
 

  

KNNV-reis Zuid-Eifel 

Juni 2022 



Oss, 29 april 2022 
 
Beste deelnemers, 
 
Hierbij geef ik u de informatie over de reis naar de Zuid-Eifel in Duitsland. 
 
Uw reisleiders zijn:  
Patrick Hommel (eerste reisleider) en Gerard Plat 
 
Reis: 
Wij reizen met twee busjes en verzamelen op perron 1a (oostzijde) van station Elst (Gld.). De busjes 
zijn er om tien uur en we hopen uiterlijk (!) om half 11 te kunnen vertrekken. Als alles meezit kunnen 
we dan na aankomst in Kruchten nog een korte rondwandeling maken. We zullen onderweg ergens 
op een parkeerplaats lunchen, denk er wel aan zelf eten en drinken mee te nemen! Op de heenweg 
gaan wij – afgezien van lunchpauze en sanitaire stops – direct naar het hotel in Kruchten. Op de te-
rugweg kunnen wij - als daar belangstelling voor bestaat - nog een kort bezoek brengen aan een fraai 
kalkgrasland in de Noord-Eifel.  
 
Verblijf: 
Landgasthaus Hoffmann 
Maximinstraße 40 
54675 Kruchten 
Tel.: 0049 6566 291 
E-Mail: info@landgasthaus-hoffmann.de 
http://www.landgasthaus-hoffmann.de/ 
 
Excursiegebied: 
Het excursiegebied ligt in de Zuid-Eifel, niet ver van de Luxemburgse grens, ter hoogte van de oude 
stad Echternach. We zijn hier in het “Gutland”, net ten zuiden van het grote, overwegend zure en 
voedselarme leisteenplateau dat het grootste deel van de Eifel en de Ardennen beslaat. De onder-
grond van het Gutland is duidelijk anders en bestaat vooral uit Bont zandsteen en twee heel verschil-
lende soorten kalksteen: Muschelkalk en Keuperkalk. De excursies zullen vooral gericht zijn op orchi-
deeënrijke kalkgraslanden en verschillende bostypen, met name hellingbossen op kalkbodem en scha-
duwrijke, vochtige ravijnbossen. Daarnaast willen wij ook aandacht besteden aan het agrarisch cul-
tuurlandschap met o.a. wijngaarden en akkers op kalkbodem. 
 
 
Dagprogramma  
Dag 1 (zondag): heenreis, na aankomst korte wandeling in de omgeving van Kruchten; 
Dag 2 (maandag): Kuckuckslay en Kellerdell bij Echternacherbrück: kalkgrasland (Muschelkalk); rots-
vegetatie;  
Dag 3 (dinsdag): Müllerbachtal bij Beaufort (Lux.): ravijn-, beekbegeleidend en hellingbos; 
Dag 4 (woensdag): kalkgraslanden langs de Prüm en de Nims (Keuperkalk); 
Dag 5 (donderdag): wschl. omgeving Rosport (Lux) / Ralingen (D): gevarieerd cultuurlandschap met 
deels verlaten wijngaarden, bos en kalkgrasland (onder voorbehoud, alternatief programma bij Ech-
ternach mogelijk); 
Dag 6 (vrijdag): terugreis naar Elst, mogelijk korte stop bij de Kuttenberg (kalkgrasland op Devonische 
kalksteen), westelijk van Bad Münstereifel. 
 
Magda Gerlach 
Secretariaat ARC 
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DE DEELNEMERS 



Zondag 29 mei – De reis naar Kruchten  
 
Om kwart over tien is iedereen aanwezig op het station Elst vanwaar we zullen vertrekken met twee busjes. Om half elf gaan 
we op weg naar de eerste stop bij Venray. Hier wordt een eerst kopje koffie gedronken en kunnen de reizigers een sanitaire 
stop maken. Op weg naar onze eerst lunchstop in Duitsland zien we een enorm gat aan beide kanten van de snelweg. Het blijkt 
dat bruinkoolwinning hier de oorzaak van is.  
Tegen half een is er een tweede stop voor het eten van de meegebrachte lunch. Zo tegen half drie arriveren we in Kruchten en 
zien we het Landgasthaus Hoffmann waar we de komende dagen zullen verblijven. Na het uitdelen van de kamersleutels ko-
men we bijeen voor een kort wandelingetje in de buurt. Hier blijkt al onmiddellijk dat er de nodige floristische kennis zit in deze 
groep. Op straat ontdekken we kaal breukkruid (Herniaria glabra). Iets verder komen we bij een grasveld waar iemand aankomt 
met Goudhaver (Trisetum flavescens) er volgt een voor mij onduidelijk verhaal over een monnik maar dat zal me later nog een 
keer worden verteld en dan wordt me het een en ander duidelijk. Inmiddels kunnen we al op het dorpje neerkijken. Op deze 
hoogte zien we echter ook een partijtje donkere wolken aankomen waar de eerste druppels al snel op ons neerdalen. Maar als 
we eenmaal bij een leuk kalkrijk bermtalud zijn aanbeland gaat het pas echt regenen. We laten ons niet uit het veld slaan en 
René, onze soortenadministrator, noteert al snel een aantal leuke soorten zoals verfbrem (Genista tinctoria), wondklaver 
(Anthyllis vulneraria), zeegroene zegge (Carex flacca) het bij ons zeldzame breed fakkelgras (Koeleria pyramidata) en de rode 
lijst soort geelhartje (Linum catharticum). Langs de weg staan bomen met een vreemd blad, het blijken elsbessen (Sorbus 
torminaliste) te zijn. Inmiddels is het al flink afgekoeld en regent het nog steeds. We besluiten om, na dit toch al veelbelovende 
begin, terug te gaan en ons voor te bereiden op de eerste maaltijd in ons Landgasthaus.  
 
Cor van Hoften 

Zicht op Kruchten 

Verfbrem Elsbes 



Landgasthaus Hoffmann 

Maandag 30 mei naar Kuckucklay en Kellerdel 
 
Na een ontbijt met hindernissen (mondkapjes) verzamelen we ons om 9.00 uur bij de busjes. We worden hier begroet door 
druk heen en weer vliegende huiszwaluwen die onder de daklijsten hun kunstige nesten hebben gemaakt. Een klein inleidend 
verhaaltje van onze excursieleider Patrick leert ons dat we vandaag aan de Duitse kant van de Sauer gaan kennismaken met 
allereest zandsteen daarna met een zure rand en we sluiten af met een soortenrijk kalkgrasland alwaar de “bokken” op ons 
staan te wachten.  
Wat is het toch fantastisch dat je op weg gaat met een heerlijk vooruitzicht. Het weer helpt vandaag ook reuze mee, ergo het 
belooft op voorhand al een fijne dag te worden. We parkeren de busjes niet ver van de oever van de grensrivier de Sauer en 
gaan op pad. Het weggetje omhoog is zijn rustieke karakter geheel kwijt geraakt volgens Patrick. Hier stonden in 2009 nog een 
aantal verlaten en vervallen houtzaagmolens. De weg heet ook niet voor niets “Beim Alten Sägewerk”. Helaas is daar nu niets 
meer van over. Ze zijn vervangen door “yuppen woningen” is de conclusie van enkele leden. Flora staat er nog steeds genoeg 
zoals de bloem met de gespleten stijlen van het slangenkruid (Echium vulgare ) of die mooie pluk met de hemelsblauwe bloe-
men van de beekpunge (Veronica beccabungaat) en een wolfsmelk met langwerpige wratjes zonder bloeistengels van vorig 
jaar. Na wat determinatiewerk blijkt het hier te gaan om de Zoete wolfsmelk (Euphorbia dulcis) bij ons alleen als adventief be-
kend. Alle soorten worden meteen digitaal opgeslagen door onze eigen “tovermachine deskundige” René. Ben nu al benieuwd 
naar de (dag)lijst. 
We zijn nog maar net in het schaduwrijke bos of bosgierstgras (Milium effusum) staat daar al in volle glorie met zijn mooie, ijle 
bloeiwijze, lange tong en gedraaid blad. Op deze klim naar het hoogste punt komen we veel leuke soorten tegen. Een opmerke-
lijke verschijning vormen de twee bijna in elkaar groeiende vlieren de gewone (Sambucus nigra) en de tros (Sambuca racemo-
sa). De eerste met wit merg en zwarte bessen en de tweede met bruin merg en rode bessen. Verder zien we nog, de bij ons 
zeldzame, bosereprijs (Veronica montana) en een moeilijk geval blijven de rapunzels. Is het nu de witte, zwartblauwe of de 
paarse vorm van de witte rapunzel? We komen er eigenlijk niet goed uit. Waarschijnlijk staan ze straks alle drie op de lijst. Na 
nog eens twee leuke, zeldzame varentjes te hebben gespot, namelijk gebogen driehoeksvaren (Gymnocarpium dryopteris) en 
smalle beukvaren (Phegopteris connectilis), zijn we inmiddels beland op de voedselarme, zure rand met een slechte strooisel-
vertering en zijn geheel eigen vegetatie van struikhei (Calluna vulgaris) blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) en bochtige smele 
(Deschampsia flexuosa) maar iets hoger vinden we echter ook dalkruid (Maianthemum bifolium), adelaarsvaren (Pteridium 
aquilinum), witte klaverzuring (Oxalis acetosella) en veelbloemige salomonszegel (Polygonatum multiflorum). Soorten die vooral 
voorkomen op zowel het arme randje van een rijk bosmilieu, als op het rijke randje van een arm bosmilieu. Dit alles treffend 
uitgelegd door onze gids. 

Wondklaver Smalle beukvaren 



Vervolg Maandag 30 mei naar Kuckucklay en Kellerdel 
 
Om kwart voor twaalf zijn we boven en worden beloond met een prachtig uitzicht. Inmiddels is het ook tijd om de inwendige 
mens wat te gaan versterken. Tegen enen gaan we weer op pad en komen we op een nog mooier uitzichtpunt alwaar we boven 
de stad Echternach een slechtvalk voorbij zien vliegen. Ook hier staan een paar leuke plantjes die met heel weinig tevreden zijn. 
Wat denk je van dwergviltkruid (Logfia minima) en kleine leeuwenklauw (Aphanes australis). Bij het volgende uitzichtpunt gaat 
Patrick helemaal uit zijn dak. Hier staat namelijk de soort waar hij al enige tijd naar op zoek is en die hij vandaag graag wil vin-
den. Ja, als dat dan lukt, ben je een heel gelukkig mens. Het gaat hier om de bij ons zeldzame rozetsteenkers (Arabidopsis areno-
sa). Die houdt van kalk en een steenrijke omgeving. Als toetje krijgen we nog een paartje muurhagedissen te zien. De man ge-
draagt zich als een echt fotomodel en laat zich van alle kanten rustig fotograferen. Prachtig.  
Hierna gaat het op weg naar het befaamde kalkgrasland en de beloofde zeldzame bokkenorchissen (Himantoglossum hircinum). 
We worden op onze wenken bediend. We tellen er al gauw ongeveer 50. Helaas is dat wel het enige dat er nog over is van dit 
eens zo prachtige klakgrasland. Of zijn we er nu net na de graaspartij van ijverige koeien? Op onze afdaling zien we nog een fruit-
boom die helemaal bedolven is onder de maretakken (Viscum album) en komen we tot de ontdekking dat we een icarus blauw-
tje hebben gevangen en weer losgelaten natuurlijk.  
Eenmaal beneden gaan we via een stadswandeling door Echternach terug naar onze busjes. Gauw instappen want we willen nog 
door de “Teufelsslucht” lopen. Na enig kuierwerk komen we bij de 30 meter diepe “Slucht” die hier na de laatste ijstijd, zo’n slor-
dige 11.000 jaar geleden, is gevormd. De afdaling en bijbehorende wandeling zijn prachtig en inspannend. Onderweg zien we 
bizarre rotsformaties van verweerd zandsteen wat honingraatachtige structuren oplevert, holtes en diverse kleuren in deze for-
maties. Op de rotsrichels vaak mooie pollen, met het voor ons zeldzame, boszwenkgras (Drymochloa sylvatica) en witte veldbies 
(Luzula luzuloides). Deze terugtocht kost ons aanzienlijk meer moeite. De groep is danig verdeeld en wandelt in een lang uitge-
dund lint. Als de groep weer geheel compleet boven is, gaan we op weg naar onze vervoersmiddelen. Vlak voor het eind worden 
we nog getrakteerd op de heerlijke geur van de veelbloemige roos (Rosa multiflora). Vanaf hier gaat het linea recta naar land-
gasthaus Hoffmann in Kruchten alwaar we zo kunnen aanschuiven aan het heerlijke driegangendiner. Na deze toch wat vermoei-
ende eerste dag, verlangt het lichaam een weinig rust ergo de schrijver dezes ligt er vroeg in. Oh ja René vertelt me nog dat we 
uitkomen op een slordige 190 soorten. Ik vind het heel wat, René wat minder.  
 
Cor van Hoften 

Zicht op Echternach vanaf de Liboriuskapel 



Patrick ‘waagt zijn leven’ voor de  
rozetsteenkers 

Muurhagedis 

Landschap Zuid-Eifel 

Fruitboom met maretakken Kruisbladwolfsmelk  
(Euphorbia lathyris)  



De Teufelsslucht met honingraatstructuur in de kalksteen. Deze verwering is ontstaan door vochtindringing en 
uitdroging. Naar binnen sijpelend water heeft de kalk tussen de zandkorrels opgelost. Zodra het water ver-
dampt kristalliseert de restrende kalk waarbij er richels ontstaan, terwijl het losse zand naar buiten druppelt 
en holtes achterlaat. 
Na de tocht overschouwt Patrick zijn deelnemers 

In het veld op zoek naar orchideeën 



EEN GREEP UIT DE ORCHIDEEËN (van boven naar onder) 
Aangebrande orchis—Bijenorchis—Vliegenorchis—Grote muggenorchis 
Soldaatje— Purperorchis—Poppenorchis—Bijenorchis 
Hondskruid 
Bokkenorchis—Bergnachtorchis 



Kasteel van Beaufort 

Dinsdag 31 mei Beaufort (Luxemburg) het Hauperbachdal met ravijn en hellingbos  

Via een prachtige oude smalle brug over de Sauer rijden we Luxemburg in en bereiken al gauw het kasteel van Beaufort dat boven-
op een bron is gebouwd. Dit is het startpunt voor de wandeling door het beekdal met zijn steile zandsteenwanden, ravijn-, helling- 
en beekbegeleidend bos. 

Het meertje bij het chateau is maar een paar honderd meter lang tot de dam waarachter de beek begint. Met elke km lopen 
stroomt er meer water door. De Hauperbach mondt na 5-6 km in de Sauer uit. Het lijkt het dal van varens, vocht en bosmuur; heel 
soortenrijk. De grote helwitte sterbloemen van de bosmuur zijn de eerste km’s overal. Het verspreidbladig- en paarbladig goudveil 
worden al gauw gevonden. De eerste neemt snel in bedekking toe en staat overal waar het echt vochtig is. De plantenkenners 
hebben veel uit te leggen, te noteren en uit te zoeken. De focus van de kenners ligt op varens en grassen. Patrick is onvermoeibaar 
bij het aanwijzen en uitleggen. Zo begrijpen we nu waarin zegges, russen, biezen en veldbiezen zich onderscheiden en idem man-
netjes-, vrouwtjes- en stekelvarens.  

Ook vinden we bijzondere insecten. Cor is razend enthousiast bij de vondst van een zwarte beer, een prachtige zwarte nachtvlin-
der met een rood kopje. 

De geologie die dit alles mogelijk maakt krijgt op allerlei plekken aandacht. De zandsteenformaties en kalkstukjes hier en daar zijn 
honderden miljoenen jaren geleden afgezet en vaak stevig geplooid. Maar het landschap met zijn ravijn en beekloop komen daar-
mee vergeleken nog maar net kijken. Patrick wijst erop dat her en der het zandsteenoppervlak pokdalig is. Er zit een beetje kalk in 
deze zandsteen en die lost op in het vocht en blijft na verdamping achter. Hierdoor ontstaat blijkbaar langzamerhand iets ringvor-
migs dat steeds hoger wordt. Aan kalk hebben planten hier dus geen gebrek. 

Na twee km en 3 uur lopen, staan, determineren, kijken en luisteren zijn we echt aan koffie toe; en meteen ook maar de lunch. In 
feite is dit de eerste geschikte open en zonnige plek voor een groep. De meesten genieten even na van het schitterend mooie tra-
ject. Sommigen blijven bezig. Hierna zouden we eens een stuk door moeten lopen om via Grundhof toch nog een flink rondje te 
kunnen lopen. Dat is in dit prachtige dal echter een illusie.  

Grote gele kwikstaarten met een aantal jongen in de boompjes ga je niet voorbij. De ouders blijven maar alarmeren. Een ouder 
dropt bijna een prooi in de wijd open bek van een jong maar durft het toch niet aan. Dit is geen plek om al te lang grassen te bekij-
ken realiseren we ons tenslotte. We gaan verder zodat de ouders weer kunnen voeren. 

Een poosje later vindt Patrick de brede stekelvaren en de mannetjes- en wijfjesvaren vlakbij elkaar aan de oever. Dit is zijn kans 
voor aanschouwelijk onderwijs over de verschillen tussen die drie. Zijblaadjes tot de 2e danwel 3e orde en speciale stekeltandjes. 
Ineens een opgewonden roep. Gerard heeft een waterspreeuw gespot op een boomstam in de beek. Die laat zich langdurig bekij-
ken; witte buik naar ons toe gericht, poot-knikkend en een vreemd-glinsterende zilveren oogknippering nu en dan. Pas als Patrick 
zijn verhaal heeft afgerond en bijna iedereen al weg is besluit de waterspreeuw in beweging te komen en het water in te hoppen 
om een aantal keren wat eetbaars te pakken.  

Grundhof bereiken we niet; een verkeerde afslag. We komen uit op een ‘gele’ weg (nr. 364) met haarspeld. We missen enkelen. 
Teruggaan, bellen, een kapvlakte als tijdverdrijf. We besluiten op te splitsen. De grote groep loopt langs de gele weg en een stuk 
haarspeld om het pad op te pikken en gaat via een ingekorte route bovenlangs naar het kasteel terug.  

We lopen stevig door over het plateau door mooi schraal grasland - met een leeuwerik en kneu – en droog bos. Bij de afdaling 
door het hellingbos en langs de beek is het weer echt groen; en weer vochtig. We zien, voelen en ruiken het contrast tussen de 
droogte bovenop en de schitterende groene, rijke natuur in het dal.  

                    

Jan Fransen 

Bosmuur 



Paddenstoelenflora in het Hauperbachtal 
Linksboven: grootmazig netpluimpje (Stemonites 
splendens) 
Linksonder: waaierkorstzwam (stereum submen-
tosum 
Boven: zwavelzwam (Laetiporus sulphureus) 

Hauperbachtal 
Er zijn vele wandelroutes en naast planten en vogels ook enkele vlinders en 
paddenstoelen 

Gevlekte groenuil 



Woensdag 1 juni Prüm en Nims 
 
Vandaag onderzoeken wij de flora en fauna in het dal van de riviertjes Prüm en Nims op Duits grondgebied. We bezoeken drie 
kalkgraslanden op Keuperkalk-hellingen. Keuper is de jongste geologische formatie uit de Trias-periode (ongeveer 230 tot 200 
miljoen jaar geleden). De Keuperkalk is in de loop van tweehonderd miljoen jaar op de vlakkere terreingedeelten verweerd tot 
goede landbouwgrond, maar waar zij op steile hellingen aan de oppervlakte ligt is het een barre wereld van losliggend gruis en 
puin. Deze Keuper-hellingen zijn uitgesproken schraal en droog.  
 
In de ochtend bezoeken we een kalkgrasland bij Peffingen in het Prümdal. Door dit grasland lopen erosiegeulen. Vroeger en ook 
nu worden er schapen geweid. Er staan verspreid hoogstamfruitbomen. Na de lunch bezoeken we twee kalkgraslanden in het 
Nimsdal. Het eerste ligt nabij Bockdorf, het tweede ligt boven graanakkers (met gerst en rogge) en maisvelden. Het graan staat er 
goed bij, maar de mais oogt armetierig ten gevolge van droogte.  
 
Het is vandaag een droge, zonnige dag. Onder de bezielende leiding van een onvermoeibare Patrick en in de toenemende hitte 
klauteren we omhoog en omlaag over deze steile hellingen op zoek naar orchideeën en andere schoonheden. Gelukkig worden 
onze inspanningen ruimschoots beloond. Op het kalkrijke biotoop van deze graslanden komen vele soorten orchideeën voor. In 
dit gebied is de bokkenorchis heel frequent. De meeste zijn al uitgebloeid, maar in de schaduw staat een exemplaar in volle bloei. 
We zien ook de vliegenorchis, bijenorchis, purperorchis, grote muggenorchis, bergnachtorchis, kleine keverorchis, mannetjesor-
chis (met lange, rechtopstaande spoor), poppenorchis en het soldaatje. In totaal bewonderen we maar liefst tien soorten orchi-
deeën! 
 
Veel voorkomende andere bloemen zijn de kleine pimpernel, vleugeltjesbloem, bergklaver, beemdkroon (met 4-spletige bloem-
kroon), het geelhartje, bevertjes, wilde reseda en gulden sleutelbloem. Tevens zien we wilde akelei, herfsttijloos (met vrucht) en 
graslelie (alleen het blad), viltig kruiskruid en esparcette. Jeneverbes en gele kornoelje komen hier ook voor. 
Op de top van een boom spot Marc een geelgors en onderweg horen we de lach van een groene specht. Een door mij nog nooit 
geziene argusvlinder strijkt op mij neer. 
Kortom, een dag waarop we met volle teugen hebben kunnen genieten! 
 
Esther Ratsma Gruizige hellingen in de Keuperkalk Esparcette 

‘s Avonds BBQ in de tuin van het 
hotel  



Botaniseren in bos, veld en hotel 



Donderdag 2 juni 2022 Omgeving Rosport  
 
Het is weer mooi weer vandaag: een zonnetje en rond de 22 graden. 
Voor vandaag staat een bezoek aan een soort schiereiland in een grote (kortgesloten) arm van de rivier de Sauer op het program-
ma. De rivierbocht is kortgesloten door middel van een kanaal. We parkeren de busjes even buiten Rosport (Luxemburg).  
Het is een gevarieerd cultuurlandschap met (deels verlaten) wijngaarden, bos en kalkgrasland. 
In het midden van het schiereiland ligt een heuvel/bult met muschelkalk en daarbovenop bos. We lopen de route rechtsom. 
 
Al snel naderen we aan de linkerkant van het pad de wijngaarden (voor de wijn die wij ’s avonds drinken?) 
Ze blijken nog goed onderhouden: tussen de wijnranken is gesnoeid, misschien een teken dat er geen gif gebruikt wordt? De ter-
rasbouw (vroeger “graften” genoemd) is goed te zien. Rechts van het pad zien we wilde haver en veel andere grassen en granen. 
En verderop oud grasland met fruitbomen.Op een zanderig stukje zien we kleine zandheuveltjes van piepkleine graafbijtjes.  
 
Patrick hoopt vandaag o.a. blauw parelzaad te vinden. Inmiddels hebben we al diverse bloemen en planten gezien: zoals honds-
kruid, veldsalie, luzerne, rietzwenkgras, beemdooievaarsbek en grote centaurie. 
Verder genoteerd: heggenrank, bokkenorchis (alweer), grote klit, klein streepzaad, avondkoekoeksbloemen een heel veld vol geu-
rende diverse kamillesoorten. 
Om de weg naar boven (naar de geasfalteerde weg) te vinden moeten we een stukje teruglopen en omhoog onze weg zoeken. We 
komen bij de oude muurtjes van muschelkalk. 
Hier ziet een deel van de groep een hazelworm. Verder eenjarig bingelkruid en, jawel, de bosroos in bloei!  
Rond 13.15 uur is het lunchtijd. We hebben een plek met mooi uitzicht en met zon en schaduwmogelijkheden. Na de lunch gaan 
we het (kalk)bos in om langs de noordhelling langzaam terug te lopen. We komen hier in een middenbos. Een middenbos is een 
vorm van bosbeheer dat zowel opgaande bomen bevat (voor de rijken) en hakhout (voor de armen). Er moet regelmatig gekapt 
worden waardoor er weer meer licht op de bosbodem valt waar soorten zoals blauw parelzaad van profiteren. Patrick noemt dit 
knipperlichtplanten. 

Al direct in het bos staat het bleek bosvogeltje! Verderop een bosboterbloem en het vogelnestje. Het 
vogelnestje leeft in symbiose met schimmels en komt voor op natte, kalkhoudende gronden in de 
(diepe) schaduw van bomen in loofbossen. De plant is een indicator voor natuurlijk oud bos zonder 
dikke strooisellaag. 
Verder zien we hier veel aronskelken (ook de gevlekte), veel bosbingelkruid èn blauw parelzaad, wel 
al (bijna) uitgebloeid. Ook witte engbloem, mannetjesorchis, stijve wikke, bergandoorn, gamander in 
bloei. 
 
Intussen zijn we weer bij de busjes aangeland. We rijden naar Olk (in Duitsland), maar het mooie gras-
veldje van vroeger vinden we niet. Dus door naar “huis” in Kruchten. Met elkaar een drankje gedron-
ken op het terras achter (Patrick en Gerard trakteren “uit de pot”). 
Na de avondmaaltijd richt Marijk namens iedereen het woord tot Patrick en Gerard om hun te bedan-
ken voor de fijne dagen! 
 
 
Anke Smits  

Het werk van graafbijtjes 

Vogelnestje 



Vrijdag 3 juni 2022 – terugreis naar Nederland 
 
Na een laatste overvloedig ontbijt en een groepsfoto op de trap van Gasthof Hoffman vertrekken we voor de terugreis. Het is weer 
een mooie zonnige dag. 
We maken een tussenstop bij Wanderparkplatz NSG Kuttenberg om een kalkweitje te bekijken.  
Opvallend is de vlakdekkende voorjaarszegge (Carex caryophyllea) met daartussen o.a. zeegroene zegge (Carex flacca), bevertjes 
(Briza media), smal fakkelgras (Koeleria cristata) en bergdravik (Bromopsis erecta).  
Daartussen staan veel van de bloemen die we de afgelopen dagen al hebben gezien zoals geelhartje, gamander, salie, wondklaver, 
bijenorchis, vliegenorchis, bergnachtorchis, margriet, verfbrem, zonneroosje en kleine pimpernel.  
Nieuwe soorten hier (in ieder geval voor mij) zijn: grote brunel (Prunella grandiflora), kluwenklokje (Campanula glomerata), kalk-
bedstro (Asperula cynanchica) een schoonheid! Gamanderbremraap (Orobanche teucrii) waarbij de meeldraden staan ingeplant 
op de binnenkant van de bloemkroon. Echt heel erg mooi en nooit eerder gezien, en spijt dat ik daar niet een foto van heb ge-
maakt! 
De aangebrande orchis (Neotinea ustulata) en de grote keverorchis (Neottia ovata) werden ook nog als nieuwe soorten toege-
voegd. 
Voordat we het weitje verlaten houdt Tineke nog een kort toespraakje om afscheid te nemen van Patrick en Gerard en ze  
nogmaals te bedanken voor de goede zorgen, omdat ze uit ervaring weet dat iedereen er bij aankomst op het treinstation er vlug 
vandoor gaat, en zo is het ook gegaan. 
 
Wendy Bach Kolling 

Kalkweitje bij Kuttenberg 
 
Verfbrem en gamanderbremraap 



VOGELS 

Dit keer zijn we boven de 50 soorten geraakt. 
De waterspreeuw was dit keer van de partij en liet zich van dichtbij mooi bekijken. 
Ook een mooie waarneming van de slechtvalk voor een rotswand bij Echternach. 
De volgorde is gebaseerd op de ANWB Vogelgids van Europa. 
 
Marc Vanbrabant 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

1 Knobbelzwaan Cygnus olor 

2 Nijlgans Alopochen aegyptiaca 

3 Wilde eend Anas platyrhynchos 

4 Dodaars Tachybaptus ruficollis 

5 Fuut Podiceps cristatus 

6 Blauwe reiger  Ardea cinerea 

7 Rode wouw Milvus milvus 

8 Buizerd Buteo buteo 

9 Torenvalk Falco tinnunculus 

10 Slechtvalk Falco peregrinus 

11 Houtduif Columba palumbes 

12 Gierzwaluw Apus apus 

13 Zwarte specht Dryocopus martius 

14 Groene specht Picus viridis 

15 Grote bonte specht Dendrocopos major 

16 Veldleeuwerik Alauda arvensis 

17 Boerenzwaluw Hirundo rustica 

18 Huiszwaluw  Delichon urbicum 

19 Boompieper Anthus trivialis 

20 Witte kwikstaart Motacilla alba 

21 Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea 

22 Waterspreeuw Cinclus cinclus 

23 Roodborst Erithacus rubecula 

24 Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros 

25 Zanglijster Turdus philomelos 

26 Grote lijster Turdus viscivorus 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

27 Merel Turdus merula 

28 Tuinfluiter Sylvia borin 

29 Zwartkop Sylvia atricapilla 

30 Grasmus Sylvia communis 

31 Braamsluiper Sylvia curruca 

32 Fitis Phylloscopus trochilus 

33 Tjiftjaf Phylloscopus collybita 

34 Goudhaan Regulus regulus 

35 Winterkoning Troglodytes troglodytes 

36 Koolmees Parus major 

37 Zwarte mees  Parus ater 

38 Boomklever Sitta europaea 

39 Boomkruiper Certhia brachydactyla 

40 Ekster Pica pica 

41 Gaai Garrulus glandarius 

42 Kauw Corvus monedula 

43 Zwarte kraai Corvus corone 

44 Raaf Corvus corax 

45 Spreeuw Sturnus vulgaris 

46 Huismus Passer domesticus 

47 Vink Fringilla coelebs 

48 Kneu Carduelis cannabia 

49 Putter Carduelis carduelis 

50 Groenling Chloris chloris 

51 Europese kanarie Serinus serinus 

52 Geelgors Emberiza citrinella 

Waterspreeuw 



Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Aglais urticae Kleine vos 

Coenonympha pamphilus Hooibeestje 

Colias hyale Gele luzernevlinder 

Gonepteryx rhamni Citroenvlinder 

Issoria lathonia Kleine parelmoervlinder 

Lasiommata megera Argusvlinder 

Leptidea sinapis Boswitje 

Limenitis camilla Kleine ijsvogelvlinder 

Maniola jurtina Bruin zandoogje 

Melanargia galathea Dambordje 

Pararge aegeria Bont zandoogje 

Pieris brassicae Groot koolwitje 

Pieris napi Klein geaderd witje 

Pieris rapae Klein koolwitje 

Polyommatus icarus Icarusblauwtje 

Pyronia tithonus Oranje zandoogje 

Vanessa cardui Distelvlinder 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Anacamptis pyramidalis Hondskruid 

Epipactis helleborine Brede wespenorchis 

Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis 

Himantoglossum hircinum Bokkenorchis 

Neotinea ustulata Aangebrande orchis 

Neottia nidus-avis Vogelnestje 

Neottia ovata Grote keverorchis 

Ophrys apifera Bijenorchis 

Ophrys insectifera Vliegenorchis 

Orchis anthropophora Poppenorchis 

Orchis mascula Mannetjesorchis 

Orchis militaris Soldaatje 

Orchis purpurea Purperorchis 

Platanthera chlorantha Bergnachtorchis 

DAGVLINDERS  

ORCHIDEEËN 

Distelvlinder met stip op nummer één 



VAATPLANTEN 
In totaal zijn er 393 soorten planten gezien/geregistreerd.  
 
Met dank aan René Bult voor het registreren 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Abies grandis Reuzenzilverspar 

Acer campestre Spaanse aak 

Acer plantanoides Noorse esdoorn 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 

Achillea millefolium Duizendblad 

Actaea spicata Christoffelkruid 

Adoxa moschatellina Muskuskruid 

Aegopodium podagraria Zevenblad 

Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie 

Agrostis stolonifera Fioringras 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen 

Alliaria petiolata Look-zonder-look 

Allium sphaerocephalon Kogellook 

Allium vineale Kraailook 

Alopecurus myosuroides Duist 

Alopecurus pratensis Grote vossenstaart 

Amelanchier ovalis Europees krentenboompje 

Anacamptis pyramidalis Hondskruid 

Anemone nemorosa Bosanemoon 

Anisantha sterilis IJle dravik 

Anisantha tectorum Zwenkdravik 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras 

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 

Anthyllis vulneraria Wondklaver 

Aphanes australis Kleine leeuwenklauw 

Aquilegia vulgaris Wilde akelei 

Arabidopsis arenosa Rozetsteenkers 

Arctium lappa Grote klit 

Arenaria serpyllifolia Gewone zandmuur 

Armoracia rusticana Mierikswortel 

Arrhenatherum elatius subsp. elatius Gewone glanshaver 

Artemisia vulgaris Bijvoet 

Arum italicum Italiaanse aronskelk 

Arum maculatum Gevlekte aronskelk 

Asperula cynanchica Kalkbedstro 

Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel 

Asplenium ruta-muraria Muurvaren 

Asplenium scolopendrium Tongvaren 

Abies grandis Reuzenzilverspar 

Acer campestre Spaanse aak 

Acer plantanoides Noorse esdoorn 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 

Achillea millefolium Duizendblad 

Actaea spicata Christoffelkruid 

Adoxa moschatellina Muskuskruid 

Aegopodium podagraria Zevenblad 

Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Agrostis stolonifera Fioringras 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen 

Alliaria petiolata Look-zonder-look 

Allium sphaerocephalon Kogellook 

Bromus hordeaceus Zachte dravik 

Bryonia dioica Heggenrank 

Buglossoides purpurocaerulea Blauw parelzaad 

Bunium bulbocastanum Aardkastanje 

Calluna vulgaris Struikhei 

Campanula glomerata Kluwenklokje 

Campanula persicifolia Prachtklokje 

Campanula rapunculus Rapunzelklokje 

Capsella bursa-pastoris Herderstasje 

Cardamine amara Bittere veldkers 

Cardamine flexuosa Bosveldkers 

Cardamine impatiens Springzaadveldkers 

Carduus crispus Kruldistel 

Carduus nutans Knikkende distel 

Carex acuta Scherpe zegge 

Carex caryophyllea Voorjaarszegge 

Carex digitata Vingerzegge 

Carex divulsa + Carex leersii Groene bermzegge 

Carex flacca Zeegroene zegge 

Carex leersii Bleke bermzegge 

Carex leporina Hazenzegge 

Carex pallescens Bleke zegge 

Carex pendula Hangende zegge 

Carex remota IJle zegge 

Carex sylvatica Boszegge 

Carlina vulgaris Driedistel 

Carpinus betulus Haagbeuk 

Centaurea scabiosa Grote centaurie 

Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid 

Cephalanthera damasonium Bleek bosvogeltje 

Cerastium fontanum Gewone hoornbloem 

Chaerophyllum temulum Dolle kervel 

Chamaenerion angustifolium Wilgenroosje 

Chelidonium majus Stinkende gouwe 

Chrysosplenium alternifolium Verspreidbladig goudveil 

Chrysosplenium oppositifolium Paarbladig goudveil 

Circaea lutetiana Groot heksenkruid 

Cirsium arvense Akkerdistel 

Cirsium palustre Kale jonker 

Cirsium vulgare Speerdistel 

Clematis vitalba Bosrank 

Colchicum autumnale Herfsttijloos 

Convallaria majalis Lelietje-van-dalen 

Convolvulus arvensis Akkerwinde 

Cornus mas Gele kornoelje 



Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Galium sylvaticum Boswalstro 

Galium uliginosum Ruw walstro 

Genista tinctoria Verfbrem 

Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek 

Geranium molle Zachte ooievaarsbek 

Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek 

Geranium robertianum Robertskruid 

Geum urbanum Geel nagelkruid 

Glechoma hederacea Hondsdraf 

Globularia bisnagarica Kogelbloem 

Glyceria fluitans Mannagras 

Gnaphalium sylvaticum Bosdroogbloem 

Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis 

Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren 

Hedera helix Klimop 

Helianthemum nummularium Geel zonneroosje 

Helictochloa pratensis Beemdhaver 

Helleborus foetidus Stinkend nieskruid 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 

Herniaria glabra Kaal breukkruid 

Hieracium maculatum Gevlekt havikskruid 

Hieracium murorum Muurhavikskruid 

Himantoglossum hircinum Bokkenorchis 

Hippocrepis comosa Paardenhoefklaver 

Holcus mollis Gladde witbol 

Humulus lupulus Hop 

Hylotelephium spectabile Roze hemelsleutel 

Hypericum hirsutum Ruig hertshooi 

Hypericum maculatum Kantig hertshooi 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid 

Hypericum tetrapterum Gevleugeld hertshooi 

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid 

Ilex aquifolium Hulst 

Impatiens noli-tangere Groot springzaad 

Impatiens parviflora Klein springzaad 

Jacobaea vulgaris Jakobskruiskruid 

Juglans regia Okkernoot 

Juncus effusus Pitrus 

Juncus inflexus Zeegroene rus 

Juniperus communis Jeneverbes 

Knautia arvensis Beemdkroon 

Koeleria macrantha Smal fakkelgras 

Lactuca serriola Kompassla 

Lamiastrum galeobdolon Gele dovenetel 

Lamium album Witte dovenetel 

Lamium maculatum Gevlekte dovenetel 

Lamium purpureum Paarse dovenetel 

Lapsana communis Akkerkool 

Larix decidua Europese lork 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Lathyrus latifolius Brede lathyrus 

Lathyrus pratensis Veldlathyrus 

Lathyrus tuberosus Aardaker 

Leontodon hispidus Ruige leeuwentand 

Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand 

Lepidium campestre Veldkruidkers 

Leucanthemum vulgare Margriet 

Ligustrum vulgare Wilde liguster 

Linaria vulgaris Vlasbekje 

Linum catharticum Geelhartje 

Linum tenuifolium Smal vlas 

Logfia minima Dwergviltkruid 

Lolium perenne Engels raaigras 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 

Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie 

Lotus corniculatus Gewone rolklaver 

Luzula cmapestris Gewone veldbies 

Luzula luzuloides Witte veldbies 

Luzula multiflora Veelbloemige veldbies 

Luzula pilosa Ruige veldbies 

Luzula sylvatica Grote veldbies 

Lysimachia nemorum Boswederik 

Lysimachia nummularia Penningkruid 

Maianthemum bifolium Dalkruid 

Malva moschata Muskuskaasjeskruid 

Matricaria chamomilla Echte kamille 

Matricaria discoidea Schijfkamille 

Medicago lupulina Hopklaver 

Medicago sativa Luzerne 

Melampyrum pratense Hengel 

Melica nutans Knikkend parelgras 

Melica uniflora Eenbloemig parelgras 

Mercurialis annua Tuinbingelkruid 

Mercurialis perennis Bosbingelkruid 

Moehringia trinervia Drienerfmuur 

Molinia caerulea Pijpenstrootje 

Mycelis muralis Muursla 

Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje 

Neotinea ustulata Aangebrande orchis 

Neottia nidus-avis Vogelnestje 

Neottia ovata Grote keverorchis 

Onobrychis viciifolia Esparcette 

Ononis spinosa Kattendoorn 

Onopordum acanthium s.s. Echte wegdistel 

Ophrys apifera Bijenorchis 

Ophrys insectifera Vliegenorchis 

Orchis anthropophora Poppenorchis 

Orchis mascula Mannetjesorchis 

Orchis militaris Soldaatje 

Brede lathyrus 

Vliegenorchis 



Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Orchis purpurea Purperorchis 

Origanum vulgare Wilde marjolein 

Orobanche teucrii Gamanderbremraap 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring 

Oxalis corniculata Gehoornde klaverzuring 

Papaver dubium Bleke klaproos 

Papaver rhoeas Grote klaproos 

Phacelia tanacetifolia Phacelia 

Phalaris arundinacea Rietgras 

Phedimus spurius Roze vetkruid 

Phegopteris connectilis Smalle beukvaren 

Phyteuma nigrum Zwartblauwe rapunzel 

Phyteuma spicatum Witte rapunzel 

Phyteuma spicatum Witte rapunzel 

Picea abies Fijnspar 

Pilosella officinarum Muizenoor 

Pinus sylvestris Grove den 

Plantago lanceolata Smalle weegbree 

Plantago major Grote weegbree 

Plantago media Ruige weegbree 

Platanthera chlorantha Bergnachtorchis 

Poa annua Straatgras 

Poa compressa Plat beemdgras 

Poa nemoralis Schaduwgras 

Poa pratensis Veldbeemdgras 

Poa trivialis Ruw beemdgras 

Polygala amarella Bittere vleugeltjesbloem 

Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 

Polygonatum odoratum Welriekende salomonszegel 

Polygonum aviculare Gewoon varkensgras 

Polypodium interjectum + 
Polypodium vulgare 

Brede eikvaren + Gewone eikvaren 

Populus tremula Ratelpopulier 

Potentilla anserina Zilverschoon 

Potentilla argentea Viltganzerik 

Potentilla indica Schijnaardbei 

Potentilla recta Rechte ganzerik 

Potentilla reptans Vijfvingerkruid 

Potentilla verna Voorjaarsganzerik 

Poterium sanguisorba Kleine pimpernel 

Primula elatior Slanke sleutelbloem 

Primula veris Gulden sleutelbloem 

Prunella grandiflora Grote brunel 

Prunus avium Zoete kers 

Prunus mahaleb Weichselboom 

Prunus padus Vogelkers 

Prunus spinosa Sleedoorn 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 

Pulsatilla vulgaris Wildemanskruid Gevlekte Aronskelk 
Paardenhoefklaver 
Bosereprijs 
Vleugeltjesbloem 



Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Pyrus communis Peer 

Quercus petraea Wintereik 

Quercus robur Zomereik 

Ranunculus bulbosus Knolboterbloem 

Ranunculus polyanthemos Bosboterbloem 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem 

Raphanus sativus Tuinradijs 

Reseda alba Witte reseda 

Reseda lutea Wilde reseda 

Rhinanthus minor Kleine ratelaar 

Ribes alpinum Alpenbes 

Ribes uva-crispa Kruisbes 

Robinia pseudoacacia Robinia 

Rorippa sylvestris Akkerkers 

Rosa arvensis Bosroos 

Rosa rugosa Rimpelroos 

Rubus armeniacus Dijkviltbraam 

Rubus idaeus Framboos 

Rumex acetosella Schapenzuring 

Rumex conglomeratus Kluwenzuring 

Rumex crispus Krulzuring 

Rumex obtusifolius Ridderzuring 

Sagina procumbens Ligende vetmuur 

Salix caprea Boswilg 

Salvia pratensis Veldsalie 

Sambucus nigra Gewone vlier 

Sambucus racemosa Trosvlier 

Sanicula europaea Heelkruid 

Schedonorus arundinaceus Rietzwenkgras 

Sedum acre Muurpeper 

Sedum album Wit vetkruid 

Sedum rupestre Tripmadam 

Senecio ovatus Schaduwkruiskruid 

Senecio sylvaticus Boskruiskruid 

Silene latifolia Avondkoekoeksbloem 

Silene nutans Nachtsilene 

Silene vulgaris Blaassilene 

Sinapis alba Witte mosterd 

Sinapis arvensis Herik 

Sonchus asper Gekroesde melkdistel 

Sonchus oleraceus Gewone melkdistel 

Sorbus aria Meelbes 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 

Sorbus torminalis Elsbes 

Stachys recta Bergandoorn 

Stachys sylvatica Bosandoorn 

Stellaria holostea Grote muur 

Stellaria nemorum Bosmuur 

Symphoricarpos albus Gewone sneeuwbes 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Symphytum officinale Gewone smeerwortel 

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 

Taxus baccata Taxus 

Teucrium chamaedrys Echte gamander 

Thlaspi arvense Witte krodde 

Thymus pulegioides Grote tijm 

Tilia cordata Winterlinde 

Tilia platyphyllos Zomerlinde 

Tragopogon pratensis Gele morgenster 

Trifolium campestre Liggende klaver 

Trifolium dubium Kleine klaver 

Trifolium montanum Bergklaver 

Trifolium pratense Rode klaver 

Trifolium repens Witte klaver 

Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille 

Trisetum flavescens Goudhaver 

Tsuga canadensis Oostelijke hemlockspar 

Tussilago farfara Klein hoefblad 

Urtica dioica Grote brandnetel 

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 

Valeriana officinalis Echte valeriaan 

Valerianella spec. Veldsla (alle soorten) 

Verbascum nigrum Zwarte toorts 

Verbascum thapsus Koningskaars 

Verbena officinalis IJzerhard 

Veronica arvensis Veldereprijs 

Veronica beccabunga Beekpunge 

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs 

Veronica montana Bosereprijs 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs 

Veronica persica Grote ereprijs 

Viburnum lantana Wollige sneeuwbal 

Viburnum opulus Gelderse roos 

Vicia cracca Vogelwikke 

Vicia hirsuta Ringelwikke 

Vicia sativa subsp. nigra Smalle wikke 

Vicia sepium Heggenwikke 

Vicia tenuifolia Stijve wikke 

Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma Vierzadige wikke 

Vicia villosa Bonte wikke 

Vinca minor Kleine maagdenpalm 

Vincetoxicum hirundinaria Witte engbloem 

Viola arvensis Akkerviooltje 

Viola hirta Ruig viooltje 

Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje 

Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje 

Viscum album Maretak 

Vulpia myuros Gewoon langbaardgras 



Dag beste Botanik-Freunden, 
 
We hebben met elkaar een mooie reis gehad naar de Zuid-Eifel in Kruchten. Goed weer, een goed hotel met lekker 
eten en hele vriendelijke eigenaren én natuurlijk mooie landschappen en planten. Er was alle ruimte om van elkaar 
te leren. 
 
Patrick en Gerard, nogmaals bedankt voor jullie enthousiaste inzet, alle uitleg en het rijden. Maar ook veel dank 
aan Magda Gerlachs die al het voorbereidende werk voor deze reis weer voortreffelijk heeft verzorgd.  
 
Dank ook aan alle schrijvers, registreerders en inzenders van foto’s. Daarmee is dit verslag mogelijk geworden, een 
document om nog eens terug te blikken.  
 
Tineke Hirschler 
 
 


