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Het was de reis van de vele Bokkenorchissen.
In knop, volop in bloei, in de regen of een hele wei vol!
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"Hier gaan we naar toe";
foto: Hannie Joziasse
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zaterdag 7 mei (reisdag van Elst (NL) naar Wintzfelden)
verslag: Gea Warringa
Tegen 10 uur in de ochtend van 7 mei verzamelen zich een aantal mensen
op de parkeerplaats voor het station in Elst. Het is het vertrekpunt van deze
reis met bestemming Wintzfelden, een dorpje in de Elzas. Tussen de
reizigers ontstaat een hartelijke begroeting van bekenden van voorgaande
reizen en een kennismaking met enkele nieuwe gezichten.
De sfeer is - zoals altijd bij een KNNV-reis - direct goed en gezellig.
De bagage wordt over de beide busjes verdeeld en de aanwezigen worden
geteld. Is iedereen aanwezig? Nee dus, we missen er twee, de beide
reisgenoten afkomstig uit de kop van Noord-Holland zijn nog onderweg.
Per telefoon wordt vernomen dat ze minstens nog wel een uur onderweg
zullen zijn voordat ze per trein op het station in Elst arriveren. Er was deze
ochtend op diverse plaatsen werk aan het spoor en dat kan wat vertraging
opleveren….
Tja, wat nu? Een uur staan
wachten hier op deze
parkeerplaats? Daar hebben
we niet veel zin aan; velen
hebben ook al een lange
treinreis met ook de nodige
vertragingen achter de rug
en we hebben nu eigenlijk
wel heel veel trek in een
kopje koffie.
In het centrum van Elst weet iemand een restaurant en
Wachten in Elst op Tjeerd en Simon;
we
krijgen toestemming om daar naar toe te lopen, de
foto: Gea Warringa
reisleiding blijft bij de busjes achter om te wachten op
de komst van Simon en Tjeerd.
Gelukkig blijft de vertraging tot een uur beperkt en vol goede moed vertrekken we tegen 11 uur naar
het zuiden, richting Vierlingsbeek, om daar Karin op te pikken.
We rijden verder door het Ruhrgebied en de beide chauffeurs zetten "de sokken er goed in", zoals
wordt meegedeeld. Het is ruim 600 km rijden, dus de planning is dat we vroeg in de avond zullen we
arriveren in het hotel, na zo’n 8 uur rijden.
Via Venlo verlaten we ons land en rijden over de Duitse A46 onder Keulen door, waar we ten zuiden
van Bonn de eerste stop houden.
Even de benen strekken en we zien in het veldje bij de parkeerplaats al een paar groepjes prachtige
Ornithogalum (Vogelmelk) in volle bloei staan.
Via de A61, 65 en 35 rijden we boven Straatsburg de grens van Frankrijk over en via Colmar bereiken
we zo langzamerhand onze bestemming: Wintzfelden.
Reisleider André is blij dat hij weer Frans mag spreken
en belt naar het hotel dat we in aantocht zijn en dat de
maaltijd bereid kan worden.
We rijden langs prachtige velden vol goudgekleurde
Isatis tinctoria (Wede). Een deskundige in het busje
weet te melden dat dit een plant is die vroeger verbouwd
werd om haar blauwe kleurstof, die ontstaat na een
rottingsproces. We zullen deze plant gedurende de hele
week nog vaak tegen komen.
Tegen 7 uur arriveren we in het hotel 'A l'Arbre Vert',
een hotel met restaurant in het kleine dorpje
Wintzfelden. Een applausje voor de beide chauffeurs,
Aankomst in Wintzfelden;
die ons vlot en veilig naar onze vakantiebestemming
foto: Gea Warringa
gebracht hebben.
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De kamers worden verdeeld en na enige tijd verschijnt iedereen weer beneden, om de maaltijd te
gebruiken in het restaurant. Ruud heet ons welkom en belooft ons gedurende onze dagelijkse
wandelingen een aantal mooie weitjes.
Vijftien jaar geleden was de KNNV hier ook te gast, Ruud laat het verslag van die reis zien en merkt
op, dat er toen, in het jaar 2000 slechts 1 deelnemer was met een mobiele telefoon en 3 deelnemers
hadden een e-mailadres… Heel anders dan de KNNV'ers van nu, die bijna allemaal mobiel bereikbaar
zijn en ook nog via het wifi-net wereldwijd verbonden willen worden.
We vragen daarom direct om een code om het wifi te kunnen openen. Helaas gaat dit niet erg
gemakkelijk, maar na veel gedoe en gemopper zijn we voor 24 uur verbonden. De kleinkinderen
kunnen via Facetime de slaapkamer van opa en oma zien en dat is natuurlijk goed nieuws. Maar veel
handiger is het, dat de gedetailleerde wandelkaarten van de omgeving gedownload kunnen worden en
via de App van topo-gps worden de dagelijkse routes met grote nauwkeurigheid opgenomen.
Na de maaltijd zoekt iedereen al spoedig de kamer op; het was een lange dag en morgen mogen we
weer om 8 uur aan het ontbijt verschijnen.

zondag 8 mei (Westhalten, Zinnköpfle, Strangenberg)
verslag: Joke Tammen
Vandaag gaat het vakantiefeest beginnen: naar Westhalten als startpunt naar de plateaus van de
Zinnköpfle.
De oorspronkelijke vertrektijd van 9.00 uur kunnen we niet redden want er
is geen brood voor de lunch aanwezig. Ruud en André kunnen om 9.00 uur
in de supermarkt terecht om brood te halen; het beleg kan het hotel
leveren. Een rommelige start, maar ach, het is mooi weer. ± 9.45uur heeft
iedereen zijn lunch bij elkaar dus vertrekken maar.
Voor vertrek krijgen we nog even uitleg over het hotel. Bij het opknappen
aan de buitenkant van het hotel werd in één van de stenen een fossiel
gevonden van een naaldboom, de Voltzia heterophylla, (één van de
weinige fossielen uit het Bontzandsteen, ca. 220 miljoen jaar geleden).
Leuk om zo iets tevoorschijn te zien komen lijkt mij.
Fossiel in muur van ons hotel;
foto: Joke Tammen

Op naar de Strangenberg.
Vlak voor het dorp Westhalten komen we al wat bereden paarden en paarden met wagens tegen, waar
we met het busje achteraan sukkelen. Het is erg leuk om te zien en hoe dichter we bij het dorp komen,
hoe meer paarden. Ze blijven maar komen. Een feest ter gelegenheid van??????

We gaan op pad; foto: Hannie Joziasse

Onze start van de wandeling is naast het
kerkhof, maar eerst nog even naar de kerk (tja
zondag hè). Nee hoor, we bekijken alleen de
buitenkant. Die is gebouwd met
Bontzandsteen.
Maar dan gaan we toch echt lopen, omhoog.
Zo’n eerste dag is alles "nieuw" en elke bloem
wordt bekeken. Vooral de Wede is uitbundig
aanwezig, veel Kleine Pimpernel en echte
Zuurbes.
Onze eerste orchidee, de Bokkenorchis nog in
knop. De volgende dagen schieten we nog
vele, vele Bokken(orchissen).
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Via een heel smal steil paadje vervolgen we onze weg in het
tempo van een plantenreis. Het is wel heerlijk dat er zoveel
bekeken kan worden, kun je even op adem komen van de
klim.
Onder andere heel veel Kogelbloemen gezien, maar ook een
Bokaalkluifzwam en de Hommelorchis en heel veel andere
planten, teveel om op te noemen.
Ook de Grauwe Klauwier laat zich uitvoerig horen en
bewonderen en de Draaihals wordt gehoord, maar laat zich
niet (aan iedereen) zien ondanks ons gespeur.
Koninginnepage's laten zich wel aardig dichtbij
bewonderen; al zijn ze erg druk met dit mooie warme weer.
Ons tempo ligt zo laag en er is zoveel te zien, dat de
geplande route ingekort moet worden. Ook het tweede
excursie-gedeelte, naar de Bollenberg, vervalt deze dag; we
zijn te moe door de warmte, ons late vertrek en we hebben
teveel oponthoud gehad door al die PK’s bij de rit naar het
vertrekpunt.

Zuurbes; foto: Joke Tammen

Maar de Bollenberg houden we nog
tegoed, later deze week (en dat werd
een onvergetelijke dag).
Al met al een hele mooie start van de
vakantie.

Blik op Westhalten; foto: Hannie Joziasse

maandag 9 mei (Taubergiessen nabij Kappel-am-Rhein)
verslag: Karin Coenen
Na het petit dejeuner vertrekken we met de busjes richting Rhinau om daar
het voetveer te nemen. Onderweg moet er getankt worden. Het tanken gaat
nog wel maar ja die deurknop vinden; dat is voor André nog een hele kluif.
Gelukkig is de nukkige kassier bereid om voor hem de deur te openen. Zou ik
ook doen, want anders kun je fluiten naar je geld. De reis wordt vervolgd over
de snelweg. Een busje verlaat de snelweg en wij er achteraan. Blijkt dat toch
niet Ruud te zijn. Door Colmar, wat er overigens erg gezellig uitziet en verder
door pittoreske dorpjes bereiken we Rhinau. Geen voetveer maar achteraan
sluiten in een lange rij auto’s om naar Duitsland te varen. Kippeneindje. Even
later, nadat ons een pauzestop met "Kaffee mit Kuchen" was beloofd lopen
we in het Naturschutzgebiet Taubergiessen onder langs de Rijndijk. Denk er
aan, niet van de paden af! Op de achtergrond hoor je de grondwinning. Al
snel is een lang wandelspeurlint ontstaan van KNNV'ers.
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De plantenvariëteit is dan ook enorm. Prachtige exemplaren van Soldaatjes in een rij, Hommel-en
Spinorchideeën maar ook de Bok-, Pop- en Aangebrande orchis ontbreken niet. Maar mijn favoriet is
toch de Veldsalie; wat een prachtige uitbundige bloei en die kleur!
Nieuwe kennis opgedaan over de Kleine Pimpernel. Nooit zo goed naar
de bloem gekeken om te ontdekken dat de vrouwelijke bloemetjes juist
bovenaan zitten en de helmdraden onder in de bloem staan ingepland.
Niet alleen de plantenwereld laat zich van z’n beste zijde zien.
Bosbeek- en Weidebeekjuffer, Vuurwantsen, Zilverreiger, Wolzwever
en Bladluismelkende mieren laten zich vastleggen op de gevoelige
plaat. Maar ook prachtige vergezichten over het vloedbos en oude
rijnarmen. Het vinden van de juiste route is na 16 jaar geen
vanzelfsprekendheid. In het vloedbos gaat het mis. De afslag naar links
komt maar niet. Toch even een paadje in, op zoek naar het bruggetje,
dat niet te vinden blijkt. Wel prachtig welig tierende Daslook gezien en
geroken. Schaafstro, zeer functioneel; alle zintuigen kwamen vandaag
aan bod, zelfs een ijsje; echter de "Kaffee mit Kuchen" wordt
angstvallig gemeden. Onderweg krijgen we diverse malen een Bäckerei
Kleine Pimpernel;
of Konditorei in het vizier maar daar blijf het dan ook bij. André en
foto: Karin Coenen
Ruud rijden stoïcijns verder op weg naar Wintzfelden. Gelukkig wacht
daar een heerlijke warme maaltijd op ons. Tja, rest mij alleen nog maar te dromen van "Kaffee mit
Kuchen".

Weidebeekjuffer; foto: Karin Coenen

Bladluismelkende mieren;
foto: Karin Coenen
Wolzwever;
foto: Karin Coenen

Vuurwantsen;
foto: Hannie Joziasse

Schaafstro; foto Ruud Knol
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dinsdag 10 mei (Hardtwald, Neuf-Brisach en het Kastenwald bij Widensolen)
verslag: Dick Warringa
Vanochtend bij het opstaan zien we dat het buiten helaas zwaar bewolkt is. En tijdens het ontbijt
werpen we een blik op het televisiescherm, dat het weerbericht van de dag brengt: vanuit het westen
regen en onweer over heel Frankrijk. Wat jammer.
Omdat op het programma een bestemming richting het oosten staat, laten we de zware regenbuien
misschien wel achter ons. En vol goede moed stappen we tegen 9 uur in de busjes; maar toch wel
voorzien van regencapes en paraplu’s.
De eerste bestemming is 35 km verder: het Hardtwald, een bos iets ten westen van de plaats Heiteren.
Het is een natuurreservaat van 264 ha groot, dat beheerd wordt door het Conservatoire des Sites
Alsaciens.
Door haar ligging op een verhoogd Rijnterras is het voormalig landgoed een zeer droog, open en
warmte-minnend alluviaal bos. In dit bos
komen alleen maar bomen, struiken en
planten voor, die tegen de extreme droogte
kunnen. De weinige neerslag die per jaar valt,
zorgt dan ook voor een steppe-achtige
vegetatie. Maar helaas valt er deze ochtend
toch iets van die weinige neerslag.
Aan de noordpunt van het bos volgen we een
botanisch pad met schrale zomen en steppeachtige vegetaties. Wat vooral opvalt is de
ondergroei vol met prachtig diepblauw
gekleurd Parelzaad (Lithospermum
purpurocaeruleum).
Blauw Parelzaad; foto: Hannie Joziasse

We horen de Zomertortel, de Wielewaal en veel andere vogels.
We zien een insect met heel veel pootjes en daarom draagt deze
de naam: Miljoenpoot.
Bijna aan het einde van de wandeling wordt er nog een Orchis
purpurea ontdekt en deze prachtige Purperorchis kan toegevoegd
worden aan onze lijst met gevonden orchideeën.
Op enkele kilometers afstand ligt de plaats Neuf-Brisach; dit
Miljoenpoten; foto Ruud Knol
wordt onze volgende bestemming.
In het centrum van dit stadje zoeken we een restaurantje op, waar we kunnen genieten van een heerlijk
stuk rabarbertaart.
Neuf-Brisach staat bekend als het meest volmaakt stervormige bolwerk
in Europa.
Op deze voormalige landbouwvlakte werd in de 17e eeuw onder de
heerschappij van Lodewijk XIV een prachtige vesting aangelegd als
verdediging tegen de vijandige troepen van de Republiek der Verenigde
Nederlanden, Engeland, Oostenrijk, Savoye, Zweden en Spanje. In 1945
is deze hele historische stad verwoest bij bombardementen, maar
gelukkig is de prachtige stervormige verdedigingswal geheel
gerestaureerd en kunnen wij de citadel weer bezoeken.
De volmaakte stervorm
van Neuf-Brisach
bron: Wikipedia
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We lopen langs dikke muren van 6 meter hoog en
meer dan 3 meter dik, waar o.a. Muurhavikskruid
(Hieracium murorum), Robertskruid (Geranium
robertianum), Muurvaren (Asplenium ruta-muraria),
Voorjaarsganzerik (Potentilla tabernaemontani),
Stinkende gouwe (Chelidonium majus) en Grasklokje
(Campanula rotundifolia) groeien. De muren zijn
gebouwd van Bontzandsteen.
Omdat dit gesteente niet in de directe omgeving te
vinden was, is er speciaal voor het transport een
kanaal van 37 km gegraven, zodat het benodigde
bouwmateriaal uit de Vogezen aangevoerd kon
worden, het Canal Vauban, genoemd naar de
architect van de vesting.

Wie maakt het verslag vandaag?; foto Ruud Knol

We zullen een deel van dit kaarsrechte kanaal
zien tijdens de wandeling, die we hierna gaan
maken bij de plaats Widensolen.
Ook hier volgen we weer een Parcours
Botanique, een volledig bewegwijzerde route
in het bos van Kastenwald. Volgens de
informatieborden komen er in dit
eikenhaagbeukenbos zo’n dertig verschillende
boomsoorten voor.
Wat ons vooral opvalt, is de onderbegroeiing
met grote aantallen van de Allium ursinum,
het heerlijk geurende Daslook.
Een mooie Bokaalstuifzwam wordt nog van
alle kanten gefotografeerd en dan wandelen
we
langzamerhand weer richting de parkeerLunchpauze; foto: Gea Warringa
plaats om de terugtocht te aanvaarden.
Ondanks de slechte weersvoorspelling - veel regen en onweer - hebben we toch een dag met redelijk
goed weer gehad.

woensdag 11 mei (de Hoge Vogezen)
verslag: Marchien van Looij
Vandaag van het vlakke Rijndal naar de Hoge Vogezen. Na een tamelijk lange tocht per bus over de
'Route des Crêtes' komen we omstreeks 10.00 uur aan bij het
natuurreservaat 'Haute-Chaumes du Rothenbach'.
Daar begint een tocht over de koude, winderige hoogvlakte met zure,
sub-alpiene heide en graslanden, waarin veel bloeiende planten:
Wildemanskruid (Pulsatilla vulgaris) en Bosanemoon (Anemone
nemerosa).
Een aantal van ons lopen via het pad; anderen gaan dwars door het
gebied bovenlangs.
En er zijn grootse uitzichten. Hier en daar ligt nog vrij veel sneeuw.
Er groeit o.a. veel Borstelgras (Nardus stricta). De Graspieper en de
Veldleeuwerik zijn veelvuldig te horen. Na een koffiepauze
(afgedwongen, want als een deel van de groep daar niet voor gaat zitten,
lopen de reisleiders alsmaar door) dalen we af door een beukenbos. De
beuken beginnen net blad te vormen; een prachtig gezicht. En mooi voor
de foto. Een bos met beukenstammen, die door de invloed van weer en
Voorjaarshelmbloem;
wind krom zijn geworden, heet in het Duits "Krüppel-Buchenwald".
foto: Marchien van Looij
Verder zien we daar de Voorjaarshelmbloem (Corydalis solida).
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Na een poosje bereiken we een restaurant "Auberge Steinwasen". Het is
weliswaar gesloten, maar ernaast is een groot grasveld, waar we kunnen
zitten voor onze lunch. En ondertussen genieten van het prachtige uitzicht.
Hierna splitst de groep zich. De beide reisleiders voegen zich bij de ene helft,
die een -naar later blijkt- barre tocht maken. Het pad is verdwenen onder de
sneeuw, juist op een plek waar het vrij steil naar beneden gaat.
Met uitvoerige instructies van de reisleiders, neemt de andere helft de
makkelijke weg. Die is wat langer, maar goed begaanbaar. Al lopen wij ook
tussen nog tamelijk hoge sneeuwwallen door. Onze weg komt uit op de
autoweg, waar de busjes ons zullen oppikken. Als de busjes arriveren, blijken
we Dick te missen. Gelukkig heeft Dick vertrouwen in de groep; hij is rustig
blijven wachten tot de busjes weer langs komen om ook hem mee te nemen.
Beuk; foto: Ruud Knol

Dan gaat de tocht verder naar de top van de Honeck, aan de rand van een
keteldal met een wel zeer steile hellingen. En weer mooie vergezichten in alle richtingen. Daar zien we
in de diepte ook gemzen. Het meest bijzondere wel een moeder gems die haar kalf zoogt.
Hoewel je daar niet uitgekeken raakt gaan we verder naar Münster, een stad met gebouwen met
muurschilderingen en op heel veel daken nesten met ooievaars, zo maar midden in de stad. En daar
mogen we op een terras ook weer genieten van "Kaffee mit Kuchen".

Het valt niet mee; foto: Emanuel Kneepkens

"Dat klauteren gaat mij heel wat makkelijker af";
foto: Joke Jansen

Ooievaars op hun nest op een dak in Münster;
foto: Marchien van Looij

Gems; foto: Emanuel Kneepkens
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donderdag 12 mei (Petite Camargue Alsacienne)
verslag: Ella Francken
Na een nacht van veel regen en onweer, gaan we naar la Petite
Camargue Alsacienne.
Een natuurreservaat, 120 ha. groot, op voormalige beddingen van
de Rijn.
We rijden door St. Louis, een voorstad van Basel, en zien ook het
vliegveld van Basel liggen.
We zouden het bezoekerscentrum bezoeken, maar dat blijkt
alleen in het weekend open te zijn.
Het is wel een prachtig terrein, met visvijvers, rijke flora en
Petite Camargue Alsacienne;
fauna. Een mooi plantenpad, met moerasbosjes, heldere
foto: Ruud Knol
kwelbronnen.
De visvijvers waren aangelegd voor het keizerlijke hof, in de tijd van Wilhelm de Tweede.
Het is een heel groot en indrukwekkend terrein, waar veel natuureducatie wordt gegeven: overal
borden met informatie, o.a. lessen over compost. We zien ook schoolklassen lopen. En mooie
gebouwen.

Eén van de mooie gebouwen; foto: Ruud Knol

We horen veel nachtegaalgezang en zien
mooie grasveldjes met Soldaatjes (orchissen),
Glad Parelzaad, Harlekijnorchis, Naaldvaren
(moet ook iets bijzonders zijn), Spinnenorchis
en een Beverrat.
Kortom, een plek om zeker nog eens te
bezoeken.
Het weer wordt steeds slechter, dus gauw de
busjes in. Op weg naar Ottmarsheim, waar we
een bezoek brengen aan de beroemde
abdijkerk, uniek in Europa, en bekend om zijn
romaanse achtkantige centraal-bouw uit de 11e
eeuw, waar er nog maar 3 van over zijn in
Europa (eentje staat nog in Nijmegen). Deze is

heel mooi gerestaureerd, met mooie fresco’s.
Vroeger was er ook een klooster bij, van de
Benedictijnen, maar daar is niets meer van
over. Zeker een bezoek waard. En een mooie
omgeving.
Degenen, die bij André in het busje zitten,
verlangen zo naar de "Kaffee mit Kuchen";
zij gaan eerst het café in. Ruud met zijn
gevolg gaan naar de abdij en bekijken het
interieur in alle rust. Maar omdat de rest
toch wel erg lang weg blijft, zoeken ze ook
een café op. Toevallig het café, waar de
anderen nog zitten!
Terug naar het hotel.
En dan weer het avondeten….altijd
verrassend wat we krijgen, vooral de
Abdijkerk in Ottmarsheim; foto: Hannie Joziasse
vegetariërs…!
Deze keer krijgen wij kip met groentes, en de vegetariërs…een kaassoortenschotel. In ieder geval,
totaal iets anders …erg knap dat de vegetariërs nooit klagen…Eet smakelijk.
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Soldaatjes;
foto: Ruud Knol

Harlekijnorchis;
foto: Ruud Knol

Stijve Naaldvaren; foto: Ruud Knol
Spinnenorchis; foto: Ruud Knol

vrijdag 13 mei (Kaiserstuhl/Duitsland)
verslag: Monique Welle
Tja, kan dat wel goed gaan vandaag, vrijdag de 13e ?
Bijgelovig of niet, maar na alweer een heerlijk verzorgd ontbijt, waarin vele keuzes gemaakt konden
worden, staan we stipt 9 uur weer klaar om naar de Kaiserstuhl te gaan. De weersvooruitzichten zijn
niet al te best maar het optimisme van Ruud en André wint het.
Kaiserstuhl (Duits voor Keizerstroon) is een klein laaggebergte van vulkanische oorsprong in het
zuidwesten van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. De Rijn stroomt vlak ten westen van de
Kaiserstuhl, zo’n 355 meter lager dan het hoogste punt.
De hoogste punten zijn Totenkopf, de Eichelspitze en Katharinenberg. In het centrum van dit gebergte
ligt het natuurgebied Badberg, ons eerste doel van vandaag. Doordat dit gebied in de regenschaduw
van de Vogezen en de Bourgondische Poort ligt, heerst er een droog, warm klimaat. Hierdoor is de
Kaiserstuhl één van de warmste streken van Duitsland.
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De grondsoort bestaat uit löss en verweerde vulkanische gesteente, waardoor de bodem zeer vruchtbaar is. Zo is de Kaiserstuhl één van de plekken met de grootste verscheidenheid aan orchideeën in
Europa; er komen meer dan 30 soorten voor en tussen de wijnranken komen ook wilde druifhyacinten
voor. Heel bijzonder zijn de diep ingesneden weggetjes in metershoge lösswanden. In 2013 zijn in dit
gebied de terrassen opnieuw aangelegd. Deze terrassen bestaan uit löss en omdat deze grondsoort sterk
erosiegevoelig is, vindt de wijnbouw voornamelijk op deze terrassen plaats en kunnen nu ook grotere
landbouwwerktuigen de grond op de vergrote terrassen bewerken.
Na een wat verlate aankomst ontmoeten wij Hannelore Heim, onze gids voor deze ochtend. Maar de
weergoden zijn ons niet goed gestemd en de regen begint gestaag en later
ook steeds harder op ons neer te dalen.
Hannelore begint met de uitleg over de
schuimcicade, maar weet iedereen van onze
groep dat eigenlijk niet al, vraag ik mij af?
Wij verspreiden ons een beetje en vinden veel
wilde planten: Gamander, Reseda, Esparcette,
Morgenster, Wondklaver, Pijlkruidkers,
Bergandoorn, Kruisbladwolfsmelk, Witte
Schuimcicade;
Silene, Wilde Averuit en Zonneroosje. Ook
foto: Monique Welle
vertelt Hannelore ons dat het gras langs de
hellingen handmatig is aangeplant. Wij
kunnen ook de gaten zien waar Bijeneters (60-80 broedparen) hun nest
maken, maar door het slechte weer krijgen wij de vogels zelf niet te zien.
Wel ontdekken we de beloofde Aapjesorchis en worden er van sommige
een foto genomen, al moeten we daarvoor wel even van het pad af…
We lunchen in een prachtig in de wilde natuur gelegen restaurantachtige
gelegenheid, heel verzorgd met flessen met één bloem van een enkele
bloemsoort in de vensterbank, heel bijzonder! Onder het genot van koffie
Esparcette; foto: Ruud Knol
met Mohnküchen (maanzaadgebak) warmen en drogen we enigszins op.
Ruud maakt zich wel zorgen over de groep van André, kort daarvoor reden
ze nog achter Ruud aan, waar blijven ze? Later bleek dat
André door een passeer-manoeuvre even een schurend geluid
onder de auto hoorde. Bij een garage bleek er na onderzoek
gelukkig niets aan de hand te zijn.
We treffen elkaar weer in Breisach am
Rhein. Wij bezoeken de indrukwekkende
St. Stephansdom met zijn gothische
hoofdaltaar en schilderingen van Martin
Schongauer. De dom is al van verre
zichtbaar en torent hoog boven de Rijn
op de Münsterberg. Zeer indrukwekkend
en ongelooflijk dat men dit vroeger op
deze manier heeft kunnen bouwen.
We keren na een wandeling door het
dorpje weer hotelwaarts en genieten na
deze alweer bijzondere dag van onze
heerlijke avondmaaltijd.
Aapjesorchis;
foto: Hannie Joziasse

Kruisbladwolfsmelk;
foto: Ruud Knol
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zaterdag 14 mei (Bollenberg)
verslag: Joke Jansen
Het is gelukkig droog als wij om ca. 9.15 uur op de Bollenberg arriveren. De zon schijnt, de Mussen
tsjilpen en de Veldleeuwerik zingt uit volle
borst. We lopen over een grote schrale weide
vol bijzondere soorten planten, zoals Gevlekte
Rupsklaver (Medicago arabica), Hommelorchis (Ophrys holoserica), een bijzonder
grasje: Trinia glauca, het Zonneroosje, de
Vliegenorchis (Ophrys insectifera) en de
Harlekijn (Orchis morio), de Bokkenorchis
(Himantoglossum hyrcinum) en de
Gamanderbremraap (Orobanche teucrii). Ook
een mooie Veldhondstong (Cynoglossum
officinale).
En toen ….. begon het.
We
zagen al wel een donkere lucht aankomen,
Gamanderbremraap; foto: Joke Jansen
maar dachten dat het wel zou overwaaien.
Maar niets daarvan. Het begint snel te regenen, de lucht trekt dicht en binnen een fractie van seconden
stort de hagel neer. Grote stenen, die pijn doen aan je hoofd.
En nog meer regen, een dicht gordijn en bovendien ook nog onweer en het duurt maar.
Alles wordt nat. Het water loopt mijn schoenen in en naast mij ontstaat er een stromende rivier in de
karrensporen.

Schuilen voor regen en hagel; foto: Ruud Knol

De karresporen wordt een rivier;
foto: Joke Jansen

Als de stortvloed eindelijk ophoudt en het wat lichter wordt, zie ik dat de akkers in het dal helemaal
onder water staan.
We zijn koud, het is ook fris en het duurt wel een tijd voordat we weer wat opgedroogd raken.
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Na de lunch in het veld komt de zon er weer bij en kunnen we weer opwarmen.
Op de terugweg - vlakbij onze busjes - zien we Smaragdhagedissen en een Gladde slang, die lekker
ligt te zonnen.

Smaragdhagedis; foto: Hannie Joziasse

Gladde slang; foto: Karin Coenen

In de middag brengen we een bezoek aan Rouffach. We lopen langs de vestingmuren naar de grote
Maria-Hemelvaartkerk. Deze kerk - uit gele zandsteen opgetrokken - toont de ontwikkeling van de
religieuze bouwstijlen van de 11e tot de 19e eeuw.
We nemen een afzakkertje in Chez Clementine. We leggen beslag op alle beschikbare gebakjes. De
KNNV trakteert.
Weer terug in het hotel zegt de 'patron' dat hij vanmorgen aan ons heeft gedacht toen hij op de snelweg
over het hageltapijt reed. "Het was een winterdag" zegt hij.
Tijdens de avondmaaltijd bedankt Emanuel namens ons allen André en Ruud, onze beide
reisbegeleiders, voor de gezellige periode die we met z’n allen hebben gehad.

zondag 15 mei (terugreis)
verslag: Annie Vos
We vertrekken tegen 9 uur. De gastvrouw van 'A l'Arbre Vert', ons hotel, doet ons persoonlijk
uitgeleide en bedankt ons voor ons verblijf. We rijden Wintzfelden uit en in de bermen wuiven de
Klaprozen en Gele Morgensterren ons uit. Voor de laatste keer passeren we de 'Lisbeth', de mooi
vormgegeven bronwaterfabriek in Soultzmatt. Westhalten passerend werpen we een laatste blik op de
kalkgraslanden van de Strangenberg. Bij Rouffach de snelweg op, richting Colmar. Bermen met
prachtig bloeiende gele exemplaren Wede, afgewisseld met een aantal pollen violette Knikkende
Distel en paarse toeven van de Veldsalie.
Onze tussenstop ten noordwesten van Straatsburg is een excursie van de kalkgraslanden op de Colline
de Bastberg gelegen tussen Bouxwiller en Imbsheim, lieflijke dorpjes in een glooiend landschap. Het
lukt ons eerst niet om de juiste plek te vinden. Buiten Imbsheim op een zandweg rijden we verkeerd en
keren terug naar het begin van het dorp. De weg bij de begraafplaats slaan we in en na 800 m. bereiken
we de P-plek van de Bastberg. Het is hier winderig. Met jassen aan 'beklimmen' we de kalkgraslanden.
De Bastberg is een warme en droge 'kalkheuvel' van 326 meter in een wat koudere omgeving. Het is
de meest noordelijke kalkheuvel van de Noordelijke Vogezen en daarom uitzonderlijk in deze regio.
Door de poreuze onderlaag en door de dunne bovenlaag wordt het regenwater snel afgevoerd. Dit
droge kalkgrasland is in 2012 uitgeroepen tot een regionaal natuurpark. Het traditionele 'maaien en
beweiden' uit het verleden wordt hier weer sinds 1980 toegepast. De kalkgraslanden bovenop de
heuvel/berg zijn bezaaid met warmteminnende struiken en opduikende rotspartijen, waardoor deze bij
uitstek geschikt zijn voor zeldzame planten die een voorkeur hebben voor een schrale bodem. Volgens
het informatiebord: Franjegentiaan, Wildemanskruid en vele verschillende soorten orchideeën.
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Gulden sleutelbloem;
foto: Annie Vos

Wat zien wij? Gulden Sleutelbloem in grote aantallen, waarvan nog
eentje in bloei! Vele exemplaren Bokkenorchis, de meeste nog in
knop. Witte narcis in volle bloei, die wordt door iedereen
gefotografeerd. Aan het bloeistadium van de planten kun je zien dat
het hier een stuk kouder is dan de 'bergen' in de zuidelijke omgeving
van Wintzfelden. Zeegroene Zegge
en prachtig bloeiende Ruige
Weegbree sieren de smalle
looppaadjes. De Kruisdistel zie je
overal. Een paar uitgebloeide stengels
van de Driedistel van vorig jaar staan
er nog. De prachtig bloeiende
Veldhondstong en de Hommelorchis
worden door mij gefotografeerd.
Echte Gamander groeit in de
kalkrichels samen met de geel
bloeiende Voorjaarsganzerik.

Ruud meldt na afloop bij de busjes, waar we lunchen, dat hij 5
Poppenorchissen geteld heeft. De Bastberg is een mooi ontwikkeld
Narcissus poeticus;
kalkgrasland dat mij een beetje doet denken aan onze 'Kunderberg' in
foto: Annie Vos
Limburg.
We nemen vervolgens de tolweg naar Saarbrücken. Passeren de
Col de Saverne en rijden pal langs de wanden met het roze
gekleurde Bontzandsteen. Vlak voor de volgende stop zien we
uitgebloeide Kaardebollen aan de snelweg. Pauze voor koffie, een
broodje, appeltje of nog iets anders.
We rijden verder en in onze bus wordt het 'gras'-veldboeket van
Monique gedetermineerd. In het Brohltal zien we vele gele akkers
met bloeiend Koolzaad of is het
Raapzaad?
We rijden langs de Eifeltoppen,
oude vulkaantoppen die bestaan
uit lava en basalt. Iets verderop
worden de groeven van de lavaen basalt 'grubben' gesignaleerd.
Tijd voor een snoepje: munt en
drop en koffiesnoepjes in de
'Ruud'-bus om de middagdip te
Veldhondstong; foto: Annie Vos
Veldhondstong;
verdrijven. De 'André'-bus heeft
foto: Ruud Knol
schoolkrijtjes.
Tegen 5 uur de laatste pauzestop voor koffie, friet of nog iets anders. Bij
Vierlingsbeek, waar zij wordt opgehaald, nemen we hartelijk afscheid van
Karin. Om 7 uur bereiken we NS Elst. Hulde aan de twee buschauffeurs/
reisleiders, die de hele dag achter het stuur hebben gezeten en ons weer
veilig in Elst hebben gebracht.
We nemen afscheid van elkaar, bedanken iedereen voor haar/zijn inbreng
en gezelligheid. We kunnen terugblikken op een mooie reis. Ruud en
André: bedankt voor de prachtige reis!

Poppenorchis; foto: Ruud Knol
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Ruud Knol heeft een uitgebreid fotoverslag in 7 webalbums gezet:
08-05-2016: ARC-reis Elzas Strangenberg:
https://photos.google.com/share/AF1QipOQP0nTXgoAptpASQsascgRIPbgYXQffRXSopgGpUxotHqP4yApgu2U6nxZTfww?key=QVk1Q1JobVFqdnJIc0VWWmRkaWQ4VWFEdWtxb
mF3

09-05-2016: ARC-reis Elzas Taubergiessen:
https://photos.google.com/share/AF1QipOxwNzRmFbhY6NO5pfKTDWUDub
90mChW6S_E6x3OSUws242h_D_fSgrVJmWrc8BgA?key=c1FLTDhmeGg1
M1JESmtNcDRoVzd3RVpxRTllYWpR

Ruud in actie;
foto: Marchien van Looij

10-05-2016: ARC-reis Elzas Hardtwald Neuf-Brisach Kastenwald:
https://photos.google.com/share/AF1QipNZdYkpnL5NC3ADJ6AaTFQsn6Z0kh6LnttypCCbD4icS_4KfqAZKEj
AFQARIyMH9A?key=QU1mOFFnbThoNDQzRHJqTVNINVlrZWxXOGVyOWNR

11-052016: ARC-reis Elzas Hoge Vogezen:
https://photos.google.com/share/AF1QipOK0l6EjMUW1aGcdQ_89lYnlKZqbM0JRpB6QHL9mx8Mxjbc8r3b8
LiTL6Apwaw8BA?key=cmpNTFRJTXl3aXRtMGliM2RCQWk2NWVocFNNeUN3

12-05-2016: ARC-reis Elzas Petite Camargue Alsacienne:
https://photos.google.com/share/AF1QipOBxtmMKQya7jdWHiJqwftQFDgnyJ8AqIGlHG7p69PYd4k672ROR
MgnLS3PeICIFw?key=YTViZWI5QlVIRXo5TVVhZjBBcjRtaFdzaDFsYkxR

13-05-2016: ARC-reis Kaiserstuhl:
https://photos.google.com/share/AF1QipP6Nntgmlus_luKOY3VuumQkqSj78A8Zv4BDcQPW5ZZasHO4VWOsd9AgJRHVVoNQ?key=enRHeDNmOEFIaGItVC1adDJpLWFreDdZXzQ2MGxR

14-05-2016 en 15-05-2016: ARC-reis Bollenberg, Rouffach en Bastberg:
https://photos.google.com/share/AF1QipNSKM9pKmG6pi67_rB_nnvfBNHQNgC_0CSBe6Lrx169lfcndHq5NgMeABUVhFDzw?key=X3ZXaFQzOWVIVHhNRzNzMGp5RW5TVWJFNlZJYXlR

De topografische kaartjes zijn dagelijks bijgehouden door Gea/Dick Warringa via een programma op
hun iPad: www.topo-gps.nl. (zie volgende pagina's).
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8 mei dagroute naar Westhalten
8 mei wandelroute

9 mei dagroute naar Taubergiessen

9 mei wandelroute Taubergiessen

10 mei wandelroute Hardtwald
10 mei dagroute naar Hardtwald, Neuf-Brisach en Kastenwald

10 mei wandelroute Kastenwald
10 mei wandelroute Neuf-Brisach
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11 mei dagroute naar de Hoge Vogezen

11 mei wandelroute Honeck: we gaan
zigzaggend omhoog!

11 mei wandelroute Rothenbachkopf

11 mei wandelroute Rothenbachkopf

12 mei dagroute naar Petite
Camargue Alsacienne en
Ottmarsheim
12 mei wandelroute Petite
Camargue Alsacienne
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13 mei dagroute naar Kaiserstuhl
13 mei wandelroute Kaiserstuhl

14 mei wandelroute de Bollenberg

15 mei dagroute
Wintzfelden-Elst

en dit was de route van de
heenweg op 7 mei
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Vogellijst van de KNNV-reis naar de Elzas, 7 - 15 mei 2016
Waarnemingen door één of meerdere deelnemers.
Samengesteld door Ineke Klaver en Joke Tammen
1

Fuut

21 Visdief

41 Nachtegaal

61 Ekster

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Aalscholver
Grote Zilverreiger
Blauwe Reiger
Ooievaar
Knobbelzwaan
Nijlgans
Wilde eend
Krakeend
Kuifeend
Zwarte Wouw
Rode Wouw
Buizerd
Torenvalk
Boomvalk
Fazant
Meerkoet
Kievit
Kokmeeuw
Zilvermeeuw

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Houtduif
Turkse Tortel
Zomertortel
Koekoek
Bosuil
Gierzwaluw
Hop
Bijeneter
Grote Bonte Specht
Draaihals
Veldleeuwerik
Boomleeuwerik
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Boompieper
Graspieper
Witte Kwikstaart
Winterkoning
Roodborst

Zwarte Roodstaart
Paap
Roodborsttapuit
Zanglijster
Grote Lijster
Merel
Rietzanger
Zwartkop
Grasmus
Fluiter
Fitis
Tjiftjaf
Goudhaan
Bonte Vliegenvanger
Pimpelmees
Koolmees
Staartmees
Boomkruiper
Grauwe Klauwier

Gaai
Kauw
Raaf
Roek
Zwarte Kraai
Spreeuw
Wielewaal
Huismus
Vink
Kneu
Groenling
Putter
Geelgors
Cirlgors
Grauwe Gors
Grijze gors

77 Aantal soorten

Enkele van de waargenomen Dagvlinders, die met zekerheid op naam zijn gebracht
Koninginnepage
Oranjetipje
Citroenvlinder
Groentje
Atalanta
Argusvlinder
Bruin Zandoogje

Na het diner wordt er gewerkt; foto: Ruud Knol

… sommigen weten niet van ophouden; foto: Ruud Knol

Verslag KNNV-reis Elzas 2016

21

Plantenlijst van de KNNV-reis naar de Elzas, 7 - 15 mei 2016
Samengesteld door André Beijersbergen in samenwerking met Emanuel Kneepkens
Opmerkingen bij de plantenlijst Elzas 2016
Voor de wetenschappelijke (latijnse) naamgeving van de soorten is gebruik gemaakt van Rothmaler
(1972) "Excursionsflora für Deutschland", Berlin. Voor de familienamen en voor de Nederlandse
namen is gebruik gemaakt van Van der Meijden (2005) "Heukels' Flora van Nederland", en waar dat
niet mogelijk was is gebruik gemaakt van Nederlandse namen in Lambinon (1998) " Flora van België,
Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en aangrenzende gebieden". Bij enkele planten was dit
echter niet goed mogelijk, zodat daar de Nederlandse naam ontbreekt.
Aceras anthropophorum

Poppenorchis

Orchidaceae

8/5 Strangenberg + 9/5 Taubergiessen

Ajuga reptans

Zenegroen

Lamiaceae

Allium ursinum

Daslook

Alliaceae

Allium scorodoprasum

Slangelook

Alliaceae

9/5 Taubergiessen

8/5 Hooiland achter hotel
+ 9/5 Taubergiessen
9/5 Taubergiessen + 10/5 Kastenwald
+ 12/5 Petit Camargue

Alyssum alyssoides

Bleek Schildzaad

Brassicaceae

8/5 Strangenberg + 13/5 Kaiserstuhl
+ 14/5 Bollenberg

Anacamptis pyramidalis

Hondskruid

Boraginaceae

13/5 Kaiserstuhl

Anemone nemorosa

Bosanemoon

Ranunculaceae

10/5 Kastenwald + 11/5 Rainkopf

Anemone sylvestris

Grote Anemoon

Ranunculaceae

13/5 Kaiserstuhl

Antennaria dioica

Rozenkransje

Asteraceae

11/5 Rainkopf

Anthriscus sylvestris

Fluitekruid

Apiaceae

14/5 Bollenberg

Anthoxanthum odoratum

Reukgras

Poaceae

11/5 Rainkopf

Anthyllis vulneraria

Wondklaver

Fabaceae

9/5 Taubergiessen + 13/5 Kaiserstuhl

Arabis glabra

Torenkruid

Brassicaceae

8/5 Strangenberg

Arabis hirsuta

Ruige Scheefkelk

Brassicaceae

8/5 Strangenberg + 9/5 Taubergiessen

Arenaria serpyllifolia

Gewone Zandmuur

Caryophyllaceae

8/5 Strangenberg

Aristolochia clematitis

Pijpbloem

Aristolochiaceae

8/5 Strangenberg + 14/5 Bollenberg

Artemisia campestris

Wilde Averuit

Asteraceae

12/5 Petit Camargue

Arum maculatum

Gevlekte Aronskelk

Araceae

10/5 Kastenwald

Asparagus officinalis

Asperge

Asparagaceae

12/5 Petit Camargue

Asplenium ruta-muraria

Muurvaren

Aspleniceae

10/5 Neuf Brisach

Asplenium trichomanes

Steenbreekvaren

Aspleniceae

11/5 Rainkopf

Astragalus glycyphyllos

Hokjespeul

Fabaceae

8/5 Strangenberg + 9/5 Taubergiessen

Barbarea vulgaris

Gewoon Barbarakruid

Brassicaceae

11/5 Rainkopf

Berberis vulgaris

Zuurbes

Berberidaceae

10/5 Hardtwald + 14/5 Bollenberg

Brachypodium sylvaticum

Boskortsteel

Poaceae

9/5 Taubergiessen + 10/5 Hardwald

Briza media

Trilgras

Poaceae

9/5 Taubergiessen + 12/5 Petit Camargue

Bromopsis erecta

Bergdravik

Poaceae

8/5 Strangenberg + 10/5 Neuf-Brisach
+ 14/5 Bollenberg

Bunias orientale

Bunias

Brassicaceae

14/5 Bollenberg

Bupleurum falcatum

Sikkelgoudscherm

Apiaceae

8/5 Strangenberg + 14/5 Bollenberg

Calendula arvensis

Akkergoudsbloem

Asteraceae

8/5 Strangenberg

Calluna vulgaris

Struikheide

Ericaceae

11/5 Rainkopf

Campanula latifolia

Breed Klokje

Campanulaceae

14/5 Bollenberg

Campanula rapunculus

Rapunzelklokje

Campanulaceae

14/5 Bollenberg

Campanula rotundifolia

Grasklokje

Campanulaceae

10/5 Neuf Brisach

Campanula trachelium

Ruig Klokje

Campanulaceae

9/5 Taubergiessen + 10/5 Kastenwald

Cardaria draba

Pijlkruidkers

Brassicaceae

8/5 Strangenberg

Carduus nutans

Knikkende Distel

Asteraceae

10/5 Hardtwald

Carex acuta

Scherpe Zegge

Cyperaceae

9/5 Taubergiessen + 12/5 Petit Camargue
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Carex alba

Witte Zegge

Cyperaceae

12/5 Petit Camargue

Carex caryophyllea

Voorjaarszegge

Cyperaceae

8/5 Hooiland achter hotel
+ 10/5 Kastenwald + 12/5 Petit Camargue

Carex divulsa

Groene Bermzegge

Cyperaceae

10/5 Hardtwald

Carex elata

Stijve Zegge

Cyperaceae

9/5 Taubergiessen

Carex flacca

Zeegroene Zegge

Cyperaceae

8/5 Strangenberg + 9/5 Taubergiessen
+ 12/5 Petit Camargue + 13/5 Kaiserstuhl

Carex hirta

Ruige Zegge

Cyperaceae

12/5 Petit Camargue

Carex ornithopoda

Vogelpootzegge

Cyperaceae

9/5 Taubergiessen + 10/5 Hardtwald
+ 12/5 Petit Camargue

Carex ovalis

Hazenzegge

Cyperaceae

8/5 Hooiland achter hotel

Carex pallescens

Bleke Zegge

Cyperaceae

8/5 Hooiland achter hotel

Carex panicea

Blauwe Zegge

Cyperaceae

8/5 Hooiland achter hotel

Carex paniculata

Pluimzegge

Cyperaceae

9/5 Taubergiessen 12/5 Petit Camargue

Carex pendula

Hangende Zegge

Cyperaceae

9/5 Taubergiessen

Carex spicata

Gewone Bermzegge

Cyperaceae

8/5 Strangenberg + 14/5 Bollenberg

Carex sylvatica

Boszegge

Cyperaceae

9/5 Taubergiessen + 10/5 Hardtwald
+ 12/5 Petit Camargue

Carlina vulgaris

Driedistel

Asteraceae

14/5 Bollenberg

Carpinus betulus

Haagbeuk

Betulaceae

10/5 Hardtwald

Centaurea scabiosa

Grootbloemige
Centaurie

Asteraceae

8/5 Hooiland achter hotel + Strangenberg
+ 9/5 Taubergiessen + 13/5 Kaiserstuhl

Centaurea stoebe

Rijnse Centaurie

Asteraceae

8/5 Strangenberg + 14/5 Bollenberg

Centranthus ruber

Rode Spoorbloem

Caprifoliaceae

8/5 Strangenberg + 13/5 Kaiserstuhl

Cephalanthera damasonium

Bleek Bosvogeltje

Orchidaceae

14/5 Bollenberg

Chaerophyllum temulum

Dolle Kervel

Apiaceae

10/5 Kastenwald + 14/5 Bollenberg

Chelidonium majus

Stinkende Gouwe

Papaveraceae

10/5 Neuf Brisach

Chrysosplenium
oppositifolium

Paarbladig Goudveil

Crassulaceae

11/5 Rainkopf

Cirsium acaule

Stengelloze Distel

Asteraceae

9/5 Taubergiessen

Clematis vitalba

Bosrank

Ranunculaceae

8/5 Strangenberg

Colchicaceae

8/5 Hooiland achter hotel
+ 9/5 Taubergiessen
+ 12/5 Petit Camargue
+ 13/5 Kaiserstuhl + 14/5 Bollenberg

Colchicum autumnale

Herfsttijloos

Cornus sanguinea

Rode Kornoelje

Cornaceae

8/5 Strangenberg

Coronilla varia

Kroonkruid

Fabaceae

9/5 Taubergiessen

Corydalis solida

Vingerhelmbloem

Papaveraceae

11/5 Rainkopf

Cruciata laevipes

Kruisbladwalstro

Rubiaceae

8/5 Hooiland achter hotel

Cynoglossum officinale

Veldhondstong

Boraginaceae

14/5 Bollenberg

Dactylorhiza majalis

Brede Orchis

Orchidaceae

8/5 Hooiland achter hotel

Dapne mezereum

Peperboompje

Thymelaeaceae

11/5 Rainkopf

Dianthus carthusianorum

Karthuizer Anjer

Caryophyllaceae

8/5 Hooiland achter hotel + Strangenberg
+ 13/5 Kaiserstuhl + 14/5 Bollenberg

Dictamnus albus

Vuurwerkplant

Rutaceae

8/5 Strangenberg

Digitalis purpurea

Vingerhoedskruid

Plantaginaceae

11/5 Rainkopf

Diplotaxis muralis

Kleine Zandkool

Brassicaceae

10/5 Neuf Brisach + 14/5 Bollenberg

Dipsacus fullonum

Grote Kaardebol

Caprifoliaceae

14/5 Bollenberg

Dipsacus pilosus

Kleine Kaardebol

Caprifoliaceae

9/5 Taubergiessen

Echium vulgare

Slangenkruid

Boraginaceae

8/5 Strangenberg + 14/5 Bollenberg

Equisetum hyemale

Schaafstro

Equisetaceae

9/5 Taubergiessen

Erigeron annuus

Zomerfijnstraal

Asteraceae

9/5 Taubergiessen

Erynchium campestre

Kruisdistel

Apiaceae

8/5 Strangenberg + 14/5 Bollenberg

Erysimum cheiri

Muurbloem

Brassicaceae

13/5 Kaiserstuhl

Euphorbia amygdaloides

Amandelwolfsmelk

Euphorbiaceae

13/5 Kaiserstuhl

Euphorbia cyparissias

Cypreswolfsmelk

Euphorbiaceae

8/5 Strangenberg + 12/5 Petit Camargue
+ 14/4 Bollenberg
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Euphorbia dulcis

Zoete Wolfsmelk

Euphorbiaceae

12/5 Petit Camargue

Euphorbia esula

Heksenmelk

Euphorbiaceae

8/5 Strangenberg

Euphorbia platyphyllos

Brede Wolfsmelk

Euphorbiaceae

12/5 Petit Camargue

Euphorbia seguierana

Zandwolfsmelk

Euphorbiaceae

9/5 Taubergiessen + 14/4 Bollenberg

Euphorbia verrucosa

Stijve Wolfsmelk

Euphorbiaceae

12/5 Petit Camargue

Festuca arundinacea

Rietzwenkgras

Poaceae

12/5 Petit Camargue

Filipendula vulgaris

Knolspiraea

Rosaceae

14/5 Bollenberg

Fragaria vesca

Bosaardbei

Rosaceae

14/5 Bollenberg

Fumaria officinalis

Gewone Duivekervel

Papaveraceae

13/5 Kaiserstuhl

Galium glaucum

Zeegroen Walstro

Rubiaceae

14/5 Bollenberg

Galium mollugo

Glad Walstro

Rubiaceae

8/5 Strangenberg

Galium saxatile

Liggend Walstro

Rubiaceae

11/5 Rainkopf

Galium verum

Geel Walstro

Rubiaceae

8/5 Hooiland achter hotel

Genista pilosa

Kruipbrem

Fabaceae

8/5 Strangenberg + 14/5 Bollenberg

Genista sagittalis

Pijlbrem

Fabaceae

14/5 Bollenberg

Genista tinctoria

Verfbrem

Fabaceae

12/5 Petit Camargue

Gentiana lutea

Gele Gentiaan

Gentianaceae

11/5 Rainkopf

Geranium pyrenaicum

Bermooievaarsbek

Geraniaceae

8/5 Strangenberg

Geranium robertianum

Robertskruid

Geraniaceae

10/5 Neuf Brisach
8/5 Strangenberg + 13/5 Kaiserstuhl
+ 14/5 Bollenberg
8/5 Strangenberg + 13/5 Kaiserstuhl
+ 14/5 Bollenberg

Geranium rotundifolium

Ronde Ooievaarsbek

Geraniaceae

Geranium sanguineum

Bloedooievaarsbek

Geraniaceae

Geum urbanum

Geel Nagelkruid

Rosaceae

Globularia bisnagarica

Kogelbloem

Globulariaceae

Helianthemum nummularium

Zonneroosje

Cistaceae

Herniaria glabra

Kaal Breukkruid

Brassicaceae

12/5 Petit Camargue

Hieracium murorum

Muurhavikskruid

Asteraceae

10/5 Neuf Brisach + 11/5 Rainkopf

Hieracium pilosella

Muizenoortje

Asteraceae

10/5 Hardtwald
8/5 Strangenberg + 12/5 Petit Camargue
+ 14/5 Bollenberg
8/5 Strangenberg + 12/5 Petit Camargue
+ 14/5 Bollenberg

11/5 Rainkopf
8/5 Strangenberg + 9/5 Taubergiessen
+ 14/5 Bollenberg
8/5 Strangenberg + 12/5 Petit Camargue
+ 13/5 Kaiserstuhl + 14/5 Bollenberg

Himantoglossum hyrcinum

Bokkenorchis

Orchidaceae

Hippocrepis comosa

Paardenhoefklaver

Fabaceae

Hippocrepis emerus

Struikpaardenhoefklaver Fabaceae

8/5 Strangenberg

Hippophae rhamnoides

Duindoorn

Eleagnaceae

12/5 Petit Camargue

Holosteum umbellatum

Heelbeen

Caryophyllaceae

8/5 Strangenberg

Inula conyza

Donderkruid

Asteraceae

14/5 Bollenberg

Iris siberica

Siberische Zwaardlelie

Iridaceae

12/5 Petit Camargue

Isatis tinctoria

Wede

Brassicaceae

8/5 Strangenberg

Juncus inflexus

Zeegroene Rus

Jubncaceae

12/5 Petit Camargue

Koeleria pyramidata

Breed Fakkelgras

Poaceae

14/5 Bollenberg

Knautia arvensis

Beemdkroon

Caprifoliaceae

8/5 Strangenberg + 9/5 Taubergiessen

Lactuca serriola

Kompassla

Asteraceae

13/5 Breisach

Lathyrus sylvestris

Boslathyrus

Fabaceae

9/5 Taubergiessen

Lepidium campestre

Veldkruidkers

Brassicaceae

8/5 Strangenberg

Lepidium heterophyllum

Rozetkruidkers

Brassicaceae

8/5 Strangenberg + 9/5 Taubergiessen

Leucanthemum vulgare

Margriet

Asteraceae

12/5 Petit Camargue

Lithospermum officinale

Glad Parelzaad

Boraginaceae

10/5 Hardtwald

Lithospermum
purpuro-caerulea

Blauw Parelzaad

Boraginaceae

10/5 Hardtwald

Lonicera xylosteum

Rode Kamperfoelie

Caprifoliaceae

8/5 Strangenberg + 10/5 Hardwald

Lotus corniculatus

Rolklaver

Fabaceae

14/5 Bollenberg

Lunaria rediviva

Wilde Judaspenning

Brassicaceae

11/5 Rainkopf
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Luzula campestris

Gewone Veldbies

Juncaceae

11/5 Rainkopf

Luzula sylvatica

Grote Veldbies

Juncaceae

11/5 Rainkopf

Lychnis flos-cuculi

Echte koekoeksbloem

Caryophyllaceae

8/5 Hooiland achter hotel

Lysimachia nemorum

Boswederik

Primulaceae

11/5 Rainkopf

Lythrum salicaria

Kattestaart

Lythraceae

12/5 Petit Camargue

Medicago arabica

Gevlekte Rupsklaver

Fabaceae

14/5 Bollenberg

Medicago minima

Kleine Rupsklaver

Fabaceae

13/5 Breisach

Melampyrum pratense

Hengel

Orobanchaceae

8/5 Strangenberg

Melica nutans

Knikkend Parelgras

Poaceae

10/5 Kastenwald

Mellitis melissophyllum

Bijeblad

Lamiaceae

14/5 Bollenberg

Mercurialis annua

Eenjarig Bingelkruid

Euphorbiaceae

12/5 Petit Camargue

Mercurialis perennis

Bosbingelkruid

Euphorbiaceae

10/5 Kastenwald

Meum athamanticum

Berenwortel

Apiaceae

11/5 Rainkopf

Milium effusum

Bosgierstgras

Poaceae

10/5 Kastenwald + 14/5 Bollenberg

Muscari neglectum

Troshyacinth

Asparagaceae

8/5 Strangenberg

Mycelis muralis

Muursla

Asteraceae

10/5 Kastenwald

Narcissus poeticus

Witte Narcis

Amaryllidaceae

8/5 Hooiland achter hotel

Narcissus pseudonarcissus

Wilde Narcis

Amaryllidaceae

11/5 Rainkopf

Nardus stricta

Borstelgras

Poaceae

11/5 Rainkopf
8/5 Strangenberg + 9/5 Taubergiessen
+ 12/5 Petit Camargue + 13/5 Kaiserstuhl
9/5 Taubergiessen + 12/5 Petit Camargue
+ 14/5 Bollenberg

Onobrychis viciifolia

Esparcette

Fabaceae

Ononis repens

Kruipend Stalkruid

Fabaceae

Ophrys araneola

Spinnenorchis

Orchidaceae

9/5 Taubergiessen + 12/5 Petit Camargue

Orchidaceae

8/5 Strangenberg + 9/5 Taubergiessen
+ 12/5 Petit Camargue + 13/5 Kaiserstuhl
+ 14/5 Bollenberg

Orchidaceae

9/5 Taubergiessen

Ophrys holoserica

Hommelorchis

Ophrys holoserica x araneola
Ophrys insectifera

Vliegenorchis

Orchidaceae

Orchis mascula

Mannetjesorchis

Orchidaceae

Orchis militaris

Soldaatje

Orchidaceae

Orchis morio

Harlekijn

Orchidaceae

14/5 Bollenberg
8/5 Hooiland achter hotel
+ 12/5 Petit Camargue
9/5 Taubergiessen + 12/5 Petit Camargue
+ 13/5 Kaiserstuhl
12/5 Petit Camargue + 14/5 Bollenberg

Orchis purpurea

Purperorchis

Orchidaceae

10/5 Hardtwald

Orchis simia

Aapjesorchis

Orchidaceae

13/5 Kaiserstuhl

Orchis ustulata

Aangebrande orchis

Orchidaceae

9/5 Taubergiessen + 13/5 Kaiserstuhl

Origanum vulgare

Marjolein

Lamiaceae

8/5 Strangenberg + 12/5 Petit Camargue
+ 14/5 Bollenberg

Orobanche caryophyllea

Walstrobremraap

Orobanchaceae

8/5 Strangenberg + 13/5 Kaiserstuhl

Orobanche lutea

Rode Bremraap

Orobanchaceae

8/5 Strangenberg + 12/5 Petit Camargue

Orobanche teucrii

Gamanderbremraap

Orobanchaceae

14/5 Bollenberg

Paris quadrifolia

Eenbes

Melanthiaceae

9/5 Taubergiessen + 12/5 Petit Camargue

Persicaria bistorta

Adderwortel

Polygonaceae

11/5 Rainkopf

Petasites albus

Wit Hoefblad

Asteraceae

11/5 Rainkopf

Petrorhagia prolifera

Slanke Mantelanjer

Caryophyllaceae

8/5 Strangenberg + 9/5 Taubergiessen

Peucedanum cervaria

Hertekruid

Apiaceae

8/5 Strangenberg

Phyteuma spicatum

Zwarter Rapunzel

Campanulaceae

13/5 Kaiserstuhl

Plantago media

Ruige Weegbree

Plantaginaceae

8/5 Strangenberg + 14/5 Bollenberg

Poa bulbosa

Knolbeemdgras

Poaceae

8/5 Strangenberg + 12/5 Petit Camargue
+ 14/5 Bollenberg

Poa chaixii

Bergbeemdgras

Poaceae

11/5 Rainkopf

Poa compressa

Plat Beemdgras

Poaceae

13/5 Kaiserstuhl

Poa nemoralis

Schaduwgras

Poaceae

10/5 Hardtwald

Polygala vulgaris

Gewone
Vleugeltjesbloem

Polygalaceae

9/5 Taubergiessen

Verslag KNNV-reis Elzas 2016

25
Polygonatum multiflorum

Gewone Salomonszegel

Asparagaceae

8/5 Hooiland achter hotel
+ 13/5 Kaiserstuhl

Polygonatum odoratum

Welriekende
Salomonszegel

Asparagaceae

8/5 Strangenberg + 13/5 Kaiserstuhl

Polystichum aculeatum

Stijve Naaldvaren

Dryopteridaceae

12/5 Petit Camargue

Potentilla argentea

Viltganzerik

Rosaceae

10/5 Hardtwald + 12/5 Petit Camargue
+ 14/5 Bollenberg

Potentilla recta

Rechte Ganzerik

Rosaceae

10/5 Neuf-Brisach + 14/5 Bollenberg

Potentilla tabernaemontani

Voorjaarsganzerik

Rosaceae

8/5 Strangenberg + 14/5 Bollenberg

Primula veris

Echte Sleutelbloem

Primulaceae

8/5 Strangenberg + 9/5 Taubergiessen
+ 10/5 Hardtwald + 12/5 Petit Camargue
+ 13/5 Kaiserstuhl + 14/5 Bollenberg

Primula vulgaris

Gewone Sleutelbloem

Primulaceae

10/5 Hardtwald

Prunella grandiflora

Grootbloemige Brunel

Lamiaceae

14/5 Bollenberg

Prunus spinosa

Sleedoorn

Rosaceae

8/5 Strangenberg

Pulsatilla alpina

Ranunculaceae

11/5 Rainkopf

Pulsatilla vulgaris

Wildemanskruid

Ranunculaceae

8/5 Strangenberg + 11/5 Rainkopf
+ 14/5 Bollenberg

Quercus pubescens

Donzige Eik

Fagaceae

8/5 Strangenberg + 14/5 Bollenberg

Ranunculus bulbosus

Knolboterbloem

Ranunculaceae

8/5 Strangenberg

Reseda lutea

Wilde Reseda

Resedaceae

9/5 Taubergiessen + 10/5 Neuf-Brisach

Rhinanthus alectorolophus

Harige Ratelaar

Orobanchaceae

8/5 Hooiland achter hotel
+ 9/5 Taubergiessen + 14/5 Bollenberg

Rhinanthus angustifolius

Grote Ratelaar

Orobanchaceae

14/5 Bollenberg

Ribes uva-crispi

Kruisbes

Glossulariaceae

12/5 Petit Camargue

Rosa pimpinellifolia

Duinroos

Rosaceae

14/5 Bollenberg

Salvia pratensis

Veldsalie

Lamiaceae

12/5 Petit Camargue + 14/5 Bollenberg

Sanguisorba minor

Kleine Pimpernel

Rosaceae

9/5 Taubergiessen + 12/5 Petit Camargue

Sanguisorba officinalis

Grote Pimpernel

Rosaceae

9/5 Taubergiessen

Saxifraga granulata

Knolsteenbreek

Saxifragaceae

8/5 Hooiland achter hotel + 14/5
Bollenberg

Saxifraga tridactylites

Kandelaartje

Saxifragaceae

8/5 Strangenberg

Scrophularia canina

Hondshelmkruid

Scrophulariaceae

9/5 Taubergiessen

Sedum album

Wit Vetkruid

Crassulaceae

8/5 Strangenberg

Sedum rupestre

Tripmadam

Crassulaceae

8/5 Strangenberg + 14/5 Bollenberg

Selinum carvifolia

Karwijselie

Apiaceae

10/5 Hardtwald

Sesleria coerulea

Blauwgras

Poaceae

8/5 Strangenberg

Sherardia arvensis

Blauw Walstro

Rubiaceae

8/5 Strangenberg

Silaum silaus

Weidekervel

Apiaceae

8/5 Strangenberg

Silene latifolia

Avondkoekoeksbloem

Caryophyllaceae

13/5 Kaiserstuhl

Silene nutans

Nachtsilene

Caryophyllaceae

Silene vulgaris

Blaassilene

Caryophyllaceae

Sorbus aria

Meelbes

Rosaceae

Sorbus torminalis

Elsbes

Rosaceae

10/5 Hardtwald

8/5 Strangenberg + 9/5 Taubergiessen
+ 13/5 Kaiserstuhl
9/5 Taubergiessen + 12/5 Petit Camargue
+ 14/5 Bollenberg
8/5 Strangenberg

Stachys officinalis

Betonie

Lamiaceae

8/5 Hooiland achter hotel + 10/5
Hardtwald

Stachys recta

Bergandoorn

Lamiaceae

12/5 Petit Camargue

Stachys sylvatica

Bosandoorn

Lamiaceae

9/5 Taubergiessen + 10/5 Kastenwald

Stellaria holostea

Grote Muur

Caryophyllaceae

8/5 Strangenberg

Tanacetum parthenium

Moederkruid

Asteraceae

13/5 Breisach

Teucrium chamaedrys

Gamander

Lamiaceae

8/5 Strangenberg + 13/5 Kaiserstuhl
+ 14/5 Bollenberg

Teucrium scorodonia

Valse Salie

Lamiaceae

10/5 Kastenwald

Thalictrum asquilegifolium

Ranunculaceae

12/5 Petit Camargue

Thalictrum minus

Kleine Ruit

Ranunculaceae

8/5 Strangenberg + 13/5 Kaiserstuhl

Thesium divaricatum

Wijdvertakte Bergvlas

Santalaceae

8/5 Strangenberg
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Thlaspi perfoliatum

Doorgroeide Boerenkers

Brassicaceae

8/5 Strangenberg + 9/5 Taubergiessen

Thymus pulegioides

Grote Thijm

Lamiaceae

9/5 Taubergiessen

Tilia cordata

Winterlinde

Malvaceae

12/5 Petit Camargue

Tragopogon orientalis

Oosterse Morgenster

Asteraceae

9/5 Taubergiessen

Tragopogon pratensis

Gele Morgenster

Asteraceae

13/5 Kaiserstuhl

Trifolium campestre

Liggende Klaver

Fabaceae

13/5 Kaiserstuhl

Trifolium medium

Bochtige Klaver

Fabaceae

13/5 Kaiserstuhl

Apiaceae

8/5 Strangenberg + 14/5 Bollenberg

Trinia glauca
Vaccinium myrtillus

Blauwe Bosbes

Ericaceae

11/5 Rainkopf

Vaccinium vitis-idaeus

Rode Bosbes

Ericaceae

11/5 Rainkopf

Valeriana dioica

Kleine Valeriaan

Caprifoliaceae

8/5 Hooiland achter hotel

Valeriana officinalis

Echte Valeriaan

Caprifoliaceae

10/5 Hardtwald + 13/5 Kaiserstuhl

Verbascum nigrum

Zwarte Toorts

Scrophulariaceae

9/5 Taubergiessen

Veronica arvensis

Veldereprijs

Plantaginaceae

8/5 Strangenberg

Veronica austriaca

Brede Ereprijs

Plantaginaceae

9/5 Taubergiessen

Veronica montana

Bosereprijs

Plantaginaceae

9/5 Taubergiessen

Veronica officinalis

Mannetjes Ereprijs

Plantaginaceae

10/5 Kastenwald

Viburnum lantana

Wollige Sneeuwbal

Adoxaceae

8/5 Strangenberg

Vicia sepium

Heggewikke

Fabaceae

14/5 Bollenberg

Vinca minor

Maagdenpalm

Apocynaceae

8/5 Strangenberg

Vincetoxicum hirundinaria

Engbloem

Apocynaceae

8/5 Strangenberg + 14/5 Bollenberg

Viola hirta

Ruig Viooltje

Violaceae

10/5 Neuf-Brisach

(247 soorten)
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