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De camping gezien vanaf ons onderkomen 
 

Van de voorzitter 
 
 Viroinval, wat is het daar mooi! Erg warm en droog ook in de periode dat wij er zijn geweest. Zo 

warm, dat de excursies meestal om 8.00 zijn vertrokken, maar erg mooi! Voor vogels zaten we helaas 

net in de verkeerde periode, maar wat een overvloed aan vlinders en andere insecten! Ook qua 

planten is er veel moois waargenomen, ondanks de hitte en de droogte. 

En coronaproof! Het heeft mij en de AKC wel wat hoofdbrekens gekost om het, met 25 deelnemers, 

toch een zo normaal mogelijk, maar wel voor iedereen veilig, kamp te laten zijn.  

Volgens mij is dat gelukt, ikzelf heb in ieder geval erg genoten en blijkens de reacties tijdens de 

laatste avond heeft iedereen een mooie en zeer gezellige natuurvakantie gehad.  

Dank daarvoor en hopelijk zie ik jullie ergens de 

komende jaren weer eens op een kamp, want 

natuurbeleving en het genieten ervan is mijns 

inziens toch veel leuker als je het kan delen! 

Groet, Erik 

 

De foto’s zijn gemaakt door Annelies, Gijsbert, 

Peti, Marike, Marieke D., Nel K., Sylvia en Elly. 

           

                                                                                                                             De helling waar de camping op ligt               
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Excursieprogramma KNNV-kampeervakantie Viroinval, augustus 2020. 
Samengesteld door Wim en Marike de Haan 
 

Zondag 9 augustus 2020 omgeving Olloy 
1.1 Excursie Les Bornes Frontières, 7 km. 

1.2 Excursie Les Sept Frères, 6 km 

1.3 Excursie La Croix Sauvage, 5 km 
 

Maandag 10 augustus 
2.1 Excursie Bois de Matignolle, 4,5 km 

2.2 Excursie naar Le Fondry des Chiens / Tienne Breumont, 10 km 

2.3 Excursie Roche à Lomme / La Tienne aux Paquis, 5 km 
 

Dinsdag 11 augustus 
3.1 Excursie Bois de Matignolle, ( 2e keer), 4,5 km 

3.2 Excursie Treignes-sur-Viroin -naar Vierves-sur-Viroin, 8 km  

3.3 Excursie Olloy- sur-Viroin naar Vierves-sur-Viroin, 7,5 km  
 

Woensdag 12 augustus 
4.1 Excursie La Roche au Faucons en Fondry des Chiens 7,5 km omgeving Nismes   

4.2 Excursie Tienne Breumont/ le Fondry des Chiens, 7,5 km, omgeving Nismes 

4.3 Excursie Nismes- Fondry des Chiens – Nismes- Tienne Breumont, 12 km - Nismes 
 

Donderdag 13 augustus 
5.1 Excursie Roche à Lomme, 5 km (2e keer) 

5.3 Excursie Les Bornes Frontières, 7,5 km (2e keer) 

5.4 Fietstocht naar Mazée, via Boignies, Le Mesnil, Treignes en terug via o.a. Martagne, 65 km 
 

Vrijdag 14 augustus 
6.1 Excursie Croix Sauvage met uitbreiding, 10 km  

6.2 Excursie Treignes-sur- Viroin – Vierves- sur- Viroin, 8 km (2e keer) 

6.3 Excursie Les Bornes Frontières, 7,5 km, omgeving Mazée (3e keer) 
 

Alternatieven:   -     Arboretum Nismes 

- Ecomuseum Treignes 

- Gallo Romeinse villa des Bruyères 

 

Le Fondry des Chiens / Tienne Breumont , omgeving Nismes. Een echt meesterwerk van moeder natuur zonder 

gelijke in België. Door het miljoenen jaren durende spel van water is in het harde kalkgesteente een enorme kuil 

uitgesleten die plaatselijk tot 20 m diep is. Hij wordt opgesmukt met gigantische rotsblokken die 

onwaarschijnlijk zachte rondingen vertonen. Deze natuurlijke kuilen worden dolines genoemd; ze komen in 

België uitsluitend in de Viroinstreek voor. Naast de „Fondry” ligt een mooi kalkgrasland waar in de lente vooral 

de duizenden blauwe bloemhoofdjes van de zeldzame kogelbloem opvallen. Het hele gebied is integraal 

beschermd en werd geklasseerd als natuurmonument. 

La Tienne aux Paquis / Roche à Lomme, omgeving Nismes. Hoog boven het omringende landschap uitstekend, 

biedt deze rotsachtige kalksteenheuvel met imposant kruis een uniek zicht op de prachtige Viroinstreek. Niet te 

verwonderen dat zowel de neolithische mens, de Galloromeinen en de middeleeuwse mens zich hier tijdenlang 

gevestigd hebben. Een fortificatie met vierkantige toren uit het vroeg Gallo- Romeinse tijdperk is het 

belangrijkste bouwwerk dat hier een plaats heeft gehad. De Roche à Lomme is internationaal bekend voor z’n 

grote natuurhistorische waarde: de rotsachtige zuidhelling wordt begroeid met een zuidelijk getinte flora 

waarin vooral het abundante voorkomen van het palmboompje opvalt. 

(Beboste kalkheuvel met o.a. Palmboompje, Buxus sempervirens.) 
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1.1 Les Bornes  
 
Datum: Zondag 9 augustus 2020 
Aantal deelnemers: 5 
Excursieleiders: Wim en Marike de Haan 
Onderwerpen: planten, vogels, vlinders, landslakken 
Vervoer: lopend vanaf camping 
Waardering: 7 
 
                                                                                                                                                              Sleedoornpage  

Deze eerste wandeling tijdens het kamp bleef dichtbij het kampterrein. Vanaf de camping wandelden 

we omlaag naar de bosrand om deze een stuk naar het westen te volgen. Vervolgens weer omhoog 

door het bos, o.a. langs een aantal grensstenen om uiteindelijk via een beekdal (Rau de Nouée) weer 

af te dalen naar Olloy. Het was een warme dag maar wel grotendeels bewolkt en behalve ook zon 

zelfs af en toe een spatje regen.  

Aan de zuidkant van het dal van de Viroin zijn de bossen niet gelegen op een dunne laag kalk zoals 

vaak aan de noordkant van het dal en dat maakt ze ook geheel anders van karakter. Botanische 

hoogstandjes waren dan ook niet echt te verwachten maar wel een 

landschappelijk heel mooie wandeling.  

Toch begon de wandeling al wel direct met een bijzonder moment. 
Al na pakweg 300 meter was een sleedoornpage heel mooi te 
bewonderen. Een goede start. Later zagen we er nog eentje. In een 
akker langs de bosrand vonden we o.a. akkerandoorn. Ook leverde 
de wandeling al een mooi voorproefje op van alle plantensoorten die  
we later ook zouden zien: geel vingerhoedskruid, tongvaren,                   Sleedoornpage  
donderkruid, echte guldenroede, gewone agrimonie en ijzerhard om er maar enkele te noemen. Het 

zure karakter van de bovenrand van deze bossen werd 
geïllustreerd door struikheide en hengel langs het pad. De lunch 
op een open plek in het bos werd nog opgeluisterd door een 
keizersmantel en een kleine ijsvogelvlinder. Deze fraaie dagvlinder 
is in het Viroindal algemeen maar naar later zou blijken was dit het 
enige exemplaar van het gehele kamp, de vliegtijd was voorbij.  
Door de droge zomer waren de beekjes allemaal drooggevallen. 

Tijdens de afdaling langs een van deze beekjes vlogen steeds grote 

nachtvlinders op vanaf de stammen van dikke bomen, vaak twee 

per boom. Het lukte niet goed om ze in beeld te krijgen maar later 

ontdekte we dat 

het steeds om 

karmozijnrood 

weeskind ging.  

Bart 

Akkerandoorn 

 

 

 

                                                                                                                                           Donderkruid 
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1.2 Les Sept Frères 

Datum: zondag 9 augustus 
Aantal deelnemers : 6  Gijsbert, Petri, Eric, Jaap, Vincent, Marieke 
Excursieleider: Gijsbert 
Excursieduur: ½ dag 
Vervoer: te voet 
Route van het kamp naar het excursiegebied: vanuit camping gestart, te voet 
 
Het pad vanaf de camping werd aan één kant begroeid door vrij grote en 
zeer goed smakende bramen waar door sommige deelnemers van werd 
geproefd. Dit was m.i. een prima vakantie ontbijtje :)   

 

Het dorp Olloy loop je binnen door een straatje met wat achterstallig 
uitziende huizen. Wat opvalt is dat in dit deel van het dorp de stoep en de 
straat zijn geasfalteerd en dat straatbomen ontbreken. Op plaatsen met 
bermen zijn wel diverse leuke planten te zien zoals Malva moschata; 
Centranthus ruber; Sedum spurium en album. 
 
Aan het begin van het “bosgedeelte“ van deze 
wandeling een vergezicht op de kaarsrechte 
spoorbaan die mooi groen is tussen de sporen en 
wordt omgeven door bomen. 

                                                                                                                                                                                                Heidekikker 

Onderweg door het bos is ook te zien dat er weinig neerslag is gevallen gedurende de zomer. Plaatsen 
waar normaal beekjes zouden stromen zijn vrijwel droog gevallen. Hier soms wel wat meer insecten 
als vlinders, bijen en een enkele libel. Op het pad zit een prachtige heidekikker die zich goed laat 
fotograferen. 
Als we na een korte stop de richting aanwijzingen verkeerd interpreteren, lopen we een eindje te ver 
door maar komen dan eigenlijk bij een van de mooiste stukjes van de wandeling. Een open stukje 
grasland tussen een bosrandstrook waar veel kruidachtige planten groeien waarop veel vlinders, 

hommels en andere bijen en ook zweefvliegen vliegen. Er groeit o.a. 
Eupatorium canabium, Origanum vulgare, Chamerion angustifolium, 
Hypericum perforatum. 
 

Na een tijdje te hebben rond gekeken, lopen we een kwartiertje lang 
terug het pad op waar we vandaan kwamen en pakken dan de goede 
route weer op. 

Paarse parelmoervlinder 

Er volgen een paar wat steilere beklimmingen waaronder een 
met een percentage van 16,6 %. Dit doet het zweet met de 
temperaturen van boven de 30 graden even gutsen, maar 
het is een heel zomers gevoel. Ook de vlagen nog warme 
lucht die af en toe opeens tussen de bomen hangt is voor mij 
een van die heerlijke zomerse sensaties waar ik erg van 
geniet. 
 

De Sept Frères is een indrukwekkende eik die met alle 
stammen bij elkaar een ongekende omvang heeft. Zo'n Eik 
heeft echt een soort persoonlijkheid. Bijzonder. 
                                                                                                                                                            Sept Frères 

Hierna is het dorp al weer vlakbij en blijken op zondag de supermarkt en bakker open te zijn. Het 
italiaanse ijs is smakelijk en het donkere brood met zaden en zonnebloempitten luxueus. 
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1.3 Le Croix Sauvage  
 
Datum: Zondag 9 augustus 2020 
Aantal deelnemers: 9 
Excursieleider: Mia Hamer 
Excursieduur: ¾ dag 
Vervoer: te voet, eventueel eerst met auto naar de 
kerk van Olloy. 
Onderwerp: planten, vogels, insecten, archeologie 
Waardering: 7 
Route: Vanaf de kerk in Olloy, de route met een gele ruit markering. 
 
Omdat het uitzonderlijk warm gaat worden (weercode rood), vertrekken we al om 8.30 uur. We 

steken de rivier de Viroin over, waar vlottende waterranonkel in groeit. Een paar gelukkigen zagen in 

een flits de ijsvogel twee keer de rivier oversteken. De route loopt een lang stuk over een droge  

stoffige weg, waar ook auto’s rijden.  

Bij de groeve speuren we zonder succes naar de oehoe, die hier op de zuidhelling broedt. Ook 

houden we hier op een paar grote stenen een koffiepauze.  

Op de route zijn nogal wat archeologische bijzonderheden te 

vinden, die goed beschermd worden. Olloy werd al bewoond in 

het Neolithicum en oude fundamenten van deze bewoning zijn 

hier blootgelegd. We staan lang stil bij een vlinder, Spaanse 

vlag, die zich uitgebreid laat fotograferen en bekijken op 

koninginnekruid. Deze vlinder is een beschermde vlindersoort, 

die vrij zeldzaam is, maar zich in deze omgeving regelmatig laat 

zien.                                                                                                                                                           
Spaanse vlag  

De naam van deze excursie is ontleend aan het Croix Sauvage. Dit 
is een groot stenen kruis, dat we verder op de route passeren. Het 
is in 1862 geplaatst, ter herinnering aan Jacques Sauvage, die op 
27 februari van dat jaar in de nabijgelegen steengroeve is 
verongelukt. We nemen een steil afstekertje terug naar Olloy. 
 
Anne-Marie                                   Spaanse vlag 

Oranje zandoogje                                                        Argusvlinder                                                            Kleine vuurvlinder 
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2.1 Treignes, Matignolle 
 
Datum: maandag 10 augustus 2020 
Aantal deelnemers: 6 
Excursieleider: Jaap Eisenga 
Excursieduur: ½ dag 
Vervoer: te voet en per auto 
Onderwerp: planten, vogels en insecten 
Waardering: 8 
Route: Vanaf de camping per auto naar Treignes. 

Vanaf de kerk aldaar per voet de gemarkeerde route 

met gele rechthoek.                                                                   Aarddistel 

Omdat het ook vandaag weer bloedheet wordt, vertrekken we al om 8.00 uur vanaf de camping. We 

beginnen bij de kerk van Treignes en passeren al snel een klein beekje. Bij de brug was vroeger de 

plek waar door de inwoners van Treignes gewassen werd. We zien de platte steen, waarop de was 

geschrobd kon worden. Een foto uit vroeger tijden laat dit zien.  

We lopen verder langs de bosrand en bekijken en 

fotograferen een fraaie parelmoervlinder. Het blijkt de 

bosrandparelmoervlinder te zijn, die later ook als 

bijzonder voor dit gebied staat afgebeeld. 

 We lopen over een fraai kalkgrasland met een speciale 

flora. Voor mij waren hier zonneroosje en aarddistel het 

meest bijzonder.  

Op de billen dalen sommigen weer af naar het pad. De 

route is afwisselend en voert nu langs een beekje. Helaas 
Sint Jansvlinder  

geen grote gele kwikstaart of waterspreeuw, die je hier wel zou kunnen verwachten.  

We houden in de schaduw pauze op de ‘zachte’ bosgrond en vervolgen onze route richting de kerk 

van Treignes. Een werkelijk prachtige wandeling. 

Anne-Marie 
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2.2 Fondry des Chiens. Tienne Breumont 
 
Datum 10 augustus 2020 
Aantal deelnemers 6: Jaap W., Jeanne, Mia, NelK, NelM en Elly 
Halve dag excursie ivm. hitte 
 

Met elkaar hebben we afgesproken om 
alleen naar de Fondry des Chiens te gaan. 
Jaap hoopte hier een bijzonder insect te 
vinden en de anderen vooral vlinders. 
We zijn met de auto naar Nismes gereden 
en zagen een verwijzingsbord naar de 
Fondry des Chiens. 
  

Snuitkever                                                                                                                                                               Oranje Zandoogjes                                                                                                                                                                                                                                                                                         

We hebben de auto geparkeerd en lopend het bord gevolgd, dus niet de routebeschrijving die we 
meegekregen hadden.  
We liepen een leuk weggetje, vrij steil, tussen de huizen en even later langs de velden.  
Langs de kant zagen we vele oranje zandoogjes, een snuitkever, een wespspin en verschillende 
soorten bijen. Een heerlijke start van de dag.  
Eenmaal boven bij de rotsen struikelden we bijna over de hagedissen.  

 
Er vlogen ook heel wat vlinders rond.  
Al fotograferend kregen we o.a. de 
Rotsvlinder, Argusvlinder en Bleek Blauwtje 
in beeld.  
Jaap zocht ondertussen naar een speciaal 
goudhaantje.  

Muurhagedis 

De kloof zag er erg mooi uit, maar we zijn door de hitte niet naar beneden 
gegaan.  
Al verder struinend, zagen we een stel sprinkhanen parend en veel 
Icarusblauwtjes.                                                                                                                Bleek blauwtje 
Langs dezelfde weg teruglopend, leverde ons nog een mooie voortuin met  
diverse vlinders op, o.a. Keizersmantel en een echtpaar Rotsvlinder. 

                                                                                                                            
Aan het begin van de middag waren we terug om in de schaduw bij 
te komen en de hitte te trotseren. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rotsvlinders                                                                                                       Parende blauwvleugelsprinkhanen  
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2.3 Roche à Lomme  
 
Datum 10 augustus 2020 
Aantal deelnemers: 8 
Excursieleider Erik Dinslage 
Onderwerpen: planten, vogels, vlinders, landslakken 
Vervoer: auto 
Waardering: 9 
 
Vanwege de warmte zijn we om 8 uur vertrokken. 
We parkeerden bij het vervallen fabriekscomplex van een oude leerlooierij langs de Rue de Roche à 
Lomme bij Dourbes. De wandeling gaat eerst een stukje langs de weg. Hier werden al de nodige 
leuke planten gevonden, zoals moeslook, kleine leeuwenbek , bloedooievaarsbek en zeepkruid. 
Daarna liepen we via een landweggetje naar de bosrand van natuurreservaat Tienne aux Pauquîs. 
Een aangenaam beschaduwd pad door de rand van een fraai buxusbos aan de voet van de berg 
volgde. Langs de rand van dit pad hielden we koffiepauze en er waren op 
de kalkrijke bodem veel landslakken te vinden, met als meest bijzondere 
een gestippelde kielnaaktslak. De klim naar boven voerde langs enkele 
mooie open plekken met veel bloemen. Daar zagen we het eerste bleek 
blauwtje (vlinder) en planten zoals blauwe knoop, fraai 
duizendguldenkruid en aarddistel. Na nog een korte stop klommen we 
verder naar boven.                                                                                                     Parende Bleek blauwtjes           
Onderweg zagen we echte tonderzwammen, een boomklever en bonte vliegenvangers. Vervolgens 
namen we een pad dat terug boog naar het oosten over de bergrug van Tienne aux Pauquîs. Er 
volgden meer open veldjes met bloemen en vlinders, afgewisseld met fraai bos. Vanwege de enorme 

warmte (36° C) haakten hier 2 deelnemers af.  
De overige zes liepen een fraai kalkgrasland aan de 
rechterkant van het pad op. Hier vloog het bleek blauwtje in 
grote aantallen, zelfs parend, en vonden we diverse 
bijzondere planten die typisch zijn voor kalkgrasland, zoals 
grote tijm, echte gamander, geel zonneroosje en pijlbrem. 
Weer terug op het pad kwamen we langs een bloemenveldje 
met krijtgentianen die duidelijk last hadden van de droogte en 
paarse parelmoervlinders (voorheen akkerparelmoervlinder). 

Aan het eind van de bergrug daalde het pad af naar het beginpunt van de wandeling.  
Kort voor het eind maakten nog 4 deelnemers de klim naar de naastgelegen top van de Roche à 
Lomme (vanaf het pad linksaf omhoog). De diehards werden voor de warme steile klim beloond met 
een fantastisch uitzicht op het dal, inclusief de oude leerlooierij en de 
route die we gelopen hadden, en met enkele bijzondere vondsten. De 
meest bijzondere plant op deze top is de kalkaster en die vonden we vlot. 
Dit is de enige plek waar we die gezien hebben. Ook stonden er fraaie 
pollen wimperparelgras. De vlinderlijst konden we op deze top nog 
aanvullen met kleine parelmoervinder, bosrandparelmoervlinder 
(voorheen adippevlinder) en koninginnenpage. Grote grijze plukken 
korstmos (Cladonia sp.) in de struiken op de top gaven aan dat het er niet 
altijd zo droog en heet was als op deze dag. De afdaling naar beneden 
verliep vlot. Terug bij de auto’s werden we nog getrakteerd op een leuke 
toegift: een ijsvogel die als een blauwe flits over de beek vloog.  
Al met al een prachtige wandeling met veel bijzondere waarnemingen.  

           Kalkaster            
 Sylvia                                                                                        
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3.1 Bois de Matignolle 
 

Datum: dinsdag 11 augustus.  

Aan deze wandeling deden zes personen mee. 

Te weten: Erik, Bart, Sylvia, Elly, Nel en Nel. 

Wij hebben het stukje gelopen dat aangegeven wordt 

met “Les Rivelottes”. 

Les Rivelottes is een klein stukje van de kalkzoom die 

deel uitmaakt van een natura 2000 gebied. Ook zagen 

we de markering van de camino naar Santiago de 

Compostella door dit gebied.                                                   Paarse parelmoervlinder en Keizersmantel 
 

Het is een prachtig kalkgrasland gebied, met een bos in een dal met essen, 

iepen, elzen, lijsterbessen en vlieren. Een kabbelend beekje loopt ook door 

dit gebied. Dit beekje bleek eerder in de week droog gestaan te hebben. 

Maar na een behoorlijke regenbui op dinsdagavond 10 augustus stond er 

weer water in. Het kalkgrasland is ontstaan door extensieve begrazing met 

weinig dieren per hectare. 

Elly , Nel en Nel hebben ongeveer 2 km van deze route gelopen. Erik, Bart 

en Sylvia hebben de route praktisch helemaal gelopen. 

Omdat er zoveel te zien was onderweg, was er veel te fotograferen. 

Doordat er veel deskundigen in de groep waren, nodigde de kennis uit tot 

veel discussie. Hierdoor moeten er wat vlinders later op naam gebracht 

Paarse parelmoervlinder              worden, met behulp van het vlinderboekje. 

De beschrijving van de wandeling begon, met de tekst: ga met je 

gezicht naar de hoofdingang van de kerk staan, dan zie je de 

markering. Dat moet zijn: ga met je rug naar de hoofdingang van de 

kerk staan. Want dan zie je de markering. Deze stond aan de 

rechterkant van de weg. 

Nadat we de auto’s op het parkeerterrein voor de kerk in Treignes 

geparkeerd hadden, zagen we bij de vlinderstruik die daar stond al een 

paar vlinders, waaronder een kolibrievlinder.                             

In het eerste stukje van de wandeling langs de helling van het                      Bleek blauwtje   

kalkgrasland, zagen we al de paarse parelmoervlinder. 

Eerder hadden we al een vlinder gezien die werd benoemd 

als de aardbeivlinder, maar later werd deze vlinder 

herbenoemd als het kalkgraslanddikkopje. Dit geeft wel aan 

dat er bijzondere vlinders werden 

waargenomen. Maar ook, dat de 

onderlinge discussie levendig was.  

Nadat de groep zich gesplitst had, 

werd nog de sleedoornpage gezien. 

Als bijzondere planten zijn de 

aarddistel en de gele 

vingerhoedskruid te noemen. 

 
Kalkgraslanddikkopje 
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3.2 Treignes - Verviers 
 
Datum: 11 augustus 2020 
Deelnemers : 5 Marike, Wim, Gijsbert, Petri, Marieke, Annelies 
Excursieleider: Marike en Wim 
Excursieduur: ¾ dag 
Vervoer: per auto 
Route van het kamp naar het excursiegebied: vanaf de camping is het 
een klein stukje naar Treignes 
Vanaf de autoweg hebben we om mee te beginnen, op deze ochtend 
na de fikse regenbuien van de avond en nacht tevoren een prachtig 
dampig vergezicht, waarbij alleen de contouren van de heuvels in 
verschillende gradaties grijs en wit zichtbaar zijn. Prachtig toegift van de warme droge bodem die het 
vocht opneemt en ook deels verdampt. 
De auto laten we staan bij de kerk in Treignes. Bij de aanvang van de wandeling, als we het dorp 

uitlopen, steek je ook de Viroin over die hier redelijk breed is. 
Het water staat niet al te hoog. Hier zijn al meteen een paar 
leuke planten te zien zoals Moerasvergeet-mij-nietje.. Op een 
zandhoop voor een huis dat vlak naast de rivier is gelegen 
vinden we een voor mij onbekende plant die later door Marike 
als Hardbloem wordt benoemd. 
 

Na het dorp te hebben achtergelaten volgen een paar mooie 
stukjes met uitzicht op gemaaide 
droge akkers / weilanden en de 

omzoming met Hazelaar, Sleedoorn en bij het water ook Wilgen met het 
kenmerkende fraaie zilvergrijze smalle blad. 
In een van de meer vochtige stukjes zie we Kleine Kaardebol. Voor mij een 
nieuweling die in tegenstelling tot wat haar naam doet vermoeden, soms 
wel twee meter of zelfs hoger opgroeit. De prachtige witte bloemen hebben 
vele meeldraadjes en worden zeer goed bevlogen door tal van insecten, 
zoals vlinders, hommels en zeefvliegen zoals de Blinde Bij. 
                                                                                                                                                                                                Kleine Kaardebol  

 Aansluitend volgt een relatief lang gedeelte door het bos. Hemelse geuren 
van verterend blad en een enkele stinkzwam die halverwege de warme en 
vochtige lucht versterkt waarneembaar zijn. 
 

Onderweg staan picknicktafels waar we voor een tweede stop aan 
plaatsnemen. Hierna volgen nog vrijwel in het dorp fraaie rivieroevers van de 
rivier die we hier nogmaals oversteken. Hier blijven we vrij lang op de hoge 
brug boven het water staan kijken hoe de vissen (mogelijk forel) voorbij 
komen en waterjuffers (Weidebeekjuffer en Bosbeekjuffer) gaan zitten op 
wat waterplanten of een door de langdurige droogteperiode, voortijdig 

afgevallen blad dat in het water drijft. Hier ook Lythrum, Zwarte Els, 
Reuzenspringbalsemien en Schaduwkruiskruid als meest in het oog 
springende planten. 
 
Het laatste stuk van de wandeling stijgt het pad behoorlijk terwijl de zon 
haar kracht laat voelen. Het is ruim over de 30 graden. De resten van een 
Romeinse nederzetting, die op ongeveer 500 meter afstand van het smalle 
pad, dat door Sleedoorns wordt begrensd, laten we daarom “rechts” liggen. 
 Dan zijn we toch nog plotseling terug bij de auto's.                                                  Groot Koolwitje 
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3.3. Olloy sur Viroin – Vierves sur Viroin en terug  

Datum: dinsdag 11-8-2020  
Deelnemers 4: Jaap E. (excursieleider), Edith, Gerda, Annelies 
(verslag) 
Hele dag excursie, 8 – 13.30 uur 
Auto naar Olloy, verder te voet.  
Waardering: mooi, aan te bevelen, 8.  
 
Met 2 auto’s reden we naar het dorp en parkeerden bij de kerk. 

Daar was het even puzzelen waar we heen moesten. We volgden 

de schelpen van de route naar Santiago, richting rivier, de Viroin. 

Na het zoeken en vinden van een waterspreeuw en een grote 

gele kwikstaart, bestudeerden we nog eens de routebeschrijving 

en besloten terug te gaan naar de kerk om opnieuw te starten. We 

namen een andere weg, die met het bord verboden in te rijden 

(met gezicht naar de kerk de eerste links).  

Wat volgde was een mooie route door bos met o.a. haagbeuk en 

linde. Daar zagen we allerlei leuke soorten uit de categorie 

‘diversen/overige’.  

Koffiepauze namen we aan de oever 
van de Viroin. Twee keer zagen we een flinke vis uit het water 
opspringen, ongetwijfeld forellen. We luisterden naar allerlei geluiden, 
maar konden de piepende dop van een thermosfles niet zo gauw 
determineren. We luisterden ook naar mooie verhalen van Jaap. Hoe 
hij als 18-jarige met een vriend zou kamperen aan de oever van een 
rivier. Maar door de regen en het alsmaar hoger                                              Rode wegslak 
wordende water waren ze gedwongen de tent te verlaten. Ze sliepen die nacht in hun Deux Chevaux, 

de lelijke eend, met hun voeten onder de voorste stoelen.  

Bij de spoorlijn troffen we weer de mooie markering met Jacobsschelpen. 
Even verderop gingen we over de spoorlijn, naar het plaatsje Vierves. De 
Viroin stroomt door het dorp, of eigenlijk ligt Vierves op beide oevers. 
Vroeger was er alleen maar een doorwaadbare plek, een voorde. 
Tegenwoordig is er een brug – maar de restanten van de voorde zijn nog 
zichtbaar. De waterstand in de Viroin was zo laag dat kanoën verboden is.  

Muizen smidse                         
De dag was wat dampig begonnen, door de enorme hoosbui gisteren. Maar het klaarde helemaal op 
en toen we in Vierves waren, bakte de zon alweer stevig.  
We lunchten net buiten het dorp, bij de N99 (die rustig was) aan een picknicktafel onder bomen, in 
de schaduw. Vandaar begonnen we aan de terugweg. Die liep ten noorden van de N99, een met wit 
beton verharde weg. Dat was erg warm in de zon en nergens schaduw. 
Gelukkig wel leuke plantjes in de berm. Maar weinig vlinders.  
Tot slot hadden we nog een leuke afdaling bij Olloy, een holle weg met 
een mos- en plantenrijke wand, o.a. tongvaren en steenbreekvaren.  
Een aan te bevelen route. We liepen hem linksom, maar rechtsom is 
net zo goed mogelijk.  
Het was geen bijzondere vlinderroute, wél een mooie beekdal-route.  
                                                                                                                                                                                       Tongvaren 

Annelies  
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4.1 La Roche au Faucons 
 
Datum: woensdag 12-8-2020 
Aantal deelnemers: 6 
Excursieleider: Anne-Marie Fondse 
Excursieduur: ¾ dag 
Vervoer: per auto en te voet 
Onderwerp: planten, vogels 
Waardering: 7  
Route: Vanaf de kerk van Nismes de wandelroute 
die gemarkeerd wordt met een gele rechthoek.   
                                   
Het begin van de route is sterk stijgend en al snel 

bereiken we een uitzichtpunt met een prachtig panorama over Nismes en de wijde omgeving.  

 We komen door het natuurreservaat Les Abannets, waar In het verleden het bos is gerooid voor 

houtskoolwinning ten behoeve van de lokale ijzerindustrie. Om dit bos weer te laten herstellen, werd 

het ooit verboden om hier dieren te laten grazen. Bannir betekent verbieden en waarschijnlijk is de 

naam Les Abannets hiervan afgeleid. Daarna lopen we 

verder naar Roche au Faucons (=valken). Hier zijn puntige 

krijtrotsen ontstaan door erosie. We horen fluitende 

geluiden van een paar roofvogels. Ook zijn ze even 

zichtbaar vliegend boven de bomen. We denken eerst aan 

slechtvalken, maar omdat in het zelfde gebied steeds 

wespendieven werden gehoord, is dit laatste meer 

waarschijnlijk. We hebben het uitzichtpunt op de rots niet 

meer bezocht, maar zijn doorgelopen naar Fondry des 

Chiens. Deze diepte wordt intensief bezocht door toeristen 

en is daardoor nogal platgelopen. Hier en daar groeit echte gamander, een leuk plantje. Het is een 

indrukwekkende geheel deze doline met enorme rotspunten, die eeuwenlang als zinkmijn in gebruik 

was. Een mooie afsluiting van deze excursie met vrij zware hellingen. 

Hans 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                            Le Fondry des Chiens  
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4.2 Nismes – Fondry des Chiens – Nismes – 

Tienne Breumont – Nismes 
Datum 12 augustus 2020 
Aantal deelnemers: 8 
Excursieleiders: Bart van Tooren 
Onderwerpen: planten, vogels, vlinders, landslakken 
Vervoer: auto naar Nismes 
Waardering: 8 
Een grote groep wandelaars vertrok vandaag voor een wat langere wandeling vanaf Nismes voor een 
bezoek aan diverse van de beroemde kalkgraslanden rond dit dorp. Maar het eerste oponthoud was 
al gelijk op de brug in het dorp. We zagen diverse vissoorten waarbij Vincent ons versteld liet staan 

van zijn kennis op dit gebied. De wandeling voerde eerst een stuk naar het 
noordoosten door het park rond het kasteel van Nismes, wat een omvang 
voor zo’n toch vrij klein dorp! Vervolgens begonnen we aan de klim naar de 

kalkgraslanden van het natuurreservaat ‘Les Abannets et le Morainy’. Gijsbert 
ontdekte een wespendief die fraai te zien was. Bij het eerste uitgebreide 
areaal aan kalkgrasland met al de eerste doline nam iedereen de tijd om wat 
rond te kijken. In het bijzondere landschap bloeiden onder meer Aarddistels, 
Echte gamander, Beemdkroon, Driedistel en Echte guldenroede. Helaas 
waren veel andere planten al uitgebloeid en was het ook voor vlinders                  Echte gamander                                                                              

nog vrij arm. Na genoten te hebben van een fraai uitzicht op Nismes vanaf 

een zijpaadje liepen we door naar ‘Le Fondry des Chiens’. Daar was het wel 

erg druk en vertrapt en nadat iedereen deze bijzondere doline had bekeken 

liepen we in hoog tempo terug naar Nismes. Daar aangekomen vervolgde de 

route een stuk langs de L’Eau Noire naar het zuiden – weer met opvallend 

Grote centaurie                       veel vis – om dan over te steken naar een bos wat tevens arboretum was 

(Arboretum de Mousty). Het bos was fraai maar vervolgens 

raakten we de weg wat kwijt. Het leek zo simpel om vandaar 

naar de Tienne Breumont te wandelen maar dat viel toch wat 

tegen. Na een korte lunchstop langs een weg, niet echt fraai, 

vonden we gelukkig met hulp van de stafkaart en de 

kaartleeskunsten van Peti een mooi klein paadje tussen de 

huizen door naar Tienne Breumont. Dit is een oude afgesleten 

bolronde kalkheuvel die vermaard is om de vlinders en de 

orchideeën. De weg er om heen heet niet voor niets de ‘Allée des Orchidees’. Het was flink warm en 

bovenop de heuvel genoten we van het uitzicht en de rust. In het overigens zeer droge kalkgrasland 

vonden we toch nog her en der bloeiende planten, deels dezelfde als op Les Abannets, maar ook 

Kalkwalstro, Grote centaurie en Sikkelgoudscherm. Op zo’n heuvel ontbreekt koninginnenpage 

natuurlijk niet en ook zagen we nog kalkgraslanddikkopje. Opvallend was ook het grote aantal 

sprinkhanen op deze heuvel, en Sylvia vond er een aantal bijzondere landslakken. Op de terugweg lag 

er nog een dode hazelworm op het pad. De wandeling werd 

door de meeste deelnemers 

afgesloten op een terras in 

Nismes.  

Bart en Sylvia  

   

                                                                                                                                                                                

                Kalkgraslanddikkopje  
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4.3 Tienne Breumont 

Datum: woensdag 12-08-2020 
Deelnemers: Nel K, Nel de M, Elly 
Vervoer: auto en te voet 
Onderwerp: vlinders 
 
We startten de dag met nachtvlinderen (zie apart 
hoofdstuk), waardoor we laat vertrokken. 
Met de auto zijn we naar Nismes gereden en hebben de 
auto over de brug geparkeerd. Iets teruggelopen en op de brug de vissen in het water bewonderd. 
We volgden de bordjes die ons via een park naar een pad leidde dat tegen de helling op liep. Op het 
eerste kalkgraslandje zagen we helaas geen vlinders.  

 
Gelukkig zagen we op het tweede 
veldje wel vlinders vliegen. Rustig 
zittend tussen verschillende 
Blauwtjes, vloog opeens een grote 
vlinder langs: de Koninginnepage. 
Wij volgden haar op een afstandje, 
maar ze ging nergens zitten, ze was  

Icarusblauwtje                                                                                                                                                    Bruin blauwtje 

erg onrustig. Ze vloog steeds naar een plant, maar vloog toch weer weg. Uiteindelijk maar 
geprobeerd om een vliegende foto te maken. Uiteindelijk lukte dat. Bij het uitzoeken van de foto’s 
zag ik, waarom ze zo onrustig was. Bij iedere plant zette ze, al vliegend, één eitje af. 

 Koninginnenpage                                                                                                     Koninginnenpage eiafzettend                                                

Het volgende graskalklandje leverde een Argusvlinder en een Keizersmantel op. 
Omdat de lucht dreigde en de telefoon een behoorlijke bui aangaf, zijn we doorgelopen naar de auto. 
De regen was gelukkig van korte duur, maar bracht geen verkoeling.  

 
 
Argusvlinder 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                Keizersmantel                                                                                                                                  
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5.1. Roche à Lomme 
 

Datum 13 aug. 2020 

We zijn met zeven mensen op pad geweest te weten: Marike, Wim, 

Jaap, Jeanne, Nel en Nel. En Elly als excursieleider. 

We zijn met drie auto’s richting Dourbes 

vertrokken. Dit was overigens al een mooi 

tochtje. 

Bij een oude fabriek, een leerlooierij, werden de auto’s geparkeerd. 

Het terrein van deze fabriek was afgesloten. Daar zagen we gelijk ons eerste 

zwarte roodstaartje. 

De vervallen fabriek zou een mooi decor voor een krimi film zijn geweest. 

We liepen richting het beginpunt van de  
Zwarte Roodstaart 

wandelroute en passeerden daarbij het riviertje de L’eau Blanche. 

Daar hebben we gezocht naar de waterspreeuw of de gele kwik, 

maar beiden hebben zich niet laten zien. Verderop kwam het riviertje 

Eau Noire erbij. Samen vormen zij het riviertje de Viroin. Dat is een 

linkerzijrivier van de Maas. 

Vroeger was het Eau Blanche riviertje een kronkelige rivier. Ze werd heraangelegd tussen 1954 en 

1970. Dat hield in correcties van het tracé en verstevigingen van de rots dammen. Het doel was 

overstromingen te bestrijden en de opbrengst van de landbouwgronden te verbeteren. Deze 

ingrijpen hebben belangrijke gevolgen gehad op de diversiteit van de flora en fauna. Talrijke soorten 

zijn verdwenen of zijn zeldzaam geworden. Herstelwerkzaamheden werden vervolgens uitgevoerd in 

2011, in het kader van het Walphy project. Dit project is erop gericht om de 

fysische en biologische kwaliteit te 

verbeteren. Dit project wordt 

wetenschappelijk gevolgd. 

Project Walphy is een project die samen 

gefinancierd wordt met de Europese Unie. 

Nadat we de route gevonden hadden, 

liepen we langs een stukje weiland waar 

dikbilkoeien lagen. Na een kleine helling kwamen we in het bosrijke gedeelte 

van de wandeling. Daar zagen we een boompje/ struikje met een ons 

onbekende vrucht.                                                                                                             Groot warkruid   

Marike heeft hem meegenomen om hem te determineren. Bleek later een kweepeer te zijn. 

Op een gegeven ogenblik was er een linker zijpad waar we naar beneden konden lopen. We kwamen 

uit bij een spoorweg. We konden daar met een tunneltje onderdoor lopen, en kwamen bij een 

prachtig gebiedje waar veel te zien was. Dit gebied lag aan de 

L ‘eau Blanche, doordat er flinke keien in het water lagen, kan je er eventueel naar de overkant 

lopen. Daar hebben we de eerste juffertjes van deze week gezien. En ook een kolibrievlinder. 

Een bijzonder plantje daar gezien is het warkruid. 

Door het bos hebben we verder gelopen. Er zijn geen 

opvallende waarnemingen gedaan verder, geen 

parelmoervlinders etc. helaas. 

Op het kalkgraslandje waren er geen, nog niet eerder 

genoemde vlinders te vinden. 

Kortom een mooie tocht, maar voor ons helaas geen 

bijzonderheden. Maar met een gezellige groep. 
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5.3 Les Bornes Frontières  
Datum 13 augustus 
 
De wandeling start in Mazee, ten oosten van Treignes aan de 
N99. Er zijn 9 deelnemers. Gijsbert heeft de leiding. Het gaat 
omhoog over de weg met aan beide zijden grasland. Bij een bord 
van Parc national Viroin lopen we het op een helling liggend land 
in. De vele zilverhaver legt een mooie zilveren zweem. Her en 
der verspreid staan solitaire eiken. 
Gijsbert vangt met een klein schepnetje de paarse parelmoervlinder, die we nu allemaal goed kunnen 
bekijken! Dan verder omhoog over een kam. Het pad is een laan met eiken. We stijgen tot 200 meter 

alwaar een prachtig uitzicht richting het Maasdal. Beneden ons ligt de 
plaats Molhain in Frankrijk. We zijn inmiddels al 4 bornes frontieres 
(grensstenen) gepasseerd. Door een hakhoutbos dalen we af. Gerda 
gaat even onderuit, maar wordt gelijk vastgepakt door Mia en is 
meteen weer op de been. Met een 
slinger komen we op dezelfde 
hoogte uit als het hooiland boven. 

Paarse parelmoervlinder                     Bij de weg moeten we kiezen.  
Boven over door het bos met uitkijkpunt of beneden langs de 
Viroin, met risico op veel zonnehitte. We kiezen voor het laatste, 
dat is achteraf bezien goed want heel mooi en toch veel 
schaduw. Af en toe een heerlijke bries brengt verkoeling. Bij een 
brug turen we lang in en over het heldere water. Vlakbij een ideale lunchplek bij een voorde. Hier 
ontstaat voor Marieke een mooie vriendschap met hondje Moustache. 

Verder met de Viroin links en droog hellingbos rechts van 
ons. Het lijkt wel herfst die kleuren. Er lopen koeien door 
de beek, om jaloers op de worden. Een stuk afgekalfde 
oever wordt aandachtig bekeken. En ja. Oeverzwaluwen! 
We kruisen nog 2 maal de beek, maar pas bij de laatste  

Vlagzalm                                                                                                                                                                                       Kleine Tanglibel                   
brug ziet Gijsbert eindelijk de vogels van zijn verlanglijstje. Over een stuk asfaltweg en 
achterafpaadjes langs tuintjes omhoog bereiken we Mazee. Maar niet zonder onze schrik. Mia 
struikelt. Gelukkig geen verkeer. Haar grootste zorg is haar fototoestel. De schaafwond wordt 
behandeld en valt mee. 
Van begin tot eind was dit een prachtige wandeling met vele hoogtepunten. Voor mij een cijfer 9 
waard. 
 

             Edith Klaassen.   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Schaatsenrijders       

 

 

 

 

 

 

Boompieper  
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5.4 fietsen Olloy-Oignies-Le Mesnil-Mazee-Treignes-Matagne-Dourbes-Olloy 
 
Fietsen in de Ardennen! Niet iets waar ik meteen voor zou tekenen, maar op de donderdag waren 

Vincent en ondergetekende het wandelen even beu en zijn we een dagje op de fiets geklommen om 

een rondje Ardennen te doen.  

35 km was het en voor de liefhebber die het ook en keer wil doen het is het rondje Olloy-Oignies-Le 

Mesnil-Mazee-Treignes-Matagne-Dourbes-Olloy geworden. 

Erg gaaf, fysiek flink inspannend als je niet echt getraind bent, maar ik zou het zo weer doen! 

Weinig waarnemingen, behalve dan de rode wouw die zich goed liet bekijken, maar landschappelijk 

erg mooi, je begrijpt zo’n gebied ineens veel beter. 

Een aanrader dus! 

Erik   

 

6.1 Le Croix Sauvage ‘plus’  
 
Datum vrijdag 14-8-2020  
Deelnemers 7: Bart (excursieleider), Sylvia, Gijsbert, Peti, Marieke, 
Gerda, Annelies (verslag) 
Hele dag excursie, 8-16 uur.  
Auto naar Olloy, verder te voet. 
 
Om 8 uur vertrokken we, met een paar auto’s die we in het dorp parkeerden vlak bij de brug over de 
Viroin. Daar had onze excursie een goede start. Terwijl we naar een waterspreeuw keken vloog er 
ook een ijsvogel door het kijkerbeeld. Aan de overkant van de doorgaande weg startten we met de 

wandeling ‘Le Croix Sauvage’. Meteen al een wegberm met 
leuke planten, waaronder Kleine Bevernel en Donderkruid. 
Het weer leek niet erg mee te zitten (of misschien juist wél): 
de regenjassen werden tevoorschijn gehaald. Bij de 
steengroeve werd veel herrie gemaakt door de 
werkzaamheden, maar daarbij stonden ook de hekken naar de 
steengroeve open. Dat gaf ons een goed zicht op de groeve en 
het oude deel waar niet 
meer gewerkt werd.  
 

Waterspreeuw                                                                                                                 

Snel hadden we een mogelijke plek voor de oehoe gevonden. En 
de oehoe zelf, die vandaag ‘thuis’ was! Voor sommigen was dit 
de eerste oehoe-waarneming in hun leven. Vlak bij een tunneltje 
onder de spoorlijn hielden we koffiepauze. De stoomtrein 
hoorden we van verre al aankomen, reed prachtig in ons uitzicht 
voorbij.                                                                                                                                                   Oehoe 

Wij zwaaiden en de machinist liet een vrolijk stoomsignaal horen als antwoord. Het lijkt me een 
mooie route voor ‘Rail away’.  
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Waar de route naar Crois Sauvage afbuigt naar het oosten, 

namen wij een afslag naar de route ‘Roche aux Faucons’. Na 

het oversteken van de Viroin via de spoorbrug, raakten 2 

deelnemers in gesprek over slijmzwammen en merkten niet 

waar de anderen heengegaan waren. Zij kozen precies het 

verkeerde pad en pas na een goed half uur was de groep 

weer verenigd.  

Het pad voerde ons tot aan 

de buitenwijken van Nismes 

en toen weer omhoog. Op de plek waar we een paar dagen geleden 

valken hadden gezien/gehoord zagen we nu een hazelworm.  

We namen een stukje van de route ‘Fondry des Chiens’ en een 

groot stuk van ‘Les Abannets’. Les Abannets volgt de rivier die door      Hazelworm                                  

Nismes loopt (L’Eau Noire) naar het noordoosten. We kregen een prachtig uitzicht op de Roche à 

l’Homme (à Lomme). Aan de voet van deze rots, vlak bij de oude 

leerlooierij, vloeien L’Eau Noire en L’Eau Blanche (uit het kalkrijke 

gebied) samen tot de Viroin. Het pad vervolgt op de zuidoever van de 

Viroin, naar het oosten. We liepen door een prachtig bos met rechts van 

ons de helling met o.a. veel tongvaren en links van ons de rivier. We 

zagen nog een jonge waterspreeuw. Een van ons had het geluk om een 

draaihals te zien! De anderen waren daar wat te haastig voor, het was al 

tamelijk laat en we moesten nog een heel eind. Bij 

Dourbes konden we nog net verhinderen dat we 

een verkeerd pad insloegen (en terug naar Nismes 

zouden lopen). We volgden een stukje van de 

route ‘Les Bornes’, kregen een stevige, zware klim 

voor de kiezen (en het was alweer zó warm). 
Herfststijloos                                                                                                                                                                                  Goudhaantje 

Eindelijk sloten we weer aan op de route ‘Croix sauvage’ en rustten wat bij het 

Croix. Over een klein pad, steil omlaag waren we in een kwartier beneden in 

Olloy. Om 4 uur waren we weer op de camping.  

Het was een mooie, afwisselende route.                                                                                                                                  

De wandeling Les Abannets is heel zeker                     Bonte vliegenvanger vr.           
aan te bevelen. Van Nismes naar Dourbes en 
terug (of andersom natuurlijk), 9 km. Het stuk 
langs de Viroin is erg mooi, waardering 9. (Over 
het gedeelte over de heuvelrug, door het bos 

Blinde Bij                                         terug naar Nismes kan ik niets zeggen, dat                                                                                                                                
hebben we niet gelopen).  
Al met al deden we niet zomaar “le Croix Sauvage plus” maar “plusplus”.                 Heideslak 

We hebben vast meer dan 10 km gelopen, zeker de 2 personen die verdwaalden. Dat vind ik aan de 

lange kant, zeker omdat we overal stilstaan om te zoeken en te kijken.  

Annelies  
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6.2 Les Bornes Frontières  
Datum vrijdag 14 augustus 

Op de laatste excursiedag hebben we, na de enthousiaste verhalen van de 

vorige dag, met een clubje van 4 personen de wandeling langs de grenspalen 

met Frankrijk gelopen. De lucht was bewolkt en vlinders en sprinkhanen 

lieten zich niet of nauwelijks zien. Na wat miezerregen kregen we zelfs een 

buitje over ons heen, maar daarna werd het droog. Ook omdat de 

deskundigheid op het gebied van insecten binnen onze groep beperkt was, 

lag het wandeltempo een stuk hoger dan we van eerdere wandelingen 

gewend waren. Net als de groep van de dag ervoor passeerden we diverse bruggetjes over en 

steilwanden langs de Viroin en de vogels lieten zich daar goed zien. Voor het eerst dit kamp werd de 

Waterspreeuw waargenomen, en ook de Grote gele kwikstaart, IJsvogel en Oeverzwaluw lieten zich 

mooi zien. Om circa 12.45 uur waren we weer terug op de camping. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 Treignes - Vierves-sur-Viroin v.v. 8 km 
Datum vrijdag 14 aug. 

Met een groepje van vier mensen 

getooid met hoofddoekjes in twee 

auto's naar het centrum van het dorp 

Treignes. Aan de andere kant van de 

rivier Viroin door het bos naar de brug in 

het volgende dorp gelopen. Een brede, 

opvallend vlakke weg op een helling van 

carboonsteentjes met aan de zijden 

diverse kruiden. Tijdens de koffie een 

licht buitje mogen ontvangen. Vanaf de 

vijvers bij het park over breed asfalt, 

aldaar een jonge ringslang als 

verkeerslachtoffers 

Bij Vierves konden wij de rivier over. De natuur terug was eentoniger. Het begin van de route is 

verlegd door het dorp, naar een lang smal pad door jong bos en eindigde langs een proefakker, 

waarbij een bordje stond deze niet te betreden. We moesten daar vlak langs een akelig verstoord 

wespennest van 30 Ø : één gewonde.  

 
Jaap W. 
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Het weer tijdens ons kamp 

We zitten in een tijd van 

veranderend klimaat. We 

hébben al het klimaat van 

de toekomst, hoorde ik 

laatst een van de 

weermannen zeggen. 

Daarom in dit 

kampverslag ook iets over 

het weer. Hoewel ik het 

moeilijk vind om het 

verschil aan te geven 

tussen warm en zeer 

warm: de hele week was 

het warm/erg warm en 

instabiel weer.  

Iedere avond hebben we 

buiten in de kring kunnen 

zitten. Er was geen convo, maar die hadden we ook niet echt nodig. We begonnen iedere avond om 8 

uur, behalve na de hoosbui van maandag (toen half 9) en de laatste dag met afscheidsfeestje (half 8). 

Za 8 aug. Zeer warm en zonnig, te warm om te tent op te zetten. De laatste pennen doe ik pas in de 

avond, als het iets afgekoeld is. 

Zo 9 aug. Zonnig, zeer warm. ’s Middags in de verte onweer. Bij ons blijft het droog. 

Ma 10 aug. Zonnig, zeer warm. Tegen 17.40 uur een paar druppels regen, heel eventjes droog en dan 

een hoosbui, die een uur duurt. Met stevig onweer. Gelukkig geen hagelstenen of hevige 

stormvlagen en iedereen overleeft het zonder schade. Het vele water blijkt moeiteloos door de 

bodem te zijn opgenomen. 

Di 11 aug. ’s Ochtends dampig en bewolkt, maar snel weer zonnig en warm. ’s Middags stapelwolken, 

het blijft droog. 

Wo 12 aug. ’s Ochtends bewolkt, maar snel weer zonnig en warm. Broeierig. Avond en nacht wel 

weerlicht in de verte, maar het blijft droog. 

Do 13 aug. ’s Ochtends bewolkt en het klaart snel op. Vanaf circa 11 uur brandt de zon alweer stevig. 

Aan het eind van de middag een klein beetje regen. 

Vr 14 aug. ’s Ochtends zwaar bewolkt met een regenbui. Daarna klaart het op en wordt het weer 

zonnig en warm. 

Za 15 aug. ’s Ochtends bewolkt, maar snel weer zonnig en warm. Onderweg naar huis, in de buurt 

van Luik, een flinke regenbui (met heel veel water op de weg). 

Annelies  

Op de dag van aankomst was het 37° graden. De volgende dagen kwam de temperatuur daar nog 
boven uit. De dag voor vertrek was met 34° graden de koudste van dit kamp. 
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De verzamelde lijsten 

Dagvlinderlijst door Nel K., Bart en Sylvia 

    9-8 10-8 11-8 12-8 13-8 14-8 
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Koninginnepage         X X     X         

Groot koolwitje   X     X   X X X X X X   

Klein koolwitje   X     X   X X X X X X X 

Klein geaderd witje   X X X X   X X X X X X   

Boswitje         X                 

Zuidelijke luzernevlinder (*)                 X         

Citroenvlinder   X X       X   X X       

Kleine vuurvlinder       X     X       X     

Sleedoornpage   X         X             

Eikepage   X   X X                 

Boomblauwtje   X   X     X   X X   X   

Bleek blauwtje         X X X   X   X X   

Bruin blauwtje             X   X X   X   

Icarusblauwtje   X     X   X   X     X   

Kleine ijsvogelvlinder   X                       

Dagpauwoog             X     X   X   

Atalanta   X     X   X X   X X     

Kleine vos     X       X X   X       

Gehakkelde aurelia             X     X       

Keizersmantel   X X   X   X     X X     

Kleine parelmoervlinder         X   X             

Bosrandparelmoervlinder         X                 

Paarse parelmoervlinder          X   X   X X   X   

Bruin zandoogje   X     X   X X X X X X X 

Oranje zandoogje   X X X X   X   X X X X X 

Hooibeestje         X   X X X     X   

Bont zandoogje   X X X X   X   X X X     

Argusvlinder     X X X X X   X X   X   

Rotsvlinder           X X   X X   X   

Bruin dikkopje                   X       

Kalkgraslanddikkopje             X   X         

Groot dikkopje             X             

                            

(*): of gele luzernevlinder                           

 

Toelichting op de dagvlinderlijst 

Viroinval staat bekend als een van de beste vlindergebieden in België. Geen wonder, er zijn nogal wat soorten 

die aan kalkgraslanden zijn gebonden en die zijn er in overvloed. Tenminste, als je in de goede tijd bent. Want 

dat was natuurlijk wel de vraag: wat zou er allemaal nog vliegen als zoveel bloemen al lang uitgebloeid zijn? Er 

vallen direct enkele dingen op als je onze soortenlijst vergelijkt met die van het KNNV-kamp in Viroinval in juni 

2017. Toen regelmatig waargenomen soorten als groot geaderd witje en de kalkgraslandsoort dambordje zijn 
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nu niet gezien. Hun vliegtijd was duidelijk al voorbij. Ook kleine ijsvogelvlinder was toen algemeen en daar 

zagen we nu alleen de eerste dag nog een afgevlogen exemplaar van. De eerste dagen zagen we heel veel 

eikepages, ook op het kampterrein, maar de laatste dagen helemaal niet meer. Het kan zijn dan ook voor deze 

soort de vliegtijd ineens voorbij was, maar dat was dan weel abrupt! Helaas geen Koningspage, net als in 2017. 

Zoals gehoopt zagen we inderdaad regelmatig een aantal typische soorten van kalkgraslanden zoals bleek 

blauwtje en kalkgraslanddikkopje. Die werden in 2017 juist niet gezien omdat dat te vroeg was voor deze 

soorten met maar 1 generatie per jaar. Regelmatig zagen we ook paarse parelmoervinder In de kalkgraslanden, 

met keizersmantel hier de algemeenste parelmoervlinder in deze tijd. Leuk was natuurlijk ook de enkele malen 

heel fraai poserende sleedoornpage. Deze zet zijn eitjes af op sleedoornstruiken die overal in het dal te vinden 

zijn. 

 

Nachtvlinderlijst  

Jeanne Kuijper-Nannenga en Sylvia van Leeuwen 

De nummers boven de kolommen verwijzen naar de nummers van de excursies. 

   9-8 10-8 11-8 12-8 13-8 14-8    

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam  11 12 13 21 22 23 31 32 33 41 42 51 53 61 62 63  Licht-
val 

Omgeving 
kamp 

Rode eikenlichtmot Acrobasis tumidana                   X  

Psi-uil Acronicta cf psi                   X  

Smalle witlijngrasmot   Agriphila selasella                   X  

Blauwooggrasmot Agriphila straminella                   X  

Puta-uil Agrotis puta                   X  

Waaiermot Alucita hexadactyla                    X 

Roodbruine vlekuil Amphipoea oculea                   X  

Brandnetelmot   Anthophila fabriciana          X           

Piramidevlinder Amphipyra pyramidea                   X  

Grote beer Arctia caja                   X  

Gamma-uil Aurographa gamma                   X  

Bruine grijsbanspanner (li) Cabera exanthemata                   X  

Grijsbandspanner onbekend Cabera spec.                   X  

Gestreepte goudspanner Camptogramma bilineata                   X  

Karmozijnrood weeskind Catocala sponsa  X           X      X  

Hyena Cosmia trapezina                   X  

Schedeldrager Craniophora ligustri                   X  

Donkergroene korstmosuil Cryphia algae                   X  

Gele oogspanner Cyclophora linearia                   X  

Gewone spiegelmot Cydia splendana                   X  

Roodbandbeer Diacrisia sannio        X             

Naaldboombeertje Eilema depressa                   X  

Glad beertje Eilema griseola                   X  

Bruine daguil Euclidia glyphica    X                 

Spaanse vlag Euplagia quadripunctaria  X  X  X X X    X   X    X  

Vuursteenvlinder Habrosyne pyritoides                   X  

Bruine molmboorder Harpella forficella     X                

Tere zomervlinder Hemistola chrysoprasaria                   X  

Egale bosrankspanner Horisme tersata                   X  

Grijze stipspanner Idaea aversata                   X  

Geelbruine houtuil Lithophane socia                   X  

Ganietuil Lycophotia porphyrea                   X  

Gerimpelde spanner Macaria liturata                   X  

Klaverblaadje Macaria notata                   X  

Kolibrievlinder Macroglossum stellatarum  X      X     X        

Halmrupsvlinder Mesapamea secalis                   X  

Rozenblaadje Miltochrista miniata                   X  

Witstipgrasuil Mythimna albipuncta                   X  

Dromedaris Notodonta dromedarius                   X  

Kameeltje Notodonta ziczac                   X  

Hagedoornvlinder Opisthograptis luteolata                   X  

Taxusspikkelspanner Peribatobes rhombodaria                   X  

Wapendrager Phalera bucephala               X      

Berkenbrandvlerkvlinder Pheosia gnoma                   X  

Brandvlerkvlinder Pheosia tremula                   X  

Eikenlichtmot Phycita roborella                   X  
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam  11 12 13 21 22 23 31 32 33 41 42 51 53 61 62 63  Licht-
val 

Omgeving 
kamp 

Goudvenstertje Plusia festucae                   X  

Esdoorntandvlinder Ptilodon cucullina                   X  

Muntvlindertje Pyrausta aurata     X                

Eikenprocessierups Thaumetopoea processionea                   X  

Braamvlinder Thyatira batis                     X  

Oranje wortelboorder Triodia sylvina                     X  

Gele eenstaart   Watsonalla binaria                   X  

Bruine zwartstipuil Xestia baja                   X  

 

Toelichting op de nachtvlinderlijst 

Tijdens de excursies werd dagelijks de Spaanse vlag gezien. Ook zagen we regelmatig grote rood met bruine nachtvlinders 

vliegen die op een boomstam gingen zitten en dan uitstekend gecamoufleerd waren. Het bleek het Karmozijnrood 

weeskind. De naam verwijst naar de kleur van de ondervleugels: het rood is opvallend wanneer ze vliegen, maar niet meer 

zichtbaar zodra ze gaan zitten. De meeste nachtvlinders werden waargenomen dankzij een nachtvlinderval met UV-A-lamp 

die Erik Dinslage had meegenomen. Deze werd naast zijn tent opgezet in de nachten van 10-11 en 11-12 augustus. De 

volgende ochtend kon iedereen de vangsten bewonderen. Er kwamen heel veel vlinders van de Eikenprocessierups op af, 

maar ook allerlei andere soorten. De meeste vlinders uit deze val zijn op naam gebracht door Jeanne en via foto’s die Sylvia 

heeft gepost op waarnemingen.be. Hieronder een kleine selectie. 

 
Berkenbrandvlerkvlinder, nachtvlinderval 

 
Eikenprocessierups, nachtvlinderval 

 
Vuursteenvlinder, nachtvlinderval 

 
Spaanse vlag bij Treignes 

 
Karmozijnrood weeskind op boom bij Olloy 

 
Grote beer, nachtvlinderval 
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Grote zilverreiger x 1

Blauwe reiger x x x x x x x x 8

Grote canadese gans x x 2

Wilde eend x x x x x x x x 8

Wespendief x x 2

Rode wouw x 1

Havik x 1

Buizerd x x x x x x x x x 9

Torenvalk x x 2

Slechtvalk x 1

Fazant x 1

Waterhoen x 1

Houtsnip x x 2

Holenduif x x x x 4

Houtduif x x x x x x x x x x x x 12

Turkse tortel x x x x x x x x x 9

IJsvogel x x x x x 5

Draaihals x 1

Groene  specht x x x x x x x x 8

Grote bonte specht x x x x x x x x x x 10

Kleine bonte specht x 1

Oeverzwaluw x x 2

Boerenzwaluw x x x x x x x x 8

Huiszwaluw x x x x x x x x x x x x 12

Boompieper x 1

Gele kwikstaart x 1

Grote gele kwikstaart x x x x x 5

Witte kwikstaart x x x x x 5

Waterspreeuw x x x 3

Winterkoning x x x x x x x x 8

Heggenmus x 1

Roodborst x x x x x 5

Zwarte roodstaart x x x x x x 6

Tapuit x 1

Merel x x x x x x x x x x x 11

Zanglijster x x 2

Grasmus x x x 3

Zwartkop x x 2

Tjiftjaf x x x x 4

Goudhaantje x 1

Bonte vliegenvanger x x 2

Staartmees x 1

Zwarte mees x x 2

Pimpelmees x x x x x x 6

Koolmees x x x x x x x x x 9

Boomklever x x x x x x x x x x x x 12

Boomkruiper x 1

Gaai x x x x x x x x x 9

Ekster x x x x x x x x 8

Kauw x x x x 4

Zwarte kraai x x x x x x x 7

Raaf x x x x 4

Spreeuw x x x 3

Huismus x x x x x x x x x x 10

Vink x x x x x x x x x 9

Putter x 1

Totaal soorten per dag 12 19 9 10 4 24 0 20 14 10 19 12 23 1 24 15 21

                  

* onduidelijk Op formulier staat Ex.  2.2 op 10.8 en Roche a Lomme, notulant niet vermeld. Op achterzijde staat 1.3

**  Notulant onbekend

*** Formulier van deze excursie ontbreekt

+  grotere ronde
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Planten in de Viroinval in augustus  

Bart van Tooren 

Het dal van de Viroin is voor plantenliefhebbers een heel belangrijke bestemming in België. 

Immers, weinig gebieden in België zijn zo bloemrijk en zo rijk aan bijzondere soorten. De 

talrijke kalkgraslanden zijn beroemd vanwege onder andere de vele soorten orchideeën, de 

bossen herbergen een rijke voorjaarsflora en zelfs de wegbermen zijn hier meestal nog heel 

bloemrijk. Maar dat is allemaal in het voorjaar, hoe is het er in augustus na een heel warme 

droge zomer? Dat was een spannende vraag voor ons kamp in Viroinval.  

Orchideeën hoefden we natuurlijk niet meer te verwachten. Alleen Lotte vond een nog maar 

net uitgebloeide maar goede herkenbare bruinrode wespenorchis. Ook de bokkenorchis is 

uitgebloeid nog wel te herkennen maar verder kwamen we toch niet met de orchideeën.  

De grote kalkgraslanden waren vaak erg kaal, zoals rond de Fondry des Chiens en 

bijvoorbeeld ook de Tienne Breumont. Behalve de droogte speelde hier vaak ook begrazing 

door schapen een rol. Af en toe bloeit er dan nog een echte gamander, grote tijm, geel 

zonneroosje of een plantje verfbrem. Maar op kleinere kalkgraslandjes tussen het bos zoals 

in de buurt van Roche à Lomme of bij Treignes, oogt de vegetatie veel weelderiger. Hier 

zagen we bijvoorbeeld bijna bloeiende Duitse gentiaan maar ook bloeiende driedistel, 

blauwe knoop, duifkruid, beemdkroon, aarddistel en kalkwalstro. Op sommige 

kalkgraslanden maar ook op kalkrotsen bloeiden het gele sikkelgoudscherm nu volop en op 

de top van de Roche à Lomme bloeide de heel zeldzame kalkaster. Wimperparelgras toonde 

hier de zo mooi tegen de achtergrond afstekende witte pollen. Kogelbloem en kogellook 

waren op de rotsen al lang uitgebloeid maar nog wel goed herkenbaar. Dat alles gevoegd bij 

toch nog regelmatig bloeiend aangetroffen algemenere soorten zoals grasklokje, maakt dat 

de kalkgraslanden en kalkrotsen toch nog steeds erg de moeite waard waren.  

Buiten de kalkgraslanden bloeide er nog van alles. In bermen gaat het dan om soorten als 

donderkruid, echte guldenroede, betonie, kleine steentijm, zwarte engbloem, slangenkruid, 

knoopkruid, wilde marjolein en enkele soorten klokjes, net uitgebloeid was geel 

vingerhoedskruid. In akkers vonden we o.a. kleine wolfsmelk en akkerandoorn. Op vochtiger 

plekken gaven soorten als kattenstaart, koninginnenkruid en grote valeriaan kleur aan het 

landschap. Elke keer weer mooi waren langs de beken de enorme planten, soms hele velden 

vormend, van kleine kaardenbol. Een prachtige plant die je in Nederland te weinig ziet.  

De laatste dag kondigde het einde van de zomer aan: op het weggetje naar de steengroeve 

bloeide de eerste herfsttijloos. 

In de tabel zijn alle soorten opgenomen die we tijdens het kamp genoteerd hebben. 

Sommige heel algemene soorten zullen wellicht ontbreken.  

Toelichting op de soortenlijst: met Rode Lijst wordt de Rode lijst van Nederland bedoeld. In 

deze kolom de volgende afkortingen: EB = ernstig bedreigd, BE = bedreigd, KW = kwetsbaar, 

GE = gevoelig.  België achter een soort betekent dat de soort wel in België maar niet in 

Nederland wild voorkomt.  
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Soortenlijst hogere planten Viroinval 2020 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
Rode 
Lijst Familie 

        

Acer campestre Spaanse aak   Sapindaceae 

Acer platanoides Noorse esdoorn   Sapindaceae 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn   Sapindaceae 

Achillea millefolium Duizendblad   Asteraceae 

Aegopodium podagraria Zevenblad   Apiaceae 

Aethusa cynapium Hondspeterselie   Apiaceae 

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie GE Rosaceae 

Agrostis capillaris Gewoon struisgras   Poaceae 

Aira caryophyllea Zilverhaver   Poaceae 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen   Lamiaceae 

Alchemilla mollis Fraaie vrouwenmantel   Rosaceae 

Alliaria petiolata Look-zonder-look   Brassicaceae 

Allium oleraceum Moeslook KW Amaryllidaceae 

Allium sphaerocephalon Kogellook België Amaryllidaceae 

Allium vineale Kraailook   Amaryllidaceae 

Alnus glutinosa Zwarte els   Betulaceae 

Alopecurus myosuroides Duist   Poaceae 

Amaranthus retroflexus Papegaaienkruid   Amaranthaceae 

Anagallis arvensis Rood guichelheil   Primulaceae 

Angelica sylvestris Gewone engelwortel   Apiaceae 

Anisantha sterilis IJle dravik   Poaceae 

Anthemis arvensis Valse kamille KW Asteraceae 

Anthyllis vulneraria Wondklaver   Fabaceae 

Aquilegia vulgaris Wilde akelei   Ranunculaceae 

Arctium lappa Grote klit   Asteraceae 

Arctium minus Gewone klit   Asteraceae 

Arrhenatherum elatius Gewone glanshaver   Poaceae 

Artemisia vulgaris Bijvoet   Asteraceae 

Arum maculatum Gevlekte aronskelk   Araceae 

Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel   Aspleniaceae 

Asplenium ruta-muraria Muurvaren   Aspleniaceae 

Asplenium scolopendrium Tongvaren   Aspleniaceae 

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren   Aspleniaceae 

Aster linosyris Kalkaster België Asteraceae 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren   Athyriaceae 

Atriplex prostrata Spiesmelde   Amaranthaceae 

Avenella flexuosa Bochtige smele   Poaceae 

Berula erecta Kleine watereppe   Apiaceae 

Betonica officinalis Betonie BE Lamiaceae 

Brachypodium pinnatum Gevinde kortsteel   Poaceae 

Brachypodium sylvaticum Boskortsteel   Poaceae 

Briza media Bevertjes KW Poaceae 

Bromopsis ramosa Ruwe dravik EB Poaceae 

Bryonia dioica Heggenrank   Cucurbitaceae 

Bupleurum falcatum Sikkelgoudscherm België Apiaceae 

Buxus sempervirens Buxus België Buxaceae 

Calluna vulgaris Struikhei   Ericaceae 

Campanula rapunculoides Akkerklokje   Campanulaceae 
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Campanula rapunculus Rapunzelklokje KW Campanulaceae 

Campanula rotundifolia Grasklokje   Campanulaceae 

Campanula trachelium Ruig klokje   Campanulaceae 

Carduus crispus Kruldistel   Asteraceae 

Carex divulsa/leersii Groene bermzegge   Cyperaceae 

Carex flacca Zeegroene zegge   Cyperaceae 

Carex nigra Zwarte zegge   Cyperaceae 

Carex pendula Hangende zegge   Cyperaceae 

Carex sylvatica Boszegge   Cyperaceae 

Carlina vulgaris Driedistel BE Asteraceae 

Carpinus betulus Haagbeuk   Betulaceae 

Centaurea jacea Knoopkruid   Asteraceae 

Centaurea scabiosa Grote centaurie   Asteraceae 

Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid   Gentianaceae 

Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid   Gentianaceae 

Centranthus ruber Rode spoorbloem België Caprifoliaceae 

Chaenorhinum minus Kleine leeuwenbek   Plantaginaceae 

Chaerophyllum temulum Dolle kervel   Apiaceae 

Chamaenerion angustifolium Wilgenroosje   Onagraceae 

Chelidonium majus Stinkende gouwe   Papaveraceae 

Cichorium intybus Wilde cichorei   Asteraceae 

Circaea lutetiana Groot heksenkruid   Onagraceae 

Cirsium acaule Aarddistel KW Asteraceae 

Cirsium arvense Akkerdistel   Asteraceae 

Cirsium palustre Kale jonker   Asteraceae 

Cirsium vulgare Speerdistel   Asteraceae 

Clematis vitalba Bosrank   Ranunculaceae 

Clinopodium acinos Kleine steentijm BE Lamiaceae 

Clinopodium vulgare Borstelkrans   Lamiaceae 

Colchicum autumnale Herfsttijloos KW Colchicaceae 

Convallaria majalis Lelietje-van-dalen   Asparagaceae 

Convolvulus arvensis Akkerwinde   Convolvulaceae 

Convolvulus sepium Haagwinde   Convolvulaceae 

Cornus mas Gele kornoelje GE Cornaceae 

Cornus sanguinea Rode kornoelje   Cornaceae 

Corylus avellana Hazelaar   Betulaceae 

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn KW Rosaceae 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn   Rosaceae 

Crepis capillaris Klein streepzaad   Asteraceae 

Cruciata laevipes Kruisbladwalstro KW Rubiaceae 

Cuscuta europaea Groot warkruid   Convolvulaceae 

Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek   Plantaginaceae 

Cytisus scoparius Brem   Fabaceae 

Dactylis glomerata Gewone kropaar   Poaceae 

Daucus carota Peen   Apiaceae 

Deschampsia cespitosa Ruwe smele   Poaceae 

Dianthus carthusianorum Kartuizer anjer België Caryophyllaceae 

Digitalis lutea Geel vingerhoedskruid België Plantaginaceae 

Digitalis purpurea Vingerhoedskruid   Plantaginaceae 

Dipsacus fullonum Grote kaardenbol   Caprifoliaceae 

Dipsacus pilosus Kleine kaardenbol   Caprifoliaceae 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren   Dryopteridaceae 
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Echium vulgare Slangenkruid   Boraginaceae 

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje   Onagraceae 

Epipactis atrorubens Bruinrode wespenorchis EB Orchidaceae 

Equisetum arvense Heermoes   Equisetaceae 

Erigeron annuus Zomerfijnstraal   Asteraceae 

Erigeron canadensis Canadese fijnstraal   Asteraceae 

Erysimum cheiri Muurbloem EB Brassicaceae 

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts   Celastraceae 

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid   Asteraceae 

Euphorbia amygdaloides Amandelwolfsmelk GE Euphorbiaceae 

Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk   Euphorbiaceae 

Euphorbia esula Heksenmelk   Euphorbiaceae 

Euphorbia exigua Kleine wolfsmelk KW Euphorbiaceae 

Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid   Euphorbiaceae 

Euphrasia stricta s.l. Stijve ogentroost s.l. GE Orobanchaceae 

Fagus sylvatica Beuk   Fagaceae 

Fallopia convolvulus Zwaluwtong   Polygonaceae 

Fallopia japonica Japanse duizendknoop   Polygonaceae 

Filipendula ulmaria Moerasspirea   Rosaceae 

Fragaria moschata Grote bosaardbei EB Rosaceae 

Fragaria vesca Bosaardbei GE Rosaceae 

Frangula alnus Sporkehout   Rhamnaceae 

Fraxinus excelsior Es   Oleaceae 

Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel   Lamiaceae 

Galium mollugo Glad walstro   Rubiaceae 

Galium pumilum Kalkwalstro KW Rubiaceae 

Galium verum Geel walstro   Rubiaceae 

Genista tinctoria Verfbrem BE Fabaceae 

Genistella sagittalis Pijlbrem België Fabaceae 

Gentianella germanica Duitse gentiaan BE Gentianaceae 

Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek   Geraniaceae 

Geranium molle Zachte ooievaarsbek   Geraniaceae 

Geranium robertianum Robertskruid   Geraniaceae 

Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek België Geraniaceae 

Geum urbanum Geel nagelkruid   Rosaceae 

Glebionis segetum Gele ganzenbloem   Asteraceae 

Globularia punctata Kogelbloem België Globulariaceae 

Hedera helix Klimop   Araliaceae 

Helianthemum nummularium Geel zonneroosje GE Cistaceae 

Helleborus foetidus Stinkend nieskruid   Ranunculaceae 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw   Apiaceae 

Himantoglossum hircinum Bokkenorchis GE Orchidaceae 

Hordeum murinum Kruipertje   Poaceae 

Humulus lupulus Hop   Cannabaceae 

Hypericum hirsutum Ruig hertshooi KW Hypericaceae 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid   Hypericaceae 

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid   Asteraceae 

Ilex aquifolium Hulst   Aquifoliaceae 

Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien exoot Balsaminaceae 

Impatiens noli-tangere Groot springzaad   Balsaminaceae 

Impatiens parviflora Klein springzaad   Balsaminaceae 

Inula conyzae Donderkruid   Asteraceae 
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Iris pseudacorus Gele lis   Iridaceae 

Jacobaea vulgaris Gewoon jakobskruiskruid   Asteraceae 

Jasione montana Zandblauwtje   Campanulaceae 

Juncus effusus Pitrus   Juncaceae 

Juncus inflexus Zeegroene rus   Juncaceae 

Juniperus communis Jeneverbes GE Cupressaceae 

Knautia arvensis Beemdkroon KW Caprifoliaceae 

Lactuca serriola Kompassla   Asteraceae 

Lapsana communis Akkerkool   Asteraceae 

Lathyrus linifolius Knollathyrus EB Fabaceae 

Lathyrus pratensis Veldlathyrus   Fabaceae 

Lathyrus sylvestris Boslathyrus   Fabaceae 

Lathyrus tuberosus Aardaker   Fabaceae 

Leucanthemum vulgare Gewone margriet   Asteraceae 

Ligustrum vulgare Wilde liguster   Oleaceae 

Linaria vulgaris Vlasbekje   Plantaginaceae 

Linum catharticum Geelhartje KW Linaceae 

Logfia minima Dwergviltkruid   Asteraceae 

Lolium perenne Engels raaigras   Poaceae 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie   Caprifoliaceae 

Lotus corniculatus Gewone rolklaver s.s.   Fabaceae 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver   Fabaceae 

Luzula luzuloides Witte veldbies   Juncaceae 

Luzula pilosa Ruige veldbies   Juncaceae 

Luzula sylvatica Grote veldbies   Juncaceae 

Lycopus europaeus Wolfspoot   Lamiaceae 

Lysimachia nummularia Penningkruid   Primulaceae 

Lythrum salicaria Grote kattenstaart   Lythraceae 

Maianthemum bifolium Dalkruid   Asparagaceae 

Malus sylvestris s.s. Wilde appel   Rosaceae 

Malva moschata Muskuskaasjeskruid   Malvaceae 

Malva neglecta Klein kaasjeskruid   Malvaceae 

Malva sylvestris Groot kaasjeskruid   Malvaceae 

Medicago lupulina Hopklaver   Fabaceae 

Medicago sativa Luzerne   Fabaceae 

Melampyrum pratense Hengel   Orobanchaceae 

Melica ciliata Wimperparelgras België Poaceae 

Melica nutans Knikkend parelgras België Poaceae 

Melica uniflora Eenbloemig parelgras   Poaceae 

Melilotus albus Witte honingklaver   Fabaceae 

Melilotus altissimus Goudgele honingklaver   Fabaceae 

Mentha aquatica Watermunt   Lamiaceae 

Mentha arvensis Akkermunt   Lamiaceae 

Mentha longifolia Hertsmunt   Lamiaceae 

Mercurialis annua Tuinbingelkruid   Euphorbiaceae 

Mercurialis perennis Bosbingelkruid   Euphorbiaceae 

Mespilus germanica Mispel   Rosaceae 

Milium effusum Bosgierstgras   Poaceae 

Mycelis muralis Muursla   Asteraceae 

Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje   Boraginaceae 

Ononis spinosa subsp. procurrens Kruipend stalkruid   Fabaceae 

Origanum vulgare Wilde marjolein   Lamiaceae 
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Orobanche minor Klavervreter KW Orobanchaceae 

Orobanche rapum-genistae Grote bremraap BE Orobanchaceae 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring   Oxalidaceae 

Oxalis stricta Stijve klaverzuring   Oxalidaceae 

Papaver dubium Bleke klaproos   Papaveraceae 

Papaver rhoeas Grote klaproos   Papaveraceae 

Parthenocissus quinquefolia Vijfbladige wingerd exoot Vitaceae 

Parthenocissus vitacea Valse wingerd   Vitaceae 

Pastinaca sativa Gewone pastinaak   Apiaceae 

Persicaria bistorta Adderwortel   Polygonaceae 

Persicaria hydropiper Waterpeper   Polygonaceae 

Petasites hybridus Groot hoefblad   Asteraceae 

Phalaris arundinacea Rietgras   Poaceae 

Phleum nodosum Klein timoteegras   Poaceae 

Phleum pratense Gewoon timoteegras   Poaceae 

Picris hieracioides Echt bitterkruid   Asteraceae 

Pilosella aurantiaca Oranje havikskruid   Asteraceae 

Pilosella officinarum Muizenoor   Asteraceae 

Pimpinella saxifraga Kleine bevernel KW Apiaceae 

Pinus nigra Zwarte den   Pinaceae 

Pinus sylvestris Grove den   Pinaceae 

Plantago lanceolata Smalle weegbree   Plantaginaceae 

Plantago major Grote weegbree   Plantaginaceae 

Plantago media Ruige weegbree KW Plantaginaceae 

Poa nemoralis Schaduwgras   Poaceae 

Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem KW Polygalaceae 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel   Asparagaceae 

Polygonatum odoratum Welriekende salomonszegel   Asparagaceae 

Polygonatum verticillatum Kranssalomonszegel GE Asparagaceae 

Polygonatum verticillatum Kranssalomonszegel GE Asparagaceae 

Polygonum aviculare Gewoon varkensgras   Polygonaceae 

Polypodium interjectum Brede eikvaren   Polypodiaceae 

Polypodium vulgare Gewone eikvaren   Polypodiaceae 

Polystichum aculeatum Stijve naaldvaren   Dryopteridaceae 

Polystichum setiferum Zachte naaldvaren   Dryopteridaceae 

Populus tremula Ratelpopulier   Salicaceae 

Potentilla anserina Zilverschoon   Rosaceae 

Potentilla argentea Viltganzerik   Rosaceae 

Potentilla erecta Tormentil   Rosaceae 

Potentilla indica Schijnaardbei exoot Rosaceae 

Potentilla reptans Vijfvingerkruid   Rosaceae 

Potentilla verna Voorjaarsganzerik BE Rosaceae 

Poterium sanguisorba  Kleine pimpernel   Rosaceae 

Primula elatior Slanke sleutelbloem   Primulaceae 

Prunella vulgaris Gewone brunel   Lamiaceae 

Prunus avium Zoete kers   Rosaceae 

Prunus spinosa Sleedoorn   Rosaceae 

Pseudotsuga menziesii Douglasspar exoot Pinaceae 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren   Dennstaedtiaceae 

Quercus petraea Wintereik   Fagaceae 

Quercus pubescens Donzige eik België Fagaceae 

Quercus robur Zomereik   Fagaceae 
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Ranunculus acris Scherpe boterbloem   Ranunculaceae 

Ranunculus fluitans Vlottende waterranonkel BE Ranunculaceae 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem   Ranunculaceae 

Reseda lutea Wilde reseda   Resedaceae 

Reseda luteola Wouw   Resedaceae 

Rhamnus cathartica Wegedoorn   Rhamnaceae 

Rhinanthus minor Kleine ratelaar GE Orobanchaceae 

Ribes rubrum Aalbes   Grossulariaceae 

Ribes uva-crispa Kruisbes   Grossulariaceae 

Robinia pseudoacacia Robinia   Fabaceae 

Rorippa amphibia Gele waterkers   Brassicaceae 

Rosa arvensis Bosroos   Rosaceae 

Rosa rubiginosa Egelantier   Rosaceae 

Rumex acetosella Schapenzuring  Polygonaceae 

Rumex scutatus Spaanse zuring GE Polygonaceae 

Sagina procumbens Liggende vetmuur   Caryophyllaceae 

Salix alba Schietwilg   Salicaceae 

Salix purpurea Bittere wilg   Salicaceae 

Salvia pratensis Veldsalie KW Lamiaceae 

Sambucus ebulus Kruidvlier KW Adoxaceae 

Sambucus nigra Gewone vlier   Adoxaceae 

Sambucus racemosa Trosvlier   Adoxaceae 

Saponaria officinalis Zeepkruid   Caryophyllaceae 

Scabiosa columbaria Duifkruid BE Caprifoliaceae 

Schedonorus giganteus Reuzenzwenkgras   Poaceae 

Scleranthus annuus Eenjarige hardbloem   Caryophyllaceae 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid   Scrophulariaceae 

Sedum acre Muurpeper   Crassulaceae 

Sedum album Wit vetkruid   Crassulaceae 

Sedum rupestre Tripmadam KW Crassulaceae 

Senecio inaequidens Bezemkruiskruid exoot Asteraceae 

Senecio ovatus Schaduwkruiskruid   Asteraceae 

Senecio vulgaris Klein kruiskruid   Asteraceae 

Seseli libanotis Hertswortel België Apiaceae 

Sesleria caerulea Blauwgras België Poaceae 

Silene dioica Dagkoekoeksbloem   Caryophyllaceae 

Silene latifolia subsp. alba Avondkoekoeksbloem   Caryophyllaceae 

Silene nutans Nachtsilene   Caryophyllaceae 

Solanum dulcamara Bitterzoet   Solanaceae 

Solidago gigantea Late guldenroede exoot Asteraceae 

Solidago virgaurea Echte guldenroede KW Asteraceae 

Sonchus asper Gekroesde melkdistel   Asteraceae 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes   Rosaceae 

Stachys alpina Alpenandoorn GE Lamiaceae 

Stachys arvensis Akkerandoorn KW Lamiaceae 

Stachys palustris Moerasandoorn   Lamiaceae 

Stachys sylvatica Bosandoorn   Lamiaceae 

Stellaria aquatica Watermuur   Caryophyllaceae 

Stellaria holostea Grote muur   Caryophyllaceae 

Succisa pratensis Blauwe knoop GE Caprifoliaceae 

Symphytum officinale Gewone smeerwortel   Boraginaceae 

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid   Asteraceae 
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Teucrium chamaedrys Echte gamander GE Lamiaceae 

Teucrium scorodonia Valse salie   Lamiaceae 

Thlaspi arvense Witte krodde   Brassicaceae 

Thymus pulegioides Grote tijm   Lamiaceae 

Tilia cordata Winterlinde   Malvaceae 

Tilia platyphyllos Zomerlinde   Malvaceae 

Torilis arvensis Akkerdoornzaad BE Apiaceae 

Torilis japonica Heggendoornzaad   Apiaceae 

Tragopogon pratensis Gele morgenster   Asteraceae 

Trifolium arvense Hazenpootje   Fabaceae 

Trifolium medium Bochtige klaver KW Fabaceae 

Trifolium pratense Rode klaver   Fabaceae 

Trifolium repens Witte klaver   Fabaceae 

Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille   Asteraceae 

Tussilago farfara Klein hoefblad   Asteraceae 

Typha latifolia Grote lisdodde   Typhaceae 

Urtica dioica Grote brandnetel   Urticaceae 

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes   Ericaceae 

Valeriana officinalis Echte valeriaan   Caprifoliaceae 

Verbascum nigrum Zwarte toorts   Scrophulariaceae 

Verbena officinalis IJzerhard   Verbenaceae 

Veronica beccabunga Beekpunge   Plantaginaceae 

Veronica serpyllifolia Tijmereprijs   Plantaginaceae 

Viburnum lantana Wollige sneeuwbal   Adoxaceae 

Viburnum opulus Gelderse roos   Adoxaceae 

Vicia cracca Vogelwikke   Fabaceae 

Vinca major Grote maagdenpalm exoot Apocynaceae 

Vincetoxicum nigrum Zwarte engbloem exoot Apocynaceae 

Viola arvensis Akkerviooltje   Violaceae 

Viola hirta Ruig viooltje KW Violaceae 

Viola odorata Maarts viooltje   Violaceae 

Viscum album Maretak   Santalaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driedistel                                                               Schaduwkruiskruid                                             Zwarte toorts 
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Slakken in de Viroinval 

Sylvia van Leeuwen 

Door de kalkrijke bodem, de vele ongestoorde natuurgebieden en het gevarieerde landschap is de 

Viroinval een van de rijkste gebieden van België voor landslakken. Daar heb ik me dan ook vooral op 

gericht. Tijdens het kamp werden 2 soorten naaktslakken, 48 soorten landslakken met een huisje en 

4 soorten van zoet water gevonden, waaronder veel soorten die in België (en Nederland) zeldzaam of 

zeer zeldzaam zijn. Opvallend is dat er vrijwel geen naaktslakken gezien zijn en dat van het 

merendeel van de landslakkensoorten alleen lege huisjes gevonden zijn. Het warme weer en de 

enorme droogte tijdens het kamp, vooraf gegaan door drie zeer warme droge zomers op een rij zijn 

daar vermoedelijk debet aan. Warmte-minnende soorten zoals grasslakken en heideslakken kunnen 

daar goed tegen, maar veel andere slakkensoorten kruipen weg in de bodem en ook de sterfte zal 

ongetwijfeld hoger zijn dan normaal.  

Omdat er ook zoveel vlinders en planten waren die mijn aandacht vroegen, heb ik niet erg intensief 

naar landslakken gezocht. Ik heb genoteerd en opgeraapt waar mijn oog op viel en slechts op enkele 

(pauze-)plekken heb ik wat beter gezocht. Ik ben ook niet toegekomen aan het nemen van 

bodemmonsters, met die methode zijn vast nog veel meer soorten te vinden. De lijst van 

zoetwatersoorten is verre van compleet omdat ik niet actief met een zeef gezocht heb in de beken. 

Dat laatste is wel nodig om een goed beeld van de waterfauna te krijgen. 

Toch is het aantal gevonden soorten (54) verrassend hoog. Bij het KNNV-kampverslag van 2017 

werden ongeveer even veel soorten gemeld, maar toen ging het om 8 soorten naaktslakken, 34 

soorten huisjesslakken en 8 soorten van zoet water. Uiteraard zit er ook veel overeenkomst in de 

soortenlijsten. De soortenlijst is onderdeel van de lijst overige organismen (pagina 35 en verder). 

Hieronder zijn enkele opvallende soorten afgebeeld. 

  
Geruite rondmondhoren is een typische soort van 

kalkgebieden en was in de Viroinval op veel 

plekken te vinden. 

 
Ook de Heideslak was op vrijwel alle 

kalkgraslanden te vinden. Deze soort kan goed 

tegen warmte en droogte. 
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Kleine 

karthuizerslak in 

zomerslaap: de 

slak sluit de 

mondopening af 

met een vliesje 

tegen uitdroging 

en kan zo dagen of 

weken blijven 

zitten.   
Het zeer zeldzame Rotstolletje leeft op de top 

van de Roche à Lomme. Het slakje wordt 

maximaal 3 mm groot en leeft van 

korstmossen op kalkrotsen. 

  
Parende wijngaardslakken bij Olloy-sur-Viroin. 

Lege huisjes van wijngaardslakken waren op 

vrijwel elke excursie te vinden. 

 
Zwartgerande tuinslak met fraaie kleurbanden 

in de omgeving van Olloy-sur-Viroin. 

 
Struikslak bij Mazée lijkt wat op een tuinslak 

maar heeft een vrijwel wit huisje met duidelijke 

navel. 

 
Gestippelde kielnaaktslak, een zeldzame soort 

in het bos nabij Roche à Lomme. 
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Lijsten van overige organismen door Jaap W. 
 
Met de vetgedrukte benaming van evolutionaire groepen is gepoogd orde te scheppen in de 
opsomming van de grote biodiversiteit. Onder diverse groepen zijn er zeldzame soorten gevonden 
die gebonden zijn aan kalkgrond. De aanwezigheid van kalk is ook een belangrijke oorzaak van de 
beroemde rijkdom van de biodiversiteit in Virionval. 
De opgestelde veldlijst toont natuurlijk een afspiegeling van de belangstelling van de deelnemers. 
Zonder hengel zes soorten vissen spotten gaat menigeen te boven. Er is kennelijk wel een discussie 
geweest over de Blankvoorn en de Brasem, want de groene formulieren spreken elkaar tegen, met 
doorhalingen en vraagtekens. Ook gedometiseerde beesten zijn opgenomen, al ontbreekt de Felis 
catus – de Huiskat, en is er kennelijk geen last geweest van de steekmug. Meermaals werden dieren 
als verkeerslachtoffer aangetroffen, o.a. van de Gevlekte ringslang – Natrix helvetica en de 
Hazelworm – Anguis fragilis. 
Bij de grote biodiversiteit dazelde het mij soms in de volgorde van bijzondere groepen: Amoebozoa 
bleek geen plant, geen dier maar een slijmzwam. Om de lange lijst enigszins te verzachten had ik 
gemakzuchtig het plan opgevat om alleen de zeldzaamheden toe te lichten, dat bleek te veel werk.  
Veel van de waargenomen soorten zijn zorgvuldig gedocumenteerd en de gegevens openbaar 
beschikbaar gesteld voor andere belanghebbenden. Deze waarnemingen worden nog steeds 
becommentarieerd en wanneer de waarneming bevestigd is door een specialist dan, is dat 
aangegeven met XV 
 

   11 12 13 21 22 23 31 32 33 41 42 51 53 61 62 63   lichtval 
Omgeving 
kamp 

Levermossen – Marchantiophyta                                         

Boomvorkje – Metzgeria spec.   X                                     

Helmroestmos – Frullania dilatata   X                       
X
V 

            

Bladmossen – Bryophyta                                         

Groot kringmos – Neckera crispa 
  zeer zeldzaam   

                    
X
V                 

Pluimstaartmos – Rhytidiadelphus triquetrus           X 
X
V 

   X              

Geplooid snavelmos – Eurhynchium striatum         X                       

Knikkend palmpjesmos – Isothecium myosuroides  X                              

Vaatplanten – Tracheophyta   –>  zie elders                                         

Slijmzwammen – Amoebozoa                                         

mogelijk  Zilveren boomkussen – Reticularia lycoperdon (?)                   X                     

Zakjeszwammen – Ascomycota                                         

Esdoornvlekkenzwam – Rhytisma acerinum                     X                   

Leermos – Peltigera spec.   X                                      

Geweizwam – Xylaria hypoxylon                         X               

Open rendiermos – Cladonia portentosa (?)          X                      

Moederkoren – Claviceps spec.           X                             

Steeltjeszwammen – Basidiomycota                                         

Korstzwam – Corticiaceae spec. (?)       X              

Gele korstzwam – Stereum hirsutum                     X           X       

Berkenweerschijnzwam – Inonotus obliquus 
  'Chaga mushroom'   

                            
X 

        

Vuurzwam – Phellinus spec. 
  op Hazelaar – Corylus avellana   

                  
X 

                  

Boomgaardvuurzwam – Phellinus tuberculosus                                       X 

Platte tonderzwam – Ganoderma lipsiense 
  met tepelgallen op Linde – Tilia   

                
X 

                    

Berkenzwam – Piptoporus betulinus            X
V  

          X               

Echte tonderzwam – Fomes fomentarius            
X
V  

          X               

Plaatjeshoutzwam – Gloeophyllum spec.                    X X                   

Ruig elfenbankje – Trametes hirsuta                                 X       

Zomerhoutzwam – Polyporus ciliatus             X                           

Spoelvoetcollybia – Gymnopus fusipes                           X             

Bleke oesterzwam – Pleurotus pulmonarius            X
V 

                          

Scherpe schelpzwam – Panellus stipticus                             
X
V 

          

Takruitertje – Marasmiellus ramealis                             X           

Wieltje – Marasmius rotula               X                         

Hertenzwam – Pluteus spec.   X                                     

Breeksteeltje – Conocybe spec.  
             X      

Russula – Russula spec.  
     X              

Grote stinkzwam – Phallus impudicus                 X                       

Peervormige stuifzwam – Lycoperdon pyriforme                             X           

Ringwormen – Annelida                                         

Regenworm – Lumbricidae spec.                     X                   
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   11 12 13 21 22 23 31 32 33 41 42 51 53 61 62 63   lichtval 
Omgeving 
kamp 

Slakken – Gastropoda                                         
Zoetwaterslakken  

                   

Jenkins' waterhorentje – Potamopyrgus antipodarum  
             X

V 
     

Ronde beekmuts – Ancylus fluviatilis  
             X

V 
     

Leverbotslak – Galba truncatula  
            X       

Puntige blaashoren – Physella acuta  
             X

V 
     

Landslakken  
                   

Stekelslakje – Acanthinula aculeata 
  zeldzaam  

          X  
 X  

      

Bruine blinkslak – Aegopinella nitidula  
     X X      X X      

Kleine blinkslak – Aegopinella pura  
            X       

Grote clausilia – Alinda biplicata             X             X             

Slanke schorshoren – Balea perversa 
  zeer zeldzaam  

          X  
 X  

      

Grofgeribde grasslak – Candidula intersecta  
     X     X   X      

Slanke dwergslak – Carychium tridentatum  
      X             

Zwartgerande tuinslak – Cepaea nemoralis 
  o.a. de Geel driebandige, Roze vijfbandige en bruine 
vormen   

         X
V 

X X X X X   
X
V 

X           

Franse duinslak – Cernuella aginnica 
  zeer zeldzaam  

            X  
      

Afgevlakte duinslak – Cernuella neglecta 
  zeldzaam  

          X  
        

Bolle duinslak – Cernuella virgata  
             X      

Vale clausilia – Clausilia bidentata  
     X X      X       

Kleine clausilia – Clausilia rugosa  
     X X    X

? 
        

Agaathoren onbekend – Cochlicopa spec. (juveniel)  
     X              

Gladde clausilia – Cochlodina laminata 
  zeldzaam  

     X  
      X  

      

Segrijnslak – Cornu aspersum                       X   
X
V 

X           

Boerenknoopje – Discus rotundatus  
     X       X X      

Struikslak – Fruticicola fruticum  
      X      X X      

Heideslak – Helicella itala             X  X       X     X           

Steenbikker– Helicigona lapicida 
  zeldzaam  

             X       

Opgerolde tandslak – Helicodonta obvoluta 
  zeldzaam   

         X
V  

 X       X    X             

Gewone wijngaardslak – Helix pomatia   X        X X X X X X   X 
X
V 

          

Gekielde loofslak – Hygromia cinctella 
  zeldzaam   

              X                        

Genaveld tonnetje – Lauria cylindracea 
  zeldzaam  

     X  
    X  

        

Gekielde clausilia – Macrogastra rolphii 
  zeldzaam  

            X  
      

Donkere torenslak – Merdigera obscura 
  zeldzaam   

         X
V  

            X X           

Kleine karthuizerslak – Monacha cartusiana 
  zeldzaam   

         X
V  

X  X X   X      X           

Bosloofslak – Monachoides incarnatus                           X             

Look-glansslak – Oxychilus alliarius  
     X              

Kelder-glansslak – Oxychilus cellarius  
      X      X X      

Grote glansslak – Oxychilus draparnaudi  
          X         

Zwitserse glansslak - Oxychilus navarricus 
  zeer zeldzaam  

            X  
      

Grote glasslak – Phenacolimax major 
  zeldzaam  

            X  
      

Geruite rondmondhoren – Pomatias elegans 
  zeldzaam  

X
V 

    X
V 

X
V 

     X  X  
     

Mostonnetje – Pupilla muscorum 
  zeldzaam  

     X  
    X  

  X  
     

Rotstolletje – Pyramidula rupestris 
  zeer zeldzaam  

     X  X  
            

Vaatjesslak – Sphyradium doliolum 
  zeldzaam   

         
X
V 
  

X 
  

          X              

Gewone barnsteenslak – Succinea putris  
          X  X X      

Haarslak – Trochulus hispidus  
          X   X      

Cylindrische korfslak – Truncatellina cylindrica 
  zeldzaam  

             X  
     

Geribde jachthorenslak – Vallonia costata  
     X     X   X      

Fraaie jachthorenslak – Vallonia pulchella  
             X      

Scheve jachthorenslak – Valllonia excentrica  
     X              

Kleine korfslak – Vertigo pusilla 
  zeer zeldzaam  

            X  
      

Dwerg-korflsak – Vertigo pygmaea  
     X              

Kleine kristalslak – Vitrea contracta 
  zeldzaam  

            X  
      

Doorschijnende glasslak – Vitrina pellucida  
     X     X  X X      

Naaktslakken  
                   

Zwarte / Donkere wegslak – Arion (Kobeltia) spec.         X            

Rode wegslak – Arion rufus s.l.          X     X      

Gestippelde kielnaaktslak – Tandonia rustica 
  zeer zeldzaam  

     
X
V 
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Geleedpotigen – Arthropoda                     

Oprolpissebed – Armadillidium spec.           X          

Celspin – Dysdera spec.  
             X      

Wespspin – Argiope bruennichi  
          X         

Grote kaardespin – Amaurobius ferox (?)            X         

Beekjuffer – Calopteryx spec.                                 X       

Weidebeekjuffer – Calopteryx splendens                 X                       

Bosbeekjuffer – Calopteryx virgo                 X         XV             

Houtpantserjuffer – Chalcolestes viridis                   X                     

Blauwe breedscheenjuffer – Platycnemis pennipes                         X               

Kleine tanglibel – Onychogomphus forcipatus              XV       

Bleke kakkerlak – Ectobius pallidus                                       X 

Sabelsprinkhaan – Tettigoniidae spec.                       X                 

Boomsprinkhaan – Meconema thalassinum                                       X 

Grote groene sabelsprinkhaan – Tettigonia viridissima (?) 
  Naast het 5 cm dier dat gezien is, berust waarschijnlijk ook de melding 
  van een Zangcicade – Cicadidae op deze soort, want het geluid is luid 
  en draagt ver. Voor het menselijk oor ± 60 m en van koren tot 200 m.   

                  

X XV 

                

Boskrekel – Nemobius sylvestris        XV             

Blauwvleugelsprinkhaan – Oedipoda caerulescens         X     X           XV             

Zoemertje – Stenobothrus lineatus                   XV              

Chorthippus spec. (biguttulus-groep)           XV      XV   XV          

Ratelaar – Chorthippus biguttulus           XV                     

Rosse sprinkhaan – Gomphocerippus rufus 
  in Nederland uiterst zeldzaam  

            
XV 

                  

Oorcicade – Ledra aurita                              X     XV  X 

Schaatsenrijder – Gerridae spec.                           X     X       

Conifeerblindwants – Camptozygum aequale (?)                       X                 

Zandgrootrug – Megalonotus sabulicola              X       

Vuurwants – Pyrrhocoris apterus       X                                 

Scharlaken schildwants – Eurydema dominulus                 X     X                 

Pyjamaschildwants – Graphosoma italicum   XV X X X  XV    X X X   X   X   X       

Groene schildwants – Palomena prasina     X                                   

Roodpootschildwants – Pentatoma rufipes                                   XV X 

Buikspitsschildwants – Troilus luridus                            XV        

Bladpootrandwants – Leptoglossus occidentalis                    X 

 

                               

Pyamawants                                                                     Koolschildwants en Scharlakenschildwants          Bladpootrandwants 

                             

Bergveldwesp                                                                Boskrekel                                                                        Sprinkhaan 

                            

Kleine aardhommel                                                      Late hommel                                                                Zweefvlieg  
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Kevers – Coleoptera                                         

Goudglanzende schallebijter – Carabus auronitens 
  betreft voorwandeling niet tijdens kamp   

(X) 
                                   

Tuinschallebijter – Carabus nemoralis                               X         

Gewone doodgraver – Nicrophorus vespilloides                                       XV 

Citroenlieveheersbeestje – Psyllobora vigintiduopunctata           X XV                            

Aziatisch lieveheersbeestje – Harmonia axyridis 
 de Veelstippige vorm succinea   

                            X       X 

Wolkever – Lagria spec.                                       X 

Mestkever – Geotrupes spec.     X           X                       

Bosmestkever – Geotrupes stercorosus                               X         

Gedeukte gouden tor – Protaetia metallica (dekschild)                             X           

Goudhaantje – Chrysolina fastuosa                               X         

Elzenhaantje – Agelastica alni                         X     X       X 

Klein wilgenhaantje – Galerucella lineola                         X               

Sneeuwbalhaantje – Pyrrhalta viburni                                       X 

Hazelaaraardvlo – Altica brevicollis                                       X 

Bingelkruidaardvlo – Hermaeophaga mercurialis                         X               

Distelaardvlo – Sphaeroderma testaceum                               X         

Gouden wilgenaardvlo – Crepidodera aurata                         X     X         

Crepidodera plutus (op Bittere wilg)                               X         

Koolaardvlo – Phyllotreta                                X         

Kleine eikelboorder – Curculio glandium                                      X  

Reuzensnuittor – Liparus germanus         X                               

Vlinders – Lepidoptera  –>  zie elders                                         

Vliegen en Muggen – Diptera                                         

Beukengalmug – Mikiola fagi (gal)   X                                     

Tepelgalvlieg – Agathomyia wankowiczii (gal) 
  op Platte tonderzwam   

                
X 

                    

Zandroofvlieg – Philonicus albiceps       X                

Ringpootroofvlieg – Tolmerus cingulatus            XV                            

Blinde bij – Eristalis tenax                 X                      XV 

Witte reus – Volucella pellucens  XV                  XV 

Bromvlieg – Pollenia spec.                                       X 

Dambordvlieg – Sarcophaga spec.                 X                       

Bijen, wespen en mieren – Hymenoptera                                         

Rozengalwesp – Diplolepis spec. (gal)             X   X                       

Bergveldwesp – Polistes biglumis (met nest)           X                             

"gewone wesp" – Vespula spec.                     X           X     X 

Duitse wesp – Vespula germanica 
  honderden in verstoord nest 30 Ø   

                            
X 

        

Europese hoornaar – Vespa crabro           X X  XV       XV              XV XV 

Hommel – Bombus spec.                     X                   

Aardhommel – Bombus terrestris           X                             

Gele weidemier – Lasius flavus (nesten)                         X               

Rode bosmier – Formica spec.                           X             

Beenvissen – Teleostei                                         

Snoek – Esox lucius                       X                 

Forel – Salmo trutta                 X X                     

Vlagzalm – Thymallus thymallus                       X         X       

Blankvoorn – Rutilus rutilus                       X                 

Brasem – Abramis brama                       X                 

Baars – Perca fluviatilis                       X                 

Amfibieën – Amphibia                                         

Bruine kikker – Rana temporaria   X                 X                   

Heikikker – Rana arvalis     X                                   

Reptielen – Reptilia                                         

Gevlekte ringslang – Natrix helvetica                               X         

Hazelworm – Anguis fragilis                       XV     X           

Levendbarende hagedis – Zootoca vivipara     X     X                             

Muurhagedis – Podarcis muralis         X           X                   

Vogels – Aves  –>  zie elders                                         

Zoogdieren – Mammalia                                         

Mol – Talpa europaea (molshopen)                 X           X           

Konijn – Oryctolagus cuniculus                             X           

Beverrat – Myocastor coypus (gezien)                       XV                 

Eekhoorn – Sciurus vulgaris (sporen)                     X           X       

Veldmuis – Microtus arvalis (dood)                       X                 

Muis – Muridae spec. (muizensmidse)                   X                     

Bruine rat – Rattus norvegicus (dood)     X                                   

Das – Meles meles (glijbaan)   X                                     

Vos – Vulpes vulpes (afgebeten veren)                                X X       

Hond – Canis spec.                                       X 

Wild zwijn –  Sus scrofa (spoor)   X                     X               

Ree – Capreolus capreolus (gezien)             X       X                   

Rund – Bos primigenius 
  diverse rassen, waaronder Belgisch witblauw (dikbil)   

  X                    X    X            

Geit – Capra aegagrus (prent) (?)             X        
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1.1 Les Bornes, 7 km. Kaart bladzijde 40 

 

Verlaat de camping via de hoofd-in- en uitgang en ga rechtsaf. Voor de eerste huizen van Olloy- 

sur- Viroin ga je scherp linksaf, GR 125. Rechts ligt agrarisch gebied en je kijkt uit op het dal van 

de Viroin. Links van het pad is bosgebied.  

Blijf de rood-witte markering volgen, het bos in. Op een gegeven moment passeer je enkele oude 

grenspalen, “les Bornes” in het Frans.  

Ongeveer halverwege de route steek je een breed bospad over.  Op de kaart staat iets ten 

zuidwesten van die kruising een markante eik ingetekend. Die is op een andere wandeling wel 

gezien maar bleek niet te vinden. Wellicht ten noordoosten van de kruising?  

Na een vrij steile afdaling ga je linksaf langs de beek Eau de Nouée. Op een gegeven moment 

staat aan de linker zijde een oude muur en de overblijfselen van een gebouw. Hier groeien 

Tongvaren en Steenbreekvaren. Verderop passeer je enkele visvijvers, die links van je liggen. Bij 

een Y-splitsing kies je het betonnen pad. Blijf dit volgen. Let op, want hier gaan ook fietsers en 

ruiters overheen. 

Het beton gaat verderop over in asfalt.  

Vlak voordat het dorp Olloy-sur-Viroin begint gaat een smalle asfaltweg scherp linksaf. Via deze 

weg bereik je na een stevige klim het hek van de camping met de ingang voor voetgangers aan 

de linkerkant. De poort klemt.  

 

 

 

 

 

 

1.2 Les sept Frères, 6 km. Kaart bladzijde 42 

 

Korte toelichting bij de wandeling. Loop (of rijdt) vanaf de camping naar de kerk in Olloy- sur -

Viroin. De wandeling begint vanaf het kerkplein. Als je met je neus naar de ingang van de kerk 

staat, begint de route aan de rechterkant, net voor de spoorlijn. De markering is een groene ruit.  

De route gaat eerst door de randbebouwing van Olloy. Daarna loop je door wintereiken-

haagbeukenbos afgewisseld met andere opstanden. 

Enkele plantensoorten die je kunt waarnemen zijn: Gevlekte aronskelk, Schaduwkruiskruid, Echt 

duizendguldenkruid en Witte klaverzuring. 

Na het kruisen van een lokale weg (goed uitkijken!) steek je een beekje over. Een stukje verder 

staat aan de rechterkant een fraaie Wintereik met zeven stammen en een bordje “Les sept 

Frères”. Je kunt de groene ruit, laatste stuk gecombineerd met rode ruit volgen tot aan de kerk 

van Olloy.  

Er is ook een route naar de achteringang van de camping. Maak hiervoor aan het begin van het 

dorp een scherpe afslag naar links (rood-witte markering en de blauw-gele schelp van de route 

naar Santiago de Compostella. Vervolgens ga je rechtsaf, een weg die schuin omhoog gaat, dan 

een scherpe afslag naar rechts, de Rue du Vicinal. Na ongeveer 100 meter scherp linksaf, weg 

die vrij steil omhoog gaat naar het hek van de camping. Poort aan de linkerkant kan open, maar 

deze klemt wel.  
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1.3 La Croix Sauvage, 5 km. Kaart bladzijde 43 

 

Vanaf de camping loop of rijd je naar het centrum van Olloy-sur-Viroin. Kruispunt waar de 

supermarkt en twee horeca gelegenheden aanwezig zijn. Hier start de wandeling met het symbool 

gele ruit. 

Vertrek naar het noorden, over de brug kruis je de rivier Viroin (Let op voor IJsvogel, 

Waterspreeuw en Grote gele kwikstaart, Bosbeek- en Weidebeek juffer etc.!) 

Na de brug de weg N99/N990 oversteken en linksaf de parallelweg inlopen. Symbool gele ruit 

blijven volgen tot voorbij een grote steengroeve. Rechts op de rotswand wordt soms een Oehoe 

gezien.  

Iets verderop rechtsaf, gele ruit,  en er volgt een stevige klim op een bospad. 

Op de kam van de heuvel liggen een aantal archeologische opgravingen.  

Ook passeer je op een gegeven moment La Croix Sauvage. 

Daarna (*) gaat de route verder via de markering blauw kruis. Iets verder passeer je enkele 

bloem- en insectenrijke graslandjes.  

Op een weg met betonnen verharding rechtsaf slaan. Na het passeren van enkele akkers, begint 

aan de linkerkant een pad met steenslag. Via dit pad, dat na enige tijd overgaat in een smalle 

asfaltweg, kom je terug in Olloy-sur-Viroin. 

 

* Het is ook mogelijk om de gele ruit te blijven volgen. Dit pad daalt af door het bos, kort de wandeling 

in en je komt ook bij Olloy-sur Viroin uit. (Je mist dan wel de soortenrijke graslandjes.) 

 

 

 

 

 

2.1 Bois Matignolle, 4,5 km. (ook wandeling 3.1) kaart bladzijde 45 

 

De wandeling begint bij de kerk, Eglise Saint-Valère & Saint Ruffin van Treignes. Met de rug naar de 

hoofdingang van de kerk zie je aan de overzijde van de weg, iets naar links de eerste markering. Volg 

de rode/blauwe/ groene rechthoek. Aan de rand van het dorp steek je met een brug een beek over, de 

Rau des Fonds. Hier zijn de restanten te zien van een wasplaats. Al snel passeer je een aantal 

soortenrijke kalkgraslanden, die rechts op de helling liggen. Er staat een bord met informatie. Zoek 

naar soorten als Geel zonneroosje, Aarddistel, Duifkruid, orchideeën (voorjaar) zeldzame vlinders e.a. 

Blijf genoemde markering volgen. Hierbij ga je door wisselend landschap, een stuk langs de bosrand, 

een stukje langs de Rau des Fonds. Ook steek je deze beek over. Daarna kom je uit bij enkele 

langgerekte graslandjes omringd door bos. Een stuk gaat het pad omhoog met aan het eind een 

bankje met een houten prullenbak aan de rechterkant van het pad. Direct daarna ga je rechtsaf. Dit 

bospad blijf je volgen. Het gaat met enkele bochten de heuvel af. 

Op de kruising waar even later op uit komt ga je rechtdoor. De markering is hier wit-rood of geel -rood 

(horizontaal). Je loopt eerst een stuk tussen bomen. Bij een y-splitsing ga je rechts. Daarna kom je op 

een kalkgraslandje met soorten als Aarddistel, Graslelie (voorjaar), Kogelbloem (voorjaar). 

Ten slotte daal je het laatste stukje af naar Treignes, waar je het beginpunt weer kunt bereiken. 
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  2.2  Fondri des chiens -Tienne Breumont, 10 km/ 6 km.   

            (ook wandeling 4.2)      kaart bladzijde 46 

 
De lus Tienne Breumont kan achterwege worden gelaten, dit kort de wandeling met 4 km in. 

 

Vertrekpunt is de kerk,  (Eglise Saint-Lambert de Nismes,  gebouwd 1829 – 1830, ontworpen door de 

NL architect Jean Kuypers) in het centrum van Nismes. Je volgt de markering rode rechthoek naar 

Fondri (Fondri) des chiens. Met een brug steek je de rivier L’Eau Noire over. Daarna ga je linksaf 

langs een monumentaal gebouw, een soort kasteel, waar de lokale overheid in is gevestigd. Je loopt 

rechtsom dit gebouw met een kleine kerk aan de achterzijde. Daarna sla je linksaf. 

Met het zicht op parken, Jardin d’O en Parc Communal (met waterpartij en fontein) aan de linkerzijde 

vervolg je de route. We passeren enkele beekjes met kunstmatige oevers.  

Na een kerkhof aan de rechterkant en een parkeerterrein sla je rechtsaf. Het pad gaat vrij steil 

omhoog.  

Eenmaal boven liggen er een aantal kruidenrijke wei- en hooilanden op kalkrijke bodem. Deels door 

bebost terrein, deels door meer open vegetatie gaat de wandeling met rode rechthoek markering 

verder. Een deel van de route valt samen met de wandeling die met gele rechthoek is aangegeven. 

Je komt wat later uit bij de Fondri des chiens. Neem de tijd om deze enorme doline of gouffre, 100 

meter lang en 20 meter diep te bekijken. De vegetatie rondom is heel waardevol, maar heeft te lijden 

onder de betreding van de vele bezoekers. Bij hogere temperaturen zijn de Muurhagedissen actief. 

Daarna vervolg je de wandeling met rode rechthoek. 

Bij het begin van de huizen goed opletten.  

1. Je loopt door naar het centrum en het begin van de wandeling  (route van 6 km) òf  

2. (route 9 km) je gaat vrij snel na het bereiken van de bebouwde kom met een scherpe afslag linksaf, 

de Rue Pierre Bosseau in met aan de rechterkant L’Eau Noire. 

Na 300 meter sla je rechtsaf, de brug over. Hier ga je eerst even rechtdoor. Deze weg buigt naar links, 

bij een kruis met een Christusbeeld. Rechts van dit beeld begint een trap, die je oploopt. Bij een bord 

van Arboretum du Mousty gaan we rechtsaf en vlak daarna nog een keer. We passeren enkele 

borden met informatie over de bomen die hier staan.  

In de vorige eeuw heeft bosingenieur Blondeau hier verschillende boomsoorten aan laten planten om 

te kijken welke soorten goed groeien op kalkgronden. Vrijwilligers hebben vrij recent alle borden 

vernieuwd. In totaal staan er zo’n 35 bordjes met informatie op de kalkheuvel Mousty. Ook hebben zij 

jonge bomen bij geplant zodat kenmerken als blad en knoppen beter te zien zijn. 

Ongeveer 15 meter voor een smalle (in de zomer van 2020 drooggevallen beek) ga je linksaf. Kies 

hier voor het rechter, smalle pad. Dit maakt na enige tijd een bocht naar rechts. Je komt nu aan de 

overkant van dit dalletje uit met links een herdenkingsplaat. Iets verderop staat een bankje met uitzicht 

op Nismes. Na een kort stuk door een bos volgt een afdaling over trappen dan wel een zandpad. Bij 

een T-splitsing aangekomen ga je rechtsaf. 

Volg nu de markering blauwe rechthoek / geelrode c.q. witrode markering. Voor een zwart hekje ga je 

rechtsaf en daarna een trap af bij La Maison des Baillisen, waarvan de  oudste delen uit 1408 

stammen. Even verder kom  je langs de VVV en dan zie je de kerk, waar de wandeling begon. 

NB: niet alle bovengenoemde markeringen staan op de kaart; maakt de kans op verdwalen reëel! 
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2.3 Tienne aux Pauquîs, Roche-à-Lomme, 5 km.   

      (Ook wandeling 5.1)     kaart bladzijde 48 

 
Om bij het startpunt te komen rijd je naar de Rue Roche-à-Lomme ten westen van Dourbes. Vanaf de 

brug over de Viroin bij Olloy- sur-Viroin steek je de N99/N990 over en sla je linksaf de parallelweg in. 

Deze weg gaat met enkele haarspeldbochten omhoog. Volg de bordjes Dourbes. In Dourbes volg je 

de hoofdroute door het dorp tot je aan de westkant bij een forse bidkapel komt. Hier sla je links af, 

richting Nismes. Dit is de Rue Roche-à-Lomme. Deze weg volg je gedurende ongeveer 2,5 km tot je 

aan de linkerkant een oude fabriek ziet staan. Dit is een voormalige leerlooierij. Hier kun je parkeren. 

Je hebt nu twee mogelijkheden: 

 

1. Korte wandeling  naar Roche à Lomme met de mogelijkheid om even naar de samenvloeiing van 

L’Eau Noire en L’Eau blanche  te gaan kijken. Kans op Waterspreeuw, IJsvogel e.a. Vervolg lopend 

de weg waarop je net hebt gereden. Net om de bocht naar links is de brug over de L’Eau Blanche. 

Van rechts komt de L’Eau Noire erbij. Dan een stukje terug lopen en de aanduiding Roche à Lomme 

volgen. Dezelfde weg terug lopen. 

 

2. Je kiest voor de rondwandeling met de markering groene rechthoek. Je vertrekt vanaf de 

parkeerplaats en loopt het vervolg van de weg waar je net hebt gereden Je negeert het bord ‘Roche à 

Lomme’ en gaat linksaf de brug over. De rivier die hier onderdoor stroomt is de L’Eau Blanche. Van 

rechts, iets verder stroomafwaarts komt de L’Eau Noire. Vanaf dit punt vormen ze de Viroin. Let op 

voor Waterspreeuw, IJsvogel etc. Vervolg de asfaltweg tot net voorbij het station van Nismes. Hier 

gaat een landbouwweg naar rechts. Deze weg ga je in. Een stukje verder ga je opnieuw over de L’Eau 

Blanche. De weg komt uit bij een boerderij. Hier sla je linksaf. Vanaf hier kun je de markering groene 

rechthoek volgen. Wanneer het pad vlakbij de spoorlijn komt, is het leuk om even dit pad in te lopen. 

Hier ligt een viaduct waaronder Steenbreekvarentjes groeien. In de bermen van dit paadje groeien 

veel plantensoorten. Teruglopen en de gemarkeerde wandeling vervolgen. Op de kam van de heuvel 

liggen een aantal soortenrijke kalkgraslanden. Bijna aan het eind van de wandeling wordt met het 

panoramateken aangegeven hoe je naar de Roche à Lomme kunt klimmen. Daarna groene rechthoek 

volgen. Het pad gaat bergafwaarts tot aan de weg waarop je bent begonnen. Door linksaf te slaan 

kom je bij de parkeerplaats uit. 
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3.2 Wandeling Treignes-sur-Viroin – Vierves-sur Viroin en terug, 

     8 km.  (ook wandeling 6.2)      kaart bladzijde 50 

 

Je start de wandeling bij de kerk van Treignes. De markering van deze wandeling is verticale balken 

rood -wit-rood. 

Vanaf de kerk loop je even in de richting van Givet. Daarna steeds rood-wit-rood volgen. Je steekt al 

snel de Viroin over en even later de spoorlijn. Na de afslag naar rechts ga je een stukje naar beneden. 

Weer iets verder is een mooie groeiplaats van de witbloeiende Kleine kaardenbol, die 2,5 tot 3 meter 

hoog kan worden. Wat verderop loop je een stuk langs de Viroin.  

Na een korte klim en afdaling door bos kom je uit bij een sta-caravanterrein, rechts van de weg en een 

stuwmeertje links. Je loopt nu op een smalle asfaltweg met aan de rechterkant enkele picknicktafels. 

Het dorpje Vierves is het keerpunt van de wandeling. Je steekt de spoorlijn over en de Viroin. Een 

paar paden gaan flink omhoog. Weer op hoogte gekomen volgt een stuk door een bos en later een 

pad met aan de rechterkant een houtwal die voor wat schaduw zorgt. Op een gegeven moment zijn op 

afstand de restanten te zien van een Gallo-Romeinse villa.  Nu volgt een kort stuk met aan 

weerszijden landbouwgrond. Vlakbij het dorp staat een bordje richting de opgraving. Kies je niet voor 

dit uitstapje dan vervolg je je route naar het beginpunt, de kerk van Treignes. 

 

 

3.3  Wandeling van Olloy-sur-Viroin naar Vierves-sur-Viroin en               

terug,  7 km.    Kaart bladzijde 52 

 

Start bij de kerk van Olloy. Met je rug naar de kerk ga je de tweede weg rechts in, de Rue Saint-Eloi. 

Even later sla je rechts af de Cheraivoie in. Je volgt de route met de blauwe-gele schelp naar Santiago 

de Compostella Deze wordt ook aangegeven met blauwe stippen op stenen in de grond. (let op! Je 

loopt hem in tegengestelde richting!).   

De route gaat grotendeels door het bos met de rivier de Viroin links van je.  

Aangekomen in Vierves-sur-Viroin ga je linksaf het spoor over en met een brug over de Viroin. Je 

volgt de weg omhoog, richting kerk. De kerk laat je links staan en je slaat op een soort langgerekt 

pleintje rechtsaf. Aan het eind van dit plein ga je rechtsaf en vervolgens linksaf. Deze straat is rood-

geel gemarkeerd en heeft als aanduiding “Toutes directions”. Je komt even later aan bij de N99/N990, 

steekt die over( goed uitkijken!) en gaat linksaf langs een milieupark.  

Deze weg blijf je volgen met links een rundveebedrijf. Verderop bij een y-splitsing houd je links aan. 

Het pad krijgt de aanduiding blauwe rechthoek. Dit pad gaat op een gegeven moment over in een 

betonweg. Na ongeveer 1 km gaat een onverhard pad naar links en naar omlaag. Dit pad ga je in en 

je komt weer uit bij de N99/N990, steek veilig over en loop over de brug met zicht op de Viroin en 

misschien leuke soorten naar Olloy-sur-Viroin. 
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4.1 La Roche au Faucons, bij Nismes, eventueel uit te breiden met Fondri des 

Chiens, 7,5 km. (met uitbreiding, 8 km)   (Ook wandeling 5.2) kaart bladzijde 53 

Vertrekpunt is de kerk van Nismes. Je gaat eerst de brug over en kijkt even in het water van L’Eau 
Noire. Hier zie je diverse vissoorten zwemmen. Vlakbij de kerk staat een bord met informatie over de 
vissen. De markering van deze wandeling is gele rechthoek. Bij een wit huis, iets verderop ga je 
linksaf. Markering gele rechthoek blijven volgen. We klimmen uit het dal omhoog door een bos. 
Boven gekomen kun je even een uitstapje maken naar de Fondri des Chiens. Daarna verder gaan met 
de route gele rechthoek. Een stuk verder, bij een paaltje met de letters A BX ga je rechtsaf. Net voor 
de akker gaat het pad naar links. Het pad daalt door een afwisselend bos langzaam af naar de rivier 
de Viroin. Je kunt even afdalen naar het water. Hier groeien o.a. Tongvarens. 
Het vervolg van de route gaat voor de houten trap naar rechts. Komende vanaf de rivier naar links na 

de houten trap. De route gaat rechtsom en er volgt een pittige klim. Even later sta je bij het bord 

“Roche aux Faucons”, 195 meter. Je kunt hier linksaf slaan en afdalen naar een uitzichtpunt. Daarna 

terug lopen voor het vervolg van de route. 

Als je geluk hebt kun je hier faucons= valken, i.c. Slechtvalken zien. Ook elders op de route moet je 

altijd de lucht in de gaten houden. 

Vervolg de gele rechthoek wandeling. Bij de asfaltweg sla je rechtsaf, de Rue Sainte Anne in . De gele 

rechthoekwandeling maakt nog een lus door het bos ten westen van Nismes aan de overzijde van het 

dal. Inkorten is mogelijk door rechtstreeks naar het centrum van Nismes te lopen. 

 

4.3 Les Bornes Frontières, omgeving Mazée, 7,5 km. 
 (Ook wandeling 5.3 en 6.3 Kaart bladzijde 55 
 
Vertrekpunt van deze wandeling is de kerk van Mazée. Met het gezicht naar de kerk vertrek je naar 

rechts. Je volgt de markering blauwe ruit, op de kaart met de klok mee. Na het dorp volgt een stukje 

klimmen door het bos en daarna tussen landbouwgronden.  

Bij het kruispunt bij een bankje links en een bord met de regels voor het Parc Naturel Viroin_ 

Hermeton kun je een stukje rechtdoor lopen een schapenweitje in, Hier staat o.a. Kartuizer anjer en er 

zitten bij zonnig weer in de (na)zomer veel sprinkhanen, waaronder de Blauwvleugelsprinkhaan. Met 

dit paadje kun je een lus afsnijden. 

Doe je dit niet dan vervolg je  de blauwe ruit route. Je loopt dan iets later op de grens tussen België en 

Frankrijk en je passeert enkele grenspalen. (Les Bornes Frontières, borne = grenssteen,-paal, 

frontière = grens, grens-). 

Je daalt door het bos af en komt in een geasfalteerde woonstraat. Deze loop je uit, je steekt de weg 

over en gaat naar links. Iets later splitst de blauwe ruit route. 

De westelijke route gaat grotendeels door bosgebied met een mooi uitzichtpunt op de grens met 

uitzicht op Molhain, het dal van de Viroin en verder weg het dal van de Maas/Meuse. 

De oostelijke route gaat over Frans grondgebied. Een klein stukje van de route af rechtsdoor tref je 

een bank aan met mooi uitzicht en een picknicktafel onder een boom. Tijdens het stukje door Frankrijk 

loop je langs de Viroin en in het dal van de Viroin met een brug, een voorde en met in de verte een 

verticale wand waar in het seizoen Oeverzwaluwen nestelen. Dit is het laatste stuk van de Viroin die 

iets verder naar het noordoosten uitstroomt in de Maas/Meuse. 

De twee alternatieven komen weer bij elkaar. Vanuit het bos daal je af tot vlakbij de Viroin. Hier 

groeien o.a. Tongvarens. Je verlaat op een gegeven moment het bos bij een weitje met twee 

picknicktafels. Hierna gaat de route een stukje over een oud tracé van de spoorlijn die o.a. door Olloy-

sur-Viroin gaat. Met een oude spoorbrug ga je over de Viroin en even later, nadat de route het oude 

tracé heeft verlaten nog een keer. Na het oversteken van de N 963 loop je rechtdoor op de asfaltweg. 

Al snel volgt de afslag naar links, een pad in en vlak erna naar echts. Er volgt nu een rommelig 

gedeelte met schuurtjes, bouwvallen en enkele luxe villa’s. Na een bruggetje over een stinkend beekje 

ga je na enkele meters linksaf een smal paadje in, vrij steil omhoog met een afrastering aan twee 

kanten. 

Je bereikt de bebouwing van Mazée, waar je o.a. via de Rue du Château naar de kerk kunt lopen. 
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5.4 Fietstocht Olloy-sur-Viroin, via Oignies, Le Mesnil en Vierves naar Olloy-

sur-Viroin, 35 km met onderweg een korte wandeling naar Etang des Pairières, 

3,5 km. 

Kaart bladzijde 56 

Verlaat de camping bij de achteruitgang. Een steile afdaling op asfalt volgt, een goede test voor de 
remmen. Bij de T-splitsting beneden rechtsaf. Je volgt deze weg, die van asfalt weg overgaat in een 
betonweg tot deze vlakbij Oignies-en-Thiérache overgaat in een andere verharding. De weg gaat 
gestaag naar boven.  
In Oignies-en-Thiérache kan vanaf de kerk een korte wandeling worden gemaakt naar Etang des 

Pairières (zie hieronder).  

De volgende plaats op de fietsroute is Le Mesnil. Het eerste stuk heeft een stijgingspercentage van 

10%. Voor Le Mesnil krijg je ook nog een korte afdaling van 13%  naar een beekdalletje en een korte 

helling van 13%. Bovenaan rechts staat een imposante Linde (sp). In Le Mesnil ga je linksaf, richting 

Mazée, Vierves. Let op, na ongeveer 1 km neem je de afslag naar links, richting Vierves. De weg daalt 

en gaat door o.a. Bois de Treignes. Wees bedacht op auto’s! 

Uiteindelijk kom je uit bij een T-splitsing. Hier sla je linksaf. 

Bij de eerste huizen van Vierves sla je eerst rechtsaf, alternatief I en na 15 meter, na huis no. 6 aan 

de linkerkant sla je linksaf, een onverhard pad in met markeringen geel/rood en de blauw-gele schelp 

van de route Santiago de Compostella. Dit pad, dat eigenlijk meer een route voor mountainbikers is, 

blijven volgen tot Olloy-sur-Viroin. Het pad stijgt en daalt en sommige delen zijn smal. 

Alternatief II Nadat je Vierves- sur-Viroin binnen bent gefietst en rechtsaf bent geslagen, fiets je 

rechtdoor het spoor over, de Viroin over en ga je omhoog naar de kerk in het centrum. Je laat de kerk 

links liggen/staan en gaat naar rechts. Aan het einde van dit langgerekte pleintje ga je rechtsaf en 

vervolgens linksaf. De weg is rood-geel gemarkeerd en heeft als aanduiding “Toutes directions”. Je 

komt aan bij de N99/N990, steekt die over (goed uitkijken!) en gaat linksaf langs een milieupark. De 

weg volgen met links een rundveehouderij. Verderop houd je links aan, route met blauwe rechthoek 

als markering. Weer wat verder gaat de half-verharding over in betonverharding. Na ongeveer 1 km 

gaat een onverhard pad naar links, naar beneden. Dit volg je en je komt uit bij de N 99/ 990. Weer 

goed uitkijken bij het oversteken. Hierna bereik je de brug aan het begin van Olloy-sur-Viroin. 

Wandeling naar Etang des Pairières, 3,5 km. 

De wandeling start bij de kerk van Oignies-en-Thiérache. Als je met je rug naar de ingang van de kerk 

staat, zie je aan de overkant van de straat, net rechts van een regenpijp verschillende markeringen. Je 

volgt verticale balken wit-rood-wit. De hele wandeling gaat over smalle asfaltwegen. Het eerste stuk 

gaat langs 

lintbebouwing. 

Daarna volgt een 

deel door het bos. 

Je bereikt daarna 

het Etang des 

Pairières. Hierna 

worden de bermen 

soortenrijker met 

o.a. 

Bospaardenstaart, 

Egelboterbloem en 

Struikheide. Het 

laatste stuk van de 

wandeling gaat 

weer langs 

lintbebouwing. 
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6.1 Excursie La croix Sauvage met uitbreiding 

(ca 9 km, met uitbreiding naar Fodri des Chiens ca 10 km) 

 kaart bladzijde 58  

 

Kleine toelichting: start was bij brug over de rivier (er is daar ook grote parkeerplaats.) 

1. Eerst naar groeve. Daar rechtdoor. 

2. Dan komt een op de kaart eenvoudig maar in praktijk lastig stuk. Goed opletten! 

3. Eenmaal over de beek en omhoog volgt een splitsing met keuze links of rechts. Wij kozen 

verkeerd en zijn links gegaan, dat is de onderbroken streep op de kaart. We hadden rechts 

gemoeten, de doorgetrokken streep op de kaart. Voordeel van onze iets langere wandeling is 

in theorie wel dat je in het voorjaar nabij de haakse bocht veel narcissen kunt zien (links van 

pad) en dat je vlakbij Fondri des Chiens komt, voor wie tijd over heeft…. 

4. Met goed op de kaart kijken lukt het wel en kom je bij de noordelijke punt van het park van 

Nismes uit. Daar een vlak weggetje naar het noorden met aan het einde een mooi uitzicht op 

de Roche-à-Lomme. 

5. Rechtsaf en langs een akker lopend met links beek en spoorlijn kom je uiteindelijk in het bos 

langs de Viroin. Erg mooi en sfeervol bos met o.a. mooie helling met tongvarens 

6. Aan het einde weer met de kaart in de hand en goed opletten het goede pad naar de Croix 

Sauvages en vandaar rechtstreeks afdalen naar Olloy, waardoor je  vlakbij de brug weer 

uitkomt.  
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