Cephalanthera damasonium Bleek bosvogeltje 
 

Cephalanthera longifolia Wit bosvogeltje 
 

Cephalanthera rubra Rood bosvogeltje

 

 

Ceratochloa cathartica Paardengras 
 

Chamaespartium sagittale Pijlbrem 
 

Chelidonium majus Stinkende gouwe 
 

Cirsium vulgare Speerdistel 
 

Cistus salviifolius 'Saliebladige steenroos' 
 

Clematis recta Stijve clematis 
 

Clematis vitalba Bosrank 
 

Convolvulus arvensis Akkerwinde 
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Convolvulus cantabrica 

 

Cantabrican 
morning glory 

Coriaria myrtifolia Looierstruik 
 

Corylus avellana Hazelaar 
 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 
 

Crepis vesicaria ssp 
taraxacifolia 

Paardenbloemst
reepzaad 

 

Crocus vernus Bonte krokus Nuria 

Cruciata glabra 
  

Cruciata laevipes Kruisbladwalstro 
 

Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek 
 

Cynoglossum creticum Blauwe hondstong 
 

Cyperus esculentus Knolcyperus 
 

Cystopteris fragilis Blaasvaren 
 

Cytisus sessiliflorus 
  

Cytisus villosus 'Harige brem' 
 

Dactylis glomerata Kropaar 
 

Dactylorhiza maculata ssp 
fuchsii 

Bosorchis 
 

Daphne mezereum Peperboompje 
 

Daucus carota Peen 
 

Dianthus deltoides Steenanjer 
 

Dioscorea communis Spekwortel 
 

Dipcadi serotinum 
 

fam 
Asparagaceae 

Dipsacus fullonum Grote kaardenbol 
 

Dorycnium hirsutum 
 

Hairy canary 
clover 

Dorycnium pentaphyllum 
 

Prostrate 
canary clover 

Echium vulgare Slangenkruid 
 

Elytrigia juncea ssp 
boreoatlantica 

Biestarwegras 
 

Epipactis helleborine ssp 
helleborine 

Brede wespenorchis 
 

Equisetum telmateia Reuzenpaardenstaart 
 

Erica arborea Boomheide 
 

Erigeron annuus Zomerfijnstraal 
 

Erodium cicutarium Reigersbek 
 

Eryngium campestre Kruisdistel 
 

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts 
 

Euonymus latifolius Brede kardinaalsmuts 
 

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid 
 

Euphorbia amygdaloides Amandelwolfsmelk 
 

Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk 
 

Euphorbia duvalii 
  

Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid 
 

Euphorbia hyberna Ierse wolfsmelk  

 

Fagus sylvatica Beuk 
 

Festuca arundinacea Rietzwenkgras 
 

Filago vulgaris Duits viltkruid 
 

Foeniculum vulgare Venkel 
 

Fragaria vesca Bosaardbei 
 

Fragaria x ananassa Aardbei 
 

Fraxinus excelsior Es 
 

Fumaria capreolata Rankende duivenkervel 
 

Fumaria officinalis Gewone duivenkervel 
 

Galium aparine Kleefkruid 
 

Galium mollugo Glad walstro 
 

Genista anglica Stekelbrem 
 

https://www.tuinadvies.nl/plantengids/8233/euphorbia-hyberna
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Gentiana acaulis Kochs gentiaan Nuria; 
Stengelloze 
gentiaan 

Gentiana verna Voorjaarsgentiaan Nuria 

Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek 
 

Geranium molle Zachte ooievaarsbek 
 

Geranium purpureum Klein robertskruid 
 

Geranium robertianum Robertskruid 
 

Geum urbanum Geel nagelkruid 
 

Gladiolus italicus Italiaanse zwaardlelie

 

 

Globularia punctata Kogelbloem 
 

Gnaphalium luteoalbum Bleekgele droogbloem 
 

Helianthemum apenninum Wit zonneroosje 
 

Helianthemum nummularium Geel zonneroosje 
 

Helianthemum origanifolium 
  

Helleborus foetidus Stinkend nieskruid 
 

Hepatica nobilis Leverbloempje  

Hesperis matronalis Damastbloem 
 

Hieracium murorum Muurhavikskruid 
 

Hieracium pilosella Muizenoor 
 

Hippocrepis comosa Paardenhoefklaver 
 

Hippocrepis emerus Struikpaardenhoefklaver 
 

Hordeum marinum Zeegerst 
 

Hordeum murinum Kruipertje 
 

Humulus lupulus Hop 
 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid 
 

Ilex aquifolium Hulst 
 

Jasione montana Zandblauwtje 
 

Juglans regia Okkernoot 
 

Knautia dipsacifolia Bergknautia 
 

Lactuca serriola Kompassla 
 

Lagurus ovatus Hazenstaart 
 

Lamium maculatum Gevlekte dovenetel 
 

Lapsana communis Akkerkool 
 

Lathyrus latifolius Brede lathyrus 
 

Lathyrus linifolius Knollathyrus 
 

Lathyrus nissolia Graslathyrus 
 

Lathyrus pratensis Veldlathyrus 
 

Lathyrus setifolia Rode lathyrus 
 

Lepidium heterophyllum Rozetkruidkers 
 

Leucanthemum vulgare Gewone margriet 
 

Ligustrum vulgare Wilde liguster 
 

Lilium martagon Turkse lelie 
 

Limodorum abortivum Paarse aspergeorchis 
 

Limonium vulgare Lamsoor 
 

Linaria supina Liggende leeuwenbek 
 

Linum catharticum Geelhartje 
 

Linum usitatissimum Vlas 
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Lithospermum 
purpurocaeruleum 

Blauw parelzaad 
 

Lonicera etrusca 
 

Etruscan 
honeysuckle 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 
 

Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie 
 

Lotus corniculatus Gewone rolklaver 
 

Luzula pilosa Ruige veldbies 
 

Lysimachia foemina Blauw guichelheil  (Anagallis 
arvensis ssp 
foemina) 

Malva sylvestris Groot kaasjeskruid 
 

Matricaria chamomilla Echte kamille 
 

Medicago arabica Gevlekte rupsklaver 
 

Medicago lupulina Hopklaver 
 

Medicago minima Kleine rupsklaver 
 

Medicago sativa Luzerne 
 

Melica nutans Knikkend parelgras 
 

Melilotus officinalis Citroengele honingklaver 
 

Melittis melissophyllum Bijenblad 
 

Mentha suaveolens Witte munt 
 

Mercurialis annua Tuinbingelkruid 
 

Mercurialis perennis Bosbingelkruid 
 

Misopates orontium Akkerleeuwenbek 
 

Muscari comosum Kuifhyacint 
 

Mycelis muralis Muursla 
 

Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje 
 

Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje 
 

Nasturtium officinale Witte waterkers 
 

Neotinea ustulata Aangebrande orchis 
 

Neottia nidus-avis Vogelnestje 
 

Neottia ovata Grote keverorchis 
 

Oenanthe fistulosa Pijptorkruid 
 

Oenanthe lachenalii Zilt torkruid 
 

Onobrychis viciifolia Esparcette 
 

Ophrys apifera Bijenorchis 
 

Ophrys apifera var trollii 
 

'Wasp orchid’ 

Ophrys catalaunica 'Catalaanse bijenorchis' 
 

Ophrys insectifera Vliegenorchis 
 

Ophrys lutea Gele orchis 
 

Ophrys scolopax Sniporchis 
 

Orchis anthropophora Poppenorchis 
 

Orchis militaris Soldaatje 
 

Orchis simia Aapjesorchis 
 

Orobanche hederae Klimopbremraap 
 

Orobanche minor Klavervreter 
 

Orobranche alba Tijmbremraap 
 

Osyris alba 
 

fam 
Santalaceae 

Oxalis articulata Roze klaverzuring 
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Oxalis stricta Stijve klaverzuring 
 

Pallenis spinoza  Stekelig sterrenoogje 
 

Parietaria judaica Klein glaskruid 
 

Phytolacca acinosa Oosterse karmozijnbes 
 

Pistacia lentiscus Mastiekboom 
 

Pisum sativum Erwt 
 

Plantago lanceolata Smalle weegbree 
 

Plantago media Ruige weegbree 
 

Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis 
 

Platanthera montana Bergnachtorchis 
 

Platanus hispanica Plataan 
 

Polygala comosa Kuifvleugeltjesbloem 
 

Polygonatum odoratum Welriekende 
salomonszegel 

 

Polygonum aviculare Gewoon varkensgras 
 

Polypodium vulgare Gewone eikvaren 
 

Polystichum setiferum Zachte naaldvaren 
 

Potentilla reptans Vijfvingerkruid 
 

Primula elatior Slanke sleutelbloem Nuria 

Primula integrifolia Gaafrandige 
sleutelbloem 

Nuria 

Primula veris Gulden sleutelbloem 
 

Prunella grandiflora Grote brunel 
 

Prunus avium Zoete kers 
 

Prunus spinosa Sleedoorn 
 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 
 

Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid 
 

Quercus coccifera Hulsteik 
 

Quercus Ilex Steeneik 
 

Quercus petraea Wintereik 
 

Quercus pubescens Donzige eik 
 

Quercus suber Kurkeik 
 

Ramonda myconi 'Ramonda’ 'Pyreneese 
viool' 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem 
 

Ranunculus bulbosus Knolboterbloem 
 

Ranunculus pyrenaeus Pyrenese boterbloem Nuria; 
(Ranunculus 
kuepferi) 

Ranunculus sardous Behaarde boterbloem 
 

Reseda phyteuma Kleine reseda 
 

Rhododendron ferrugineum Alpenroos Nuria 

Robinia pseudoacacia Robinia 
 

Rosmarinus officinalis Rozemarijn 
 

Rubia tinctorum Meekrap 
 

Rubus caesius Dauwbraam 
 

Rubus idaeus Framboos 
 

Rumex acetosella Schapenzuring 
 

Rumex arifolius 'Bergzuring' 
 

Rumex crispus Krulzuring 
 

Ruscus aculeatus Stekelige muizendoorn 
 

Salix eleagnos Grijze wilg Bitter willow 

Salvia pratensis Veldsalie 
 

Sambucus ebulus Kruidvlier 
 

Sanguisorba minor ssp minor Kleine pimpernel 
 

Sanicula europaea Heelkruid 
 

Saponaria ocymoides Muurzeepkruid 
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Satureja hortensis Bonenkruid 
 

Saxifraga granulata Knolsteenbreek 
 

Scirpoides holoschoenus Kogelbies 
 

Scorzonera humilis Kleine schorseneer 
 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid 
 

Sedum album Wit vetkruid 
 

Sedum dasyphyllum Dik vetkruid 
 

Sedum rupestre Tripmadam 
 

Sempervivum arachnoideum Spinnenweb huislook Nuria 

Serapias lingua Gewone tongorchis 
 

Sherardia arvensis Blauw walstro 
 

Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem 
 

Silene latifolia ssp alba Avondkoekoeksbloem 
 

Silene nutans Nachtsilene 
 

Silene vulgaris Blaassilene 
 

Silybum marianum Mariadistel 
 

 

Smilax aspera Steekwinde 
 

Solanum bonariense 
  

Solanum dulcamara Bitterzoet 
 

Stachys recta Bergandoorn 
 

Stellaria holostea Grote muur 
 

Tamarix gallica Franse tamarisk 
 

Tetragonolobus maritimus Hauwklaver 
 

Teucrium chamaedrys Echte gamander 
 

Teucrium scorodonia Valse salie 
 

Thesium divaricatum 
 

fam 
Santalaceae 

Thymus pulegioides Grote tijm 
 

Thymus vulgaris Echte tijm 
 

Torilis japonica Heggendoornzaad 
 

Torilis leptophylla 
  

Trifolium campestre Liggende klaver 
 

Trifolium pratense Rode klaver 
 

Tussilago farfara Klein hoefblad 
 

Umbilicus rupestris Muurnavel 
 

Urospermum dalechampii 
 

Smooth 
golden fleece 

Urospermum picroides 
 

Prickly golden 
fleece 

Valeriana officinalis Echte valeriaan 
 

Valerianella locusta Veldsla 
 

Verbascum lychnitis Melige toorts 
 

Veronica anagallis-aquatica Blauwe waterereprijs 
 

Veronica arvensis Veldereprijs 
 

Veronica beccabunga Beekpunge 
 

Veronica persica Grote ereprijs 
 

Veronica prostrata Liggende ereprijs 
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Vicia hirsuta Ringelwikke 
 

Vicia sativa ssp sativa Voederwikke 
 

Vicia sepium Heggenwikke 
 

Vicia villosa Bonte wikke 
 

Vinca major Grote maagdenpalm 
 

Viola arvensis Akkerviooltje 
 

Viola hirta Ruig viooltje 
 

Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje 
 

Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje 
 

Viola riviniana Bosviooltje 
 

Vitaliana primuliflora Gouden vitaliana Nuria 

 
 

 
  Liggende vleugeltjesbloem 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grote leeuwenbek 
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     Muurzeepkruid   

Vogels     door Els Baars 

Aasgier  
Alpenheggenmus Nuria* 
Beflijster Nuria 
Blauwe reiger  
Blonde tapuit Nuria 
Boerenzwaluw  
Bontbekplevier  
Boomklever  
Boomkruiper  
Boomleeuwerik ? 
Boomvalk  
Bosuil  
Bruine kiekendief  
Bijeneter  
Buizerd  
Cetti’s zanger  
Cirlgors  
Dodaars  
Dwergarend ? 
Ekster  
Europese kanarie veel 
Fitis  
Flamingo  

Fuut  
Gaai  
Geelgors  

Geelpootmeeuw  

Gele kwikstaart  
Gierzwaluw  
Grauwe gans  
Grauwe gors  
Groenling  

Grote bonte specht  

Grote gele kwikstaart  

Grote karekiet  
Grote zilverreiger  
Goudhaantje  
Groene specht  
Heggenmus  
Holenduif  
Hop Regelmatig, broedt op camping 
Houtduif  
Huismus  
Huiszwaluw  
Kauw  
Kleine karekiet  
Kleine zilverreiger  
Kneu  
Koekoek  
Koereiger  
Koolmees  
Krooneend  
Kuifleeuwerik  
Lammergier Nuria 

Lepelaar  
Matkop  
Meerkoet  
Merel  
Monniksparkiet  
Nachtegaal  
Ooievaar  
Paapje  
Pimpelmees  
Provinciale grasmus  
Purperreiger  
Putter  
Raaf  
Rode wouw  
Roodborst  
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Roodborsttapuit  
Rotszwaluw  
Sneeuwvink  
Spreeuw  
Staartmees  
Steltkluut  
Tafeleend  
Thecklaleeuwerik  
Tjiftjaf  
Torenvalk  
Tuinfluiter  
Tureluur  
Turkse tortel  
Vale gier  
Vink  
Visdiefje  
Vuurgoudhaantje  
Waterpieper  
Waterspreeuw  
Wespendief  
Wielewaal Veelvuldig aanwezig op 

kampeerterrein 
Wilde eend  
winterkoning  
Witte kwikstaart  
Witwangstern  
IJsvogel  
Zanglijster  
Zilvermeeuw  
Zomertortel  
Zwarte ibis  
Zwarte kraai  
Zwarte mees  

Zwarte roodstaart  

Zwarte wouw  

Zwartkeellijster  

Zwarte specht  

Zwartkop  

 
 
Opmerkingen: 
- Totaal 124 soorten gezien/gehoord 
- In het algemeen zagen we opvallend weinig roofvogels, waaronder    
  weinig gieren. Ook bij Nuria (hoge Pyreneeën) slechts een enkeling.  
- Erg veel vogels gezien in kust-vogelreservaat L’Emporda, echte  
  aanrader!! 
 
 
 

 

 

 

 
 

Gele kwikstaart 

 

 

 

 

 

 

 

Steltkluut 
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Herpetofauna    door David de Wit 

Euproctus asper Pyreneeënbeeksalamander 

Anguis fragilis Hazelworm 

Lacerta bilineata Westerse smaragdhagedis 

 
Podarcis muralis Muurhagedis 

Tarentola mauritanica 
 

Muurgecko 

  

  

Natrix maura Adderringslang 

Rhinechis scalaris Trapslang 

 
Esculaapslang? 

  

Trachemys scripta elegans Roodwangschildpad  
  

  

Calotriton asper Pyreneeënbeeksalamander 

 

Fungi      door David de Wit 

Clathrus ruber Traliestinkzwam 

Macrolepiota procera Grote parasolzwam 

Coprinopsis picacea Spechtinktzwam 

 

 

Dagvlinders    door David de Wit 

Anthocharis cardamines Oranjetipje 

Aricia agestis Bruin blauwtje 

Callophrys rubi  Groentje 

Celastrina argiolus  Boomblauwtje 
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Coenonympha arcania Tweekleurig hooibeestje 

Coenonympha pamphilus Hooibeestje 

Colias alfacariensis Zuidelijke luzernevlinder 

Colias croceus Oranje luzernevlinder (foto p.29) 

Colias hyale Gele lucernevlinder 

Euphydryas aurinia Moerasparelmoervlinder 

Glaucopsyche alexis Bloemenblauwtje 

Gonepteryx cleopatra Cleopatra (foto p. 30) 

Gonepteryx rhamni Citroenvlinder 

Hemaris fuciformis Glasvleugelpijlstaart 

Iphiclides podalirius 
 

Koningspage 

Lasiommata megera Argusvlinder 

Leptidea sinapis Boswitje (foto p. 30) 

Libythea celtis Snuitvlinder 

Limenitis camilla Kleine ijsvogelvlinder 

Limenitis reducta Blauwe ijsvogelvlinder 

 

Maniola jurtina Bruin zandoogje 

Melitaea cinxia Veldparelmoervlinder (foto p.30) 

Melitaea deione Spaanse parelmoervlinder 

Melitaea phoebe Knoopkruidparelmoervlinder 

Pararge aegeria Bont zandoogje 

Pieris brassicae Groot koolwitje 

Pieris rapae Klein koolwitje 

Polyommatus bellargus Adonisblauwtje 

Polyommatus hispana Provençaals bleek blauwtje 

Polyommatus icarus  Icarusblauwtje (zie foto onderaan) 

Pontia daplidice Resedawitje 

Pyrgus carthami Witgezoomd spikkeldikkopje 



30 
 

Pyrgus malvae Aardbeivlinder 

Satyrium ilicis  Bruine eikenpage 

Thymelicus acteon Dwergdikkopje 

Vanessa atalanta Atalanta 

Vanessa cardui Distelvlinder 

 

 Boswitje    Veldparelmoervlinder   

 

 Spaans parelmoervlinder                                      

Cleopatra 

 

Nachtvlinders 
   door David de 

Wit 

Autographa gamma Gamma-uil 
 

Timandra comae Lieveling 
 

Zygaena lavandulae 
 

fam Zygaenidae (Bloeddrupjes) 

 

Overige insecten   door David de Wit 

Calopteryx virgo Bosbeekjuffer 

Coenagrion mercuriale Mercuurwaterjuffer 

Pyrrhosoma nymphula Vuurjuffer 
  

Graphosoma lineatum Pyjamaschildwants 
  

Libelloides coccajus Gewone vlinderhaft 

  

Procambarus clarkii Amerikaanse rivierkreeft exoot 
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Zoogdieren    door David de Wit 

Oryctolagus cuniculus Konijn 

Rupicapra rupicapra Gems (Nuria) 

Marmota marmota Alpenmarmot (Nuria) 

Capreolus capreolus  Ree 

 
Reeën   


