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Christiane heeft mij gevraagd een verslag te maken. Om met het belangrijkste te beginnen: het 
waren vier superleuke dagen! 
Het leuke is dat er kenners met verschillende specialisaties meegaan: dankzij Evert Pellenkoft, Jan 
Timmer, Lida den Ouden en Ad Littel, Marja en Frans Koning en alle anderen zie en leer je heel 
veel tijdens zo’n meerdaagse excursie. 
Alles was tot in de puntjes georganiseerd door Jan Timmer, het hotel paste ons als een handschoen, 
de excursies waren zeer gevarieerd en geweldig interessant. Dus veel dank aan Jan!
Doordat we met de Groen-Grijs bus waren hebben we verschillende landschappen kunnen bezoeken
en hoefden we geen rondjes te wandelen maar werden we opgepikt door de bus op het eindpunt van 
de wandeling. Onze capabele, geduldige en immer opgewekte buschauffeur Henk Hospers heeft 
zeer bijgedragen aan de feestvreugde, waarvoor ik hem graag hartelijk bedank! 
Tot slot hadden we veel geluk met het weer, weliswaar was er op één dag regen, maar die viel net 
niet op hinderlijke momenten. Zodra we onze hielen gelicht hadden heeft het zo hard geregend, dat 
er door overstromingen en beschadiging van hekken leeuwen, tijgers en een beer uit een plaatselijke
dierentuin konden ontsnappen (de beer heeft dat helaas met de dood moeten bekopen), maar toen 
zaten wij weer veilig en droog in Nederland.

We vertrokken zonder incidenten op vrijdagmorgen 25 mei om 9 uur vanaf station Sloterdijk. 
Behalve KNNV’ers van de afdeling Amsterdam waren er ook veel Haarlemmers en wellicht ook 
Zaandammers? Voor een volgende excursie zou het leuk zijn een lijst met deelnemers te hebben!
Eerste excursiepunt was De Blauwe Kamer bij Rhenen. Prachtig rivieren- en uiterwaardenlandschap
met steenfabrieken en geerpontjes over de Rijn naar de Betuwe. Na de koffie in het Panorama 
Restaurant de Blaauwe Kamer naar de vogelkijkhut gelopen via de vlonder. Op een eilandje hebben 
zich lepelaars gevestigd in voormalige reigersnesten, er zaten ook aalscholvers en nog enkele 
blauwe reigers. Foto met mijn eenvoudige camera gemaakt, er zijn vast betere foto’s, maar het geeft
een indruk:



We zagen een grote groep konikpaarden rennen, vanaf de vlonder wees libellenspecialist Frans 
Koning ons op de platbuik, de oeverlibel en de vroege glazenmaker en we hoorden en/of zagen met 
hulp van Evert Pellenkoft boompiepers, kneutjes, grasmus (paar keer in de top van meidoorns e.d.), 
tjiftjaf, zwartkop, en bij de Rijnoever bosrietzangers! 
Toen we verder reden met de bus zagen we verschillende bewoonde ooievaarsnesten – dat was 
vroeger bijzonder, nu eigenlijk niet meer – en onze eerste Rode wouw, herkenbaar aan zijn gevorkte
staart en daarbij, als onderscheid met de Zwarte wouw, witte vlekken op de vleugels en een meer 
solitair gedrag. De busreis naar de Eifel was vervolgens behoorlijk langdurig en warm, maar we 
werden beloond met een mooi, aan het riviertje de Urft, aan de rand van het plaatsje Gemünd 
gelegen hotel met ruime kamers en een aandoenlijke jaren vijftig sfeer (An St. Katharina 1, 53937 
Schleiden, Gemünd, Duitsland. Tel. +49 2444 9128832 , de eigenaar is een Nederlander).

We kregen hier eenvoudige doch voedzame maaltijden, nostalgie naar schoolreisjes van vroeger 
(nou ja, wel wat beter hoor). 

‘s Avonds hield Olaf op den Kamp, secretaris van de Plantenstudiegroep van het Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg, een lezing. Olaf besteedt sinds zijn kindertijd al zijn vrije tijd, trouwens 
ook zijn werk-tijd aan natuur in de Eifel, de Ardennen, de Hoge Venen en Zuid-Limburg, zie ook 
zijn website http://www.eifelnatur.de/Niederl%E4ndisch/Seiten/Intropagina.html. Ik kopieer uit de 
aankondiging van zijn lezing:
De Eifel is een uitgestrekt gebied. Dit bestaat uit een grote diversiteit aan biotopen en landschappen.
We beginnen in de Noord-Eifel. De zinkgraslanden rondom Stolberg met Zinkviooltje, Engels gras 
en Blaassilene en vele dagvlinders, het heggenlandschap bij Monschau met zijn beukenhagen en het
Nationaal Park Eifel met zijn stuwmeren, eikenbossen met Middelste bonte spechten en 
beukenbossen waar eeuwenlang de houtskoolmeilers rookten komen aan bod. Daarnaast is er 
aandacht voor de Kalkeifel (devonische kalksteen). Hier zien we de kalkgraslanden met veel 
soorten orchideeën, Rozenkransje en Paardenhoefklaver. De vlinderwereld hier is weer heel anders. 
De Vulkaaneifel is bijzonder vanwege de vele Maare die al of niet met water gevuld zijn. Hier ligt 
ook de Mosenberg, een vulkaan met een kratermeertje vol met Waterdrieblad. Daarnaast liggen er 
veel leuke stadjes en dorpen zoals de vakwerkdorpjes Monschau en Monreal, Blankenheim met de 
bron van de Ahr en het fraaie klooster van Prüm. Er zijn overblijfselen van een immense Romeinse 
waterleiding die naar Keulen liep. In deze lezing dus een leuke mix van natuur, geologie en cultuur.



Zaterdag 26 mei
‘s Morgens vroeg op voor de Vroege Vogelexcursie. Langs de Urft gelopen en een waterspreeuw 
zijn op en neer dansende jong zien voeren. 
Na het ontbijt met de bus naar Alendorf. Onderweg zien we weer de Rode wouw, en dat is zeker 
niet de enige. 
Hier maken we, begeleid door
Olaf, een wandeling van circa 3
km. We zien allereerst meer
meikevers bij elkaar dan ik ooit
gezien heb! Dan begint de
wandeling met een bezoek aan
een kalkmoeras. Daarna lopen
we over een stukje zuur
grasland op buntsandstein.
Vervolgens wandelen we naar
de jeneverbeshellingen  rondom
Alendorf. Dit bijzondere
landschap wordt gevormd door
drie heuvels, de Kalvarienberg,
de Hammerberg en de Eierberg,
drie kalkgraslanden die vol
staan met Jeneverbessen. Het is
een bloemrijk geheel met veel
vlinders en er werd naar
hartenlust gefotografeerd. Een
aantal opvallende soorten die
mij zijn bijgebleven: Gevlekte orchis, blauwe en zwarte zegge, de fijngebouwde veenzegge (Carex 
davalliana, komt in Nederland nauwelijks voor, alleen sinds 2006 in Zuid-Limburg, groeit in pollen,
een enkel eindstandig aartje, 2-huizig), Zwart(blauw)e rapunzel, Kluwenklokje, Bosooievaarsbek, 
Middelste weegbree, Blauwe kogelbloem, Veelbloemige salomonszegel, Vliegenorchis, Groene 
nachtorchis, Bergnachtorchis, Grote keverorchis, Aangebrande orchis (de Moeraswespenorchis 
bloeide nog niet, schijnt er ook massaal te staan). We zagen Oranjetipjes, Sleutelbloemvlinder, 
Groentje, Bont dikkopje, en Vuurvlindertje. 

Er was een 
communicatieprobleem
over de 
lunchgelegenheid, 
waardoor een deel van 
de groep al iets 
gebruikt had in de 
verkeerde horeca-
gelegenheid – terwijl 
Jan naarstig naar ze op 
zoek was. 

‘s Middags naar Nohn, 
naar de Nohner Mühle. 
Daar was het 
paradijselijk en hebben 
we eerst wat gegeten en
gedronken en 
vervolgens een 



rondwandeling van ongeveer 4 km gemaakt. Bij de beek veel Bosbeekjuffers (forse blauwe juffers 
met geheel blauwzwarte vleugels itt de weidebeekjuffer die een zwarte vlek op hun vleugels 
hebben). Het landschap was heel anders: het beekdal van de Ahbach, een klein beekje dat 
geflankeerd wordt door een kruidenvegetatie met Moerasspirea, Kale jonker en Gele monnikskap. 
In het aangrenzende hellingbos met Haagbeuken zien we Eenbloemig parelgras, Bevertjes, 
Steenbraam (in NL zeldzaam, één rode braam op eenjarig steeltje), Bleek bosvogeltje, de 
bladgroenloze Vogelnestorchis en natuurlijk weer Zwarte rapunzel. Een van de bijzondere soorten 
hier is het Grootbladviooltje, maar die hebben we (ik althans) niet gezien, wel de bladeren van Ruig
viooltje en een nog bloeiend Bleeksporig bosviooltje. Voor een Elsbes (Sorbus torminalis) liepen we
een klein stukje om. Een Zwarte wouw gezien (de enige die ik op deze trip zag).
We komen langs een bijzondere sinterwaterval die ieder jaar een stukje groter wordt door 
kalkafzetting/ travertijnvorming. Koolzuurrijk regenwater dringt in het karstgesteente waardoor 
kalk in oplossing gaat. Koud water kan meer opgeloste kalk bevatten dan warm water. Het met kalk 
oververzadigde water stroomt naar buiten via bronnen. Omdat de druk buiten lager is en de 
temperatuur hoger, slaat de kalk weer neer in de vorm van Calciumcarbonaat – het mineraal noemt 
men calciet, de kalkafzetting kalksinter of travertijn. Het sterk vertakte Geveerd diknerfmos 
(Cratoneum commutatum) waar het water overheen stroomt bevordert dit proces door vergroting 
van het verdampingsoppervlak. Daardoor verkalkt het mos. Dit proces is al gaande sinds de laatste 
ijstijd, 11.600 jaar volgens het infobord waar ik al deze wijsheid vandaan heb (maar in mijn eigen 
woorden vertaald). Olaf vertelt dat het een zeldzaam
fenomeen is dat verder alleen in Bad Urach en in Toscane
voorkomt.

 

We waren net op tijd terug voor het avondeten om half zeven. Na het eten nam Olaf afscheid. 

Zondag 27 mei. Voor het ontbijt gingen de Vroege Vogels weer op stap om de waterspreeuw zijn 
jong te zien voeden. Daarna hebben we mooie wandeling gemaakt, langzaam afdalend door het bos 
rondom het hotel: we werden met de bus omhoog naar Wolfgarten gebracht, waarna we langzaam 
afdaalden van de helling onder het luide gezang van de zwartkop. Ook een vuurgoudhaantje 
gehoord (ik natuurlijk weer niet gezien) en helaas zonder succes gezocht naar de Middelste bonte 
specht, die hier moet zitten. Het bos was een voedselrijk hellingbos: eiken, beuken, haagbeuken? Ik 
weet het eerlijk gezegd niet meer, alleen dat het mooi lommerrijk was, dat het me aan Zuid-Limburg
deed denken, dat er IJle zegge (Carex remota met een laag aan de stengel staand aartje, een heel 



eind van de aartjes erboven af) stond en Dolle kervel en Knopig helmkruid. In Gemünd 
teruggekomen begon het flink te regenen, maar we konden schuilen en heerlijke taart eten in een 
Konditorei. 

Wonder boven wonder werd het weer droog toen we verder wilden. Henk bracht ons met de bus 
naar Gut Heistert vlak bij Monschau, waarvan we in het voorbijrijden de burcht boven ons uit zagen
torenen. Daarvandaan wandelden we langs de Perlenbach naar de Perlbacher Mühle. De weilanden 
schijnen hier in het vroege voorjaar helemaal vol narcissen te staan, maar die waren nu natuurlijk 
uitgebloeid. We zagen wel veel Bergvenkel
(zie foto, een witbloeiende venkel, Meum
athamanticum, staat alleen in de hogere delen
van de Eifel, een plant van het
middengebergte) en Adderwortel (Polygonum
bistortum).  

Er stonden in één van de hellingweilanden
grote orchideeën maar ik was zelf al verderop
en heb ze niet gezien – ik weet ook niet welke
orchidee het was.
Verder veel bos(rand) planten uit het
middengebergte als Witte veldbies,
Bergcentaurie, Struweelzegge en vele andere. Natuurlijk veel varens en we oefenden op de soorten. 
Als je het echt niet meer weet knip je een blad af: Niervarens (Dryopteris) hebben vijf vaatbundels, 
Wijfjesvarens (Athyrium filix-femina) slechts twee. We hoorden de Bonte vliegenvanger en zagen 
een puttertje in de top van een den. Het was een prachtige wandeling door een prachtig gebied.



Na het eten ging een groot deel van de groep, ondanks de opnieuw losgebarsten regen, met de bus 
naar een plek waar oehoe’s zouden nestelen. Lida en ik wilden liever een aantal meegenomen 
planten determineren, wat op bevredigende wijze lukte – ik ga ervan uit dat ze op de soortenlijst 
figureren.

De oehoe-zoekers hadden weinig geluk. Eerst moest de bus omrijden, want door de regen was een 
viaduct bij Kall ondergelopen. Vervolgens hebben ze wel de plek gezien (na aanwijzing door een 
local) maar ondanks een dappere poging met Herbert voorop, steil de glibberige en inmiddels 
donkere berg op, konden ze niet dichterbij komen en hebben ze geen oehoe, noch jonge uilen, 
kunnen waarnemen.

Maandag 28 mei. Na de vroege vogelexcursie: inpakken, ontbijten, afrekenen, groeten en 
wegwezen. 

De terugweg begonnen met een bezoek aan de Hoge Venen (Hautes Fagnes) in België. We 
bezochten de Baraque Michel, het hoogste punt, 694 m. Na koffie en gebak daar een korte 
wandeling gemaakt. Er waren verschillende meningen te horen: mensen die hier 30 jaar geleden 
voor het laatst waren waren teleurgesteld door de vergrassing (heel veel Pijpestrootje), maar meer 
recente bezoekers van 10 jaar her, waren zeer enthousiast. Men probeert met Europese Life-subsidie
het hoogveen te herstellen. Veel naaldhout is gekapt en zaailingen worden verwijderd, in de hoop 
dat zich weer loofhout vestigt. Door afschrapen van de bovengrond probeert men de heide weer een
kans te geven. Tot slot houdt men water vast met dammetjes zodat er weer vennetjes ontstaan. Daar 
zagen we veenpluis en één-arig wollegras, het ziet er hoopvol uit. De pijpestrootjes worden door 

maaien en afvoeren tegengewerkt. Het gebied is nog volop in ontwikkeling, dus we moeten over 
een paar jaar opnieuw gaan kijken.

Hautes Fagnes: er is nog wel wat te doen...



Onze busexcursie sloot af met alweer een hoogtepunt: de Zouweboezem aan de Lek bij Ameide. Dit
is een oud (14e eeuws!) boezemgebied langs de Zouwe of Oude Zederik tussen Lexmond en 
Ameide, dat bij hoge waterstanden onderloopt. Daar was nu geen sprake van, het was droog en heet.
De Zouweboezem is bekend om zijn Purperreigers en zijn Zwarte sternkolonie en beide soorten 
hebben we goed kunnen zien, evenals Bruine kiekendieven, Rietgors, Blauwborst, Kuif- en 
Tafeleenden, Kneu, Puttertjes, Kleine karekiet, het geluid van de Snor, Aalscholvers, Grutto en 
Tureluur. Verder Vroege glazenmaker (bruin met groene ogen), Grote roodoogjuffer (blauw met 
rode ogen) en de Viervlek. Een paradijs dus. De Zwarte sterns worden geholpen met vlotjes met een
omheining, beetje vreemd gezicht maar het werkt wel! Op deze foto is de zwarte stern helaas niet 
helemaal scherp, maar ik heb met mijn kleine toestelletje mijn best gedaan.

Rond half vijf klommen we weer in de bus om op weg te gaan naar het laatste excursiepunt: de 
pannenkoeken, dit keer in Leerbroek in een aangepaste oude boerderij met alle ruimte voor onze 
grote groep. Goede pannenkoeken, fijn terras met goede parasols (die hadden we nodig!), dus een 
mooie afsluiting van een zeer geslaagde en afwisselende busreis!




