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Inleiding: Het landschap van de Luberon.

Het Parc Régional du Luberon ligt in het zuidelijk deel van Frankrijk, iets ten oosten van de stad
Avignon en zo’n 80 km verwijderd vanaf de Middellandse zee en de stad Marseille.
Het is een karakteristieke streek in het gebied van de Provence, waarvan de bewoning terug gaat
tot de vroege oudheid, ooit zwierven hier de Neanderthalers rond door de valleien en ravijnen.
Met een breedte van gemiddeld 5 km en een lengte van 65 km heeft het kalksteengebergte een
oppervlakte van 185.000 ha. De 1125 meter hoge Mourre Nègre is de belangrijkste berg van het
Luberon-massief.
De streek bestaat uit
drie bergketens: le
Petit Luberon in het
westen, in het midden
le Grand Luberon en
in het oosten de
Luberon Oriëntal.
Van noord naar zuid
stroomt de rivier de
Aiguebrun, en vormt
zo
de
scheiding
tussen
de
Grote,
Kleine en Oostelijke
Luberon.
De valleien ten noorden en ten zuiden van deze gebergtes bevatten een aantal steden en
schilderachtige, hooggelegen dorpjes en in deze valleien liggen veel landbouwgronden, wijngaarden
kersenboomgaarden.
Een aantal van deze kleine dorpen hebben we bezocht tijdens onze reis.
Hoger op de heuvelruggen wordt de bodem
arm en zeer droog, hier groeit de zgn garrigue,
een mengsel van doornstruiken, steeneiken en
kruiden.
Sinds 1997 is het Parc de Luberon tot één van
de door de Unesco commissie erkende
“biosfeerreservaten” aangewezen, in Frankrijk
zijn er tien gebieden die behoren tot deze lijst
van beschermde gebieden. (Wereldwijd behoren
daar nu 621 reservaten toe.)
De rotsen van het Luberon gebergte hebben een geologische geschiedenis van meer dan 130
miljoen jaar. Eens was dit gedeelte van de Provence nog geheel bedolven door de zee.
Op de geologische tijdschaal is dit de periode tussen het Mesozoïcum naar het midden van het
Tertiair.
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In de volgende miljoenen jaren – de Krijtperiode – werd het klimaat warmer en door verdamping
verdwenen de zeeën die het land bedekten. De dikke kalkrijke bodem van de zee kwam bloot te
liggen: het gebergte van de Luberon ontstond.
Door de noord-zuid gerichte druk van het botsen van de Afrikaanse plaat tegen de Eurazische plaat
werden deze rifkalken flink geplooid.
Onder invloed van een langdurig chemisch proces
van regenwater, zuurstof en andere factoren loste het
kalk in het gesteente op, waardoor er talrijke
scheuren, koven en verzakkingen konden ontstaan,
zoals de zgn dolines.
Het vele water verzamelde zich in woeste rivieren
en deze stromingen sneden het landschap steeds
verder in.
De Durance en de Aiguebrun zijn de belangrijkste
rivieren die het landschap doorsnijden en zij voeren
het vele regenwater dat verzameld wordt in talrijke
stroompjes en ondergrondse waterreservoirs af.
Daar waar het aan de oppervlakte gekomen kalksteen wat zachter is, worden krijgen de bergen door
erosie een afgeronde top.
Rondom het dorp Roussillon werd door de aanwezigheid van ijzeroxide in het zandsteen de aarde in
allerlei schakeringen okergeel gekleurd. Door de hoge erosibiliteit kreeg het landschap daar haar
grillige vormen.
Dit is in grote lijnen een beschrijving van de miljoenen jaren van het ontstaan van het landschap
van de Luberon, een prachtige streek natuur met een oppervlakte van ongeveer 600 km ².
Wij, een groep KNNV-ers, mochten hier 12 dagen doorbrengen.

De deelnemers aan deze reis:
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Maandag, 19 mei 2014 - reis naar Avignon, door Gea
Tegen half negen in de ochtend komen op het perron 4 van het Centraal station in Rotterdam
langzamerhand een aantal mensen via de roltrap omhoog schuiven. Ze zijn duidelijk te herkennen
als stel KNNV-ers: stevige wandelschoenen aan de voeten en een rugtas over de schouders en als
verdere bagage een niet al te grote koffer of reistas.
Er volgt tussen de negen personen direct een
spontane en gezellige begroeting met oude
bekenden en met een paar nieuwe gezichten.
We gaan deze dag in Rotterdam instappen
in een trein die ons naar het station van
Brussel Zuid zal brengen, de Gare de
Bruxelles-Midi.
Daar we zullen dan overstappen op de TGV
-le Train à Grande Vitesse, de sneltrein die
ons rechtstreeks naar Avignon in Zuid
Frankrijk zal rijden
Na twee uurtjes rijden we het station in Brussel binnen en er is nog voldoende tijd om iets te
drinken in één van de restaurantjes. Tegen 12 uur zoeken we de TGV trein op en kijken op het
aanwijsbord in welke coupé onze gereserveerde plaatsen te vinden zijn.
Onze reisbegeleidster Betty sleept ons helemaal mee naar het begin van deze lange trein, maar
daar blijkt dat de trein uit een A-kant en een B-kant bestaat, met aan beide zijden een coupé met
dezelfde letter-aanduiding. Ja hoor, we zijn in België. We stappen weer uit en moeten weer langs
het hele treinstel lopen om zo aan de andere kant van de trein de wagon te vinden waarin voor
ons de zitplaatsen gereserveerd zijn.

Om 12.20 uur vertrekken we uit Brussel en met een hoge snelheid zullen we nu razendsnel door
Frankrijk rijden, op weg naar Avignon.
Tenminste, dat verwachten we. Maar we constateren na enige tijd, als we inmiddels het station van
Disneyland bij Parijs gepasseerd zijn, dat we toch echt niet met een snelle Train à Grande Vitesse
naar het zuiden rijden. Het lijkt wel de snelheid van het boemeltje naar Almelo, merkt iemand op.
En als we dan vanuit deze TGV ook nog buiten enkele bloemen kunnen determineren, stellen we
vast dat er echt iets aan de hand is. Determineren is toch echt niet mogelijk met een snelheid
van 320 km per uur. De omroeper brengt ons in het rap-Frans op de hoogte van de vertraging,
maar we verstaan niet goed wat er gezegd wordt. Gelukkig zit er een aardige Franse reisgenote
naast ons en zij vertaalt het bericht voor ons: de locomotief is kapot en een extra loc die
helemaal achteraan de wagons mee rijdt, zal ons nu terug rijden.
Helemaal terug naar het station van Disneyland? Dat zal toch gauw een uurtje kosten.
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En er ontstaan helemaal vraagtekens als we buiten op een klein stationnetje een monteur in een
mooi oranje jasje en met een stoere pet op langs de wagons zien lopen, in zijn ene hand draagt
hij een gereedschapskoffertje en in z’n andere hand neemt hij een klein tangetje mee.
'Il est arrivé un malheur”, zo brengt de buurvrouw ons op de hoogte. Moet dat mannetje de grote
locomotief van de TGV repareren?
Na verloop van tijd rijden we inderdaad weer terug, en als we naar het passerende landschap
kijken constateren we dat toch alles wel anders wordt indien je van richting verandert, tenminste,
dat denken we. Hé, die mooie brug heb ik op de heenweg niet gezien .En wat zijn die heuvels
toch anders als je het eens van een andere kant ziet.
Maar onze Franse buurvrouw deelt ons mee, dat we inmiddels via een heel andere route gaan
rijden, de trein heeft een wissel genomen en nu gaan we over Lille, inplaats van rechtstreeks naar
het zuiden. Nou ja, als we maar in Avignon komen en zo tuffen we met grote snelheid verder
door het mooie Franse landschap, richting het zuiden.
We vermaken ons prima met elkaar: we
vertellen verhalen over eerdere gemaakte
reizen met de KNNV, we krijgen van
Marjan
uitleg
over
de
Egyptische
hiërogliefen en Jan leert ons hoe een
Sudoku opgelost moet worden.
Opeens gaat de deur van de coupé
open en er komen er een paar strenge
controleurs binnen die bij ons blijven
staan. De achterste juffrouw heeft een
hond aan de riem. Ze spreken Dick aan:
Parlez vous Francais?
Nee, zegt Dick, ik spreek geen woord Frans, moet ik mee? Toch wordt hij meegenomen en hij
moet in het bagageruim onze bagage aan wijzen. De hond moet aan onze tassen ruiken, gelukkig
worden er geen drugs gevonden…
Uiteindelijk na een vertraging van een half uurtje
komen we aan op het Gare TVG treinstation, dat
zich aan de rand van de stad Avignon bevindt.
Op het parkeerterrein staat het busje al klaar, dat
ons deze vakantie door de Luberon zal vervoeren.
Omdat er enkele beschadigingen geconstateerd
worden, wordt Gea gevraagd om enkele foto’s van
de krassen op de buitenkant van de bus te
maken.
Alle bagage wordt in de bus gelegd en wij lopen een paar honderd meter verder naar het Adagio
Access Hotel, onze verblijfplaats voor de eerste en laatste nacht van deze vakantie.
In de bermen rondom het hotel worden de eerste
bloemen al gedetermineerd: mooi roze en witte windes,
een zwavelgele Urospermum Dalechampii en een
kruiskruid, dat later gedetermineerd wordt als gewoon
Bezemkruiskruid, Senecio Inaequides.
‘s Avonds gaan we in de buurt van het hotel dineren.
Conclusie aan het eind van de dag: dit wordt vast en
zeker weer een mooie reis met een gezellige groep
mensen.
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Dinsdag, 20 mei 2014 – Bezoek Avignon, aankomst Gargas, door Joke
Vandaag gaat onze vakantie echt beginnen.
We ontbijten om 8.00 uur en nemen de trein
van 9.13 uur vanuit het dichtbij gelegen TGVstation naar het centrum van Avignon.
Het weer is wat bewolkt en dreigend.
De stad Avignon is grotendeels tot werelderfgoed
van UNESCO benoemd.
We lopen langs het indrukwekkende Palais des
Papes dat boven de stad uit torent. Het was in
de 14e eeuw de verblijfplaats van de pausen
tijdens hun ballingschap uit Rome.
Het paleis is het grootste gotische bouwwerk uit
de Middeleeuwen dat in Europe te vinden is.

We genieten van de sfeer van deze stad.
Veel pleinen en platanen, net wat je verwacht van een stad in Frankrijk.
Bij het paleis lopen we omhoog het park in
en krijgen vanaf deze hoogte zicht op de
Rhône en op de middeleeuwse brug –St.
Bénezet– die meerdere malen verwoest is
door de vele oorlogen en overstromingen
van de Rhône. In de 17e eeuw is de brug
definitief in onbruik geraakt. Van de 22
oorspronkelijke bogen zijn er nu nog 5
bogen over.
Het park lijkt wel een arboretum. We zien allemaal
bijzondere bomen, zoals een granaat appelboom
en een moerbeiboom.
We drinken koffie op een gezellig terrasje in het
park en daarna verlaten we de hoogte van de
vesting en lopen door het park en over de
vestingmuren naar beneden.
We dwalen nog iets door de oude straten van
Avignon en kopen bij de plaatselijke boulangerie
heerlijke broodjes.
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In een nabij gelegen parkje van een klooster eten we dit op en daarna rijden we terug met het
treintje naar het hotel terug.
Het busje wordt vakkundig geladen, want het lijkt
alsof alles er niet in zal passen. Maar met veel
passen, meten en duwen krijgen Dick en Ruud alle
bagage in de daarvoor bestemde plek en de
achterklep kan dicht. Hoera.
En nu op naar Mas de la Tour, onze verblijfplaats
voor de komende dagen.
Er ontstaat nog een klein probleem, als blijkt dat
Betty opeens in een auto met een automatische
versnelling moet rijden, dit heeft ze nog niet eerder
gedaan.
Maar ze krijgt les van les van de beide mannen voorin. Zij mag van de heren in geen geval haar
linker voet gebruiken, die moet ze maar ergens parkeren.
Ons hotel in Gragas ligt op
een idyllisch plekje en onze
kamers zijn uniek.
Ruud en Marian hebben
een kamer in het hotel
en de anderen slapen
in de aanbouw van het
hotel met een eigen
gezellig zitje voor de deur.
Ik stal mijn koffer in mijn huisje en ga eerst lekker de omgeving verkennen.
Het is er wel droog maar de klaprozen bloeien gelukkig nog. Al snel vinden we een aantal Orchis
Pyramidales en de Bijenorchis (Ophrys Apifera) tussen de struikjes. Verder Kleine Spiegelklokjes
(Legousia Hybrida), Oorsilene (Silene Sedoides), Pekklaver (Psoralea Bituminosa), een Strobloem
(Helichrysum Italicum), Wilde Ridderspoor (Consolida Regalis) en honderden kleine witte slakjes.
Betty heeft al een groene gladde slang gezien in het weggetje bij de wijngaard.

Orchis Pyramidales,- Piramideorchis, Legousia Hybrida – Spiegelklokje, Consolida Regalis- Ridderspoor, Ophrys Apifera

We gaan om 19.00 uur eten aan één grote tafel in de eetzaal. Het voelt heel goed en gezellig.
We beginnen met doperwtjessoep, daarna krijgt iedereen een hele forel op het bord. (Gea legt een
korstje brood op zijn oogje, zodat de forel haar niet zo verdrietig aankijkt.)
Het belooft wel een gezellige en interessante vakantie te worden.
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Woensdag, 21 mei 2014 - Le Forest de Cêdres, door Hermien
Bij het opstaan regent het een beetje, waait het hard en is de lucht donker, maar na het ontbijt is
het al wat lichter en is er zelfs wat zon te zien. Het ontbijt, om 8 uur, blijkt een buffet te zijn met
genoeg keus voor iedereen om van te genieten.
Het plan is om ons verblijf in de Luberon te starten met een rustige wandeling om een eerste
indruk te krijgen van alle planten die hier nu te zien zijn, maar eerst moeten we allemaal onze
inkopen doen voor de lunch.
We stappen dus al voor 9 uur in ons busje, dat
onder een moerbeiboom geparkeerd staat. Betty
is nu al vertrouwd met het rijden met een
automaat.
Bij de Aldi is geen brood te koop, dus zoeken
we verder en we vinden de grote E.LeClerc
supermarkt. Iedereen kan hier naar hartenlust zijn
eigen keuze maken.
Er wordt heerlijk stokbrood gekocht, diverse
soorten kaas of ander broodbeleg en fruit in
overvloed, wat een keuze!
Dat wordt over een paar uurtjes een heerlijke
lunch!
We gaan op weg naar Bonnieux, een dorp dat tegen de berg opgebouwd is als een soort
adelaarsnest, en wandelen daar even rond.
We rijden verder en gaan een wandeling
maken in een beschermd bos waar in 1861
veel cederbomen zijn geplant met zaad
afkomstig van de cederbomen uit Algerije of
uit het Atlasgebergte.
Ondertussen is het al de derde generatie
van deze prachtige bomen die op deze plek
groeit.
Verder groeien er de donzige eik, buxus en
een kruidlaag langs de kant van de weg.
Het bos ligt op een zuidhelling van de kleine
Luberon en is heel droog.
Onderweg krijgen we korte tijd onweer met grote regendruppels, maar gelukkig voor ons is het
snel droog. Wel is er steeds een heel harde wind die veel lawaai geeft en waardoor het soms
moeilijk wordt om de bloemen te fotograferen.
We lopen vaak op de asfaltweg want er vallen nogal wat takken uit de bomen, eentje vlak voor
onze voeten.
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We lunchen op een plek met een heel mooi uitzicht, maar dus wel midden in de harde wind.
Betty vertelt iets over de geologie van dit gebied: het Luberon Massief is net zoals de Alpen een
geologisch jong gebergte met hier veel kalk dat ontstaan is in tropische zeeën. Metalen in de kalk
geven de voor deze streek typerende gele of rode kleur aan het kalksteen.. We zullen ook in dit
gebergte de karst verschijnselen zien doordat het zure regenwater de kalk oplost.
Tijdens de lunchpauze zien we nog een aantal mooie planten.

Reseda Lutea,

Orobranche Alba,

Lotus Suaveolens,

Cichorium Sauvage,

We lopen verder en kunnen het pad dat in een lus terug hoort te lopen, niet meteen vinden en
gaan daarom dezelfde weg terug totdat er wel een afslag gevonden wordt. Die blijkt vlak langs een
steile helling te lopen en dat is met die harde wind soms niet prettig, maar we zien wel twee
aasgieren.
We komen snel weer op de weg uit en komen dan bij ons busje uit.
Op weg naar ons hotel stoppen we nog bij een mooi uitzichtpunt en zien meteen weer een aantal
leuke planten o.a. een bremraap.
Voor onze hotelkamers/appartementjes is een
heerlijk terras en daar begint het determineren al,
wat we voortzetten in het restaurant na het eten.
Het determineren blijkt vaak erg lastig omdat de
flora's van het Mediterrane gebied of de bergflora
eigenlijk niet dit gebied beslaan.
De nieuwe Franse flora, die door Betty speciaal is
besteld en die wel specifiek voor dit gebied is, is
erg degelijk. Bovendien staan er weinig plaatjes en
worden er erg veel Franse afkortingen gebruikt.
Het was weer een mooie dag!
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Donderdag, 22 mei - via Merindol naar de Durance, door Jan
Vandaag staat een wandeling naar de rivier de Durance op het programma, de route loopt vanaf de
plaats Merindol in het zuiden van de Luberon.

Doordat de beide navigators zich vergissen in een afslag komen we eerst langs Le Pont Julien.
Le Pont is een prachtige Romeinse boogbrug over het riviertje Calavon, en is zo’n 2000 jaar geleden
gebouwd van dikke kalkstenen brokken afkomstig uit de steengroeven van de Provence.
De boogbrug is 80 meter lang, 6 meter breed, 11,50 m hoog, en heeft een overspanning van 46
meter boven de grootste boog. De Romeinen waren de enigen die toen zo iets konden bouwen.
De brug lag op de doorgaande route van de Via Domitia, dat was eens de belangrijkste
verbindingsweg voor de Romeinse legers en voor het handelsverkeer tussen Italië en Spanje.
Omdat het in Frankrijk één van de mooiste en oudste Romeinse bruggen is, is het nu een druk
bezochte toeristische attractie.

We lopen even naar beneden om een aantal foto’s van deze mooie boogbrug te maken en zien
daar langs de rivieroever mooie bloemen staan.

Tweekleurige parelmoervlinder op Centaurie, Pijpbloem, (Aristolochia Clematitis) Luzerne Klaver, (Medicago Sativa), Euphorbia
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Ruud inspecteert de omgeving, want hij is langs de rivieroever op zoek naar een geschikt plekje om
later zijn infra-rood camera te kunnen installeren. Met die camera worden dan allerlei bewegende
beelden opgenomen en als er dieren komen eten van de lokstoffen (zoals bv. sardientjes) worden
deze gefilmd.
We rijden binnendoor via Bonnieux naar
Lourmarin, waar we een stop maken voor
een uitzicht op een imposant kasteel uit
de 15e eeuw.
Het is het Château Fonfert en sinds 300
jaar worden de wijngaarden rondom het
kasteel bewerkt en beheerd door dezelfde
familie van Hugenoten.
De wijnen van het huis Château Fonfert
staan bekend als een heerlijke wijn.
Vandaar rijden we over de D 973 naar Merindol. Daar wordt aan de rand van de stad de auto
geparkeerd.
We lopen door het centrum, waar we al snel de GR 6 vinden en volgen het wandelpad door het
bos in de richting van de rivier Durance. Het begint zachtjes te regenen. Snel worden de poncho’s
te voorschijn gehaald. Het blijken maar 10 druppels te zijn. De enige regen gedurende de hele reis,
terwijl het in de rest van Frankrijk veel zal regenen.

Het dal van de Durance is erg in cultuur gebracht en het is er erg droog.
Tenslotte komen we bij de rivier. De bedding is zeer breed. Op dit ogenblik is de rivier maar relatief
smal, de rest zijn keien. Hier gebruiken we onze lunch met daarbij een mooi uitzicht op Mallemort,
het stadje aan de overkant van de rivier.
Al struinend langs de steile oever zien we veel bijeneters. Ze blijken te nestelen in de steile oever.

We lopen binnendoor terug naar Merindol, waar we op een terrasje gaan koffie drinken.
Op de terugweg stoppen we weer bij de Pont Julien.
Ruud heeft een plekje in gedachten waar hij zijn infrarood camera kan installeren. Hij heeft een
blikje sardientjes bij zich, waarvan de inhoud op een steen voor de camera wordt gelegd. Hier en
daar smeert hij wat lokstoffen op een paar takken. En nu maar afwachten.
Terug in het hotel wacht ons weer een culinair diner.
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Vrijdag, 23 mei - Plateau de Vaucluse, door Marianne
Deze ochtend begint stralend blauw, nu geen
donkere wolken meer zoals de afgelopen dagen.
De nachtegalen zingen ook weer, zowel bij het
hotel als tijdens onze wandeling
Deze dag verlaten we de Luberon en we gaan
noordwaarts, naar het Plateau de Vaucluse,
richting de Mont Ventoux. Deze berg zullen we
steeds zien op de achtergrond, soms helemaal
in de nevel. De verwachting is dat we vandaag
andere bloemen te zien zullen krijgen, omdat de noordhellingen meestal wat koeler zijn.
We rijden door het prachtige landschap van de Provence, de velden zijn soms blauw van de
bieslelietjes en geel van de bloeiende bremsoorten.
Omdat we vanachter de ramen van het busje zulke mooie veldjes zien, willen we er graag even uit
om rond te kijken. Gelukkig kan dat bij een reis van de KNNV, afwijken van het programma als er
iets interessants gezien wordt.
Alle negen KNNV-ers duiken het graslandje in, als uitgelaten kinderen in een ballenbak…

We zien onze eerste bokkenorchis, (foto links onder) helaas nog wel in knop, maar dat belooft
misschien iets voor de komende dagen?
Hier loopt ook de 100 km lange zgn. Pestmuur, die in 1721 in dit gebied werd gebouwd om de
snel oprukkende pestepidemie vanuit het zuiden een halt toe te brengen.
Verderop in het veld enkele Italiaanse Zwaardlelies (Gladiolus Italicus), mooie diep roze gekleurde
Duivelkervels (Fumaria), de voor ons zo moeilijk te fotograferen en te determineren Crupina Vulgaris
en een prachtig glooiend landschap.
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Als we langs het Château Javon komen, maken
we weer een stop. Het is een groot
middeleeuws kasteel gebouwd in 1475, met
dikke muren, een ronde toren.

We rijden weer verder en in de verte zien we de
1912 meter hoge Mont Ventoux.
Dichterbij staat een rots met een afgrond van 200
meter: le Rocher de Cire.
Het uiteindelijke doel van deze dag is een rondwandeling op het plateau de Vaucluse, in het bos
van St Lambert, bij St Hubert, westelijk van het dorpje Sault. Daar is een zgn. Sentier Botanique, een
botanische route van zo’n 5 km uitgezet, precies lang genoeg voor ons tempo.
Langs de route staan paaltjes met kleine bordjes met daarop namen en tekeningen van planten en
bomen.

De wandelroute voert ons langs een open bos waar we verrast worden door Stinkend Nieskruid
(Helleboris), velden vol met blauwe Bieslelie (Sisyrinchium Angustifolium), afgewisseld met heldergele
Kruipbrem, (Genista Pilosa) en diepblauwe en roze Vleugeltjesbloem (Polygala Vulgaris). We zien nog
Rotszeepkruid (Saponaria Ocymides) en een mooie Kogelbloem (Globularia Punctata).
Erg blij waren we met de vondst van de eerste aspergeorchis, (Limodorum Abortivum), de Gele
Gentiaan (Gentiana Lutea.) De lage buxusstruiken zijn begroeid met mossen en korstmossen.
Vlinders vergezellen ons op de wandeling en ook de koekoek laat van zich horen.

,

Aan het eind van de prachtige wandeling vinden we nog één kleine Aangebrande Orchis, (Neotinea
Ustulata), dit zal helaas de enige waarneming blijven van deze orchideeënsoort.
Het was een waar botanisch pad.
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Zaterdag, 24 mei 2014 -naar Fontaine de Vaucluse en wandelen bij Lagnes, door Betty

We reden naar de Fontaine de Vaucluse, een beroemd geologisch fenomeen, een enorme put aan
de rand van het kalkstenen Vaucluseplateau, waar water vanaf het plateau uit grote diepte aan de
voet opborrelt. Zodanig veel, dat al na 200m een 25 m brede rivier met watervallen is ontstaan
waar met kajaks wildwater wordt gevaren.
We
arriveerden
vroeg,
nog
voor
de
toeristenstroom en konden bij het dorpsplein
nog gratis parkeren.
Eerst liepen we langs het water heuvelop
naar de fontein. Dat ging minder vlug dan
gedacht want de route is geplaveid met
andere verlokkingen. De toeristenwinkels met
spulletjes als tafelkleden, zeepjes en grote
cicaden van keramiek, leidden de aandacht
aardig af.
Langs de route stonden nog drie indrukwekkende watermolens in de rivier, die vroeger een
industriële functie hadden als papiermolen, maar ook nu nog draaiden. Op de bladen van het rad
groeide dik het fonteinmos.
Langs de steile berghelling stonden in de schaduw zowaar ook nieuwe plantensoorten, w.o.
klimopbremraap, en Frans klokje.

Het donkere watergat oogde inderdaad imposant.
Op de terugweg, buiten het speelgebied van de wildwatervaarders, zat een waterspreeuw zich ijverig
te poetsen op een steen. Wilde eenden doen in zo’n rivier dan een beetje vreemd aan.
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Zoals beloofd kreeg de groep in de dorp koffie
op heerlijk een terrasje boven het water.
Vanaf hier doken enkele spijtoptanten weer
even de winkeltjes in omdat nog een dochter of
buurvrouw niet bedeeld was met een cadeautje.

Met de bus ging het daarna op weg naar het
nabijgelegen Lagnes, waar een korte sentier de
découvert staat aangegeven vanaf de rand van
het dorp.
De auto werd op een klein steil weggetje
geparkeerd en we picknickten aan een betonnen
ronde tafel met dito bankjes midden in de
olijfgaarden, met prachtig uitzicht. Dit was exact
God in Frankrijk.
En ja, in de gaarde weer een nieuwe soort, het Rood
Bosvogeltje (Cephalanthera Rubra.)
Het sentier was niet te best aangegeven. Er waren veel meer
paden dan op de stafkaart, maar we hielden steeds links aan
richting dorp. Toch kwamen we aan het eind ruim 1 km
oostelijker op de asfaltweg dan gepland.
Dick en ik gingen te voet verder om de auto op te halen
terwijl de anderen zich aan een picknicktafel zetten. De
wandeling naar het dorp en terug met de bus duurde maar
ruim 30 min. Keren op het smalle weggetje was lastig maar
met goede aanwijzingen van Dick lukte het.
De achterblijvers waren verrast met onze snelle terugkomst.
Eén was zelfs gaan dwalen en even onvindbaar.
Het was een mooie stralende en warme dag geweest, de
beste tot dan toe, die op het terras voor onze appartementjes
in Franse stijl werd afgesloten.

Na het avondeten wachtte weer het determineren.
De nieuwe dikke en complete Franse flora van
het mediterrane gebied die ik maanden tevoren
had besteld en, hoewel te laat, toch nog in het
hotel per post bezorgd was, bracht niet veel
meer uitkomst dan de bekende boekjes van
Blamey etc. De lange sleutels met moeilijke
kenmerken, de vele Franse afkortingen en de
weinige tekeningen maken de plantenwereld niet
snel toegankelijk. Maar nu lukte het op twee
onderdelen.
’s Avonds rustig in bed geconcentreerd pluizend kreeg ik beide onbekende Asteraceae op naam.
Ruud maakte in de schemering intussen een faunistische avondwandeling, hoorde een dwergooruil in
een boom en zag een vos.
Het uilenverhaal zou later nog een vervolg krijgen (zie dagverslag 28 mei en bl 30)
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Zondag, 25 mei 2014 - wandeling naar Les Mayorques, door Dick
Na het ontbijt wordt er eerst nog even naar de boomtoppen achter het hotel gekeken, iemand had
daar ’s morgens vroeg een grauw klauwier gespot.
(Een dag later blijkt het een kleine torenvalk te
zijn.)
Het weerbericht is vandaag opnieuw goed, dit in
grote tegenstelling met de rest van Frankrijk.
Het plan is om naar de Gorges du Regalon te
gaan, dit is een prachtige smalle kloof in het
zuidwestelijke deel van de Luberon.
We stappen na het heerlijke ontbijt dan ook weer
enthousiast in ons busje en de tassen en stokken
gaan achterin.
Eerst rijden we langs de oude Romaanse brug Le Pont Julien, waar Ruud enige dagen geleden op
een verborgen plek in de rivierbedding van de rivier le Calavon een camera aan een boom heeft
opgesteld. Deze camera filmt met behulp van infra rood de bewegingen van langskomende dieren.
Op de boom heeft Ruud enkele lokstoffen gesmeerd en als extra lekkernij is de inhoud van een
blikje sardientjes neergelegd, waar dieren op af zullen komen, hopelijk.
Helaas, de camera heeft 104 filmpjes van 20 seconden gemaakt, maar er is geen dier te zien. Toch
is het feestmaal van de sardientjes lekker opgegeten door een nachtelijke bezoeker, maar door de
harde wind was het schijfje van 4 GB te gauw vol met gemaakte filmbeelden van alleen de
bewegende en fladderende bladeren van struiken en bomen in de directe omgeving.
(zie bijlage op bl. 30 over het gebruik van de infra rood camera en de belevenissen daarmee .)
Hierna rijden we verder door de mooie
Provence, we zien veel wijnvelden, en aan de
voet van de ranken staan soms struikrozen
die hier met een bedoeling geplant zijn en als
zgn. signaalplanten dienen. Bij het ontstaan
van meeldauw zullen deze rozen dit als eerste
aan te geven, nog voor de druiventrossen
worden aangetast.
De uitzichten zijn weids en zo nu en dan zien
we de wazige contouren van de Mont Ventoux
in de verte
In een klein dorpje onderweg gaan we naar de bakker om weer de heerlijkste broodjes voor onze
lunch te kopen: wat een keuze en wat een lekkernijen. Warm stokbrood, zo vers uit de oven! En de
koffie in het restaurantje laat ons ook goed smaken, het heerlijke gebak laten we heel flink gewoon
staan.
Als we in de loop van de morgen bij de kloof aankomen, blijkt dat deze gesloten is: éboulement
wordt er aangegeven. Wat zou dat woord betekenen? Maar door het woord – danger - dat er ook
staat, begrijpen we dat er gevaar is, dus laten we maar niet deze kloof naar binnen gaan.
Acces interdit - toegang geblokkeerd.
Jammer, het alternatief is nu een andere wandeling naar Les Mayorques dat op zo’n 315 meter
hoogte ligt. Daar lezen we een bord: verboden om patrijzen te schieten, ook dat is jammer voor
ons dus.
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Via een steenachtig bergpaadje lopen we steeds
verder omhoog. We zien grote struiken boomheide,
die op deze zure grond welig kunnen groeien.
Ruud fotografeert uitwerpselen van dieren en
bestudeert en onderzoekt de herkomst ervan.
Voor sommigen is het klimmen en klauteren best
wel pittig, maar na zo’n 2 uurtjes klimmen komen
we uit op de hoogvlakte waar we in de schaduw
van enkele steeneiken gaan lunchen.

Direct om ons heen zien we een groot aantal
bremrapen die uitgebloeid zijn, maar verder is
hier boven op het plateau door de zon, de
harde wind en door de droogte botanisch niet
zo veel te zien, maar de uitzichten zijn mooi!
In de verte boven de berg de Mont Ventoux
zien we donkere wolken en ook in westelijke
richting zijn de luchten dreigend!
Gelukkig komen deze buien niet bij ons in de
Luberon.
Nadat we het rotsachtige pad weer zijn afgedaald en bij de parkeerplaats komen, stelt Betty voor
om nu terug te gaan naar het hotel. Niemand heeft er bezwaar tegen om vandaag eens lekker op
tijd thuis te zijn, want in de directe omgeving op het veldje voor het hotel is genoeg te zien en ook
op het terrasje voor onze kamers kan het met elkaar erg gezellig zijn onder het genot van en glas
wijn.

Bij het diner krijgen de part-time vegetariërs toch wel even een heftige confrontatie: vol trots showt
le Patron speciaal voor ons op een grote ronde plank een enorme Tarbot met een doorsnede van
wel 25 cm, de grote ronde vis kijkt ons met verdrietige oogjes aan. Dit dier zal vanavond voor ons
op het open vuur door de kok worden klaar gemaakt…
Het voorgerecht van een salade met mozzarella en het toetje van chocolademousse was verrukkelijk.
Om 21 uur verzamelen we ons voor een avondwandeling, en in de nabijgelegen bosrand luisteren
we naar het geluid van uilen, waarschijnlijk zijn het jonge steenuilen.
Het was weer een mooie dag, jammer dat de kloof gesloten was door vallend gesteente.
Verslag van de KNNV reis naar de Luberon,

19 mei

tm

31 mei 2014

18

Maandag, 26 mei -naar Village des Bories en Gorges de Veroncle, door Monique
Ook vandaag komt de geur van jasmijn en kamperfoelie je tegemoet zodra je je eerste stap buiten
zet. Maar ook het weer is ons weer goed gezind, een schitterende felblauwe lucht met het prachtige
Provençaalse licht en af en toe wat wolkjes.
We genieten allemaal van het uitgebreide on-Franse ontbijtbuffet, waar we ons iedere morgen
tegoed aan doen zodat we weer een flinke
wandeling aan kunnen.
Om kwart voor 9 vertrekken we naar “Le
village des Bories”, een dorp dat
geclassificeerd is als een historisch
monument, gelegen tegen de helling van
de Monts de Vaucluse en op steenworp
afstand
van
Gordes,
een
pittoresk,
schilderachtig en zeer toeristisch dorpje.
Via een zeer smal weggetje, omzoomd aan twee kant door gestapelde, stenen muurtjes, bereiken we
het parkeerterrein van het “borie-dorpje”. “Borie” is een Provençaals woord dat uit het Latijn
afkomstig is, boaria betekent hok, stal.
In dit geval is een borie een koepelvormige, gestapelde “hut” van stenen, met “ramen”, open,
rechthoekige gaten erin. Deze typische constructie die puur en eenvoudige is van vorm, toont ons
een architectonisch hoogstandje, zij zijn gebouwd, gestapeld, zonder het gebruik van cement.

Het geheel doet heel natuurlijk aan en het dorpje heeft een sober karakter dat verzacht wordt door
het speciale licht van de Provence.
Het “village des Bories” geeft ons ook een indruk van de manier van leven in de Provence in
vroegere tijden.
Het vermoeden bestaat dat het dorp gebouwd is
na de VIIe eeuw, de bronzen eeuw, maar wat
betreft de voorwerpen en het geld dat op het
terrein gevonden is, denkt men dat het niet voor
de 15e eeuw bewoond is geweest, andere
voorwerpen van keramiek dateren uit de 17e eeuw.
Iedere borie had zijn eigen functie, bijvoorbeeld die
van veestal, zijderupskwekerij, bakhuis en in één
borie
is
gereedschap
gevonden
van
een
wijnmakerij.
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Na een verblijf van ruim een uur vertrekken we richting de Gorges de Veroncle..
Tijdens de lunch, op één van de stenen muurtjes langs de kant van een weggetje, hoort Betty het
geluid van een zomertortel, een laag, diep, lang rrroee met twee korte rrroe er achteraan, een
nieuw soort vogel voor mij.
We vertrekken voor de wandeling naar de kloof en
door een misverstand blijkt dat de ene groep een
andere weg kiest dan de andere groep (waar we dus
pas later achter komen.) We proberen contact te
zoeken door wat te galmen in de diep kloof maar
dat geluid bereikt de andere groep niet.
Het is een steile klim omhoog met veel losliggende
stenen en smalle paadjes en het is behoorlijk warm.
Boven gekomen genieten we van het magnifieke
uitzicht over het dal.
Na op adem te zijn gekomen, vervolgen we onze weg in de hoop de anderen te vinden. Dan belt
Gea, ze zijn ons kwijt omdat zij bovenlangs zijn gegaan en dan komen we hen onverwachts tegen.
Ondertussen was Jan ons gaan zoeken en Dick was later weer Jan zoeken, algehele verwarring.
Gelukkig is Ruud gewoon bij de auto gebleven, dat wisten we.
We besluiten aanvankelijk te wachten op de beide vermiste mannen, maar na enige tijd dalen we
toch af en treffen we Jan gelukkig weer, Dick ontbreekt nu nog, maar ook hem komen we later
weer tegen. Ondertussen heeft Dick weer wat moois ontdekt: prachtige “bokken” in bloei!
Bij een privé woning die te koop staat en er verlaten uitziet, ontdekt Dick de mooiste orchideeën in
het “grasveld”. De breedbladige wespenorchis, poppenorchis, pyramide orchis en de bokkenorchis.
Van een onbekende bloeiende heester waarvan een takje meegenomen werd, ontdekte Betty later bij
toeval dat het de christusdoorn, gleditsia, geweest moet zijn, een heel klein, bloeiend
geelgroenachtig bloemetje en takjes met stekels.

Na dit “avontuur” besluiten we in Gargas nog koffie te drinken, maar helaas op maandag blijken
veel winkels, cafeetjes gesloten, gelukkig kunnen we bij het hotel nog heerlijk koffie drinken in de
omsloten buiten ruimte van ons hotel, heerlijk bijkomen van weer een heerlijke, bloemrijke en mooie
dag. Bedankt allemaal.
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Dinsdag, 27 mei - wandelen op het plateau boven Buoux, door Gea
Bij het ontbijt komt Ruud met het laatste nieuws
over zijn geplaatste infra-rood camera: er zijn
vannacht
opnames
gemaakt
van
een
nieuwsgierige vos, die aan de sardientjes is komen

smikkelen.

En vanaf 6 uur in de vroege ochtend heeft Ruud
de wolkenlucht gefotografeerd, telkens 1 beeld
per minuut en hij heeft nu een filmpje van 90
beelden van een mooie wolkenlucht.
Maar het dagelijkse weerbericht geeft weer aan, dat het in heel Frankrijk regent, maar alleen boven
de Luberon was een klein vlekje op de weerkaart dat ’open’ was, en dat is juist ’ons’ gebied.
Wat zijn we geluksvogels, wanner het over het weer gaat, tenminste. Maar ook wat betreft de
waarnemingen rondom het hotel, want Joke heeft vanmorgen al een hop gehoord en komt dat
enthousiast vertellen.
Als we de weg richting Apt rijden, roept Hermien verschrikt uit: oei, ik heb mijn schoenen niet aan.
We rijden weer terug naar het hotel, waar Hermien haar wandelschoenen gaat aantrekken.
Enkele dagen geleden hebben we in Apt een heerlijke bakker ontdekt en bij deze Boulangerie de
Marie Blachère kopen we vanmorgen weer onze broodjes voor de lunch.

.

Daarna maken we een eerste stop bij een veldje vol met rode papavers.
Het veldje blijkt een ware snoepdoos te zijn voor ons, want deze klaprozen zien er nu nog goed uit
en we vinden er nog veel meer moois, waaronder een Daphne Mezereum, Peperboompje.
We rijden vervolgens verder naar het zuiden, waar we de auto parkeren in de Commune de Buoux,
een dorpje met 125 inwoners, maar wel met een eigen Mairie. (gemeentehuis)
De gemeenteambtenaar zit heerlijk met blote voeten en met de deur open te werken. Het is een
prachtig dorpje, met mooie sfeervolle doorkijkjes en mooi geplaveide straten.
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Als we Buoux zijn doorgelopen, lopen we naar het
plateau boven het dorpje, waar een route is
uitgezet. Het is een prachtige wandeling door
bossen en over velden.
We komen langs een heel klein eenzaam Romaans
kapelletje, de Chapelle Sainte Marie.
Het was vanaf de dertiende eeuw een plaats waar
mensen samen kwamen voor aanbidding, nu staat
het kerkje daar in alle stilte en verlatenheid tussen
aan aantal oude grafzerken. Maar het is een pracht
plekje, waar Asperge Orchis, Bokkenorchis, enkele
Rode Bosvogeltjes en een paar Wespenorchissen
gezamenlijk voorkomen.

We lopen verder over een schitterend bospad, de route voert ons door een kleurig pad, dat geel
ziet van de brem. Om ons heen fladderen de vlinders en Joke ontdekt een aantal gulzige mieren op
een takje, die het sap drinken dat de luizen uitscheiden.

Ook deze middag moet onze reisleidster Betty het programma bijstellen, want het tempo van de
wandelaars ligt weer erg laag.
De lunchplek is een waar paradijs, we zitten tussen honderden Pyramidalis-orchissen en er wordt
nog een nieuwe Ophrys ontdekt. Helaas kunnen we deze niet van een naam voorzien.
Na deze mooie wandeling komen we weer terug bij ons busje en via een mooie smalle bergweg
rijden we nu terug. Onze chauffeuse probeert nog ergens een parkeerplek te vinden zodat we nog
een half uurtje op een veldje kunnen “ronddarren”’, maar de op- en afritten van de parkeerplekken
gaan soms wel erg stijl naar beneden en zijn niet geschikt voor ons volgeladen busje.
We besluiten daarom niet verder te zoeken, de passagiers van de achterbank hebben zin aan koffie
en we besluiten nu door te rijden naar Gargas, waar we bij de pizzeria onder majestueuze platanen
genieten van de lekkere koffie en de platanen.
En als dan tenslotte op weg naar Gargas nog door Joke een scharrelaar wordt ontdekt, kan de dag
niet meer stuk.
En op ons eigen terras smaakt een glaasje wijn heerlijk aan het eind van zo’n mooie dag.
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Woensdag, 28 mei – bezoek aan Rousillon en veldje bij Piè Matarel, door Joke
’t Is bij het opstaan vanmorgen een beetje fris.
Ruud is in alle vroegte weer op pad gegaan en heeft
Toen een klein steenuiltje gezien vlakbij ons hotel.
De nachtegaal heeft een vaste plek in de bosjes dichtbij
En we horen de vogel dag en nacht zingen.
Achter het hotel nestelt de kleine torenvalk in één van
de bomen. Een schitterend oord!
Vandaag gaan we naar Roussillon, een dorpje
boven op de heuvel en dit dorp wordt wel één
van de mooiste van Frankrijk genoemd.
Rousillon betekent letterlijk ”het rode dorp”’ dat
verwijst naar de huizen met de geel/oranje/rode
kleurige
gevels
gemaakt
uit
natuurlijke
kleurstoffen van het omringende landschap.
Het is de oker, die in grote hoeveelheden in de
bodem voorkomt, die het hele dorpje een kleur
geeft.
Oker is een geel pigment en werd gebruikt voor het maken van verfstoffen voor de textiel. Dit oker
werd gewonnen uit de ijzerhoudende klei die hier in ruime voorraad aanwezig was. Het wisselende
gehalte aan ijzer, dat aan oxidatie onderhevig is, zorgt voor de verschillende kleurnuances, van
lichtgeel tot dieprood.
Na 1930 is men gestopt met de winning van oker omdat de kleurstoffen heden ten dage op een
synthetische manier worden vervaardigd. Er mag nu ook geen oker meer gedolven worden.
We kopen een toegangskaartje om het park te bezoeken. In het park is een route uitgezet en die
volgen we, en we komen zo langs prachtige rotsformaties en afgegraven dieptes, dit alles met de
mooie rode, gele en oranje tinten.

We genieten van deze kleurenpracht en gaan massaal door de knieën om de rode bosvogeltjes
(Cephalanthera Rubra), die hier zo maar aan de rand van het voetpad groeien, te fotograferen.
Na het bezoek aan dit indrukwekkende landschap kunnen we even relaxen in een restaurantje, en
zijn net als veel anderen de gewone toerist, die het leuk vinden om in de winkeltjes te kijken naar
allelei snuisterijen en souvenirtjes van de Provence.
We lopen nog uitgebreid door het dorp heen en dwalen door de straten met haar gekleurde huizen,
de trappetjes en gezellige winkeltjes.
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Onze auto staat op een betaalde plek en het kost ons wel een kwartier om het parkeerkaartje te
bemachtigen. De automaat geeft te veel mogelijkheden en de meneer die wij oproepen via de
‘help-knop’ zegt alleen maar dat we het verkeerd doen.
Maar … het lukt natuurlijk toch en we rijden dan naar een Sentier Botanique Piè Matarel, dicht in
de buurt van Roussillon, om daar te gaan lopen.
Het is een prachtig pad langs weitjes vol met vlinderhaften en veel vlinders natuurlijk (blauwtjes,
parelmoervlinders).

We horen de nachtegaal weer zingen, de kuifmees rent door de dennen en we zien
Vleugeltjesbloemen, Bijenorchis, Schermscheefbloemen en bij de sloot een Reuzenpaardenstaart.
Op weg naar Mas de la Tour stoppen we bij
een kersenboomgaard, waarvan wij er steeds
zo veel zien met een overdaad aan heerlijke
kersen, die zo goed als rijp zijn. We zetten
ze op de foto maar eten er niet van omdat
ze onlangs zijn bespoten.
In de Luberon kunnen de kersen gewoon rijp
worden aan de boom, zonder dat de
spreeuwen ze aanpikken of opeten. De
spreeuwen zijn er gewoon niet. (uitgeroeid?)
We krijgen bij het diner een visterrine, varkensvlees en abrikozenmousse toe.
Na het eten gaan we bijna allemaal een rondje lopen en luisteren naar de klagelijke bedelroep van
de jonge steenuilen, die zich bij invallen van de duisternis laten horen. Het hotel zien we vanuit de
verte liggen. Het is vredig op het land, het waait, ’t is onbewolkt met sterretjes, heel sereen.
Tegen 22.00 uur zijn we terug en zeggen elkaar welterusten.
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Donderdag, 29 mei - wandeling boven Auribeau en het dorp Saignon, door Hermien
Bij het opstaan zien we zon en een strakblauwe lucht waarin zelfs geen wolken boven de bergen
hangen. Het is vandaag Hemelvaartsdag, een dag dus met een mooie blauwe hemel.
Bij het ontbijt vertelt Ruud ook nu weer wat er 's
nachts door zijn camera is vastgelegd. Zijn camera
hangt niet ver van ons hotel ergens in een boom.
De nachtcamera blijkt de komst van een familie
wilde zwijnen hebben vastgelegd, zes wilde
zwijntjes staan op beeld, vermoedelijk jonkies. Het
zijn prachtige beelden!
Maar Ruud komt nog met ander nieuws, en dat is iets dramatischer:
Hoger in die boom is een uilenkast opgehangen en als Ruud er deze morgen dichterbij komt, ziet
hij een steenuiltje dat in paniek voortdurend tegen de kast blijft fladderen en Ruud denkt dat het
uiltje vermoedelijk vast zit in de buis van de uilenkast.
Na een heel snel ontbijt gaat Ruud, samen met Dick
en Betty naar het uiltje toe voor een bevrijdingsactie.
Het reddingsteam is gewapend met de huishoudtrap
uit het hotel, handschoenen en een tangetje van de
tuinman.
Betty en Dick doen als bescherming een handdoek
over hun hoofd en zo vertrekt het dappere drietal het
veld in om de uil te bevrijden.
Ruud waarschuwt de anderen van ons reisgezelschap
om niet dichtbij te komen, een uil in paniek kan
gevaarlijk zijn. We kijken vanaf een afstand toe.
Wat is er aan de hand? Het steenuiltje is geringd en deze ring blijkt vast te zitten aan een
schroef die ergens in de kast zit. Doordat de uil in paniek geraakt is omdat hij niet weg kon
vliegen, is de schroef verder in z’n pootje gedraaid en daardoor is het pootje erg beschadigd.
Onverklaarbaar waarom er een uitstekende schroef in de voorkant van de buis in de uilenkast zit.
De schroef wordt verwijderd en Ruud kan het
uiltje nu losmaken. Hij legt een handdoek over
het uilenkopje zodat het iets tot rust kan komen,
want het beestje is volledig in paniek geraakt.
Gelukkig leeft hij nog, maar is zeer gestrest en
verweert zich niet. Uiteindelijk wordt het uiltje in
de boom terug gezet, maar het is afwachten of
het beestje zal herstellen.
Hij wordt in de boom terug geplaatst in een holte tussen een paar takken.
Bij het wegrijden met het busje is het uiltje al niet meer te zien en we hopen er het beste van.
We rijden nu via Apt en Quentin
richting zuidoosten, langs het dorp
Saignon en iets verder naar Auribeau,
een
gehucht
dat
ligt
op
de
noordhelling van de Grand Luberon.
Vanaf de parkeerplaats le Mourre
Nègre lopen we op een smal stenig
pad omhoog.
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Er zijn veel lavendelvelden, maar we
zijn helaas nog te vroeg om de
lavendel in bloei te zien.
We lopen door een mooi bos waar o.a
Pinus Nigra, Donseik, Buxus voorkomen en
we zien veel gewone diepgele Brem.
We komen langzamerhand steeds hoger.
Tijdens de wandeling hebben we uitzicht
op de St Pierre Chapel in het dorp.

Gea en Joke blijven achter, ze
fotograferen veel en gaan op
eigen gelegenheid terug.
Dicht bij de parkeerplaats
vinden ze nog een groepje
heel mooie aspergeorchissen
en leggen een briefje op het
pad met daarop geschreven:
KNNV en een pijl getekend
richting de orchideeën.
Omdat het zulk mooi weer is, zien we veel vlinders vliegen, o.a. koningspages. Op de Laserpitium
zitten veel insecten en we zien hier voor het eerst Engels gras.
We lopen door tot een kruispunt van zeven wegen en zijn dan op het zadel tussen het dal van de
Durance en de Calavon. We lunchen op deze prachtige plek en gaan weer dezelfde weg terug.
Dick neemt een afsnijpaadje en is daarna een hele tijd uit het zicht. Hij blijkt een GR-route op te
zijn gegaan en heeft snel doorwandelend, een steile weg gelopen en zo heeft hij een hele grote
afstand afgelegd voordat hij ons via een omweg weer tegemoet loopt. Gelukkig heeft hij ons weer
terug gevonden.
Met het busje gaan we naar Auribeau en daar zien we Gea en Joke op een bankje zitten. Ze
vertellen enthousiast over de kersenbomen waarvan ze rijkelijk hebben kunnen plukken en eten.
In Saignon lopen we even rond en drinken wat op een terrasje.
Het is een rustiek dorpje, er zit ergens een man op z’n stoel die wat lokale dingen te koop
aanbied met zijn hond ernaast slapend op een ligstoel. Die mag je voor 5 euro fotograferen.

Na het eten maken we nog een avondwandeling.
Het was weer een mooie dag.
Verslag van de KNNV reis naar de Luberon,

19 mei

tm

31 mei 2014

26

Vrijdag, 30 mei - vertrek Gargas, via Apt en Mallemort naar Avignon, door Jan
Vandaag moeten we afscheid nemen van Mas de la Tour.
Na het afrekenen brengen we de koffers en tassen naar het busje. Dick en Ruud fungeren weer als
ladingmeesters en weten na enig passen en meten alle bagage in de kofferbak te krijgen.

We rijden eerst nog naar Apt voor een laatste bezoek aan onze Boulangerie. Daarna gaan we naar
het centrum van Apt om op zoek te gaan naar een boekhandel. Na bijna “spook” te hebben
gereden, parkeren we de auto en lopen verder naar het centrum.
Op zoek naar de boekwinkel, die de hoteleigenaar ons heeft aanbevolen, bezoeken we eerst het
informatiecentrum van de Parc Naturel Régional du Luberon.
Joke en Monique kopen er een boekje met de planten van de Luberon. Omdat de voorraad nu
uitgeput is stijgt de waarde van het boekje al snel, maar de dames geven geen krimp.
Al winkelend vinden we de boekhandel, waar Joke met haar nieuwe aanwinst al een plantje weet te
determineren. Marianne koopt er het boek: Orchidées sauvages du Lubéron, ook hier is maar één
exemplaar, jammer dus voor de anderen.
We drinken iets op een terrasje en rijden daarna over de grote weg naar Merindol.
We gaan daar op zoek naar een barrage voor een wandeling. We komen uit bij de brug over de
Durance bij Mallemort. Naast de moderne brug ligt een in onbruik geraakte stalen constructie.

Boven de rivier vliegen 2 boomvalken jagend op libellen. We struinen langs de oever en gebruiken
daar onze lunch.
Gea maakt van de gelegenheid gebruik namens de groep onze reisleidster Betty te bedanken voor
de goede zorgen tijdens de reis. Het cadeautje van de groep komt later want dat ligt nog in de
auto, maar ze heeft samen met Joke een afscheidslied gemaakt (zie bijlage bl 28)
Via de N7 rijden we richting Avignon.
Dankzij een plattegrond uit het hotel rijden we linea recta naar de Gare Avignon TGV.
Na het uitladen van de bagage en inchecken gaat Betty ons busje inleveren.
Op initiatief van Hermien en Monique wordt besloten in het centrum van Avignon te gaan eten. Een
comfortabel treintje brengt ons ’s avonds naar het Gare Avignon Centre. In het centrum vinden we
spoedig een terrasje bij een Pizzeria. Een mooi en gezellig slot van deze reis.
Morgen met de trein naar huis.
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Afscheidslied
Refrein: op de wijs van: moar dat geft allemaol niks want wie hold van mekaar
We waren op reis met de KNNV, wie gaat er mee, holadiee,
We waren op reis met de KNNV, wij gingen mee.
Onze navigator was steeds onze Jan,
Rechts af, weer terug, ja hij kon er wel wat van.
Met z’n allen ‘s avonds op ons eigen terras
Dát maak je niet mee bij de reizen van Kras.
Monique was voor het eerst mee met de KNNV
Met het vele gebabbel deed ze eerst niet zo mee.
Maar later hoorden we steeds vaker haar stem
En reageerde ze soms wel heel adrem.
Betty nam ieder hobbel in de weg met groot gemak
Op de achterbank wipten ze soms zowat door het dak
Maar ze reed ons steeds veilig door de Luberon
Ik ben blij dan ik met Betty mee kon.
De grootste speurneus is nog altijd Dick
als sleutelbewaarder kreeg hij echt soms een kick
Piramidalis, asperge, bok en een bij,
Met die vondsten maakte Dick ons blij.
Marjan vertelde ons veel over de hiëroglief
Maar ook de scharrelaar vond ze wel heel erg lief.
Samen met Ruud gaat ze veel op pad
En we hoorden vaak: wat heerlijk is dat.
Joke vindt
Zelfs met die
Ze rende de berg
Ja, Joke, je bent

alles heel erg leuk
totaal versleten heup
op als een jonge klimgeit
en blijft een gekke meid.

Wie hebben we nog niet gehad?
Hermien, die ging eens zonder schoenen op pad
Altijd behulpzaam en een vriendelijke lach
Hermien, je bezorgde ons telkens weer een vrolijke dag.
Een camera en een mooi gekleurde wei,
Ja, dan wordt Gea echt helemaal blij.
Het is de natuur die haar telkens weer raakt
En daarom heeft ze honderden foto’s gemaakt.
Dagelijks kregen we van Ruud biologieles
Over dassen, de vos en zwijntjes een stuk of zes.
Bij de brug van Pont Juliet
Heeft hij vergeefs zijn sardientjes neergezet.
Het steenuiltje werd door Ruud vakkundig gered
En daarna weer in de boom terug gezet.
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Zaterdag, 31 mei 2014 - vertrek uit Avignon, reis naar Rotterdam CS door Marianne
Van hotel Adagio Access lopen we in 10 minuten
naar station Avignon TGV.
Daar kopen we ruim voor vertrektijd broodjes
voor de lunch en drinken we nog een kopje
koffie.
Het station is een zeer modern gebouw met veel
glas.
Een hellingbaan loopt naar het overdekte perron
zodat je binnen wacht op de trein.
Prettig als het hard waait zoals vandaag.
Als de trein nadert ga je pas naar het buitenperron om in te stappen.
Het is druk, veel koffers, dus het is even stouwen, maar dan zitten we weer riant op onze
gereserveerde plaatsen.
Het landschap glijdt voorbij, de hoge snelheid is amper merkbaar.
In Lyon is er al 20 minuten vertraging, maar in Brussel zullen we de overstap toch halen met enig
geren.
Behalve geslapen, werd er ook gepuzzeld, foto’s bekeken en veel naar buiten gekeken.
Bij Dordrecht naderde het afscheid en in Rotterdam splitste ons groepje zich na een mooie reis.
En iedereen ging tevreden naar huis, met veel dank aan Betty!

De oude Romeinse boogbrug le Pont Juliën, geschilderd door Ruud van den Akker
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Belevenissen met een vos, zwijnen en een steenuil, door Ruud
Het hotel Mas de la Tour ligt te midden van een sterk gecultiveerd landbouw gebied met veel
uitgestrekte graanakkers, wijngaarden en kersenboomgaarden. Niet direct een gebied met een te
verwachten hoge biologische waarde.
Tijdens ochtend en avond wandelingen werden toch nog wel enkele aardige waarnemingen gedaan.
In verspreid liggende bosjes zongen nachtegalen de longen uit het lijf, tweemaal een overvliegende
zwarte wouw en ’s avonds steeg het kreks-kreks van een kwartelkoning op uit een graanakker.
In de Luberon leven genetkatten. Om een poging te wagen er één te fotograferen had ik een
fotoval meegenomen.
Een fotoval is een automatische infrarood camera die geactiveerd kan worden door een bewegend
warmbloedig dier. De kans dat een dier spontaan voor de camera verschijnt is vrijwel nihil, vandaar
dat voedsel aangeboden wordt ( in dit geval sardientjes) en een lokstof ( een mengsel van visolie,
anijsolie en valeriaan).
De eerste poging een genetkat te fotograferen in een mogelijk geschikt biotoop, ging helaas volledig
de mist in. Ik had onvoldoende rekening gehouden met de sterke wind en het felle zonlicht.
Een paar dagen later bleek dat de fotoval de steeds wisselende lichtvlekken, door de waaiende
takken, dermate interessant vond dat hij het geheugen kaartje volledig gevuld had met alleen maar
filmpjes van wisselende lichtvlekken……..
Wel waren de sardientjes verdwenen maar wie was hiervoor verantwoordelijk?
De illusie een opname te maken van een genetkat heb ik maar laten varen. Maar goed je moet
toch wat, de fotoval had ik niet voor alleen maar opnamen van lichtvlekken meegenomen.
Nu maar iets proberen in de directe omgeving van het hotel. Hier was het makkelijker dagelijks de
camera te controleren. Aan een vrijstaande boom tussen een graanakker en een wijngaard werd de
camera opgehangen en wel zodanig dat de kans op lichtvlekken vrijwel nul was. Al doende leert
men……
In de boom hing een karakteristieke steenuil nestkast. Tikken met een stok tegen de kast wekte niet
de indruk dat hij bewoond was. Sardientjes voor de camera en wat lokstof her en der. De vis zal
zeker muizen aantrekken en misschien vormen de muizen weer een maaltje voor een steenuil…..
In een bosje op een afstand van ongeveer 200 meter van de cameraboom was ’s avonds vanaf half
tien een klagend pieuw-pieuw te horen. Hoewel het niet helemaal zeker is, zaten er waarschijnlijk
twee bedelende jonge steenuiltjes.
Eenmaal zagen we een betrekkelijk kleine uil het bos in vliegen.
Terwijl de nacht viel over de Luberon vervulde de fotoval de taak die van hem verwacht mag
worden:
Op 25-6 om 23.09 uur kwam een vos dineren van de vis en diezelfde nacht om 4.44 uur at hij de
rest op.

Dit leverde zo’n 20 foto’s op.
Op 28-6 heb ik de camera omgeschakeld op video opnamen van 30 seconden.
De vos had de smaak te pakken en kwam om half elf van de verse vis genieten.
Later verscheen een rotte zwijnen voor de camera. Een zeug met minstens zes halfwas jongen.
Waarschijnlijk werd de vos verjaagd door de zwijnen maar hij kwam om 5.14 uur terug om de
restjes op te eten.
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De bevrijdingsactie van een steenuil,

Ruud

Op 28-5 om 7 uur zat een steenuil op een
paal, zo’n 50 meter van de nestkast boom.
Later vloog hij naar de schoorsteen van een
boerderij.
De volgende morgen bij het controleren van
de fotoval, bleek dat een steenuil vast zat
aan de nestkast. Hij (?) fladderde alle kanten
op maar kon niet los komen.

De nestkast hing vrij hoog, een huishoudtrap van het hotel bood soelaas.
Een schroef was zonder duidelijke reden, in de ingang van de kast gedraaid en hieraan zat het
uiltje vast.
Het dier was geringd, links met een rubber ring en rechts met een aluminium ring. Deze laatste had
de ellende veroorzaakt. De schroef zat tussen de ring en de poot.
Door de vele pogingen los te komen was de poot behoorlijk beschadigd, ontvleesd tot op het bot.
Waarschijnlijk was de poot niet gebroken. Het dier stond stijf van de stress, de klauwen waren
krampachtig samen getrokken.
Om verdere narigheid te voorkomen is de ring niet afgelezen.
Achteraf bezien was het beter geweest dat we ring doorgeknipt en verwijderd hadden. Het
regelmatig schuiven van de ring over de poot zal het herstel niet bevorderen.
Een uur nadat het dier in de boom was gelegd, was hij verdwenen.
Laten we hopen dat hij ( of zij) het redt!

Hotel Mas de la Tour, geschilderd door Ruud van den Akker, juni 2014
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De deelnemers aan deze reis:

V.l.n.r. Hermien Okker, Ruud van den Akker, Jan Uilenbroek, Marianne van den Akker, Dick
Warringa, Betty van Leeuwen, Joke Jansen, Gea Warringa, Monique Holleman.
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Familie

Latijnse soortnaam

Nederlandse soortnaam

Equisetaceae

Equisetum arvense
Equisetum telmateia
Polypodium cambricum
Polypodium vulgare
Asplenium fontanum
Asplenium ruta-muraria
Asplenium trichomanes
Asplenium onopteris
Cedrus libani ssp. atlantica
Pinus halepensis
Pinus sylvestris
Juniperus oxycedrus
Juniperus sylvestris
Juniperus communis
Juniperus phoenicea
Aristolochia clematis
Aristolochia rotunda
Consolida regalis
Clematis flammula
Clematis vitalba
Helleborus foetidus
Hepatica nobilis
Nigella damascaena
Ranunculus arvensis
Ranunculus bulbosus
Ranunculus sardous
Thalictrum flavum
Glaucium flavum
Papaver rhoeas
Fumaria officinalis
Broussonetia papyrifera
Parietaria officinalis
Quercus coccifera
Quercus ilex
Quercus pubescens
Agrostemma githago
Cerastium brachypetalum
Saponaria ocymoïdes
Saponaria officinalis
Scleranthus annuus
Silene latifolia subsp. alba
Silene nutans
Silene vulgaris
Dianthus caryophylus
Stellaria media
Tilia cordata
Cistus albidus
Cistus monspeliensis
Cistus lodanifer

Heermoes
Reuzenpaardenstaart

Polypodiaceae
Aspleniaceae

Pinaceae

Cupressaceae

Aristolochiaceae
Ranunculaceae

Papaveraceae
Fumariaceae
Moraceae
Urticaceae
Fagaceae

Caryophyllaceae

Tiliaceae
Cistaceae

Gewone eikvaren
Gestreepte naaldvaren
Muurvaren
Steenbreekvaren
Libanonceder
Aleppoden
Grove den

Jeneverbes
Pijpbloem
Wilde ridderspoor
Bosrank
Stinkend nieskruid
Leverbloempje
Juffertje- in het groen
Akkerboterbloem
Knolboterbloem
Behaarde boterbloem
Poelruit
Gel hoornpapaver
Grote klaproos
Gewone duivenkervel
Moerbei
Groot glaskruid
Kermeseik
Steeneik
Zachte eik
Bolderik
Kalkhoornbloem
Rotszeepkruid
Zeepkruid
Eenjarige hardbloem
Avondkoekoeksbloem
Nachtsilene
Blaassilene
Tuinanjer
Vogelmuur
Winterlinde
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Violaceae
Salicaceae
Brassicaceae

Resedaceae
Primulaceae
Crassulaceae
Rosaceae

Fabaceae

Thymelaeaceae
Cornaceae
Santalaceae
Viscaceae
Celastraceae
Buxaceae
Euphorbiaceae

Helianthemum nummularium
Viola arvensis
Populus alba
Orlaya grandiflora
Biscutella laevigata
Capsella bursa-pastoris
Erysimum burnati
Erysimum cheiri
Lepidium campestre
Lepidium heterophyllum
Nasturtium officinale
Reseda lutea
Coris monspeliensis
Primula veris
Sedum reflexum
Umbilicus rupestris
Amelanchier ovalis
Amelanchier rotundifolia
Potentilla reptans
Rosa pimpinellifolia
Rosa eglanteria
Crataegus monogyna
Sorbus aria
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Anthyllis vulneraria
Astragalus monspessulanus
Bituminaria bituminosa
Colutea arborescens
Coronilla emerus
Coronilla scorpioïdes
Cytisus sessifolius
Dorycnium suffruticosum
Dorycnium hirsutum
Genista hispanica
Lathyrus setifolius
Lathyrus tuberosus
Lathyrus suaveolens
Medicago minima
Medicago polymorpha
Medicago sativa
Onobrychis vicifolia
Spartium junceum
Trifolium stellatum
Vicia sepium
Daphne laureola
Cornus sanguinea
Osyris alba
Viscum album
Euonymus europaeus
Buxus sempervirens
Euphorbia amygdaloïdes
Euphorbia characias

Geel zonneroosje
Akkerviooltje
Witte abeel
Brilkruid
Gewoon herderstasje
Muurbloem
Veldkruidkers
Rozetkruidkers
Echte waterkers
Wilde reseda
Echte sleutelbloem
Tripmadam
Rotsnavelkruid
Europees krentenboompje
Vijfvingerkruid
Duinroos
Eglantier
Eenstijlige meidoorn
Meelbes
Elsbes
Wondklaver
Pekklaver
Europese blazenstruik
Struikkroonkruid

Aardaker
Kleine rupsklaver
Ruige rupsklaver
Luzerne
Esparcette
Bezemstruik
Sterklaver
Heggenwikke
Zwart peperboompje
Rode kornoelje
Maretak
Wilde kardinaalsmuts
Palmboompje
Amandelwolfsmelk
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Rhamnaceae
Linaceae

Aceraceae
Anacardiaceae
Polygalaceae

Geraniaceae
Araliaceae
Apiaceae

Gentianaceae
Asclepiadaceae
Convolvulaceae
Boraginaceae

Lamiaceae

Globulariaceae
Plantaginaceae
Oleaceae
Scrophulariaceae

Orobanchaceae

Chrozophora tinctaria
Euphorbia cyparissias
Euphorbia exigua
Euphorbia serrata
Rhamnus alternus
Linum trigyrum
Linum bienne
Linum narbonense
Linum suffruticosum ssp
salsaloïdes
Acer monspessulanum
Cotinus coggygria
Pistacia terebinthus
Polygala comosa
Polygala vulgaris
Polygala nicaeensis ssp.
gariodiana
Geranium lucidum
Geranium pyrenaicum
Hedera helix
Chaerophyllum temulum
Erynchium campestre
Laserpitium gallicum
Orlaya grandiflorum
Blackstonia perfoliata ssp. p
Vincetoxicum hirundinaria
Convolvulus lanuginosus
Anchusa azurea
Echium vulgare
Lithospermum
purpureocaeruleum
Lamium maculatum
Lavandula angustifolia
Marrubium vulgare
Melitis melissophyllum
Rosmarinus officinalis
Salvia officinalis
Salvia pratensis
Ballota nigra
Calamintha nepeta
Sideritis hirsuta
Stachys recta
Teucrium chamaedrys
Thymus vulgaris
Globularia alypum
Plantago media
Jasminum latifolium
Ligustrum vulgare
Scrophularia canina
Veronica prostrata ssp.
scheereri
Orobanche alba
Orobanche gracilis

Melige wolfsmelk
Cypreswolfsmelk
Kleine wolfsmelk
Groenblijvende wegendoorn
Tweejarig vlas
Frans vlas

Pruikenboom
Terpentijnboom
Kuifvleugeltjesbloem
Gewone vleugeltjesbloem

Glanzende ooievaarsbek
Bermooievaarsbek
Klimop
Dolle kervel
Echte kruisdistel
Straalscherm
Zomerbitterling
Witte engbloem
Italiaanse ossentong
Slangenkruid
Blauw parelzaad
Gevlekte dovenetel
Lavendel
Malrove
Bijenblad
Rozemarijn
Echte salie
Veldsalie
Ballote

Bergandoorn
Echte gamander
Echte tijm
Ruige weegbree
Wilde liguster
Hondshelmkruid
Liggende ereprijs
Thijmbremraap
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Campanulaceae

Rubiaceae

Caprifoliaceae
Valerianaceae
Dipscaceae
Asteraceae

Poaceae

Liliaceae

Iridaceae
Dioscoreaceae
Orchidaceae

Orobanche hederae
Campanula rapunculus
Campanula trachelium
Campanula patula
Galium mollugo
Galium verum
Rubia peregrina
Sherardia arvensis
Sambucus ebulus
Viburnum lantana
Centranthus rubur
Knautia arvensis
Scabiosa spec.
Buphthalmum salicifolium
Carduus nigrescens
Carduus tenuïfolius
Bubonium spinoza
Circium tuberosum
Centauria paniculata
Crupina vulgaris
Eupatorium cannabinum
Helichrysum stoechas
Hieracium glaucinum
Lactuca perennis
Laucanthemum vulgare
Onopordum acanthium
Pallensis spinosa
Picris echioïdes
Sybilum marianum
Sonchus oleraceus
Tanacetum corymbosum
Tragopogon porrifolius
Tragopogon pratensis
Aegilops geniculata
Anisantha sterilis
Avena sterilis
Stipa pennata
Aphyllanthes monspeliensis
Asparagus officinalis
Asphodelus aestivus
Muscari comosum
Ornithogalum umbellatum
Polygonatum odoratum
Ruscus aculeatus
Smilax aspera
Anthericum lilago
Gladiolus imbricatus
Tamus communis
Anacamptis pyramidalis
Cephalanthera damasconium
Cephalanthera rubra
Epipactis helleborine
Himantoglossum hircinum

Klimopbremraap
Rapunzelklokje
Ruig klokje
Weideklokje
Glad walstro
Geel walstro
Blauw walstro
Kruidvlier
Wollige sneeuwbal
Rode spoorbloem
Beemdkroon
Koeieoog
Tengere distel
Knoldistel

Koninginnekruid
Kerrieplant
Blauwe sla
Gewone margriet
Wegdistel
Dubbelkelk
Mariadistel
Gewone meldistel
Paarse morgenster
Gele morgenster
IJle dravik
Wilde haver
Vedergras
Bieslelie
Tuinasperge
Affodil
Kuifhyacinth
Gewone vogelmelk
Welriekende salomonszegel
Muizedoorn
Steekwinde
Grote graslelie
Spekwortel
Hondskruid
Bleek bosvogeltje
Rood bosvogeltje
Breedbladige wespenorchis
Bokkenorchis
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Limodorum aborivum
Ophrys apifera
Ophrys scolopax
Orchis ustulata
Platanthera bifolia

Aspergeorchis
Bijenorchis
Snippenorchis
Aangebrande orchis
Welriekende nachtorchis

Deze plantenlijst is grotendeels samengesteld door Betty van Leeuwen.
Hoewel we een aantal vlinders gespot zijn, is er geen lijst van bijgehouden, ook niet van de
waargenomen vogels en insecten.
We verbleven deze reis in hotel Mas de la Tour,
Domaine de la Tour
13490 Jouques, Gargas
Op de dag van aankomst `19 mei en de nacht voor vertrek 30 mei hebben we gelogeerd in Hotel
Adagio Access in Avignon.
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