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Voorwoord van de voorzitter  
Geke de Waard 

Tijdens onze KNNV-vakantie Hautes Fagnes, verbleven we op de camping Anderegg. Een prima camping met grote plaatsen. Omdat het 

kampeerseizoen begonnen is zijn vrijwel alle plaatsen bezet. Toch is het een rustige camping. We hadden geen convo mee omdat 

daarvoor geen plaats was. Gelukkig konden we, hoewel behoorlijk fris in het begin, steeds buiten zitten. 

Het is altijd weer verrassend te ontdekken wat voor specialisten zich in een kamp bevinden. 

Vooral de plantenmensen konden hun hart ophalen. En wat betreft de vogels: het is bijna onmogelijk dat er deelnemers zijn die nu nog 

niet weten hoe de rode wouw eruit ziet. 

De sfeer tijdens dit kamp was uitstekend, steeds waren er verschillende mensen die wel wilden rijden of een excursie wilden leiden. 

De laatste avond hebben we gezamenlijk pizza gegeten in de kring op de camping, dit was prima geregeld door onze “adminnen”. 

We kunnen terugkijken op een uitstekend kamp, zowel qua locatie, het goede excursieprogramma,weer,waarnemingen maar vooral: het 

enthousiasme van de deelnemers. 

  

Een dode hermelijn vlakbij de camping  

Yolanda ten Thije              
Groot geaderd witje 

Klaske ten Grotenhuis              
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Geomorfologie van de Hoge Venen door Leny Huitzing 
Een grove schets 

 

1   Wat is geomorfologie? 

Geomorfologie is de geologie van het oppervlak van de aarde; simpel gezegd: hoe is het 
landschap ontstaan? In dit geval dus waardoor is het landschap hoog en waardoor zijn er 
venen?  

Het korte antwoord antwoord luidt:  Het  landschap is hoog als gevolg van drie 

gebergtevormende processen in de aardgeschiedenis. Door die hoogte – gemiddeld 660 
meter – zijn er stijgingsregens. Er valt gemiddeld zo’n 1400 mm neerslag per jaar tegen 
850 mm in Nederland. De bodem bestaat grotendeels uit kwartsiet en in minder mate uit 
fyllade - een Belgische term voor grove leisteen - waarop een laag verweringsklei; met 
name kwartsiet is grotendeels ondoordringbaar voor water. De eerder genoemde 
gebergtevormende processen hebben ook tot het ontstaan van kwartsiet en fyllade 
geleid. 
 
Die grote hoeveelheid neerslag verklaart ook dat op de Hoge Venen diverse rivier(tjes) 

ontspringen bijv. de Roer die bij Roermond in de Maas stroomt. De Roer ontspringt 
vlakbij het Signal de Botrange dat met zijn 694m het hoogste punt van België is. Tijdens 
de excursie naar de Bosfagnes staken wij via een maximaal 2m breed bruggetje de Roer 
over die daar heel venig (bruin) uitzag en op het water dreef schuim van waarschijnlijk 
saponinen (foto 1). Aan het einde van diezelfde excursie vlakbij de parkeerplaats, staken 

we een ander riviertje over: de Eau Noire. Ook de Amblève, waar op de laatste dag ook 
een excursie heen ging ontspringt in deze regio. Weliswaar niet in de Hoge Venen maar 
wel op het Massief van Stavelot waarvan de Hoge Venen deel uit maken.  

 

 

  

Foto 1:  De Roer bij Bosfagnes 

               Leny Huitzing 
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2    Van zandsteen en klei naar kwartsiet en grove leisteen 

 

2.1 Metamorfose gesteentes 

Zowel kwartsiet als fyllade (grove leisteen) zijn metamorfe gesteentes. Dat wil zeggen dat ze ontstaan zijn uit andere gesteentes o.i.v. 

hoge temperatuur en druk maar zonder dat de gesteentes vloeibaar werden. Zulke omstandigheden doen zich voor bij gebergtevormende 

processen die honderden miljoenen jaren duren. Leisteen ontstaat op ca. 400 m diepte en kwartsiet op grotere diepte. 

 

Tijdvak    begin in Ma 

Cenozoïcum 

Kwartair 
Holoceen  0,01 

Pleistoceen  2 

Tertiair 

Plioceen  7 

Mioceen  25 

Oligoceen Begin Alpiene gebergtevorming 35 

Eoceen  55 

Paleoceen  65 

Mesozoïcum 

Krijt   145 

Jura   200 

Trias   250 

Paleozoïcum 

Perm   280 

Carboon 
 Boven-Carboon:  

Hercynische gebergtevorming 345 

Devoon  Einde Ordovicium-begin Devoon: 
Caledonische gebergtevorming 

395 

Sliluur  430 

Ordovicium  500 

Cambrium   540 

Precambrium  4600 

 
 
De Hoge Venen maken deel uit van het Massief van Stavelot. Tijdens het Cambrium en het Ordovicium (zie tabel) lag dit gebied op de 
bodem van een oceaan die door geologen Iapetusoceaan wordt genoemd. Nabij de kust werd zand afgezet en in een dieper deel klei. In 

de loop van tientallen miljoenen jaren werd er kilometers zand afgezet en een minder dikke laag klei. Dat heeft ermee te maken dat zand 

Kwartsiet 

Yolanda ten Thije 
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uit korrels bestaat en klei uit plaatjes. Doordat kleideeltjes plat zijn zal in 
eenzelfde tijd altijd minder dikke laag klei dan zand worden afgezet. Zandkorrels 
bestaan uit kwarts (siliciumdioxide SiO2) waar vaak een laagje ijzer omheen zit. 
Onder invloed van het gewicht van de bovenliggende zand- respect. Kleilagen 
veranderde het zand in zandsteen en de klei in kleisteen. Gesteentevorming houdt 
in dat het water tussen de korrels wordt uitgeperst en de korrels met een 

‘bindmiddel’ aan elkaar worden gekit. Het bindmiddel bij zandsteen is meestal 
uitgekristalliseerde een siliciumverbinding. 
Bij kleisteen liggen de platte kleideeltjes wanordelijk door elkaar heen maar o.i.v. 
de zwaartekracht gaan ze uiteindelijk horizontaal liggen. Dan spreken we van 
schalie. In eenzelfde tijdspanne wordt altijd een dikker laag zandsteen gevormd 
dan kleisteen.  

2.2 Caledonische gebergtevorming 

Aan het einde van het Ordovicium (zie tabel) dreven de continenten aan 

weerszijden van de Iapetusoceean naar elkaar toe waarbij de oceaan steeds 
smaller werd. Doordat oceanische korst zwaarder is dan continentale korst, zakte de oceanische korst uiteindelijk weg in de aardmantel. 
De continentale platen van deze continenten kwamen boven water en werden evenals de tegen elkaar botsende landmassa’s verkreukeld, 
geplooid en kilometers hoog opgeheven: het Caledonisch gebergtge. 

Sommige gesteentes verdwenen bij dit ‘inkortingsproces’ juist in de diepte. Daar 

heersen hogere druk en temperatuur dan aan het aardoppervlak. Bij een diepte 
van zo’n 400 m ontstaat uit schalie leisteen. Dat houdt in dat de platte 
kleideeltjes zich heroriënteren en loodrecht op de nieuwe drukrichting 
positioneren. In de schalie lagen ze horizontaal, dat is loodrecht op de 
zwaartekracht. De nieuwe drukrichting is horizontaal waardoor ze verticaal gaan 
liggen wat tot een sterke inkorting van het gesteente leidt.(Foto 2, leisteen) 
Kwartsiet ontstaat op grotere diepte – dus hogere druk en temperatuur - uit 
zandsteen doordat de randen van de kwartskorrels eerst oplossen en later weer 
kristalliseren. Bekijk je zandsteen door een10x loep dan zie je losse zandkorrels, 

bij kwartsiet zie je geen afzonderlijke korrels meer. Kwartsiet laat water dan ook 
veel minder door dan zandsteen. Foto 3 toont een steen van Reviniënkwartsiet 
gevonden in de genoemde Eau Noire. In de kubusvormige holtes zat pyriet 
(FeS2) dat sneller erodeert dan de kwartsiet waardoor lege holtes zijn ontstaan. 
Doordat kwartsiet evenals zandsteen uit kwarts (siliciumdioxide SiO2) bestaat, is 

de bodem van de Hoge Venen zeer voedselarm is. Ook dat draagt bij aan de 
veenvorming. Foto 3:  Reviniënkwartsiet     

              Leny Huitzing) 

Foto 2:  Grove leisteen langs de Vennbahn 

               Leny Huitzing 
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2.3 Hercynische gebergtevorming 

Door de botsing van continenten was begin Devoon een groter continent ontstaan met als kern het Caledonisch gebergte. Zodra land 
boven water komt begint de erosie; na ca. honderd miljoen jaar was dit gebergte volledig afgevlakt. Sterker nog: een deel ervan, met het 
Massief van Stavelot, kwam onder zeeniveau te liggen. De aardgeschiedenis herhaalde zich: oceaanvorming, afzetting van zand-, klei en 
andere afzettingslagen die onder hun eigen gewicht versteenden. Dat duurde weer zo’n 100 miljoen jaar waarna – tijdens het Boven 

Carboon - opnieuw de continenten aan weerszijden van de nieuwe oceaan elkaar naderden, deze oceaan in de diepte verdween, werd en 
de botsende landmassa’s een ca. zes kilometer hoog gebergte vormden: het Hercynisch gebergte dat onderdeel was van weer een groter 
continent. In deze gebergtevormende processen verdween het Massief van Stavelot weer diep in de aarde waar weer metamorfose 
optrad. 
Zodra het gebergte boven water kwam, startte de erosie: aan het einde van het tijdvak Perm (zie tabel) was het Hercynisch gebergte 

weer tot een vlakte afgesleten.  

 

3   Wat gebeurde er tijdens het Mesozoïcum? 

Er worden op het Massief van Stavelot – waarvan de Hoge Venen dus deel uitmaken – geen afzettingen gevonden uit de perioden Trias en 
Jura. Het is onduidelijk of die afzettingen er wel zijn geweest en vervolgens zijn geërodeerd. We weten dus niet of het Massief van 
Stavelot destijds zee was of land.  
Op een zestal plaatsen op het Massief van Stavelot wordt echter wel vuursteeneluvium aangetroffen. Dat kennen wij in Nederland van 

Zuid-Limburg. Tijdens het Krijt stond de zeespiegel ruim 200 m hoger dan nu. Grote delen van Noordwest-Europa stonden onder water, 
anders gezegd: maakten deel uit van het toenmalige continentaal plat. Daarop werd kalk afgezet. Krijt is zuivere kalksteen (CaCO3) en 
bestaat grotendeels uit de skeletjes van planktonische organismen maar er komen ook fossielen van zeeëgels in voor. Tussen die 
krijtlagen bevinden zich banden van vuursteen. Wanneer deze afzettingen weer boven zeeniveau komen lost de krijt geleidelijk op door 
de werking van – altijd licht zure - regen. Wat overblijft is een laag vuursteen: vuursteeneluvium. 

 

4 Alpiene gebergtevorming 

Dan volgt het hoofdtijdvak Tertiair (zie tabel). België was afwisselend zee – dus sedimentatie – of land – dus erosie. Op de Hoge Venen 
zijn echter nauwelijks afzettingen bekend uit dit tijdvak. Mogelijk lag het gebied te hoog om door de zee te worden overspoeld. Mochten 
er al afzettingen zijn geweest dan zijn die vrijwel helemaal verdwenen: het klimaat was gedurende het hele Tertiair erg warm wat sterke 
erosie tot gevolg heeft.  
Ongeveer vanaf het Eoceen begon de Alpiene plooiing waarbij Afrika tegen Europa botst en de Alpen zullen ontstaan. De door Afrika 

uitgeoefende druk plantte zich voort tot ver noordelijk in Europa en leidde ertoe dat de restanten van het Hercynische gebergte – en wel 
de overgebleven ‘wortels’  – zoals de Ardennen (waartoe het Massief van Stavelot behoort) , De Eifel en de Harz (daarvan is het woord 
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Hercynisch afgeleid) opnieuw werden opgeheven. Deze opheffing gaat tot op de dag van vandaag door maar was vooral tijdens het 
Pleistoceen (zie tabel) erg sterk en bedraagt in de Ardennen nu nog ongeveer een cm per jaar.  
Elke opheffing impliceert versterkte erosie waarbij de zachte lagen het meest en de harde lagen het minst eroderen. Het Massief van 
Stavelot bestaat uit zulke harde lagen: kwartsiet en – in mindere mate – leisteen. Vooral kwartsiet is erg erosiebestendig; leisteen 
verweert uiteindelijk tot klei. Vandaar dat plaatselijk op de Hoge Venen een kleilaag ligt. 
 

 

5  IJstijd: toendra en pingo’s 

Tijdens het Pleistoceen lag er geen gletsjer op de het Massief van 

Stavelot; de Hoge Venen lagen onder de sneeuwgrens, geen sneeuw, 
geen gletsjer. Er zijn dan ook geen zwerfstenen op de Hoge Venen. 
Wel liggen er grote brokken kwartsiet die door vorstwerking tijdens de 
ijstijden ‘omhoog zijn gevroren’.  
De vegetatie bestond uit dwergstruiken: toendra op een permanent 

bevroren ondergrond. Elke zomer ontdooide de bovenste laag van de 
toendra. Plaatselijk verzamelde zich ’s zomers tussen deze opdooilaag 
en de permafrost water dat ’s winters bevroor. Ijs heeft een groter 
volume dan water. Omdat het nieuwgevormde ijs niet naar beneden 
kon – daar was de bodem immers permanent bevroren – kwam het 
omhoog daarbij de vegetatie opduwend. Door de jaarlijkse herhaling 
van dit proces ontstonden op diverse plekken zogenoemde pingo’s: 
ijsheuvels bedekt met dwergstruiken. Zulke heuvels worden heden ten 
dage nog gevormd in de subarctische gebieden als Noord-Canada en 

kunnen wel 70m hoog worden met een diameter tot 600 m.  
Uiteindelijk scheurde de vegetatie en zakte over de ijsheuvel naar 
beneden. Het aan de zon blootgestelde ijs smolt waardoor en een rond 
meer ontstond omgeven door een wal: een pingoruïne. De pingoruïnes 
van de Hoge Venen zijn gevormd tijdens het Laat-Glaciaal, dat is de 

laatste en tevens koudste periode van de laatste ijstijd, het 
Weichselien.  
De pingo’s van de Hoge Venen worden lithalsen of ook wel palsa’s genoemd; ze zijn minder groot dan de Noord-Canadese exemplaren. Ze 
komen boven de 500m voor over een oppervlak van 2500 ha in het veen van Spa/ Malchamps in het zuiden tot Hoscheit in het noorden. 
We zagen diverse exemplaren tijdens de excursie naar het Brackvenn. 

 

Pingo-ruïne    

Marjolein Koopmans 
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6  Hoe natuurlijk is het landschap van de Hoge Venen? 

Tot onze verbazing zagen wij tijdens de rondwandeling vanaf het Signal de Botrange dat er enkele stukken terrein waren afgezet waarop 
bomen waren geplant. Bomen planten om hoogveen te herstellen?  
Zo’n 10.000 jaar geleden begon de warme periode van het Holoceen. Bomen, struiken en andere planten maar ook diersoorten die in 

zuidelijke streken de ijstijden hadden overleefd, keerden geleidelijk terug naar deze contreien. Toen de jagers/ verzamelaars hier 
arriveerden troffen zij een zomereiken-berkenbos aan. Tot 1200 na Chr. waren de Hoge Venen voor meer dan 90% bedekt met bos van 
eiken, beuken, elzen, berken en grove den. 
Vanaf de Middeleeuwen zijn de mensen het bos op diverse manieren gaan gebruiken: zij lieten er het vee grazen en kapten hout als 
wintervoer voor het vee. Vooral voor het maken van houtskool was heel veel hout nodig. Ook werd er turf gestoken en landbouw 

bedreven. Tot 1970 werd er fijnsparren aangeplant. Mogelijk mede door de nogal barre klimaat op deze hoogte – 1400 mm neerslag en 
acht maanden winter per jaar– herstelde het bos niet en ontstond er hoogveen. Dit weidse ‘oerlandschap’ is dus helemaal niet zo 
natuurlijk als het er uitziet. Nu ik de voorgeschiedenis weet, wordt begrijpelijk waarom het huidige beheer bomen plant op de Hoge 
Venen.  
 

  

Veld met Beenbreek tijdens de wandeling naar Neur Lowé en Baileu 

Simon Pepping 
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Excursieprogramma  
Herman en Klaske ten Grotenhuis 

 

Per dag boden we 3 excursies aan. We begonnen altijd om 9.30 uur mede in verband met het ophalen van het brood op de camping. Niet 

alle excursies zijn doorgegaan, ze staan wel vermeld op de lijst met de aantekening dat ze niet doorgingen en in het programma schuin 

gemarkeerd. De excursies zijn genummerd, zodat de lijsten van planten, vogels en insecten hier op aansluiten.  

Zondag 14 juli 

1. Wandeling rond de camping. Aangegeven met rode rechthoek. 6 km.  

2. Vanuit Walk bij de kerk een wandeling naar de barrage van het stuwmeer bij Robertville en het kasteel Reinhardstein. Start bij de 

kerk in Walk. Wandeling wordt aangegeven met een gele plus. 4 km.  

3. Wandeling vanaf de kerk in Walk naar het meer van Robertville en daar een rondwandeling. Aangegeven met een gele rechthoek. 

6 km. Deze ging niet door.  

Maandag 15 juli 

4. Naar het Natuurparkcentrum via de 676. Linksaf vanaf de camping. Wandeling 

Onderdompeling uit het boekje Wilde wandelingen. 5,3 km. Ging niet door.  

5. Wandeling vanaf de parkeerplaats Signal de Botrange aan de 676. Wandeling 

Grensland, iets aangepast uit het boekje Wilde wandelingen. 8,5 km.  

6. Wandeling vanaf de parkeerplaats bij Mont Rigi, aan de N 68. Over de Fagne de 

Poleur. 4 of 8 km.  

Dinsdag 16 juli 

7. Naar de bronnen van de Quarreux. Start bij de kerk in Robertville (2 km vanaf de 

camping). Wandeling van 5 km met een gele plus.  

8. Pont de Bosfagne. Een veengebied. Parkeerplaats bij de Pont (brug). Via 

Sourbrodt langs de kerk naar het noorden, rechts aanhouden. Ongeveer 7 km. 

De wandeling kan in 2 delen worden gesplitst, korte wandeling van 4 km en 

langere wandeling van 8 km. De laatst is ook te beginnen bij de kerk en wordt 

aangegeven met een rode rechthoek.  

Vanaf (Mont Rigi) over het vlonderpad, 

 de Fagne Rasquin (excursie 6) 

Francien Walraven 
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Woensdag 17 juli 

9. Baraque Michel. Parkeren op de Parkeerplaats aldaar, 13 km met de auto. Wandeling rond Les Wes en Noir Flohai Fagnes en het 

riviertje Helle. Kort rondje van 4 km of langer van 8 km.  

10. Cascade du Bayhon. Vanaf de camping naar Ovivat, 7 km. Parkeren bij de kerk en de groene ruit volgen. Wandeling van 9 km.  

11. Fietstocht langs de knooppunten, voor het grootste deel over de Vennbahn. Van Bruyere naar Waimes, daar de Vennbahn richting 

meer van Butgenbach, rond het meer en terug naar de camping. Totaal 38 km.  

Donderdag 18 juli 

12. Herhaling excursie 8 Pont de Bosfagne.  

13. Naar het natuurparkcentrum, 7 km met de auto. Wandeling naar Neur Lowe via Bailieu en GR 573 naar Fagne de Poleur en richting 

Signal de Botrange terug. Deel groene rechthoek. 7 km.  

14.  Rond het meer van Butgenbach. 15 km via de N676 en de N632. 15 km. Parkeren bij Worriken.     Geel gemarkeerde wandeling 

van 10 km.  

Vrijdag 19 juli 

15. Op verzoek: een wandeling rond het Plattenvenn en en het Brackvenn. Met de auto via Eupen richting Monschau. Met de auto 38 

km.  Beide wandelingen 4 km, totaal 8 km.  

16. Vallei van de Ambleve in Ondenval, 7,5 km met de auto. Ten zuiden van Waimes. Parkeren op een bosparkeerplaats. Wandeling 

met gele plus gemarkeerd van ongeveer 8 km.  

17. Korte wandeling vanaf Champagne, 3 km ten noorden van de camping. Gemarkeerd met groene ruit, 5 km.  

 

  

Veilig oversteken over de stenen in de beek     

 Hettie en Simon Pepping 
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14/07-2019  Wandeling rond de camping (excursie 1) 
Francien Karsten 

We lopen rondom de camping Anderegg in noordwestelijke richting langs een mooi 

bospad en vochtige weiden richting Walk. Veel verschillende planten trokken de 

aandacht en de groep die behoorlijk groot was splitste zich al gauw in snel en 

langzaam. In Walk staken we de weg over en via een intieme holle weg met soms 

fraaie vergezichten over de Ardennen gebruikten we de lunch. Een klein ommetje 

ten zuiden van Anderegg leverde nog een jagende vos en een mooie grote 

weerschijnvlinder op. Om 14.00 uur arriveerden we na 6 km. Op de camping, het 

was een geslaagde wandeling met goed wandelweer (zwaar bewolkt en 14 0C)   

 

 

 

 

14/07 2019  Vanuit Walk (excursie 2)  
Geke de Waard 

Vanaf de camping met de fiets of de auto naar Walk. 

We beginnen met 9 mensen bij de kerk met de wandeling. Landschappelijk 

mooi, langs rustige weggetjes met wonderlijk uitgegroeide beuken uit de haag. 

Door een steil hellingbos naar de beek, de brug is slecht en nadat twee mensen 

“hun leven gewaagd hadden” zagen we het bordje verboden over de brug te 

gaan. Dus de anderen gaan veilig over de stenen door de beek. 

Bij het kasteel Reinhardstein gepauzeerd en gegeten. 

Langs de grote weg terug naar Walk. 

Een mooie rondwandeling van 4 km, met heel veel planten.  

Kerk Walk   

 Klaske ten Grotenhuis 

Grote weerschijnvlinder     

 Yolanda ten Thije 
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15/07 2019  Signal de Botrange (excursie 5) 
Marjolein Koopmans 

Route etc.: dit is wandeling 3 uit het boekje “wilde wandelingen” (gelopen in omgekeerde volgorde). Vanaf het kamp via Barrage de 

Robertville naar de N676, naar het noorden. Vóór de aansluiting met de N66 is links het Signal de Botrange niet te missen. Parkeren bij 

het restaurant. Dan starten achter het restaurant.  Daar staat een trapvormig 

herdenkings-monument. Daar begint de wandelroute. 

De dag: 

Al bij het verzamelen een moeilijke vraag: zijn we nu met 13 of met 14? Dertien, 

dus. Al snel waren we met de auto’s bij het Signal de Botrange. Volgende moeilijke 

vraag: Waar begint de route? De excursieleidster pakte al snel kordaat haar rol, 

hakte de knoop door en daar gingen we. Even bij de herdenkingstrap stil staan en 

toen het veen in. 

Het viel me tegen dat er veeeeel meer grassen waren dan dat er nog een enkel 

veenmosje te vinden was. Wel bijzonder over een Karolingse weg uit de 4e tot 14e 

eeuw te lopen, de Via Munsuarisca. 

Bordjes Natura 2000. Wéér een moeilijke vraag; er zijn bomen aangeplant, maar 

hebben ze het nu over berken of over eiken? (berken wisten we uiteindelijk, maar we 

zag ook enkele aangeplante eikjes).  

Daarna werd de excursie opwindend. Er was een gesprek over schaamhaar als “te 

beschermen schaamluis-habitat”. Er was éénarig wollegras met “opgebazen schede”, 

een trekrus met “dikke ballen”, Parende soldaatjes… 

Afijn, na dit alles verder gelopen. Die vervolgroute liep voor een groot deel over 

vlonderpaden. Er waren prachtige velden met Beenbreek, in alle stadia, ook volop 

bloeiende gele juweeltjes. Af en toe zagen we roodborsttapuiten en diverse andere 

vogels. En nog een andere groep in het veen verdwaalde kampgenoten. Bij Baraque 

Michel deden we ons tegoed aan drank en spijs. Vooral de blauwe bessen-taarten 

waren in trek. En grote hele kommen soep.  

Daarna legden we verkwikt de rest van de route af.  

Op de terugweg bezochten we nog het Maison du Parc. 

Al met al een heel geslaagde dag.  
Het Rood soldaatje is exhibitionistische kever welke veel tijd bestijd aan 

copulatie op duidelijk zichtbare plaatsen, zoals op schermbloemigen 

 Yolanda ten Thije 
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15/06 2019   vanaf (Mont Rigi) over het vlonderpad, de Fagne Rasquin (excursie 6) 
Anne-Marie Fondse 

Met elf deelnemers vertrokken we naar de 

parkeerplaats bij Fagne Rasquin. Er is een brede  

belangstelling, waarbij zowel naar vogels als naar 

planten en insecten wordt gekeken. De wandeling 

begint direct al goed, want op het pad zit een 

vlinder van de bonte beer. Het is maar 12 graden 

en dat heeft tot voordeel dat de vlinders blijven 

zitten. Een klein stukje verder volgt de grootste 

verrassing; een schattige hazelmuis fouragerend 

op een distel. Ook dit muisje is rustig en laat zich 

goed fotograferen. Het heeft een prachtige staart 

en kraaloogjes. Verder lopend komen we op het 

vlonderpad met aan weerskanten veen. Soorten 

als rijsbes en veenpluis zijn specifiek voor het 

gebied. Af en toe zijn stukken geel gekleurd van 

de beenbreek. Zittend op de vlonder met onze 

benen bungelend boven het veen drinken we 

koffie. Hier en daar stroomt een beekje met 

helder water. Het omringende landschap wordt 

wat hoger en we zijn dan ook in de buurt van het 

hoogste punt van België, Botrange. Op de hogere 

delen groeien dennen. Een verrassing is een prachtig hooilandje met meum (bergvenkel). Ook zien we hier een aantal welriekende 

nachtorchissen. Er vliegen wat hinderlijke knutten en Peter, de hommelexpert, wordt door een hommel gestoken, wat even minder leuk 

voor hem is. Gelukkig gaat de pijn snel over. Door de kou vliegen er maar weinig vlinders, maar een koevinkje en een bonte 

bessenvlinder worden toch nog gespot. Ook vogels zien en horen we niet veel, maar steeds is er de vrolijke zang van de zwartkop. 

 

Hazelmuis     

 Klaske ten Grotenhuis 
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16/07 2019 Naar de bronnen van de Quarreux (excursie 7) 
Wies Nijhuis 
 
 
Met veertien personen gaan we om ongeveer 10.00 uur op pad, 

verdeeld over enkele auto’s, die we bij de kerk in Robertville parkeren. 
Daar is het al direct interessant. Er wordt een kramsvogel gezien en we 
krijgen van Piet uitleg over de soort en herkomst van het gesteente 
waarmee de kerk is gebouwd.  Heel simpel vertaald komt het hierop 
neer dat het bruin in de lichte stenen ijzererts is en dat het kalk van 

andere stenen helemaal donker van gekleurd is door erosie.   
Het kost wat moeite om het beginpunt van de wandeling te vinden, 
maar het lukt Wanda om ons op het goede spoor te zetten. We moeten 
een stukje langs de hoofdweg en rechtsaf de Chemin des Campanules 
in. Even verderop wijken we al van de aangegeven route af. Het is te 
verleidelijk het bord met pijl richting ‘La Belle Pizza’ naar een mooi klein 
weggetje te negeren, daar gaan we dus in. Er staan veel mooie eiken, 
gelukkig zonder rupsen van de eikenprocessievlinder. Een eindje verder 
komen we over de beek de Quarreux, we gaan linksaf langs de beek. 

Rechts is een hoge wal met sparren waartussen holen van vermoedelijk 
dassen. Verderop groeit heel veel grote pimpernel en een mooi doornig 
haagje van sleedoorn.  
Helaas geen pizza gezien, maar niettemin was het een prima alternatief. 
We lunchen ongeveer drie kwartier. Niet dat iedereen op z’n lauweren 

rust, er wordt tussen hap en slok een plant uit de Hertshooifamilie 
gedetermineerd. Ik verbaas me ook nu weer over de vele soorten en 
ondersoorten. Veel is niet wat ik zou denken dat het is. Deze 
hertshooitelg blijkt een bastaard, hypericum x desetangsii, een kruising 
tussen Sint-Janskruid en Kantig hertshooi. Weer wat wijzer vervolgen 

we de route. We komen door stalen slagboompjes langs een mooi 
moerasbosje, horen intussen een beekje ruisen en zien links van ons 
een meertje. Dit moet het bronnengebied zijn van de Quarreux. We 
vinden gerimpeld boogsterrenmos, wat niet verwonderlijk is in deze 
omgeving: ik lees in de Verspreidingsatlas Mossen dat het vooral 
voorkomt op voedselrijke natte plaatsen, zoals beekbegeleidende 
broekbossen. 

Landweggetje   

 Wies Nijhuis 
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Even verderop klimmen we via een betonnen trapje een hoge wal op en komen uit op de Vennbahn nabij Noir Thiers. De Vennbahn is het 
125 kilometer lange fietspad over een voormalige spoorlijn van Aken in Duitsland naar Troisvierges in Luxemburg. Bij elke rustplek langs 
dit fietspad staan informatieborden. De aanwezige bankjes nodigen uit voor een pauze. Naast het kijken naar plant- en diersoorten, 
kijken we nu ook naar de vele voorbijkomende fietsers. En was het hier dat we een zwarte wouw zagen? In elk geval was het vandaag, 
naast de rode wouwen die in deze omgeving niet te missen zijn. Een andere leuke waarneming is vandaag de sprinkhaanzanger. Deze 
heeft zijn naam uiteraard te danken heeft aan z’n zang. 

Weer op pad zien we vanaf een landweggetje een kalf dat aan de verkeerde kant van de omheining is terecht gekomen. Moeder koe loopt 
aan de andere kant onrustig met het kalf mee. We vragen een buurtbewoner om actie te ondernemen. In het vertrouwen dat moeder en 
kind herenigd worden, beginnen wij aan de laatste kilometers. 
We vonden vandaag een dode en een levende muis op ons pad en natuurlijk waren er de nodige insecten. Ik heb er niets van genoteerd, 
wel van genoten, zoals van heel deze mooie afwisselende excursie.  
 
 

  

Koevinkje   

 Yolanda ten Thije 
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16/07 2019   Pont de Bosfagne (excursie 8) 
 Annelies Jansen  

Met de auto – dat was een beetje gedoe, omdat een deel van de deelnemers 4 

km wilde lopen en de anderen 8 km. Dat eerste neemt dus minder tijd – en 

voor hen die dus eerder terug gingen moest dan wel vervoer zijn. Uiteindelijk 

gingen 6 personen à 4 km in 2 auto’s, 6 personen à 8 km in 2 auto’s en ‘gids’ 

Jeannette alleen in haar eigen auto (omdat ze na afloop van de excursie daar 

nog even wat wilde doen). Na een beetje file bij het verlaten van de camping 

en na een vrij korte rit op het gekozen parkeerterrein aangekomen.  

Prachtige route door het veen. ‘Keurige’ paden van aangevoerd zand met erbij 

horende onkruiden in de berm. De groep vorderde tamelijk traag en dat werd 

nog trager toen ca. half 12 de zon doorbrak. Het werd warm en alle insecten 

werden actief! Ook dazen (auw, gelukkig had iemand azaron bij zich).  

Jeannette liet ons een turfgat zien. Opvallend was dat de bovenste lagen erg 

droog waren maar de diepere gewoon nat.   

De 8 km-groep werd ongeduldig en splitste zich af. In het kruiptempo lukt die 

8 km tenslotte niet. De kruipgroep kroop gewoon verder. We zagen veel 

vlinders; mij duizelde het van de zwart-gele of geel-zwarte sprieten, hele, 

halve en zilveren manen, parelmoervlinders en zelfs een snorzweefvlieg 😊.  

Na het ‘Sentier des gents heureux’ passeerden we de Roer. Deze rivier ontspringt op de Fagnes en is hier, aan het begin van zijn loop, 

nog een vrij kleine beek. We zien wat ijzerkleur en typisch veen-schuim, afkomstig van saponinen uit het veen (had ik gisteren geleerd in 

het Maison du Parc).  

Een eindje verder is een speciaal, omheind veldje voor vlinders. Hier haalden de ‘kruipers’ de 8 km-groep in. Zijn hadden hun tempo 

verlaagd, veel te warm en vooral ook zo veel te zien! Dit veldje was werkelijk een eldorado voor vlinder en ook voor planten. We raakten 

eigenlijk niet uitgekeken.  

Uiteindelijk hebben beiden groepen dezelfde 4 km gelopen. Gezamenlijk liepen we verder. Vlak bij de auto’s is er een groot paneel met 

informatie over een kamp voor Russische krijgsgevangenen (ca 1944). Daarom heet een van de wandelingen daar ‘het pad van 

herdenken’. We passeerden weer de Roer, over de brug La Noire Eau. 

De autorit terug naar de camping was kort en vrij snel waren we er. 

Grote parelmoervlinder     

 Yolanda ten Thije 
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17/07-2019   Baraque Michel (excursie 9) 
Edith Klaassen 

 

Ongeveer 10.00 uur vertrekken we met zijn tienen vanaf de 

parkeerplaats bij Baraque Michel. We steken de N68 over en slaan 

een mooi pad in met bloeiende planten en vlinders. Het pad leidt naar 

Les Wés. Langs de route staan enkele borden met uitleg. O.a. Er 

wordt geprobeerd veenvorming terug te krijgen door kleidijken aan te 

leggen rond turfputten. We zijn het al snel eens met het voorstel om 

een extra ronde over het veen te doen. Een smal pad tussen 

voornamelijk grassen, russen en biezen. Er staan weinig bloemen, 

maar we genieten van prachtige weidse uitzichten, zonovergoten. Er 

volgen plankieren. Het lukt ons allemaal om erop te klimmen. Om 

11.00 uur koffiepauze zittend op de rand. We turen naar de toppen 

van de schaarse bomen of er een vogel in zit. “Eenzaam” wordt 

gezegd.  In de verte, we zitten hoog, zien we vermoed ik Duits 

gebied. Het pad maakt een bocht naar het zuiden langs een met 

grootmazig gaas omheind gebied. Binnen de omheining kleurt de 

bochtige smele rood. Om 13.00 uur lunch aan de bosrand. We krijgen 

uitleg van Ella over een ijsje met snoepjes in het stokje. Om de 

snoepjes eruit te krijgen moet je er hard op slaan. Vervolg langs een 

nu verhard pad. Er liggen hier en daar zwerfkeien waarover we uitleg 

krijgen van Piet. Dan toch weer een zandpad gevolgd door plankieren. 

Bij Baraque Michel  nog even gelezen op een plaquette dat de 

naamgever Michel Schmitz mensen opgevangen heeft in dit 

onberekenbare landschap. 

Het was een fijne excursie. 

 

 

  

Koffiepauze     

 Marjolein Koopmans 
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17/7-2019   Cascade de Bayhon (excursie 10) 
Monique Klitsie  

 

Route van kamp naar excursiegebied: 

Vanaf de camping via N676, door Robertville. N 676 vervolgen, na ca 2 km linksaf naar 

Ovivat. Parkeren in Ovivat bij de kerk. 

 

Wandelroute:  

De wandeling was ca. 9 km lang en liep van Ovivat naar Moulin du Bayhon, langs de beek 

Bahyon naar de Cascade. Daarna via Vieux Chêne en Longfaye weer terug naar  de 

Moulin. Vandaar even een klein stukje terug richting de Cascade en daar rechts het dal 

van een ander beekje in en via het bos een minder steile route weer terug naar Ovivat. 

De start van de wandeling werd wat bemoeilijkt doordat de aanduidingen van de groene 

ruitjes niet overal duidelijk waren en  de kaart zich moeilijk laat lezen, omdat de 

wandelingen dik zijn ingetekend, wat maakt dat je moeilijk kan zien of de route over een 

weg of een paadje gaat. We hebben op de terugweg ook een stukje van de GR gelopen, 

om daarna de groen ruiten weer terug te vinden. 

Bij het afdalen van Ovivat naar de molen liepen we op een mooi, maar steil pad naar beneden en waren we blij dat we onze stokken bij 

ons hadden. De terugweg hebben we gelukkig  geleidelijker kunnen klimmen. 

Toen we uiteindelijk bij de beek en de molen waren aangeland, verdween de stress  en hebben we volop genoten van het mooie bos- en 

beekterrein. We hebben heerlijk op stenen in de beek geluncht. Daar heeft Marjolein allerlei waterdiertjes gevangen. Ook stonden er veel 

mooie planten, passend bij dit water/bos gebied. 

De Cascade was mooi, maar door de lage waterstand minder spectaculair dan die had kunnen zijn. 

We hebben gezocht naar  de waterspreeuw en de gele kwikstaart, maar die lieten zich helaas niet zien. Wel hebben we in totaal 24 

soorten vogels waargenomen. 

We hebben volop genoten van deze mooie wandeling. En bij de watermolen kan je heerlijk op een terras (maar binnen ziet het er ook 

heel gezellig uit) genieten van een drankje. De 78 soorten bier, die ze daar schenken, hebben we toch maar niet genomen, omdat we nog 

een hele klim voor de boeg hadden. Deze hebben we goed volbracht, de auto’s stonden er gelukkig nog. 

Schaatsrijders     

 Yolanda ten Thije 
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17/07 2019  Fietstocht tussen Anderegg en Butgenbuchersee (excursie 11) 

Francien Karsten 

We gingen op weg met zes mensen via de knooppunten fietstocht langs de oude spoor baan. In 

Waimes verzamelden we ons , eerst een rondje bakker, daarna tussen kn ooppunt 11 en 12  koffie 

met het meegebrachte lekkers van die bakker.Er waaide een zacht briesje een dito zonnetje , perfekt 

voor een mooie fietstocht.Bloemrijke bermen,loofbomen, naaldbomen,een heel afwisselend landschap 

met heggen en zelfs een aantal vlinders. We maakten een extra rondje ten zuiden van de 

Butgenburgersee om de eventuele wandeling van morgen voor te bereiden. We vervolgden de tocht 

langs de knooppunten 17 , 18 en 19. Onze lunch in een weiland was aangenaam. Fietsen in de richting 

van Berg, behoorlijk klimmen en dalen, maar weer een mooi landschap. In Berg staken we de 

stuwdam over en toen gebeurde het onvermijdelijke: een lekke band. Even oppompen? Dat hielp niet. 

Arend had alles bij zich om de redder in de nood te worden. Gelukt! Terug naar knooppunt 14 waar 

onze wegen uitelkaar gingen. We arriveerden om kwart over 4 op onze camping Arimont.  

 

18/07-2019   Pont de Bosfagne (herhaling excursie 8) 
Leny Huitzing 
 
Route van kamp naar excursiegebied: 
N676 naar noorden tot Sourbrodt; dan N647 richting Elsenborn. Bij kerk Sourbrodt direct linksaf tot Y-splitsing; daar rechts tot 

parkeerplaats Pont de Bosfagne. 
 
Korte samenvatting van de excursie  
We waren nog meer net uitgestapt of daar ziet Gerlof al de eerste klapekster. 
Vervolgens houdt Jeannette een korte inleiding. Het landschap is open, vergrast – Pijpenstrootje – maar natter dan de omgeving van 
Signal de Botrange en Barraque Michel. Het heeft daardoor meer potentie om tot een levend hoogveen te herstellen, aldus Jeannette. 
Jeannette is al driemaal in dit gebied geweest; de eerste keer o.l.v een Belgische gids. Op haar aanwijzingen gaan wij een route langs 
bijzondere planten lopen. 
In het open landschap staan veel groene halve bollen: dat zijn wilgen, voornamelijk Geoorde wilg. Maar ook verspreide sparren – 
‘vliegsparren’ – die vanuit de omringende fijnsparaanplanten het open gebied koloniseren. Geen den te zien. Overigens is men in 1970 

gestopt met het planten van fijnsparren. 
De vogelaars spotten een familietje Bonte Vliegenvanger plus ‘oude’ en ‘nieuwe’ soorten; geen hoge ‘vogeldichtheden’ mijns inziens. 

Lekke band     

 Francien Kasten 
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We passeren twee gedenktekens voor de vliegeniers en hun manschappen die hier tijdens WO II omkwamen doordat hun vliegtuig tegen 
het plateau aanvloog. Er was toen nog geen goede apparatuur om de vlieghoogte te bepalen. Het plateau van de Hautes Fagnes – 
geologisch: het massief van Stavelot – steekt ver boven de omgeving uit. Vandaar ook de 1400mm regen per jaar en de weelderige 
vegetatie, de acht maanden durende winter en de vele mistige dagen. 
 
Na de koffie wijst Jeannette ons Senecio hercynicum oftewel Veelbloemig Schaduwkruiskruid. Jeannette wist aanvankelijk niet zeker 

welke plant het was Rivierkruiskruid of Schaduwkruiskruid. Daarom stuurde zij een foto naar Natuurpunt.be. Die organisatie adviseerde 
haar naar klierharen op de buitenste omwindselbladeren te kijken, de buis- en straalbloemen te tellen en de bovenste bladeren te 
bekijken. Zo kwam zij op Senecio hercynicus, een zeldzame plant, in de Hoge Ardennen vrij zeldzaam. Groeit aan beekoevers en in natte 
bossen vooral op kiezelhoudende bodem1. En dat is hier zo: kwartsiet is grotendeels SiO2 Het 
Natuurpunt was erg blij met deze waarneming van Jeannette.  
Jeannette neemt ons mee naar een kleine veenput. Die is gemaakt voor kinderen om hen te 
laten zien hoe vroeger turf werd gestoken. Er liggen enkele turven te drogen. Ella van zes 
neemt een stukje mee om in de tijdens de choc rond te laten gaan. 
 
We wandelen verder door het weidse landschap – excursieleider Anne-Marie loopt voorop in de 
hoop ons tempo op te voeren opdat wij het record van 1,2 km/ per uur breken. We zien 
voortdurend het torentje van Sourbrodt: het is dan ook een rondwandeling. 
Dan passeren we tot mijn verbazing een ‘perceel’ waarop een monocultuur van Ruwe Smele. 
Die houdt van voedselrijke grond maar ook van zure grond? Jeannette weet ook niet hoe dit 

kan. Is het een voormalige akker die als buffer bij het natuurreservaat is getrokken? ’s Avonds 
terug in ons ‘mobile home’ lees ik genoemde Belgische flora dat Ruwe Smele inderdaad van 
voedselrijke zure grond houdt. 
Een ander fenomeen waarover wij ons verbazen is ook een soort monocultuur van horsten van 
Zwarte zegge (Carex nigra). Eerder zagen we één zo’n horst vlakbij het weerstation bij 

Barraque Michel. Maar nu dus een ‘veld vol’. Dergelijke horsten van Carex nigra zie ik in 
Nederland niet veel; ik heb sowieso de indruk dat Zwarte Zegge – die vroeger ‘Gewone zegge’ 
werd genoemd – achteruit is gegaan. Dat klopt volgens Heukels (23e-druk 2005) is dat ook zo. 
In de Ecologische Flora van Nederland (deel 5) van Weeda c.s. lees ik dat Zwarte Zegge enorm 
variabel is. De wortelstokken groeien van zuurstofarme omstandigheden naar zuurstofrijke 

omstandigheden. In ondiep water op venige bodem is dat omhoog en vormt de plant dus 
horsten; hoe hoger de gemiddelde waterstand, hoe langer de halmen. Die waren, schat ik 
achteraf, zeker 40 cm lang. 

 
1 Flora van België, het Groot-Hertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden. 1998, 3e druk. ISBN 90-72619—23-4.  
 

Kleine veenput     

 Yolanda ten Thije 
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We lunchen op een volgens Jeannette ‘natuurlijke plek voor Homo sapiens’: de vorige groepen waaraan zij deelnam, streken er ook neer. 
De lichte terreinverhoging met het mooie uitzicht, de combinatie van licht en schaduw maakt deze plek erg aantrekkelijk. 
 
Na de pauze lopen we over een smal plankier door een natter terrein. Langs het pad heel veel Wateraardbeien waarop de vorige groep 
tientallen Zilveren Manen zag; wij zien er slechts enkele. We steken la Rour over: een nog geen 2 m. brede, door humuszuren bruine 
veenstroom waarop ‘saponinenschuim’. De Roer ontspringt nabij Signal de Botrange en stroomt via de Bosfange naar Duitsland om bij 

Roermond in de Maas te stromen. We zien hier de eerste libelle.  
Dan leidt Jeannette ons naar de climax van deze excursie: een afgezet terreintje van ca 100m2 waarbinnen wat wij in Nederland 
waarschijnlijk een associatie uit het Hoogveenmosverbond (Associatie van Gewone Dophei en Veenmos2)zouden noemen. Opvallende 
soorten zijn: Ronde Zonnedauw, Kleine veenbes, Dophei en Wrattig Veenmos. Er zijn ook mooie gele plakkaten van Beenbreek. 
Na de nodige vogelstops en een stop bij Blonde Zegge komen we bij La Eau Noire. Hier vindt Ella een waterschorpioen en Marjolein nog 
veel meer. Er wordt gezocht naar stukken Reveniënkwartsiet met pyrietkubusjes. Die worden niet gevonden maar wel veel platte stukjes 
waar je doorheen kunt kijken doordat nu het pyriet verweerd is.  
Einde van een landschappelijk, botanisch en ornithologisch (?) heel mooie excursie. 

 

   

 
2 Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland. Schaminee en anderen. KNNV-uitgeverij, Zeist 2010. ISBN 978 90 5011 309 0.  
 
 
 
 

Hoogveenmosverbond met dopheide, 

kleine veenbes, ronde zonnedauw en 

wrattig veenmos 

Yolanda ten Thije 
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18-07-2019  Fagnes de Polleur (Excursie 13) 

Geke de Waard 

Met de auto naar Centre Nature de Botrange. 

Met 10 mensen vanaf de P de blauwe route. 

Eerst door sparrenbossen met kaarsrechte wegen, maar gelukkig prachtig bloeiende wegbermen met vlinders en hommels. 

Tijdens de koffiepauze bosbessen geplukt, maar niet genoeg om jam te maken! 

Na de lunch in een schuilhut splitst de groep zich in een groep van 6 personen, de kruipers, zij willen dezelfde, kortere, weg terug. 

De andere 4 lopen de prachtige GR-route hoog langs het stroompje de Polleur, met mooie vergezichten en steile hellingen. Aan het eind 

van de wandeling zien we toch nog een nieuwe vlinder. 

Bij aankomst op de parkeerplaats staan daar nog de auto’s van het andere groepje. 

Later blijkt dat ze een verkeerde afslag genomen hebben en een lang stuk moeten omlopen, uiteindelijk ruim 2 km verder dan de groep 

van 4. 

Op het kruispunt bevond zich een Veld met Beenbreek  

Simon Pepping 

Veld met Beenbreek  

Simon Pepping 
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19-07-2019  Ondenval, langs de Ambleve (excursie 16)  
Herman ten Grotenhuis 

Van de camping rechtsaf de 676 volgen tot de rotonde bij Waimes, daar naar de 

632 en in Waimes weer naar de 676. Ondenval ligt ongeveer 4 km ten zuiden van 

Waimes. Rechtsaf naar het dorpje en daarna naar rechts een weggetje in naar de 

parkeerplaats in het bos. (Je kunt ook bij de kerk beginnen, maar dan moet je 

dalen en weer stijgen naar het dorpje). We liepen de Gele pluswandeling, maar 

met een variatie, zodat we niet in het dorp zouden komen. 

Gekozen is voor een andere omgeving dan de venen. En dat was inderdaad het 

geval. Voor een deel loopt de wandeling door een loofbos met (nu) afgestorven 

voorjaarsplanten als Bosanamoon,  Bosviooltje, Lievevrouwebedstro. Vervolgens 

kom je bij de Ambleve met ruige begroeiing, zoals Moerasspirea, Springbalsemien 

en Canadese guldenroede. Maar ook Wateraardbei en Gele maskerbloem. Er 

waren veel prachtige sporen van Bevers, zowel afgeknaagde bomen als takken in 

de rivier. We zijn even de rivier overgestoken en zagen rotsen met schitterende 

mossen, zowel Veenmos als Levermos. Ook de Waterspreeuw en de Grote gele 

kwikstaart lieten zich zien. We zijn na de lunch bij het water weer naar dezelfde 

oever terug gegaan en omhoog geklommen door een bos met voornamelijk 

naaldbomen. Dit deel van de wandeling was wel wat saaier na zoveel moois. Maar 

toch een grote libel gezien, mannetjesereprijs en mooie zwammen waaronder de 

Zwartvoetkrulzoom. Uiteindelijk kwamen we weer op het pad van de heenweg 

terug en liepen naar de parkeerplaats. De wandeling was 10 km met een 

hoogteverschil van 198 meter.  

 

  

Ambleve     

 Klaske ten Grotenhuis 
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19-07-2019  Brackvenn en Platten Venn (excursie 15) 
Anne-Marie Fondse 

Route van het kamp naar het excursiegebied. N68 naar Eupen, daarna N67 richting Monschau. Parkeerplaats Nahtsief, aan de linkerkant 

van de weg (N67), net voor de Duitse grens. Wandeling zowel links als rechts van de weg. 

Het Brackvenn wordt wel een van de parels van de Hoge Venen genoemd. Brack betekent minderwaardig stuk land, slechte grond. Nu zijn 

juist deze stukken van grote waarde, wat flora en fauna betreft. We beginnen met het zuidelijke deel, het Platten Venn. Via een 

vlonderpad bewonderen droge heide met veel rode bosbes en rijsbes. De kleurschakeringen van het blad zijn prachtig. We komen in het 

gebied langs Palsen, ook wel Lithalsen genoemd. Dit zijn ronde wallen ontstaan in de ijstijden, ook wel Pingo,s genoemd. Tijdens de 

laatste ijstijd (12.000 jaar geleden) was het een brongebied, waaruit steeds weer water naar boven borrelde. Dit ontdooide zomers niet 

helemaal. Er bleef een ijskern over, die weer aangroeide en steeds zwaarder werd. Dit ijs zakte de grond in. Door het gewicht ging de 

grond schuiven en  vormde een hoefijzervormige wal. De ijskern smolt en binnen de ringwal bleef er water staan, waarin zich hoogveen 

vormde. In later eeuwen werden de hoogveenlagen van soms wel 7 meter dik afgestoken voor turf. Maar op sommige plekken is er nog 

steeds actief hoogveen. De wallen bestaan uit leem. We vinden leuke planten zoals zonnedauw, kleine veenbes, beenbreek en 

moeraswolfsklauw. Ook landschappelijk is het prachtig, met diverse natte stukken en plasjes.  

´s Middags lopen we aan de andere kant, het Brackvenn. Hier zien we een andere vegetatie. Er groeit zevenster en we vinden een veldje 

met rietorchis. Een familie grauwe klauwier laat zich bewonderen en een boomvalk vliegt over. We lopen tot halverwege en nemen dan 

dezelfde weg terug om verderop niet langs de drukke weg te hoeven lopen. In het gebied worden veel beheersmaatregelen genomen om 

het water in het veen te houden, actief hoogveen te bevorderen en verdroging te voorkomen.  

Kleine veenbes  

Jeannette Teunissen 

Eenarig wollegras  

Yolanda ten Thije 

Beenbreek  

Marjolein Koopmans 

Ronde zonnedauw  

Yolanda ten Thije 



27 
 

19-07-2019  Korte wandeling vanaf Champagne (excursie 17) 
Linda van Minnen-Nota 

 Route van kamp naar excursiegebied 

Vanaf de camping links en dan de eerste weg rechtsaf naar Champagne.  

De auto hadden we bij de kerk in Champagne geparkeerd. 

Sfeerverslag: 

Vanmorgen zijn we met z’n vieren in de auto vertrokken naar onze wandeling. Vanuit de auto zagen we een haas voorbij springen en een 

houtduif, zwarte roodstaart en kraai vliegen. Met ongeveer 18C en gedeeltelijk bewolkt, was het lekker wandelweer.  

Na ca. 500 meter lopen kwamen we op een stuk waar we veel verschillende vogels hoorden en zagen. Er vloog ook nog een wilde eend 

over.  

Na 1,5 km kwamen we bij het riviertje `La Warche` aan, waar we een tijdje zijn gebleven.  

Het is ook zeker de moeite waard om een stukje langs het riviertje te lopen, want er sprong een vis helemaal boven het water uit. We 

werden nieuwsgierig en er bleken 2 verschillende soorten vissen in scholen te zwemmen. 

Een beekforel en een baars. Er vloog bij het riviertje ook nog een grote gele kwikstaart, 

een weidebeekjuffer en een bosbeekjuffer.  

We vervolgden hierna onze tocht en we kwamen onderweg langs verschillende 

scoutinggroepen.  

Nadat we onder een tunneltje doorgelopen waren liepen we rechtdoor. Dit was een stukje 

van de oorspronkelijke route af, omdat het weggetje ons aantrekkelijker leek. Onderweg 

hebben we nog aan een Amerikaanse Vogelkers geroken. Volgens de kaart moesten we 

linksaf om weer op het pad uit te komen van de originele route, maar daar was het nogal 

begroeid. Als `wilde dieren` baanden we ons een weg door het bos, waarbij op een 

gegeven moment onder het prikkeldraad door moesten. Daarna was het best even lastig 

om de originele route terug te vinden, maar dat was uiteindelijk gelukt.  

We kwamen vervolgens onder andere nog langs de Vennbahn (fietspad), een aangelegd 

bloemenveldje met weinig vlinders, een bijzonder Ekohuis en het stuwmeer van La 

Warche.  

Als afsluiting van onze 7km lange wandeling in een mooi afwisselend landschap, vlogen er 

roofvogels in de lucht bij elkaar; de rode wouw, buizerd en torenvalk.  

  

Rode wouw    

 Gerlof van Minnen 
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Plantenlijst 
Simon Pepping 

Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

Wolfsklauwfamilie Lycopodiaceae                1 

Moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata            x    1 

                  

Paardenstaartenfamilie Equisetaceae                3 

Holpijp Equisetum fluviatile            x    1 

Lidrus Equisetum palustre            x    1 

Bospaardenstaart Equisetum sylvaticum            x    1 

                  

Adelaarsvarenfamilie Dennstaedtiaceae                7 

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum  x  x    x x  x x x   7 

                  

Eikvarenfamilie Polypodiaceae                1 

Gewone eikvaren Polypodium vulgare s.l.  x              1 

                  

Niervarenfamilie Dryopteridaceae                9 

Stijve naaldvaren Polystichum aculeatum  x              1 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana    x      x x x    4 

Brede stekelvaren Dryopteris dilatata x x              2 

Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas x x              2 

                  

Dubbellooffamilie Blechnaceae                6 

Dubbelloof Blechnum spicant x  x x    x   x  x   6 

                  

Streepvarenfamilie Aspleniaceae                1 

Steenbreekvaren Asplenium trichomanes  x              1 

                  

Wijfjesvarenfamilie Athyriaceae                9 

Wijfjesvaren Athyrium filix-femina x x x x x x x   x  x    9 

                  

Dennenfamilie Pinaceae                4 

Fijnspar Picea abies  x  x         x   3 

Grove den Pinus sylvestris            x    1 

                  

Beenbreekfamilie Nartheciaceae                5 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

Beenbreek Narthecium ossifragum   x x  x x     x    5 

                  

Orchideeënfamilie Orchidaceae                7 

Gevlekte orchis 
Dactylorhiza maculata 
subsp. maculata 

     x          1 

Dactylorhiza majalis Dactylorhiza majalis          x      1 

Rietorchis Dactylorhiza majalis 
subsp. praetermissa 

           x    1 

Veenorchis Dactylorhiza majalis 
subsp. sphagnicola 

           x    1 

Veenorchis × Rietorchis Dactylorhiza majalis 

subsp. sphagnicola × 
praetermissa 

           x    1 

Brede wespenorchis / 
Duinwespenorchis 

Epipactis helleborine 
          x     1 

Welriekende nachtorchis Platanthera bifolia    x            1 

                  

Lissenfamilie Iridaceae                1 

Gele lis Iris pseudacorus             x   1 

                  

Aspergefamilie Asparagaceae                8 

Lelietje-van-dalen Convallaria majalis  x              1 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum  x      x     x   3 

Kranssalomonszegel Polygonatum 
verticillatum 

  x    x x     x   4 

                  

Lisdoddefamilie Typhaceae                1 

Grote lisdodde Typha latifolia x               1 

                  

Russenfamilie Juncaceae                25 

Veldrus Juncus acutiflorus      x          1 

Greppelrus Juncus bufonius   x    x         2 

Knolrus Juncus bulbosus   x    x         2 

Platte rus Juncus compressus    x            1 

Biezenknoppen Juncus conglomeratus   x             1 

Pitrus Juncus effusus x x x x   x         5 

Trekrus Juncus squarrosus   x   x x    x x    5 

Tengere rus Juncus tenuis x   x  x x      x   5 

Witte veldbies Luzula luzuloides  x              1 

Grote veldbies Luzula sylvatica    x       x     2 

Veldbies spec. Luzula spec.          x      1 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

                  

Cypergrassenfamilie Cyperaceae                27 

Sterzegge Carex echinata   x    x   x  x    4 

Blonde zegge Carex hostiana          x      1 

Zwarte zegge Carex nigra   x x  x          3 

Dwergzegge Carex oederi subsp. 
oederi 

      x         1 

Hazenzegge Carex ovalis   x    x    x     3 

IJle zegge Carex remota  x      x        2 

Boszegge Carex sylvatica x x         x     3 

Veenpluis Eriophorum 
angustifolium 

      x     x    2 

Eenarig wollegras Eriophorum vaginatum   x    x   x  x    4 

Bosbies Scirpus sylvaticus             x   1 

Veenbies s.l. Trichophorum 
cespitosum 

  x    x     x    3 

                  

Grassenfamilie Poaceae                51 

Moerasstruisgras Agrostis canina       x         1 

Gewoon struisgras Agrostis capillaris x  x    x         3 

Hoog struisgras Agrostis gigantea x               1 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

Fioringras Agrostis stolonifera x      x         2 

Struisgras spec. Agrostis spec.      x          1 

Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum   x x   x     x    4 

Bevertjes Briza media            x    1 

Hennegras Calamagrostis canescens   x             1 

Duinriet Calamagrostis epigejos          x      1 

Kamgras Cynosurus cristatus x  x        x     3 

Kropaar Dactylis glomerata  x  x       x     3 

Ruwe smele Deschampsia cespitosa x  x x  x x   x   x   7 

Bochtige smele Deschampsia flexuosa x x x   x x x        6 

Boszwenkgras Festuca altissima  x              1 

Mannagras Glyceria fluitans   x             1 

Mannagras s.l. Glyceria 
fluitans/notata/declinata 

            x   1 

Gestreepte witbol Holcus lanatus x               1 

Gladde witbol Holcus mollis x            x   2 

Italiaans raaigras Lolium multiflorum     x           1 

Engels raaigras Lolium perenne x               1 

Bosgierstgras Millium effusum  x              1 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

Pijpenstrootje Molinea caerulea x  x x   x     x    5 

Rietgras Phalaris arundinacea x               1 

Timoteegras Phleum pratense s.l. x  x             2 

                  

Ranonkelfamilie Ranunculaceae                12 

Blauwe monnikskap Aconitum napellus     x           1 

Bosanemoon Anemone nemorosa  x           x   2 

Dotterbloem Caltha palustris s.l.             x   1 

Waterranonkel spec. Ranunculus spec.              x  1 

Scherpe boterbloem Ranunculus acris x x              2 

Egelboterbloem Ranunculus flammula x            x   2 

Witte boterbloem Ranunculus platanifolius x x              2 

Kruipende boterbloem Ranunculus repens             x   1 

                  

Papaverfamilie Papaveraceae                2 

Stinkende gouwe Chelidonium majus  x              1 

Schijnpapaver Meconopsis cambrica  x              1 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

Zonnedauwfamilie Droseraceae                3 

Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia      x    x  x    3 

                  

Duizendknoopfamilie Polygonaceae                14 

Japanse duizendknoop Fallopia japonica         x       1 

Sachalinse duizenknoop Fallopia sachalinensis x               1 

Adderwortel Persicaria bistorta x x x  x x       x x  7 

Waterpeper Persicaria hydropiper             x   1 

Veldzuring Rumex acetosa       x         1 

Schapenzuring Rumex acetosella           x     1 

Kluwenzuring Rumex conglomeratus x               1 

Ridderzuring Rumex obtusifolius x               1 

                  

Anjerfamilie Caryophyllaceae                21 

Gewone hoornbloem Cerastium fontanum 

subsp. vulgare 
      x         1 

Kluwenhoornbloem Cerastium glomeratum   x             1 

Uitstaande vetmuur Sagina micropetala       x         1 

Liggende vetmuur Sagina procumbens       x         1 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

Dagkoekoeksbloem Silene dioica x x         x  x x  5 

Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi   x        x     2 

Rode schijnspurrie Spergularia rubra      x x   x      3 

Grasmuur Stellaria graminea x x    x     x     4 

Grote muur Stellaria holostea x            x   2 

Bosmuur Stellaria nemorum             x   1 

                  

Steenbreekfamilie Saxifragaceae                3 

Paarbladig goudveil 
Chrysosplenium 

oppositifolium 
 x   x           2 

Goudveil spec. Chrysosplenium spec.        x        1 

                  

Vetplantenfamilie Crassulaceae                4 

Tripmadam Sedum rupestre  x              1 

Roze vetkruid Sedum spurium         x       1 

Hemelsleutel  Sedum telephium x            x   2 

                  

Ooievaarsbekfamilie Geraniaceae                6 

Beemdooievaarsbek Geranium pratense  x              1 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

Bermooievaarsbek Geranium pyrenaicum  x              1 

Robertskruid Geranium robertianum  x              1 

Bosooievaarsbek Geranium sylvaticum x    x   x        3 

                  

Teunisbloemfamilie Onagraceae                19 

Wilgenroosje Chamerion angustifolium x x x x x x x      x x  9 

Groot heksenkruid  Circaea lutetiana  x              1 

Beklierde basterdwederik Epilobium ciliatum         x       1 

Bergbasterdwederik Epilobium montanum x               1 

Moerasbasterdwederik Epilobium palustre x  x x        x    4 

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum     x           1 

Basterdwederik Epilobium sp.  x            x  2 

                  

Wilgenfamilie Salicaceae                13 

Ratelpopulier Populus tremula x x  x x         x  5 

Geoorde wilg Salix aurita x   x x x      x    5 

Boswilg Salix caprea x               1 

Grauwe wilg Salix cinerea     x       x    2 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

                  

Viooltjesfamilie Violaceae                2 

Moerasviooltje Viola palustris            x    1 

Bosviooltje Viola 
reichenbachiana/riviniana  

            x   1 

                  

Wolfsmelkfamilie Euphorbiaceae                1 

Bosbingelkruid Mercurialis perennis  x              1 

                  

Hertshooifamilie Hypericaceae                9 

Hypericum × desetangsii Hypericum × desetangsii   x  x  x         3 

Kantig hertshooi Hypericum maculatum 
subsp. obtusiusculum  x  x       x     3 

Sint-Janskruid Hypericum perforatum x       x     x   3 

                  

Vlasfamilie Linaceae                1 

Geelhartje Linum catharticum           x     1 

                  

Klaverzuringfamilie Oxalidaceae                2 

Witte klaverzuring Oxalis acetosella  x           x   2 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

                  

Vlinderbloemenfamilie Fabaceae                36 

Brem Cytisus scoparius x x         x  x   4 

Stekelbrem Genista anglica      x    x      2 

Knollathyrus Lathyrus linifolius x x              2 

Veldlathyrus Lathyrus pratensis  x x  x      x     4 

Boslathyrus Lathyrus sylvestris   x             1 

Gewone rolklaver Lotus corniculatus x x x             3 

Moerasrolklaver Lotus pedunculatus x  x x  x       x   5 

Hopklaver Medicago lupulina           x     1 

Basterdklaver Trifolium hybridum     x  x         2 

Rode klaver Trifolium pratense x               1 

Witte klaver Trifolium repens x x  x            3 

Vogelwikke Vicia cracca x x  x  x  x        5 

Ringelwikke Vicia hirsuta           x     1 

Heggenwikke Vicia sepium      x       x   2 

                  

Rozenfamilie Rosaceae                70 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

een Vrouwenmantel Alchemilla spec.  x      x      x  3 

Wateraardbei Comarum palustre      x    x   x   3 

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna x x   x        x x  5 

Moerasspirea Filupendula ulmaria x x x x x x  x   x  x x  10 

Grote bosaardbei Fragaria moschata ?               1 

Bosaardbei Fragaria vesca  x              1 

Geel nagelkruid Geum urbanum x x  x         x x  5 

Appel Malus sylvestris     x           1 

Zilverschoon Potentilla anserina           x     1 

Tormentil Potentilla erecta   x x  x x    x x    6 

Zoete kers Prunus avium              x  1 

Gewone vogelkers Prunus padus  x              1 

Amerikaanse vogelkers Prunus serotina              x  1 

Sleedoorn Prunus spinosa  x           x   2 

Hondsroos Rosa canina  x              1 

Egelantier Rosa rubiginosa     x           1 

Gewone braam Rubus fruticosus x    x  x     x    4 

Framboos Rubus idaeus x x x  x x x      x   7 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

Grote pimpernel Sanguisorba officinalis x x  x x x    x   x   7 

Meelbes Sorbus aria     x       x  x  3 

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia  x x x         x x  5 

Struikspirea Spiraea sp.             x   1 

                  

Wegedoornfamilie Rhamnaceae                2 

Sporkehout Rhamnus frangula     x        x   2 

                  

Iepenfamilie Ulmaceae                1 

Ruwe iep Ulmus glabra  x              1 

                  

Brandnetelfamilie Urticaceae                3 

Grote brandnetel Urtica dioica    x         x x  3 

                  

Napjesdragersfamilie Fagaceae                13 

Beuk Fagus sylvatica x x   x        x x  5 

Zomereik Ouercus robur x x  x         x x  5 

Amerikaanse eik Quercus rubra  x  x         x   3 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

                  

Berkenfamilie Betulaceae                12 

Zwarte els Alnus glutinosa     x        x   2 

Ruwe berk Betula pendula  x  x        x    3 

Zachte berk Betula pubescens    x   x     x    3 

Hazelaar Corylus avellana x x  x         x   4 

                  

Resedafamilie Resedaceae                1 

Wouw Reseda luteola   x             1 

                  

Kruisbloemenfamilie Brassicaceae                8 

Look-zonder-look Alliaria petiolata x x           x x  4 

Gele waterkers Rorippa amphibia x       x      x  3 

Moeraskers Rorippa palustris       x         1 

                  

Kaasjeskruidfamilie Malvaceae                4 

Muskuskaasjeskruid Malva moschata x        x       2 

Linde spec. Tilia spec.  x            x  2 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

                  

Peperboompjesfamilie Thymelaeaceae                1 

Rood peperboompje Daphne mezereum             x   1 

                  

Zeepboomfamilie Sapindaceae                3 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus  x  x         x   3 

                  

Balsemienfamilie Balsaminaceae                4 

Reuzenbalsemien Impatiens glandulifera             x x  2 

Groot springzaad Impatiens noli-tangere  x      x        2 

                  

Sleutelbloemfamilie Primulaceae                15 

Boswederik Lysimachia nemorum  x      x   x  x   4 

Penningkruid Lysimachia nummularia x               1 

Puntwederik Lysimachia punctata        x x    x x  4 

Grote wederik Lysimachia vulgaris x        x    x x  4 

Zevenster Trientalis europaea    x        x    2 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

Heifamilie Ericaceae                30 

Andromeda polifolia Lavendelhei          x      1 

Struikhei Calluna vulgaris  x x x  x x x   x     7 

Dophei Erica tetralix      x     x x    3 

Blauwe bosbes  Vaccinium myrtillus x x x x  x x    x  x   8 

Kleine veenbes Vaccinium oxycoccus      x    x  x    3 

Rijsbes Vaccinium uliginosum   x x  x x    x x    6 

Rode bosbes Vaccinium vitis-idaea    x  x          2 

                  

Ruwbladigenfamilie Boraginaceae                8 

Slangenkruid Echium vulgare         x       1 

Akkervergeet-mij-nietje Myosotis arvense             x   1 

Zompvergeet-mij-nietje Myosotis laxa subsp. 
cespitosa 

x               1 

Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis scorpioides 
subsp. scorpioides 

x    x      x  x   4 

Gewone smeerwortel Symphytum officinale x               1 

                  

Sterbladigenfamilie Rubiaceae                22 

Kleefkruid Galium aparine  x  x         x x  4 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

Glad walstro Galium mollugo  x x   x x x   x  x   7 

Lievevrouwebedstro Galium odoratum             x   1 

Moeraswalstro Galium palustre x         x   x   3 

Liggend walstro Galium saxatile x x x x  x x    x     7 

                  

Maagdenpalmfamilie Apocynaceae                2 

Kleine maagdenpalm Vinca minor x x              2 

                  

Windefamilie Convolvulaceae                1 

Haagwinde Convolvulus sepium         x       1 

                  

Olijffamilie Oleaceae                1 

Es Fraxinus excelsior             x   1 

                  

Helmkruidfamilie Scrophulariaceae                8 

Knopig helmkruid Scrophularia nodosa x x   x x       x   5 

Koningskaars Verbascum thapsus x        x    x   3 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

Lipbloemenfamilie Lamiaceae                43 

Kruipend zenegroen Ajuga reptans x x   x   x     x   5 

Borstelkrans Clinopodium vulgare  x           x   2 

Hennepnetel spec. Galeopsis spec.              x  1 

Gespleten hennepnetel Galeopsis bifida      x    x      2 

Dauwnetel Galeopsis speciosa   x             1 

Gewone hennepnetel Galeopsis tetrahit x x  x            3 

Hondsdraf Glechoma hederacea  x              1 

Witte dovenetel Lamium album x               1 

Wolfspoot Lycopus europaeus       x      x   2 

Watermunt Mentha aquatica             x   1 

Akkermunt Mentha arvensis x     x       x   3 

Gewone brunel Prunella vulgaris x   x    x   x     4 

Blauw glidkruid Scutellaria galericulata             x   1 

Betonie Stachys officinalis x x    x          3 

Moerasandoorn Stachys palustris             x   1 

Bosandoorn Stachys sylvatica x x   x   x   x     5 

Valse salie Teucrium scorodonia x x x     x   x  x x  7 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

                  

Maskerbloemfamilie Phrymacaceae                2 

Gele Maskerbloem Mimulus guttatus             x x  2 

                  

Bremraapfamilie Orobanchaceae                14 

Stijve ogentroost Euphrasia stricta   x        x x    3 

Hengel Melampyrum pratense      x    x  x x   4 

Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius  x x             2 

Kleine ratelaar Rhinanthus minor   x x  x    x x     5 

                  

Weegbreefamilie Plantaginaceae                21 

Vingerhoedskruid Digitalis purpurea x x x x       x  x x  7 

Vlasbekje Linaria vulgaris     x x       x   3 

Smalle weegbree Plantago lanceolata             x   1 

Grote weegbree Plantago major s.l.  x  x   x      x   4 

Gewone ereprijs Veronica chamaedrys   x        x     2 

Mannetjesereprijs Veronica officinalis x x           x   3 

Tijmereprijs Veronica serpyllifolia         x       1 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

                  

Schermbloemenfamilie Apiaceae                16 

Zevenblad Aegopodium podagraria x               1 

Gewone engelwortel Angelica sylvestris x   x x x       x   5 

Gewone berenklauw Heracleum sphondylium x x x x         x x  6 

Bergvenkel Meum athamanticum x   x      x      3 

Kleine bevernel Pimpinella saxifraga         x       1 

                  

Muskuskruidfamilie Adoxaceae                6 

Gewone vlier Sambucus nigra  x  x            2 

Trosvlier Sambucus racemosa  x           x x  3 

Gelderse roos Viburnum opulus             x   1 

                  

Kamperfoeliefamilie Caprifoliaceae                12 

Beemdkroon Knautia arvensis x x       x       3 

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum        x     x   2 

Blauwe knoop Succisa pratensis    x  x    x      3 

Echte valeriaan Valeriana officinalis  x   x   x     x   4 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

                  

Klokjesfamilie Campanulaceae                10 

Grasklokje Campanula rotundifolia x x x x x x    x x  x   9 

Ruig klokje Campanula trachelium  x              1 

                  

Watergentiaanfamilie Menyanthaceae                3 

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata   x x        x    3 

                  

Composietenfamilie Asteraceae                101 

Duizendblad Achillea millefolium  x  x         x   3 

Wilde bertram Achillea ptarmica x  x   x       x   4 

Grote klit Arctium lappa x x              2 

Bijvoet Artemisia vulgaris x               1 

Madeliefje Bellis perennis  x              1 

Kruldistel Carduus crispus      x       x   2 

Knikkende distel Carduus nutans            x    1 

Knoopkruid Centaurea jacea x  x x  x x    x     6 

Zwart knoopkruid Centaurea jacea subsp. 
nigra 

 x              1 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

Grote centaurie Centaurea scabiosa  x            x  2 

Wilde cichorei Cichorium intybus         x       1 

Akkerdistel Cirsium arvense x          x     2 

Moesdistel Cirsium oleraceum    x         x   2 

Kale jonker Cirsium palustre x x  x x  x x     x x  8 

Groot streepzaad Crepis biennis     x           1 

Koninginnekruid Eupatorium cannabinum   x     x x       3 

Oranje havikskruid Hieracium aurantiacum         x       1 

Stijf havikskruid Hieracium laevigatum x     x x         3 

Muizenoor, in brede zin Hieracium pilosella s.l. x x            x  3 

Schermhavikskruid Hieracium umbellatum     x           1 

Havikskruid spec. Hieracium spec.  x              1 

Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris subsp. 
vulgaris 

x            x   2 

Blauwe sla Lactuca perennis        x        1 

Akkerkool Lapsana communis  x   x         x  3 

Vertakte leeuwentand Leontodon autumnalis   x    x  x  x     4 

Gewone margriet Leucanthemum vulgare x x x x       x  x   6 

Schijfkamille Matricaria discoidea x               1 
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Datum  14/7 14/7 15/7 15/7 16/7 16/7 17/7 17/7 17/7 18/7 18/7 19/7 19/7 19/7  Aantal 
waarnemingen Excursienummer  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam                 

Muursla Mycelis muralis x          x     2 

Groot hoefblad Petasites hybridus x  x             2 

Echt bitterkruid Picris hieracioides    x            1 

Bezemkruiskruid Senecio inaequidens              x  1 

Veelbloemig 
schaduwkruiskruid 

Senecio hercynicus 
         x      1 

Schaduwkruiskruid Senecio nemorensis x x x x x x x x   x  x x  11 

Boskruiskruid Senecio sylvaticus x x  x            3 

Kleverig kruiskruid Senecio viscosus   x             1 

Echte guldenroede Solidago virgaurea  x    x    x x     4 

Akkermelkdistel Sonchus arvensis         x       1 

Boerenwormkruid Tanacetum vulgare x x x   x          4 

Paardenbloem Taraxacum officinale       x         1 

Klein hoefblad Tussilago farfara  x x    x         3 

                  

aantal soorten  102 106 63 63 38 50 48 28 18 25 46 38 91 36  752 

Waarnemingen op waarnemingen.be: 

Waarnemingen van Simon    https://waarnemingen.be/users/49186/observations/?after_date=2017-07-14&before_date=2019-07-19 

Waarnemingen van Jeannette  https://waarnemingen.be/users/122062/observations/?after_date=2017-07-13&before_date=2019-07-20 

  

https://waarnemingen.be/users/49186/observations/?after_date=2017-07-14&before_date=2019-07-19
https://waarnemingen.be/users/122062/observations/?after_date=2017-07-13&before_date=2019-07-20
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Geraadpleegde literatuur: 

Blamey, M. en C. Grey-Wilson, 'Wild Flowers of the Mediterranean' A and C Black, 2008   

Grey-Wilson, C. en M. Blamey, ‘Bergflora van Europa’, Tirion, 2003   

Meijden, R. van der, 'Heukels' Flora van Nederland', 23e druk, Wolters-Noordhoff, 2005   

Mossberg, B. en L. Stenberg, 'Den nya nordiska Floran', Wahlström och Widstrand, 2003   

Polunin, O. en B.E. Smythies, 'Flowers of South-West Europe', Oxford University Press, 1973   

Rothmaler, W., Exkursionsflora von Deutschland, Gefäszpflanzen: Grundband’, Spektrum Ak. Verlag, 2011   

Tison, J.-M. en B. de Foucault, ‘Flora Gallica, Flore de France’, Biotope Editions, 2014   

De soortenlijst van waarnemingen.be op 25 juli 2019 

 

  

Wateraardbei 

Marjolein Koopmans 

Blauwe monnikskap 

Marjolein Koopmans 

Grote pimpernel 

Marjolein Koopmans 
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Mossenlijst  
Simon Pepping  

Datum  14/7 16/7 17/7 17/7 18/7 19/7 19/7  
Aantal 
waarnemingen 

  
Excursienummer  2 8 9 10 13 15 16  

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

           

Heideklauwtjesmos Hypnum jutlandicum   x      1  Waarnemingen op waarnemingen.be: 

Waarnemingen van Simon: 
https://waarnemingen.be/users/49186/observations/?after_date=2017-
07-14&before_date=2019-07-19&species_group=12 

Waarnemingen van Jeann 

ette (korstmossen): 

https://waarnemingen.be/users/122062/observations/?after_date=2017-

07-13&before_date=2019-07-20&species_group=12 

Geraadpleegde literatuur: 

De soortenlijst van waarnemingen.be op 6 augustus 2019   

Samengesteld door Simon Pepping 

Klauwtjesmos Hypnum spec.     x    1  

Kussentjesmos Leucobryum 
glaucum 

  x  x    2  

Haarmuts Orthotrichum spec. x        1  

Rond 
Boogsterrenmos 

Plagiomnium affine 
  x      1  

Gerimpeld 
Boogsterrenmos 

Plagiomnium 
undulatum 

x x x      3  

Gewoon Haarmos Polytrichum 
commune 

 x     x  2  

Fraai Haarmos Polytrichum 
formosum 

x        1  

Veenhaarmos Polytrichum 
juniperinum var. 
affine 

     x   1  

Haarmos Polytrichum spec.   x      1  

Groot Laddermos Pseudoscleropodium 
purum 

x  x      2  

Gewoon Haakmos Rhytidiadelphus 
squarrosus 

x  x      2  

Waterveenmos Sphagnum 
cuspidatum 

  x   x   2  

https://waarnemingen.be/users/49186/observations/?after_date=2017-07-14&before_date=2019-07-19&species_group=12
https://waarnemingen.be/users/49186/observations/?after_date=2017-07-14&before_date=2019-07-19&species_group=12
https://waarnemingen.be/users/122062/observations/?after_date=2017-07-13&before_date=2019-07-20&species_group=12
https://waarnemingen.be/users/122062/observations/?after_date=2017-07-13&before_date=2019-07-20&species_group=12
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Datum  14/7 16/7 17/7 17/7 18/7 19/7 19/7  
Aantal 
waarnemingen 

  
Excursienummer  2 8 9 10 13 15 16  

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

           

Geoord Veenmos Sphagnum 
denticulatum 

     x   1  

Gewoon Veenmos Sphagnum palustre      x   1  

Wrattig Veenmos Sphagnum 
papillosum 

     x   1  

Veenmos Sphagnum spec.    x x  x  3  

Haakveenmos Sphagnum 
squarrosum 

     x   1  

Gewoon Thujamos Thuidium 
tamariscinum 

      x  1  

aantal soorten  5 2 8 1 3 6 3  28  

 

 
Wrattig veenmos 

Yolanda ten Thije 

Tijdens een excursie op zoek naar alles wat groeit en bloeit 

Hettie Pepping-Alers 
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Vogellijst 
Wim Baas 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Dodaars               v   

2 Blauwe reiger v          v      v 

3 Wilde eend               v   

4 Zwarte wouw       v     v      

5 Rode wouw v      v   v v  v   v v 

6 Buizerd v v     v v  v v     v v 

7 Torenvalk v      v  v  v      v 

8 Boomvalk               v   

9 Kievit               v   

10 Houtduif v     v v   v  v v   v v 

11 Turkse tortelduif       v           

12 Veldleeuwerik     v             

13 Ransuil                v  

14 Groene specht                v  

15 Grote bonte specht      v v   v      v  

16 Gierzwaluw v    v  v v v v      v v 

17 Boerenzwaluw v      v   v      v v 

18 Huiszwaluw v      v v v v  v      

19 Graspieper     v    v         

20 Grote gele kwikstaart                v v 

21 Witte kwikstaart v v   v  v v  v v    v v v 

22 Waterspreeuw                v  

23 Winterkoning v v   v  v v  v       v 

24 Roodborst  v     v   v   v   v v 

25 Zwarte roodstaart v      v   v v     v v 

26 Gekraagde 

roodstaart 
      v           

27 Paapje        v          
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28 Roodborsttapuit     v    v   v v     

29 Tapuit        v          

30 Merel v    v v v v v v  v    v v 

31 Kramsvogel v v     v v  v v v v  v v v 

32 Zanglijster v         v        

33 Grote lijster        v          

34 Sprinkhaanzanger      v      v      

35 Grasmus v    v  v v v   v      

36 Braamsluiper                 v 

37 Tuinfluiter  v                

38 Zwartkop     v v  v v v      v v 

39 Tjiftjaf v v   v v v v v v v v    v v 

40 Fitis v        v         

41 Goudhaantje         v   v    v v 

42 Vuurgoudhaantje v                 

43 Bonte vliegenvanger            v      

44 Glanskop            v      

45 Matkop       v     v   v   

46 Zwarte mees           v       

47 Pimpelmees v     v v v v   v    v v 

48 Koolmees v    v v v  v v  v    v v 

49 Boomklever v v        v      v  

50 Boomkruiper  v              v  

51 Grauwe klauwier         v   v   v v  

52 Klapekster        v    v      

53 Gaai v     v v v v v      v v 

54 Ekster v v     v v v v  v    v v 

55 Zwarte kraai v    v  v v v v  v v   v v 

56 Raaf           v       

57 Spreeuw v       v  v        

58 Huismus v    v  v  v v  v    v v 

59 Vink v    v v  v  v  v    v v 
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60 Groenling v       v v       v v 

61 Putter      v      v     v 

62 Kneu v      v v          

63 Barmsijs     v    v      v   

64 Goudvink     v   v          

65 Geelgors           v       

 Totaal: 29 10   16 11 27 23 20 24 11 22 6  9 29 27 

 

 

 

  

Grauwe klauwier 

Gerlof van Minnen

 

Klapekster 

Gerlof van Minnen 

roodborsttapuit 

Gerlof van Minnen 
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Insectenlijst 
Alfred van der Burgh 
(Met dank aan de uitgebreide lijsten van: Chris van Houdt, Francien Walraven’, Peter van Wely) 
 

Gallen  

Ananasgalwesp Andricus foecundatrix 
Berkenbladblaargalmug Anisostephus betulinus 

Rode erwtengalwesp Cynips divisa 
Brandnetelbladgalmug Dasineura urticae 
Populierenkogelgalmug Harmandiola tremulae 

Beukengalmug Mikiola fagi 
Wilgentakgalmug Rabdophaga salicis 

  
Kevers Coleoptera 
Gewone breedborst Abax parallelepipedus P&M 

Kortschildkever sp. Acrotona sp. 
Tweestippelig lieveheerseestje Adalia bipunctata L. 

Tienstippelig lieveheersbeestje Adalia decempunctata L. 
Gewone distelboktor Agapanthia villosoviridescens Deg. 
Kortschildkever Aleochara bipustulata L. 

Kortschildkever Aloconota cambrica Woll. 
Akkerroodpootglimmer Amara familiaris Duft. 

Gewone glimmer Amara lunicollis Schiødte 
Kortschildkever Amischa analis Grav. 

Kortschildkever Amischa nigrofusca Steph. 
Oogvleklieveheersbeestje Anatis ocellata L. 
Prachtkever Anthaxia quadripunctata L. 

Menierood zuringspitsmuisje Apion frumentarium L. 
Dwergschimmelkever sp. Atomaria sp. 

Vlekpriemkever Bembidion articulatum Panz. 
Bospriemkever Bembidion deletum Serv. 
Glanspriemkever Bembidion lampros Hrbst. 

Beukengalmug 

Yolanda ten Thije 

Brandnetelbladgalmug 

Klaske ten Grotenhuis 
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Moerasbospriemkever Bembidion mannerheimii Sahlb.  
Puntglanspriemkever Bembidion properans Steph. 
Frambozenkever Byturus tomentosus Deg. 

Geel soldaatje Cantharis livida L. 
Zwart soldaatje Cantharis pellucida  F. 

Loopkevers (4 soorten) Carabidae sp. 
Violette schallebijter Carabus violaceus L. 
Schijnboktor Chrysanthia viridissima L. 

Hennepnetelgoudhaan Chrysolina fastuosa Scop. 
Groene muntgoudhaan Chrysolina herbacea Duft. 

Veelkleurige hertshooigoudhaan Chrysolina varians Schaller 
Bladhaantje sp. Chrysomelidae sp. 

Groene zandloopkever Cicindela campestris L. 
Hiëroglyfenlieveheersbeestje Coccinella hieroglyphica L. (larve) 
Zevenstippelig lieveheersbeestje Coccinella septempunctata L. 

Rode smalboktor Corymbia rubra L. 
Berkenbladrolkever Deporaus betulae L. 

Dwerggravertje Dyschirius globosus F. 
Kortschildkever Gabrius nigritulus Grav. 
Kortschildkever Geostiba circellaris Grav. 

Veelkleurig Aziatisch 
lieveheersbeestje 

Harmonia axyridis Pallas (larve) 

Vierkleurig Aziatisch 
lieveheersbeestje 

Harmonia axyridis Pallas f. spectabilis 

Veelkleurig Aziatisch 
lieveheersbeestje 

Harmonia axyridis Pallas f. succinea 

Spinnende waterkevers Helophorus sp. 
Ruigtelieveheersbeestje Hippodamia variegata Goeze 

Spinnende waterkevers Laccobius minutus L. 
Ruigkever  Lagria hirta L. 
Snuitkever Larinus turbinatus Gyll. 

Bosbaardloper Leistus rufomarginatus Duft. 
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Bossnelloper Limodromus assimilis Payk. 
Langsprietberkenhaantje Luperus longicornis F. 
Weekschildkever sp. Malthodes sp. 

Kortschildkever Megarthrus depressus Payk. 
Spartelkever sp. Mordellidae sp. 

Tweevlekspiegelloopkever Notiophilus biguttatus F. 
Schijnboktor Oedemera lurida Marsh. 
Lapsnuitkever sp. Otiorhynchus sp. 

Kortschildkever sp. (Aleocharinae) Oxypoda sp. 
Oeversnelloper Paranchus albipes F. 

Kortschildkever Philonthus decorus Grav.  
Kortschildkever Philonthus fimetarius Grav.  

Kortschildkever Philonthus quisquiliarius Gyll. 
Slakkenaaskever Phosfuga atrata L. 
Groene bladsnuitkever Phyllobius pomaceus Gyll. 

Rozenkever Phyllopertha horticola L. 
Kortschildkever Platystethus cornutus Grav. 

Ingekeepte smalboktor Pseudovadonia livida F. 
Rondhalszwartschild Pterostichus madidus F. 
Gewone zwartschild Pterostichus melanarius Bonelli 

Grote zwartschild Pterostichus niger Schall. 
Kortschildkever Quedius cinctus Payk. 

Kortschildkever Quedius molochinus Grav. 
Kleine rode weekschildkever Rhagonycha fulva Scop. 
Geringelde smalboktor Rutpela maculata Poda 

Kortschildkever sp. Staphilinidae sp. 
Tweekleurige smalboktor Stenurella melanura L. 

Kortschildkever Stenus boops Ljungh 
Kortschildkever Stenus comma Leconte 
Gewone smalboktor Stictoleptura rubra L. 

Aaskever Thanatophilus sinuatus F. 
Kortschildkever Xantholinus linearis Ol. 
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Bijen Hymenoptera 
Honingbij Apis mellifera 
Tweekleurige koekoekshommel Bombus bohemicus 

Gewone koekoekshommel Bombus campestris 
Boomhommel Bombus hypnorum 

Steenhommel Bombus lapidarius 
Veldhommel Bombus lucorum 

Akkerhommel Bombus pascuorum 

Weidehommel Bombus pratorum 
Vierkleurige koekoekshommel Bombus sylvestris 
Aardhommel Bombus terrestris 

Aardhommel-groep (W-Europa) 
Bombus 
terrestris/lucorum/magnus/cryptarum 

  

Wespen Hymenoptera 
Blokhoofdwesp sp. Ectemnius sp. 
Sluipwesp sp. Ichneumonidae sp. 

Sluipwesp Scolobates auriculatus 
Bladwesp Tenthredo amoena 

Bladwesp Tenthredo notha 
Sluipwesp sp. Tryphoninae sp. 
Rode wesp Vespula rufa 

  
Vlinders Lepidoptera 

Bonte bessenvlinder Abraxas grossulariata 
Porseleinvlinder Abraxas sylvata 
Dagpauwoog Aglais io 

Kleine vos Aglais urticae 
Blauwooggrasmot Agriphila straminella 

Bonte brandnetelmot Anania hortulata 
Graswortelvlinder Apamea monoglypha 

Grote weerschijnvlinder Apatura iris 
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Koevinkje Aphanthopus hyperantus 
Landkaartje Araschnia levana 
Keizersmantel Argynnis paphia 

Donkere jota-uil Autographa pulchrina 
Veenbesparelmoervlinder Boloria aquilonaris 

Zilveren maan Boloria selene 
Braamparelmoervlinder Brenthis daphne 
Purperstreepparelmoervlinder Brenthis ino 

Bonte beer Callimorpha dominula 
Appeltak Campaea margaritaria 

Boomblauwtje Celastrina argiolus 
Gewone grasmot Chrysoteuchia culmella 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus 
Witte wilgenkokermot Coleophora albidella 
Distelkokermot Coleophora peribenanderi 

Kokermot sp. Coleophora sp. 
Lauwbandspanner Cosmorhoe ocellata 

Helmkruidvlinder Cucullia scrophulariae 
Roodbandbeer Diacrisia sannio 
Plat beertje Eilema lurideola 

Mi-vlinder Euclidia mi 
Gele agaatspanner Gandaritis pyraliata 

Zomervlinder Geometra papilioaria 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 
Dubbelpijluil Graphiphora augur 

Schildstipspanner Idaea biselata 
Vlekstipspanner Idaea dimidiata 

Zuidelijke stipspanner Idaea trigeminata 
Hageheld rups Lasiocampa quercus 
Gerande spanner Lomaspilis marginata 

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 
Wikke-uil Lygephila pastinum 
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Bruin zandoogje Maniola jurtina 
Grote parelmoervlinder Mesoacidalia aglaja 
Stompvleugelgrasuil Mythimna impura 

Groot dikkopje Ochlodes sylvanus 
Witvlakvlinder Orgyia antiqua 

Bont zandoogje Pararge aereria 
Groot koolwitje Pieris brassica 
Klein geaderd witje Pieris napi 

Klein koolwitje Pieris rapae 
Heideblauwtje Plebejus argus 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album 
Vedermot sp. Pterophoridae sp. 

Muntvlindertje Pyrausta aurata 
Bandpalpmot sp. Syncopacma sp. 
Schijn-sparspanner / Sparspanner Thera britannica/variata 

Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola 
Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris 

Atalanta Vanessa atalanta 
Meidoornstippelmot Yponomeuta padella 
  

Libellen Odonata 
Weidebeekjuffer Calopteryx splendens 

Bosbeekjuffer Calopteryx virgo 
Gewone bronlibel Cordulegaster boltonii 
Watersnuffel Enallagma cyathygerum 

Gewone pantserjuffer Lestes sponsa 
Platbuik Libellula depressa 

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula 
Sprinkhanen Orthoptera 
Chorthippus biguttulus-groep Chorthippus biguttulus-group 

Bruine Sprinkhaan Chorthippus brunneus 
Gouden Sprinkhaan Chrysochraon dispar 

Wikke-uil 

Francien Walraven 

Bosbeekjuffer    

 Yolanda ten Thije 
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Veldsprinkhaan sp. Gomphocerinae sp. 
Knopsprietje Myrmeleotettix maculatus 
Wekkertje Omocestus viridulus 

Krasser Pseudochorthippus parallelus 
  

Wantsen en Cicaden Hemiptera 
Vierpuntsierblindwants Adelphocoris quadripunctatus 
Gewone bloemwants Anthocoris nemorum 

Cicade Aphrodes makarovi 
Sparrensprietwants Atractotomus magnicornis 

Glasvleugelcicade sp. Cixius sp. 
Bosbesprachtblindwants Closterotomus biclavatus 

Bruine prachtblindwants Closterotomus fulvomaculatus 
Aardappelprachtblindwants Closterotomus norwegicus 
Zuringrandwants Coreus marginatus 

Sparrenroodwants Dichrooscytus intermedius 
Dennenroodwants Dichrooscytus rufipennis 

Bessenschildwants Dolycoris baccarum 
Berkenkielwants Elasmostethus interstinctus 
Gewone kielwants Elasmucha grisea 

Pantserwantsen sp. Eurygaster sp. 
Pyjamaschildwants Graphosoma italicum 

Zesvlekprachtblindwants Grypocoris sexguttatus 
Wants sp. Heteroptera sp. 
Slanke diksprietblindwants Heterotoma planicornis 

Boomsikkelwants Himacerus apterus 
Berkensmalsnuit Kleidocerys resedae 

Albinoblindwants Lopus decolor 
Langsprietgraswants Megaloceroea recticornis 
Blindwants sp. Miridae sp. 

Lichtkoppige varenblindwants Monalocoris filicis 
Sikkelwants sp. Nabis sp. 

Gouden sprinkhaan    

 Yolanda ten Thije 
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Lindeschaduwwants Neolygus viridis 
Waterschorpioen Nepa cinerea 
Bruine graswants Notostira elongata 

Groene dwergschaduwwants Orthops campestris 
Wilgensteilneus Orthotylus marginalis 

Groene schildwants Palomena prasina 
Roodpootschildwants Pentatoma rufipes 
Schuimbeestje Philaenus spumarius 

Donkere dennenblindwants Phoenicocoris obscurellus 
Tweetandschildwants Picromerus bidens 

Cicade Pithyotettix abietinus 
Streepdijblindwants Plagiognathus arbustorum 

Composietenblindwants Plagiognathus chrysanthemi 
Blindwants sp. Psallus sp. 
Geringde roofwants Rhynocoris annulatus 

Dennenrookwants Rhyparochromus pini 
Gewone smallijf Stenodema laevigata 

Grasbloemwants Stenotus binotatus 
  
Vliegen en Muggen Diptera 

Wollig gitje Cheilosia illustrata 
Prachtwapenvlieg Chloromyia formosa 

Wc motmug Clogmia albipunctata 
Drekvlieg sp. Cordilura sp. 
Slankpootvlieg sp. Dolichopodidae sp. 

Akkerdisteldansvlieg Empis livida 
Enkele-bandzweefvlieg Epistrophe eligans 

Zwartborstelbandzweefvlieg Epistrophe obscuripes 
Snorzweefvlieg Episyrphus balteatus 
Snuitbijvlieg Eristalis jugorum Egger 

Bosbijvlieg Eristalis lineata Harris 
Puntbijvlieg Eristalis nemorum 

Bosbesprachtblindwants    

 Francien Walraven 
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Kegelbijvlieg Eristalis pertinax 
Alpenbijvlieg Eristalis alpina 
Blinde bij Eristalis tenax 

Terrasjeskommazweefvlieg Eupeodes corollae 
Zuidelijke halvemaanzweefvlieg   Scaeva dignota 

Gewone regendaas Haematopota pluvialis 
Doorzichtig-gele Melkzweefvlieg Leucozona glaucia 
Melkelfje Melangyna umbellatarum 

Doodskopzweefvlieg Myathropa florea 
Dennenroetneusje Parasyrphus annulatus 

Ringpootroetneusje Parasyrphus vittiger 
Motmug sp. Pericomaini sp 

Motmug sp. Pneumia sp. 
Gele snipvlieg Rhagio tringarius 
Witte halvemaanzweefvlieg Scaeva pyrastri 

Gele halvemaanzweefvlieg Scaeva selenitica 
Rouwmug sp. Sciara sp. 

Hoogveenzweefvlieg Sericomyia silentis 
Gele veenzweefvlieg Sericomyia silentis 
Grote langlijf Sphaerophoria scripta 

Roestbruine kromlijf Sycus ferriguneus L. 
Menuetzweefvlieg Syritta pipiens 

Bessenbandzweefvlieg Syrphus ribesii 
Kleine bandzweefvlieg Syrphus vitripennis 
Bosbandzweefvlieg Syrphus torvus 

Donkergele bandzweef vlieg Megasyrphus erraticus 
Hommelreus Volucella bombylans 

Witte reus Volucella pellucens 
Stadsreus Volucella zonaria 
Overige insecten  

Eendagsvlieg sp. Baetis sp. 
Gewone gaasvlieg Chrysopa perla 

Alpenbijvlieg    

 Francien Walraven 

Zuidelijke halvemaanzweefvlieg    

 Francien Walraven 
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Springstaart sp. (geen insect) Collembola sp. (Klasse Collembola) 
Schietmot Goera pilosa 
Springstaart Orchesella flavescens 

Gewone schorpioenvlieg Panorpa communis 
Duitse schorpioenvlieg Panorpa germanica 

Mineergang op klis (Arctium) Phytomyza lappae 
Steenvlieg sp. Plecoptera sp. 
Haft sp. Ephemoptera sp. 

  
Overige geleedpotigen  

Miljoenpoot Diplopoda (Klasse) 
Kromme platworm Platyhelminthes (geen geleedpotige) 

Viervlekwielwebspin Araneus quadratus 
Komkommerspin sp. Araniella sp. 
Gewone oprolpissebed Armadillidium vulgare Latr. 

Zomerlindehoorntjesmijt Eriophyes tiliae f. tiliae 
Heidewielwebspin Neoscona adianta 

Pruimenhoorntjesmijt Phyllocoptes eupadi 

Donkergele bandzweefvlieg    

 Francien Walraven 

Viervlekwielwebspin    

 Francien Walraven 
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Paddenstoelenlijst 
Herman en Klaske ten Grotenhuis 

excursienummer soort 

6 Grote stinkzwam, Paardenhaartaailing, Moederkoren op Reukgras 
 

8 Rijsbesbladgal, Vossenbesbladgast, Roodgerande houtzwam 
 

16 Harslakzwam, Fluweelboleet, Zwartvoetkrulzoom, Parelamaniet, 
Paardenhaartaailing, Roodgerande houtzwam 

 

 

Vossenbesbladgast 

Yolanda ten Thije 

  

Roodgerande houtzwam     

 Klaske ten Grotenhuis 

Zwartvoetkrulzoom     

 Klaske ten Grotenhuis 


