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Eifeltrip 2-3-4-5 juni 2016
Patrick Mannens

Inheemse en Europese orchideeën hebben altijd al
speciale aandacht van mij gekregen. Als lid van
SEMO ( Studiegroep voor Europese en
Mediterrane Orchideeën ) bezocht ik eerder reeds
de Eifel. Mijn enthousiasme was de aanleiding
geweest om een initiatief binnen het OVVAntwerpen te starten om ‘samen’ een trip te
organiseren.

INHOUD

Eifeltrip 2-3-4-5 juni 2016
Dag 1 donderdag 2 juni 2016:
Patrick Denissen (PD) en ikzelf (PM) waren al
sinds donderdag in de Eifel. We bezochten vooraf
de plaatsen die we wilden bezoeken in het
weekend.

Een uitgave van P&P Orchids.

Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de
uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie
strekt zich tevens uit tot het in enige vorm elektronisch
beschikbaar stellen.
Hoewel aan deze publicatie
uiterste zorg is besteed, aanvaarden de uitgever noch
de redactie enige aansprakelijkheid voor schade
ontstaan door eventuele fouten en/ of onvolkomenheden
in deze uitgave.
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Ik had voor zaterdag 8 mogelijke plekken en
voor zondag 7. Dat was te veel, maar in de
voorbereiding zouden we die trachten te
beoordelen en de uiteindelijke selectie maken. 4
à 5 plaatsen per dag zou moeten lukken.

soorten vinden. Maar er werden slechts
vegetatieve Epipactissen en enkele bleke
bosvogels gevonden. Vervolgens reden we tot
het Weyer Wald en dat werd weer een voltreffer.
Hier vonden we Neottinea ovata en in het
aanpalende bos Neottia nidus avis. Die stonden
er perfect bij! Bij een vorig bezoek hadden we er
amper enkele gevonden, nu stonden ze her en der
in grote groepen. Ook Platanthera chlorantha
mocht
niet
ontbreken,
Cephalanthera
damasonium, Ophrys insectifera. Eerder was 1
exemplaar van Anacamptis pyramidalis gezien,
die konden we evenwel niet terugvinden.

Neottinea ovata
Voor heel de week en weekend was regen
voorspeld. Vóór afreis zagen we in de
berichtgeving beelden van ondergelopen straten,
uit de oevers getreden beken en een heleboel
watermiserie. Zowel in België, Nederland,
Frankrijk als Duitsland. Dus we vreesden het
ergste. De buienradar gaf voor het weekend alle
dagen 95% kans op regen.
Donderdag... Rustig verkeer rond 07:30
vertrokken en onze verkenningen begonnen rond
10:00 op de Weyer Sandberg. Dat leek een
succes. We vonden gelijk 6 soorten: Neottia
ovata, Neotinea ustulata, Ophrys insectifera,
Epipactis
atrorubens,
Cephalanthera
damasonium, Platanthera chlorantha.
De volgende plek vonden we slechts 1
Cephalanthera damasonium en een aantal
Platanthera chloranta’s, dus die werd als te
bezoeken plek geschrapt. Plek 3 eveneens
geschrapt: daar moesten we het rode bosvogeltje
Cephalanthera rubra en enkele Epipactis
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Cephalanthera damasonium
Een grotere verplaatsing en even de verkeerde
weg genomen, maar de volgende plek was weer
een voltreffer. Bürvenicher Berg is een grote
plaats om te bezoeken, maar we vonden er een
goed gemarkeerd pad (geel gemarkeerde
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paaltjes) en stelden vast dat je vanop dat pad best
heel wat kon vinden. 50 meter van de weg af
zagen we al Orchis anthropophora, maar daar
hield het gelukkig niet bij op. We vonden
verderop in dat toch wel grote gebied
Gymnadenia conopsea, Ophrys insectifera,
Ophrys apifera, Dactylorhiza viridis, Neottia
ovata gigantisch veel bloeiende planten!

Orchis anthropophora
De laatste plek die we bezochten was Ripsdorf
Kalksumpf: hier was de oogst heel wat kleiner
dan bij vroegere bezoeken. Epipactis palustrus
louter als plant, helemaal nog niet in bloei.
Dactylorhiza maculata planten Dactylorhiza
fuchsii 2 bloeiende exemplaren, Dactylorhiza
incarnata eveneens 2 bloeiende, Neotinea ovata
een 20-tal. We bezochten kort ook even de nabij
gelegen helling. Daar vonden we Dactylorhiza
viride, Gymnadenia conopsea, Platanthera
chlorantha, Ophrys insectifera.
Dag 2 vrijdag 3 juni 2016:
We waren al vroeg wakker, maar konden pas ten
vroegste om 08:00 ontbijten.
De eerste vindplaats die we aandeden was dicht
bij ons verblijf in Birgel nl. De Moschelberg bij
Lissendorf. Aanvankelijk leek er niet veel te
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staan nabij de toegang. Maar we hadden zoiets
van: de aanhouder wint! We zagen Platanthera
chloranta en Neottia ovata.

Orchis mascula
Slechts enkele planten en vervolgens verscheen
er iets nieuws: Orchis mascula. De meeste
planten evenwel zo goed als uitgebloeid. We
liepen een bos in waar we echt niets vonden en
wilden liefst terug keren naar de auto. Maar bij
het uitkomen van het bos trokken links enkele
Platanthera’s onze aandacht. Ze stonden niet
alleen, er bleken ook heel wat Ophrys insectifera
te staan. Iets hogerop stond een bord. Wat zou
daar wel opstaan??? We liepen er heen en mijn
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oog viel op een wel erg leuke verschijning.
Anacamptis pyramidalis en er quasi naast een
wel erg groot exemplaar van Neotinea ustulata.

Anacamptis pyramidalis
Even verderop vonden we nog enkele kleine,
gemakkelijk te overziene exemplaren. Dat
stemde ons hoopvol voor meer en de oogst aan
Platanthera’s, aan Ophrys insectifera, Orchis
mascula en Neottia ovata groeide gestaag aan.
Spijtig genoeg bleef het bij die ene Anacaptis
pyramidalis. Deze vindplaats was dus al goed
gekeurd voor de zondag wandeling.

K72 richting Feusdorf. Na de wandeling hebben
wij dit terrein omgedoopt in het terrein van de
grote massa. Op dit terrein tref je ondermeer
enkele oude bommenkraters aan. Die stammen
van een verdedigingslinie uit de tweede wereldoorlog. En vanzelfsprekend vonden we los her en
der orchideeën species. Vooral Platanthera
chloranta en Orchis mascula. Maar in een van
die bomkraters vonden we een bijzonder groot
aantal Ophrys insectifera. Even voorbij die
bomkraters was een doorgang langs een met
prikkeldraad afgemaakt stuk landbouwgrond
naast het ‘naturschutzgebiet’. Langs die doorgang kwamen we bij een grasland, daar vonden
we enorme aantallen Neotinea ustulata, we
hebben getracht ze te tellen, maar daar was geen
beginnen aan. Soms stonden ze in groepjes van 5
en meer tegen elkaar aan, een pracht gewoon.
Tenslotte liepen we langs een bosrand terug
richting auto en daar botsen we op wat we beiden
beschouwen aan de grootste concentratie
Platanthera chloranta die we ooit zagen..

Ophrys insectifera
Amper enkele km verder was de volgende halte:
de Mauerchenberg bij Gonnersdorf. Een heel
groot gebied; wij betraden het langs de K72
richting Feusdorf. Na de wandeling hebben wij
dit terrein omgedoopt in het terrein van de grote
Op dit terrein tref je ondermeer enkele
P&Pmassa.
Orchideeëngazet
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Zondag zouden we zeker één plek moeten bezoeken.
Een plek met voor orchideeënliefhebbers magische
naam. Nl De Kalvarieberg. Het dorpje Alendorf is
zowat omgeven door 3 grote hellingen. Centraal met
het dorpje er als het ware tegen aan gebouwd ligt de
Kalvarieberg.

Iets voorbij het dorp ligt een kapel. Daar is ruimte om
de wagens achter te laten. We liepen de Kalvarieberg
op langs de centrale wandelweg, waar je alle staties
van de kalvarie passeerde. Telkens stond er een kruis
met steengravure van verhalen uit de Christelijke
bijbel. Langs dat pad vonden we wat ondertussen als
algemeen verspreide soorten werd aanzien.
Platanthera chloranta, Neottia ovata en hier alweer
grote aantallen Ophrys insectifera. Toen we boven
waren hadden we beiden eigenlijk een onvoldaan
gevoel. De berg is leuk, biedt een prachtig vergezicht
over de omgeving, maar leek toch eerder een beperkt
aantal orchideeën te herbergen. Onderaan de steile
helling leek er een zone van amper iets meer dan 1m²
afgespannen te zijn. Wellicht stond er iets speciaals
in...??? We daalden af tot die plek, maar leken niets
speciaal te zien, zeker geen orchidee. We zouden
onderaan die helling dan maar de berg rond lopen tot
bij de auto. En dat bleek een erg goede beslissing.
We vonden een groepje hybriden. Waarschijnlijk
Orchis militaris x Orchis anthropophora = Orchis x
spuria. De grootste planten waren ongeveer 60cm
hoog, maar er stonden er ook enkele kleinere. Nog
iets verder trokken verschillende groepjes
planteneuren.
P&P Orchideeëngazet

Orchis militaris x Orchis anthropophora
= Orchis x spuria
onze aandacht. Van ver gezien dachten we dat het
Orchis mascula was. Maar van dichterbij bleek het
Orchis morio te zijn. Met nogal wat variatie in de
kleuren.
De tweede helling die we bezochten, had geen
nieuwe soorten en was moeilijk betreedbaar. Vandaar
dat we die niet weerhouden hebben als te bezoeken.
De laatste helling die gekozen werd voor de
zondagwandeling, was de derde helling die Alendorf
omsloot. Gemakkelijk bereikbaar langs de
Wiesbaumerstrabe. Daar vonden we weer heel wat
Ophrys insectifera, Neottia ovata, Platanthera
chloranta en Gymnadenia conopsea. Maar ook
Orchis militaris en een hybride tussen Dactylorhiza
incarnata en Orchis mascula = De correcte naam
laat ik dan ook graag open. Het geslacht ligt vast met
de hybride naam is de grote onkende
Orchidactylorhiza x … ?.
We beslisten dat die 4 vindplaatsen voor de
zondaguitstap moesten voldoen. Maar onderweg naar
het hotel stopten we nog op enkele plaatsen.
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Rond 16:30 reden we naar het hotel. Daar stonden
Fons en Leentje ons al op te wachten. En al snel
druppelde de rest van het gezelschap ook binnen,
Wim en Jacqueline, Freddy, Marie-Louise en Cindy.
Die laatste zou dus alleen mogen slapen.

Orchis morio
Sommigen boden orchideeën die we eerder zagen in
mindere aantallen, zodat een bezoek niet absoluut te
verantwoorden was, andere boden veel minder dan
voorheen. Waarschijnlijk waren de bloeiperiodes wat
voor. Bv. Voor de Epipactis-soorten was dat zeker
het geval. Bovendien was het rond 15:00 beginnen
regenen. Niet hard, maar die regen en de donkere
dreigende wolken, maakte fotograferen
onmogelijk. Eigenlijk hadden we al 2 dagen
ongelooflijk geluk gehad met het weer. Meestal
dreigende wolken, maar af en toe absoluut open
hemel en een sterke voorjaarszon.

Even in de rand een opmerking over het hotel. Assion
was eerder al onze thuisbasis en de propere kamers
en relatief goede en vooral goedkope eten is ons
alweer goed bevallen. Bij vorige bezoeken
ontmoetten we eerder slechts de baas des huizes en
nu leek die afwezig. We grapten er al eens over, dat
hij wellicht was weggelopen van zijn bazig vrouwke.
Maar de waarheid bleek erger. Hij lag met
hartproblemen in het hospital, vandaar dan ook de
nervositeit van de bazin. Hopelijk vergaat het hem
goed.

Ripsdorf Kalksumpf
Onze laatste halte was een moerasje dicht bij het
hotel. Daar hadden we vroeger Dactylorhiza soorten
gevonden en Epipactis palustris. Maar die zouden we
nu niet vinden. Het was altijd al een zeer nat gebied.
Maar de toegang was een brede gracht die nu vol
water stond. Langs de kant van het moerasje leek die
wel in een grote plas over te gaan, hier waren zelfs
geen laarzen tegen opgewassen en snorkels hadden
we niet bij, dus schrapten we deze plek ook van ons
lijstje. Ik kreeg daar een berichtje van Marleen: ze
zou het tot haar spijt niet halen.

P&P Orchideeëngazet
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Dag 3 zaterdag 4 juni 2016:
We kregen dus om 8 uur ontbijt. Met negenen aan het
ontbijt ging wat trager dan met zijn tweetjes, maar de
groep werkte voorbeeldig mee. We reden dus langs
de 4 voorbereide vindplaatsen. We vertrokken in de
dikke mist.

Dus vertrokken we naar de 2de vindplaats. Daar
waren euforische reacties i.v.m. de vogelnestjes, die
bleek afstaken tegen de bruine bosbodem. Ook de
andere planten, de bergnachtorchis, de bleke
bosvogel en de vliegenophrys kreeg hun
bewondering.
Vervolgens de grote verplaatsing naar Bürvenicher
Berg. Daar aangekomen nuttigden we eerst ons
lunchpakket. En tot ieders tevredenheid onder een
stralende zon!!! We durfden er amper over praten,
maar dagelijks werden grote hoeveelheden regen
voorspeld. Donderdag startte het met regenen in de
late namiddag, Vrijdag even een bui kort na de
middag en plensende regenbuien, als we reeds zaten
te dineren. Dus droog binnen. Zaterdag even wat
regen rond 15:30 wanneer we van vindplaats 3 naar
vindplaats 4 reden en verder veelal bewolkt, maar
quasi steeds droog en soms zelf open hemel en
stralende zon. De weergoden waren ons goed gezind.

De eerste vindplaats was een uitdaging. De weg naar
die vindplaats liep door een veld met hoge grassen.
PD liep op kop: hij was nat van kop tot teen. We
gaven wat tips en de bedoeling was dat het
gezelschap zelf het veld in ging en zochten naar wat
er stond. Dat leek wonder wel mee te vallen.
Aanvankelijk stonden ze wat in het rond te kijken tot
Jacqueline de eerste bloeiende planten zag staan.
Platanthera
chloranta
en
Cephalanthera
damasonium stonden zo wat naast elkaar...
Vervolgens wezen we hen op de grote kever orchis
en hoe gemakkelijk je die overzag. De volgende
uitdaging was één van die 2 aangebrande orchissen
die er stonden. Ik ging boven de plant staan, met de
plant tussen mijn voeten. Een beetje uit schrik dat die
vertrappelt zou worden. Maar ze vonden hem en
naast de 2 exemplaren die wij hadden gezien, vonden
ze er nog 6 meer! Dus echt wel een voltreffer.
Eigenlijk besteedden we ruim veel tijd aan die kleine
vindplaats. Maar dat had alles te maken aan het
enthousiasme van de groep.

Op die Bürvenicher Berg vonden we alle verhoopte
planten; daar waren overigens nog wat wandelaars
aanwezig. Blijkbaar duiken in het weekend de
wandelaars op. Donderdag en vrijdag leken we overal
alleen rond te lopen.

P&P Orchideeëngazet
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Nu liepen er nog mensen rond. Niet altijd
orchideeënliefhebbers, vaak gewoon weg stappers.
Maar toch ook mensen met duur fotomateriaal die
regelmatig op hun knieën in aanbidding leken te
zitten voor Sint-Orchidee. En daar was weer heel wat
te aanbidden: Orchis anthropophora, Ophrys apifera,
Ophrys insectifera, Dactylorhiza viridis, Neottia
ovata,
Platanthera
chlorantha,
Gymnadenia
conopsea.

De laatste stop voor deze dag was aan het moerasje
nabij Ripsdorf. Jammer genoeg leken we wel
minstens 2 weken te vroeg te zijn. We vonden
massaal veel planten, maar haast nog niets in bloei.
Boze tong ‘Fons’ beweerde dat hij een foto had,
waarop je duidelijk kon zien dat ik daar plantjes aan’t
uitscheppen was... Terwijl ik geknield een foto zat te
maken. Laster!!!
Tegen 17:30 kwamen we aan in het hotel. Ik dook
direct de douche in, korte broek aan, fotos
gedownload en Erdinger Weissbier in de hand. De
groep leek zich goed met elkaar te vinden. Leentje
ontpopte zich als moppentapper en voor Freddy is
niets zoet veilig. We leerden hem kennen als
zoetekauw, die de koekjes van de koffie verslindt en
zijn eigen privé suikerpot kreeg.
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Onze voornaamste zorg was even alles op de juiste
rekening te krijgen. Want de vrouw des huizes was
wat over haar toeren met haar man in het hospitaal
met hartproblemen en ze stond er dus alleen voor.
Enkel een hulpje in de keuken.
Overigens de keuken was wel niet die van een
sterrenrestaurant, maar rudementair gezond voedsel.
Wellicht was het enige ongezonde de hoeveelheid die
je aangeboden kreeg. Vrijdagavond was er
bloemkoolsoep, vis met aardappelen, maar wel grote
schalen vol grote moten vis, in een romige groenten
saus. En chocolade pudding met room als dessert.
Zaterdagavond kregen we eerste een tomatensoep
met rijst (wat goed vulde) en vervolgens
varkensgebraad met ui, vanzelfsprekend kreeg je er
een schaaltje rauwe groenten bij en frietjes. Maar van
dat varkensgebraad waren er zeker wel 3 plakken per
persoon voorzien. Nu bestond onze groep uit goede
eters, maar op het laatste schoten er toch enkele
plakken over. En de bazin dreigde, dat we geen
dessert zouden krijgen als we niet alles op zouden
eten... We kregen toch dessert. En na wat extra
biertjes was het al snel bedtijd.
Dag 4 zondag 5 juni 2016:
Ontbijt om 08:00. Vervolgens de kamers afrekenen
en we konden alweer het veld in. Deze keer onder
een stralende zon. We trokken naar De Moschelberg
bij Lissendorf. Vrijdag hadden we hier één
Anacamptis pyramidalis gevonden en die terug
vinden moest het belangrijkste zijn op deze
vindplaats. Nu vonden we er een 20-tal. Maar er
staan er zeker meer. Ook vonden we een alba
variëteit van Orchis mascula.
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Op vindplaats 2 (De Mauerchenberg bij Gonnersdorf)
vonden we alles wat we wilden tonen. Ik had de
indruk dat iedereen de Neotinea ustulata als meest
bewonderenswaardige soort beschouwde. Toen we
van het terrein weer naar de auto liepen, kwam van
Wim het voorstel om eerst ons voorbereide
programma af te werken en indien er tijd restte, terug
te keren naar deze plek, want we hadden amper tijd
voorzien om een klein deel ervan te bezoeken.

Dus reden we naar –wat toch de belangrijkste plaats
uit ons programma moest zijn, De Kalvarieberg nabij
Alendorf. Eerst lunchten we en de lucht kleurde wel
erg donker. Een Duitse dame, die samen met ons was
toe gekomen, liep naar haar wagen en zei dat het ging
onweren en dat we beter zouden schuilen. Iedereen
pakte zijn regenkledij mee, maar we beklommen toch
de kavarieberg. Op de top, zagen we een heel eind
weg de wolken alsmaar donkerder kleuren, het
donderde hard en de lichtflitsen bleven niet uit.
Gelukkig net niet waar wij stonden. Een Nederlands
koppel uit Alsmeer vervoegde ons even. De man
bood me zelfs een vergoeding aan om mee te mogen
aansluiten. Iedereen was dan ook erg opgetogen toen
we de prachtige hybride tussen Orchis militaris en
Orchis antropophorum = Orchis x spuria konden
tonen.

Even verder stond Orchis morio. Persoonlijk vind ik
dat steeds een leuke plant maar na die prachtige
hybride te zien was hier het enthousiasme wat
kleiner.
De laatste geplande stop was in Alendorf vooraan in
de Wiesbaumstrase. Ook daar kreeg de groep nog 2
‘nieuwe’ plantjes om op hun lijstje van gevonden
planten te zetten. Orchis militaris en de hybride van
Dactylorhiza incarnata x Orchis mascula.

P&P Orchideeëngazet
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Bij het verlaten van het terrein begon het weer te
dreigen, nu drupte het ook even. Maar het gaf ons
amper een aanleiding om regenkledij aan te trekken.
Het was net 15:00, dus er moest nog tijd over zijn,
om zoals voorgesteld door Wim, terug naar De
Mauerchenberg bij Gonnersdorf, nu langs een andere
invals weg, we liepen een dalletje in, in de hoop heel
andere planten aan te treffen. Wellicht planten die
wat meer vocht leken te willen. Maar die vallei was
minder moerrasig dan we dachten. Zelfs in dergelijke
natte weercondities was het dal vrij droog. Er was
geen sprake van moerassige plekken. De flora
verschilde dan ook niet ten op zichte van wat we
eerder op hogere plekken vonden. Helemaal op het
einde van deze prachtig wandeling, werden Wim,
Patrick D en mezelf beloond voor onze
vastberadenheid en inzet. Want we waren tegen een
steile helling opgekropen en vonden daar een
prachtige
grote
bloeiende
bokkenorchis
(Himantoglossum hircinum). Een absolute bekroning
voor een uiterst geslaagd weekend.

P&P Orchideeëngazet

Alles is meegevallen en de gevonden planten stelden
ons tevreden. Misschien één kleine afknapper. 3
mensen die teken vonden op hun lichaam. Zelf vond
ik zondagavond één op de binnenkant van mijn knie.
Cindy plukte die vakkundig weg. Maar dinsdagavond
haalde Martine thuis er nog eentje weg uit mijn zij...
Begin augustus zou het blijken, dat ik besmet was en
een anti biotica-kuur moest starten.
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