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       Les Collieures
       KNNV-kamp, 14-21 juli 2018



Van de voorzitter

Mede door Marcs uitvoerige lobbywerk kwamen 
uiteindelijk 28 mensen naar Les Collieures, waar-
onder inderdaad kenners van mossen en korst-
mossen. Even ter herinnering: het kamp sloot aan 
bij een kamp van de KNNV-BLWG (Bryologische 
en Lichenologische WerkGroep) van 21 t/m 28 juli 
in Saint-Quirin in de Noord-Vogezen. We hoopten 
daarmee een soort van ‘kruisbestuiving’ te berei-
ken: wellicht wilden BLWG-ers voorafgaand aan 
hun kamp onze week in Les Collieures bijwonen en 
hun kennis met ons delen. Deze opzet is in ieder 
geval gedeeltelijk geslaagd.

Het kamp verliep in opperste harmonie (mij hee   
tenminste geen enkele wanklank bereikt). En dat 
terwijl toch niet alles meezat. Allereerst het weer: 
de Vogezen — zeker hier net ten westen van de 
kam — zijn berucht om hun hoge neerslagcijfers 
en snelle weersomslagen. Zondag, de eerste ex-
cursiedag, begon stralend, maar al gauw ging het 
langdurig los. Ook die avond regende en onweerde 
het. Met vooruitziende blik hadden we zaterdag 
met vereende krachten de convo-tent (uit het 
Jura-kamp meegenomen door Hans en Jenny) al 
opgezet. Al met al hebben we die tent slechts die 
ene keer hoeven te gebruiken voor de dagelijk-
se ‘kring’. Ook vrijdagmiddag nog een fl inke bui, 
zodat we al vreesden een na  e kledder mee naar 
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Vóórsorteren voor excursies

Nederland te moeten nemen, maar zowaar: de zon 
kwam door, de tent kon droog ingepakt bij Guda 
en Huib in de auto en ‘s avonds konden we droog 
en zonnig genieten van de gezamenlijke maal  jd 
waaraan vrijwel iedereen had bijgedragen (met 
speciale dank aan Lian en Jan Willem voor de coör-
dina  e van dit gebeuren).

17 Juli sloeg de pechduivel toe. Halverwege het 
fraaie Sen  er des Roches gleed Koos uit en brak 
zijn rechter kuitbeen. Elders in dit verslag een 
uitgebreid verhaal over deze gebeurtenis en de na-
sleep ervan. Ik beperk me hier tot het uitspreken 
van mijn bewondering voor de snelle en professi-
onele reac  e van de hulpdiensten. En natuurlijk 
voor de bereidwilligheid waarmee verschillende 
kampgenoten zich on  ermden over de opvang van 
en nazorg voor 
Koos en Ale  a. 
Verder bleek 
het verbluff end 
eenvoudig om 
mensen bereid 
te vinden tot 
het leveren van 
bijdragen aan dit 
verslag: dat maak 
je weleens anders 
mee!

Wat waren voor 
mij persoonlijk 
hoogtepunten 
van dit kamp? 
Afgezien van het 

bovenstaande noem ik er twee. Allereerst het 
hernieuwde weerzien met het veldwerkgebied van 
mijn doctoraal-hoofdvak vegeta  ekunde. Ik heb 
het dan wel over 1971, dus 47 jaar geleden. “Wat 
vliegt de  jd” en zo. En ten tweede de kennis-
making met Polys  chum braunii (geen NL-naam: 
als ik er een moest kiezen, zou ik hem ‘Behaarde 
naaldvaren’ of iets dergelijks noemen). Deze varen 
is uiterst zeldzaam, ook in Frankrijk: slechts enkele 
vindplaatsen in twee departementen van de Vo-
gezen en twee van de Pyreneeën. Marc had — in 
vertrouwen — de coördinaten van deze plek gekre-
gen, maar toch was het nog behoorlijk zoeken om 
één exemplaar te vinden.

 ▪ Loek B



Deelnemers

De volgende leden van de KNNV, het IVN en
Natuurpunt (België) namen deel aan het kamp:

Ale  a vE
Anna Marie dG
Annelies J
Bert T
Geertje P
Guda P 
Hans A
Hans vdB
He    P (admin 1/2)
Huib P
Ineke A
Jan B
Jan Willem dJ (redacteur verslag)
Jenny vD
Johan A
Koos vB
Lian vO (regelaar slotmaal  jd)
Loek B (voorzi  er)
Marc S (excursieregelaar)
Margriet B
Marijke V
Marlies H
Martha T
Mar  n S
Myriam K
Pauline W
Piet H
Simon P (admin 1/2)

Bestuur

Kampvoorzi  er Loek werd geassisteerd door ex-
cursieregelaar Marc en duo-admin He    & Simon. 
Marlies dankte op vrijdag de bestuursleden voor 
hun inzet en bood hen een aandenken aan.

Camping

We verbleven in Les Collieures (Corcieux) in de 
Centrale Vogezen. Hier kampeerden we midden in 
de natuur, hoog in de bergen boven de bewoon-
de wereld. De voorzieningen waren eenvoudig 
en goed: schone toile  en, gra  s warme douches, 
waar we ook warm water voor de afwas konden 
tappen, gra  s vrieselementen, lekkere broodjes 
service. Elektriciteit was aanwezig via twee lange 
lijnen die door de campingbaas voor ons aange-
legd waren. Mobiel netwerk was wat verder weg, 
maar aanwezig voor wie het nodig had. Al met al 
een leuke, mooi gelegen camping.

▪ Simon P
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Afkortingen & jargon

● Admin - kamp-administrateur, voor deze gele-
genheid een duo-baan
● BLWG - Bryologische & Lichenologische Werk-
groep (in mossen & korstmossen gespecialiseerde 
KNNV-ers)
● Choc/Kring - dagelijkse bespreking van uitge-
voerde & geplande excursies, dit onder genot van 
warme chocolade bereid door corveeploeg
● Convo - grote vergadertent, in dit kamp een en-
kele keer gebruikt vanwege regen ‘s avonds
● IVN - Ins  tuut voor natuureduca  e & duurzaam-
heid
● KNNV - Vereniging voor veldbiologie (voor de 
fi jnslijpers: Koninklijke Nederlandse Natuurhistori-
sche Vereniging)
● Natuurpunt - Vereniging voor bescherming van 
kwetsbare & bedreigde Vlaamse natuur
● p.p. - pro parte (voor een deel)
● s.l. - sensu lato (in brede zin)
● spec. - tot op familienaam gedetermineerd
● s.s. - sensu stricto (in enge zin)
● subsp. - subspecies (ondersoort)
● Z - zeldzaam
● ZZ - zeer zeldzaam

Choc/Kring

Om privacy-redenen zijn in dit verslag de achterna-
men afgekort en zijn persoonsnamen bij de foto’s 
achterwege gebleven, de aanduiding van de exter-
ne microscopist uitgezonderd.



Natuur- & cultuurgebied

Een veelbewogen geologische geschiedenis — 
honderden miljoenen jaren van omhoog stuwen, 
plooien, breken, afvlakken, overspoeling door 
zeeën, bewerking door gletsjers, enzovoort - hee   
de Vogezen gemaakt tot het interessante gebied 
dat het tegenwoordig is. Daardoor vinden we 
in dit middelgebergte zowel graniet als kalk en 
zandsteen, met bergweiden, beekdalen, bossen en 
nog vele andere biotopen. De natuur is er dan ook 
rijk. Niet voor niets hee   Frankrijk het gebied een 
beschermde status gegeven: Parc Naturel Régional 
des Vosges.
   In de regenschaduw van de Vogezen ligt de Elzas. 
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Het was de moeite waard om af te dalen naar 
de mooie stad Colmar. Dat gaat via de Col de la 
Schlucht, met in de buurt de Jardin d’Al  tude du 
Haut Chitelet, door een aantal onzer bezocht. Deze 
botanische tuin op 1.200 m hoogte hee   bergplan-
ten, maar ook mossen en korstmossen. Tijdens ons 
kamp bloeide de tuin uitbundig. Ook een bezoek 
aan Sarrebourg, gesierd met tal van sculpturen en 
een top-raam van Chagall in de Chapelle des Cor-
deliers, was de rit waard. Om de hoek bevindt zich 
het Musée de Pays de Sarrebourg dat onder meer 
grassen van eierschaalporselein toonde.

Biologische interesse

Op een specialis  sche varen-expedi  e na waren 
de excursies algemeen van opzet. De nadruk kwam 
te liggen op vogels, planten en vlinders. Uit de 
streeplijsten blijkt dat er ook waarnemingen van 
allerhande andere soortgroepen zijn gedaan.
   Aansluitend was er een kamp van de BLWG die 
vanuit Saint-Quirin (korst)mossen bestudeerde in 
de Noord-Vogezen. Een beperkt aantal mensen 
nam deel aan beide kampen.

Waarnemingen & foto’s

Op de dagelijkse excursies werden soortenlijsten 
bijgehouden. Naamgeving en aanduiding zeld-
zaamheid in dit verslag zijn conform www.obser-
va  on.org, waar gedocumenteerde waarnemingen 
van enkele kampdeelnemers te vinden zijn. Voor 
de nomenclatuur van planten is ook gebruik ge-

Keizersmantel, Les Collieures

Verlanding van het Lac de Lispach

Camping Les Collieures, tussen Corcieux & Gérardmer

maakt van de betreff ende AKC-lijst en de FLORON 
Verspreidingsatlas.
   Foto’s zijn van de hand van Ale  a, Annelies, 
He   , Ineke, Jan Willem, Koos, Loek, Marc, Marlies, 
Myriam, Mar  n & Simon.



Sur le Sen  er des Roches

Excursie-menu
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Excursies

D.d. Nr. Route
15/7 1 Rayrand – La Basse de Mar  npré

2 Chapelle Ste Anne – Col de
Mar  npré

3 Tête de Nayemont
16/7 1 Vlinderen Le Haut des Frêts

2 Lac de Lispach – kort
3 Lac de Lispach – grand tour

17/7 1 Jardin d’Al  tude – Route des Crêtes
2 Sen  er des Roches – Col de la 

Schlucht
18/7 1 Col de Servance – Polys  chum

braunii
2 Gazon de Faing
3 Les Collieures - Corcieux v.v.

19/7 1 Mi  lach → Ferschmuss
2 Chaumes Kastelberg – Jardin

d’al  tude
3 Vanaf kamp naar Champ des Roches

20/7 1 La Gou  e Loiselot
2 Champ des Roches
3 Lac de Lispach
4 Ferme du Chapon – Le Clair Sapin
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Kommer & Kwel

● Marc waarschuwde tevoren voor de snel wisse-
lende weersomstandigheden in ons excursiege-
bied. We hebben met enige regelmaat wat regen 
gehad, maar alleen de eerste excursiedag zag 
neerslag van betekenis (ondanks verzekering van 
kampbaas dat het droog zou blijven). Overdag was 
het warm, 25-30 graden, ‘s avonds was het bij de 
tweede choc  jd voor een trui. ● Diverse excursie-
gangers ondervonden hinder van insectenbeten, 
inclusief die van knut-ach  gen en wespen (advies: 
steek je niet in wespennest). ● Schaafwonden wer-
den ter plekke behandeld door de dokter in de zaal 
(Guda). ● Teken werden bij X. langs de weg uit het 
kruis verwijderd. ● Mar  n verdwaalde een beetje 
in de sneeuw tussen de Gemzen. ● Dinsdag trof 
Koos serieus letsel. Met gebroken kuitbeen werd 
hij per 112-helicopter naar Colmar afgevoerd; 
kampgenoten haalden hem ‘s avonds laat uit het 
ziekenhuis om hem zijn morfi ne-roes in de caravan 
te laten uitslapen. Hans’ Tesla (‘The Beast’) was 
daarbij handig. Op woensdag was Ale  a natuurlijk 
zorgzaam, maar voelde zich “een blanke slavin”. Bij 
de choc deed Koos op donderdag hilarisch verslag 
van zijn ervaringen: effi  ciënt optreden van bergpo-
li  e en vliegend team, wachtrijen voor de röntgen 
in ziekenhuiscomplex, prima service aan rolstoel 
van apotheek-annex in Courcieux, hallucina  es 
door de medica  e. Als dank voor KNNV-steun 
bij dit ongeval bekos  gde Koos de pop-up bar 
bij de maal  jd vrijdagavond. Bij het verschijnen 
van dit verslag is hopelijk de breuk voorspoedig 
geheeld en zijn de neurologische voetproblemen 
bijgetrokken. ● Een boerin die ons met gallen zag 

lopen, vertelde dat haar paard door het eten van 
esdoornzaden in elkaar gezakt was en overleden. 
Diverse universiteiten doen onderzoek aan deze 
atypische myopathie (s  jve spieren en koffi  ekleuri-
ge urine), veroorzaakt door hypoglycine in Gewone 
esdoorn. ● Klein bier: op vrijdag werd vergeefs 
gepoogd feta, alcoholvrije pils & vegetarische ge-
rechten in te slaan bij de lokale Spar.

▪ Jan Willem dJ

Airli   van Koos, Sen  er des Roches

Franse veldwesp, Corcieux



Champ des Roches

Excursieverslagen

15/7 – Excursie 2: Chapelle Ste Anne – Col de
Mar  npré, 14 deelnemers, 9:30-16:00 uur (inclu-
sief schuilen voor regenbui), te voet vanaf cam-
ping, 5 km heen en zelfde weg terug.

Over asfaltweg circa 5 km naar eindpunt bij Cha-
pelle Ste Anne/Mar  npré. Bermen, bloemrijk 
graslandje in La Basse de Mar  npré. Bosranden 
en beekje. Onbestendig weer met in de ochtend 
lange schuil  jd vanwege hevige regen. Bij zon veel 
vlinders, zoals Bonte beervlinder, Koninginnen-
page. Ook aandacht voor varens met Gebogen 
driehoeksvaren, Blaasvaren, S  ppelvaren. Helling 
met Betonie. Mossen: Zweepmos. Vogels: Zwarte 
wouw.
   Eerste excursiedag met start vanaf de camping. 
In de bermen is veel te zien, ook al zijn ze gemaaid. 
Al vroeg  jdens de excursie hoorden we onweer 
in de verte rommelen. Deze bui trok ook over ons 
heen. Onder wat geboomte konden we schuilen 
tot de bui overtrok. Dit duurde wel even. Op het 
beslismoment om dan toch maar naar de camping 
terug te keren en te wachten tot het droog werd, 
leek het beter te worden en besloten we alsnog 
om onze weg te vervolgen. Halverwege ligt het 
buurtschap La Basse de Mar  npré. Daar lag een 
bloemrijk veldje met Tijm. Inmiddels was de zon 
gaan schijnen en begonnen de vlinders te fl adde-
ren. Al snel werden de eerste soorten genoteerd: 
Boswitje en heel mooi langsvliegend de Koningin-
nenpage. Een Zwarte wouw bekeek ons groepje 
‘bermtoeristen’ van boven af. De lunch was op de 
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openbare picknickplaats aan de rand van dit buurt-
schap. Via een weitje met veel bloeiende Betonie, 
Geel walstro en uitgebloeide Kleine ratelaar kwa-
men we in het bos waar varens en ook mossen de 
nodige aandacht kregen. We liepen tot de Chapelle 
Ste Anne, waar in het grasland een bonte vlin-
der onze aandacht trok. De vlinder liet zich goed 
fotograferen en na digitaal speurwerk bleek het de 
Bonte beervlinder te zijn. Bleek met vlekken van 
buiten, maar knalrood op de ondervleugels. Via 
dezelfde weg drentelde de groep weer terug naar 
de camping, met onderweg steeds nieuwe ont-
dekkingen. Om ongeveer 16:30 uur was iedereen 
voldaan terug op ons veldje op de camping.

▪ Margriet B

15/7 – Excursie 3: Tête de Nayemont, 6 deelne-
mers, ¾ dag, wandelen vanaf camping.

Over de naast de camping gelegen asfaltweg lang-
zaamaan gewandeld en geobserveerd langs de rij-
ke wegkanten. In het eerste stuk al veel gezien en 
toen kwam de regen, en dat steeds meer. Onder 
en later op een veranda van een op dat moment 
niet bevolkt huis gaan schuilen en eerste koffi  e. Na 
half uur weer droog en verder rich  ng La Tête de 
Nayemont (967 m), terwijl de camping op 700 m 
ligt. Onderweg nog een enkele spat regen, maar 
verder droog. Na het asfalt dan het pad naar de 
top. Daar aangekomen openbaarde zich een prach-
 g uitzicht over 360˚ met dreigend donkere wolken 

boven de wat gepla  e bergen. Op de top over en 
langs de resten van zeer langgeleden (Grès) dat 
nog niet geërodeerd is, onze weg teruggegaan 
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over een prach  g pad. Op een gegeven moment 
kwamen we weer uit op de route van de heenweg 
en zo weer teruggelopen, waar we in het bos nog 
langs een prach  ge Grote sponszwam kwamen.
Uiteindelijk dus met 3 vrouw en 3 van de andere 
soort een hele mooie wandeling met idem waar-
nemingen beleefd.

▪ Koos vB

16/7 – Excursie 1: Vlinderen Le Haut des Frêts, 
6 deelnemers, ½ resp. ¾ dag, auto/wandel resp. 
wandel/wandel. Weinig vlinders: net gemaaid.

Vanuit het kamp rechtsaf weg vervolgen over het 
bruggetje bij de beek. Bij de splitsing (Y) linksaf. 
T-kruising rechtsaf door het dorpje La Basse de 
Mar  npré – tweede weg links, dan rechts – split-
sing links aanhouden, bij Y-splitsing rechts aanhou-
den (de ene hel   hee   vanaf de camping gelopen: 
circa 1 uur; de andere hel   was per auto, rechtsaf 
en auto geparkeerd). Weg oversteken en omhoog 
klimmen naar Chaxelles – circa 840 m omhoog 

– weg vervolgen om huis heen door bosgebied, 
lopend naar Le Haut des Frêts. Doel: helling voor 
de bloemetjes en vlinders, op 898 m hoogte.
   De doelstelling, een vlinderhelling te gaan opzoe-
ken, werd niet geheel gehaald. Het hellinkje was 
gemaaid en er waren weinig bermplanten. Toch 
was de tocht erheen vol met verrassingen: een 
steile weg naar boven, komend op een plateautje 

met Koninginnenpage (2 mannen en 1 vrouwtje), 
een rotswandje met Muurleeuwenbek, een bos-
stukje, open weiland, prach  ge korstmossen op 
de (eeuwen)oude palen van het hekwerk om de 
weitjes, veel vogels. Uit het bos komend op een 
plek achter struiken met veel bramen en varens 
zaten 14 Braamparelmoervlinders. De geur van 
een rustende kudde koeien, prach  ge wolken-
par  jen boven ons. Het was mooi allemaal: goed 
gezelschap, mooi weer en de vrijheid om keuzes te 
maken. Wat wil een mens nog te wensen hebben?

▪ Pauline W

Na wat brood te hebben gegeten, besloten wij (Jan 
en Marijke) niet terug te gaan, maar naar huis te 
lopen via Gerbépal. Naar Gerbépal was een mooie 
route over onverharde en smalle, zeer rus  ge 
geasfalteerde wegen met uitzicht op golvende wei-
landen en enkele huizen. Tijdens een pauze zagen 
wij in de verte een vogel met een zwart masker-
tje, die  jden zijn koppie liet zien vanuit de hoge 
varens. Een Grauwe klauwier? (commentaar Loek: 
kan eigenlijk niets anders zijn.) Jammer genoeg 
was in Gerbépal alles dicht en het was erg warm. 
Gelukkig gaven kaarten hier duidelijk aan hoe we 
pre   g naar onze camping konden lopen.

▪ Marijke V

16/7 – Excursie 3: Lac de Lispach, 8 deelnemers, ¾ 
dag, auto/wandel.

Van de camping rechtsaf rich  ng Gérardmer, rond 
het Lac de Longemer en dan naar het Lac de Lispach.
   Na een autorit van ongeveer een half uur arri-

Champ des Roches
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veerden we bij het Lac de Lispach, waar een ruime 
parkeergelegenheid naast de weg aanwezig was. 
Een warm zonnetje bood meteen een prach  g 
uitzicht over het kleine meer. Als magneetjes wer-
den we naar de waterkant getrokken, waar grote 
libellen en juff ers al zeer ac  ef vlogen, waar we 
kauwden op venkelzaadjes en ook al snel tot de 
ontdekking kwamen dat de waarschuwingen over 
het moeras aan de waterkant niet ten onrechte 
waren gegeven. Wateraardbei, Ronde zonnedauw, 
volop Rijsbes tussen de Struikheide en heel veel 
mooie grasjes en zegges. De Smaragdlibel met zijn 
knalgroene ‘koplampen’ was bijna overal aan-
wezig. We veronderstelden dat in Nederland dit 
prach  ge kwetsbare natuurgebied wel voorzien 
zou zijn van bordjes Verboden Toegang. Het pad 
was voor een groot deel aangelegd als vlonderpad 
voor zover het dicht bij de oevers liep. Een ander 
deel ging door het bos wat gezien de temperatuur 
van 28˚ ook heel plezierig was. Toen we omstreeks 
3 uur weer bij de auto’s waren was er een gevoel 
van grote voldaanheid, hoewel we misschien maar 
de hel   van al het moois echt goed hadden gezien. 
Misschien gaan we er nog wel een keer heen.

▪ Guda P

17/7 – Excursie 1: Jardin d’al  tude du Haut Chite-
let.

Op deze dinsdag rijden we met drie auto’s en 
drie personen rich  ng de botanische tuin Jardin 
d’Al  tude du Haut Chitelet, zo’n 25 km vanaf de 
camping. Via de D430 en Route des Crêtes is het 
gemakkelijk te vinden. Daar ze  en we de auto’s 

neer, omdat we de tuin op de terugweg willen 
bezoeken. Eerst steken we tegenover de tuin de 
weg over en via een smal bospaadje met weinig 
begroeiing gaan we naar het open gedeelte en 
zoeken een plekje om koffi  e te drinken. Onderweg 
neemt Bert een paar kleine Echte tonderzwam-
men mee voor Annelies die aan deze soort een 
onderzoek wil doen. Zonnig, droog weer en nu en 
dan een koel briesje zorgen voor een aangename 
pauze. Vooral Guda blij   druk met de vlinders die 
al fl adderend profi teren van het mooie weer; ze 
wordt nu en dan bijgestaan door Martha. Zonder 
ze te vangen is het las  g determineren, vooral de 
blauwtjes, parelmoervlinders en zandoogjes. Toch 
worden verscheidene soorten op naam gebracht. 
We gaan verder naar boven en worden volop in 
beslag genomen door een helikopter die af en aan 
vliegt; mensen die we daar ontmoeten spreken 
over een oefening, maar ’s avonds blijkt er wat 
anders aan de hand te zijn. Koos is met de andere 
groep op stap gegaan en komt lelijk ten val, waar-

door hij, naar later blijkt, zijn kuitbeen hee   gebro-
ken. De helikopter vliegt een aantal keren heen en 
weer o.a. om een arts te brengen en daarna wordt 
ook Koos naar het ziekenhuis in Colmar gebracht. 
Een las  ge opera  e op die hoogte op een stenig 
pad met al die bomen rondom. ’s Avonds laat 
wordt Koos door twee jonge kampdeelnemers uit 
het ziekenhuis weer naar de camping gebracht; 
“het ziekenhuis uitgeschopt”, zoals Koos dat onder 
woorden bracht. Er is niets met zijn been gedaan, 
maar hij mag hem drie weken lang niet gebruiken.
   Ondertussen zijn wij op de terugweg van de 
excursie en bivakkeren voor de lunch op dezelfde 
plek als op de heenreis. De terugtocht wordt onder 
andere gemarkeerd door een groot aantal borden 
die de skiroute voor de winter aangeven; geen 
fraai gezicht in de zomer.
   Om ongeveer 13 uur gaan we de 12 ha grote, 
botanische tuin bezich  gen en die is zeker een 
bezoek meer dan waard. De tuin ligt op 1.228 m 
hoogte en is in 1966 ges  cht als alpiene depen-
dance van de tuin in Nancy en bezit 2.500 soorten 
(alpen)planten. Planten uit allerlei gebergten van 
de wereld zijn daar te zien: onder andere uit Euro-
pa, Japan en Noord-Amerika. Centraal in het park 
is de plantenwereld van de Vogezen te vinden. 
Een vlonderpad voert door een hoogveengebied. 
Daarna gaat elke auto met inzi  enden op eigen 
gelegenheid terug naar de camping.

N.B. Op de terugreis naar Nederland hebben 
Ineke, Hans, Pauline, Bert en Martha de ‘moeder-
tuin’ in de voorstad Villers-lès-Nancy bij Nancy nog 
bezocht. Interessant, maar de botanische alpen-
tuin sprak ons meer aan. De droogte van de laatste 
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weken had in Nancy al stevig huisgehouden, waar-
door het er allemaal wat armoedig bijstond.

▪ Bert T

17/7 — Excursie 2: Sen  er des Roches, onder lei-
ding van Marlies. Dagwandeling met 14 personen.

Zoals de naam Sen  er des Roches al zegt, voert 
deze wandeling langs de Route des Crêtes over een
rotsach  g pad langs een steile berghelling. Hier 
zijn ‘happen’ uit de berghellingen geslagen. Marc
vertelde van tevoren dat voor deze excursie goed 
weer een vereiste was. Bij regen zou het pad te
glibberig en dus te gevaarlijk zijn. 17 Juli was het 
mooi, droog weer, dus een geschikte dag voor deze 
excursie. We parkeerden de auto’s op de Col de la 
Schlucht. Vandaar gingen we naar het begin van de 
route. Eerst liepen we over een smal bospad. Tus-
sen de bomen door zag je de diepte beneden en 
genoten we van prach  ge vergezichten. Al gauw 
werd het pad rotsach  g en moest je goed oplet-
ten. Gelukkig kon je je op las  ge plekken vasthou-
den aan ijzeren leuningen. Door al het geklauter 
over de stenen lag het tempo niet hoog. Natuurlijk 
werd er onderweg ook gekeken naar planten, 
vooral op voch  ge plekken groeiden bijzondere 
varens en mossen.
   Op een gegeven moment, toen de deelnemers 
wat verspreid geraakt waren over het pad, bereikte
ons het bericht dat Koos was gevallen. We haast-
ten ons terug naar die plek. Koos lag op een pla  e
steen en had erg veel pijn. Hij dacht zelf meteen 
aan een gebroken been. Gelukkig was hij wel
aanspreekbaar en konden we hem warm toe-

Eerste hulp door médicine du haut vol, Sen  er des Roches

was een open plek. Al gauw kwam er een helikop-
ter die onze posi  e probeerde te peilen. Na wat 
verwarring over de juiste manier van seinen om 
hulp, kwam een poli  eagent aan een kabel naar 
beneden. Hij was boos, want het bleek dat andere 
wandelaars stonden te zwaaien, dat is verwarrend 
en mag je dus absoluut niet doen. S  l staan met 
twee armen wijd omhoog, is de juiste manier. Dat 
deden Loek en Geertje correct. Even later kwam 
ook een arts naar beneden die meteen aan de slag 
ging met pijnbestrijding. Een hele opluch  ng, voor-
al voor Ale  a, dat Koos nu in goede handen was. 
Over het pad kwamen nog twee hulpverleners en 
zo stond er een hele groep stoere mannen klaar 
om ons te helpen. Het duurde even voor Koos 
minder pijn voelde, maar toen hij lekker onder de 
drugs zat, kreeg hij weer praatjes en vond alles 
prach  g. Uiteindelijk werd hij vakkundig gestabi-
liseerd, op een brancard vastgesnoerd omhoog 
gehesen en met de helikopter naar het ziekenhuis 
gebracht. Wij kregen de raad verder te lopen en 
het eerste pad omhoog te nemen. Dat was nog 
een fl inke klim, maar gelukkig ging de route door 
het bos over normale paden. Boven gekomen was 
het zaak om snel naar de auto’s te komen. Marc en 
Ale  a gingen li  en om sneller bij de auto te zijn en 
naar het ziekenhuis te kunnen gaan. Wij liepen nog 
een uur of zo terug.
   Later hoorden we de rest van het verhaal. De 
breuk van Koos hoefde niet geopereerd en hij kon 
snel terug naar het kamp. De he  ige pijn kwam 
van een beknelde zenuw. Zo hebben we toch, met 
Koos in de rolstoel, het kamp met alle deelnemers 
kunnen afsluiten.

▪ Marlies H

dekken met onze jassen en een isoleerdeken. 
Geertje en Marc belden de hulpdienst en gaven 
onze coördinaten door. Ze beloofden meteen een 
reddingsteam te sturen. Koos lag op een smal pad 
onder hoge bomen, maar even terug op het pad 



-10-

18/7— Excursie 3: Rondwandeling Les Collieures - 
Corcieux onder leiding van Margriet. Een driekwart 
dag wandeling met 11 deelnemers; waardering: 8.

Meteen vanaf de camping gingen we het bos in, 
de route met de rode rondjes volgend. Via Le Haut 
Mont langzaam afdalen naar Rambaville (kleine 
buurtschap). Brug over beekje door veld en langs 
bosrand via de blauwe rondjes naar Le Champs 
Balland. Hier de weg oversteken en de gele rondjes 
volgen naar Vichibure. Daar door het bos s  jgen 
naar La Folie en via Le Pré de Fosse de gele rondjes 
volgen tot aan de camping. Totale route circa 150 
meter dalen/s  jgen. Lengte van de wandeling circa 
8/9 km.
    Op pad op alweer een stralend zonnige dag. 
Margriet en Simon hadden zich van tevoren over 
de kaart gebogen en een wandeling vanaf de 
camping voor ons uitges  ppeld. Ze zijn met vlag en 
wimpel geslaagd, want ze hebben ons een fantas-
 sche dag bezorgd. We liepen door een prach  g 

bos, rijk aan heel veel mossen (zorgde wel voor 
de nodige vertraging!), een verscheidenheid aan 
planten en op de open, zonnige plekken ook aan 
vlinders, waarbij de Keizersmantel het meest talrijk 
vertegenwoordigd was. Vaak werden we begeleid 
door het zachte ruisen van een beekje, hetgeen de 
sfeer in dit sprookjesach  ge bos nog verhoogde. 
Verder lopend verwisselden we dit bos voor een 
landweggetje tussen akkers en (helaas) gemaaide 
weilanden en met fraaie vergezichten. Iedereen 
verkeerde in een ontspannen vakan  estemming, 
maar was van mening dat de veldbiologie ook 
ruimschoots aan bod kwam. Inmiddels werd het 
hoog  jd voor een lunchpauze. Eén fl inke boom 

leverde schaduw en we streken neer. Maar voor 
Simon was dat van korte duur. Híj bleek op een 
wespennest te zijn gaan zi  en! Achtervolgd door 
woedende, steekgrage wespen vloog hij overeind. 
Martha zag dat hij daarbij een sandaal achterliet 
en ging onmiddellijk tot ac  e over. Met een stok 
viste ze hem op, maar daarbij werd zij door drie 
wespen gestoken, terwijl Simon even verderop zijn 
zegeningen probeerde te tellen. We vervolgden 
ons pad langs het landweggetje. Van Jan Willem 
kreeg ik een lesje over een zweefvlieg, die nerveus 
heen en weer liep over een blaadje: een Bladloper. 
Toen hij me even later de koker van de Berken-
bladrolkever liet zien kwam een bewoonster van 
de nabijgelegen boerderij naar ons toe met de 
vraag of we biologen waren. Ze vertelde ons een 
bijzonder verhaal over de wijze, waarop zij vorig 
jaar haar paard had verloren. Het dier had gege-
ten van de vruchten van de grote Acer, die naast 
het weiland stond. Deze Acer bleek een ziekte 
te hebben, waarbij in de vruchten een enzym 
wordt aangemaakt dat bij paarden een dodelijke 
myopathie veroorzaakt. Ze had het dier uit de wei 
gehaald, omdat ze hem er niet zo fi t uit vond zien. 

Hij liet zijn hoofd wat hangen en dat bevreemdde 
haar. In rap tempo ontwikkelde het dier een beeld 
met he  ige spierschokken en exorbitant zweten. 
De volgende ochtend lag hij dood in de stal. Dit 
ziektebeeld is in de jaren ’80 van de vorige eeuw 
in Amerika ontdekt en is inmiddels ook in Europa 
bekend. Een professor uit Luik houdt er zich inten-
sief mee bezig. Het enzym zou alleen voor paarden 
dodelijk zijn: de dood volgt binnen 24 - 48 uur.
Tijdens het vervolg van onze tocht bekeken we 
nog een boerderijtje uit 1827 met een volledig 
betegelde muur met daarop afgebeeld de Franse 
lelie. Ook de restanten van een oude watermolen 
op weer een idyllisch plekje in het bos ontsnap-
ten niet aan onze aandacht. Als kers op de taart, 
terwijl we de camping al bijna in het vizier hadden, 
stond een Ree op het pad ons nieuwsgierig aan te 
kijken. Moe maar zeer voldaan arriveerden we om 
half vier weer op de camping, waar de camping-
baas gelukkig nog niet al zijn ijsjes had verkocht!
             ▪ Guda P

19/7 – Excursie 1: Van Mi  lach naar Ferschmuss,
mooie tocht met 5 personen.

Van Mi  lach naar Auberge Ferschmuss via Lac de 
Fischboedle en Lac de Schiessrothried via GR531 
door Wormsawald langs Auberge Kastelbergwasen 
naar Auberge Ferschmuss.
   Afwisselende wandeling, grotendeels door bos, 
langs meertjes en langs en door morenenwanden. 
Met enkele las  ge passages, door Krummholz en 
over de Chaume.

▪ Lian vO & Anna Marie dG  

Keizersmantel, Les Collieures
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19/7 – Excursie 2: Jardin d’al  tude du Haut Chite-
let (vijf deelnemers) & Chaumes Kastelberg (acht 
deelnemers).

Net ten zuiden van de Col de la Schlucht, aan de 
Route des Crêtes, ligt een botanische tuin waarin 
bergplanten uit vooral Frankrijk te vinden zijn; 
daarnaast aandacht voor fl ora uit andere bergge-
bieden, dit alles geografi sch gerangschikt. Ruime 
parkeermogelijkheid, dit in tegenstelling tot de 
toeris  sche Col. Vanwege helling en drempels is de 
tuin beperkt voor rolstoel toegankelijk.
   Aangename wandeling, de € 3,00 entree per per-
soon waard. De handel stond volop in bloei, goed 
voorzien van informa  e. Bijzonder waren de rots-
blokken en bomen voorzien van mossen en korst-
mossen. Ook daar uitleg met foto’s en nomencla-
tuur. Bij de choc ‘s avonds ui  e Johan kri  ek op de 
naamgeving van enkele planten.

▪ Jan Willem dJ

In twee auto’s reden we naar de startplaats van 
deze dagexcursie op de Chaumes Kastelberg. Bij 
het parkeren bij een hotel werden we er op gewe-
zen dat het een Privat Grundstück was en alleen 
toegankelijk voor mensen die in het hotel kwamen 
eten; eventueel na afl oop van de excursie. Dat wa-
ren we niet van plan, dus de Tesla en de Peugeot 
307 zochten en vonden een plekje langs de weg. 
Daarna moesten we rus  g aan doen, want Mar  n 
bracht eerst in zijn auto een aantal chauff eurs weg, 
die nodig waren om de andere groep na een lange 
klim terug te brengen naar het punt van vertrek; 
een heen- én terugwandeling zou te veel zijn. Het 
zevental dat achterbleef besloot alvast een kleine 

wandeling te gaan maken en werd al gauw in be-
slag genomen door een (zachte) kreet van Loek dat 
hij twee teken op zijn bovenbeen had. De lange 
broek was nu hinderlijk, moest iets naar beneden, 
maar natuurlijk was Geertje ogenblikkelijk ter 
plekke om manlief te ontdoen van deze hinderlijke 
insekten. Er mochten helaas geen opnames van de 
ingreep gemaakt worden, daarvoor was de ac  e 
van Geertje te privé. Loek bleek zeer gebaat bij 
deze opera  e en bleef de hele route plezierig on-
derweg. Hulde, Loek! Ook voor zijn kennis van dit 
gebied, want hoewel het onderzoek van hem hier 
zeer vele jaren geleden was, is de kennis naar mijn 
indruk grotendeels blijven hangen. Erg pre   g om 
een ‘import local’ als gids te hebben. Het was een 
bijzondere wandeling, voor-
al door de vergezichten tot 
in diepe dalen, waar op een 
plek zowaar nog wat sneeuw 
lag! Mar  n kon het blijkbaar 
moeilijk geloven, want hij 
daalde af om de omgeving van 
de sneeuw te verkennen op 
(botanische) bijzonderheden 
en had best moeite om weer 
boven te komen. Ondertussen 
had Loek ons opmerkzaam ge-
maakt op een drietal Gemzen 
die diep beneden graasden 
en de omgeving scherp in de 
gaten hielden. We wandelden/
klauterden/zwee  en verder. 
Het laatste stuk liepen we 
stevig door, want hadden we 
al bezocht toen we op Mar  n 

wach  en die immers de chauff eurs weggebracht 
had. 
   Tja, wanneer is leiderschap func  oneel? On-
dergetekende was de dag-excursieleider, maar 
voer voor bijna 100% op de kennis van het gebied 
van Loek. Met dit gezelschap om je heen kost het 
leiderschap nauwelijks inspanning en kun je volop 
genieten van je posi  e als 1 van de 8.

▪ Bert T

19/7 – Excursie 3: Vanaf het kamp naar Champ 
des Roches.

We begonnen lekker in de schaduw van het bos. 
Daarna langzaam s  jgend naar Le Clair Sapin. 

Chaume Charlemagne bij Mar  nswand
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Onderweg zagen we een aardappelveld dat vol zat 
met larven van de Coloradokever. Ook de eerste 
kevers waren te zien. Slecht voor de boer! Na Le 
Clair Sapin liepen we heerlijk door het bos, een 
bos met bronnetjes waar we de Rouwmantel en 
de Bosbeekjuff er zagen. Ook een grote parel-
moervlinder trok onze aandacht. De weg naar de 
Champ des Roches had wel een venijnige lange 
s  jging. De Champ des Roches bleek een grote 
open plek in het bos te zijn, geheel gevuld met 
rotsen, vermoedelijk morenen uit de IJs  jd. De 
rotsen waren grijs en wit begroeid met korstmos-
sen, maar het leek net alsof ze schoongepoetst 
waren. Een grote tegenstelling met de met groene 
bladmossen bedekte rotsen in het aangrenzende 
bos. Het hele bosgebied was bezaaid met rotsen. 
Na dit hoogtepunt daalden we af over een pad dat 
op de topokaart als een zwart streepje ingetekend 
stond. Even spannend, want het pad was stenig 
en steil en aanwijzingen/markeringen ontbraken. 
Tot mijn, en ieders, opluch  ng kwamen we precies 
op de beoogde plek beneden: bij de brug over 
de beek met de fraaie naam Corbeline Ruisseau. 
Een IJsvogel vloog verschrikt naar een rus  ger 
plekje. We zaten nog een  jdje bij de brug, maar 
de vogel liet zich niet meer zien. Op de route naar 
Arrentès-de-Corcieux zagen we enkele bloeiende 
exemplaren van de Brede wespenorchis, Epipac  s 
helleborine. In Arrentès was een café, waar we niet 
aan voorbij zijn gegaan. Een koel drankje op deze 
warme zonnige dag was heel welkom. Daarna was 
het nog ca. 2,5 km tot de camping, waar we met 
een zeer voldaan gevoel om 16:00 uur, volgens 
planning, aankwamen. Mooie tocht, met prach  g 

bos met na  e stukken erin met bronnetjes. Lengte 
ca. 12 km, hoogteverschil ca. 150 m.

▪ Margriet B  

20/7 – Excursie 1: La Gou  e Loiselot, 4 deelne-
mers, auto, 3 uur.

Arrentès-de-Corcieux → Barbey-Seroux → Gran-
ges-sur-Vologne → D423 rich  ng Gérardmer → 
net buiten dorp bij “Le Hulle” rechts weg af (GPS 
48,13710 6,80512), weg volgen rich  ng La Gou  e 
Loiselot, parkeren bij 48,10828 6,84339.

▪ Hans A

20/7 – Excursie 2: Champ des Roches.

We zijn met de auto naar Le Clair Sapin gegaan. 
Daardoor konden we op  jd terug zijn voor de 
voorbereidingen van de laatste avond en van het 
vertrek. We volgden eerst de rode driehoekjes en 

Sen  er des Roches

daarna de blauwe.
   We liepen al gauw langs een weggreppel waarin 
veel veenmos en Dubbelloof groeide. Verderop lie-
pen we door een nat stuk bos, waar enkele beek-
jes ons pad kruisten. Hier groeide veel veenmos op 
de bosbodem. In de berm groeide veel Bosmuur. 
We hebben ook naar vlinders gekeken. Bijzonder 
was een parend paartje Keizersmantel dat steeds 
opvloog. Ook een Bruine kikker en een muisje 
trokken onze aandacht. We hebben geluncht bij 
het bijzondere veld met rotsblokken. Eén ervan 
probeerde Huibs koffi  ebeker te verzwelgen, maar 
met veel volharding wist de eigenaar hem terug te 
trekken. We liepen vrij vlot terug. Maar kort voor 
het einde kregen we toch een onweer met stortbui 
over ons heen. Dit was een mooie uitloopexcursie 
ter afslui  ng.

▪ Simon P

Culinaire kamp-afslui  ng
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Vogels

Deze lijst is samengesteld uit de excursielijstjes en 
eigen waarnemingen.

▪ Loek B

k* = Op of nabij kampeerterrein

Rondwandeling Les Colieures - Corcieux
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VLINDERS 

Witjes
Groot koolwitje
Klein koolwitje
Klein geaderd witje
Boswitje
Citroenvlinder
een Luzernevlinder

Blauwtjes
Kleine vuurvlinder
Klaverblauwtje
Boomblauwtje
Icarusblauwtje

Dikkopjes
Groot dikkopje
Zwartsprietdikkopje

Pages (groot en klein)
Koninginnepage
Eikenpage

Westelijke parelmoervlinder, Gazon de Faing

Parelmoervlinders
Keizersmantel
Grote parelmoervlinder
Kleine parelmoervlinder
Braamparelmoervlinder
Bosparelmoervlinder
Bosrandparelmoervlinder
Westelijke parelmoervlinder

Vossen
Atalanta
Dagpauwoog
Gehakkelde aurelia
Distelvlinder
Landkaartje (2e genera  e)
Rouwmantel
Kleine ijsvogelvlinder
Blauwe ijsvogelvlinder

Zandoogjes
Bruin zandoogje
Bont zandoogje
Oranje zandoogje
Koevinkje
Dambordje
Boserebia
Bergerebia
Zomererebia

Nachtvlinders
St. Jansvlinder
Bonte beervlinder
Kolibrievlinder
Gewone zakdrager

Pieris brassicae
Pieris rapae
Pieris napi
Lep  dea sinapis
Goneptrryx rhamni
Colias spec.

Lycaena phlaeas
Cyaniris semiargus
Celastrina argiolus
Polyommatus carus

Ochlodes sylvanus
Thymelicus lineola

Papilio machaon
Favonius quercus

Argynnis paphia
Arrgynnis aglaja
Issoria lathonia
Brenthis daphne
Melitaea athalia
Argymnis adippe
Melitaea parthenoides

Vanessa atalanta
Aglais io
Polygonia c-album
Vanessa cardui
Araschnia levana
Nymphalis an  opa
Limeni  s camilla
Limeni  s reducta

Maniola jur  na
Pyronia  thonus
Porarga aegeria
Aphantopus hyperantus
Melanargia galathea
Erebia ligea
Erebia epiphron
Erebia aethiops

Zygaena fi lipendulae
Callimorpha dominula
Macroglossum stellatarum
Psyche casta

▪ Guda P



Juff ers
Azuurwaterjuff er
Watersnuff el
Lantaarntje
Grote roodoogjuff er
Vuurjuff er
Blauwe breedscheenjuff er
Bosbeekjuff er

Echte libellen
Blauwe glazenmaker
Bruine glazenmaker
Grote keizerlibel
Gewone oeverlibel
Smaragdlibel
Viervlek
Zwarte heidelibel
Gewone bronlibel

LIBELLEN 
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Coenagrion puella
Enalllagma cyathigerum
Ischnura elegans
Erythromma najas
Pyrrhosoma nymphula
Platycnemis pennipes
Calopteryx virgo

Aeshna cyanea
Aeshna grandis
Anax imperator
Orthetrum cancellatum
Cordulia aenea
Libellula quadrimaculata
Sympetrum danae
Cordulegaster boltonii
   ▪ Guda P

Blauwe breedscheenjuff er (m), Les Collieures

Toile  e surrealiste
pour handicapés, 
Corcieux

Rust en route Les Collieures - Corcieux



Planten

Exclusief varens (die staan in de volgende tabel)
Veenbies s.l., Lispach

-16-

Schaduwkruiskruid, Le Haut des Frêts

x
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a) De kolom voor 16/7 excursie 2 bevat ook waarnemingen van 20/7 excursie 3; beide excursies gingen naar het Lac de Lispach.
b) Of Sesleria caerulea? Opgegeven als Blauwgras – Festuca glauca.

Opmerkingen
● Ten aanzien van Prachtanjer, subsp. superbus: de Flora Gallica erkent subsp. autumnalis uit de Vogezen niet.
● Myriams waarnemingen, hierboven geïncorporeerd, zijn in extenso te vinden op:
h  ps://observa  on.org/user/view/62531?gb=33330&from=2018-07-14&to=2018-07-21

Geraadpleegde literatuur
● Blamey, M. & C. Grey-Wilson, Wild Flowers of the Mediterranean A and C, Black, 2008 
● Grey-Wilson, C. & M. Blamey, Bergfl ora van Europa, Tirion, 2003
● Meijden, R. van der, Heukels’ Flora van Nederland, 23e druk, Wolters-Noordhoff , 2005
● Mossberg, B. & L. Stenberg, Den nya nordiska Floran, Wahlström och Widstrand, 2003
● Polunin, O. & B.E. Smythies, Flowers of South-West Europe, Oxford University Press, 1973
● Rothmaler, W., Exkursionsfl ora von Deutschland, Gefäszpfl anzen: Grundband, Spektrum Ak. Verlag, 2011
● Tison, J.-M. & B. de Foucault, Flora Gallica, Flore de France, Biotope Edi  ons, 2014                        
                ▪ Simon P



Varens

Deze lijst is samengesteld uit de excursielijstjes en 
eigen waarnemingen.

▪ Loek B

Geraadpleegde literatuur
● Prelli, R., 2001: Les Fougères et Plantes Alliées 
de France et d’Europe Occidentale. Édi  ons Belin, 
Paris.
● Prelli, R., 2015: Guide des Fougères et Plantes 
Alliées France et d’Europe. Édi  ons Belin, Paris.

k* = Op of nabij kampeerterrein
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‘Behaarde naaldvaren’ (Polys  chum braunii),
Col de Servance



-30-

Blad- & levermossen

Naast de waarnemingen van planten, vogels en in-
secten is  jdens dit kamp ook naar (korst)mossen 
gekeken. Met name van de mosfl ora in de bossen 
in de omgeving van Les Collieures zijn aanteke-
ningen gemaakt. De bosbodem van overwegend 
naaldbos was hier mooi bedekt met een groen 
mostapijt. Hierbij vielen de grote tapijten van het 
Glanzend etagemos (Hylocomium splendens), een 
mos dat jaarlijks een nieuwe ‘etage’ vormt, op. 
Ook het Riempjesmos (Rhy  diadelphus loreus) met 
zijn lange slierten behoort tot de grotere opvallen-
de bodemsoorten. Op de lemige steilkantjes langs 
de paden troff en we Nerfl evermos (Diplophyllum 
albicans), Gewoon trapmos (Lophozia ventricosa), 
Lichtrandmos (Jungermannia gracillima) en Gewo-
ne viltmuts (Pogonatum aloides). In het bronnen-
bos met Bosveenmos (Sphagnum quinquefarium) 

rich  ng Champ des Rochers vonden we ook le-
vermossen, zoals het Groot en Klein varentjesmos 
(Plagiochila asplenioides en P. porelloides), Bos-
schoff elmos (Scapania nemorea), Neptunusmos 
(Lepidozia reptans) en Groot zweepmos (Bazzania 
trilobata). Het zweepmos had het hier duidelijk 
goed naar de zin; het bedekte grote oppervlakten. 
Op de rotsen zagen we zowel Recht als Knikkend 
palmpjesmos (Isothecium alopecuroides en I. 
myosuroides). Op de stam van loo  omen werd 
een enkele keer Weerhaakmos (An  trichia cur  -
pendula) gevonden. Met een loep werd ook het 
kleine Wimpertjesmos (Blepharostoma trichophyl-
la) ontwaard.
   De excursie naar het veengebied Lispach lever-
de een aantal veenmossen op met begeleidende 
soorten als Roodviltmos (Aulacomnium palustre) 
en het kleine levermos Veendubbeltjesmos (Odon-
toschisma sphagni). Tussen de bosbestruiken aan 
de rand van het veen groeide een mooie popu-
la  e van het opvallende Struisveermos (P  lium 
crista-castrensis). In en rond het veen van Lispach 

Wetenschappelijke naam
Amblystegium serpens
An  trichia cur  pendula
Atrichum undulatum
Aulacomnium androgynum
Aulacomnium palustre
Bazzania trilobata
Blepharostoma trichophyllum
Brachythecium rutabulum
Bryum laevifi lum
Calypogeia muelleriana

noteerden we de volgende veenmossen: S  jf veen-
mos, Kussentjesveenmos, Waterveenmos, Geoord 
veenmos, Fraai veenmos, Hoogveenveenmos en 
Gewoon veenmos (respec  evelijk Sphagnum capil-
lifolium, S. compactum, S. cuspidatum, S. den  cu-
latum, S. fallax, S. magellanicum en S. palustre).
   De bijgevoegde lijst moet niet gezien worden als 
een weergave van de mosfl ora in dit gebied; er is 
slechts in bepaalde biotopen nader naar mossen 
gekeken. Er zijn ‘en passant’ aantekeningen ge-
maakt en is wat materiaal verzameld voor nadere 
microscopische determina  e.    
         ▪ Margiet B
Literatuur
● Siebel H., During H.-J., Beknopte mosfl ora van 
Nederland en België. 2006, KNNV Uitgeverij, 
Utrecht;
● Frey W., Frahm J.-P., The liverworts, mosses and 
ferns of Europe, English edi  on by T.L. Blockeel, 
2006, Harley Books;
● Bouman A.C., De Nederlandse Veenmossen, 
2002, Drukkerij Lecturis BV, Eindhoven.

Nederlandse naam
Gewoon pluisdraadmos
Weerhaakmos
Groot rimpelmos
Gewoon knopjesmos
Roodviltmos
Zweepmos
Wimpertjesmos
Gewoon dikkopmos
Boomknikmos
Gaaf buidelmos

Voorkomen
schors
schors
bodem
bodem
moeras
levermos
levermos
bodem
schors
bodem



Les Collieures: door de droogte vielen de veenmossen op

Gewoon plakkaatmos, Le Haut des Frêts
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Campylopus pyriformis
Cephaloziella divaricata
Dicranella heteromalla
Dicranum scoparium
Diplophyllum albicans
Eurhynchium striatum
Frullania dilatata
Grimmia pulvinata
Homalothecium sericeum
Hylocomium splendens
Hypnum andoi
Hypnum cupressiforme
Isothecium alopecuroides
Isothecium myosuroides
Jungermannia gracillima
Lepidozia reptans
Leucobryum glaucum
Lophocolea bidentata
Lophocolea heterophylla
Lophozia ventricosa
Metzgeria fru  culosa
Metzgeria furcata
Odontoschisma sphagni
Orthotrichum affi  ne
Orthotrichum lyellii
Orthotrichum affi  ne
Orthotrichum rupestre
Orthotrichum stramineum
Pellia epiphylla
Plagiochila asplenioides
Plagiochila porelloides
Plagiomnium affi  ne
Plagiomnium undulatum
Plagiothecium den  culatum
Plagiothecium laetum

Breekblaadje
Gewoon draadmos
Gewoon pluisjesmos 
Gewoon gaff eltandmos
Nerfl evermos
Geplooid snavelmos
Helmroestmos
Gewoon muisjesmos
Gewoon zijdemos
Glanzend etagemos
Bosklauwtjesmos
Gesnaveld klauwtjesmos
Recht palmpjesmos
Knikkend palmpjesmos
Lichtrandmos
Neptunusmos
Kussentjesmos
Gewoon kantmos
Gedrongen kantmos
Gewoon trapmos
Blauw boomvorkje
Bleek boomvorkje
Veendubbeltjesmos
Gewone haarmuts
Broedhaarmuts
Gewone haarmuts
Sterretjeshaarmuts
Bonte haarmuts
Gewoon plakkaatmos
Groot varentjesmos
Klein varentjesmos
Rond boogsterrenmos
Gerimpeld boogsterrenmos
Glanzend platmos
Krom platmos

bodem
bodem
bodem
bodem
levermos
bodem
levermos schors
steen
steen
bodem
schors
schors
steen
schors
levermos
levermos
bodem
levermos
levermos
levermos
levermos schors
levermos schors
levermos moeras
schors
schors
schors
schors
schors
levermos
levermos
levermos
bodem
bodem
bodem
bodem
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Plagiothecium undulatum
Pleurozium schreberi
Pogonatum aloides
Pogonatum urnigerum
Polytrichum commune
Polytrichum formosum
Polytrichum juniperinum
Polytrichum strictum
Pseudoscleropodium purum
P  lium crista-castrensis
Racomtrium canescens
Racomtrium ericoides
Radula complanata
Rhizomnium punctatum
Rhy  diadelphus loreus
Rhy  diadelphus squarrosus
Rhy  diadelphus triquetrus
Scapania nemorea
Scapania undulata
Sphagnum capillifolium
Sphagnum compactum
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum den  culatum
Sphagnum fallax
Sphagnum magellanicum
Sphagnum palustre
Sphagnum quinquifarium
Tetraphis pellucida
Thuidium tamariscinum
Ulota bruchii

Gerimpeld platmos
Bronsmos
Gewone viltmuts
Grote viltmuts
Gewoon haarmos
Fraai haarmos
Zandhaarmos
Veenhaarmos
Groot laddermos
Struisveermos
Grijze bisschopsmuts
Geveerde bisschopsmuts
Gewoon schij  esmos
Gewoon viltsterrenmos
Riempjesmos
Gewoon haakmos
Pluimstaartmos
Bosschoff elmos
Beekschoff elmos
S  jf veenmos
Kussentjesveenmos
Waterveenmos
Geoord veenmos
Fraai veenmos
Hoogveenveenmos
Gewoon veenmos
Bosveenmos
Viertandmos
Thujamos
Knotskroesmos

bodem
bodem
bodem
bodem
bodem
bodem
bodem
moeras
bodem
bodem
steen
steen
levermos schors
bodem
bodem
bodem
bodem
levermos
levermos waterkant
moeras
moeras tussen hei
moeras waterkant
moeras
moeras
moeras
moeras
bodem
dood hout
bodem
schors

Excursie Lispach

Koos’ mosbed, Sen  er des Roches
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Wetenschappelijk naam
Acarospora fuscata
Calogaya decipiens
Calogaya pusilla
Candelariella coralliza
Circinaria caesiocinera
Circinaria calcarea
Circinaria contorta
Cladonia chlorophaea
Cladonia coccifera
Cladonia coniocraea
Cladonia fi mbriata
Cladonia portentosa
Cladonia squamosa
Diplotomma alboatrum
Evernia prunastri
Flavoparmelia caperata
Flavoplaca arcis
Flavoplaca fl avocitrina
Hypogymnia physodes
Lasallia pustulata
Lecanora campestris
Lecanora carpinea

Nederlandse naam
Bruin steenschubje
Stoffi  ge citroenkorst
Sinaasappelkorst
een Geelkorst
Grijzig dambordje (Z)
Plat dambordje
Rond dambordje
Fijn bekermos
Rood bekermos
Smal bekermos
Kopjes-bekermos
Open rendiermos
Doornig heidestaartje (ZZ)
Gewone cementkorst
Eikenmos
Bosschildmos
Schubbige citroenkorst
Valse citroenkorst
Gewoon schorsmos
een Navelmos
Kastanjebruine schotelkorst
Melige schotelkorst

Lecanora chlarotera
Lecanora conizaeoides
Lecanora intricata
Lecanora marginata
Lecanora muralis
Lecanora polytropa
Lecanora semipallida
Lecidea fuscoatra
Lecidella elaeochroma
Lecidella s  gmatea
Melanelixia subaurifera
Melanohalea elegantula
Melanohalea exasperatula
Parmelia saxa  lis
Parmelia sulcata
Parmeliopsis ambigua
Parmelina pas  llifera
Parmelina  liacea
Pel  gera hymenina
Pertusaria albescens
Pheophyscia orbicularis
Physcia adscendens
Physcia caesia
Pla  sma  a glauca
Pleuros  cta acetabulum
Porpidia macrocarpa
Porpidia soredizodes
Porpidia tuberculosa
Pseudevernia furfuracea
Punctelia borreri
Ramalina farinacea
Ramaina fraxinea
Rhizocarpon dis  nctum
Rhizocarpon geographicum
Rhizocarpon lecanorinum

Wi  e schotelkorst
Groene schotelkorst
Mozaïekschotelkorst (Z)
een Schotelkorst
Muurschotelkorst
Geelgroene schotelkorst
Kop-en-schotelkorst
Gewone granietkorst
Gewoon purperschaaltje
Steenpurperschaaltje
Verstop-schildmos
Sierlijk schildmos
Lepelschildmos
Blauwgrijs steenschildmos
Gewoon schildmos
Avocadomos
Knopjesschildmos (ZZ)
Lindeschildmos
Kaal leermos (Z)
Wi  e kringkorst
Rond schaduwmos
Stoeprandvingermos
Kapjesvingermos
Groot boerenkoolmos
Olijf-schildmos
Granietblauwkorst (Z)
Dunne blauwkorst
Dikke blauwkorst
Purper geweimos
Wits  ppelschildmos
Melig takmos
Groot takmos (Z)
Bruin landkaartmos
Gewoon landkaartmos
Klein landkaartmos (ZZ)

Korstmossen 

Deze lijst is samengesteld op basis van foto’s, genomen  jdens excursies en 
gepubliceerd op www.observa  on.org. Vooral l’Église de l’Assomp  on Notre 
Dame de Courcieux en (de omgeving van) de Col de la Schlucht waren rijke 
bronnen van korstmoswaarnemingen.

▪ Jan Willem dJ
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Rusavskia elegans
Tephromela atra
Tuckermanopsis chlorophylla
Usnea hirta
Verrucaria macrostoma
Verrucaria nigrescens
Verrucaria praetermissa
Xanthoparmelia conspersa
Xanthoria calcicola
Xanthoria parie  na

Granietschildmos bij ingang camping

Blauwgrijs steenschildmos, Haut des Frêts
“Specimens growing on human bones used 
to be considered to have medicinal proper-
 es. The most prized were said to grow on 

the skull of a hanged man.”
[FS Dobson, Lichens]

Literatuur
● Dobson, F.S., 2000: Lichens. Richmond Publ. Co., Slough.
● Herk, K. van, A. Aptroot & L. Sparrius, 2017: Veldgids korstmossen. KNNV 
Uitgeverij.
● Wirth V., M. Hauk & M. Schultz, 2013: Die Flechten Deutschlands. Ulmer KG, 
Stu  gart.
● Wirth, V., & U. Kirschbaum, 2014: Flechten einfach bes  mmen. Quelle & 
Meyer Verlag, Wiebelsheim.

Rood dooiermos
Zwarte schotelkorst
Bruin boerenkoolmos (Z)
Bleek baardmos
Bruine s  ppelkorst
Gewone s  ppelkorst
Bleke waters  ppelkorst
Granietschildmos (Z)
Oranje dooiermos
Groot dooiermos

Paddenstoelen in de Vogezen

Symbionten
Zoals in bijgaand lijstje te zien is, is het aantal gevonden paddenstoelen in 
de Vogezen erg klein; 16 soorten in juli. Dat lijkt voor menigeen misschien 
normaal – ’t is immers nog zomer – maar bij normale weersomstandigheden 
vinden we vaak al  entallen soorten, met name boleten, russula’s en melk-
zwammen, in deze  jd van het jaar. Wij vonden uit deze groepen maar twee 
interessante soorten, namelijk de S  nkende russula en Lactarius volemus 
(een melkzwam die in Nederland niet voorkomt). Bij genoemde drie genera 
(geslachten) hebben we het dan over mycorrhizapaddenstoelen, d.w.z. pad-
denstoelen waarvan de schimmeldraden verweven zijn met de fi jnste wortels 
van bomen. Beide organismen profi teren van deze verbinding: de schimmel 
zorgt voor een gemakkelijker opname van water en mineralen door de boom, 
terwijl de boom suikers afstaat aan de schimmel. Veel bomen hebben baat bij 
deze vorm van symbiose; vooral bij Eik en Beuk, maar ook bij Berk en Populier 
kunnen we in het seizoen vele soorten paddenstoelen aantreff en. Met name 
in (oude) lanen is het soms verrassend hoeveel soorten paddenstoelen er in 
de berm groeien. Zo probeer ik in Zeist de Blikkenburgerlaan met zijn rijkdom 
aan soorten (zo’n 200) bij de gemeente onder de aandacht te brengen en te 
houden. Dat lukt soms. Ik wijs de gemeente daarbij op: 1 à 2 x maaien per 
jaar, afvoeren van het maaisel, geen bagger in de berm (is in Zeist helaas wel 
gebeurd!), niet parkeren in de berm, want dan verdicht je de bodem. 

Lactarius volemus
De mooiste vondst was voor Annelies en mij wel de melkzwam die we op de 
laatste dag op onze wandeling naar de Champ des Roches maakten; het was 
Lactarius volemus, een in Nederland onbekende soort. Bij doorsnijden van 
het exemplaar kwam er een duidelijke vislucht vrij en daaraan is hij goed van 
andere bruine melkzwammen te onderscheiden. Op bijgaande foto stond hij 
ondanks de droogte fris langs het pad dicht bij een Berk. Of dat de waard-
boom is, is moeilijk te zeggen, want er stonden ook nog andere loo  omen 
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Vissige melkzwam (Lactarius volemus, 
Champ des Roches)

Zwartvoetkrulzoom, Le Haut-Mont

iets verderop, onder andere een Beuk, en uiteraard naaldbomen zoals Spar-
ren. Hij komt voor zowel onder loof- als naaldbomen  en is vooral een zomer-
soort en dat klopte zeker bij deze vondst. Op de foto is er nog iets te zien van 
de (overvloedige) melk die bij aanraking vrijkomt.

Houtzwammen
Verder waren het vooral houtzwammen die opvielen. Hoewel, heel opvallend 
is dat ook weer niet, want zij zijn minder a  ankelijk van de weersomstandig-
heden. Een beschadigde boom kan gemakkelijk geïnfecteerd worden door 
een spore die daarop terechtkomt. De lucht zit toch al vol met sporen van 
allerhande soorten paddenstoelen, dus het is bijna al  jd raak als er een spore 
landt op de beschadigde plek. Die beschadiging kan ontstaan door het a  re-
ken van bijvoorbeeld een tak of door een aanrijding; veel bomen staan langs 
wegen. Vooral als de condi  e van de boom te wensen overlaat is zo´n ´aanval´ 
op den duur funest. Veel (gezonde) bomen proberen de ontstane wond dicht 
te laten groeien, maar soms lukt dat onvoldoende of het duurt te lang en ziet 
de schimmel kans om via de ontkiemde spore het inwendige van de boom te 
bereiken. Dan begint het a  raakproces en dat kan bij een sterke boom jaren 
duren, maar hij legt uiteindelijk het loodje. Dat a  raakproces is ook alweer 
een tamelijk ingewikkelde zaak. Wat afgebroken wordt is grotendeels a  an-
kelijk van de parasiet die het op de boom voorzien hee  . Het gevolg van die 
a  raak is dat het hout in lange, witach  ge vezels uiteenvalt of in bruine blok-
jes vervalt, het zogenaamde dobbelsteenrot. We spreken dan ook van witrot, 
vooral bij loo  omen, en bruinrot, voornamelijk bij naaldbomen. Als we, zoals 
hier uitgelegd, het hebben over aantas  ng van gezonde dan wel beschadigde 
bomen door een schimmel noemen we de schimmel een parasiet. Wordt de 
dode boom verder opgeruimd door een schimmel dan spreken we over een 
saprofi et. Bijzonder is dat een parasiet kan overgaan in een saprofi et.

Successie in de a  raak
Interessant om te weten dat er sprake is van een opeenvolging van schim-
mels die zich te goed aan de aangetaste boom. Elke volgende schimmelsoort 
maakt daarbij gebruik van de opruimac  viteiten van de vorige. We spreken 
over de ini  aalfase waarin schimmelsoorten de chemische en fysische ei-
genschappen van het hout zodanig veranderen dat andere soorten pad-

denstoelen een kans krijgen. In die eerste fase zijn vooral korstzwammen, 
knoopzwammen en schijfzwammen de zichtbare vormen van ac  viteit van 
schimmels. In de volgende fase, de op  maalfase, gaan de echte ‘houtvreters’ 
aan het werk. Vruchtlichamen verschijnen en daarvan zagen we enige voor-
beelden  jdens deze week in de Vogezen. Het Gewone elfenbankje — wel-
iswaar uitgedroogd maar goed herkenbaar — werd gevonden en vooral de 
Roodgerande houtzwam werd diverse malen gesignaleerd. Deze soort, z’n 
wetenschappelijke naam is Fomitopsis pinicola, zit echt niet alleen op Pinus = 
den, maar is veel minder kieskeurig dan zijn naam doet vermoeden. Wij zagen 
hem vooral op Spar. Het is een zogenaamde zwakteparasiet; de boom is al 
verzwakt als de zwam ‘aanvalt’. Ook de Echte tonderzwam zagen we verschil-
lende keren; Annelies probeert via onderzoek zicht te krijgen op het verschil 
in groo  e en gewicht van de exemplaren die ze vond en of de samenstelling 
van de bodem dan wel de waardboom van invloed zijn hierop. Ze mailde 
daarover het volgende: “Ik heb ruim 20 exemplaren van de Echte tonder-
zwam opgemeten  jdens het kamp. Gemiddeld zijn die (afgerond) 7 x 5 x 5 
cm met een inhoud van 82 cm3. Ter vergelijking: de grootste die ik tot nu toe 
heb opgemeten zijn die van Elswout: (afgerond) 28 x 18 x 16 cm met inhoud 
1988 cm3. Leuke verschillen! Een échte verklaring heb ik nog niet zo, dikte van 
de waardboom, lengte van het groeiseizoen, denk ik.” 
   Na de op  maalfase komt dan de eindfase waarin het hout al sterk ver-
molmd is en onder andere veel plaatjeszwammen de laatste resten oprui-
men. Die eindfase is eigenlijk tegelijk weer de beginfase van de ontwikkeling 
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van nieuw leven. Het organische materiaal van de boom is via omze   ng door 
onder andere schimmels als anorganisch weer teruggegeven aan de bodem. 
De kringloop van stoff en is een voorwaarde voor het leven op aarde. Zonder 
schimmels en bacteriën zou de gehele aarde bedekt zijn met metersdik (orga-
nisch) afval en zou leven onmogelijk zijn!

Een bijzondere soort: Phallus impudicus
Impudicus, onbeschaamd is hij zeker, de Grote s  nkzwam! En hij – onverklaar-
baar in vroeger  jden -  begint als een rond ‘ei’ zo maar ergens op de grond, 
een ei van de duivel dus. De paddenstoel zit compleet in dat zogenaamde 
duivelsei. Als hij daaruit tevoorschijn komt door zich als het ware door het 
vlies te boren  en zich zodanig strekt dat hij zijn geur kan verspreiden zijn er 
onmiskenbare overeenkomsten met de aanduiding Phallus; dit werd dan ook 
de geslachtsnaam. Op de foto is het schildje te zien waarmee hij door het 
vlies ‘boort’. De geur trekt aasvliegen aan die van de slijmerige substan  e 
(gleba) op de top eten en daarbij sporen meenemen die via het darmkanaal 
van de vlieg het lichaam weer verlaten en, inderdaad, de cirkel is rond. Ver-
spreiding verzekerd. De soort is in bijna elk jaarge  jde te vinden en anders 
wel te ruiken. Hij groeit bij voorkeur op broeierige hopen organisch materiaal. 
En die hopen zijn doorgaans op veel plekken te vinden. Zeker een bijzondere, 
maar ook zeer interessante soort.

▪ Bert T

Paddenstoelen

Calocera viscosa
Coltricia perennis
Fomes fomentarius
Fomitopsis pinicola
Ganoderma lipsiense
Heterobasidion annosum
Lac  fl uus volemus
Phallus impudicus
Polyporus ciliatus
Polyporus squamosus
Pycnoporus cinnabarinus
Rhy  sma acerinum
Russula foetens
Sparassis crispa
Tapinella atrotomentosa
Trametes versicolor

Kleverig koraalzwammetje
Echte tolzwam (Z)
Echte tonderzwam
Roodgerande houtzwam
Pla  e tonderzwam
Dennenmoorder
Vissige melkzwam (ZZ in NL)
Grote s  nkzwam
Vroege houtzwam
Zadelzwam
Vermiljoenhoutzwam
Esdoornvlekkenzwam
S  nkende russula (Z)
Grote sponszwam
Zwartvoetkrulzoom
Gewoon elfenbankje

▪ Bert T

Grote s  nkzwam, Le Haut-MontRoodgerande houtzwam, Corcieux

Esdoornvlekkenzwam, Les Collieures Zadelzwam, Le Haut des Frêts



OVERIGE ORGANISMEN*

Deze lijst is samengesteld uit de excursielijstjes en eigen waarnemingen.   ▪ Loek B

* Alle behalve vaatplanten, mossen, korstmossen, schimmels/paddenstoelen, vogels en vlinders/libellen
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Geringelde smalbok,
Col de la Schlucht

Koker Berkenbladrolkever,
Les Collieures
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Hyalosphenia papilio,
Lac de Lispach
[determina  e: Ferry Siemensma,
amoebe-expert]
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Excursie Le Haut des Frêts

Gesteenten

Kwartsen in alle kleurgrada  es
Kwartsieten: diverse
Wit- tot zeer Rode zandsteen
Gneis
Graniet
Perido  et
Rode zandsteen (uit Perm), niet zoals de Rotliegendes zandsteen waar het 
Groningse gas uit komt, door Zechstein afgesloten
Migma  et (er stond dus een vulkaan) in plaats van kristallijn
Serpen  jn: zacht en glad, soms met
Pechma  et &
Veldspaat
Plagioklaas?

▪ Piet H

Excursie Lac de Lispach

La Gou  e Loiselot



Gevlekte gouden bladloper (v), Col de la Schlucht
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Mijn eerste keer

Men zegt wel: "Voor alles is er een eerste keer". Dat is natuurlijk niet waar, je 
kan natuurlijk afzien van die eerste keer. Ik hoorde ook al eens bij wijze van 
recensie van een camping: "Daar ben ik tweemaal geweest — de eerste en de 
laatste keer". Duidelijk zal zijn: 't was niet mijn eerste keer in de Vogezen, en 
als het een beetje mee zit zeker ook niet voor de laatste.
   Mijn eerste keer, mijn eerste serieuze kennismaking met de Vogezen, was 
 jdens een Paleo-Botanische excursie vanuit de Universiteit van Utrecht, het 

was in 1983, dus 35 jaar geleden. Voordien waren voor mij de Vogezen die 
duistere tegenvoeters van het nog duisterder Zwarte Woud. De Vogezen had-
den (en hebben) de naam dat het er al  jd regent (iets wat maar heel beperkt 
waar is: rond het hoogste deel valt er tot meer dan 2.000 mm per jaar, en ook 
nog eens tamelijk gelijkma  g over het jaar verdeeld; naar het westen nemen 
de neerslagcijfers af met de hoogte en met de afstand, naar het oosten is 
het nog extremer, in ruil kan het daar erg warm en broeierig zijn, en 's win-
ters nevelig of erger). Tot 1983 kende ik de Vogezen dus alleen van de Ballon 
d'Alsace en dan als belangrijkste hobbel op weg naar de Zwitserse Jura, en 
van het verplichte uitkijken naar Arnica montana.

De eerste kennismaking beviel boven verwach  ng, en wel zodanig dat ik 
direct die zomer een deel van de vakan  e in de Vogezen doorbracht. Toenter-
 jd was wild kamperen voor mij de standaard, en dat ging ook prima. Toen-

ter  jd viel mijn oog ook een keertje en geheel toevallig op de camping Les 
Collieures (de wilde plek was op een uurtje te voet). Prima qua ligging, alleen 
was er een of ander kamp, zodat de uitstraling nogal druk leek. De les toen 
was ook direct geleerd: op deze afstand van de ‘crête’ en op deze hoogte zit je 
in ieder geval buiten de eerste risico-zone qua neerslag en vooral ook buiten 
de onweerszone (a  ankelijk van de circula  e kan je hebben dat het dagelijks 

onweert). En een andere les: de grootschalige Rent-a-Tent en Canvas-
Hollydays loca  es zijn afschrikwekkend, maar qua uitstraling zeer beperkt, de 
gemiddelde toerist komt niet veel verder als een paar drie-sterren-
trekpleisters.

Nawoord
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Dan moet ik even een sprong maken (al was het maar omdat na die twee 
eerste keren er een gat valt).  Begin 90-er jaren kom ik weer terug in de Vo-
gezen… en het bevalt weer, het is als een soort goede vriendschap, die pak je 
gewoon weer op. Toen kwamen wij er overigens op de fi ets, de eerste keer 
weer wild kamperend, maar heel snel bleek de camping van Les Collieures 
beter dan ‘wild’, dat wil zeggen: je kampeert er bijna als vroeger bij de boer, 
maar dan met de genoegens van een meer dan adequaat sanitair en een 
warme douche, en dat alles vrijwel onbetaalbaar (want 't kost heel weinig). 
In de volgende jaren werd ‘Les Collieures’ 
dan ook een ‘omfi ets-camping’, of zoals 
de Fransen zo mooi zeggen: “Mérite un 
Détour". De route kreeg niet zelden een 
etappe die extra kort of extra lang was om 
in Les Collieures te kamperen. En in 1995 is 
er ook een KNNV-kamp, bij mijn weten de eerste keer voor de KNNV, en acht 
jaar later is er een herhaling— toen óók in een erg warme zomer (het 1995-
kamp viel in de dat jaar nogal frisse juni-maand).

En dan nu de derde keer Les Collieures. Het is voor mij ook voor de derde 
keer een kennismaking met de Franse hulpdiensten, de ‘pompiers’.  Volgens 
het woordenboek zijn pompiers de brandweer, in Frankrijk verzorgen de pom-
piers ook de acute medische hulp. De eerste twee keer kwam ik in aanraking 
met de pompiers vanwege een verkeersongeval, steeds was er ook een blauw
gendarme-busje bij. Ditmaal wegens de penibele situering: drie pompiers te 
voet en de gendarme(s) per helikopter, een blauwe van de Peloton de Gen-
darmerie de Montagne (voor de lie  ebber: een EuroCopter EC 135 T2+). Per-
soonlijk heb ik wel wat met die Secours de Montagne Gendarmes: ze rijden 
namelijk in blauwe LandRovers. Gelukkig liep het allemaal goed af, toch is het 

een gebeurtenis waarvan je hoopt dat het direct de eerste en de laatste keer 
is.
   O ja, heel mooi is dat als je telefoneert (met een slimme foon), ze met een 
WebApp je loca  e bepalen en die met een linkje opsturen, en zo dus na 
beves  ging weten waar ze moeten zoeken (die WebApp heet: Gendloc — zie 
ook: h  p://pgm68.free.fr/index.html). Iets minder mooi was dat een van de 
telefonisten die ik aan de lijn kreeg, vroeg of er ook iemand was die Frans 
sprak. Zonder ook maar enige misstap knakte er toch iets. Wel weer mooi: de 

laatste telefonist zei dat ik het toestel kon 
ophangen (hoe doe je dat met zo'n foon 
zonder knopjes?) en naar de voorbereidin-
gen kon meeluisteren: aan de andere kant 
stond de microfoon nog gewoon open.

En dan tenslo  e nog een laatste eerste keer: dankzij de precieze coördinaten 
konden we in klein gezelschap een expedi  e houden naar de enige groei-
plaats van Polys  chum braunii in de Vogezen. Ik wist dat er een plek was in 
die bergen. In Frankrijk vind je deze varen verder alleen in een uithoek van de 
Pyreneeën.

En dan als laatste woorden: het was een erg warm en droog jaar, ook in de 
Vogezen.  Maar… het was geen te warm of te droog jaar, we hebben erg veel 
gezien. Echter, het was in mijn beleving te kort. Je kan in één week misschien 
alles zien, maar je ziet dan alles één keer. Er was eigenlijk geen  jd voor een 
herhaling, het excursieprogramma was overvol. Het lijkt makkelijk voor de 
excursieregelaar, een week lang iedere dag iets anders, maar het is wel zo 
bevredigend als er meer ruimte is voor inbreng van de deelnemers.

▪ Marc S

Zonder ook maar enige 
misstap knakte er toch iets
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