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Van de voorzitter 
 
 

Als je desgevraagd de taak op je hebt genomen om als voorzitter deel te nemen aan het 
kampbestuur, krijgt de deelname aan een kamp nog een klein beetje een extra avontuurlijk 
karakter. 
Aan jou de eer om de binnenkomende deelnemers te begroeten.  De meeste deelnemers ken 
je nog niet, en voor elkaar zijn ze vaak ook nog vreemden. 
Maar onmiddellijk vinden we elkaar in het genieten van en de bewondering voor de 
veelsoortige pracht  van de natuurwereld om ons heen, en het delen van belevenissen en 
waarnemingen en de highlights van de dag. 
Daarom heel  veel dank aan alle deelnemers van het kamp, voor hun enthousiaste deelname, 
verhalen, inzet, gezelligheid, het mogen delen in hun kennis en observaties en plezier! 
Een heel grote rol was weggelegd voor de excursieregelaar(s), dat lijkt zo vanzelfsprekend, 
maar hun voorbereidende en oriënterende activiteiten waren onmisbaar en heel waardevol. 
De nauwgezette en royale en toegewijde administratie was geweldig!   Ook dank aan de altijd 
aanspreekbare campingbeheerders die zorgden voor goede informatie, voor het openen van 
het zwembad toen het heter werd, heerlijke pizza’s, schone hutjes en douches, schaduw zo 
nodig,  veel dank aan het goede weer, de uitdagende omgeving, biologisch, geologisch, 
archeologisch, en gewoon ook heel mooi om te zien! 
 
Viroin, dank! 
 
Dankzij de inspanningen  van een ieder die excursies heeft geleid, en/of waarnemingen heeft 
genoteerd, of deelnemer is geweest, en niet in de laatste plaats aan degenen die zich inzetten 
om de waarnemingen te ordenen en te bundelen  is er een kampverslag tot stand gekomen, 
dat ons de gelegenheid biedt om na te genieten, en aan anderen om zich te oriënteren over 
het gebied. 
Het was een geweldige week, en we  hadden er nog best een tweede aan vast willen plakken, 
in dit juweeltje op maar een paar uurtjes autorijden naar het Zuiden! (Voor de zeer stoere op 
fietsafstand)! 
 
Marli  
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De excursies worden weergegeven op de 1:25.000 kaart Viroinval met behulp van kleurcodes 
en namen die per dorp de wandelingen weergeven (zie volgende pagina). De beschrijvingen 
van de wandelingen zijn in de verslagen beperkt want volgen de naam en de kaart. 
 
Aan het eind van verslag zijn de lijsten van waargenomen soorten vogels (87), vlinders (42),  
overige waarnemingen (53) opgenomen. Daarna komt de plantenlijst die met 487 soorten heel 
omvangrijk is en illustreert wat een plantenrijkdom we hebben aangetroffen. 
 
De foto’s die ter illustratie in het verslag zijn opgenomen zijn van Ruud, Hans, Lotte, Ruud en 
Paulus. De foto’s staan “willekeurig” in het verslag dus niet altijd bij de excursie of de dag. 
 
Tip: op de KNNV site staan ook nog twee andere verslagen van een kampeerreis in dit gebeid 
vanaf dezelfde camping. Daar staan ook routes en geologische informatie in. 
 
 
 

Overzicht van de excursies 12 – 17 juni 2022 
 
 
datum.nr naam start dorp leider 

12.1 La Roche du Pas Camping Olloy David 

12.2 Les Bornes Camping Olloy Els 

12.3 La Croix Sauvage Olloy Janneke 

13.1 La Roche aux Faucons Nismes David 

13.2 Le Tienne Breumont Nismes Paulus 

13.3 Le Fondry des Chiens Nismes Paulus 

14.1 Les Bornes Frontières Mazée David 

14.2 Fays Treignes Hans 

15.1 La Roche aux Faucons Nismes Willy 

15.2 Fays  Treignes David 

15.3 La Croix Sauvage Olloy Paulus 

16.1 Hautes Roche Dourbes Janneke 

16.2 La Croix Sauvage plus Camping Olloy David 

16.3 Les Taillettes Oignies Jan 

17.1 La Roche + Fondry Nismes N99  David 

17.2 Les Bornes Frontieres (half) Mazée/Najauge N963 Paulus 

17.3 Treignes brug Viroin Treignes Paulus 
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Sfeer verslagen Viroinval 2022 
 

12.1 La Roche du Pas – Olloy – David  
10 km, 8 uur onderweg, 6 personen Waardering 8/10 
 
Dit was een warme, zonnige zomerdag, prima weer deze 1e dag! Op weg naar het vertrekpunt 
van de wandeling, de kerk van Olloy, besteden we al bijna 2 uur aan de bermen, die erg 
gevarieerd zijn. Bij de brug over de Viroin bewonderen we de sierlijke Bosbeekjuffers. Vooral de 
zwartblauwe mannetjes zijn prachtig. Daarna steile weg naar de kalksteen heuvels. 
We proeven de bittere Valse salie. Ook hier weer allerlei soorten te ontdekken, o.a. Geelhartje, 
Wolkige distel, Mannetjes ereprijs. Regelmatig zien we vlinders, Kleine vols, Dambordjes, 
Koolwitjes.  
Een stop in het dorpje Verviers waar de zondag gevierd wordt met terrasbezoek. En dan langs 
de andere kant van de Viroin weer naar ons uitgangspunt.  
Er is ook veel aandacht besteed aan de vele grassen waaronder Zachte en IJle dravik, 
Hangende zegge, Eenbloemig parelgras. We zien ook een helling vol met de  
Stijve naaldvaren. Wat een mooi begin van dit kamp.  
 
De route begon vanaf de kerk in Olloy, maar we begonnen echter vanaf Camping Ardinam. 
Ten eerste volgde de route een beboste crêt (rug van een langgerekte helling) parallel aan de 
noordkant van de Viroin tot Vierves. Daarvan volgde de route de onderkant van een steile 
helling langs de beboste zuidelijke oever van de Viroin tot Olloy. De Roche zelf hebben we niet 
bewust meegemaakt. Beide helften waren floristische rijk. In de eerste helft groeiden soorten 
zoals Gevlekte orchis en in de tweede helft Witte rapunzel en Stijve naaldvaren. De route is 
aangeraden als geschikt voor een eerste kampdag. 
 

12.2 Les Bornes – Camping Olloy – Els  
 
Wanneer je vanaf de camping de route wilt beginnen moet je niet gelijk de GR route volgen, 
maar eerst verder naar beneden over de weg naar Olloy lopen om het goede bord te vinden. 
Wij zijn direct met de GR begonnen en hebben daardoor de weidse uitzichten en 
kalkzandheuvels gemist. 
We hebben ons uitstekend vermaakt met de tocht door het bos en eenmaal op een hoogte 
van 320m gekomen zagen we het goede wit-rood-witte bordje. 
We hebben een afdaling gedaan langs het riviertje hierbij moest je goed uitkijken waar je liep. 
We kwamen voorbij oude grenspalen, zagen verschillende planten en hoorden veel vogels. 
Een mooie waarneming was de grote weerschijnvlinder bij plassen op de grond. Uiteindelijk 
kwamen weer in Olloy en kunnen we terugkijken op een gezellige dag met mooie 
waarnemingen. 
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12.3 La Croix Sauvage – Olloy – Janneke 
 
Vanaf de kerk richting brug. Op de brug in de hoop een Grote gele kwikstaart of 
Waterspreeuw te treffen zien we Bos- en Weidebeekjuffers. Aan de brug groeit Grasklokje en 
Muurleeuwenbek. Na de brug nemen we de weg aan de andere kant van het water (Rue à 
l’autre coté de leau) naar links. Onderweg zien we mooie hellinkjes met allerlei mooie plantjes 
die voor een deel met de verrekijker bekeken moeten worden om op naam gebracht te 
kunnen worden. Waar de weg met een haarspeldbocht naar rechts gaat, gaat het pad 
rechtdoor de bosrand in. Nog steeds veel plantjes die bestudeerd moeten worden, o.a. Klein 
Robertskruid en Glad walstro. Ook de vlinders laten zich alleen met de kijker determineren o.a. 
Pruimen page (dat is in eerste instantie als Bruine eikenpage gedetermineerd), Dambordje en 
Keizersmantel. 
Om 10.30 uur koffie in de berm onder begeleiding van een Vuurgoudhaan en een Grauwe 
vliegenvanger. Na een steile klim net voorbij de steengroeve hebben we bij de (in plastic 
verpakte) Keltische verdedigingsmuur    onze lunch.  
Verder door het bos waar Fluiter en Grote lijster zingen. We staan even stil bij het Croix Sauvage 
waaraan de wandeling haar naam ontleent.  
We doorkruisen een mooi weiland en steken een weg over waarna we via een steile afdaling 
weer terug bij de grote weg en vervolgens in het dorp terug komen. Mooie wandeling. Jammer 
dat je uit het verhaaltje moeilijk op kun maken hoe ver je precies bent.  
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13.1 La Roche aux Faucons – Nismes – David  
10 km, 7 uur onderweg     6 personen  Waardering: 8/10 
 
Dit was een milde, zonnige zomerdag. Het weer was prima voor wandelen en voor het 
waarnemen van vogels en vlinders. 
 
De route ging eerst vanuit 
Nismes omhoog naar Les 
Abannets, een kalkgrasland 
met dolines. Hier bloeiden 
zeldzame, kalkminnende 
planten zoals 
Gamanderbremraap, 
Pijlbrem, Verfbrem en Witte 
brunel, en orchideeën 
inclusief Bergnachtorchis, 
Grote muggenorchis, Grote 
keverorchis en Bijenorchis. 
Vanaf Les Abannets ging 
de route naar beneden tot 
een kruispunt waar de 
zuidelijke uitgang van de 
spoortunnel van de stoomtrein het spoor de Viroin overstak. Langs de Viroin waren Grote gele 
kwikstaart en broedende IJsvogel te zien, samen met vele voortplantende Bosbeekjuffers. De 
terugweg naar Nismes ging door bos en langs Le Fondry des Chiens. Het uitkijkpunt Le Roche 
de Faucons zelf was oninteressant. Les Abannets was een hoogtepunt van de regio en zo 
interessant dat we geen tijd over hadden om Le Fondry des Chiens of de westelijke helft van de 
route te volgen. 
 
 

13.2 Le Tienne Breumont – Nismes – Paulus  
 
Per auto naar het centrum van Nismes gereden, parkeer links voor de brug naar de kerk op 
een groot terrein. Eerste deel nogal veel bebouwing maar wel de eerste waarnemingen. Het 
was mogelijk om de Tienne Breumont op te gaan, dat was een echt kalkgrasland met 
gevarieerde begroeiing.  
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Een koffiestop met veel vlinders 
die zich goed lieten 
fotograferen. Om 13:00 uur aten 
we lunch op de borstwering van 
de rivier bij de kerk van Nismes. 
Dan besluiten we om lopend 
naar de volgende wandeling te 
gaan, Le Fondrie des Chiens.  
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13.3 Le Fondrie des Chiens – Nismes – Paulus  
 
We lopen langs de weg (1.5 km) gaan links 
en slaan dan rechts af het pad in tussen de 
weitjes door. Het is stijl en dan slingert het 
tussen de bomen omhoog, eigenlijk tegen 
de route in. We liepen ruim een uur boven 
op de heuvel met de diepe kloven, zagen 
vlinders, een groene Hagedis en diverse 
planten om blij van te worden. Sommigen 
van ons daalden af de kloof in. We liepen 
dezelfde route terug en zien een Kolibrie 
vlinder vliegen bij de Lavendel. De hele 
excursie heen en terug naar de kerk 
duurde 2 uur.  
 
Het gebied rond de Fondrie heeft veel 
kleine planten die betreding goed 
verdragen; er waren interessante 
waarnemingen van planten maar meestal 
weinig exemplaren: Muggenorchis, 
Bremraap 
In een kleine kloof wel veel tongvarens, 
eikvarens en steenbreekvarens. Mogelijk 
ook een Dubbelloof, maar dat was net te 
ver om goed te zien. 
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14.1 Les Bornes Frontières – Mazée – David  
10 km, 7 uur onderweg 10 personen  Waardering  7/10 
 
Dit was een zonnige zomerdag. Het weer was prima voor wandelen en voor het waarnemen 
van vogels en vlinders. 
De eerste helft van de route vanuit Mazée lag grotendeels in Frankrijk. Op een droge helling 
stonden vele exemplaren van Grote bremraap parasiterend op Brem. Vanuit een uitkijkpunt 
was er een uitzicht over de punt waar de Viroin in de Meuse (de Maas) stroomde. Verderop 
volgde de route de Viroin stroomopwaarts door een bos aan de onderkant van een kalkhelling, 
waar soorten inclusief Hondstarwegras, Springzaadveldkers en Daslook groeiden. 
 

 
 
14.2 Fays Treignes – Treignes – Hans  
 
Per auto naar Treignes, parkeren bij de kerk, daar begint de route met groene rechthoekjes. De 
route begon bij de oversteek van een beekje waar (oude) wasplaatsen geweest waren. Links 
een smalle berm met bomen, rechts een steile berm met veel planten. De weg volgde het 
beekje. Een lange tijd, veelal onder bomen van een aardig bos, soms dichtbij soms vanuit de 
hoogte gezien.  
Bij Matignolle kwamen we in open land. Een vos(je) – herkenbaar aan de grote spitse bruine 
oren – hield ons in de gaten. De weg was van een bosweg overgegaan in een betonweg. Links 
en rechts akkers met gerst, haver of tarwe. 
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Om verschillende redenen bekortten diverse deelnemers de weg door af te slaan, daarna was, 
gezien de kaart, veel mogelijkheid toe.  
Uiteindelijk na soms door open land, soms onder bomen de betonnen weg met genummerde 
platen gevolgd te hebben kwamen we in de buurt van Treignes opgewacht door vele 
bokkenorchissen. Dit laatste gedeelte liep vrij steil omlaag.  
Bij de evaluatie tijdens de kring was de waardering door de 14 deelnemers een 8. 
 

15.1 La Roche aux Facons – Nismes – Willy  
Waardering voor planten liefhebbers een 8, landschappelijk wat minder aantrekkelijk. 
 
Langs N99, vanuit Nismes langs het kerkhof over een asfaltweg naar boven. We bleken het gele 
rechthoekje gemiste te hebben en kwamen in de rode route terecht. Toen maar besloten om 
de diverse kalkhellingen in omgekeerde richting te gaan doornemen.  
De eerste wei was strak gemaaid maar verderop lagen de betere landjes met allerlei kalk 
minnende planten, veelal omzoomd door bosachtige randen. In de eerste goede wei was een 
gedeelte van 3x3m afgerasterd tbv een “experimenteel” onderzoek naar aanpassing van 
planten aan omgevingsverandering. 
Er waren één grote doline en een paar kleinere. Het pad terug was in het begin redelijk 
horizontaal, maar aan het einde, in het schaduwrijke bos, liep het steil naar de stad! Achteraf 
gezien was het een gelukje dat we niet via dit pad naar boven zijn geklommen! Het was een 
redig en rustig samenzijn, passend bij de toenemende hitte. 

  
 

15.2 Fays – Treignes – David 
8 km, 7 uur onderweg  6 personen  Waardering 7/10 
 
Dit was een hete, zonnige zomerdag. In de middag was het 
echter te warm om lang in de volle zon te blijven. 
Vanaf de imposante kerk in Treignes ging deze diverse route eerst door een perceel grasland 
waar Glad parelzaad groeide. Daarna volgde die het dal van een beschaduwde beek 
omhoog. Verder ging die door rustieke, open boerenland en uiteindelijk terug naar Treignes via 
een kleine, rotsige kalkgrasland reservaat waar orchideeën inclusief Bokkenorchis (massaal) en 
Bijenorchis, samen met andere zeldzame soorten zoals Alpenandoorn en Paardenhoefklaver, 
groeiden. 
De route was, helaas, alleen met de klok mee gemarkeerd. Advies: Op een warme dag, volg 
die in de tegenovergestelde richting. 
 

15.3 La Croix Sauvage – Camping Olloy – Paulus    
Deelnemers 6 en waardering een 7.  
 
Direct vanaf het kampeerterrein gestart. Dus de totale lengte is 7,5 uur. Het eerste deel is open, 
We ontmoeten een Hazelworm.  De route stuurt ons na de steengroeve rechts af maar we 
lopen eerst even door naar de rivier en houden daar een koffiestop waar we diverse 
vraatsporen van bevers zien. Na deze stop lopen we terug naar de route en stijgen lang door 
een nogal gelijksoortig bos, wel lekker koel. Het kruis staat aan onze linkerhand in het bos.  
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Daarna steekt de route een mooie weide over met veel vlinders. We lopen een stukje de weide 
in en storen een ree, die in de beek rent, er uit wil maar vastloopt in het prikkeldraad. 
Uiteindelijk vlucht hij van ons af.  
De route vervolgt en komt via een stijl pad weer terug op de parallel weg van de N99 bij Olloy. 
We lunchen bij de brug, zien een grote gele Kwikstaart en veel bosbeekjuffers op de vlottende 
waterranonkel. Van hier lopen we weer terug naar de camping.  

 
16.1 Hautes Roche – Dourbes – Janneke  
 
Om 9 uur vertrek van de camping met de auto naar Dourbes. Vandaar de route wit-blauw-wit. 
Eerst de korte lus langs de goudkust van Dourbes, die eindigt bij de wasput. Daarna koffietijd 
onder aan en heel steile trap naar het hellingbos. Vanuit het bos kom je op een mooi 
kalkgraslandje boven op de heuvel. Tijm, Glad - en Kalkwalstro, Kleine Pimpernel, Witte Brunel, 
Trilgras. Daarna weer het bos in, een stukje langs de weg WARM!! Weer het bos in, bij het 
uitzichtpunt La Haute Roche lunch met prachtig uitzicht op Dourbes.  Via een heel stijl pad 
weer terug naar het dorp.  
 
 
16.2 Le Croix Sauvage Plus – Camping Olloy – David  
13 km, 8 uur onderweg  6 personen   Waardering 7/10 
 
Gemarkeerde route gemodificeerd. Dit was een warme, zonnige zomerdag. 
De formele route begon vanaf de kerk in Olloy, maar we begonnen echter vanaf Camping 
Ardinam. We volgden grotendeels Le Croix Sauvage, maar na de steengroeve liepen we naar 
de zuidelijke ingang van de spoorwegtunnel en daarna langs de linkeroever van de Viroin naar 
Dourbes en uiteindelijk direct over de crête (heuvelrug) terug naar Olloy. Daarmee bleven we 

grotendeels in de schaduw. 
Met name de wegbermen in 
de buurt van de 
steengroeve en de oever 
van de Viroin waren 
floristisch rijk.  
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16.3 Les Taillettes – Oignies – Jan  
Met de auto via N990 parkeren bij de kerk. 
 
Mooie wandeling op niet-kalk gebied. Heerlijk stil en mooie afwisseling met andere 
wandelingen. Veel andere planten, Boswederik vond wij erg leuk. Aan te raden. Veel bos, 
heerlijk koel op warme dagen.  
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17.1 La Roche trouée + Le Fondry des Chiens – Parkeerplaats N99 La Roche trouée – David  
4 km  4 personen   Waardering 7/10   Dit was een hete, zonnige zomerdag. 
 
De wandelroute combineerde een bezoek aan kalkgrasland reservaten La Roche Trouée en Le 
Fondry des Chiens. We begonnen vanaf de parkeerplaats bij La Roche Trouée aan de 
noordkant van de N99 ten oosten van de afslag naar Nismes. Daarvandaan hebben we naar 
Le Fondry des Chiens en terug gelopen. De kalkgraslanden waren zeer rijk bloemig. In de 
middaghitte hebben we een bezoek aan het kasteelpark in Nismes toegevoegd. Binnen het 
kasteelpark was de Waterspreeuw in de rivier beneden de stuw te zien. 
 
 

 
 
 
 

17.2 Les Bornes Frontieres – Mazée – Quirien  
 
Deze route is eerder in de week door een deelnemer alleen gelopen, wij hebben de raad 
gekregen om de route in omgekeerde volgorde te lopen, op de kaart dus. Dan loop je eerst 
door bos en later door iets minder bos. Geen duidelijk voordeel.  
 
We rijden van de camping via Olly naar Treignes, nemen daar N963. In Mazée parkeren rechts 
van de weg voor het 1e huis. We lopen 100m door en slaan de doodlopende weg aan onze 
rechterhand in,  naar een picknickplaats (kaart) en dan rechtdoor het bos in. Wandelstokken 
zouden voor de eerste 100m prettig zijn. Tot aan de koffie (op een akker rechts van het pad) 
lopen we door een donker hellingbos met bijbehorende planten. De Viroin loopt rechts naast 
ons, We genieten van het uitzicht over het dal.  
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Na de koffie lopen we nog 5 minuten door, dan is er de mogelijkheid om links over de heuvel te 
lopen, wij liepen rechtdoor om de heuvel. Dan is er een zijpad naar de rivier waar we veel 
oever planten zien.  
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Terug naar het pad, dat loopt wat omhoog en dan komen we door een droog en zonnig stuk 
met de bijbehorende vegetatie. Het pad kruist de N963, we slaan linksaf en lopen langs de 
N963 terug naar de auto.  
 
Daarna reden we terug naar Treignes, sloegen links af op de Rue de la Prelle (die loopt 
uiteindelijk naar Mesnil), en parkeren over de brug aan de linkerkant. Rechts na deze brug zijn 
er 2 picknicktafels in de schaduw met uitzicht op de rivier met VEEL vogels. We genieten van 
onze lunches, vandaar kun je ook nog langs Le Viroin wandelen richting Vierves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: overzicht van Le Fondry des Chiens 
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De afsluitende pizza maaltijd werd voortreffelijk verzorgd door de camping Ardinam! 
 
 

Vogellijst  pagina 19 t/m 22 
 

Vlinderlijst  pagina 23  
 

Overige waarnemingen pagina 24 
 

Plantenlijst  pagina 25 t/m 40 
 
  



19 
 

Vogellijst KNNV-kamp Viroinval 12-17 juni 2022 

datum .. juni   12 13 14 15 16 17 

excursienr.   1 2 3 1 2 3* 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Aalscholver 
Phalacrocorax 
carbo 

    x                         x   

Appelvink 
Coccothraustes 
coccothraustes 

                                  

Blauwe Reiger Ardea cinerea       x                           

Boerenzwaluw Hirundo rustica x       x     x x     x         x 

Boomklever Sitta europaea x                   x             

Boomkruiper 
Certhia 
brachydactyla 

  x x                             

Boompieper Anthus trivialis       x         x x   x           

Boomleeuwerik Lullulua arborea         x     x                   

Bosrietzanger 
Acrocephalus 
palustris 

                                  

Bosuil Strix aluco                                   

Braamsluiper Sylvia curruca         x             x   x       

Buizerd Buteo buteo     x   x     x       x   x x   x 

Ekster Pica pica x   x   x   x   x   x x x x       

Europeese kanarie Serinus serinus                                 x 

Fazant 
Phasianus 
colchicus 

                                  

Fitis 
Phylloscopus 
trochilus 

    x   x     x     x   x         

Fluiter 
Phylloscopus 
sibilatrix 

    x x                 x         

Gaai 
Garrulus 
glandarius 

x   x   x   x x x x       x x     

Geelgors 
Emberiza 
citrinella 

    x   x     x x x   x x         

Gekraagde 
Roodstaart 

Phoenicurus 
phoenicurus 

  x         x x       x         x 
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Gierzwaluw Apus apus x x x x x     x x   x x x x       

Glanskop Poecile palustris                                   

Goudhaan Regulus regulus   x                     x         

Goudvink Pyrrhula pyrrhula         x           x             

Grasmus Sylvia communis         x   x x     x   x         

Grauwe Klauwier Lanius collurio         x     x                   

Grauwe 
Vliegenvanger 

Muscicapa striata     x                             

Groene Specht Picus viridis     x x                           

Groenling Chloris chloris       x       x   x   x         x 

Grote Bonte Specht 
Dendrocopos 
major 

              x x       x         

Grote Canadese 
Gans 

Branta 
canadensis 

                                  

Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea       x x   x   x   x   x   x     

Grote Lijster Turdus viscivorus     x                     x       

Heggenmus 
Prunella 
modularis 

                                x 

Holenduif Columba oenas                       x           

Houtduif 
Columba 
palumbus 

  x x x x   x x x   x x x x     x 

Houtsnip 
Scolopax 
rusticola 

                                  

Huismus 
Passer 
domesticus 

x x x x x   x x       x x x x   x 

Huiszwaluw Delichon urbicum x x x x x   x x x x x x x x x   x 

IJsvogel Alcedo atthis       x     x   x       x       x 

Kauw Corvus monedula x x x x x   x x x   x x x x x     

Kneu 
Linaria 
cannabina 

              x                 x 

Knobbelzwaan Cygnus olor                 x                 
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Koekoek 
Cucculus 
canorus 

              x                   

Koolmees Parus major   x x x x     x x     x x         

Kruisbek Loxia curvirostra                                   

Kuifmees 
Lophophanes 
cristatus 

                    x             

Matkop 
Poecile 
montanus 

                                  

Merel Turdus merula x x x x x   x x   x x x x   x     

Middelste Bonte 
Specht 

Dendrocopos 
medius 

                                  

Nachtegaal 
Luscinia 
megarhynchos 

                          x       

Nijlgans  
alopochen 
aegyptiaca 

            x                     

Oeverzwaluw Riparia riparia       x                         x 

Pimpelmees 
Cyanistes 
caeruleus 

    x   x     x   x   x           

Putter 
Carduelis 
carduelis 

    x   x                         

Raaf Corvus corax   x             x   x   x     x   

Ringmus Passer montanus                                   

Rode Wouw Milvus milvus                                   

Roodborst 
Erithacus 
rubecula 

x x x x x   x   x x   x x x       

Roodborsttapuit Saxicola rubicola         x       x x               

Slechtvalk Falco peregrinus                                   

Soepeend 
Anas 
platyrhynchos 
(sp.) 

    x                             

Sperwer Accipiter nisus     x                             

Spreeuw Sturnus vulgaris   x     x     x           x       
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Staartmees 
Aegithalos 
caudatus 

              x                   

Tjiftjaf 
Phylloscopus 
collybita 

x x x x x   x x   x x x x     x   

Torenvalk Falco tinnunculus   x x         x       x           

Tuinfluiter Sylvia borin x x         x x   x x x   x x     

Turkse Tortel 
Streptopelia 
decaocto 

      x x   x x       x           

Veldleeuwerik Alauda arvensis               x   x               

Vink Fringilla coelebs x x x   x   x x     x   x x       

Vuurgoudhaan 
Regulus 
ignicapilla 

    x               x   x         

Waterspreeuw Cinclus cinclus       x         x           x     

Wespendief Pernis apivorus   x         x           x         

Wielewaal Oriolus oriolus                                   

Wilde Eend 
Anas 
platyrhynchos 

x     x x   x       x             

Winterkoning 
Troglodytes 
troglodytes 

  x   x     x x   x x   x   x     

Witgat Tringa ochropus                                   

Witte Kwikstaart Motacilla alba x   x       x x       x x   x   x 

Zanglijster 
Turdus 
philomelos 

      x     x x   z x x   x       

Zwarte Kraai Corvus corone x   x x x   x x x   x x   x       

Zwarte Mees Periparus ater                                   

Zwarte Ooievaar Ciconia nigra                                   

Zwarte Roodstaart 
Phoenicurus 
ochruros 

  x   x x     x     x x           

Zwarte Specht 
Dryocopus 
martius 

                                  

Zwartkop Sylvia atricapilla x x x x x   x x   x x x x x   x   

muskuseend/Kaapse 
eend* 

              x                     
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datum .. juni

excursienr. 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Vlinders
Appeltak    Campoea margaritata x
Argusvlinder Lasiommata megera x x x
Atalanta Vanessa atalanta x   x x x x x x x
Bont zandoogje Pararge aegeria x x   x x x
Bosparelmoervlinder    Melitaea athalia x x x x
Bosrandparelmoervlinder Argynnis adippe x x x x x
Boswitje Leptidea sinapis x
Boterbloempje    Pseudopanthera macularia x
Braamparelmoervlinder Brenthis daphne x
Bruin blauwtje Aricia agestis
Bruin zandoogje Maniola jurtina  x x x x x x
Bruine eikenpage    Satyrium ilicis x
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni x x x
Dagpauwoog    Nymphalis io x
Dambordje Melanargia galathea x    x x x x x x x x
Distelvlinder Vanessa cardui x x
Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris x
Gehakk. Aurelia Nymphalis c-album x x x x x x x
Gr. weerschijnvlinder Apatura iris x x x
Groot dikkopje Ochlodes venata x x x

Groot geaderd witje    Aporia crataegi x x

Groot koolwitje Pieris brassicae x x x x x

Hooibeestje Coenonympha pamphilus x
Hoornaarvlinder    Sesia Apiformis x
Icarusblauwtje Polyommatus icarus x
Kalkgraslanddikkopje Spialia sertorius x
Keizersmantel Argynnis paphia x x x x x x
Kl. geaderd witje Pieris napi x x x x
Kl. ijsvogelvlinder Limenitis camilla x x x x x x
Klein koolwitje Pieris rapae x x x x x x x x x
Kleine parelmoervlinder Issonia lathonia x
Kleine vos Nymphalis urticae x x   x x x x x x x x x
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas x x
Koevinkje Aphantopus hyperantus x x
Kolibrievlinder    Macroglossum Stellararum x x x x
Koninginnepage Papilio machaon x x
Pruimenpage    Satyrium pruni x x x
Rotsvlinder Pararge maera x
Tweekleurig Hooibeestje Coenonympha arcania x     x x x x x x x
Zwart Beertje    Arctiinae/Atolmis rubricollis  x
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola  x
Zomervlinder Geometra papillionaria x

Vlinderlijst KNNV-kamp Viroinval 12-17 juni 2022
12 13 14 15 16 17
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Plantenlijst KNNV-kamp Viroinval 12-17 juni 2022      

datum .. juni   12 13 14 15 16 17 Extra  
excursienr.   1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Ru
ud

 

D
av

id
  

    

  

  

WETENSCHAPPELIJKE NAAM NEDERLANDSE NAAM FAMILIENAAM 

  
 

      
Persicaria bistorta Adderwortel                                       Polygonaceae 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren   x               x       x           Dennstaedtiaceae 

Cirsium arvense Akkerdistel                                     x Asteraceae 

Lapsana communis Akkerkool x     x                   x           Asteraceae 

Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-niet                   x                   Boraginaceae 

Convolvulus arvensis Akkerwinde x     x x                             Convolvulaceae 

Stachys alpina Alpenandoorn     x             x               x   Lamiaceae 

Euphorbia amygdaloides Amandelwolfsmelk x x x       x x         x     x       Euphorbiaceae 

Silene latifolia subsp. alba Avondkoekoeksbloem x       x           x                 Caryophyllaceae 

Veronica beccabunga Beekpunge x             x           x           Plantaginaceae 

Knautia arvensis Beemdkroon x x x   x     x     x x     x         Caprifoliaceae 

Geranium pratense Beemdooievaarsbek       x                               Geraniaceae 

Epilobium ciliatum Beklierde basterdwederik                                   x   Onagraceae 

Sambucus racemosa Berg- Trosvlier                                       Adoxaceae 

Epilobium montanum Bergbasterdwederik                                       Onagraceae 

Bromopsis erecta Bergdravik                       x     x         Poaceceae 

Platanthera montana Bergnachtorchis       x                     x         Orchidaceae 

Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek                                       Geraniaceae 

Betonica officinalis Betonie x   x         x       x     x         Lamiaceae 

Fagus sylvatica Beuk x                             x       Fagaceae 

Briza media Bevertjes       x x     x       x     x         Poaceae 

Ophrys apifera Bijenorchis       x           x         x         Orchidaceae 

Artemisia vulgaris Bijvoet x     x                               Asteraceae 

Cardamine amare Bittere veldkers                       x               Brassicaceae 
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Polygala amarella Bittere vleugeltjesbloem                                       Polygalaceae 

Salix purpurea Bittere wilg                                       Salicaceae 

Solanum dulcamara Bitterzoet                                       Solanaceae 

Silene vulgaris Blaassilene                       x               Caryophyllaceae 

Cystopteris fragilis Blaasvaren                                       Athyriaceae 

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes                           x           Ericaceae 

Succisa pratensis Blauwe knoop               x                       Caprifoliaceae 

Carex panicea Blauwe zegge                                       Cyperaceae 

Sesleria albicans Blauwgras     x   x       x     x     x         Poaceae 

Cephalanthera damasonium Bleek bosvogeltje                                       Orchidaceae 

Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje                                       Violaceae 

Papaver dubium Bleke klaproos                   x                   Papaveraceae 

Tragopogon dubius Bleke morgenster                                       Asteraceae 

Carex pallescens Bleke zegge                 x                     Cyperaceae 

Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek         x                             Geraniaceae 

Rumex sanguineus Bloedzuring                                       Polygonaceae 

Carex hostiana Blonde zegge                                       Cyperaceae 

Trifolium medium Bochtige klaver               x                   x   Fabaceae 

Avenella flexuosa Bochtige smele             x             x   x       Graminae 

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid x                                     Asteraceae 

Himantoglossum hircinum Bokkenorchis     x         x   x                   Orchidaceae 

Vicia villosa Bonte wikke                   x                   Fabaceae 

Lathyrus sylvestris Bos lathyrus             x                         Fabaceae 

Fragaria vesca Bosaardbei x                     x       x       Rosaceae 

Stachys sylvatica Bosandoorn x x     x                         x   Lamiaceae 

Anemone nemorosa Bosanemoon x x   x       x       x   x       x   Ranunculaceae 

Scirpus sylvaticus Bosbies                               x       Cyperaceae 

Mercurialis perennis Bosbingelkruid             x x       x               Euphorbiaceae 

Ranunculus polyanthemos Bosboterbloem s.l.                                       Ranunculaceae 

Veronica montana Bosereprijs                                       Plantaginaceae 

Milium effusum Bosgierstgras x   x         x       x               Poaceae 

Brachypodium sylvaticum Boskortsteel     x               x                 Poaceae 
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Stellaria nemorum Bosmuur                                       Caryophyllaceae 

Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek                                       Geraniaceae 

Equisetum sylvaticum Bospaardenstaart                                       Equisetaceae 

Clematis vitalba Bosrank x   x x     x         x               Ranunculaceae 

Rosa arvensis Bosroos   x x         x             x         Rosaceae 

Cardamine flexuosa Bosveldkers                                   x   Brassicaceae 

Lysimachia nemorum Boswederik                           x           Primulaceae 

Carex sylvatica Boszegge     x x     x x     x x               Cyperaceae 

Chenopodium bonus-henricus Brave hendrik                                       Amaranthaceae 

Lathyrus latifolius Brede lathyrus x                                     Fabaceae 

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren                           x           Dryopteridaceae 

Epipactis helleborine Brede wespenorchis                           x           Orchidaceae 

Sarothamnus scoparius Brem x           x             x           Fabaceae 

Epipactis atrorubens Bruinrode wespenorchis                                       Orchidaceae 

Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk     x                   x             Euphorbiaceae 

Melilotus officinalis Citroengele honingklaver     x   x               x             Fabaceae 

Silene dioica Dagkoekoeksbloem x x                           x       Caryophyllaceae 

Hesperis matronalis Damastbloem     x                   x             Brassicaceae 

Allium ursinum Daslook             x x               x       Alliaceae 

Rubus caesius Dauwbraam   x                                   Rosaceae 

Hieracium vulgatum Dicht havikskruid             x x                       Asteraceae 

Chaerophyllum temulum Dolle kervel x                                     Apiaceae 

Inula conyzae Donderkruid       x       x                       Asteraceae 

Sagina apetala Donkere vetmuur                                       Caryophyllaceae 

Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje                                       Violaceae 

Spiraea douglasii Douglasspirea                                     x Rosaceae 

Carlina vulgaris Driedistel                             x         Asteraceae 

Moehringia trinervia Drienerfmuur                                       Caryophyllaceae 

Blechnum spicant Dubbelloof                           x           Polypodiopsida 

Scabiosa columbaria Duifkruid       x           x   x     x         Caprifoliaceae 

Taraxacum dunense Duinpaardenbloem                                       Asteraceae 

Rosa pimpinellifolia Duinroos                                       Rosaceae 
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Alopecurus myosuroides Duist       x           x                   Graminae 

Achillea millefolium Duizendblad x                                     Asteraceae 

Picris hieracioides Echt bitterkruid                             x         Asteraceae 

Centaurium erythraea Echt duizendgulden kruid               x   x                   Gentianaceae 

Teucrium chamaedrys Echte gamander     x x x x             x   x         Lamiaceae 

Solidago virgaurea Echte guldenroede                                       Asteraceae 

Matricaria chamomilla Echte kamille x                 x                   Asteracae 

Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem   x                                   Caryophyllaceae 

Origanum majorana Echte marjolein               x                       Lamiaceae 

Primula veris echte sleutelbloem                 x                     Primulaceae 

Valeriana officinalis Echte valeriaan   x   x       x   x       x   x   x   Caprifoliaceae 

Paris quadrifolia Eenbes       x       x         x             Melanthiaceae 

Melica uniflora Eenbloemig parelgras x     x       x       x x             Poaceae 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn     x                                 Rosaceae 

Malus domestica Eetappel                                     x Rosaceae 

Rosa rubiginosa Egelantier                                       Rosaceae 

Ranunculus flammula Egelboterbloem                           x           Ranunculaceae 

Sorbus torminalis Elsbes                                       Rosaceae 

Lolium perenne Engels raaigras                                     x Poaceae 

Fraxinus excelsior Es                                     x Oleaceae 

Geranium columbinum Fijne ooievaarsbek         x   x                         Geraniaceae 

Agrostis stolonifera Fioringras                                       Poaceae 

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid         x                             Apiaceae 

Hypericum pulchrum Fraai hertshooi                           x       x   Hypericaceae 

Rubus idaeus Framboos             x                         Rosaceae 

Silene gallica Franse silene x           x                         Caryophyllaceae 

Orobanche teucrii Gamanderbremraap       x                     x         Orobanchaceae 

Geum urbanum Geel nagelkruid x                                     Rosaceae 

Digitalis lutea Geel vingerhoedskruid       x       x x x     x   x         Plantaginaceae 

Galium verum Geel walstro x x   x x             x               Rubiaceae 

Helianthemum nummularium Geel zonneroosje       x x             x x   x         Cistaceae 

Alchemilla xanthochlora Geelgroene vrouwenmantel                                       Rosaceae 
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Carex oederi subsp. Oedocarpa Geelgroene zegge                                       Cyperaceae 

Linum catharticum Geelhartje x     x x     x x     x     x         Linaceae 

Sonchus asper Gekroesde melkdistel       x       x   x       x           Asteraceae 

Viburnum opulus Gelderse roos   x           x                       Adoxaceae 

Lamiastrum galeobdolon Gele dovenetel s.s.                                       Lamiaceae 

Pseudofumaria lutea Gele helmbloem x   x x   x                           Papaveraceae 

Anthemis tinctoria Gele kamille                       x               Asteraceae 

Iris pseudacorus Gele lis                                       Iridaceae 

Tragopogon pratensis s.l. Gele morgenster s.l. x x   x x                   x         Asteraceae 

Dryopteris affinis Geschibde mannetjesvaren                                       Dryopteridaceae 

Brachypodium pinnatum Gevinde kortsteel     x       x       x x     x x       Poaceae 

Hypericum maculatum Gevlekt hertshooi s.l.                                       Hypericaceae 

Arum maculatum Gevlekte aronskelk x     x               x               Araceae 

Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis x     x                               Orchidaceae 

Vulpia ciliata Gewimperd langbaardgras                                       Poaceae 

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie     x             x x x           x   Rosaceae 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw       x x                             Apiaceae 

Carex spicata Gewone bermzegge                               x       Cyperaceae 

Prunella vulgaris Gewone brunel                           x           Lamiaceae 

Fumaria officinalis Gewone duivenkervel                                       Papaveraceae 

Polypodium vulgare s.l. Gewone eikvaren s.l.           x x                 x       Polypodiaceae 

Angelica sylvestris Gewone engelwortel                                       Apiaceae 

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs                           x           Plantaginaceae 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn     x                                 Sapindaceae 

Cerastium fontanum subspecies vulgare Gewone hoornbloem                                     x Caryophyllaceae 

Sempervivum tectorum Gewone huislook                                     x Crassulaceae 

Leucanthemum vulgare Gewone margriet                                       Asteraceae 

Sonchus oleraceus Gewone melkdistel x                                     Asteraceae 

Sisymbrium officinale Gewone raket                                     x Brassicaceae 

Lotus corniculatus Gewone rolklaver                       x               Fabaceae 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel       x                 x             Asparagaceae 

Symphytum officinale Gewone smeerwortel                                       Boraginaceae 
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Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem       x   x       x                   Polygalaceae 

Sambucus nigra Gewone vlier x                                     Adoxaceae 

Arenaria serpyllifolia Gewone zandmuur                       x               Caryophyllaceae 

Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid                           x   x       Brassicaceae 

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid x                             x       Asteraceae 

Geum urbanum Gewoon nagelkruid                               x       Rosaceae 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras                                       Poaceae 

Lithospermum officinale Glad parelzaad               x   x     x             Boraginaceae 

Galium mollugo Glad walstro x x     x     x       x               Rubiaceae 

Holcus mollis Gladde witbol                           x           poaceae 

Arrhenatherum elatius Glanshaver     x                                 Poaceae 

Chaerophyllum aureum Gouden ribzaad                                       Apiaceae 

Melilotus altissimus Goudgele honingklaver                                       Fabaceae 

Trisetum flavescens Goudhaver     x   x   x               x         Poaceae 

Campanula rotundifolia Grasklokje     x       x       x     x           Campanulaceae 

Stellaria graminea Grasmuur x                   x         x       Caryophyllaceae 

Coeloglossum viride Groene nachtorchis                                       Orchidaceae 

Circaea lutetiana Groot heksenkruid               x                       Onagraceae 

Petasites hybridus Groot Hoefblad       x                               Asteraceae 

Malva sylvestris Groot kaasjeskruid                                     x Malvaceae 

Geum macrophyllum Groot nagelkruid                                   x   Rosaceae 

Festuca lemanii Groot schapengras                                       Poaceae 

Impatiens noli-tangere Groot springzaad                                       Balsaminaceae 

Crepis biennis Groot streepzaad         x                             Asteraceae 

Pimpinella major Grote bevernel     x                                 Apiaceae 

Orobanche rapum-genistae Grote bremraap             x                         Orobanchaceae 

Centaurea scabiosa Grote centaurie     x x       x       x x   x         Asteraceae 

Veronica persica Grote ereprijs                                   x   Plantaginaceae 

Dipsacus fullonum Grote kaardebol x                   x             x   Caprifoliaceae 

Lythrum salicaria Grote kattenstaart                         x         x   Lythraceae 

Neottia ovata Grote keverorchis       x                               Orchidaceae 

Papaver rhoeas Grote klaproos                                       Papaveraceae 
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Arctium lappa Grote klit                       x               Asteraceae 

Typha latifolia Grote lisdodde                                       Typhaceae 

Vinca major Grote maagdenpalm         x                             Apocynaceae 

Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis       x   x     x           x         Orchidaceae 

Stellaria holostea Grote muur x                                     Caryophyllaceae 

Rhinanthus serotinus Grote ratelaar                               x       Orobanchaceae 

Luzula sylvatica Grote veldbies   x                                   Juncaceae 

Plantago major Grote weegbree s.l.                                       Plantaginaceae 

Thymus pulegioides Grote wilde tijm               x                       Lamiaceae 

Ranunculus auricomus Gulden boterbloem               x                       Ranunculaceae 

Primula veris Gulden sleutelbloem x     x x         x   x     x         Primulaceae 

Carpinus betulus Haagbeuk x   x   x     x               x       Betulaceae 

Convolvulus sepium Haagwinde x                                   x Convolvulaceae 

Carex pendula Hangende zegge x                         x           Cyperaceae 

Corylus avellana Hazelaar x             x               x       Betulaceae 

Carex ovalis Hazenzegge                                       Cyperaceae 

Equisetum arvense Heermoes         x         x                   Equisetaceae 

Vicia sepium Heggenwikke x             x               x       Fabaceae 

Melampyrum pratense Hengel   x x x     x             x           Orobanchaceae 

Calamagrostis canescens Hennegras                                     x Poaceae 

Capsella bursa-pastoris Herderstasje x                                     Brassicaceae 

Colchicum autumnale Herfsttijloos     x   x         x                   Colchicaceae 

Plantago coronopus Hertshoornweegbree                                       Plantaginaceae 

Mentha longifolia Hertsmunt                                       Lamiaceae 

Fragaria virides Heuvelaardbei                                       Rosaceae 

Astragalus glycyphyllos Hokjespeul               x   x                 x Fabaceae 

Ophrys fuciflora Hommelorchis                                       Orchidaceae 

Glechoma hederacea Hondsdraf       x                               Lamiaceae 

Anacamptis pyramidalis Hondskruid       x         x                     Orchidaceae 

Rosa canina Hondsroos                                       Rosaceae 

Elymus caninus Hondstarwegras           x x                         Poaceae 

Viola canina Hondsviooltje                         x             Violaceae 
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Humulus lupulus Hop                   x                   Cannabaceae 

Medicago lupulina Hopklaver x   x                                 Fabaceae 

Ilex aquifolium Hulst                           x           Aquifoliaceae 

Carex divulsa IJle bermzegge                                     x Cyperaceae 

Anisantha sterilis IJle dravik x                                   x Graminae 

Carex remota IJle zegge x             x           x           Cyperaceae 

Verbena officinalis IJzerhard         x         x x                 Verbenaceae 

Jacobaea vulgaris subsp. Vulgaris Jakobskruiskruid x       x                             Asteraceae 

Fallopia japonica Japanse duizendknoop                                       Polygonaceae 

Juniperus communis Jeneverbes       x               x               Cupressaceae 

Cirsium palustre Kale jonker         x               x x           Asteraceae 

Asperula cynanchica Kalkbedstro                                       Rubiaceae 

Polygala calcara Kalkvleugeltjesbloem                                       Polygalaceae 

Galium pumilum Kalkwalstro       x x         x   x               Rubiaceae 

Cynosurus cristatus Kamgras x   x       x x       x               Poaceae 

Dianthus carthusianorum Karthuizer anjer                                       Caryophyllaceae 

Verbascumphlomoides Keizerskaars                         x             Scrophulariaceae 

Orobanche minor Klavervreter                                       Orobanchaceae 

Galium aparine Kleefkruid x                                     Rubiaceae 

Rostraria cristata Klein fakkelgras                                       Poaceae 

Tussilago farfara Klein hoefblad               x         x             Asteraceae 

Senecio vulgaris Klein kruiskruid                                       Asteraceae 

Impatiens parviflora Klein springzaad                                       Balsaminaceae 

Crepis capillaris Klein streepzaad                                       Asteraceae 

Phleum nodosum Klein timoteegras x                                     Poaceae 

Clinopodium calamintha Kleine bergsteentijm                                       Lamiaceae 

Pimpinella saxifraga Kleine bevernel                                       Apiaceae 

Dipsacus pilosus Kleine kaardebol         x               x         x   Caprifoliaceae 

Trifolium dubium Kleine klaver                                       Fabaceae 

Chaenorhinum minus Kleine leeuwenbek                                       Plantaginaceae 

Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek x                                     Geraniaceae 

Poterium sanguisorba Kleine pimpernel s.l. x   x x x x   x x     x     x         Rosaceae 
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Rhinanthus minor Kleine ratelaar                                       Orobanchaceae 

Clinopodium acinos Kleine steentijm               x       x     x         Lamiaceae 

Thymus serpyllum Kleine tijm                                     x Lamiaceae 

Berula erecta Kleine watereppe               x   x                   Umbelliferae?? 

Hedera helix Klimop             x         x               Araliaceae 

Rumex conglomeratus Kluwenzuring                   x                   Polygonaceae 

Geum rivale Knikkend nagelkruid   x                                   Rosaceae 

Melica nutans Knikkend parelgras                                       Poaceae 

Carduus nutans Knikkende distel                             x         Asteraceae 

Ranunculus bulbosus Knolboterbloem                                       Ranunculaceae 

Lathyrus linifolius Knollathyrus                                       Fabaceae 

Centaurea jacea Knoopkruid     x x                               Asteraceae 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid                           x           Scrophulariaceae 

Globularia bisnagarica Kogelbloem                     x       x     x   Globulariaceae 

Allium sphaerocephalon Kogellook                                       Alliaceae 

Lactuca serriola Kompassla x       x                             Asteraceae 

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid                                       Asteraceae 

Verbascum thapsus Koningskaars                           x x         Scrophulariaceae 

Allium vineale Kraailook x                                     Alliaceae 

Salix fragilis Kraakwilg                                       Salicaceae 

Polygonatum verticillatum Kranssalomonszegel                           x           Asparagaceae 

Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid                       x               Euphorbiaceae 

Dactylis glomerata Kropaar x                                     Poaceae 

Sambucus ebulus Kruidvlier x                                     Adoxaceae 

Ononis repens subsp. repens Kruipend stalkruid       x x     x       x     x         Fabaceae 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen               x                       Lamiaceae 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem x                                     Ranunculaceae 

Hordeum murinum Kruipertje x                                     Poaceae 

Thymus praecox Kruiptijm         x       x     x               Lamiaceae 

Ribes uva-crispa Kruisbes                                       Grossulariaceae 

Euphorbia lathyrus Kruisbladige wolfsmelk                                       Euphorbiaceae 

Cruciata laevipes Kruisbladwalstro x x x         x     x                 Rubiaceae 
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Carduus crispus Kruldistel                                       Asteraceae 

Rumex crispus Krulzuring                                   x   Polygonaceae 

Polygala comosa Kuifvleugeltjesbloem                                       Polygalaceae 

Elymus repens Kweek                                     x Poaceae 

Epilobium lanceolatum Lancetbladige basterdwederik x                                     Onagraceae 

Vulpia myuros Langbaardgras x                                     Poaceae 

Convallaria majalis Lelietje-van-dalen                           x           Asparagaceae 

Glyceria maxima Liesgras                                     x Poaceae 

Galium saxatile Liggend walstro               x           x           Rubiaceae 

Veronica prostrata Liggende ereprijs                                       Plantaginaceae 

Trifolium campestre Liggende klaver x       x         x                   Fabaceae 

Alliaria petiolata Look-zonder-look x x                                   Brassicaceae 

Medicago sativa Luzerne x   x x x                             Fabaceae 

Glyceria fluitans Mannagras x                         x           Poaceae 

Orchis mascula Mannetjes orchis     x                 x               Orchidaceae 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs                           x       x   Plantaginaceae 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren     x             x                   Dryopteridaceae 

Viscum album Maretak         x                             Santalaceae 

Chrysanthemum leucanthemum Margriet         x                             Asteraceae 

Chenopodium album Melganzenvoet                   x                   Amaranthaceae 

Verbascum lychnitis Melige toorts       x                               Scrophulariaceae 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver                                   x   Fabaceae 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver x                 x                   Fabaceae 

Filipendula ulmaria Moerasspirea x             x               x       Rosaceae 

Myosotis palustris Moerasvergeetmijnietje   x                                   Boraginaceae 

Galium palustre Moeraswalstro                           x           Rubiaceae 

Pilosella officinarum Muizenoor       x x     x       x               Asteraceae 

Malva moschata Muskuskaasjeskruid x                         x           Malvaceae 

Adoxa moschatellina Muskuskruid                                       Adoxaceae 

Erysimum cheiri Muurbloem                                       Brassicaceae 

Hieracium murorum Muurhavikskruid               x                       Asteraceae 

Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek x   x x x             x               Plantaginaceae 
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Sedum acre Muurpeper         x                   x         Crassulaceae 

Mycelis muralis Muursla                     x                 Asteraceae 

Asplenium ruta-muraria Muurvaren x   x x x     x       x   x           Aspleniaceae 

Silene nutans Nachtsilene                     x                 Caryophyllaceae 

Asplenium septentrionale Noordse streepvaren                                       Aspleniaceae 

Pinus nigra var. nigra Oostenrijkse den     x                                 Pinaceae 

Hieracium aurantiacum Oranje havikskruid x                         x           Asteraceae 

Chrysosplenium oppositifolium Paarbladig goudveil                                       Saxifragaceae 

Carex appropinquata Paardenhaarzegge                                       Cyperaceae 

Hippocrepis comosa Paardenhoefklaver               x   x   x               Fabaceae 

Lamium purpureum Paarse dovenetel                                       Lamiaceae 

Buxus sempervirens Palmboompje                                       Buxaceae 

Daucus carota Peen x                                     Apiaceae 

Lysimachia nummularia Penningkruid                                       Primulaceae 

Genistella sagittalis Pijlbrem       x x       x     x     x         Fabaceae 

Lepidium draba Pijlkruidkers                                     x Brassicaceae 

Carex pilulifera Pilzegge                                       Cyperaceae 

Juncus effusus Pitrus                                       Juncaceae 

Poa compressa Plat beemdgras                       x               Poaceae 

Silene coronaria Prikneus                                     x Caryophyllaceae 

Campanula rapunculus Rapunzelklokje x   x         x   x                   Campanulaceae 

Populus tremula Ratelpopulier       x                               Salicaceae 

Gymnocarpium robertianum Rechte driehoeksvaren                                       Athyriaceae 

Erodium cicutarium Reigersbek                                       Geraniaceae 

Tripleurospermum maritimum Reukloze kamille                   x                   Asteracae 

Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien                                       Balsaminaceae 

Heracleum mantegazzianum Reuzenberenklauw                                       Apiaceae 

Festuca gigantea Reuzezwenkgras                       x   x           Poaceae 

Rumex obtusifolius Ridderzuring                                       Polygonaceae 

Phalaris arundinacea Rietgras                                     x Poaceae 

Vicia hirsuta Ringelwikke x       x         x               x   Fabaceae 

Geranium robertianum Robertskruid x x   x                               Geraniaceae 
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Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie                 x                     Caprifoliaceae 

Trifolium pratense Rode klaver x                                     Fabaceae 

Cornus sanguinea Rode kornoelje     x x x     x                       Cornaceae 

Centranthus ruber Rode spoorbloem x                                     Caprifoliaceae 

Allium sphaerocephalon Rondhoofdige look         x                             Alliaceae 

Anagallis arvensis subsp. Rood guichelheil x   x                 x               Primulaceae 

Daphne mezereum Rood peperboompje                                       Thymelaeaceae 

Festuca rubra Rood zwenkgras             x                         Poaceae 

Sedum spurium Roze vetkruid                       x               Crassulaceae 

Hypericum hirsutum Ruig hertshooi                           x           Hypericaceae 

Campanula trachelium Ruig klokje                                       Campanulaceae 

Viola hirta Ruig viooltje x       x     x       x               Violaceae 

Dianthus armeria Ruige anjer                                       Caryophyllaceae 

Leontodon hispidus Ruige leeuwentand             x                         Asteraceae 

Arabis hirsuta subsp. hirsuta Ruige scheefkelk s.s.                                       Brassicaceae 

Luzula pilosa Ruige veldbies x                                     Juncaceae 

Plantago media Ruige weegbree               x   x                   Plantaginaceae 

Carex hirta Ruige zegge                               x       Cyperaceae 

Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje                             x     x   Boraginaceae 

Galium uliginosum Ruw walstro                                       Rubiaceae 

Ulmus glabra Ruwe iep                                     x Ulmaceae 

Poa nemoralis Schaduwgras             x                     x   Poaceae 

Senecio nemorensis Schaduwkruiskruid                                       Asteraceae 

Rumex acetosella Schapenzuring             x                     x   Polygonaceae 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem x                                     Ranunculaceae 

Salix alba Schietwilg                                     x Salicaceae 

Matricaria discoidea Schijfkamille x                                     Asteracae 

Sedum forsterianum Sierlijk vetkruid                                       Crassulaceae 

Sagina nodosa Sierlijke vetmuur                                   x   Caryophyllaceae 

Bupleurum falcatum Sikkelgoudscherm         x                   x         Apiaceae 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid       x x     x         x             Hypericaceae 

Echium vulgare Slangenkruid x       x             x     x         Boraginaceae 
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Primula elatior Slanke sleutelbloem                                       Primulaceae 

Prunus spinosa Sleedoorn x   x                                 Rosaceae 

Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek                                       Geraniaceae 

Koeleria macrantha Smal fakkelgras                             x         Poaceae 

Linum tenuifolium Smal vlas                             x         Linaceae 

Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren               x               x   x   Dryopteridaceae 

Plantago lanceolata Smalle weegbree x x                                   Plantaginaceae 

Acer campestre Spaanse aak     x       x x                       Sapindaceae 

Rumex scutatus Spaanse zuring                               x       Polygonaceae 

Cirsium vulgare Speerdistel x x               x                   Asteraceae 

Cardamine impatiens Springzaadveldkers     x       x x     x     x   x       Brassicaceae 

Dianthus deltoides Steenanjer                                   x   Caryophyllaceae 

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren x     x x x x x       x   x           Aspleniaceae 

Carex echinata Sterzegge                                       Cyperaceae 

Barbarea stricta Stijf barbarakruid                                       Brassicaceae 

Polystichum aculeatum Stijve naaldvaren x           x                         Dryopteridaceae 

Helleborus foetidus Stinkend nieskruid     x x     x         x x     x       Ranunculaceae 

Chelidonium majus Stinkende gouwe x                                     Papaveraceae 

Monotropa hypopitys Stofzaad                                       Ericaceae 

Poa annua Straatgras                                     x Poaceae 

Calluna vulgaris Struikhei             x             x           Ericaceae 

Danthonia decumbens Tandjesgras                                       Poaceae 

Juncus tenuis Tengere rus                           x           Juncaceae 

Veronica serpyllifolia Tijmereprijs                                       Plantaginaceae 

Phleum pratense Timoteegras s.l.                           x           Poaceae 

Asplenium scolopendrium Tongvaren       x   x x                 x       Aspleniaceae 

Turritis glabra Torenkruid                                     x Brassicaceae 

Potentilla erecta Tormentil                                       Rosaceae 

Sedum rupestre Tripmadam x   x x x     x       x               Crassulaceae 

Bromus racemosus Trosdravik                             x         Graminae 

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn                                       Rosaceae 

Anthemis arvensis Valse kamille                                       Asteraceae 
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Teucrium scorodonia Valse salie x                         x   x       Lamiaceae 

Carex otrubae Valse voszegge                           x           Cyperaceae 

Parthenocissus inserta Valse wingerd                                       Vitaceae 

Poa aviculare Varkensgras x                                     Poaceae 

Persicaria amphibia Veenwortel                                     x Polygonaceae 

Veronica arvensis Veldereprijs x                                     Plantaginaceae 

Lathyrus pratensis Veldlathyrus             x             x           Fabaceae 

Rumex acetosa Veldzuring x                                     Polygonaceae 

Foeniculum vulgare Venkel                                       Apiaceae 

Genista tinctoria Verfbrem     x x x       x   x x x   x         Fabaceae 

Potentilla reptans Vijfvingerkruid x                 x                   Rosaceae 

Potentilla argentea Viltganzerik                                       Rosaceae 

Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik                                       Onagraceae 

Rosa tomentosa Viltroos                                   x   Rosaceae 

Digitalis purpurea Vingerhoedskruid x   x                                 Plantaginaceae 

Carex digitata Vingerzegge                 x                     Cyperaceae 

Linaria vulgaris Vlasbekje             x                         Plantaginaceae 

Verbascum pulverulentum Vlokkige toorts                                   x   Scrophulariaceae 

Ranunculus fluitans Vlottende waterranonkel x   x               x                 Ranunculaceae 

Vicia sativa subspecies sativa Voederwikke x                                     Fabaceae 

Neottia nidus-avis Vogelnestje                                       Orchidaceae 

Vicia cracca Vogelwikke         x                             Fabaceae 

Potentilla tabernaemontani Voorjaarsganzerik                       x               Rosaceae 

Carex caryophyllea Voorjaarszegge                                       Cyperaceae 

Carex praecox Vroege zegge               x                       Cyperaceae 

Draba verna Vroegeling x                       x             Brassicacae 

Alchemilla vulgaris Vrouwenmantel   x                                   Rosaceae 

Mentha aquatica Watermunt x                                     Lamiaceae 

Persicaria hydropiper Waterpeper                           x           Polygonaceae 

Rhamnus cathartica Wegedoorn                             x         Rhamnaceae 

Prunus mahaleb Weichselboom         x                         x   Rosaceae 

Campanula patula Weideklokje                                       Campanulaceae 
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Agrimonia procera Welriekende agrimonie                                       Rosaceae 

Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis     x     x     x x         x         Orchidaceae 

Polygonatum odoratum Welriekende salomonszegel                                       Asparagaceae 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren     x             x       x           Athyriaceae 

Aquilegia vulgaris Wilde akelei x                                     Ranunculaceae 

Cichorium intybus Wilde cichorei x       x                             Atsteraceae 

Hyacinthoides non-scripta Wilde hyacint                                       Asparagaceae 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie x x                       x           Caprifoliaceae 

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts               x                       Celastraceae 

Ligustrum vulgare Wilde liguster     x         x       x               Oleaceae 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes x                         x           Rosaceae 

Origanum vulgare Wilde marjolein   x   x       x   x   x     x         Lamiaceae 

Chamerion angustifolium Wilgenroosje                                       Onagraceae 

Quercus petraea Wintereik             x                         Fagaceae 

Tilia cordata Winterlinde                                     x Malvaceae 

Sedum album Wit vetkruid x   x                       x         Crassulaceae 

Populus alba Witte abeel                                     x Salicaceae 

Prunella laciniata Witte brunel       x       x x x   x               Lamiaceae 

Lamium album Witte dovenetel         x                             Lamiaceae 

Vincetoxicum hirundinaria Witte engbloem       x   x x x x           x     x   Apocynaceae 

Melilotus albus Witte honingklaver                         x             Fabaceae 

Trifolium repens Witte klaver x                                     Fabaceae 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring                           x           Oxalidaceae 

Thlaspi arvense Witte krodde                                     x Brassicaceae 

Phyteuma spicatum subsp. Witte rapunzel x                                     Campanulaceae 

Luzula luzuloides Witte veldbies                           x           Juncaceae 

Atropa bella-donna Wolfskers                                       Solanaceae 

Lycopus europaeus Wolfspoot                                       Lamiaceae 

Cirsium eriophorum Wollige distel x                                     Asteraceae 

Viburnum lantana Wollige sneeuwbal               x     x x x             Adoxaceae 

Anthyllis vulneraria Wondklaver       x   x     x                     Fabaceae 

Reseda luteola Wouw x   x   x     x   x                   Resedaceae 
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Bromus hordeaceus Zachte dravik x       x                             Graminae 

Helicotrichon pubescens Zachte haver                       x               Poaceae 

Jasione montana Zandblauwtje                                       Campanulaceae 

Juncus inflexus Zeegroene rus         x                             Juncaceae 

Carex flacca Zeegroene zegge         x x   x     x                 Cyperaceae 

Saponaria officinalis Zeepkruid                             x         Caryophyllaceae 

Aegopodium podagraria Zevenblad                   x                   Apiaceae 

Potentilla anserina Zilverschoon                                       Rosaceae 

Prunus avium Zoete kers x                                     Rosaceae 

Quercus robur Zomereik x                                     Fagaceae 

Erigeron annuus Zomerfijnstraal                                       Asteraceae 

Alnus glutinosa Zwarte els                                     x Betulaceae 

Verbascum nigrum Zwarte toorts         x           x   x             Scrophulariaceae 

Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel x                                     Aspleniaceae 

 


