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Voorwoord 

Zoals gebruikelijk in excursieverslagen staan ook in dit verslag de zogenoemde ‘sfeerverslagen’. De 
excursieregelaar lichtte op de eerste avond toe dat die verslagen eigenlijk niet zozeer over de sfeer 
dienen te gaan maar informatie moeten bieden voor een eventueel volgend kamp. Dus: waarheen en 
wat was daar te zien? Een volgend kamp heeft niets aan een uitgebreide beschrijving van hoe gezellig 
het was maar wel aan een duidelijke routebeschrijving, een indruk van het landschap en de hoogte-
punten van de waarnemingen.  
Dat is kennelijk niet bij iedereen goed overgekomen. Sommige ‘sfeerverslagen’ (in dit verslag gewoon 
‘verslag’ genoemd) waren wel heel erg kort. Daarom heb ik op excursies die mij daartoe ‘ïnspireer-
den’ een alineaatje toegevoegd; die alinea’s zijn te herkennen doordat er (lh) achter staat. Ook het ik 
een stukje toegevoegd over de geologie en over de natuur. 
Verder heb ik hier en daar een stukje verslag aangepast  – ‘verbeteren’ in mijn optiek - en heb ik uit 
de Plantenlijst en Vogellijst een kolom (met buitenlandse namen) weggelaten zodat de tabellen op 
een staand A-4’tje passen. 
 
Leny Huitzing 
Wageningen, oktober 2018 

1 Inleiding 

1.1 Geologie van de Jura in het kort  

De Jura is een banaanvormig gekromd gebergte bestaande uit plooiruggen en -plooidalen. Het strekt 
zich uit van Genève tot Basel. De hoogste plooiruggen liggen in het zuidoosten en zijn tussen de 1600 
en 1700 m hoog. Daarmee is de Jura dus een middelgebergte.  
De gesteenten van de Jura stammen uit het geologische hoofdtijdperk Mesozoïcum – onderverdeeld 
in Trias, Jura en Krijt - en werden als voornamelijk kalk en klei gedeponeerd in het ondiepe noord-
westen van de Tethyszee. Deze sedimenten versteenden tot kalksteen, mergel en kleisteen.  
De Mesozoïsche gesteentestapel is in de Jura bijzonder goed bewaard gebleven waardoor deze ge-
steentes hier heel goed bestudeerd konden worden. Aan het oppervlak vinden we voornamelijk ge-
steenten uit het Juraperiode; de Krijtgesteentes zijn in het oosten van de Jura door erosie verdwe-
nen. Het geologische tijdperk ‘Jura’ is dan ook genoemd naar dit gebied. 
Pas einde Mioceen - tijdens de laatste fase van de Alpiene plooiing - werden deze gesteentes vanuit 
het zuidoosten opgeduwd tot plooiruggen en plooidalen die allemaal van zuid naar noord tot van 
zuidwest naar noordoost lopen. De meeste rivieren stromen dan ook naar het noordoosten of het 
zuidwesten. Enkele rivieren breken dwars door de plooiruggen heen daarbij gebruikmakend van 
dwarsbreuken in de plooiruggen die zij tot honderden meters diepe dalen hebben uitgesleten: de 
‘cluses’. Vooral tijdens de laatste twee ijstijden zijn deze cluses door gletsjers verder verbreed en uit-
gediept. In die brede, diepe dalen meanderen nu smalle riviertjes die bij hoog water kalkrijke klei af-
zetten op de overstroomde riviervlakte. 
De kale, hoogste toppen en kammen bestaan uit kalksteen: dat is beter bestand tegen erosie dan 
mergel en kleisteen. Die verweerde gesteentes zijn bedekt met vegetatie. 
Kalksteen is weliswaar hard maar ook erg bros waardoor er gemakkelijk barsten, scheuren en breu-
ken in ontstaan. Daarnaast lost kalksteen op in regenwater dat gewoonlijk enigszins zuur is. Hierdoor 
worden barsten verwijd tot scheuren en uiteindelijk tot kloven. Door deze erosie zijn de plooiruggen 
aan de bovenkant veelal in de lengte opengebroken tot ‘combes’.  
Het regenwater zakt weg in de barsten, scheuren en kloven en waardoor het gebied aan het aardop-
pervlak erg droog is. Maar onderaards ontstaat een uitgebreid drainagestelstel van gangen en grot-
ten; uiteindelijk stuit het ondergrondse water op een ondoordringbare laag – bijv. klei – en treedt het 
als een bron aan het daglicht. Alle structuren in de ondergrond en aan het oppervlak die zijn ontstaan 
als gevolg van het oplossen van kalksteen worden karstverschijnselen genoemd.(lh) 
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1.2 Natuur in de Jura (heel kort) 

De hoge kammen van de Jura worden van west naar (vooral zuid)oost geleidelijk hoger van 500 m in 
het westen tot 1700 m boven NAP in het zuidoosten. Het gebergte is het eerste obstakel voor de-
pressies vanaf de Atlantische Oceaan waardoor er sprake van stijgingsregens. De neerslag neemt toe 
van gemiddeld 600 mm in het westen en tot 1500 mm in de Hoge Jura in het zuidoosten, ongeveer 
daar waar wij kampeerden. Het is dan ook een groen gebergte wat we zagen aan de met mos be-
groeide buxusbomen in het val van de Valserine en de Volférine bij Champfromier. 
In de (plooi)dalen en door de cluses stromen heldere rivieren en beken. Die riviertjes stromen door 
natte bossen van elzen, essen en hogerop beuken. Maar soms zijn die bossen gekapt zoals in het 
brede dal tussen Niaizet en Lélex waar een bijzonder weelderige en soortenrijke, natte ruigtkruiden-
vegetatie is ontstaan met Moerasspirea, Valeriaan, Grote Engelwortel en wat hoger Zaagblad. Wat 
hogerop en zuidelijker zagen we tot wel anderhalve meter hoge Wollige distels en manshoge pollen 
Ruwe Smele. Hier zal de kalkrijke kleibodem debet aan zijn. 
Zowel in de dalen als op de hellingen vinden we beukenbossen en hogerop naaldbossen. In de mid-
deleeuwen zijn grote delen van de lagere bossen gekapt voor de productie van houtskool. Boven de 
boomgrens liggen de alpenweiden al liggen er ook alpenweiden in de beboste gordel die ontstaan 
zijn doordat het naaldbos is gekapt. Dankzij de kalksteenondergrond zijn de alpenweiden bijzonder 
rijk aan bloeiende planten en dus ook aan vlinders en andere insecten. (lh) 

1.3 Inleiding op de excursies door David de Wit, excursieregelaar 

Er waren tien excursiedagen, zaterdag 7 juli was een excursievrije dag. Meestal was er één excursie 
per dag, soms met twee subgroepen vanaf hetzelfde startpunt. Op een enkele dag was er een 
tweede excursie van een ander startpunt.  
Er werd gebruik werd gemaakt van A4 pdf routebeschrijvingen van: 

• de website van Parc naturel regional du Haut-Jura en daarbinnen van 
o http://randonatureparc-haut-jura.fr 

• en 1:25000 topografische kaarten 
o 3328 OT Crêt de la Neige 
o 3330 OT Bellegarde-sur-Valserine (alleen uiterste noorden van deze kaart) 

 
De volgorde van de excursies is niet willekeurig maar heeft de volgende opbouw: 
De eerste week (van 2-6 juli) werd het dal van La Valserine verkend tussen Chézery-Forens (600m) en 
Lélex (1000m). We liepen door sprookjesachtige loofbossen die een mooie beek beschaduwden; hier 
en hier en daar agrarische velden. Het was er veel koeler dan in de volle zon. Er warem boomgaarden 
en bosweides; veel bloeiende kruiden en vlinders; we zagen slechts weinig vogels. De wandelpaden 
waren overal uitstekend aangegeven. Tachtig-plussers vonden de routes plaatselijk heel steil, maar 
alle deelnemers vonden deze wandelingen erg mooi. De excursies van deze week vormden samen 
een geheel en dekten ongeveer de route Les Balcons de la Valserine  
Informatie: http://randonaturerparc-haut-jura.fr/randonnee/les-balcons-de-la-valserine/ 
 
De tweede week (8 - 12 juli) werd op drie dagen de bergrug tussen La Valserine en Zwitserland ver-
kend; deze bergrug is de meest oostelijk en hoogste (Crêt de la Neige 1720 m) plooirug van de Jura. 
We gingen omhoog door sparrenbossen en bloemrijke alpenweiden waar we veel vlinders zagen en 
andere vogels dan in het dal. Eenmaal op de kam werden onze inspanningen beloond met prachtige 
uitzichten op het 1300m lager gelegen Mittelland waar we o.m. Genève zagen. Ook zagen we de 
Rhône stromen. En last but not least aan de overzijde van het Mittelland: de Franse Alpen bekroond 
door de Mont Blanc.  
Deze routes sluiten goed aan bij die van de eerste kampweek. Daarnaast maakten we ook westelijke 
uitstapjes naar het midden van de Jura: Saint-Germain-de-Joux en Rogna.  
 
  

http://randonaturerparc-haut-jura.fr/randonnee/les-balcons-de-la-valserine/
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2 Excursies 

2.1 Stroomopwaarts langs de Valserine naar Moulin Thomas en terug 

Datum: maandag 2 juli 
Excursieleider: David de Wit. 
Verslag: Karin van Dijk 
Aantal deelnemers: 20 
Weer: prima wandelweer met afwisselend zon en schaduw 
Route: Route de Confor naar centrum Chézery, naar rechts over Route de l’Abbaye. Vervolgens 
stroomopwaarts langs La Valserine naar brug bij Moulin Thomas. Dan terug: brug over naar Noire-
combe, omhoog. Vanaf bord Chézery in 35 min par Chemin de la Serre omlaag, links afbuigen naar 
dorp, brug over, Route de confort, camping La Valserine. 
Afstand en duur: ± 4 km; 3/4 dag 
Waardering: 8 (Karin van Dijk) 
 
Verslag: Het was een zeer vlinderrijke wandeling en de hoeveelheid planten beloofde veel voor de 
komende twee weken. La Valserine is een prachtig riviertje en de hellingen zijn erg bosrijk. 
 
 

 
Figuur 1 David bij brug Moulin Thomas, foto Leny 

 
 



4 
 

  

Figuur 2 Dambordje. Foto Klaske 

 

 Figuur 3 Stofzaad, foto Leny 

Bijzondere vondst 
Op de terugweg, wandelend door een beukenbos op de flank van het dal van La Valserine vonden wij 
Stofzaad. Deze merkwaardige plant wordt tegenwoordig tot de Ericaceae gerekend. Het is niet alleen 
zo dat ie niet fotosynthetiseert maar ook voor zijn mineralenopname is ie afhankelijk van een ander 
organisme en wel van een mycorrizzasoort. Die mycorriza voorziet het Stofzaad van mineralen en 
‘bemiddelt’ ook nog eens tussen een ‘houtgewas’ –  in dit geval een Beuk maar kan ook een Den of 
een Kruipwilg zijn - en het Stofzaad: organische stoffen worden doorgegeven van de Beuk naar het 
Stofzaad. Doet het Stofzaad dan helemaal niets? Ja, het doet wel wat: het scheidt bepaalde stoffen af 
waardoor de mycorriza beter water op kan nemen. Het zal niet verbazen dat deze planten in diepe 
schaduw kunnen groeien. Hoge luchtvochtigheid bevordert hun groei: hoe meer regen, des te meer 
bloeistengels. Dat is kennelijk hier het geval geweest want zoveel bloeistengels naast elkaar heb ik 
nog nooit gezien. Overigens kan groei en bloei ook geheel ondergronds plaats vinden! (Weeda, 1988; 
lh) 
 

 
Figuur 4 Cardamine heptaphylla, foto Leny 

Raadselplant 
In het beukenbos zagen we ook regelmatig een ca. 50-60cm hoge plant met grote geveerde bladeren 
–  meestal 7 deelblaadjes – en opvallende zo’n 5 cm lange hauwen. Dat moest wel een Crucifeer zijn 
maar welke? Na enige dagen waren we er achter: Cardamine heptaphylla ofwel Geveerd Tand-
kruid.(lh)  
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2.2 Verder stroomopwaarts langs de Valserine naar Pont du Diable 

Datum: dinsdag 3 juli 
Excursieleider: Mike Lodewijks 
Verslag: Marjolein Koopmans 
Aantal deelnemers: 20 
Hoe kom je er? Met de auto via Chézery over de D991 noordwaarts naar gehucht La Rivière. Alwaar 
geparkeerd bij de bushalte aan het eind van het dorp. Vandaar borden volgen Rocher des Hriondelles 
langs de Valserine. La Valserine oversteken op de stenen brug Le Pont du Diable, dan op rechteroe-
ver – gerekend vanaf de bron - van La Valserine beneden naar Le Moulin Thomas, daarna terug naar 
La Riviere via Fontaine Bénite. 
Afstand en duur: ± 6 km; ¾ dag 
Waardering: 8  
 
Hoe warm het was en hoe ver (Camera obscura)…. 
Bij vertrek vanaf de camping één auto met een lekke band. Dus snel overstappen in een andere auto 
en de campingbaas regelde de rest.  
Vanaf de parkeerplek het bos in en naar de prachtige rivier, la Valserine. Indrukwekkende kalkrots-
vormen: Rocher des Hirondelles. De geologiefilm van gisteravond (https://geologie.parc-haut-jura.fr) 
verbleekte bij “het echie”.  
 

 
 

Natuurlijk bleven de plantenmensen 
achter; zó veel te zien…We verkoch-
ten onze zielen aan orchideeën en 

Keizersmantels en troffen iedereen weer bij Pont du Diable. Dat warkruid van gisteren, immers ook 
“duivels naaigaren”, had ons alwéér gestrikt.  Maar ’t was een fantastische kloof. Wel lastige stukken, 
waar iedereen doorheen geholpen werd, 80+ of niet. Maar even de rugzak overgeven… Tja, dáár ging 
die van Nel de diepte in. Gelukkig nét op de rivieroever geland. Leny haalde toverkunsten uit over de 
helling en haalde hem omhoog.  
 
Daarna nog een lastig pad tot, terug bij Pont du Diable, even gepauzeerd werd. Gruis, boomwortels, 
rotsen… En.. wie loopt nou wáár? Terug omhoog naar de auto’s en sommigen rechtstreeks lopend 
naar de camping. Het groepje, waarin ikzelf liep, ging fout en dat betekende een fiks eind langs de 
bloedhete asfaltweg; echt afzien. Wanda probeerde een deel van de achterblijvende mensen met de 
auto op te pikken, maar die waren inmiddels in een alternatief pad verdwenen. Afijn: eind goed, alles 
goed; een prachtige tocht. 
 

Figuur 5 Stuk kalksteen gepolijst door het water. Foto Marjolein 

https://geologie.parc-haut-jura.fr/
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Figuur 6 Eenbes, foto Marjolein 

Tijdens deze wandeling vond Herman een klein maar heel bijzonder paddenstoeltje. 
 

 
Figuur 7 Bijzondere paddenstoel, foto Klaske 

Dit is een foto van Guepiniopsis buccina, een klein klokvormig paddenstoeltje. Vorig jaar voor 
het eerst door onze paddenstoelenwerkgroep in Nederland gevonden en nu zomaar in de 
Jura. Wij vonden de soort in Warnsveld, op ‘t Walien. Groeit op eikentakken en Herman zag 
hem staan op de wandeling waar de rugzak van Nel naar beneden viel. 

2.3 Stroomafwaarts langs de Valserine van Niaizet naar Pont du Rouffy 

Datum: woensdag 4 juli 
Excursieleider: David de Wit 
Verslag: Marli Fortuin 
Aantal deelnemers 20 
Hoe kom je er?: ‘Met auto’s vanaf de camping door Chézery-Forens op de D991 noordwaarts richting 
Lélex. Parkeren bij een grote P (Le Niaizet) aan de bergkant van de weg 3km voor Lélex, met uitzon-
dering van één auto die bij Le Rocher des Hirondelles achtergelaten wordt. Vanaf de P via chalet Le 
Niaizet eerst naar beneden door een vlinderrijke weiland om La Valserine via Le Pont du Niaizet over 
te steken, daarna stroomafwaarts aan de rechteroever via Le Pont du Rouffy naar Le Rocher des Hi-
rondelles waarvan chauffeurs in de achtergelaten auto teruggaan om de andere auto's op te halen 
Afstand: ± 6 km 
 



7 
 

Verslag: Vanaf de parkeerplaats pad richting de Valserine. Eerst stukje bos, dan een vochtige weide 
vol moerasspirea. Mogelijk vochtig als gevolg van grondmorene in de bodem. Purperstreepparel-
moervlinder gezien. Verder een plantenlijst-toegevoegd waarop weer het Stofzaad prijkt. 
 

 
Figuur 8 Wollige distel, foto Marli 

Jouez et tendrez l’oreille 
Afdalend naar de rivier zagen we langs het pad een soort ‘buitenorgel/ trommel’ staan waar Wanda 
op ging spelen. Twintig minuten verder bij een brug over de rivier stond een informatiebord. Daar 
werd uit de doeken gedaan dat dit gebied – Niaizet – door zijn speciale geologie en topografie bijzon-
dere akoestische eigenschappen bezit zoals echo en resonantie. Een kunstenaar had daar gebruik van 
gemaakt en op diverse plekken ‘geluidsinstrumenten’ neer gezet. Wij werden uitgenodigd ermee te 
‘jouez et tendrez l’oreille’ ofwel ‘spelen en de oren spitsen’. Daar was Wanda al mee begonnen.(lh) 
 

 
Figuur 9 Wanda jouant le tambour, foto Leny 

2.4 Rondje Champfromier via Pont du Dragon sous Roche 

Datum: donderdag 5 juli 
Excursieleider: Mike Lodewijks 
Aantal deelnemers: 7 
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Duur: ¾ dag 
Waardering: 9 
Hoe kom je er? Met de auto naar Champfromier. Daar direct onder de brug links parkeren. Start 
wandeling-metalen hekje-rechts van hete hotel. Route downloaden op:  
http://randonaturerparc-haut-jura.fr/api/fr/treks/202852/le-dragon-sous-roche.pdf 
 
Verslag: Direct na het hekje daal je af in de kloof van de Volférine, een zijrivier van de Valserine. Door 
de diepte van de kloof en het kruipen tussen de zwaar bemoste bomen en struiken kom je goed in de 
sfeer voor een tocht naar ‘Le dragon sous roche’. Na een korte wandeling kwamen wij uit de kloof bij 
weitjes die al gauw overgingen in rotsige bossen met veel kromme Buxusboompjes. 
 

 
Figuur 10 Steil omhoog uit het dal vd Valserine. Foto Leny 

 
Na punt D (Domplomb) geleidelijk-maar plaatselijk ook redelijk steil, naar de rivier, nu de Valserine. 
Bij het oversteken van een puinwaaier heb je een schitterend uitzicht op de rotswanden waar je later 
tegenop moet stijgen maar dat weet je dan gelukkig nog niet. Na de Pont du Dragon passeer je een 
krachtcentrale en volg je de rivier enige tijd. Daarna steek je de rivier de Valserine over bij een aan de 
centrale gerelateerd pad en begint een lange, zeer steile klim tegen de rotswand. Voor iemand met 
een redelijke conditie goed te doen maar zeker niet voor alle kampgenoten. Eenmaal boven staat er 
een bordje ‘Let op, gevaarlijke afdaling’……………. 
 
Buxusmot 
Toen we uit de kloof van de Volférine op een weitje kwamen, wemelede het van de vlinders op Ak-
kerdistel en Gewone Berenklauw. Witte vlinders met zwartgerande vleugels, erg mooi en wel 4 cm 
groot. Toen ik ze goed bekeek, realiseerde ik mij dat de gevreesde Buxusmotten waren waarvoor wij 
dit voorjaar in eigen land zijn gewaarschuwd. En niet voor niets: nu ik dit schrijf – 4 oktober – zijn alle 
Buxusstruiken in mijn wijde omgeving door de rupsen van deze mooie ‘dagactieve’ nachtvlinder kaal 
gevreten.  
Geen wonder dat ze hier zijn, dacht ik. Hier zijn Buxusbossen, vrijwel monoculturen. Maar de Buxus-
bossen waar wij zojuist doorheen liepen zagen er goed uit, hetzelfde geldt voor de rest van de route. 
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Hoe kan dat? Was het misschien nog te vroeg? In Veldgids Exoten (Leewis cs, 2013) lees ik dat de 
aantasting pas eind juli zichtbaar wordt. Maar dat betreft Nederland.  
De vlinder is afkomstig uit Oost-Azië en is waarschijnlijk met Buxusplanten ingevoerd. Waarom je die 
uit Oost-Azië betrekt, begrijp ik niet want Buxus is hier in Zuid- en Midden Europa een inheemse 
plant. (lh) 
 

 
Figuur 11 Buxusmot, foto Francien 

2.5 Oostkant van Chézery-Forens en Rosset 

Datum: donderdag 5 juli 
Excursieleider en verslag: Wanda Koopmans 
Route: lopen vanaf camping naar Chézery-Forens, daarna naar boven, weg volgen door open vlinder-
rijke agrarische land naar Rosset, terug via Fontaine Bénite naar de camping. 
Aantal deelnemers: 10 
Duur: ¾ dag 
Waardering: 9 
 
Verslag: Vanaf de camping richting dorp en eerste weg rechtsaf. Langs een bedrijf en bij de boerderij 
omhoog naar een pad (zwart op de kaart). Naar Bellaigue. Via Rosset gedraaid en terug naar Chézery, 
binnendoor langs het beekje. Uitgekomen bij de kerk. Prachtige wandeling met weilanden vol  met 
Betonie of Astrantia. In lagere delen Moerasspirea en Wollige munt. Zeer afwisselende begroeiing, 
nattere en drogere delen. Ook gedeeltelijk langs bosranden. De bermen zeer bloemrijk. Door de be-
wolking weinig vlinders. Deze kwamen toen de zon ging schijnen. Veel Bruine zandoogjes, Koevinkjes, 
Dambordjes, Witjes, Dikkopjes en hommels en bijen en geweldige uitzichten. 
 

  

Figuur 12 Moeraswespenorchis, foto Klaske 

Figuur 13 Morgenrood, foto David 
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Hoogtepunten vond ik het Morgenrood (vuurvlinder), de Grauwe klauwier en het drankje na afloop. 
En de Moeraswespenorchis. 

2.6 Stroomopwaarts langs de Valserine van Niaizet naar Lélex 

Datum: vrijdag 6 juli 
Excursieleider en verslag: Francien Klijzing-Karsten 
Aantal deelnemers: 17 
Hoe kom je er? Met auto’s naar de parkeerplaats La Niazet (dezelfde als op 4 juli naar Pont du 
Rouffy). Uitgezonderd één auto die op de parkeerplaats van de kabelbaan La Catheline in Lélex wordt 
neergezet. Lopen vanaf La Niaizet eerst naar beneden via chalet Le Niaizet, steek La Valserine over op 
Le Pont du Niaizet. Volg daarna over rechteroever (gerekend vanaf de bron) van La Valserine het pad 
stroomopwaarts richting Lélex tot Pont Pierre Louis. Vervolgens door skipistes tot de kabelbaan in 
Lélex. De chauffeurs rijden vervolgens in die ene daar geparkeerde auto terug naar parkeerplaats La 
Niaizet om de auto's op te halen. 
Duur: ¾ dag 
Waardering:8 
 

 
Figuur 14 Riviervlakte La Valserine, foto Leny 

Verslag:  
Vanaf de parkeerplaats volgden we het wandelpad naar links tot bij de Valserine. Daar naar  rechts 
richting Lélex. Door een open parkachtig landschap met veel Moerassiprea, afgewisseld door bosjes 
met Fijnspar, kwamen we na ongeveer 5 km ter hoogte van Lélex.  
We doorkruisten een bosje, afgewisseld door open weilandjes met veel soorten bloemen en we kwa-
men tenslotte bij de Ponte Piére Louis alwaar we de terugkeer aanvaardden. 
De weersomstandigheden leken ’s ochtends niet goed, veel regen en niet warm (16 o), maar tegen 
tien uur werd het droog en later zelfs zonnig. Voor de plantenmensen was er veel te zien en zelfs de 
vogels waren talrijker dan de vorige dagen Rode Wouw, Geelgors, Gierzwaluw, Zwarte roodstaart, 
Koolmees, Grauwe klauwier, Huiszwaluw. In Lélex lunchten we op een muurtje en om half drie was 
iedereen weer thuis. Een goede, aangename wandeling. 
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Figuur 15 David en Hans determinerend. Foto Leny 

2.7 Crêt de la Neige 

Datum: zondag 8 juli 
Hoe kom je er? via de kabelbaan Télécabine La Cathéline in Lélex 500m naar boven;. La Cathéline is 
open een paar dagen per week vanaf de tweede week in juli (online opzoeken); retour (in 2018) 8€ 
per persoon (met 10% groepskorting). 
Aantal deelnemers: 13 
Duur: 3/4 dag 
Excursieleider en verslag: Gert Snoei 
 

 
Figuur 16 Kogelorchidee, foto Leny 

Verslag 
Hoe moet een sfeerverslag? Kan je je vragen  
Verslagen moet zeker wel, maar was de sfeer nou echt verslagen?  
Dat zeker niet, we kwamen in de kortste keren, met korting zelfs, in alsmaar hoger sferen.  
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De vegetatie deed zelfs mee, want onder het naar boven gaan zagen we al gele gentiaan en Doden-
waad hoog boven de omgeving staan.  
En ook de vogels deden mee, we lieten ons bekoren  
Zowel de tjif als ook de tjaf die deden van zich horen.  
En bij de paden, langs de kanten, ontdekten onze specialisten al weer veel nieuwe planten. 
Het tijdschema viel echter minder mee, door een soort vertragingsfactor, je snapt het wel, KNNV!  
En een paar van ons die moesten leren dat het toch beter was op tijd te keren.  
Zo misten enkelen van ons ook de fontein van Lac Léman.  
Maar zagen wel boven het wolkendek de top van de Mont Blanc. 
En ook de diehards konden na het hoogtepunt toch maar het beste keren.  
Een “rondje” zat er dus niet in. Maar ook: mijn hemel, wat een sferen!  
 

 
Figuur 17 Door erosie opengebroken plooirug (Combe), foto Leny 

2.8 Circuit La Cathéline 

Erheen en start: zelfde als 2.7 Crêt de la neige 
Aantal deelnemers: 6 
Wandelroute: Rondje met de klok vanaf topstation La Cathéline, terug via de route van Crêt de la 
Neige naar La Cathéline topstation. 
Excursieleider en verslag: Hans vd Berg 
 
Verslag 
Mooi gebied, niet afgetrapt. Mooie vergezichten. Onhandige paden met dikke stenen. Teveel Gele 
gentianen. Lekkere koffie bij de Refuge de la Loge. Misschien is over enkele jaren de zaak vertrapt. 
Met zes mensen hebben we genoten. 
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Figuur 18 Hoe verder? Foto Leny 

  

Figuur 19 Gele gentiaan, foto Francien 

 

2.9 Marmites de Géant1, St. Germain de Joux. 

Datum: maandag 9-juli 2018 
Excursieleider Mike 
Verslag: Yvon van de Velden. 
Duur: halve dag 
Waardering: 7 
Aantal deelnemers: 17  
Route: Per auto naar Chézery-Forens. Daar links de brug over via Champsfromier, Montagnes, naar 
Germain de Joux, richting de kerk. Ca. 50 meter voor de kerk op rechts parkeergelegenheid. Vanaf 
parkeerplaats rechtsaf, ca. 20 meter op rechts de gele borden volgen naar beneden naar de rivier de 
Semine. 
Tip voor volgend kamp: combineren met Dinoplage. 
 
Verslag: 
Al snel na de start van de wandelroute kwamen we uit bij de rivier de Semine, met prachtige rots-
vlakten en een mooi verval waaraan een oude waterkrachtcentrale stond met een schoepenrad van 
7,5 m in doorsnede. In vroegere tijden werd daar de elektriciteit opgewekt voor o.a. de molenaar en 
een houtzagerij. Overal werd via informatieborden uitgelegd hoe alles in zijn werk ging en over de 
huidige restauratie. Daarna vervolgde het pad over een brug langs lanen met Buxus en Buxusmotten. 
We kwamen uit op een asfaltweg bij Les Arcis. Het was even onduidelijk waar we naartoe moesten, 
maar al snel werd het juiste pad gevonden. Er werd een nieuwe plant gespot en prachtige foto’s van 
de Keizersmantel geschoten. Al snel werd het pad minder en kwamen we uit op een sterk dalende 
beekbedding. We zaten verkeerd en vonden weer een pad dat ons naar Les Arcis leidde. Daar beslo-
ten we om hetzelfde pad weer terug te nemen naar les Marmites de Géant. 

2.10 Grand Crêt d’éau 

Datum: dinsdag 10 juli 
Excursieleider en verslag: Marjolein Koopmans 

                                                           
1 ‘Marmites de Géants’ betekent ‘kookpotten van de reuzen’ (lh) 
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Route erheen: Eerste dag van wandeling over bergrug boven Menthières2 (Tweede deel op 12 juli.)  
Met auto’s door Menthières omhoog via bosbouwwegen tot parkeerplaas La Charmante (1384m). 
Uiterste noorden van kaart 3330 OT Bellegarde-sur-Valserine. Deze parkeerplaats staat niet aangege-
ven op de kaart. Rijd tot 'Antennes' op de kaart. Dit gebied is tussen december 15 en juni 30 geslo-
ten.  
Wandelroute: gebruik topokaart http://randonaturerparc-haut-jura.fr/randonnee/varambon-et-
grand-cret-deau. Loop vanaf parkeerplaats La Charmante tegen de klok in op de lus op deze kaart; via 
Grand Crêt d'Eau, Crêt de la Goutte, La Pierre à Fromage, Sous les Crêts, Le Chalet de Varambon. Ga 
niet naar beneden naar parkeerplaats La Charnaz of naar Menthières. 
Aantal deelnemers: 7 
Waardering: 9, vooral het uitzicht 
Duur: ¾ dag 
 

 
Figuur 20 Tekening Wanda. Foto Leny 

Verslag:  
Aan het einde van het dorp Menthières (bosbouw-/privé) weg omhoog. We moesten het hout van de 
wegslepen om dóór te kunnen. Vanaf de parkeerplek (La Charmante 1380m) het pad op. Het was 
wéér prachtig weer. Zon, een enkele wolk en op deze hoogte een heerlijke temperatuur. Behoorlijk 
klimmen, waarbij de één de eerste Crêt du Milieu (1597m) bereikte terwijl de ander bij de Walstro-
bremraap bleef steken. 
Na de koffie dóór naar Crêt de la Goutte (1621m). Daar hadden we fantastisch zicht rondom. Genève, 
met fontein, de Rhône, de Alpen met heel vaag de Mont Blanc. Daarna afdalen; eerst nog steil en rot-
sig, daarna steeds makkelijker.  
 

                                                           
2 Dat is de meest oostelijke en hoogste bergrug van de Jura. Op 8 juli bezochten we bij Lélex een noordelijker 
deel van deze bergrug (lh). 

http://randonaturerparc-haut-jura.fr/randonnee/varambon-et-grand-cret-deau
http://randonaturerparc-haut-jura.fr/randonnee/varambon-et-grand-cret-deau
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Figuur 21 Rhône vanaf  Crêt de la Goutte, foto Marjolein 

Met het terugrijden bleek de weg geblokkeerd. Bosbouwers waren met een grote truck met grijper 
boomstammen aan het stapelen. Die lagen nog dwars op de weg. Geen nood, het was mooi te zien 
hoe de mechanische grijper de stammen omhoog tilde en netjes langs de weg neerlegde. Nog even 
helpen schors en takken opruimen en we konden dóór; duimen omhoog! 
Om half vier terug op het kamp. 
Ook nog te vermelden:  

• De alpenwatersalamanders in een grote put. 

• De kamp-groeps-app die goede diensten bewees om elkaar, m.n. de tekenaarsgroep, toch nog te 
vinden, of toch niet uiteindelijk…. 

• De gemzen. 
Deze dag werd er door drie personen ook getekend op een alpenwei direct boven de parkeerplaats 
La Charmante. Hiervan geen verslag 

2.11 Vlinderexcursie Lélex / La Rivière 

Datum: dinsdag 10 juli Lelex/La Riviere 
Excursieleider en verslag: Francien Klijzing-Karsten 
Aantel deelnemers: 3 
Waardering: 8 
Route erheen: Met de auto van de camping La Valserine naar 500 m. ten zuiden van La Rivière. Ver-
der te voet langs het wandelpad aan de westelijke zijde van de D991, richting Fontaine Bénite 
 
Verslag:  
Op de parkeerplaats zien we meteen het zeldzame en mooie Boszandoogje en de Bosparelmoervlin-
der. We bewonderden na 200 meter de artistieke kunstwerken, vervolgens hadden we koffie en om 
half elf vervolgden we onze vlindertocht, door een holle bosweg, langs een huis met prachtige tuin, 
uitkomend op de kapel van Pierre Roland, abt van Chézery in de 12e eeuw.  
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Figuur 22 Landschapskunst, foto Francien 

  

Figuur 23 Parnassius apollo var. nevadensis, foto Klaske 

Daarvoor langs het distelveld met Atalanta/Distelvlinder/Dagpauwoog en andere vlindersoorten. En 
rechtsaf langs de Valserine tot aan de Moulin Thomas (?). Hier was het erg bloemenrijk met Frambo-
zen bij onze lunchplek. 
Op de terugtocht: Kleine boswachter, Witbandzandoog en Kleine ijsvogelvlinder en ook nog Dikkop-
jes. Dan niet te vergeten het Staartblauwtje en een nieuwe soort: Parnassius apollo var. Nevadensis. 
Herman ving de vlinders die ik onder leiding van Klaske nauwkeurig mocht bekijken. Fijn zo’n rustige 
tocht met één onderwerp. O, ja, we zagen nog een Appeltak, weggesleept door een mier. 
Half drie waren we terug op de camping. De zon en een matig windje hadden ons fijn begeleid. 

2.12 La Roche de la Joux, Rogna en La Cascade du Moulin, Vulvoz 

Datum: woensdag 11 juli:  
Excursieleiding en verslag: David de Wit 
Route erheen: Met auto's 37km vanaf Chézery-Forens naar Rogna door mooie landschappen. Parke-
ren bij de kerk in Rogna.  
Wandeling: routekaarten http://randonaturerparc-haut-jura.fr/data/api/fr/treks/202842/la-roche-
de-la-joux.pdf; http://randonaturerparc-haut-jura.fr/randonnee/la-cascade-du-moulin. 
Loop route van La Roche de la Joux (~6km). 
Vervolgens 5 km rijden richting Vulvoz. Stop om La cascade du Moulin te zien (loop de route niet). 
Terug naar de camping rijden. Deze dag wordt totaal 80 km gereden. 
Aantal deelnemers: 16 
 
Verslag puntsgewijs:  

• Schrale graslanden en gemengde productiebossen, heuvelachtig terrein.  

• In dit gebied zijn Lynxen-uitgezet.  

• Vergeleken met de routes rondom Chézery Forens zijn er weinig wegwijzers langs de wandelrou-
tes.  

• Is geschikt als een andersoortig uitje. 

http://randonaturerparc-haut-jura.fr/data/api/fr/treks/202842/la-roche-de-la-joux.pdf
http://randonaturerparc-haut-jura.fr/data/api/fr/treks/202842/la-roche-de-la-joux.pdf
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Berggentiaanblauwtje? 
Op de terugweg kwamen we in een bocht van de weg langs een interessante, natte berm vol met Pij-
penstrootje. Even snuffelen dus. Al snel ontwaarden we 5-6 bloeiende exemplaren van de Kruisblad-
gentiaan. Foto’s gemaakt. Terug in het kamp zag ik bij sterke vergroting piepkleine, witte, platronde 
eitjes op de bladeren. Met de foto’s naar onze vlinderexpert Klaske die het mogelijk achtte dat het 
dat het eitjes van het Gentiaanblauwtje waren. In Nederland legt dit vlindertje bij voorkeur eitjes op 
de Klokjesgentiaan en wel op de bloemen en niet op de bladeren. Toen ik eenmaal thuis de foto’s op 
de pc bekeek, bleken de kroonbladeren van alle bloemen aangevreten. Ik kon geen rupsjes in de 
kroonbuizen ontwaren maar die ‘horen’ ook in de kelkbuis waar ze het vruchtbeginsel op eten. De 
Nieuwe Vlindergids (Tolman, 1999) er bij gepakt. Daarin staat dat het Berggentiaanblauwtje bij voor-
keur eitjes legt op Kruisbladgentianen. Ook het biotoop klopt beter: natte graslanden op kalk. Dus 
wie weet…(lh) 
 

 
Figuur 24 Kruislbladgentiaan met eitjes Berggentiaanblauwtje(?) Foto Leny 

2.13 Wandeling in Lélex rond de Valserine 

Datum: woensdag 11 juli 
Excursieleider en verslag: Klaske ten Grotenhuis 
Route: wandeling is te verkrijgen bij de VVV (Bureau du Tourisme) 
Aantal deelnemers: 2 
Waardering: 7 
 
Verslag: 
In Lélex begin je bij het Bureau du Tourisme. Je loopt via de weg beneden naar links. Let erop dat je 
voor de brug (Moulin Neuf) naar rechts gaat een graspad op dat ongeveer evenwijdig met de rivier 
loopt.  
Het is een wandeling van ongeveer 5 km, tijdsduur 1,5 uur. Wij deden er 4 uur over. De route is een-
voudig te lopen, eerst langs de kant van de rivier waar Lélex ligt, hier loop je door weilanden die in 
natte delen omzoomd zijn door velden van Moerasspirea. Enkele andere soorten daarin zijn: Blauwe 
monnikskap, Grote engelwortel, Grote valeriaan, Bergknautia en in de laagste delen Wollige munt. 
Helaas waren de weilanden gemaaid, maar misschien bloeit er aan het einde van de zomer veel 
Blauwe knoop, er waren veel rozetten van te vinden.  
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Figuur 25 Klaske en Herman, foto Francien 

Omdat er weinig vlinders vlogen, de “gewone” graslandvlinders zoals Koevinkje, Bruin zandoogje, de 
Dikkopjes, Witjes en enkele Parelmoervlinders uitgezonderd, hebben we ons bezig gehouden met in-
secten en daarvan enkele goed herkend en genoteerd. Wel aardig is dat je na een tijdje zo dicht bij 
de rivier komt, dat je over vlonders moet lopen. In dit natte deel stonden veel uitgebloeide Turkse 
lelies. Ook de Kranssalomonszegel en de Akeleiruit waren goed te herkennen. Bij de brug Moulin 
Pierre-Louis hebben we een uitstapje gemaakt naar boven van 50 meter. Rechts stonden veel bijen-
kasten, links was een droge helling met mooie planten als Kluwenklokje, Betonie en verschillende kla-
vers. Daarna zijn we terug gegaan langs de rivier. Ook hier is de vegetatie weer afwisselend, soms 
door hoge beplanting, soms door gemaaid weiland en een andere keer weer door het bos. Bij Lélex 
werden we opnieuw begroet door de Gierzwaluwen, de Huiszwaluwen en de Zwarte roodstaarten.  

2.14 Vervolg Grand Crêt d'Eau naar La Chamaz 

Datum: donderdag 12 juli 
Excursieleider en verslag: David de Wit 
Route erheen: Deze wandeling is het vervolg op die van 10 juli. Naar de bergrug boven Menthières) 
Kaart (http://randonaturerparc-haut-jura.fr/randonnee/varambon-et-grand-cret-deau.) 
Met auto’s door Menthières omhoog via bosbouwwegen tot parkeerplaat La Charnaz (1254m). Staat 
op uiterste noorden van kaart 3330 OT Bellegarde-sur-Valserine. 
Aantal deelnemers: 11 
Duur: ¾ dag 
Waardering: 8  
Route wandeling: Rondje van ca. 6 km, matige klim. De gevolgde route is niet op genoemde kaart 
aangegeven maar de paden wel. 

• Lopen vanaf P La Charnaz een lus tegen de klok in  

• Begin met een steile klim van 200m omhoog door sparrenbos naar Sous les Crêts;  

• Daarna door weilanden via La Pierre à Fromage en Chalet du Sac;  

• Vervolgens terug naar parkeerplaats La Charnaz 
 
Verslag: 
200 m stijgen, 2 km door alpenweilanden. Op het hoogste punt, vlakbij La Pierre à Fromage schitte-
rend uitzicht op de Mont Blanc. Vervolgens 3 km terug via Chalet du Sac 
Bos, grasland rijk met kruiden overal  

http://randonaturerparc-haut-jura.fr/randonnee/varambon-et-grand-cret-deau/
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Figuur 26 Karin en de Mont Blanc, foto David 

La Pierre à Fromage (1510m) 
Vlak voor het prachtige uitzicht op de Mont Blanc voegde ik mij bij een groepje knnv’ers die bij een 
ruim anderhalve meter hoge zwerfsteen stonden. Het bleken echter Franse leeftijdgenoten te zijn 
met heel veel bergervaring die mij trots de verschillende bergtoppen rond de Mont Blanc aanwezen. 
Ook vertelden ze het verhaal van La Pierre à Fromage. In vroeger tijden maakten de boeren hierbo-
ven op de alpenweiden ‘s zomers kaas van de melk van het hier dan grazende vee. Die zware last 
brachten ze vervolgens op hun rug naar de markt beneden in het Mittelland dat op ca. 400 m ligt: 
een bijzonder zware tocht dus! Onderweg kwamen ze langs deze steen. Dan waren ze blij dat ze even 
konden rusten zónder hun rugzak af te hoeven zetten: met met hun rug tegen de steen rustte de 
zware rugzak dan precies op de steen. (lh) 

2.15 Chalet du Sac 

Datum: donderdag 12 juli:  
Route erheen: zie hierboven Grand Crêt d’Eau 
Excursieleider en verslag: Klaske ten Grotenhuis 
Aantal deelnemers: 12 
Waardering: 9 
Duur: ¾ dag 
Wandelroute: ca. 4 km, makkelijk. Vanaf parkeerplaats La Charnaz met de klok mee direct naar Cha-
let du Sac wandelen. Dan terug met deelnemers van de langere wandelingl 
 
Verslag: 
Dit gebied is hetzelfde als dat van de lange excursie, maar nu vanaf La Chamaz, naar Chalet du Sac en 
terug. Een breed bospad voerde ons naar een open plek onder de skilift. Een grazige weide met 
mooie planten en veel vlinders. Later werd het landschap meer open. Hier en daar wat nattere delen 
met lage begroeiing. Hier vlogen de Blauwtjes, Hooibeestjes en Dikkopjes. Na een flinke stijging kwa-
men we bij de hut Chalet du Sac. Iets over de kam uitzicht over de bergen. Na de lunch dezelfde wan-
deling terug naar de auto’s. 
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Figuur 27 Harry bedankt het bestuur tijdens dinertje laatste avond 

 
.
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4 Bijlagen 

4.1 Plantenlijst door David de Wit 

A: alleen boven 1200m waargenomen   
X: kennelijk niet wild in Nederland te vinden   

   
Abies alba Gewone zilverspar A 

Acer campestre Spaanse aak  
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn  
Achillea millefolium Duizendblad A 

Acinos alpinus Alpensteentijm A X 

Aconitum napellus Blauwe monnikskap  
Aconitum vulparia Gele monnikskap  
Actaea spicata Christoffelkruid  
Adenostyles alliariae  A X 

Adenostyles leucophylla  A X 

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie  
Ajuga reptans Kruipend zenegroen A 

Alchemilla alpina Alpenvrouwenmantel A 

Alchemilla mollis Fraaie vrouwenmantel  
Allium carinatum Berglook  
Allium sphaerocephalon Kogellook  
Anacamptis pyramidalis Hondskruid  
Anagallis arvensis ssp arvensis Rood guichelheil  
Anemone narcissiflora Narcisanemoon A X 

Angelica archangelica Grote engelwortel  
Antennaria dioica Rozenkransje A 

Anthericum liliago Grote graslelie  
Anthericum ramosum Vertakte graslelie  
Anthyllis vulneraria Wondklaver  
Aquilegia vulgaris Wilde akelei  
Arabis turrita Torenscheefkelk X 

Arctostaphylos uva-ursi Berendruif  
Arrhenatherum elatius Glanshaver  
Aruncus dioicus Geitenbaard  
Asarum europaeum Mansoor  
Asperula cynanchica Kalkbedstro A 

Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel  
Asplenium ruta-muraria Muurvaren  
Asplenium scolopendrium Tongvaren  
Asplenium trichomanes Steenbreekvaren A 

Asplenium viride Groensteel  
Aster alpinus Alpenaster A X 

Astrantia major Groot sterrenscherm  
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren A 

Ballota nigra ssp meridionalis Stinkende ballote A 



22 
 

Bartsia alpina Alpenhelm A X 

Blysmus compressus Platte bies A 

Brachypodium pinnatum Gevinde kortsteel  
Brachypodium sylvaticum Boskortsteel  
Briza media Bevertjes  
Bromopsis erecta Bergdravik  
Bromopsis ramosa ssp benekenii Bosdravik  
Bunias orientalis Grote hardvrucht  
Bupleurum falcatum Sikkelgoudscherm  
Buxus sempervirens Buxus  
Caltha palustris ssp palustris Gewone dotterbloem  
Campanula cochleariifolia Elfenvingerhoedje X 

Campanula glomerata Kluwenklokje  
Campanula rapunculoides Akkerklokje  
Campanula rapunculus Rapunzelklokje  
Campanula rotundifolia Grasklokje  
Campanula thyrsoides Kolfklokje A X 

Campanula trachelium Ruig klokje  
Campanula uniflora Eenbloemig klokje A X 

Cardamine heptaphylla Geveerd tandkruid X 

Cardamine impatiens Springzaadveldkers  
Carduus crispus Kruldistel  
Carduus defloratus Alpendistel X 

Carex digitata Vingerzegge  
Carex flacca Zeegroene zegge  
Carex lepidocarpa Schubzegge  
Carex oederi ssp oederi Dwergzegge A 

Carex panicea Blauwe zegge  
Carex pendula Hangende zegge  
Carex remota IJle zegge  
Carex sylvatica Boszegge  
Carpinus betulus Haagbeuk  
Centaurea jacea Knoopkruid  
Centaurea montana Bergcentaurie  
Centaurea scabiosa Grote centaurie  
Cephalanthera rubra Rood bosvogeltje  
Cephalaria alpina  X 

Cerastium arvense Akkerhoornbloem A 

Chaenorhinum minus Kleine leeuwenbek  
Chaerophyllum aureum Gouden ribzaad  
Chaerophyllum hirsutum   
Chamaespartium sagittale Pijlbrem A X 

Chamerion angustifolium Wilgenroosje  
Chenopodium, bonus-henricus Brave hendrik  
Cichorium intybus Wilde cichorei  
Circaea lutetiana Groot heksenkruid  
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Cirsium arvense Akkerdistel  
Cirsium eriophorum Wollige distel A 

Cirsium oleraceum Moesdistel  
Cirsium palustre Kale jonker  
Cirsium spinosissimum Dichtgestekelde vederdistel A X 

Cirsium vulgare Speerdistel  
Clematis vitalba Bosrank  
Clinopodium menthifolium Bergsteentijm A 

Clinopodium vulgare Borstelkrans  
Colchicum autumnale Herfsttijloos  
Convolvulus arvensis Akkerwinde  
Convolvulus sepium Haagwinde  
Coronilla coronata Bergkroonkruid X 

Corylus avellana Hazelaar  
Cotoneaster integerrimus Wilde dwergmispel A 

Crepis capillaris Klein streepzaad  
Cruciata laevipes Kruisbladwalstro  
Cuscuta europaea Groot warkruid  
Cynoglossum officinale Veldhondstong A 

Cynosurus cristatus Kamgras  
Dactylis glomerata Kropaar A 

Dactylorhiza maculata ssp maculata Gevlekte orchis  
Daphne laureola Zwart peperboompje  
Daphne mezereum Rood peperboompje A 

Daucus carota Peen  
Deschampsia cespitosa Ruwe smele  
Dianthus carthusianorum Kartuizer anjer  
Dianthus gratianopolitanus Rotsanjer  A X 

Dianthus superbus Prachtanjer  
Digitalis grandiflora Grootbloemig vingerhoedskruid A 

Digitalis lutea Geel vingerhoedskruid  
Dioscorea communis Spekwortel  
Dipsacus fullonum Grote kaardenbol  
Dryas octopetala Witte dryas A X 

Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren  
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren A 

Echium vulgare Slangenkruid  
Elymus caninus Hondstarwegras  
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje  
Epilobium montanum Bergbasterdwederik A 

Epipactis atrorubens Bruinrode wespenorchis  
Epipactis palustris Moeraswespenorchis  
Equisetum sylvaticum Bospaardenstaart  
Equisetum telmateia Reuzenpaardenstaart  
Erigeron annuus Zomerfijnstraal  
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid  
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Euphorbia amygdaloides Amandelwolfsmelk  
Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk  
Euphrasia officinalis Beklierde ogentroost  
Fagus sylvatica Beuk  
Fallopia japonica Japanse duizendknoop  
Festuca arundinacea Rietzwenkgras  
Festuca gigantea Reuzenzwenkgras  
Festuca pratensis Beemdlangbloem A 

Filipendula ulmaria Moerasspirea  
Fragaria vesca Bosaardbei  
Galeopsis angustifolia Smalle raai  
Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel  
Galinsoga quadriradiata Harig knopkruid  
Galium mollugo Glad walstro  
Galium pumilum Kalkwalstro  
Galium verum Geel walstro A 

Genista tinctoria Verfbrem  
Gentiana cruciata Kruisbladgentiaan  
Gentiana lutea Gele gentiaan A X 

Geranium pratense Beemdooievaarsbek A 

Geranium robertianum Robertskruid  
Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek A 

Geum rivale Knikkend nagelkruid A 

Geum urbanum Geel nagelkruid  
Globularia cordifolia Hartbladige kogelbloem A X 

Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis  
Gymnadenia rhellicani Zwarte vanilleorchis A X 

Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren  
Helianthemum nummularium Geel zonneroosje  
Helleborus foetidus Stinkend nieskruid  
Heracleum sphondylium Gewone berenklauw  
Hieracium murorum Muurhavikskruid  
Hieracium pilosella Muizenoor  
Hieracium villosum  AX  

Hippocrepis comosa Paardenhoefklaver  
Homogyne alpine Berghoefblad A X 

Hypericum montanum Berghertshooi  
Hypericum perforatum Sint-Janskruid  
Hypericum richeri Alpenherstshooi A X 

Inula salicifolia Wilgalant  
Ilex aquifolium Hulst  
Jacobaea vulgaris ssp vulgaris Jakobskruiskruid  
Juncus articulatus Zomprus  
Juncus compressus Platte rus  
Juncus inflexus Zeegroene rus  
Juniperus communis Jeneverbes A 
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Knautia arvensis Beemdkroon  
Knautia dipsacifolia Bergknautia  
Koeleria pyramidata Breed fakkelgras A 

Laburnum anagyroides Goudenregen  
Lamiastrum galeobdolon ssp galeobdolon Gele dovenetel A 

Lamium maculatum Gevlekte dovenetel  
Lapsana communis Akkerkool  
Laserpitium latifolium Breedbladige laserkruid X 

Laserpitium siler Berg laserkruid X 

Lathyrus latifolius Brede lathyrus  
Lathyrus pratensis Veldlathyrus  
Lathyrus vernus Voorjaarslathyrus  
Leontodon hispidus Ruige leeuwentand  
Lilium martagon Turkse lelie  
Linaria vulgaris Vlasbekje A 

Linum catharticum Geelhartje  
Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie  
Lotus alpinus Alpenrolklaver A X 

Lotus corniculatus Gewone rolklaver  
Lunaria rediviva Wilde judaspenning  
Luzula sylvatica Grote veldbies  
Lysimachia nemorum Boswederik A 

Maianthemum bifolium Dalkruid  
Malva moschata Muskuskaasjeskruid  
Medicago falcata Sikkelklaver  
Medicago lupulina Hopklaver A 

Medicago sativa Luzerne  
Melampyrum arvense Wilde weit  
Melampyrum pratense Hengel  
Melica ciliata Wimperparelgras  
Melica nutans Knikkend parelgras  
Melica uniflora Eenbloemig parelgras  
Melilotus albus Witte honingklaver  
Melilotus officinalis Citroengele honingklaver  
Mentha longifolia Hertsmunt  
Mercurialis perennis Bosbingelkruid  
Milium effusum Bosgierstgras A 

Molinia caerulea Pijpenstrootje  
Monotropa hypopitys Stofzaad  
Mycelis muralis Muursla  
Myosotis alpestris Alpenvergeet-mij-nietje A X 

Neottia nidus-avis Vogelnestje  
Neottia ovata Grote keverorchis A 

Oenothera glazioviana Grote teunisbloem  
Onobrychis viciifolia Esparcette  
Ononis repens ssp repens Kruipend stalkruid  
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Origanum vulgare Wilde marjolein  
Orobanche alba Tijmbremraap A X 

Orobanche caryophyllacea Walstrobremraap  
Orthilia secunda Eenzijdig wintergroen  
Oxalis acetosella Witte klaverzuring  
Oxalis corniculata Gehoornde klaverzuring  
Oxyria digyna   
Papaver rhoeas Grote klaproos  
Paris quadrifolia Eenbes  
Persicaria bistorta Adderwortel  
Peucedanum carvifolia Karwijvarkenskervel A 

Phleum pratense Timoteegras  
Phyteuma spicatum ssp spicatum Witte rapunzel  
Picea abies Fijnspar  
Picris hieracioides Echt bitterkruid  
Pimpinella major Grote bevernel  
Pinguicula vulgaris Vetblad A 

Pinus mugo Bergden A 

Pinus nigra Zwarte den  
Pinus sylvestris Grove den  
Plantago lanceolata Smalle weegbree A 

Plantago media Ruige weegbree  
Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis A 

Polemonium caeruleum Jakobsladder  
Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem A 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel  
Polygonatum verticillatum Kranssalomonszegel  
Polypodium vulgare Gewone eikvaren  
Polystichum aculeatum Stijve naaldvaren  
Polystichum lonchitis Lansvaren A 

Populus tremula Ratelpopulier  
Potentilla erecta Tormentil  
Potentilla reptans Vijfvingerkruid  
Prenanthes purpurea Hazensla X 

Prunella vulgaris Gewone brunel  
Prunus spinosa Sleedoorn  
Pseudotsuga menziesii Douglasspar  
Pulsatilla alpina Alpenanemoon A X 

Quercus petraea Wintereik  
Ranunculus aconitifolius Monnikskapboterbloem A 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem A 

Ranunculus glacialis Gletsjerranonkel A X 

Ranunculus platanifolius Plataanbladige boterbloem A X 

Ranunculus thora Thora boterbloem A X 

Reseda alba Witte reseda A 

Reseda lutea Wilde reseda  
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Rhamnus frangula Sporkehout  
Rhinanthus alectorolophus Harige ratelaar  
Rhinanthus minor Kleine ratelaar A 

Rhododendron ferrugineum Roestbladige rhododendron A X 

Ribes alpinum Alpenbes  
Ribes uva-crispa Kruisbes  
Rubus caesius Dauwbraam  
Rubus fruticosus Gewone braam  
Rubus idaeus Framboos  
Rumex scutatus Spaanse zuring  
Salix caesia Zeegroene wilg A X 

Salix retusa  A X 

Salix serpyllifolia  A X 

Salix viminalis Katwilg  
Salvia pratensis Veldsalie  
Sambucus racemosa Trosvlier  
Sanguisorba minor ssp minor Kleine pimpernel  
Sanicula europaea Heelkruid  
Saxifraga rotundifolia Rondbladige steenbreek X 

Scabiosa columbaria Duifkruid  
Scabiosa lucida  A X 

Scirpus sylvaticus Bosbies  
Scrophularia auriculata Geoord helmkruid A 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid  
Securigera varia Bont kroonkruid  
Sedum acre Muurpeper A 

Sedum album Wit vetkruid  
Sedum rupestre Tripmadam  
Sedum sexangulare Zacht vetkruid  
Senecio nemorensis Schaduwkruiskruid A 

Serratula tinctoria Zaagblad  
Silene dioica Dagkoekoeksbloem A 

Silene nutans Nachtsilene  
Silene vulgaris Blaassilene  
Solidago virgaurea Echte guldenroede A 

Sorbus aria Meelbes A 

Sorbus chamaemespilus Dwergmeelbes A X 

Stachys alopecurus Gele betonie X 

Stachys officinalis Betonie  
Stachys recta Bergandoorn  
Stachys sylvatica Bosandoorn  
Stellaria graminea Grasmuur A 

Tetragonolobus maritimus Hauwklaver  
Teucrium chamaedrys Echte gamander  
Teucrium montanum Berggamander  
Teucrium scorodonia Valse salie  
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Thalictrum aquilegiifolium Akeleiruit  
Thesium pyrenaicum Weidebergvlas A 

Thlaspi perfoliatum Doorgroeide boerenkers A 

Thymus pulegioides Grote tijm  
Tilia cordata Winterlinde  
Tragopogon pratensis ssp pratensis Gele morgenster  
Traunsteinera globosa Knotsorchis A X 

Trifolium campestre Liggende klaver  
Trifolium hybridum Basterdklaver  
Trifolium montanum Bergklaver A X 

Trisetum flavescens Goudhaver  
Trollius europaeus Europese trollius A X 

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes  
Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes A 

Valeriana montana Bergvaleriaan A X 

Valeriana officinalis Echte valeriaan A 

Veratrum album Witte nieswortel X 

Verbascum nigrum Zwarte toorts  
Verbena officinalis IJzerhard  
Veronica austriaca Brede ereprijs A 

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs A 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs  
Veronica urticifolia Netelbladige ereprijs X 

Viburnum lantana Wollige sneeuwbal  
Vicia cracca Vogelwikke A 

Vicia sepium Heggenwikke  
Vincetoxicum hirundinaria Witte engbloem  
Viola arvensis Akkerviooltje A 

Viscum album Maretak  
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4.2 Vlinderlijst door Klaske ten Grotenhuis 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam datum 

Dikkopjes Hesperiidae  
Groot dikkopje Ochlodes sylvanus 2-jul 

Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola 2-jul 

Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris 2-jul 

Bruin dikkopje Erynnis tages 12-jul 

Dwergdikkopje Thymelicus acteon 7-jul 

Bretons spiegeldikkopje Pyrgus armoricanus 8-jul 

Grote pages Papilionidae  
Apollovlinder Parnassius apollo 2-jul 

Apollo var. Nevadensis 
Parnassius apollo var.nevaden-
sis 10-jul 

Koninginnepage Papilio machaon 7-jul 

Witjes Pieridae  
Oranjetipje Anthocharis cardamines 4-jul 

Groot geaderd witje Aporia crataegi 3-jul 

Groot koolwitje Pieris brassicae 2-jul 

Klein koolwitje Pieris rapae 2-jul 

Klein geaderd witje Pieris napi 2-jul 

Boswitje Leptidia sinapis 7-jul 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 2-jul 

Vuurvlinders, Kleine pages, Blauwtjes Lycaenidae  
Morgenrood Lycaena virgaureae 5-jul 

Bruine vuurvlinder Lycaena tityrus 13-jul 

Iepenpage Satyrium w-album 2-jul 

Bruine eikenpage Satyrium ilicis 7-jul 

Boomblauwtje Celastrina argiolus 2-jul 

Staartblauwtje Cupido argiades 10-jul 

Klein tijmblauwtje Scolitantides baton 11-jul 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus 3-jul 

Bruin blauwtje Aricia agestis 12-jul 

Dwergblauwtje Cupido minimus 12-jul 

Turkoois blauwtje Polyommatus dorylas 12-jul 

Klaverblauwtje Cyaniris semiargus 8-jul 

Parelmoervlinders, aurelia's Nymphalidae  
Bosrandparelmoervlinder Argynnis adippe 2-jul 

Duinparelmoervlinder Argynnis niobe 3-jul 

Grote parelmoervlinder Argynnis aglaja 3-jul 

Keizersmantel  Argynnis paphia 2-jul 

Keizersmantel var valesina Argynnis paphia var valesina 12-jul 

Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia 2-jul 

Veldparelmoervlinder Melitaea cinxia 2-jul 

Tweekleurige parelmoervlinder Melitaea didyma 2-jul 

Woudparelmoervlinder Melitaea diamina 4-jul 

Purperstreepparelmoervlinder Brentis ino 4-jul 
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Westelijke parelmoervlinder Melitaea parthenoides 2-jul 

Knoopkruidparelmoervlinder Melitaea phoebe 6-jul 

Bosparelmoervlinder Melitaea athalia 7-jul 

Oostelijke parelmoervlinder Melitaea britomartis 8-jul 

Zilvervlek Boloria euphrosyne 8-jul 

Paarse parelmoervlinder Boloria dia 10-jul 

Atalanta Vanessa atalanta 3-jul 

Dagpauwoog Aglais io 4-jul 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album 3-jul 

Kleine vos  Aglais  urticae 8-jul 

Distelvlinder Vanessa cardui 8-jul 

Grote vos Nymphailis polyphlores 9-jul 

Kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla 3-jul 

Grote weerschijnvlinder (dood)  Apatura iris 3-jul 

Landkaartje Araschnia levana 5-jul 

Zandoogjes Nymphalidae, Satyrinae  
Bont zandoogje Pararge aegeria 5-jul 

Tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania 2-jul 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus 12-jul 

Koevinkje Aphantopus hyperantus 3-jul 

Bruin zandoogje Maniola jurtina 2-jul 

Grauw zandoogje Hyponephele lycaon 8-jul 

Argusvlinder Lasiommata negera 12-jul 

Boserebia Erebia ligea 4-jul 

Bergerebia Erebia epiphron 8-jul 

Zomererebia Erebia aethiops 10-jul 

Dambordje Melanargia galathea 2-jul 

Kleine boswachter Hipparchia alcuone 3-jul 

Grote boswachter Hipparchia fagi 7-jul 

Witbandzandoog Brintesia circe 2-jul 

Boszandoog Lopinga achine 10-jul 

Nachtvlinders (dagactief)   

Kolibrivlinder Macroglossum stellatarum 2-jul 

Sint Jansvlinder Zygaena filipendulae 2-jul 

Bruine daguil Euclidia glyphica 11-jul 

Gamma-uil Autographa gamma 6-jul 

Buxusmot Cydalima perspectalis 2-jul 

Roesje Scoliopteryx libatrix 3-jul 

Helmkruidvlinder (rupsen) Shargacucullia scrophularia 3-jul 

Dennenpijlstaart (rups) Sphinx pinastri 13-jul 

Weegbreebeer Parasemia plantagines 8-jul 

Bonte beervlinder Callimorpha dominula 7-jul 

Bloedrupsjes Zygaena loti 8-jul 
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4.3 Vogellijst door Yvon vd Velden 

Datum 2/7 3/7 4/7 5/7 5/7 6/7 8/7 9/7 10/7 11/7 11/7 12/7 

Exursie Moulin 
Thomas 

Moulin 
Diable 

Niaizet 
Pont 
Rouffy 

Champfromier Rosset Niaizet 
Lélex 

Crêt 
Neige 

Marm. 
Géants 

Grand 
Crêt 
d'Eau 

Rogna Lélex La Cha-
maz 

Reigers, Ooievaars en Ibissen 
            

Blauwe reiger 
       

1 
    

Roofvogels 
            

Zwarte wouw 
     

1 1 
    

1 

Buizerd 1 1 
   

1 1 1 
 

1 
 

1 

Toren Valk 1 
     

1 
 

1 
  

1 

Boomvalk 
  

1 
         

Duiven en Tortels 
            

Houtduif 1 
  

1 
 

1 1 
     

Turkse tortel 
            

Zomertortel 
            

Koekoeken 
            

Koekoek 
     

1 
      

Gierzwaluwen 
            

Gierzwaluw 1 
  

1 
 

1 
 

1 1 1 1 
 

Spechten 
            

Zwarte Specht 
  

1 
     

1 
   

Groene Specht 1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 
 

Grote Bonte Specht 
        

1 
   

Leeuweriken 
            

Veldleeuwerik 
        

1 
  

1 

Zwaluwen 
            

Rotszwaluw 
   

1 
        

Boerenzwaluw 
    

1 1 
   

1 
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Datum 2/7 3/7 4/7 5/7 5/7 6/7 8/7 9/7 10/7 11/7 11/7 12/7 

Exursie Moulin 
Thomas 

Moulin 
Diable 

Niaizet 
Pont 
Rouffy 

Champfromier Rosset Niaizet 
Lélex 

Crêt 
Neige 

Marm. 
Géants 

Grand 
Crêt 
d'Eau 

Rogna Lélex La Cha-
maz 

Huiszwaluw 
     

1 
   

1 1 
 

Piepers en Kwikstaarten 
            

Graspieper 
        

1 
   

Witte Kwikstaart 1 
   

1 1 
      

Grote gele kwikstaart 1 
 

1 1 
 

1 
      

Waterspreeuwen 
            

Waterspreeuw 1 1 1 
  

1 
      

Tapuiten, Lijsters etc. 
            

Roodborst 1 1 1 
  

1 
      

Zwarte roodstaart 1 1 
 

1 
 

1 1 1 1 
 

1 
 

Tapuit 
        

1 
   

Roodborsttapuit 
   

1 
        

Zanglijster 
 

1 
          

Grote lijster 
    

1 
      

1 

Merel 
    

1 
   

1 1 
 

1 

Zangers 
            

Zwartkop 1 1 1 1 
 

1 
 

1 1 1 1 1 

Bosrietzanger 
  

1 
         

Fluiter 
    

1 
       

Bergfluiter 1 
           

Tjiftjaf 1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

Goudhanen en winterkoning 
            

Goudhaantje 
     

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Winterkoning 
 

1 1 1 
 

1 
 

1 1 
  

1 

Mezen 
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Datum 2/7 3/7 4/7 5/7 5/7 6/7 8/7 9/7 10/7 11/7 11/7 12/7 

Exursie Moulin 
Thomas 

Moulin 
Diable 

Niaizet 
Pont 
Rouffy 

Champfromier Rosset Niaizet 
Lélex 

Crêt 
Neige 

Marm. 
Géants 

Grand 
Crêt 
d'Eau 

Rogna Lélex La Cha-
maz 

Koolmees 1 
  

1 
 

1 
      

Zwarte mees 
  

1 1 
 

1 1 1 1 
  

1 

Kuifmees 
  

1 
  

1 
      

Staartmees 
 

1 
          

excursie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Boomklevers en Rotskruipers 
            

Boomklever 
       

1 
    

Klauwieren 
            

Grauwe klauwier 
    

1 1 
      

Kraaien 
            

Ekster 
     

1 
      

Gaai 
  

1 
  

1 
      

Zwarte kraai 1 
 

1 1 1 1 
   

1 
  

Raaf 
   

1 
 

1 1 
     

Mussen 
            

Huismus 
   

1 1 1 
   

1 
  

Vinken 
            

Vink 1 1 1 1 
 

1 1 
  

1 
 

1 

Kneu 
     

1 
      

Puttertje 1 1 
     

1 
    

Groenling 
     

1 
     

1 

Kruisbek 
           

1 

Gorzen 
            

Geelgors 
     

1 
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4.4 Overige waarnemingen door Klaske ten Grotenhuis 

Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima 3-juli 

Boomsprinkhaan Meconema thalassinum 10-juli 

Klappersprinkhaan Psophus stridulatus 7-juli 

Penseelkever Trichius fasciatus 11-juli 

Ivoorzweefvlief Volucella pellucens 11-juli 

Weidebeekjuffer Calopteryx splendens 4-juli 

Gele rombout  Gomphus simillimus 7-juli 

Hoefbladsnuitkever Liparus glabrirostris 6-juli 

Elzenhaantje Agelastica alni 7-juli 

Rode bosmier Formica rafa 7-juli 

Klokjesdikpootbij Melitta haemorrhoides 5-juli 

Grote ereprijsgalmug Jaapiella veronicae 10-juli 

Beukengalmug Mikiola fagis 10-juli 

Okkernootviltmijt Aceria erinea 3-juli 

Vuurbuikpad Bombina variegata 9-juli 

Wijngaardslak Helix pomatia 9-juli 

   

Waterbeestjes   

Vlokreeften Amphipoda ssp 2-juli 

Platworm Polycelis felina 2-juli 

Kokerjuffer Trichoptera ssp 2-juli 

Steenvliegnymp Plecoptera ssp 2-juli 

   

Paddenstoelen   

Harslakzwam Ganoderma resinaceum 3-juli 

Vermiljoenhoutzwam Pycnoporus cinnabarius 3-juli 

Roodbruine schijnridderzwam Lepista flaccida 3-juli 

Roodbruine slanke amaniet Amanita fulva 4-juli 

Roodgerande houtzwam Fomitopsis pinicola 4-juli 

Breedplaatstreephoed Megacollybia platyphyllia 4-juli 

Winterhoutzwam Polyporus brumalis 4-juli 

Echte tonderzwam Fomus fomentarius 4-juli 

Bleke veldridderzwam Melanoleuca strictipes 10-juli 

Geelbruine plaatjeshoutzwam Gloeophyllum sepiarium 11-juli 

Geel hangkelkje Guepiniopsis buccina 7-juli 
 


