
Purperorchis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNNV-vakantiereis Zuid-Eifel 
Mei 2009 



 
Deelnemers aan deze reis: 
 
Dhr. Patrick Hommel (reisleider)          Indoornik 
 
Dhr. Marcel Bolten (reisleider)             Overasselt 
 
Mevr. Nicoline Kuurstra                        Eindhoven 
 
Mevr. An Westerweel                           Amsterdam 
 
Dhr. Paul Visser                                     Nibbixwoud 
 
Mevr. Jeanne Jonker                             Nibbixwoud 
 
Mevr. Ineke Zwarekant                         Zoetermeer 
 
Mevr. Bep van Geldermalsen-de Jongh   Voorhout 
 
Mevr. Hetty Kole                                    Diemen 
 
Mevr. Loes Meijer                                  Heeze 
 
Mevr. Rike Mari                                      Arnhem 
 
Dhr. Tjeerd Dijkstra                              Den Helder 
 
Mevr. Janny Elderman                            Amsterdam 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Geologie en vegetatie van de Zuid-Eifel  
 
Patrick Hommel 
 
In geologisch opzicht is de Eifel een echte lappendeken. Gesteenten uit vrijwel 
alle belangrijke geologische tijdperken komen er aan de oppervlakte, te beginnen 
met de zwarte leisteen uit het oeroude Cambrium en eindigend met 
rivierafzettingen uit ons eigen tijdvak, het Holoceen. In de tussenliggende 
vijfhonderd miljoen jaar wisselden woestijnvorming, overstroming door rivieren 
en zeeën, en perioden met vulkaanuitbarstingen elkaar voortdurend af. En vrijwel 
elke periode heeft zijn sporen aan het aardoppervlak nagelaten. In vergelijking 
tot het overgrote deel van ons land, dat pas in de voorlaatste ijstijd (circa 200 
tot 100 duizend jaar geleden) of nog veel later werd gevormd, is de Eifel dus 
veel gevarieerder, en vooral veel ouder.  
 
Ondanks de grote variatie aan gesteenten en terreinvormen is – door de 
oogharen kijkend – de geologische opbouw van de Eifel toch ook weer niet zo 
heel ingewikkeld. In het grootste deel van het gebied domineren namelijk 
gesteenten uit één tijdvak: het Devoon dat zo’n 360 miljoen jaar geleden 
eindigde. Tijdens deze periode werd de Eifel grotendeels bedekt door een 
uitgestrekte binnenzee. Op de zeebodem werden in de loop van vele miljoenen 
jaren tot meer dan tienduizend meter dikke pakketten, door rivieren 
aangevoerde sedimenten afgezet. Onder invloed van hun enorme gewicht 
veranderden deze sedimenten geleidelijk in vast gesteente. De aard van dit 
gesteente kan van plek tot plek variëren. Zo vinden we in de centrale Eifel her en 
der evenwijdige banen van harde kalksteen, met daarop de bij veel KNNV’ers 
bekende kalkgraslanden van Blankenheim en Alendorf. Het grootste deel van de 
gesteenten uit het Devoon bestaan echter uit kalkarme zand- en leisteen, die aan 
de oppervlakte verweren tot een schrale, weinig vruchtbare bodem. Grote delen 
van de Eifel waren dan ook tot ver in de 20ste eeuw dun bevolkt en verre van 
welvarend. 
 
Het zuidelijk deel van de Eifel, globaal gelegen tussen Kyllburg en Trier, heeft 
duidelijk een heel ander karakter. De geologische kaart wordt hier plotseling 
niet meer gedomineerd door Devonisch gesteente, maar door – naar Eifel-
begrippen – veel jongere en meer kalkhoudende afzettingen uit de geologische 
middeleeuwen: het mesozoicum. Hier zijn de bodems van nature wat rijker en 
zijn de vlakkere terreingedeelten- zoals het plateau van Ferschweiler waar wij 



logeerden - al vanaf de prehistorie intensief in cultuur. Ook in het aangrenzend 
deel van Luxemburg, aan de overkant van de grensrivier de Sauer, is de grens 
tussen het “arme noorden” en het “rijke zuiden” duidelijk en opvallend scherp.  
Ten noorden van de lijn Vianden – Diekirch ligt de schrale Ösling, in feite een 
uitloper van de Ardennen en de centrale Eifel. Ten zuiden van deze lijn ligt een 
van oorsprong veel welvarender gebied met de veelzeggende naam Gutland. 
 
Het doel van onze reis was het grensgebied van Zuid-Eifel en Gutland. Centrum 
van dit gebied is het vroegmiddeleeuwse stadje Echternach, dat onder andere 
bekend is vanwege zijn romaanse abdijkerk met het graf van “onze” St. 
Willibrord en de merkwaardige dansprocessie op Witte Donderdag. Geologisch 
gezien wordt de omgeving van Echternach volledig gedomineerd door afzettingen 
uit het Trias, een periode die ongeveer 250 miljoen jaar geleden begon. Tijdens 
de Trias-periode, die zo’n 40 miljoen jaar duurde, hebben in de Zuid-Eifel grote 
veranderingen plaatsgevonden. Eerst heerste er een droog woestijnklimaat, 
vervolgens werd het gebied opnieuw overstroomd door een kalkrijke binnenzee, 
waarna tegen het eind van het Trias weer geleidelijk verlanding optrad. Deze 
drie fasen vinden we nu nog terug in drie typen gesteenten die elk een heel eigen 
begroeiing hebben.  
 
Aan de woestijnfase danken wij de vorming van het Bonte zandsteen, in deze 
regio ook wel Luxemburgse zandsteen genoemd. Deze afzettingen domineren op 
en rond het plateau van Ferschweiler, maar onder andere ook in de streek rond 
Beaufort in Luxemburg. Landschappelijk zijn zij te herkennen aan de diepe 
ravijnachtige insnijdingen en vreemd gevormde rotsformaties langs de 
plateauranden, terwijl de rotswanden vaak banen met een karakteristieke 
pokdalige structuur vertonen. Hoewel de Luxemburgse zandsteen verweert tot 
bodems die naar Eifel-begrippen relatief rijk zijn, vinden we hier toch een 
betrekkelijk arm bostype, dat in soortensamenstelling heel vergelijkbaar is met 
het Veldbies-Beukenbos dat bij ons voorkomt in de omgeving van Vaals, in het 
uiterste zuidoosten van Zuid-Limburg. Kenmerkende soorten zijn onder andere 
Witte veldbies, Kranssalomonszegel, Trosvlier en de niet in Nederland 
voorkomende soorten Hazensla en Boszwenkgras. Langs de uitgeloogde 
plateauranden wordt het bos nog schraler en zelfs enigszins Veluwe-achtig, met 
onder andere veel Struikhei, Blauwe bosbes en Bochtige smele. Al met al is de 
ondergroei van de zandsteenbossen dus voor ons Nederlanders niet heel erg 
spectaculair, al zijn op kale rotswanden, aan hellingvoeten en vooral langs beken 
en bronnen wel degelijk bijzondere soorten te ontdekken.  
 
Heel anders is de wereld van de Muschelkalk, een gesteente dat dateert uit het 
Midden-Trias, toen deze regio door een kalkrijke binnenzee werd overspoeld. 



Zowel de bossen als de hellinggraslanden doen enigszins aan Zuid-Limburg 
denken, met het belangrijke verschil dat het voorkomen van veel kalksoorten die 
bij ons uiterst zeldzaam zijn hier de gewoonste zaak van de wereld lijkt te zijn.  
Zo groeien in vrijwel elk bosje wel Peperboompje en Vogelnestje, en zijn de 
bosranden alom blauw gekleurd door de Wilde akelei en het Hondsviooltje. De 
naar onze begrippen grote floristische rijkdom van de gebieden met Muschelkalk 
houdt natuurlijk verband met zowel de bijzondere bodemgesteldheid als het 
Midden-Europese klimaat met zijn relatief warme zomers. Maar het 
belangrijkste verschil met “onze” Limburgse bossen is toch wel dat in dit deel 
van Europa de hellingbossen tot voor kort of nog steeds beheerd worden als 
“middenbos” of “middelhout”, dat wil zeggen als hakhout met “overstaanders”. In 
vrijwel alle Limburgse hellingbossen wordt al meer dan zestig jaar geen hout 
meer gekapt en daardoor is het op de bosbodem steeds donkerder geworden. 
Waar wel nog op de ouderwetse manier beheerd wordt, zoals in ons 
excursiegebied, is er juist sprake van een voortdurende afwisseling van licht en 
donker, zowel in ruimte als in de tijd. En juist die afwisseling is voor veel 
bosplanten en met name voor veel orchideeënsoorten als Purperorchis, 
Mannetjesorchis en Bergnachtorchis, erg belangrijk. 
 
Ook de kalkgraslanden op de Musschelkalk lijken op het eerste gezicht wel wat 
op die op de (veel jongere) Zuid-Limburgse mergel. Anders dan bijvoorbeeld in 
de graslanden op Devonische kalksteen rond Blankenheim het geval is, wijst de 
soortensamenstelling hier totaal niet op het periodiek optreden van extreem 
droge omstandigheden. In Duitsland spreekt men in zo’n geval – enigszins 
overdreven – zelfs van een Halbtrockenrase. Hoewel de graslanden op 
Muschelkalk – gezien de volheid van het gewas – ook al niet erg schraal ogen, is 
de botanische rijkdom toch vaak verbluffend. Ook hier valt weer de rijkdom aan 
orchideeënsoorten op, met als onbetwistbaar hoogtepunt de tientallen 
exemplaren van Bokkenorchis en de honderden Hommelorchissen op de zonnige 
zuidhelling boven Echternacherbrück.  
 
De jongste en in botanisch opzicht tevens de rijkste geologische formatie uit de 
Trias-periode wordt Keuper genoemd. Hellinggedeelten met dagzomend Keuper-
gesteente beslaan meestal maar een geringe oppervlakte. In Luxemburg zijn ze 
vooral te vinden in de buurt van Junglinster en Oberanven, niet ver van stad 
Luxemburg. In Duitsland liggen mooie voorbeelden langs de benedenloop van de 
riviertjes Prüm en Nims, niet ver van onze thuisbasis Ferschweiler. Het uit de 
Keuper-tijd daterende gesteente is – net als de Musschelkalk - ook een vorm van 
kalksteen, maar wel met heel andere eigenschappen. De Keuperkalk mag dan in de 
loop van tweehonderd miljoen jaar op de vlakkere terreingedeelten verweerd 
zijn tot goede landbouwgrond, waar zij op steile hellingen aan de oppervlakte ligt 



is het een barre wereld van losliggend gruis en puin. De Keuper-hellingen zijn 
uitgesproken schraal en – meer nog dan de Devonische kalksteen rond 
Blankenheim – bij tijden extreem droog. Naast het bekende assortiment aan 
kalkplanten dat wij al kenden van de gebieden met Musschelkalk, vinden we hier 
dan ook echte droogtespecialisten, zoals Geel zonneroosje, Echte gamander, 
Frans vlas, Bleek schildzaad, Wondklaver en vele andere soorten. In de hierna 
volgende verslagen en de bijgevoegde soortenlijst leest u er meer over. 
 
 
Zondag 17 mei 2009 
 
Het is goed excursieweer op onze eerste dag in de Zuid-Eifel, wat wolken en ook 
zon. Na het ontbijt worden er eerst afspraken gemaakt op het achtererf bij 
onze busjes. Wie maakt een plantenlijst? Wie maakt verslag? Wie coördineert 
de verslagen? Daarna uitleg over het excursieterrein van deze dag aan de 
zuidrand van de Eifel op Duits grondgebied, tegen de Luxemburgse grens aan. De 
rivier de Sauer vormt hier de grens tussen Duitsland en Luxemburg. Echternach 
ligt aan de overzijde. Het natuurgebied in Duitsland dat we deze dag bezoeken 
heet Echternachterbrück. Er loopt door dit gebied ook een geologische 
scheidslijn tussen een kalkgebied (musselkalk) en een gebied met zandsteen, 
ontstaan in verschillende geologische tijdperken. In een slakkentempo beklimmen 
we de helling. Er zijn dan ook veel slakken, dikke wijngaardslakken, donker van 
kleur, dat zijn de junioren, tot lichtgekleurde huisjes, dat zijn de senioren. Ook 
zijn er dikke vette oranje en zwarte naaktslakken. Uiteraard, het is een KNNV-
plantenreis, worden alle plantjes genoteerd en, indien nodig, ook gedetermineerd. 
Bij aha-geroep loop je dus weer terug om een hangende zegge of de twee 
bladkliertjes van een Gelderse roos te bewonderen. We passeren een verlaten 
houtzagerij, die vroeger door waterkracht werd aangedreven. Ondanks het bord 
“Betreten verboten” worden alle planten die tussen de onderdelen van de 
zaagmachine staan, gedetermineerd. Er zijn ook paddestoelenkenners in de 
groep en zo leren we de “blote-billen-zwam” (Licogala epidendron) kennen, die 
met roze billetjes op een houtblok pronkt. Een prachtige zwarte kever (klein 
vliegend hert) wordt een fotomodel. Dan lopen we hoger over een holle weg. 
Rechts een snel stromend beekje en verwaarloosde weidegronden en links 
schapengronden, gescheiden door houtwallen, waarvan de bomen vroeger 
teruggezet werden. 
Zwartblauwe rapunzel is de volgende verrassing en Ribes alpina, typisch voor 
deze zandsteenrotsen. Ook groeit er parelgras. Dat parelgras heeft een 
“verkeerde tong”. Het zal je maar gebeuren, zo’n verkeerde tong. Purperorchis 
staat op de grens van twee bosgebieden. Het ene is een verwaarloosd 
hakhoutbos. In zo’n bos had je vroeger enkele bomen die gespaard werden, de 



“overstaanders”, meestal haagbeuk. Daar groeide de purperorchis aan de rand 
van de schaduw. Nu het hakhoutbos te donker is geworden is de purperorchis 
naar de buren vertrokken: een dood naaldhoutbos met veel licht en een ruige 
ondergroei. Fijn als de leiding je hier op wijst. 
Na klimmen en klauteren komen we langs een zuur bos met heiderestant en 
bosbes. In dit gebied ontdek je een zeer scherpe grens tussen kalkarm en 
kalkrijk. 
Onze picknickplek is een uitstekende rotspunt met prachtig uitzicht op 
Echternach. Het Europees krentenboompje en een kleinbladige linde groeien op 
de rotswand. Later zien we veel nachtsilene’s bij de kapel van Sint Liborius. “Ter 
ere Gods en ter verrijking van de natuur” werd deze kapel in 1953 herbouwd. 
Er volgt een flinke afdaling over trap en glibberpad met vogelnestjes erlangs. 
Even later zien we bergnachtorchis en bleek bosvogeltje langs het pad. En dan: 
een droomwei met vlinders en bloemen onder stralende zonneschijn. De 
vegetatie groeit op kalk met een leemlaagje er op. Aan de rand sleedoorn, die 
regelmatig wordt gekapt. Als de jonge scheuten weer ± 30 cm hoog zijn is dat de 
ideale waardplant voor de rups van de koningspage. Een kreet van Patrick maakt 
ons attent op deze vlinder. En terwijl we ons verwonderen over hommelorchis, 
vliegenorchis, bokkenorchis, goudscherm en paardenhoefklaver vliegen er drie 
rode wouwen boven ons hoofd. Schitterend. 
Het was een dag vol contrasten: van zon en wolken, van klimmen en dalen, van een 
donker bos en een lichte wei, van zuur en kalkrijk, van rechtdoor en rechtsaf, 
van elkaar zoeken en elkaar vinden, van omhoog en omlaag. Een dag van echt 
leven. 
 

Loes 
 
 
 
 
Maandag 18 mei 2009 
 
Het is een prachtige dag om in het grensgebied Duitsland/Luxemburg te zijn. 
Niet te warm, niet te koud, zon en stapelwolken. Beter kun je het niet hebben. 
We rijden op de Duitse oever langs de Sauer naar Metzdorf. Daar steken we 
lopend de rivier over naar Luxemburg. Midden op de brug een prachtige 
hoornaar. De bedoeling was om eerst een kop koffie te drinken op een terras aan 
de rivier, maar we zijn te vroeg. Geen Kaffee und Küche. 
Het determineren begint met de Pyrenese ooievaarsbek en even later het zusje: 
de zachte ooievaarsbek, met twee soorten haren. In een voortuintje: eenjarig 
bingelkruid. De huizen zijn blauw, geel of rood in zachte tinten, die mooi 



harmoniëren. En dan begint de “helse klim” langs een gekanaliseerde bergbeek 
omhoog. Het glibbert en glijdt, maar iedereen komt boven in een mooi weitje met 
koepelvormig tuinhuis, waar ons geologisch voer wordt geserveerd. We zien het 
voor ons: dat grote supercontinent met Nederland op de plek waar nu Brazilië 
ligt. Er heerste in Nederland een tropisch klimaat, warm en vochtig. En ooit was 
dit Eifelgebied warm en droog, een woestijn. Het verhitte zand werd zandsteen. 
In dit zandsteen vind je geen fossielen. De musselkalk of schelpkalk bevat wel 
fossielen, want die is ontstaan in warme, ondiepe kustwateren, zoals nu de 
koraalriffen. 
We gaan verder door het hellingbos met engbloem, hele grote purperorchissen 
en zeegroene zegge op plekken waar oude wijnterrassen dichtgroeien. 
De M1-route is verlegd, dus keren we op onze schreden terug. Inmiddels hopen 
we op een picknickplek in de zon. Dat lukt, midden tussen de boterbloemen. 
We vervolgen de aangegeven vlinderroute en zijn nu in een dassenleefgebied. 
Veel dassenwissels en een dassenburcht waar de grote schoonmaak is geweest. 
Zelfs botten van dassenvoorouders liggen voor de deur. Bovengekomen op het 
plateau lopen we langs koolzaadvelden met fladderende vlinders, een juichende 
veldleeuwerik en interessante akkeronkruiden. Bep is blij met “duist in haar 
vuist” en de leiding krijgt ook waar voor haar geld: ruw parelzaad voor de 
akkerman en stralende blauwe akelei voor de ander plus de mooie maar 
gevaarlijke vrouw Bella donna. 
Uiteindelijk dalen we af naar het “verkeerde dorp”, want daar is geen terras. We 
moeten dus nog verder lopen om op het goede terras te eindigen met Kaffee und 
Küche of iets anders. 
 

Loes 
 
 
 
 
Wijngaard bij Hoelt 
 
Op dinsdag 19 mei vertrokken we ’s ochtends voor een halve dagexcursie. Waar 
de rivier de Sauer een bocht maakt om Hoelt (Hügel-heuvel) is een bos met aan 
de zuidkant wijngaarden. Op het informatiebord bij Rosport staat : Än der 
Sauerschleef”. Vanaf de parkeerplaats met een mooi uitzicht op het omringende 
landschap en het lateraal kanaal, dat de twee oevers van de Sauer rechtstreeks 
verbindt, liepen we door de wijngaarden. Prachtig weer. De druivenstruiken 
waren al in knop. Patrick vertelde over de strijd tegen meeldauw en dat er 
inmiddels al druiven verbouwd worden ter hoogte van Oslo. 



We zagen veel: o.a. een gele luzernevlinder, hooibeestjes, beemdkroon, grote 
centaurie, duist aan de rand van een akker, betonie, zeegroene zegge en aan het 
eind van het pad, langs de bosrand, veel mooie wilde akelei. 
Daar splitste onze groep zich in tweeën. Een gedeelte ging terug. We hoorden 
dat ze nog hagedissen op de muurtjes hadden gezien. De anderen namen de route 
door het bos, waar veel beuken groeiden. De tocht was erg de moeite waard. 
Boven in het bos: een grote plek vol bloeiend blauw parelzaad! Andere aardige 
vondsten waren blo, engbloemen, echte gamander en, vanaf een muurtje 
overhangend, geel blo en zonneroosjes. We zagen een buizerd en er vloog een 
mooie groenglanzende tor voorbij. Op de tocht naar de busjes hadden we nog een 
mooi uitzicht op de Sauer en het plaatsje Ralingen. 
Terug naar het hotel. Daar bleef een aantal van ons ’s middags achter. De rest 
verdeelde zich over de twee busjes. De ene groep ging Echternach bezoeken en 
de andere groep  het orchideeënweitje op de heuvel tegenover Echternach. Op 
de laatste plek waren we zondag ook geweest, maar An nog niet. Het was er heel 
mooi. Het weitje stond vol bloeiende orchideeën: hommelorchis, bokkenorchis, 
purperorchis en grote keverorchis. Het zag geel van de paardenhoefklaver en 
hier en daar roze van de esparcette. We zagen twee blauwtjes van heel dichtbij 
en hadden alle tijd om rustig rond te kijken. 
Toen de lucht begon te betrekken zijn we weer naar beneden afgedaald en op 
weg gegaan naar het hotel. 
 

Hetty 
 
 
 
 
Woensdag 20 mei 2009 
 
Verslag van de excursie door het Müllerthal 
 
Het startpunt van de wandeling was het kasteel Beaufort en het eindpunt was 
het dorp Grundhof. De wandeling ging door een kloof langs een beek. Vlakbij het 
startpunt van de wandeling hebben we op een terras een heerlijke bak koffie 
gedronken en vertelde Patrick ons iets over de zwaarte van de tocht en wat we 
ervan konden verwachten. We zouden door een soms zeer smalle en dan weer 
iets bredere kloof wandelen en uitkomen op een verharde weg. Patrick en Marcel 
zouden dan langs die weg lopend de busjes ophalen. Wij moesten langs de 
autoweg doorlopen naar het dorp Grundhof, waar we weer opgepikt zouden 
worden. In het dorp stond een hotel. Daar konden we koffie of iets anders 
drinken, terwijl we op de chauffeurs wachtten. 



In de kloof groeit vliesvaren ( we hebben hem niet gezien ) , waarvan het blad 
één cellaag dik is (zeer dun dus) , die verder alleen te vinden is in Wales en 
Schotland. De vliesvaren kan geen zonlicht verdragen. 
De wandeling is aangegeven met een gele stip en heette de GRV 5 – wandeling, 
het natuurpad Beaufort. An en Ineke besloten niet mee te gaan en de dag door 
te brengen bij het kasteel Beaufort. Naast het oude kasteel was een nieuw 
kasteel gebouwd. Het oude kasteel was in de tijd van Napoleon gedeeltelijk 
afgebroken om met de stenen dorpen te bouwen. Dit was handig bekeken daar 
het kasteel een militair steunpunt was en Napoleon zulke steunpunten niet zag 
zitten. 
De beek ontspringt bij Beaufort en voedde de slotgracht van het kasteel met 
water. Direct bij het kasteel daalden we af in de kloof, die ontstaan was door 
erosie. Er zaten spleten in de stenen wand, die in de ijstijd waren ontstaan 
doordat het bevroren water de stenen als het ware in tweeën spleet. 
We liepen over arme en zure grond met nu weer iets zuurdere en dan weer iets 
armere en minder zure plekken. Er zat weinig tot geen kalk in de grond. De 
bodem bevatte evenals de rotsen voornamelijk zandsteen, waar geen fossielen in 
zitten. In het begin van de kloof groeide o.a. gewone mantelvaren, groot 
springzaad en stekelvaren en we hoorden de zwartkop, de tuinfluiter en de grote 
bonte specht. 
Opeens zag Marcel in een rotswand wat gaten zitten en enkele dode bomen 
daarbij; een grote bonte specht was er zijn jongen aan het voeren. Hij vloog van 
boom tot boom, keek om zich heen alsof hij onraad bespeurde en vloog 
vervolgens naar het nestgat in een dode beuk. Daar voerde hij zijn jongen en 
vloog weg. Je hoorde de jongen piepen. 
Op de zure zandsteen groeiden ravijnmossen, in Nederland groeien deze mossen 
op dood hout. Zoals al eerder gezegd is, is het ravijn zelf ontstaan door 
watererosie. Omhoog kijkend zagen we hoe een boom boven op een steile helling 
groeide. Je zag hoe zijn wortels zich vasthechtten aan de stenen wand.  
Patrick en Marcel wisten veel, maar niet alles. Samen waren ze het in Nederland 
zeer zeldzame staande bosmuur aan het determineren. We merkten op dat er 
gebogen driehoeksvaren, levermossen en brede stekelvaren in de kloof groeiden. 
Het water stroomt op sommige plekken onder de rotsblokken door en op enkele 
rotsblokken stond geen dubbelloof, zoals men eerst dacht, maar, bij nadere 
bestudering, eikvaren. Het leek erop dat onder het varenblad geen sporen zaten 
(dubbelloof), maar na lang zoeken zaten ze er toch op (eikvaren). Er groeide daar 
ook gerimpeld boogsterrenmos, dat leek op een heel klein struikje en in de 
spatzone zagen we heel veel levermos. Op de zure steensoort vonden we 
kegelmos en boomkorstmos. De kloof moest wel klam zijn, voor wat de 
luchtvochtigheid betreft, de aanwezigheid van groot springzaad, een 
bronnenplant, gaf dat aan. 



In een holte in een steen waren zwarte mezen aan het broeden en het geroffel 
van een specht verraadde zijn aanwezigheid. We zagen uitgebloeide goudveil 
staan; de plantjes hadden een lange steel met geelachtige bladeren. De plant was 
aan het afsterven. Hij geeft dan zijn voeding terug, legt die in een knoop vast en 
trekt zich daarna terug in de bovenste humuslaag. 
Op sommige plekken kwam veel zonlicht op de bodem terecht en je zag dat 
direct aan de plantengroei. Er stonden op zo’n plek robertskruid, bosmuur, gele 
dovenetel, bittere veldkers, klaverzuring en bosgierstgras. Bittere veldkers 
heeft mineraalrijk water nodig en groeit ook in de spatzone van de rivier. Al 
deze planten zijn scharnierplanten, ze groeien op de voedselrijkste plekken van  
voedselarme grond of op de minst zure plekken van erg zure grond. Op plekken 
met nog meer zonlicht groeide drienerfmuur (de onderkant van het blad heeft 
drie dikke nerven) , lieve vrouwe bedstro, blauwe waterereprijs, beekpunge en 
veelkleurig vergeetmijnietje. Wat vogels betreft zagen we de gele kwikstaart, 
de grote lijster en de grote gele kwikstaart. 
Janny had ons allang verlaten en was weer terug gegaan naar het kasteel. Ze 
heeft in ieder geval een idee gekregen van de kloof.  
Ondertussen was het de hoogste tijd om wat te gaan eten. Tijdens het eten zag 
ik een waterspreeuw. Na de maaltijd kwamen we na een tijdje in een veel breder 
deel van het dal terecht en dat was direct te zien aan de begroeiing. De grond 
was veel voedselrijker en bevatte veel meer humus. Ook lag er een dikkere 
verweringslaag. Aanwezig waren: beuken, esdoorns, essen als bomen en als 
planten, wederik, rapunzel, kleine varen, gebogen beukvaren, bosereprijs, heel 
veel éénbes, steenbreekvaren en moerrasstreepzaad. De Fluiter liet zich flink 
horen. 
Als het dal weer wat smaller wordt zie je dat direct aan het ontbreken van 
bepaalde, eerder geziene, planten. 
Tot nog toe volgden we steeds het pad met een gele stip en bij een splitsing 
wees de gele stip aan dat we het pad dat omhoog voerde moesten volgen. Er liep 
ook een pad verder langs de beek. Het voorste deel van de groep was niet te zien 
en we vroegen ons af welke weg ze gekozen hadden. Op dat moment kwamen een 
man en vrouw ons tegemoet vanaf het pad langs de rivier. Het bleken 
Nederlanders te zijn. We vroegen hun of ze de anderen gezien hadden, maar dat 
was niet het geval. Ze verwonderden zich over deze vraag omdat ze ervan uit 
gingen dat wij een mobiel bij ons zouden hebben. Dan hadden we de anderen 
kunnen bellen. Patrick was ondertussen het pad omhoog gaan volgen en vond de 
groep, zittend op een paar rotsblokken. Ze zaten op ons te wachten. 
We vervolgden onze wandeling langs de rivier. Het dal werd hoe langer hoe 
breder en de rivier was op een gegeven moment amper te zien. We liepen langs 
houtwallen. Marcel liet ons het latrinegebied van een das zien. In de grond 
rechts van ons, dus tussen het pad en de rivier, zaten vele putjes, waarin ze hun 



behoefte deden. Hun burchten bevonden zich in de beboste helling. Er groeiden 
eiken en sparren. 
Hoe verder we liepen, des te breder het dal werd, zodat we uiteindelijk als het 
ware door een weiland liepen. We zagen veel graslandplanten: kruisbladwalstro, 
zilverschoon en knoopkruid. Bij de verharde weg, waar we op uit kwamen, waren 
twee beken bij elkaar gekomen. De chauffeurs verlieten ons hier om de busjes 
en de anderen op te halen. Langs de “snelweg” liepen we naar het twee km verder 
gelegen dorp Grundhof. Daar zouden we opgehaald worden. 
Ik vond het een indrukwekkende wandeling door die smalle, dan weer opeens 
bredere en dan weer smallere kloof met zijn typische plantenwereld. 
 

Tjeerd Dijkstra 
 

 
 
 
 
 
 
Reisverslag Zuid Eifel 2009 
 
Locaties, sfeer en gebeurtenissen. 
 
Donderdag 21 mei 2009 (Hemelvaartsdag) 
 
Op de lijst van vandaag staan de keuperkalkgebieden. 
 

1. Ten noordoosten van Peffingen, in het Prümtal (linkeroever) 
2. Bieltenberg bij Dockendorf, in het Nimstal (rechteroever) 
3. Hinterköpfchen bij Ingendorf, idem 
4. Römersköpfchen bij Birtlingen, idem 
 
Het weer 
 
Vroeg in de ochtend zijn er hier en daar dreigende wolken boven 
Ferschweiler. Bij het vertrek om 9.00 uur is het weer opgeklaard. Na een half 
uur rijden is er brandende zon. In de delen 1 en 2 wordt het steeds 
benauwder. Er is onweer in de lucht. In deel 3 is er een verkoelend, heerlijk 
fris windje. In deel 4 is er een prettige zomerse warmte. Bij terugkomst in 
het hotel begint het te druppelen, maar het zet niet door. 
 



1. De twee busjes zijn bezig op een zijwegje te parkeren. Haastig springt er 
iemand uit een plotseling aangekomen auto. “Wat willen jullie hier”, was de nogal 
nors gestelde vraag. Na een ogenblik overleg kregen wij gastvrij toegang tot zijn 
met gaaswerk afgezette grasland, waar wij met onze busjes de toegang 
blokkeerden. De opeens zo vriendelijke boer snelde naar zijn onrustig geworden 
schapen en lammeren toe en waarschuwde ons nog dat we onderweg veel teken en 
wat grotere slangen konden tegenkomen. Voordat onze wegen elkaar scheiden 
vroeg hij ons nog naar de naam van de veeltallige vleugeltjesbloem (rose en 
blauw). Blij met deze toevallige ontmoeting volgden we graag onze neuzen om te 
ontdekken wat zeer de moeite waard was om te zoeken en te vinden. 
Om zo gauw mogelijk verlost te worden van de onrustig blatende viervoeters, 
klommen we over een grootmazige, zachte gaasafscheiding om in een ander deel 
van het ruige, met veel greppels en steile ruggen bezaaide droge grasland te 
komen. De door de zon geblakerde rugtoppen bestaan meestal uit grijs, dor en 
kaal keuperkalksteengruis. Enkele minivegetaties blijken toch in staat de droge 
hitte en koude te verdragen. Het is een moeilijk begaanbaar, maar erg 
fascinerend landschap met veel zeldzame en rode lijst-planten. Bij het parkeren 
was het al raak. Patrick stapte, weliswaar ongewild, op een polletje zonneroosjes. 
Hij was in opperste stemming. Jubelend wees hij op het wondertje. Behalve 
genoemde vleugeltjesbloem vermeld ik hier alleen nog de purperorchis. Met 
tegenzin en flink bezweet verlaten wij dit o zo bijzondere, hemelse landschap. 
Volgens Patrick was dit pas de eerste graad op onze hemelbestijgende excursie, 
nota bene op hemelvaartsdag. Wat een timing. Wij zijn verzadigd. Meer kan het 
toch niet worden? 
 
2. Het hete, broeierige weer houdt ons niet tegen de nog diepere gleuven en de 
vele steilere ruggen en schralere kammen te beklimmen op jacht naar nieuws, 
iets moois, iets ongekends. Het onmogelijke is toch werkelijkheid, wij zijn niet 
belazerd door onze kundige en acrobatische gidsen. Wij roepen en laten elkaar 
de meest ongelofelijke vondsten zien. Opeens wijst iemand op een noordelijke 
helling met gegil Marcel aan. Wat zou daar te zien zijn? Behalve vogels, vlinders, 
enkel klein spul en sporen van dassen hebben we deze week nog geen dieren 
gezien (de schapen natuurlijk niet meegeteld). Ja hoor, het is een beest. En wat 
voor een beest! In de verte zie ik Marcel, op een hoge rug staand. In zijn handen 
bungelt iets langs, een slang, een ringslang! Hij houdt de slang kundig in een 
greep. Zijn ene hand houdt hij achter de kop en met zijn andere hand houdt hij 
de staart vast. Ik bleef op veilige afstand (jeugdtrauma). Marcel heeft de slang 
gehypnotiseerd zodat deze niet wegkruipt. Nadat hij hem gevorkt heeft kan hij 
hem oppakken en de helling afdragen zodat de slang op de foto genomen kan 
worden en bewonderd kan worden. Het is opmerkelijk zoals de slang zich 
overgeeft, hoewel Marcel wel een lading stinkende en bijtende ontlasting over 



zijn arm krijgt. Beneden is het vochtig en waterrijk. Daar volgt de slang 
uiteindelijk moeizaam zijn eigen weg. Wat een schrik en opwinding voor mens en 
dier. Het ga je goed, slang. 
We vervolgen onze tocht en vinden nog enkele dieprode pyjamawantsen. Ze 
hebben zwarte strippen op de rug, zwarte stippen op de buik en zijn 1,5 cm 
groot. Verder zien we nog vele bloemen, waaronder vogelnestje, wilde reseda, 
bokkenorchis en nog veel meer. Het is de hemel, ja hoor, hoge graad hemel.  
De korte autorit is een welkom rustmoment. 
 
3. Nog vol van 2 beklimmen we een steile grashelling. Het groene gras is op 
borsthoogte. Het is niet meer ruig, droog, dor en kaal. Er zijn ook geen greppels 
en ruggen meer. We komen nu op een vlak gedeelte en worden verrast door een 
rijke, bloeiende wei. Voor een gewone sterveling is dit het paradijs zelf. Zo niet 
voor de door wilde planten bezeten vrek. Geringschattend waden we door het 
veld, op hoop naar iets beters. De minachting is te horen boven het gezoem van 
de bestuivers. De vogels bieden niet voldoende troost. De bedrukte stemming 
overheerst, ondanks de verkwikkende frisse wind. Wat een ondankbare 
hebberigen! Duidelijk teleurgesteld ploffen we neer achter het struweel (zodat 
we niets van de bloeiende wei zien). Dan maar tenminste onze magen vullen en 
een plaats voor onze geest vinden. Een schermbloem blijkt na verwoede pogingen 
ondefinieerbaar te zijn, zodat onze slechte stemming nog opgevoerd wordt. 
Opgelucht kruipen we na enige tijd onder de prikkeldraadafscherming door, weg 
van dit onhemels paradijs. 
 
4. Is alle hoop opgegeven? Of geloven we nog in het beloofde land, een soort 
hemel op aarde? Heeft Patrick ons misleid? Zijn enthousiasme bestijgt 
weliswaar hemelse hoogten, maar nu zit hij nogal stil en verslagen achter het 
stuur. Gelooft hij ook niet meer? Wij hebben 1 en 2 in ieder geval al binnen, 
komt er nog iets toe? Waarom wil een mens alsmaar meer en anders? Zo speelt 
het leven zich af tussen twijfel, geloof en verlangen. Wij wisten het nog niet, 
maar we waren op weg om naar een reuze cadeau toe te snellen. Een ware 
jeneverbes boshelling. Wauw! Onze stemming is als bij toverslag omgeslagen. Er 
zijn grotere niveauverschillen, het is ruiger dan ruig, een dor, droog land met 
lange ruggen, gleuven en rotsen. Er staan verrassend veel bloemen onder en 
tussen de jeneverbessen van verschillende grootte en leeftijd. Het is een geurig 
en warm gebied. Onze opgeluchte, uitgelaten bende is dronken van geluk en 
vreugde. De vliegenorchis, de poppenorchis, de bergnachtorchis enz. Op één dag 
zoveel moois is ongelofelijk. Maar toch is het waar. Op redelijk kleine 
oppervlakten plukjes echte natuur, hemel op hemel op hemel, een ware hemelreis 
op hemelvaart. 
 



(Kan een absolute beginner zo’n onderdompeling verwerken? Ik snak naar 
herhaling!) 
 
Dank aan Patrick, Marcel en de andere deelnemers. 
 
Arnhem, 26 mei 2009 

Rike Mari 
 
 

 
 
 
Dagvlinderverslag 
 
Op de heenweg naar Ferschweiler tijdens de lunch op een winderig weitje 
meteen al de ELKE DAG ALOM TEGENWOORDIGE DISTELVLINDER 
waargenomen. 
Op de korte wandeling vanuit het hotel vlogen een aantal ORANJETIPJES rond. 
 
17 mei  Nabij Echternach op het eerste kalkgraslandje met esparcette: 
1 KONINGSPAGE, meerdere paartjes ARGUSVLINDERS, klein en donker van 
kleur. DISTELVLINDERS bij de vleet, licht van kleur. 
HOOIBEESTJES, HEIDEBLAUWTJES en ICARUSBLAUWTJES, nog een oude 
ATALANTA. 
 
18 mei  In Luxemburg bij Metzburg een stijgende wandeling begonnen. 
Op het eerste weitje veel blauwtjes gezien. Later, tijdens de lunch op het 
modderige veldje met zenegroen en veel boterbloemen: een BONT 
ZANDOOGJE. 
 Langs het hoger gelegen graspad: KLEINE GEADERDE WITJES en een vers, 
fraai LANDKAARTJE. 
Langs de koolzaadvelden met daarboven de zingende leeuwerik: 
DISTELVLINDERS, KOOLWITJES, kleine HOOIBEESTJES en een oude 
DAGPAUWOOG. 
Later weer meerdere ORANJETIPJES. 
 
19 mei  Naar het z.g. schiereiland van Luxemburg. Een natuurpark bij Mesenich in 
de buurt. Wijngaarden, graanvelden, bos. Een schitterende dag. Wel winderig. 
Rond 10.00 uur zijn we er al en zien al gauw een GELE LUZERNEVLINDER zich 
opwarmen in de zon. Deze dag opnieuw KLEINE GEADERDE WITJES. 
Onophoudelijk de DISTELVLINDER, HOOIBEESTJES en KLEINE 



KOOLWITJES. Verder zien we BONTE ZANDOOGJES, een DAGPAUWOOG, 
een ATALANTA. Ook nog ICARUSBLAUWTJES en een stelletje parende 
HEIDEBLAUWTJES. 
 
20 mei  We rijden naar Beaufort. Vanaf het kasteel maken we een fraaie 
wandeling langs het water naar beneden. Stenig pad. 
Opeens komt een oranje, vrij grote vlinder snel over het water naar de overkant 
vliegen. Een KEIZERSMANTEL? Is absoluut niet zeker, maar toch niet gans 
onmogelijk. Redelijk veel BONTE ZANDOOGJES zien we nu. Ook GELE 
LUZERNEVLINDERS. Verder zien we hier KLEINE GEADERDE WITJES, een 
ATALANTA en een LANDKAARTJE. 
 
21 mei  Op deze dag is, aan de hand van de aangereikte omschrijvingen, een 
GROENTJE gesignaleerd. 
Wel, ik hoop dat naar aanleiding van deze beschrijvingen weer opnieuw wat 
beelden opgeroepen kunnen worden. 
 
Nicoline Kuurstra     

 
 
 
 
 
 
 
Lijst van bijzondere en/of kenmerkende plantensoorten   
        
Marcel Bolten en Patrick Hommel      
 
         
         
Dag 1: Omgeving Ferschweiler (D)      
 a Cultuurgronden rond het dorp.     
 b Helling- en ravijnbos op Luxemburgse zandsteen, met bronbeek.  
 
Dag 2: Omgeving Folkenbach en Echternacherbrück (D)    
 a Cultuurgronden rond het dorp Folkenbach, incl. beekoever en 
  omgeving houtzagerij. 
 b Hellingbos op  muschelkalk.     
 c Bos op plateaurand (Luxemburgse zandsteen).   
 d  Rotsvegetatie op Luxemburgse zandsteen (uitzichtpunt en bij 
   kapelletje). 
 e  Kalkgrasland op muschelkalk.   
    
Dag 3: Deiwelskopp en omgeving, bij Moersdorf (Lux)    



 a Open bos en bosranden op muschelkalk.     
 b Akkers op plateau en andere cultuurgronden. 
   
Dag 4: De Helt, een schiereiland in de Sauer bij Rosport (Lux)   
 a Akkers, graslanden en (deels verlaten) wijngaarden.   
 b Bos en bosranden op muschelkalk. 
     
Dag 5: Ravijn- en beekbegeleidend bos bij Beaufort, Luxemburgse 
  zandsteen (Lux)  
 
Dag 6: Dal van de Prüm en de Nims; vegetatie op keuperkalk (D)   
 a Kalkgrasland bij Peffingen (Prümdal).    
 b Kalkgraslanden bij Dockendorf, Ingendorf en Messerich (Nimsdal).
  
 c Hakhoutbosje op plateaurand bij Messerich (Nimsdal).   
 d Kalkrijke akker aan hellingvoet bij Messerich (Nimsdal). 
   
Dag 7: Savelsbos: hellingbos op löss met ondiepe mergel (NL)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dag(deel): 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 6 7   
  a b a b c d e a b a b   a b c d     
                          
Aardaker               +           Lathyrus tuberosus 
Aardbeiganzerik     + +                   Potentilla sterilis 
Aarddistel                    +     Cirsium acaule 
Adelaarsvaren       +                  Pteridium aquilinum 
Akkerdistel            +            Cirsium arvense 
Akkerkool     +                    Lapsana communis 
Akkermelkdistel             +            Sonchus arvensis v. arvensis 
Akkerviooltje            +            Viola arvensis 
Akkerwinde            +            Convolvulus arvensis 
Avondkoekoeksbloem     +                    Silene latifolia ssp. alba 
Beemdkroon           + +            Knautia arvensis 
Bergandoorn              +           Stachys recta 
Bergdravik                    +     Bromus erectus 
Berghertshooi      +     +              Hypericum montanum 
Bergnachtorchis      +     +        + +     Platanthera chlorantha 
Bermooievaarsbek              +           Geranium pyrenaicum 
Betonie                     +    Stachys officinalis 
Beuk   +  +         +     +    Fagus sylvatica 
Bevertjes                   +      Briza media 
Bijenorchis         +               Ophrys apifera 
Bittere veldkers                 +       Cardamine amara 
Blaassilene        +           +      Silene vulgaris 
Blauw parelzaad               +         Buglossoides purpurocaerulea 
Blauwe bosbes       +                  Vaccinium myrtillus 
Blauwe zegge                   +      Carex panicea 
Bleek bosvogeltje      +     +         + +    Cephalanthera damasonium 
Bleek schildzaad                    +     Alyssum alyssoides 
Bleke klaproos            +            Papaver dubium 
Bleke zegge                    +     Carex pallescens 
Bochtige klaver                    +     Trifolium medium 
Bochtige smele       +                  Deschampsia flexuosa 
Boerenwormkruid     +                    Tanacetum vulgare 
Bokkenorchis         +         + +     Himantoglossum hircinum 
Bosaardbei   +                     Fragaria vesca 
Bosandoorn      +                   Stachys sylvatica 
Bosanemoon +                       Anemone nemorosa 
Bosbingelkruid      +                 + Mercurialis perennis 
Bosboterbloem                 +       Ranunculus pol. nemorosus 
Bosereprijs   +                     Veronica montana 
Bosgierstgras   +                     Milium effusum 
Boskortsteel     +                    Brachypodium sylvaticum 
Bosmuur                 +       Stellaria nemorum 
Bosrank      +     +              Clematis vitalba 
Bosroos      +                   Rosa arvensis 
Bosveldkers           +      +       Cardamine flexuosa 
Boswalstro      +                   Galium sylvaticum 
Boswederik   +             +       Lysimachia nemorum 
Boswederik                 +       Lysimachia nemorum 
Boswilg     +                    Salix caprea 
Boszegge   +  +     +              Carex sylvatica 
Boszwenkgras    +             +       Festuca altissima 
Brede stekelvaren   +                     Dryopteris dilatata 
Breed fakkelgras                    +     Koeleria pyramidata 
Dag(deel): 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 6 7   
  a b a b c d e a b a b   a b c d     
                   
Bruinrode wespenorchis                    +     Epipactis atrorubens 



Christoffelkruid      +                   Actaea spicata 
Cipreswolfsmelk +   +                    Euphorbia cyparissias 
Dalkruid   +                     Maianthemum bifolium 
Damastbloem +                       Hesperis matronalis 
Daslook                        + Allium ursinum 
Dolle kervel     +                    Chaerophyllum temulum 
Donderkruid          +         +      Inula conyzae 
Donkergr.  basterdwed.   +                      Epilobium obscurum 
Donkersporig bosviooltje   +                      Viola reichenbachiana 
Doorgroeide boerenkers                   + +     Thlaspi perfoliatum 
Driedistel         +         + +     Carlina vulgaris 
Drienerfmuur   +                      Moehringia trinervia 
Duifkruid           +        +      Scabiosa columbaria 
Duist            +            Alopecurus myosuroides 
Dwergviltkruid        +                 Filago minima 
Echte gamander               +     +      Teucrium chamaedrys 
Echte kamille            + +           Matricaria recutita 
Eenbes                 +     + Paris quadrifolia 
Eenbloemig parelgras      +         +       + Melica uniflora 
Esparcette         +               Onobrychis viciifolia 
Europees krentenb.        +                 Amelanchier ovalis 
Fijne ooievaarsbek                      +   Geranium columbinum 
Fraaie vrouwenmantel +                       Alchemilla mollis 
Frans vlas                    + +     Linum leonii 
Geb. driehoeksvaren                 +       Gymnocarpium dryopteris 
Geel walstro        +                 Galium verum 
Geel zonneroosje              +     + +     Helianthemum nummularium 
Geelhartje                   +      Linum catharticum 
Gekroesde melkdistel            +            Sonchus asper 
Gele morgenster              +           Tragopogon pratensis 
Geoorde veldsla                       +   Valerianella rimosa 
Ger. boogsterrenmos                 +       Plagiomnium undulatum 
Gevinde kortsteel         +               Brachypodium pinnatum 
Gevlekte aronskelk      +                   Arum maculatum 
Gevlekte scheerling              +           Conium maculatum 
Gewone agrimonie         +               Agrimonia eupatoria 
Gewone brunel +                       Prunella vulgaris 
Gewone duivenkervel            +            Fumaria officinalis 
Gewone eikvaren        +         +       Polypodium vulgare 
Gewone ereprijs +  +                     Veronica chamaedrys 
Gewone hoornbloem        +                 Cerastium fontanum 
Gewone margriet            +            Leucanthemum vulgare 
Gewone paardebloem     +                    Taraxacum sectie Ruderalia 
Gewone raket              +           Sisymbrium officinale 
Gewone salomonszegel                 +       Polygonatum multiflorum 
Gewone veldsla     +         +           Valerianella locusta 
Gew. vleugeltjesbloem                    +      Polygala vulgaris 
Gewone vlier +                       Sambucus nigra 
Gewone zandmuur     +                    Arenaria serpyllifolia 
Gewoon biggenkruid     +                    Hypochaeris radicata 
Gewoon herderstasje     +                    Capsella bursa-pastoris 
Gewoon viltsterrenmos                 +       Rhizomnium punctatum 
Gew. vingerhoedskruid   +                     Digitalis purpurea 
Dag(deel): 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 6 7   
  a b a b c d e a b a b   a b c d     
                   
Glad walstro     +                    Galium mollugo 
Glanshaver              +           Arrhenatherum elatius 
Goudhaver              +           Trisetum flavescens 
Groot heksenkruid   +                     Circaea lutetiana 
Groot springzaad   +             +       Impatiens noli-tangere 



Groot streepzaad              +   +       Crepis biennis 
Grote centaurie         +               Centaurea scabiosa 
Grote ereprijs            +            Veronica persica 
Grote keverorchis      +     +        + +     Listera ovata 
Grote klaproos            +            Papaver rhoeas 
Grote klit              +           Arctium lappa 
Grote leeuwenklauw                       +   Aphanes arvensis 
Grote muggenorchis                   +      Gymnadenia conopsea 
Grote muur + +                     Stellaria holostea 
Grote tijm           +   +           Thymus pulegioides 
Grote weegbree     +                    Plantago major 
Gulden sleutelbloem      +     +         +     Primula veris 
Guldenboterbloem +    +                   Ranunculus auricomus 
Haagbeuk   +                     Carpinus betulus 
Haagwinde     +                    Calystegia sepium 
Hangende zegge      +                   Carex pendula 
Harig wilgenroosje     +                    Epilobium hirsutum 
Hazensla   +                     Prenanthes azurea  
Heelkruid      +     +              Sanicula europaea 
Heksenmelk            +            Euphorbia esula 
Hengel       +                  Melampyrum pratense 
Hoenderbeet            +            Lamium amplexicaule 
Hommelorchis         +               Ophrys fuciflora  
Hondspeterselie            +            Aethusa cynapium 
Hulst   +                     Ilex aquifolium 
IJle dravik     +                    Anisantha sterilis 
IJle zegge   +             +       Carex remota 
Jeneverbes                   +      Juniperus communis 
Kattendoorn         +               Ononis repens ssp. spinosa 
Kegelmos                 +       Conocephalum conicum 
Klein hoefblad            +            Tussilago farfara 
Klein springzaad      +                   Impatiens parviflora 
Kleine klaver     +                    Trifolium dubium 
Kleine leeuwenbek            +            Chaenorhinum minus 
Kleine leeuwenklauw     +                    Aphanes inexpectata 
Kleine ooievaarsbek     +                    Geranium pusillum 
Kleine pimpernel +       + +              Sanguisorba minor 
Klimopereprijs +                       Veronica hederifolia 
Knikkend nagelkruid     +                    Geum rivale 
Knolboterbloem         +          +     Ranunculus bulbosus 
Knolsteenbreek +                       Saxifraga granulata 
Koninginnenkruid     +                    Eupatorium cannabinum 
Kranssalomonszegel   +                     Polygonatum verticillatum 
Kruipend zenegroen +   +                    Ajuga reptans 
Kruipganzerik        +                 Potentilla anglica 
Kruisbes +                       Ribes uva-crispa 
Kruisbladwalstro +                       Cruciata laevipes 
Kuifhyacint              +           Muscari comosum 
Langstekelige distel     +                    Carduus acanthoides 
Dag(deel): 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 6 7   
  a b a b c d e a b a b   a b c d     
                   
Lelietje-van-dalen      +                   Convallaria majalis 
Lievevrouwebedstro   +                     Galium odoratum 
Madeliefje     +                    Bellis perennis 
Mannetjesorchis      +   + +         + +    Orchis mascula 
Mannetjesvaren   +             +     + Dryopteris filix-mas 
Meelbes        +                 Sorbus aria 
Moerasspirea     +                    Filipendula ulmaria 
Moesdistel                 +       Cirsium oleraceum 
Muizenoor                   +      Hieracium pilosella 



Muskuskruid   +                     Adoxa moschatellina 
Muurvaren           +              Asplenium ruta-muraria 
Nachtsilene        +                 Silene nutans 
Paarbladig goudveil                 +       Chrysosplenium oppositifolium 
Paardenhoefklaver                   + +     Hippocrepis comosa 
Paarse dovenetel             +            Lamium purpureum 
Penningkruid     +                    Lysimachia nummularia 
Plat beemdgras                 +       Poa compressa 
Poppenorchis                    +     Aceras anthropophorum 
Purperorchis      +   + +    +    + +    Orchis purpurea 
Rapunzelklokje              +           Campanula rapunculus 
Rechte ganzerik              +           Potentilla recta 
Reukeloze kamille            +            Tripleurospermum maritimum 
Reuzenzwenkgras      +                   Festuca gigantea 
Ringelwikke     +                    Vicia hirsuta 
Robertskruid   +                     Geranium robertianum 
Rode kamperfoelie      +                   Lonicera xylosteum 
Rode klaver     +                    Trifolium pratense 
Rode kornoelje   +       +              Cornus sanguinea 
Rood guichelheil            +            Anagallis arvensis s. arvensis 
Rood peperboompje      +     +          +    Daphne mezereum 
Rozetsteenkers        +                 Arabis arenosa 
Ruig klokje      +                   Campanula trachelium 
Ruig viooltje      +     +        +      Viola hirta 
Ruige zegge     +                    Carex hirta 
Ruw parelzaad            +            Lithospermum arvense 
Ruw vergeet-mij-nietje        +                 Myosotis ramosissima 
Schaafstro                 +       Equisetum hyemale 
Schaduwgras   +                     Poa nemoralis 
Schaduwkruiskruid   +             +       Senecio ovatus 
Schermhavikskruid       +                  Hieracium umbellatum 
Schubvaren           +              Ceterach officinarum 
Sierlijke woudbraam   +             +       Rubus pedemontanus 
Sikkelgoudscherm         +         +      Bupleurum falcatum 
Slangenkruid        +                 Echium vulgare 
Slanke sleutelbloem                       + Primula elatior 
Sleedoorn         +               Prunus spinosa 
Smalle beukvaren                 +       Phegopteris connectilis 
Smalle stekelvaren   +                     Dryopteris carthusiana 
Smalle weegbree     +                    Plantago lanceolata 
Soldaatje                    +     Orchis militaris 
Spaanse aak      +                   Acer campestre 
Sporkehout   +                     Rhamnus frangula 
Steenbreekvaren   +       +              Asplenium trichomanes 
Stinkend nieskruid               +         Helleborus foetidus 
Dag(deel): 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 6 7   
  a b a b c d e a b a b   a b c d     
                   
Struikhei       +                  Calluna vulgaris 
Tijmereprijs   + +                    Veronica serpyllifolia 
Tripmadam        +                 Sedum reflexum 
Trosvlier   +                     Sambucus racemosa 
Tuinjudaspenning     +                    Lunaria annua 
Tweestijlige meidoorn                     +    Crataegus laevigata 
Valse salie   +                     Teucrium scorodonia 
Veldereprijs +   +       +            Veronica arvensis 
Veldkruidkers                      +   Lepidium campestre 
Veldkruidkers             +            Lepidium campestre 
Veldlathyrus            +            Lathyrus pratensis 
Veldsalie            +  +         Salvia pratensis 
Verfbrem                   +      Genista tinctoria 



Vijfvingerkruid     +                    Potentilla reptans 
Viltig kruiskruid     +                    Senecio erucifolius 
Vingerzegge      +     +              Carex digitata 
Vliegenorchis         +         + +     Ophrys insectifera 
Vogelnestje      +     +          +    Neottia nidus-avis 
Voorjaarsganzerik                    +     Potentilla verna 
Voorjaarslathyrus                      +    Lathyrus vernus 
Watermunt     +                    Mentha aquatica 
Watermuur     +                    Stellaria aquatica 
Wegedoorn           +              Rhamnus cathartica 
Wijfjesvaren   +             +     + Athyrium filix-femina 
Wilde akelei           +    +         Aquilegia vulgaris 
Wilde herfsttijloos              +      +     Colchicum autumnale 
Wilde kamperfoelie   +                     Lonicera periclymenum 
Wilde lijsterbes   +                     Sorbus aucuparia 
Wilde marjolein     +                    Origanum vulgare 
Wilde reseda                    +     Reseda lutea 
Wildemanskruid                    +     Pulsatilla vulgaris 
Wilgenroosje   +                     Chamerion angustifolium 
Wintereik   +                   + Quercus petraea 
Winterlinde +    +  +         +       Tilia cordata 
Witte engbloem           +         +     Vincetoxicum hirundinaria 
Witte klaver     +                    Trifolium repens 
Witte klaverzuring   +                     Oxalis acetosella 
Witte krodde            +            Thlaspi arvense 
Witte veldbies   +  +           +       Luzula luzuloides 
Wolfskers           +              Atropa bella-donna 
Wollige sneeuwbal        +           +      Viburnum lantana 
Wondklaver                   +      Anthyllis vulneraria 
Zachte haver        +                 Helictotrichon pubescens 
Zandhoornbloem            +            Cerastium semidecandrum 
Zandraket        +      +           Arabidopsis thaliana 
Zeegroene zegge      +   + +         +     Carex flacca 
Zomereik   +  + +    +      +    +  + Quercus robur 
Zuurbes        +                 Berberis vulgaris 
Zwartblauwe rapunzel      +           +     + Phyteuma spicatum s. nigrum 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wat zou dit zijn? 



 
 

Doorkijkje vanaf de bloemenwei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 

 

 



 
 

Uitzicht over Echternach 
 

 
 

Langs de koolzaadvelden, waar we de leeuwerik zagen en hoorden 



 
 
 
 
 


