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zaterdag 30 mei (reisdag van Elst (NL) naar Kahla)
verslag: Gea Warringa
Vroeg in de morgen stappen we in de trein om naar Elst te
reizen, waar we vanaf het station samen met een groep
KNNV'ers gaan vertrekken naar Jena in Thüringen.
In de trein ontmoeten we een paar reisgenoten en het reizen
wordt direct al gezellig met elkaar.
Maar als we tegen 10 uur uitstappen, is het noodweer losgebarsten en moeten we na het verlaten van
de trein onmiddellijk onze paraplu's tevoorschijn halen.
Op het perron zien we andere uitgestapte reizigers, die net als wij staan te worstelen met hun
regencapes of omgeklapte paraplu's; zijn dit soms ook KNNV'ers die mee naar Thüringen zullen
gaan? Bekende gezichten? Nu nog even onherkenbaar onder het kleurige plastic van de fladderende
regencapes.
We rennen allemaal zo snel mogelijk met de koffers, reistassen en rugtassen door de stromende regen
naar de beide busjes, die op het Stationsplein geparkeerd staan.
De beide chauffeurs André en Ruud houden voor ons de deuren wijd open en we nemen gauw plaats
in één van beide busjes.
Er volgt een hartelijke begroeting met de anderen die al in de busjes zitten. En als iedereen dan
gearriveerd is, vertrekken we richting Duitsland. We rijden over de E35 en daarna over de E331 over
de ontzettend drukke Duitse Autobahn.
Onderweg krijgen we nog meer hevige buien over ons heen en zelfs worden we verrast met enkele
flinke hagelbuien; dus het is niet zo prettig rijden voor onze beide chauffeurs.
Gelukkig zijn de weersverwachtingen voor de komende week redelijk tot goed. Alles wat nu naar
beneden valt, zullen we tijdens onze vakantieweek niet meer krijgen, merkt iemand optimistisch op.
Na zo’n 2½ uur rijden kunnen we de drukte van het Ruhrgebied achter ons laten en maken we de
eerste stop in Soest. Ook nu moeten we weer door de regen rennen om bij het restaurant te komen.
Bij de toiletten maken we kennis met de reizigers uit het andere busje, want daar was door de hevige
buien in Elst nog geen gelegenheid voor.
De koffie en Torte smaken heerlijk en gelukkig is het nu droog geworden, zodat we buiten even de
benen kunnen strekken. Dicht bij de bosjes wordt een rode wouw ontdekt en aan de onderkant bij de
vuilniscontainers zien we gaten, gegraven door rosse woelmuizen. Dat dit iets anders is dan een roze
woelmuis, wordt ons goed duidelijk gemaakt door een muis-deskundige.
We vertrekken nu verder over de E40, richting Thüringen, en maken de volgende stop in het
Naturschutzgebiet Drei Gleichen.

Een interessant plantje! foto: Els Löhr
Kalkvleugeltjesbloem. foto: Ruud Knol
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Dit gebied ten zuidoosten van de stad Gotha staat bekend om zijn prachtige landschap met weidse
panorama’s en haar historische schatten: drie middeleeuwse kasteelruïnes steken boven het
berglandschap omhoog. Ooit hebben hier hertogen, graven en aartsbisschoppen de dienst uitgemaakt.
Nu is het een beschermd natuurgebied vanwege
haar bijzondere gesteentelagen.
Kenmerkend voor dit gebied zijn de rotsen
bestaande uit Muschelkalk.
Gedurende het Midden-Trias was een groot deel
van West- en Midden-Europa overspoeld door een
ondiepe binnenzee, waardoor na indamping het
zgn. Muschelkalk werd afgezet.
Door erosie-processen zijn in dit gebied nog oudere
lagen aan de oppervlakte gekomen, de zgn. Keuperlagen, gevormd in het Midden- en Laat-Trias (230
tot 200 miljoen jaar geleden).
Samen met de Muschelkalk en het Buntsandstein
vormt de Keuper de Germaanse Trias-Groep, een
opeenvolging van gesteentelagen, waaraan het
Uit: Wikipedia
tijdperk Trias zijn naam te danken heeft.
En wat hier nog opvalt zijn de zgn. Badlands; dit zijn woestijnachtige gebieden, waarop weinig
vegetatie aanwezig is. De Duitsers noemen deze biotoop: Steppenrasen.
Na dit lesje geologie verlaten we dit Naturschutzgebiet en stappen weer in de busjes, om op weg te
gaan naar ons onderkomen voor de komende 7 nachten: het Waldhotel Linzmühle in Kahla.
Na een uurtje rijden komen we daar aan en alle lof komt toe aan onze reisleiders Ruud en André, die
ons veilig naar onze bestemming gereden hebben.
We worden hartelijk begroet door de eigenaar van dit prachtig gelegen hotel, dhr. Ralf Börner,
inmiddels een bekende van een paar eerdere KNNV-reizen naar deze bestemming.
De sleutels worden verdeeld en wij zoeken onze kamers op, om elkaar enige tijd later te ontmoeten in
het restaurant en daar een heerlijke maaltijd geserveerd te krijgen.
Afspraken voor de volgende dag worden doorgegeven, en daarna gaan sommige reisgenoten nog naar
buiten om de omgeving van het hotel te verkennen; anderen zoeken hun hotelkamer op, want
morgenvroeg zal de wekker al om 7 uur gaan aflopen.

zondag 31 mei
verslag: Betty van Leeuwen
Door de zon en zingende vogels ben ik al vroeg wakker en loop ik even een
ommetje langs beek en vijvers bij ons hotel. Mooi, leuke dingen te zien en te
horen. Ons hotel Linzmühle ligt in een smal dal, waar eens 4 watermolens
achter elkaar stonden. De waterbekkens zijn nog als vijvers zichtbaar, en op
de achterste molenplaats functioneert nog steeds een houtzagerij. Na het
ontbijt rijden we richting Jena en parkeren bij het dorpje Wöllnitz in het
Saaletal, een Landschaftschutzgebiet. Hier vinden we beukenbossen,
hooilandjes en oude hoogstamboomgaarden (Streuobstwiesen) op kalk. Maar
ook karstverschijnselen zijn hier aanwezig, zoals de vorming van dolinen en
travertijnbronnen.
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Even boven het dorp dient zich het eerste weitje aan. Met
Salie, Bergvlas, Margrieten,
diverse orchideeën en nog veel
meer. Het is prachtig, maar ook
kwetsbaar. De groep houdt zich
in zijn enthousiasme soms niet
aan één paadje en loopt
juichend van plant tot plant.
Als we even later een Duitse
mevrouw openlijk een compleet boeket zien verzamelen voelen we ons
iets minder schuldig. We vervolgen de tocht via een min of meer
horizontaal pad, het middelste van drie "horizontale" mogelijkheden.
Eerst is er bos, gevolgd door kale en steile wanden van Muschelkalk.
Een vrij recente, steile instorting (doline, Diebeskrippe geheten) wordt
ter plekke duidelijk beschreven.
Veldsalie. foto: Ruud Knol
Na een korte lunchpauze wordt het pad langs de kale helling meer open en hebben we rechts een fraai
uitzicht. Wat lijken hier toch veel soorten struikjes van de Fabaceeënfamilie te staan. We komen er bij
determinatie in het veld niet uit. Later blijkt het een vorm te zijn van de Blazenstruik, met
oranjebruine bloemen.

foto: Ruud Knol
Europese blazenstruik. foto: Betty van Leeuwen

Over een lengte van ca. 200 m wordt de afgrond langs ons smalle paadje zo steil en vrij van struiken,
dat de overheid gemeend heeft hier een hek te moeten plaatsen. We dalen daarna langzaam af richting
Pennickental. Hier is een vijver bij de
Fürstenbrunnen, een toeristisch plekje met
bankjes en weer infoborden. Het water stagneert
hier omdat het bontzandsteen dit moeilijk
doorlaat. Een graspaadje is afgesloten met een
draad. Natuurlijk gaan sommigen op onderzoek
uit. Ze komen terug met de mededeling dat we
het voorbeeld wel kunnen volgen want er loopt al
een soort snelweg in het gras regelrecht naar een
grote pol met Venusschoentjes. Een complete
schoenenwinkel.
Dit is het verste punt van de rondwandeling.

Een complete schoenenwinkel…. foto: Betty van Leeuwen
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We zakken verder af naar de travertijngroeve. Hier komt
kalkhoudend water aan de oppervlakte dat het travertijn
vormt. Wieren en hogere planten worden er geheel mee
verkalkt en zien er dan uit als een soort sponzen.
Vanaf dit punt lopen we weer in het bos en horen in de
verte de schapen, die het open landschap begrazen. De
eerste huizen dienen zich gelukkig ook weer aan, want
voor enkelen was het een pittige tocht. Nog even doorbijten voor we het dorp naderen en de busjes terug
vinden op de parkeerplaats. Dan is het toch nog een stuk
rijden via Jena en Kahla naar het dalletje van ons hotel.
Het terras is nu open en het plaatselijke bier smaakt
prima, voor we ons naar het eten spoeden.
foto: Betty van Leeuwen

Na het diner volgt de eerste determinatie-avond. Menig plantensoort moet nog weer opgefrist met
Rothmaler e.d. om hem met zekerheid te benoemen. André werpt zijn iPad in de strijd, door steeds via
internet een bevestigende of ontkennende foto van de determinatie door Emanuel e.a. op te zoeken.
Een niet 100% wetenschappelijke, maar wel handige toevoeging aan het determineergebeuren.

maandag 1 juni
verslag: Joke Tammen
Vandaag naar Seebergen. Een lange dag, dus bijtijds weg:
9.00 uur. Maar waar zijn de autosleutels van Ruud? Zoeken,
zoeken en waar was de sleutel?..... In het contactslot.
We hebben een lange rit voor de boeg en het lijkt langer door
het slechte weer onderweg; de omgeving in nevelen gehuld. We
hadden onderweg nog wel een tussenstop kunnen maken voor een
museumbezoek, het Bratwurstmuseum; toch maar van afgezien. Op de
plaats van bestemming een aardig steil pad opgelopen en op een open
veld rondgestruind; daar valt de groep wat uiteen. Een groepje vindt
een restantje egel; een andere groepje bekijkt een opgekrulde "dode"
hazelworm. Althans hij doet alsof, want als we weg willen gaan
knipoogt hij nog net naar Ruud; hij leeft dus.
Hazelworm. foto: Ruud Knol

Op het veld worden eigenlijk geen bijzondere planten waargenomen, zodat
we al snel ons pad vervolgen.
De Seeberg is ongeveer 6 km lang en flink bebost. Het gebied bestaat uit
bontzandsteen, een gesteente variërend in kleur van zandgeel tot licht
roodbruin. Met deze steensoort is o.a. het
gebouw van de Reichstag in Berlijn gebouwd.
Al verder wandelend komen we aan planten
tegen o.a. Zevenster, Dalkruid, Lelietjes van
Karthuizer anjer.
Dalen, Bergandoorn, Dwergvlas en
foto: Joke Tammen
Karthuizeranjer.
Een beetje tot onze verrassing wordt de
wielewaal gehoord, nog afgezien van alle andere vogels, die we horen.
Zevenster.
Ondanks de wat natte dag is het genieten van de natuur: het is erg mooi!
foto: Ruud Knol
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Volgende bestemming van deze dag: op naar cultuur, naar Gotha.
Gotha is als residentiestad de rivaal van Weimar. De stad heeft een
groot barokslot Friedenstein met een mooi park. Met drie pijlers kreeg
Gotha zijn bekendheid:
• Het Duitse verzekeringswezen heeft zijn wieg in Gotha. In 1820
richtte Ernst-Wilhelm Arnoldi in Gotha de Feuerversicherungsbank
des Deutschen Handelsstandes op en legde daarmee de basis voor het
Duitse verzekeringswezen, tegenwoordig bekend als Die Gothaer. Is
thans gevestigd in Keulen.
• Van 1785 tot 2010 was in Gotha uitgeverij Justus Perthes actief met
het uitgeven van Atlassen en karthografische kaarten.
• Ook is/was er een fabriek, die tram en treinwagons maakt(e), maar tijdens de tweede Wereldoorlog
ook vliegtuigen produceerde voor de Luftwaffe.
Nadat we slot Friedenstein van buiten hebben bekeken en de
afgesloten toegang van de slotbronnen op het binnenplein, zijn we
richting binnenstad getogen voor Kaffee mit Kuchen (zeg maar taart).
Daar zitten we droog en warm.
Jammer dat de regen ons dwars zit, je kijkt dan toch met andere ogen
naar een stad. We bezoeken de Margarethakerk en hebben, al
wandelend naar de busjes, onze ogen goed de kost gegeven om de
vele mooie vakwerkhuizen en ornamenten te bekijken, maar ook de
structuur van oude kapotte huizen trekt onze aandacht.
foto: Joke Tammen

foto: Joke Tammen
foto: Ruud Knol

Eenmaal in de busjes is het moeilijk om de stad uit te komen vanwege een ongeluk met opstoppingen
tot gevolg. Op naar ons hotel; het is nog best een eind rijden, maar niet getreurd: een lang stuk
snelweg, dus snel gaat 't. Maar de snelheid is er al snel weer uit vanwege een ongeluk bij Erfurt: een
half uur in een stilstaande file; het was niet anders. Gelukkig kunnen we een half uur later dan
gepland aanschuiven aan ons diner en terugkijken op een mooie gevarieerde dag.

dinsdag 2 juni
verslag: Hermien Okker
Bij het opstaan schijnt de zon en zijn er alleen hoog in de
lucht wat wolkjes. Velen van ons hebben al voor het ontbijt
buiten wat rondgelopen en van het mooie weer en de vele
vogelgeluiden genoten.

Verslag KNNV-reis Thüringen 2015

8

Na het ontbijt gaan we met de busjes voor een korte rit
op weg naar Göschwitz, een buitenwijk van Jena, om in
het Leutratal te wandelen. Vlak bij de parkeerplaats is
een oude steengroeve, die is afgezet met een hek. Langs
het hek lopend zien we een ontsluiting met duidelijke
oranje/roze laagjes fossielvrije gips in het bontzandsteen.
Bij de groeve zien we ook al de eerste orchideeën van
vandaag, Grote Keverorchis en Bleek Bosvogeltje. Een
aantal boomstammen vallen op omdat ze rood gekleurd
zijn door een schimmel.
foto: Hermien Okker

We gaan op weg door een mooi bos met een heel gevarieerde groenbedekking. Wat een kleuren
groen!
In het begin van de wandeling hoor en zie je de nieuwe snelweg A4 nog onder ons lopen, met soms
ook nog een stukje van de oude weg. Maar dan komt de nieuwe tunnel en is het rustig en hoor je de
vogels weer. We lunchen op bankjes bij een oude eik, waar vroeger recht werd gesproken. Een klein
aantal mensen gaat van hier op eigen gelegenheid wandelen en de rest loopt door.
We zien veel verschillende orchideeën en hybrides ervan. Ruud verzamelt bloempjes van een paar
soorten om ons duidelijk het verschil te laten zien tussen een Soldaatje, een Purperorchis en hun
hybride.

Rechts een bloem van soldaatje,
links de purperorchis
en in het midden hun hybride.
foto: Ruud Knol

Purperorchis
foto's: Ruud Knol

Hybride
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De weg gaat verder door een naakt beukenbos met de orchideeën Vogelnestorchis en Bleek
Bosvogeltje. Verder in een meer gevarieerd bos wordt Koraalwortel in zaad aangetroffen.
Na een tweede lunchpauze slaan we af naar
beneden, maar deze weg blijkt toch anders te
lopen dan verwacht. En na een paar
vergeefse pogingen om naar het dal af te
slaan, waarbij we nog mooi bloeiende
Venusschoentjes zien, keren we terug tot een
steil pad omlaag met een leuning erlangs.
Daarover afdalend komen we beneden in het
dal, gaan onder de oude autoweg door en
komen bij de St. Nikolauskerk (een zgn.
Wehrkirche, een versterkte kerk, oorsprong
Wilde Akelei
uit 1250) met begraafplaats in Leutra aan.
foto: Ruud Knol
Met wat dwalen, we lopen zelfs door een
privé-tuin, komen we weer bij de busjes uit. De anderen waren daar ook
Brede Ereprijs
net aangekomen. Zij hadden zonder kaart hun weg weten te vinden en
foto: Ruud Knol
een heel grote groep Pijpbloem gezien.
Op de terugweg naar ons hotel, lopen we nog een rondje in het centrum van Kahla met een aantal
prachtig gerestaureerde huizen van de 15e eeuw, maar ook een aantal bouwvallen. Ook hier weer een
grote kerktoren met een klein kerkgebouw.
Terug in ons hotel vindt iedereen zijn weg naar douche en/of terras. Het eten is weer lekker en
gezellig en daarna wordt er nog een uurtje gedetermineerd en bekijken we de route van vandaag op de
iPad van Gea en Dick. Zij leggen de route vast met een programma van topografische kaarten,
ontwikkeld door hun zoon (zie de site www.topo-gps.nl). We hebben vandaag 10,4 km gelopen.
Het was weer een mooie dag!

woensdag 3 juni
verslag: Alex de Meijer
De ochtend begint bijzonder. Kort voor vertrek zit ik op een bankje onder de kastanjeboom. Gepiep.
Een uit z’n nest gevallen jong vinkje, een terugroepende oudervogel vlakbij. Als het vinkje door velen
op de foto is gezet, schuifelt het snel naar een beschutte plek achter mijn schoen.
Totdat we vertrekken, als altijd netjes om 9.05 uur. Mooi, want
het is een uur rijden naar Erfurt. Onderweg, voorbij Weimar,
passeren we het herdenkingsmonument voor Buchenwald. De
ovens voor dit concentratiekamp, en ook voor AuschwitzBirkenau, werden
gebouwd in Erfurt.
Toch, stelt onze
reisleider André vast,
is juist deze hoofdstad
van Thüringen met
foto: Ruud Knol
veel geluk ontkomen
aan de zwaarste
bombardementen aan het eind van WO II. Met het nodige
restauratiewerk is de stad zodoende bijzonder goed intact
gebleven. André kan er honderduit over vertellen, want hij is
hier kind aan huis.
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Eenmaal geparkeerd, lopen we naar de bijna helemaal bewaard gebleven
Petersberg Citadel. Hier een indrukwekkend uitzicht over de lager gelegen
binnenstad én op de tegenoverliggende heuvel met dom en kerk. Onze
afdaling voert langs een zuidhelling met een klein wijngaardje; een teken
dat in dit noordelijk gelegen gebied de wijncultuur weer begint op te leven.
Beneden op de Domplatz een ándere cultuur: zowel een stalletje als een echt
restaurant, gespecialiseerd in Thüringer Bratwurst. Het is warm en we zijn
al een tijd onderweg, maar de behoefte aan een (plas)pauze wordt door onze
strenge reisleider genegeerd, éérst weer naar boven. De Sint-Mariadom en
de Sint Severuskerk staan er zo dicht bij elkaar, vertelt André, dat ze
aanleiding vormden voor menig grensgeschil. Hij wijst ons op de dwaze
maagden en de wijze maagden, tegenover elkaar boven de ingang van de
dom. In de koele dom diverse interessante objecten.
En dan toch: afdalen en Kaffee und Kuchen!
Onderwijl wordt Joke bijna van het terras afgereden door een tram-opwielen. De chauffeuse legt uit dat de horecaterrasjes steeds meer naar haar
standplaats opschuiven.
foto: Alex de Meijer

Joke wordt bijna overreden!..foto: Alex de Meijer

Na de koffie splitst de groep zich op. Zelf
ga ik, de jongste van het gezelschap, in
m’n eentje op pad. Genieten van de
middeleeuwse stratenstructuur met nog
veel oude gebouwen en de Krämerbrücke
met huizen aan twee kanten óver de Gerarivier.
Het neogotische stadhuis en talloze 100jaar oude (Jugendstil-)gebouwen in de
Anger-winkelstraat.
Een expositie in de Michaelskirche over
jong zijn in de DDR, 'Von Liebe und
Zorn': van de hippietijd en met de rugzak
liftend naar Hongarije tot repressie en een

later ontmaskerde verrader in de vriendengroep.
Bijzonder is m'n ontmoeting met een Palestijnse jongeman, die zijn hele familie is verloren bij een
bombardement in Libië. Na verblijven van 3 resp. 2 maanden in asielzoekerscentra woont hij nu op
zichzelf. Werken kan niet, dus trekt hij op met een Servische familie, die tegenover ons uitbundig
staat te musiceren. Mooi, maar ook even terug in de politieke werkelijkheid: Europa dat debatteert
over de opvang van vluchtelingen. Uit het nieuws kregen we mee dat de wekelijkse Pegidademonstratie in Dresden klein was geweest, en dat in veel steden mensen op de been zijn gekomen
vóór het relatief ruimhartige Duitse asielbeleid.
Na een vermoeiende dag - het is warm! - voert de reis nog langs de ruïne
van het romaanse 12e eeuwse klooster Paulinzella. Indrukwekkend, maar
voor velen is die omweg toch wat teveel, blijkt ’s avonds bij het eten (met
als altijd een radijs). Mensen willen wat meer tijd om uit te puffen en om
de omgeving van ons hotel eens te gaan verkennen. De reisleiders beloven
te zoeken naar wat ruimte in het programma van de volgende dagen.
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donderdag 4 juni
verslag: Ruud Knol
Niemand die die dag een verslag wil maken? Dan doe ik ’t maar, ik wil me er
niet met 'n Jantje-van-Leiden van af maken. Maar het wordt een korte
berichtgeving. Dit komt omdat een groot deel van de dag gewijd is aan een
stadsbezoek aan Weimar. Én omdat die dag in een fotoverslag/webalbum is
vastgelegd. We verlaten opnieuw bij stralend weer de Linzmühle; binnen 3 kwartier zijn we in
Weimar. André blijkt weer een voortreffelijk gids te zijn, een deel van de groep trekt met hem op, een
ander deel gaat zijns/haars weegs, om uiteindelijk, na zo’n 3 uur, elkaar
weer te treffen op het raadhuisplein. Weimar heeft zoveel te vertellen over
diverse fraaie gebouwen: internet en Google leveren ons een schat aan
gegevens, als je gaat zoeken naar namen als: Schiller, Goethe, Herder en
Bach. En niet vergeten: Weimar is de stad van ginkgo, met daarvan
afgeleide geurtjes, zeepjes, watertjes, schaaltjes, usw.

Goethe en Schiller foto: Ruud Knol

Rustgevend is de wandeling die
de groep van André, waaronder
ik, maakt in het park, waar als
groene draad de Ilm door een oud
en monumentaal park stroomt.
We hebben eveneens de
bibliotheek bezocht. Aangrijpend,
indrukwekkend, is de brand in
2004 geweest, die 50.000 boeken
vernietigde en die aan 118.000
boeken grote schade toebracht. Verder wordt zowel in het
Schlossmuseum, alsook in de St. Peter/St. Paulkerk, dat de
groep uitgebreid van binnen bewondert, veel aandacht
besteed aan de schilder Lucas Cranach. Beroemd geworden
door zijn drieluik: een dramatische weergave van het sterven
van Christus aan het kruis. Bovenstaande informatie is ook
uitgebeeld in de foto’s van het webalbum van deze dag.
De groep ontmoet elkaar weer op het plein, keurig op tijd,
gedisciplineerd, vertrekken we weer richting Linzmühle,
waar we rond 14:30 uur aankomen; genoeg tijd voor een
verfrissing en vooral ook om de omgeving van het Waldhotel
in het dalletje/Leubengrund nader te bewonderen, mede op
verzoek van diverse deelnemers.

Bochtige Klaver. foto's: Ruud Knol
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Dit wordt al met al toch nog een trip van ruim
twee uur, met eindelijk weer eens een aantal, al
dan niet bijzondere, planten zoals de Pekanjer,
Bochtige Klaver, Weideklokje en Springzaadveldkers. Een heel klein groepje splitst zich af
en wil via een omweggetje retour Linzmühle.
Maar dat hebben ze geweten, ‘t viel vies tegen,
een zeer lastige klim langs een bronbeekje kost
de nodige hoofdbrekens. Maar uiteindelijk was
de afdaling richting Linzmühle een verademing.
Het bier smaakte na deze zware beproeving
opnieuw einzigartig!
Weideklokje. foto Ruud Knol

…..en nu ik toch aan het schrijven ben: we hebben tijdens onze reis heel wat orchideeënsoorten
aangetroffen, er is veel over verteld, ook door onze gidsen op Rothenstein, die ons kennis lieten
maken met een boekje over rijmelarijen over orchideeën. Ik wil niet achterblijven, mede omdat er
nogal wat deelnemers zijn die wel eens veel orchideeën willen zien.
Jena en het Saaletal, zo’n prachtige streek, zo rijk geschakeerd
’n Botanisch reisje daarhenen, da’s niet verkeerd
Zoveel schoons aldaar te ontdekken, veel stof tot menig praatje,
Altijd maar weer over nachtorchis, bosvogeltje en soldaatje
Oké, ik geef toe, de Frauenschuh is betoverend mooi vorm gegeven
Wat hebben we met bewondering de soort mogen beleven!
Ja, die orchideeënwereld heeft ons veel te bieden
Over unieke soorten en lastige hybriden
Maar beste mensen, er zijn zovele andere plantenjuwelen
Waaronder wij onze aandacht dienen te verdelen
Al die vondsten stemden ons telkens weer tevree
Omdat er meer is dan… een orchidee!

vrijdag 5 juni
verslag: Ella Francken
Vandaag weer op tijd op pad om een heel bijzonder gebied te
bekijken. Naar de voormalige Truppenübungsplatz Rothenstein. Een
groot gebied van 360 ha. We worden uiteindelijk opgewacht door
Roland Seine en Horst Ertel, ook voormalige DDR'ers, met alle
gevolgen van dien.
Nu zijn ze 2 natuurranchers, die erg verbonden zijn met dit natuurgebied. Eén van hun begroet ons
zelfs met een mondharmonica. Ze vertellen eerst over dit gebied, waar vroeger
Russische pantservoertuigen over het terrein scheurden, maar dat nu onderdeel
is van het grote Natura-2000-gebied Leutratal/Cospoth/Rothenstein.
Horst heeft een grote map bij zich, waarin alles staat over de geschiedenis van
dit gebied, zowel geologie als flora en fauna. Hij praat heel erg veel, wat voor
enkelen onder ons niet te volgen is, maar zijn enthousiasme is ongekend.
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Horst Ertel en Roland Seime
foto: Ruud Knol

foto: Ella Francken

Horst Ertel met zijn informatiemap
foto: Ruud Knol

Ondanks de grote hitte (we maken een wandeling met geen schaduw), weet hij ons overal enthousiast
voor te maken. We moeten wel op de paden blijven; ze zijn erg zuinig op de plantjes, merken we. De
meeste planten hebben we eigenlijk al eerder gezien, maar voor hun is het erg belangrijk, we mogen
niks missen. En, alles staat ook vermeld in zijn map, die hij er telkens bij haalt. Hij leest ook een paar
gedichten voor, erg leuk (zie bijlage 1). Verder horen we diverse vogels: veel grauwe en gele gorzen
en klauwieren.
Na deze wandeling gaan we naar het nabij gelegen plaatsje Leutra, naar het centrum van de NABU
(Naturschutzbund), waar we een ontmoeting zouden hebben met iemand, die daar de bibliotheek
beheert en waar je boeken en kaarten kon aanschaffen. Maar die is er niet. Jammer, maar wel handig
is het toilet waar een kraan is, waaruit koel water komt! Na onze waterflesjes gevuld te hebben, het is
bloedheet, gaan we verder om het slot Leuchtenburg te bezoeken. Na een lichte klim, kunnen we
boven rond het kasteel lopen, met prachtig panorama en met een fototentoonstelling van de
Jugendbewegung 'Glut ist Geist'. Boeiende panelen met beelden en teksten over de Neue
Scharbewegung, uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Moe maar voldaan van deze dag zijn we binnen
10 minuten terug in ons hotel, waar bier, wijn en fris op ons staan te wachten.

zaterdag 6 juni
verslag: Marijke Ammerlaan
Ontbijt is eerder, om 7:45 vanwege weersvoorspelling, zeer warm weer en
mogelijk onweer. Om 8:30 vertrek naar Golmsdorf via Jena. Na Jena
toeristische route met mooie licht-glooiende heuvels.
Om 9:30 busjes in Golmsdorf bij Gasthof "Zum Gleistal" geparkeerd in de
brandende zon. We lopen langzaam omhoog naar een beukenbos, heerlijk
in de schaduw. Al snel wordt het bewolkt en begint het een beetje te
onweren; er valt een spatje regen.
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Langs de kant van de weg staat Boswalstro, Lievevrouwebedstro, Vogelnestje. Je hoort de fluiter,
tuinfluiter en zwartkop zingen. Rond 10:45 hebben we een koffiepauze in een picknickhut, waar bijna
iedereen een zitplaats heeft. Ruud heeft een staanplaats. Hij draagt een gedicht voor over de
Bokkenorchis, dat hij de vorige dag van "Herr Ratelaar" heeft gekregen.

Bokkenorchis. foto: Ruud Knol

Hierna stappen we weer op. De zon schijnt weer. We lopen op een pad waarlangs veel boomstammen
liggen, ook zien we er bolletjeskers. Het pad komt uit op een
mooie helling (Muschelkalk) met veel Muggenorchissen, die net
open gaan, Verfbrem, een exemplaar van Poppenorchis, een
Vuurwerkplant en nog veel meer. Wat er te zien is, overtreft alle
verwachtingen.
Ook staan hier en daar Pioenrozen. In
het verleden werden die hier gekweekt
en verhandeld. In de boomgaard met
kersenbomen en andere fruitbomen,
waar we langs komen, zien we grauwe
klauwier, geelgors, gekraagde roodstaart
en boompieper. Af en toe vliegen rode
wouw en buizerd over. In de weinige
schaduw, die er is, geluncht. Om 14:00
komen we bij het restaurant aan, waar
onze busjes staan. Daar willen we nog
wat gebruiken. Eigenlijk is het gesloten,
Ze smaken goed….
maar omdat we met een grote groep zijn,
foto: Ruud Knol
kunnen we toch wat bestellen en onze
dorst lessen. In een kwartier zijn we weer weg.
Vuurwerkplant. foto: Ruud Knol

Daarna naar Dornburg, bekend om zijn 3 kastelen. Door wegomlegging 15 km om moeten rijden. Bij
het kasteel mooie rozentuinen, pergola's en schitterend uitzicht over het Saaledal. Ter afsluiting wordt
door KNNV koffie met gebak, of bier aangeboden bij het kasteelrestaurant. Vanaf het schaduwrijke
terras zie ik een zwarte roodstaart door een kapot ruitje vliegen, die daar waarschijnlijk een nest heeft.
Om 16:30 vertrek naar ons hotel in Kahla.
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Na het diner krijgen we van de baas van het hotel nog een paar flessen speciale wijn, rosé en witte,
van de Leuchtenburg (het kasteel waar we een paar dagen eerder geweest waren). Ook wordt nog een
dienblad met kruidenbitters en spirituosa bij Els neergezet om te proeven, ook door de anderen.
Einde van een mooie dag.
PS Alex had tijdens vroege ochtendwandeling een das gezien, en Joke, die overdag niet met de groep
mee was, had niet ver van het hotel een boommarter met jong gezien en op de foto gezet. Na een tijdje
nam de ouder het jong in de bek en bracht het zo de boom in. Zeer bijzonder!!

zondag 7 juni
verslag: Joke Jansen
Onze laatste reisdag alweer. Het warme weer van gisteren is
voorbij. Na het ontbijt nog snel even een groepsfoto gemaakt
voor de grote kastanjeboom en afscheid genomen van de eigenaar van het hotel. Om 8.30 uur
vertrekken wij en 2 uur later stoppen we in Treffurt, een mooi plaatsje aan de rivier de Werra, die
destijds Oost- en West-Duitsland van elkaar scheidde. Het dorpje slaapt nog als wij er aankomen. Af
en toe gaat er een gordijntje opzij en kijkt iemand naar ons.
Alex wil wel aan de schandpaal worden genageld. Corrie doet dat vakkundig.

foto: Els Löhr
foto: Joke Jansen

Het dorp is mooi gerestaureerd met veel vakwerk, de lemen wanden zijn fris geschilderd. Er wordt
even stilgestaan bij het "Ohrfeigenhaus". Het huis heeft zijn naam te danken aan Philipp Bley, die in
1608 vergunning had gekregen om een bescheiden huis te bouwen. Hij liet echter een heel groot huis
bouwen. De Bisschop van Mainz was daar niet blij mee en gaf Philipp in het openbaar een oorvijg.
Daar dankt dit huis zijn naam aan.
We drinken koffie voor het Rathaus (overigens ook een prachtig vakwerkhuis) en lopen dan nog even
het stadje door. André voorop met een aantal mensen en de anderen er achteraan, naarstig op zoek
naar André en naar de kerk. Gelukkig treffen we elkaar weer bij onze busjes. We kijken nog even
omhoog naar de Normannsteinburcht, die bovenop de berg ligt.
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Nu gaat het full-speed richting Nederland. Nog een plas-/lunchpauze nabij Kassel en een sanitaire
stop vlak voor de grens. Alsof het afgesproken werk is rijden wij om ongeveer 17.00 uur de
parkeerplaats bij Elst op.
Ik ben de hekkensluiter. Voor mij was dit een verrassend stukje Duitsland. Wat een rijkdom aan
planten, die bij ons al lange tijd zeldzaam zijn. Ik heb genoten van de rijke cultuur en heb ook het
besef meegekregen dat op deze plekken in de oorlog veel gevochten is.
Ook wil ik graag melding maken van mijn ontmoeting met een boommarter met jong. Dat was heel
bijzonder.
André en Ruud, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet tijdens deze reis.

André en Ruud wezen ons steeds de juiste weg…
en reden ons veilig van de ene bestemming naar de
andere.

foto: Hermien Okker

De fotocollages op pagina 1 zijn van Ruud Knol.
De topografische kaartjes zijn dagelijks bijgehouden door Gea/Dick Warringa via een programma op
hun iPad: www.topo-gps.nl.
Opmaak van het totaal-verslag: Ineke Klaver
Ruud Knol heeft een uitgebreid foto-verslag in 4 webalbums gezet.
30/31 mei:
https://plus.google.com/photos/115092352120797806120/albums/6167567993324274481?authkey=C
Pfy5_eh7NSLSQ
1 / 2 juni:
https://plus.google.com/photos/115092352120797806120/albums/6167572884521711089?authkey=C
OeS-uD6wa_4Yg
3 / 4 juni:
https://plus.google.com/photos/115092352120797806120/albums/6167572884521711089?authkey=C
OeS-uD6wa_4Yg
5 / 6 / 7 juni:
https://plus.google.com/photos/115092352120797806120/albums/6167567993324274481?authkey=C
Pfy5_eh7NSLSQ
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Bijlage 1
Het gedicht van Wilhelm Busch is door Horst Ertel voorgelezen tijdens onze excursie.
Hij gaf de tekst mee om zelf het "tegen-gedicht" van Joseph Duẞman te lezen.

Das Ehrenamt

Das Ehrenamt gelebt

Willst du froh und glücklich leben,
lass kein Ehrenamt dir geben.
Willst du nicht zu früh ins Grab,
lehne jedes Amt gleich ab.

Wenn jedoch des Menschen Streben,
nicht nur nehmen, sondern geben,
ist es ihm doch ganz egal
und er meidet nicht, die Qual.

So ein Amt bringt niemals Ehre,
denn der Klatschsucht scharfe Schere,
schneidet boshaft dir, schnipp-schnapp,
deine Ehre vielfach ab.

Das Leben doch, recht trist oft wäre,
gäb' es da nicht Visionäre,
die, ohne auf sich selbst zu achten,
aus ihren Träumen, Groẞes machten.

Wie viel Mühen, Sorgen, Plagen,
wie viel Ärger musst du tragen?
Gibst viel Geld aus, opferst Zeit
und der Lohn? Undankbarkeit!

Wenn auch gekämpft oft, so wie Don Quijote,
weil alles lief, in altem Trotte,
es ist nicht leicht, das ist bekannt,
doch tut es Not, das Ehrenamt.

Selbst dein Ruf geht dir verloren.
wirst beschmutzt vor Tür und Toren.
Und es macht in oberfaul,
jedes ungewasch'ne Maul.

Wenn keiner mehr die Arbeit tut
und einbringt sich, mit Herzensblut,
nicht opfert Zeit und auch viel Geld,
dann wär's um Deutschland arm bestellt.

Ohne Amt lebst du so friedlich
und so ruhig und gemütlich.
Du sparst Kraft und Geld und Zeit,
wirst geachtet weit und breit.

Für ihn ist es, wenn Kinderaugen leuchten,
bei Eltern Augen sich befeuchten,
weil ein Erfolg sich eingesteIlt,
doch der gröẞte Lohn der Welt.

Drum so rat ich dir im Treuen,
willst du Weib und Kind erfreuen.
soll dein Kopf dir nicht mehr brummen.
lass das Amt dich andren Dummen.

Die Vereine, ja, sie sind unser Leben,
haben vielen hier, sehr viel gegeben.
Dem Gemeinwohl tut diese Arbeit gut,
unterstützt das Ehrenamt, nur Mut.

Wilhelm Busch

Joseph Duẞmann

Zie voor meer informatie over Wilhelm Busch:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Busch
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Bijlage 2

Vogellijst van de KNNV-reis naar Thüringen,
30 mei t/m 7 juni 2015
Waarnemingen door één of meerdere deelnemers.
samengesteld door Marijke Ammerlaan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Dodaars
Blauwe Reiger
Zwarte ooievaar
Knobbelzwaan
Wilde eend
Kuifeend
Zwarte Wouw
Rode Wouw
Buizerd
Torenvalk
Kwartel
Kwartelkoning
Waterhoen
Kokmeeuw
Houtduif
Turkse Tortel
Zomertortel
Koekoek
Dwerg(oor)uil
Gierzwaluw
Zwarte Specht
Groene Specht /
22
Grijskopspecht?
23 Grote Bonte Specht
24 Veldleeuwerik

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Boompieper
Witte Kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Waterspreeuw
Winterkoning
Roodborst
Nachtegaal
Zwarte Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Paap
Kramsvogel
Zanglijster
Merel
Beflijster
Tuinfluiter
Zwartkop
Braamsluiper
Grasmus
Spotvogel

46

Fluiter

47
48

Tjiftjaf
Goudhaan

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Grauwe Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Pimpelmees
Koolmees
Glanskop
Boomklever
Grauwe Klauwier
Ekster
Vlaamse Gaai
Raaf
Zwarte Kraai
Spreeuw
Wielewaal
Huismus
Vink
Kneu
Groenling
Putter
Europese Kanarie
Geelgors
Grauwe Gors

69

Totaal aantal soorten
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Bijlage 3

Plantenlijst van de KNNV-reis naar Thüringen, 30 mei t/m 7 juni 2015
Deze plantenlijst is niet volledig: talloze voor ons heel gewone soorten (bv. Grote Brandnetel,
Hondsdraf, Straatgras) zijn niet genoteerd en de soorten die wél zijn opgenomen, zijn vaak
alleen de eerste keer opgeschreven, maar niet meer in geval van een tweede of derde
vondstdag. Alleen soorten die in Nederland weinig of helemaal niet voorkomen, zijn wel
nauwkeurig (per dag) opgeschreven.
Voor de naamgeving is gebruik gemaakt van de "Heukels" Flora van Nederland (23ste druk,
2005) maar vooral van de "Rothmaler", Excursionsflora von Deutschland, de delen 2, 3, 4 en
ook 5. De in deze duitse flora gebruikte familie-indeling is in de plantenlijst gehandhaafd.
De data verwijzen naar de volgende lokaties:
30 mei: Omgeving van de "Drei Gleichen", vlak naast de Autobahn bij Erfurt: vooral de zuidhellingen van de burcht Gleichen, de zogenoemde "Badlands".
31 mei: Ten zuid-oosten van Jena het Pennickental: vanaf Wöllnitz de noordhellingen van de
Kernberge met de Fürstenbrunnen en de weg door het dal.
1 juni: De Große Seeberg bij Gotha.
2 juni: Ten zuid-westen van Jena het Leutratal: de noordhellingen vanaf Göschwitz tot voorbij
het dorp Leutra (NSG Leutratal).
3 juni: Stadt Erfurt en Klosterruïne Paulinzella: de plantenwaarnemingen zijn afkomstig van
de directe omgeving van de ruïne van Paulinzella.
4 juni: Stadt Weimar en omgeving van het hotel Linzmühle: de plantenwaarnemingen zijn
afkomstig van de Linzmühle en de Leubengrund met omgeving.
5 juni: Ten zuiden van Jena het steppengebied van Rothenstein: het Löschtal en de hellingen
van de Lichterberg.
6 juni: Ten noordoosten van Jena het Tautenburgerwald bij Golmsdorf: het Langetal en de op
het zuiden gerichte hellingen (NSG Gleistalhänge).
Enkele waarnemingen verdienen wat extra aandacht.
Zo zijn Carduus personata en Ophrys holoserica waargenomen, maar deze twee soorten komen
in het betreffende gebied niet voor (zie Benkert, Fukarek & Korsch (1996): "Verbreitungsatlas
der Farn- und Blütenpflanzen Ostdeutschlands", uitgave Gustav Fischer Verlag Jena). Deze
waarnemingen zijn dus twijfelachtig.
Carduus defloratus, de bergdistel, komst slechts in een erg klein stukje Oost-Duitsland voor,
alleen bij Jena en Eisenach. Thlaspi montanum is beperkt tot het Saaletal bij Jena.
Grindelia hirsutula, gewoon gummikruid uit de familie van de Asteraceae, is een uit Californië
afkomstige plant die veel voorkomt in de Badlands bij de Drei Gleichen: het heeft veel moeite
gekost deze soort te achterhalen omdat hij niet in de gewone flora's stond: Rothmaler deel 5
maakt er gelukkig wel melding van.
Verder op deze plaats veel Adonis vernalis, de voorjaarsadonis.
De Colutea x media, een variant van de blazenstruik, viel op met mooie oranje-bruine
bloemen: kwam veel voor op de hellingen van het Pennickental.
Van de orchideeën was de vondst van de koraalwortel (Corallorhiza trifida) en het
vrouwenschoentje (Cypripedium calceolus) spektakulair; de kruising tussen soldaatje en
purperorchis (Orchis militaris x purpurea) was eveneens opvallend.
Onopvallend maar ook heel bijzonder was het stofzaad (Monotropa hipopytis) in een
beukenbos aan de noordkant van het Leutratal.

20
Bij Golmsdorf werd in de kalkgraslanden veel pioenroos (Paeonia officinalis) gevonden: een
restant van vroegere cultuur.
De vondst van Coronilla coronata, (bergkroonkruid), en Iris germanica (duitse iris) in hetzelfde
gebied, maakt duidelijk dat dit gebied zich qua plantenrijkdom, gemakkelijk kan meten met
bekende "toppers" als het Pennickental en het Leutratal !
Manuel Kneepkens & André Beijersbergen
22-06-2015

Familie

Wetenschappelijke
naam

Nederlandse
naam
30-mei

31-mei

Aceraceae

Acer campestre

Spaanse Aak

1

1

Acer pseudoplatanus

Gewone Esdoorn

1

1

Allium scorodoprasum

Slangenlook
1

1

1

1

Bupleurum falcatum

Sikkelgoudscherm

1

1

Bupleurum rotundifolium

Doorwas

Chaerophyllum aureum

Gouden Ribzaad

1

1

1
1
1

Chaerophyllum temulum

Dolle Kervel

1

1

Erynchium campestre

Kruisdistel

1

1

Erynchium planum
Falcaria vulgaris

Vlakbladige
Kruisdistel
Sikkelkruid

Heracleum spondylium

Gewone Bereklauw

Laserpitium latifolium

Breed Lazerkruid

1
1

1

1
1

1

1
1

1

Peucedanum cervaria

1

1
Heelkruid

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

Vinca major

Grote Maagdenpalm

1

Vinca minor

Kleine Maagdenpalm

1

1

Asclepiadaceae

Vincetoxicum hirundinaria

Engbloem

1

1

Araceae

Arum maculatum

Gevlekte Aronskelk

1

Araliaceae

Hedera helix

Klmop

1

Aristolochiaceae

Aspleniaceae

1

Aristolochia clematitis

Pijpbloem

Asarum europaeum

Mansoor

1

Asplenium adianthumnigrum
Asplenium ruta-muraria

Zwartsteel

1

Muurvaren
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1
1

1

1

1

7-jun

Zevenblad
Fluitekruid

Sanicula europaea

6-jun
1

Aegopodium podagraria

Kleine Bevernel

5-jun

1

Anthriscus sylvestris

Pimpinella saxifraga

4-jun

1

Chaerophyllum hirsutum

Apocynaceae

3-jun

2-jun

Apiaceae

1-jun

Alliaceae

Datum / lokatie

21
Asteraceae

Achillea millefolium

Duizendblad

Antennaria dioica

Rozenkransje

Anthemis tinctoria

Gele Kamille

Arctium lappa

Grote Klis

1
1
1
1

Aster amellus

1

Carduus defloratus

Bergdistel

1

Carduus personata ?

?

Carlina acaulis

Zilverdistel

Carlina vulgaris

Driedistel

1

Centaurea scabiosa
Cichorium intybus

Grootbloemige
Centaurie
Cichorei

Cirsium acaule

Aarddistel

Cirsium oleraceum

Moesdistel

Cirsium vulgare

Speerdistel

Crepis biennis

Tweejarig Streepzaad

Erigeron acer

Scherpe Fijnstraal

Eupatorium cannabinum

Koninginnekruid

Grindelia hirsutula

1

Hieracium murorum

"Gewoon
Gummikruid"
Muurhavikskruid

Hieracium pilosella

Muizenoortje

1

Hieracium praealtum

Grijs Havikskruid

Hypochaeris maculata

Gevlekt Biggenkruid

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

Overblijvende Sla

1

Gewone Margriet

1

Leontodon hispidus

Ruige Leeuwentand

1

1
1
1

Bleke Morgenster

Tussiago farfara

Klein Hoefblad

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

Tragopogon dubius

1

1

Leucanthemum vulgare

Telekie

1

1

Lactuca perennis

Telekia speciosa

1

1

1

Grote Schorseneer

1

1

1

Scorzonera hispanica

1

1

Tanacetum corymbosum

Athyriaceae

1
1

Donderkruid

Muursla

1

1

Ruwe Alant

Echt Bitterkruid

1

1

Inula hirta

Picris hieracoides

1

1

Inula conyza

Mycelis muralis

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

Cystopteris fragilis

Blaasvaren

Gymnocarpium
robertianum

Rechte
Driehoeksvaren

1

Balsaminaceae

Impatiens parviflora

Klein Springzaad

Berberidaceae

Berberis vulgaris

Zuurbes

Brassicaceae

Alliaria petiolata

Look zonder Look

Arabis glabra

Torenkruid

Arabis hirsuta

Ruige Scheefkelk

Bunias orientalis

Grote Hardvrucht

Cardamine impatiens

Springzaadveldkers

Cardaria draba

Pijlkruidkers

Dentaria bulbifera

Bolletjeskers

Diplotaxis muralis

Kleine Zandkool

1

Lepidium ruderale

Steenkruidkers

1

Thlaspi montanum

Bergboerenkers

1

1

1

1
1
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1
1

1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

22
Boraginaceae

Campanulaceae

Caprifoliaceae

Caryophyllaceae

Buglossoides
purpurocaerulea
Cynoglossum officinale

Blauw Parelzaad

1

1

Symphytum officinale

Smeerwortel

1
1

Hondstong

Campanula patula

Weideklokje

Campanula persicifolia

Perzikbladklokje

Campanula rapunculoides

Akkerklokje

Campanula rotundifolia

Grasklokje

Campanula trachelium

Ruig Klokje

Phyteuma spicatum

Witte Rapunzel

1
1

Wilde Kamperfoelie
Rode Kamperfoelie

Sambucus nigra

Vlier

1

Viburnum lantana

Wollige Sneeuwbal

1

Cerastium arvense

Akkerhoornbloem

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

Karthuizer Anjer

1

Herniaria glabra

Kaal Breukkruid

1

Lychnis flos-cuculi
Lychnis viscaria

Echte
Koekoeksbloem
Rode Pekanjer

Moehringia trinervia

Drienerfmuur

1

Watermuur
Dagkoekoeksbloem

Silene nutans

Knikkende Silene

1

Silene vulgaris

Blaassilene

1

Stellaria nemorum

Bosmuur

Celastraceae

Euonymus europaeus

Kardinaalsmuts

1

Cistaceae

Helianthemum
nummularium

Zonneroosje

1

Colchicaceae

Colchicum autumnale

Herfsttijloos

Crassulaceae

Cyperaceae

1

1

1
1

1
1
1

Silene dioica

Gele Kornoelje

1

1

Dianthus cathusianorum

Rode Kornoelje

1
1

Lonicera periclymenum

Cornus mas

1

1

Lonicera xylosteum

Cornus sanguinea

1

1

Myosoton aquaticum

Cornaceae

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1
1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

Sedum acre

Muurpeper
Zacht Vetkruid

Sedum telephium

Hemelsleutel

1

Carex brizoides

Trilgraszegge

1

Carex divulsa

Groene Bermzegge

1
1

1

Carex flacca

Zeegroene Zegge

Carex hirta

Ruige Zegge

Carex humilis

Dwergzegge

Carex lepidocarpa

Schubzegge

1

Carex ornithopoda

Vogelpoot-Zegge

1

Carex pallescens

Bleke Zegge

Carex pilulifera

Pilzegge
Wijdarige Zegge

Carex spicata

Gewone Bermzegge

Carex sylvatica

Boszegge

1

1

Sedum sexangulare

Carex remota

1

1

1

1
1

1
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Carex vesicaria

Blaaszegge

1

Scirpus sylvaticus

Bosbies

1

Cupressaceae

Juniperus communis

Jeneverbes

Dipsacaceae

Dipsacus sylvestris

Grote Kaardebol

Knautia arvensis

Beemdkroon

Calluna vulgaris

Struikheide

1

Vaccinium myrtillus

Blauwe Bosbes

1

Ericaceae

Euphorbiaceae

Equisetaceae

Fabaceae

Euphorbia cyparissias

Cypreswolfsmelk

Mercurialis perennis

Bosbingelkruid

Equisetum arvense

Heermoes

Equisetum sylvaticum

Bospaardenstaart

Anthyllis vulneraria

Wondklaver

Astragalus cicer

Bergerwt

Astragalus glycyphyllos

Hokjespeul

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

Colutea arborescens

Blazenstruik

1

Colutea x media

1

Coronilla coronata

Bergkroonkruid

Cytisus nigricans

Zwartwordende Brem

Genista tinctoria

Verfbrem

Hippocrepis comosa

Paardenhoefklaver

1

Laburnum anagyroides

Gouden Regen

1

Lathyrus niger

Zwarte Lathyrus

1
1
1

1
1
1

1
1

Lathyrus pratensis

Veldlathyrus

1

Lathyrus sylvaticus

Boslathyrus

1

Lathyrus tuberosus

Aardaker

Lathyrus vernus

Voorjaarslathyrus

1

1

Lotus corniculatus

Rolklaver

1

1

Medicago lupulina

Hopklaver

Onobrychis viciifolia

Esparcette

Ononis repens

Kruipend Stalkruid

Securigera varia

Kroonkruid

Tetragonolobus maritimus

Hauwklaver

1

1

1

Trifolium montanum

Bergklaver

1

Vicia sepium

Heggewikke

Fagus sylvatica

Beuk

Fumariaceae

Corydalis lutea

Gele Helmbloem

1

1
1

Fagaceae

1
1

1

Liggende Klaver

Boswikke

1

1

Bochtige Klaver

Smalbladige Wikke

1

1

1

Trifolium medium

Vicia tenuifolia

1
1

Trifolium campestre

Vicia sylvatica

Geraniaceae

1

1

Caragana arborescens

Gentianaceae

1

1

1
1

1

1
1
1
1

1

1
1

1

1

1
1

Gentiana cruciata

Bleke Zegge

1

Gentiana lutea

Gele Gentiaan

1

1
1

1

1

Geranium pratense

Beemdooievaarsbek

1

1

Geranium pyrenaicum

Bermooievaarsbek

1

1
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Grossulariaceae

Geranium robertianum

Robertskruid

1

Geranium sanguineum

Bloedooievaarsbek

1

Geranium sylvaticum

Bosooievaarsbek

1
1

1

1

1
1

Ribes alpinum

Alpenbes

1

Ribes rubrum

Aalbes

1

Ribes uva-crispa

Kruisbes

1

Hypericaceae

Hypericum hirsutum

Ruig Hertshooi

1

Iridaceae

Iris germanica

Duitse Iris

1

Juncaceae

Juncus inflexus

Zeegroene Rus

1

Lamiaceae

Liliaceae

Gewone Veldbies

1

Luzula luzuloides

Witte Veldbies

1

Ajuga reptans

Kruipend Zenegroen

1

Clinopodium vulgare

Borstelkrans

1

Galeobdolon luteum

Gele Dovenetel

Mentha longifolia

Hertsmunt

Origanum vulgare

Wilde Marjolein

Prunella vulgaris

Brunel

Salvia pratensis

Veldsalie

1
1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

Salvia scarlea

Scharlei

1

Salvia verticillata

Kransbladsalie

1

Scutellaria altissima

Hoog Glidkruid

1

Scutellaria galericulata

Glidkruid

Stachys alpina

Alpenandoorn

1

1

Stachys recta

Bergandoorn

1

Stachys sylvatica

Bosandoorn

1

1

Teucrium chamaedrys

Echte Gamander

1

1

1

Teucrium montanum

Berggamander

1

1

Thymus praecox

Kruiptijm
Vertakte Graslelie
Lelietje van Dalen

Lilium martagon

Turkse Lelie

Ornithogalum umbellatum

Gewone Vogelmelk

Polygonatum odoratum

Welriekende
Salomonszegel

1

Linaceae

Linum catharticum

Geelhartje

1

Monotropaceae

Monotropa hypopitys

Stofzaad

1

1
1

1

1

1

1
1

Es

1
1

Syringa vulgaris

Sering

Orobanchaceae

Orobanche lutea

Rode Bremraap

Oxalidaceae

Oxalis acetosella

Witte Klaverzuring
Poppenorchis

1

1

1

Gewone Liguster

Hondskruid

1

1

Fraxinus excelsior

Aceras anthropophorum

1

1

1

Ligustrum vulgare

Anacamptis pyramidalis

1

1

Anthericum ramosum

Orchidaceae

1

Luzula campestris

Convallaria majalis

Oleaceae

1

1
1
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Cephalanthera
damasonium
Corallorhiza trifida

Bleek Bosvogeltje

Cypripedium calceolus

Vrouwenschoentje

1

1

Epipactis atrorubens

1

1

Gymnadenia conopsea

Bruinrode
Wespenorchis
Muggenorchis

1

1

1

1

Himantoglossum hircinum

Bokkenorchis

1

1

1

Listera ovata

Grote Keverorchis

1

1

Neottia nidus-avis

Vogelnestje

1

1

Ophrys apifera

Bijenorchis

Ophrys holoserica ?

Hommelorchis

?

Ophrys insectifera

Vliegenorchis

1

Ophrys sphecodes

Spinnenorchis

1

Orchis militaris

Soldaatje

1

Koraalwortel

Orchis militaris x
purpurea
Orchis purpurea

Plathanthera chlorantha

1
1

1

Chelidonium majus

Stinkende Gouwe
Grote Klaproos

Digitalis grandiflora
Digitalis purpurea

Grootbloemig
Vingerhoedskr.
Vingerhoedskruid

Plantago media

Ruige Weegbree

Veronica beccapunga

Beekpunge

Veronica chamaedrys

Gewone Ereprijs

Veronica officinalis

Mannetjesereprijs

Veronica teucrium

Brede Ereprijs

Paeoniaceae

Paeonia officinalis

Pioenroos

Poaceae

Anthoxanthum odoratum

Reukgras

1

Arrhenatherum elatius

Glanshaver

1

Brachypodium pinnatum

Gevinde Kortsteel
Boskortsteel

Briza media

Bevertjes

Festuca pratensis

Beemdlangbloem

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

Bosgerst

1

Melica ciliata

Gewimperd Parelgras

1

Vedergras

1

1

1

Hordelymus europaeus

Goudhaver

1

1
1

Reuzenzwenkgras

Trisetum flavescens

1

1
1

1

Kropaar

Stipa pennata agg.

1

1

Festuca gigantea

Blauwgras

1

1

Dactylis glomerata

Sesleria albicans

1
1

1

1

Rietgras

1
1

1

1

Kamgras

Bosgierstgras

1
1

1

1

Cynosurus cristatus

Phalaris arundinacea

1
1

1

1

Milium effusum

1

1

Bergdravik

Knikkend Parelgras

1

1
1

Kweekdravik

Eenbloemig Parelgras

1

1

Bromus inermis

Melica uniflora

1

1

Bromopsis erectus

Melica nutans

1

1

Welriekende
Nachtorchis
Bergnachtorchis

Brachypodium sylvaticum

1

1

Papaver rhoeas
Plantaginaceae

1
1

Purperorchis

Plantanthera bifolia

Papaveraceae

1

1
1

1

1
1
1

1
1

1
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Polygalaceae

Polygala amara

Bittere
Vleugeltjesbloem
Gewone
Vleugeltjesbloem

Polygala vulgaris

Polypodiaceae
Primulaceae

Pyrolaceae

Ranunculaceae

Polypodium vulgare

1
1

Eikvaren

1

Lysimachia nemorum

Boswederik

Lysimachia nummularia

Penningkruid

Lysimachia vulgaris

Wederik

Primula veris

Gulden Sleutelbloem

Trientalis europaea

Zevenster

Pyrola chlorantha

Geelgroen
Wintergroen

1

1

1

1

Actaea spicata

Christoffelkruid

Aconitum vulparia

Gele Monnikskap

Adonis vernalis

Voorjaarsadonis

Anemone nemorosa

Bosanemoon

1
1
1

Caltha palustris

Dotterbloem

Clematis vitalba

Bosrank

Hepatica nobilis

Leverbloempje

Pulsatilla vulgaris

Wildemanskruid
Gulden Boterbloem

Ranunculus bulbosus

Knolboterbloem

Ranunculus flammula

Egelboterbloem

Ranunculus polyanthemos

Bosboterbloem

Thalictrum minus

Kleine Ruit

Resedaceae

Reseda lutea

Wilde Reseda

Rhamnaceae

Frangula alnus

Vuilboom

Rubiaceae

1

1
1

Agrimonia eupatoria

Gewone Agrimonie

Cotoneaster integerrimus

Wilde Dwergmispel

Filipendula ulmaria

Moeraspiraea

Fragraria moschata

Grote Bosaardbei

1

1

1

1

1
1

1
1

Prunus piraster

Wilde Peer

1

Rosa glauca

Bergroos

1

Sanguisorba minor

Kleine Pimpernel

1

Sorbus torminalis

Elsbes

Echt Walstro

1

1

1

Galium verum

1

1

Sleedoorn

Lievevrouwebedstro

1
1

Vijfvingerkruid

Boswalstro

1
1

Prunus spinosa

Galium sylvaticum

1
1

Potentilla reptans

Galium odoratum

1

1

Zilverschoon

Zeegroene Walstro

1

1
1

Potentilla anserina

Galium glaucum

1

1

Bosaardbei

Kalkbedstro

1

1

Gewoon Nagelkruid

Kruisbladwalstro

1

1

Geum urbanum

Asperula cynanchica

1

1

Fragraria vesca

Cruciata laevipes

1

1
1

Wilde Akelei

Ranunculus auricomus

Rosaceae

1
1

Anemone sylvestris
Aquilegia vulgaris

1

1
1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1
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Rutaceae
Salicaceae

Santalaceae

Dictamnus albus

Vuurwerkplant

Populus tremula

Ratelpopulier

Salix purpurea

Bittere Wilg

Thesium bavarum

Bergvlas

Thesium linophyllum

Saxifragaceae

Scrophulariaceae

1
1
1
1

1

1

Viscum album

Maretak

1

Chrysosplenum
oppositifolium

Paarbladig Goudveil

1

Chaenorrhinum minus

Kleine Leeuwenbek

1

Cymbalaria muralis

Muurleeuwenbek

1

Melampyrum nemorosum

1

Melampyrum pratense

Hengel

Rhinanthus minor

Kleine Ratelaar

1

1
1

Scrophularia nodosa

Knopig Helmkruid

1

Verbascum lychnitis

Melige Toorts

1

Solanaceae

Atropa belladonna

Wolfskers

1

Thymeleaceae

Daphne mezereum

Peperboompje

1

Trillaceae

Paris quadrifolia

Eenbes

1

Valerianaceae

Valeriana officinalis

Echte Valeriaan

Valerianella locusta

Veldsla
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