


Zonsopkomst met zicht vanaf de huisweide nabij l’Oustal. 

Dag 1 (Maandag) 

Na de kennismaking op zondag en een gezamenlijk diner starten we op maandag met de orchideeënweek. 
Vanwege het regenachtige weer is het excursieprogramma licht aangepast en rijden we naar een plek waar 
Mark en Ruud honderden Vlinderorchissen (Anacamptis papilionacea) weten te staan. Aangekomen op de 
parkeerplek laat Mark zien hoe het mechanisme van bestuiving werk bij orchidee. De orchidee lokt 
bestuivers met zijn opvallende kleur (in dit geval magenta van de Vlinderorchis) en geur. Hierdoor denken 
bestuivers dat er nectar te vinden is in de bloem. Doordat zij hun kop in de stempelholte steken krijgen zij de 
zogenaamde stuifmeelklompjes opgeplakt. De bestuivers zijn vaak hardleers waardoor ze meerdere 
orchideeënplanten bezoeken. Hiermee zijn de orchideeën bestoven en verzekerd van nageslacht….althans? 
Er is meer nodig voor nageslacht. Met name schimmels spelen een cruciale rol in dit proces. Meer hierover 
later.  

Lunch op l’Oustal na een ochtend struinen door veldjes met Vlinderorchis en Lange tongorchis. 



We lopen de parkeerplaats af en staan op een fraai uitkijkpunt. Onder aan de helling zien we tientallen 
bloeiende exemplaren van de Vlinderorchis (Anacamptis papilionacea). Tussen de magenta gekleurde 
bloeiaren gaat ook Hondskruid (Anacamptis pyramidalis) schuil, een soort die eveneens magenta van 
kleur is. Daarnaast treffen we, klein maar fijn, Ophrys sulcata, een kleine orchidee uit de Pseudophrys 
groep die helaas geen Nederlandse naam heeft en alleen in het mediterraan gebied voorkomt. Hoewel de 
meeste planten uitgebloeid zijn, treffen we toch nog enkele fotowaardige exemplaren. 

(links) Alle hens aan dek! Fotograferen met harde wind valt niet mee. De fotografen proberen als groep enkele 
planten uit de wind te houden. (rechts) Vlinderorchis staat massaal in bloei. 

Nadat iedereen foto’s heeft gemaakt lopen we verder de helling af naar beneden waar een enorme 
populatie van Lange tongorchis (Serapias vomeracea) staat. Ook op deze plek worden de tongorchissen 
omringd door tientallen bloeiende exemplaren van de Vlinderorchis 
(Anacamptis papilionacea). De Purperorchis, die ook met tientallen exemplaren aanwezig is treffen we 
veelal uitgebloeid aan. We sluiten het bezoek aan de Vlinderorchis af met een bezoek aan een weiland 
vol bloeiende orchideeën dat begraasd wordt door twee paarden. Gezien de massale bloei zijn de 
paarden op het moment in de wei gezet dat de orchideeën net in bloei staan. Kennelijk lusten de 
paarden de planten niet, want het ziet er paars van de bloemen.

klik hier voor video

https://youtu.be/FihqWbzPobw
https://youtu.be/FihqWbzPobw


In een weiland dat begraasd wordt door twee paarden zien we duizenden bloeiende exemplaren van de Vlinderorchis. 
De orchideeën kleuren het weiland plaatselijk magenta. 

’s Ochtends lopen we door veldjes die vol staan met soorten als Lange tongorchis (Serapias vomeracea) en 
Vlinderorchis (Anacamptis papilionacea) en als kers op de taart vinden we nog enkele bloeiende exemplaren van 
van de Ophrys sulcata. 

klik hier voor video

klik hier voor video

https://youtu.be/l8gTjr5gGBY
https://youtu.be/l8gTjr5gGBY
https://youtu.be/15w44tH9FxU
https://youtu.be/15w44tH9FxU




In de middag lunchen we op l’Oustal. De keukenbrigade heeft een heerlijke lunch bereid met taarten van 
bladerdeeg, aubergine, fetakaas, gekarameliseerde rode ui, krielaardappel en zongedroogde tomaat. De 
feestelijke versiering van de taarten met de bloemblaadjes van de goudsbloem maken het geheel af. Na de 
lunch blijven we binnen bij de kachel omdat het regent. Mark geeft een presentatie over de ecologie van 
orchideeën. Want hoe zit het nu eigenlijk met de levenscyclus van orchideeën en wat gaat er  ondergronds 
schuil? Hij vertelt over de ondergrondse levenscyclus, de groei van knollen. Ruud heeft enkele planten uit de 
tuin geschept en deze gaan rond zodat iedereen goed kan zien hoe de diverse delen van een plant eruit 
zien. Tot slot legt Mark uit hoe schimmels een essentieel onderdeel zijn binnen de levenscyclus van een 
orchidee. Alles staat of valt namelijk met de aanwezigheid van de juiste schimmels, een bijzonder fenomeen 
want zonder de schimmels kan een orchidee niet groeien. Aansluitend bekijken we onder de microscoop 
enkele bloemen van orchideeën. Wat opvalt is dat wat haren lijken op een bloem, eigenlijk papillen zijn. 
Soms glad en soms met kleine bobbeltjes. 

(links) Detailopname via de microscoop van een Purperorchisbloem. De bundeltjes met haartjes blijken papillen te zijn.  
(rechts) vlnr Hondskruid (Anacamptis pyramidalis), Poppenorchis (Orchis anthropophora), Vlinderorchis 
(Anacamptis papilionacea) en Lange tongorchis (Serapias vomeracea).  De ontwortelde planten komen uit de tuin van 
l’Oustal en worden naderhand weer teruggezet. In nagenoeg alle gevallen overleven de planten deze ingreep. 

klik hier voor video

https://youtu.be/J_TmVTZtOlQ
https://youtu.be/J_TmVTZtOlQ


Dag 2 (Dinsdag) 

De aftrap van dag 2 is in een heel bijzonder en favoriet grasland uit de reeks die we gaan bekijken. Het is 
botanisch gezien bijzonder rijk. Aangekomen op de plek legt Mark uit dat er een gradiënt in het grasland 
aanwezig is. Op de lager gelegen plekken komt grondwater naar boven dat relatief kalkrijk water bevat. 
Hogerop (we praten over slechts enkele decimeters hoogte verschil!) is het een stuk droger en minder 
kalkrijk. Dat zie je terug in de soorten die er groeien. Op de hoge en 'drogere' stukken zien we Aangebrande 
orchis, Poppenorchis, Hauwklaver, Gewone veldbies,Muizenoor etc. De lager gelegen en natte delen 
bevatten veel Zeggesoorten (Carex). Mark heeft enkele voorbeelden geplukt zodat we het kwetsbare 
grasland niet onnodig hoeven te betreden. Hij toont ons Blauwe zegge, Blonde zegge, Zeegroene zegge en 
een heuse zeldzaamheid: Vlozegge. We struinen nog wat rond in het grasland dat ook bekend is om het 
voorkomen van Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata) en IJle moerasorchis 
(Anacamptis laxiflora). Een zoektocht levert nog Grote keverorchis (Neottia ovata) en Bosorchis 
(Dactylorhiza fuchsii) op. Voordat we naar het aangrenzende bos vertrekken staat Mark met ons stil bij een 
eveneens zeldzame plant: Teer guichelheil (Anagallis tenella). Een soort die in Nederland alleen wordt 
aangetroffen in duinvalleien en kalkmoerassen. In het bos zien we enkele typische vertegenwoordigers van 
loofbossen op kalkrijke bodems. In en nabij de bosrand zien we Rood peperboompje (Daphne mezereum) en 
Vogelnestje (Neottia nidus-avis). De laatste betreft een bladgroenloze orchidee en is voor haar 
voedselvoorziening geheel aangewezen op de schimmel. 

(Linksboven) Blauwgrasland van hoge kwaliteit. (Rechtsboven) Wit bosvogeltje (Cephalanthera longifolia). (Linksonder) 
orchideeënrijke wegberm met o.a.Soldaatje (Orchis militaris). (Rechtsonder) Vogelnestje (Neottia nidus-avis). 



Dag 3 (Woensdag) 

Onze start is op de woensdag traditiegetrouw op de markt van Le Mas d’Azil. Hier verkopen lokale 
producenten  hun producten;  diverse kazen, brood en wijn. Dit is ook de plek waar Ruud een deel van onze 
lunch voor vandaag koopt, die we later in de middag, bij de grotten van Le Mas d’Azil zullen nuttigen. We 
starten in een hooiland dat typerend is voor de Ariege. Het is niet op een helling gelegen maar in een dal. 
Doordat dergelijk graslanden op vlakke bodems goed en machinaal te bewerken zijn verdwijnen deze 
graslanden in een rap tempo. Voor ons reden om het graslandtype te bewonderen. Het biedt namelijk een 
thuis aan diverse soorten orchideeën waarvan de IJle moerasorchis (Anacamptis laxiflora) het meest in het 
oog springt. Het is een orchidee met een fraaie bloeiaar die uit donkerroze bloemen bestaat.  In het 
grasland zien we overigens diverse soorten orchideeën waaronder, Groene nachtorchis (Dactylorhiza 
viridis), Harlekijn (Anacamptis morio), Aangebrande orchis (Neotinea ustulata)  en Kleine tongorchis 
(Serapias lingua). Na het bezoek aan het grasland rijdt Ruud met ons door naar een bakker die slechts n 
product bakt. De fameuze Croustades, een soort taart dat zich nog het meest laat vergelijken met een 
vruchtenvlaai maar met een krokante bodem en bovenzijde. De bakkerij staat bekend om zijn Croustades en 
vanuit heel de omgeving komen mensen hier hun taart kopen. We zijn prima op tijd want de taarten komen 
net uit de oven en zijn nog warm. 

Vochtige hooilanden IJle moerasorchis (Anacamptis laxiflora).  

Vanuit de bakkerij trekken we verder naar Grottes du Mas d’Azil. Door de hevige regenval van de dagen 
ervoor is de grot afgesloten voor het autoverkeer. Wij lopen de grot door en Ruud rijdt om. Aangekomen 
aan de andere zijde van de grot wacht ons een heerlijke lunch van lekkernijen die Ruud heeft aangeschaft 
op de markt. 

klik hier voor video

https://youtu.be/YL4N8Sux9Po
https://youtu.be/YL4N8Sux9Po


Impressie van de markt in Le Mas d’Azil. 







Heuvelland vorm van het heischraal grasland met Groene nachtorchis (Dactylorhiza viridis). 

Kenmerkend voor de Ariège zijn de vochtige graslanden op leembodems. Doordat deze gronden voornamelijk in de dalen 
voorkomen zijn ze goed machinaal te bewerken. Om die reden zijn veel van de graslanden (die overigens vaak agrarisch 
beheerd worden) verloren gegaan. 

klik hier voor video

https://youtu.be/R-zTdf7wpIE
https://youtu.be/R-zTdf7wpIE


Na de lunch bezoeken we een grasland in de heuvels nabij Le Mas d’Azil. Het is een heischraal grasland wat 
de meeste overeenkomst heeft met het Betonico - Brachypodietum dat in Nederland en België wordt 
aangetroffen. Kenmerkend in Nederland zijn de mozaïeken waarin de plantengemeenschap voorkomt. 
Daarnaast herbergt de gemeenschap een aantal typerende orchideeën waaronder de Groene nachtorchis 
(Dactylorhiza viridis). We lopen langs een weiland en zien in de randen al na enige meters de eerste 
orchideeën. Het gaat om de Aangebrande orchis (Neotinea ustulata). Het grasland waar we langs lopen 
heeft nog kenmerken van kalkrijke omstandigheden. Zo treffen we Paardenhoefklaver, Brede ereprijs, 
Klavervreter, Geel zonneroosje, Voorjaarsganzerik en tal van andere indicatoren aan. Aangekomen in het 
grasland legt Mark uit dat we gaan inventariseren. Hij heeft witte plantenstekers meegenomen en samen 
speuren we het grasland paralel aan de bosrand af. Het duurt niet lang voordat Ruud de eerste Groene 
nachtorchis (Dactylorhiza viridis) heeft gevonden. Nu iedereen een zoekbeeld heeft wordt de een na de 
andere plant gezien totdat onze stekers op zijn. De stekers laten we even staan, we volgen de bosrand en 
zien even later de torenhoge exemplaren van de Groene nachtorchis (Dactylorhiza viridis). De forsere 
exemplaren bereiken met gemak een hoogte van 30cm! Op dezelfde plek zien we ook de eerste bloeiende 
exemplaren van de Bosorchis (Dactylorhiza fuchsii). Nadat iedereen beide soorten goed heeft kunnen 
bekijken hobbelen we een stenige helling af. Sinds twee jaar grazen hier ezels  maar vandaag hebben we 
geluk. Nabij enkele bremstruiken zien we de fraaie donkerpaarse stengels van de Paarse aspergeorchis 
(Limodorum abortivum). Een nagenoeg bladgroenloze orchidee die voor haar voedselvoorziening volledig 
afhankelijk is van schimmels. Er staan enkele planten vol in bloei en de fotografen gaan door de knieën om 
de beste plaatjes te schieten. Voldaan keren we terug naar de auto. Onderweg nemen we de bordjes mee 
en genieten van de korte wandeltocht door de bloemrijke graslanden.  



Voor wie het vergeten was…de verschillen tussen links: Harlekijn (Anacamptis morio) en rechts: IJle 
moerasorchis (Anacamptis laxiflora). 

Populatie Kleine tongorchis (Serapias lingua).  



Dag 4 (donderdag) 

Vandaag vetrekken we eerder dan we gewend zijn. Het wordt een bergdag en we zijn onderweg naar de 
Pyreneeën. Ruud en Mark nemen ons mee naar enkele plekken in de bergen waar Vlierorchis en Pyrenese 
kievitsbloem voorkomt. Ook de Bleke orchis (Orchis pallens) en diverse gentianen worden hier met iedere 
excursie gezien. Aangekomen in de buurt van Ax-les-Thermes nemen we een smal weggetje dat ons 
omhoogvoert de bergen in. Haarspeldbocht na haarspeldbocht totdat iemand roept ‘Vale gier!’ Op een vlak 
stuk stopt Ruud de auto en stappen we uit om de gieren te bekijken. De verrekijkers en de scoop geven ons 
mooi zicht op de Vale gieren…althans? Een gier vliegt een kort rondje en landt! Op een rots lijkt de gier 
geland te zijn. We speuren de richel af en wat blijkt…..er zitten 11 Vale gieren bijeen en in de groep Vale 
gieren ontdekken we een Monniksgier, een zeldzaamheid in deze streek. 

klik hier voor video

klik hier voor video

https://youtu.be/8J5ZRWhxyDw
https://youtu.be/ee47iXaZzG0
https://youtu.be/ee47iXaZzG0
https://youtu.be/8J5ZRWhxyDw


Onderweg naar de Col treffen we sneeuw in de Pyreneeën. De storm van de afgelopen dagen zorgt ervoor dat we niet 
de bergen in gaan maar op lager gelegen plekken ons geluk beproeven. 

Nog overdonderd door de overdaad aan gieren rijden we verder. Onderweg roept iemand, ‘hé een witte 
Mannetjesorchis’, iemand heeft een witte variant van de Mannetjesorchis (Orchis mascula) gespot. We 
stappen snel uit en maken foto’s, want op het smalle weggetje is slechts ruimte voor een auto. Door de 
sneeuwval van de afgelopen dagen is Col de Marmare echter afgesloten en moeten we  terug omlaag naar 
Ax-les-Thermes om via Col de Chioula ons doel te bereiken. In een bocht stoppen we en nemen we een 
kopje koffie en een croissant. Nadat de inwendige mens is verzorgd lopen we een weiland in en na enig 
zoeken vinden we de eerste bloeiende exemplaren van de Brede orchis (Dactylorhiza majalis subsp.majalis). 
Onderweg naar de auto zien we nog Bosorchis 
(Dactylorhiza fuchsii), Grote keverorchis (Neottia ovata) en Addertong. Een fraai varentje dat we eerder 
zagen in het vochtige schraalgrasland.  

(links) Addertong (Ophioglossum vulgatum) een fraai varentje dat bestaat uit een blad met daarvoor de bloeiwijze. 
(rechts) Brede orchis (Dactylorhiza majalis subsp. majalis). 



klik hier voor video

https://youtu.be/8J5ZRWhxyDw
https://youtu.be/8J5ZRWhxyDw


We vervolgen onze weg omhoog en op de Col blijkt nog volop sneeuw te liggen en we besluiten door te 
rijden naar lager gelegen plekken met minder sneeuw. Hier staan, hoewel in kleinere aantallen,  eveneens 
Vlierorchis (Dactylorhiza sambucina) en de Pyrenese kievitsbloem. Aan een smal weggetje stoppen we bij 
een kolkende bergbeek. Normaal een bescheiden beekje maar door de smeltende sneeuw voert het op  dit  
moment flink wat water af . We klappen onze tafel en stoelen uit voor de lunch. Vervolgens lopen we een 
wandelpad af en vinden diverse bloeiende exemplaren Vlierorchis (Dactylorhiza sambucina) en 
Mannetjesorchis (Orchis macula). Ook zien we de Pyrenese kievitsbloem mooi in bloei op een helling. Een 
fraaie variant op de Kievietsbloem die we kennen uit Nederland. Echter de soort die wij zien komt enkel 
voor in de Pyreneeën en zou zelfs als endeem kunnen worden beschouwd. De bloem is donkerpaars en 
heeft een geel/oranje binnenzijde. De fotografen vlijen zich neer voor deze mooie bloem. Sommige durven 
zelfs onder de rok  van de bloemen te kijken en fotograferen de binnenzijde. 

klik hier voor video

https://youtu.be/kA2JkWHVp3M
https://youtu.be/kA2JkWHVp3M


klik hier voor video

https://youtu.be/4Tn6Z-xFbRk
https://youtu.be/4Tn6Z-xFbRk


klik hier voor video

https://youtu.be/v1YFLMHG7k4
https://youtu.be/v1YFLMHG7k4


Dag 5 (vrijdag) 

Op de laatste dag van de orchideenweek doen we het wat rustiger aan. We verkennen enkele graslanden in 
de omgeving van l’Oustal. Hier treffen we de Welriekende wantsenorchis (Anacamptis coriophora subsp. 
fragrans) nog in knop. Het is het Zuid-Europese zusje van de Wantsenorchis (Anacamptis coriophora subsp. 
coriophora) die wel aangenaam ruikt, in tegenstelling tot de onaangename lucht van stinkwantsen, de 
gewone Wantsenorchis (A. coriophora subsp. coriophora). In de graslanden die we onderweg zien treffen we 
een aantal bijzondere Ophrys soorten. We klauteren over een raster heen en in de berm zien we een soort 
die we nog niet eerder zagen. Het gaat om de Occidentaalse Ophrys. Een soort uit het genus Ophrys met een 
omstreden wetenschappelijke naam. In de boeken bekend onder de naam: Ophrys exaltata subsp. marzuola, 
Ophrys arachnitiformis, Ophrys arachnitiformis subsp. occidentalis en Ophrys occidentalis. Wij houden 
echter de laatste naam aan en dopen de orchidee tot Occidentaalse Ophrys. ’s Middags gaan we eerst kijken 
bij een kolonie Bijeneters. Deze kleurrijke vogels maken hun nesten in lemige steilwandjes in de wegberm. 
We stoppen het busje in de buurt van een rustplaats. Dit is vaak een plekje tegenover de nestholtes met 
electriciteitsdraden. We hebben geluk en zien een mooie groep Bijeneters op de draden en paaltjes zitten. 
We vervolgen onze weg en stoppen bij een landweggetje. Na enkele meters dient de eerste soort zich reeds 
aan. Het gaat om de Bijenorchis. Een soort die in Nederland sterk is toegenomen de afgelopen jaren. Hoewel 
de soort in Frankrijk relatief algemeen is zien we maar enkele planten. Mark verteld dat deze soort in 
Frankrijk nooit in echte grote aantallen wordt aangetroffen zoals dat in Nederland soms wel het geval is. De 
soort moet het hebben van licht verstoorde grond, bijvoorbeeld een plek waar ooit een molshoop was. De 
fotografen schieten mooie plaatsjes en lopen daarna het weggetje wat verder af. In de berm zien we diverse 
andere soorten: Bokkenorchis (Himantoglossum hircinum), Hondskruid (Anacamptis pyramidalis), 
Vliegenorchis (Ophrys insectifera), Sniporchis (Ophrys scolopax) spelen de hoofdrol. Na ongeveer 200 meter 
wordt het weggetje smaller en gaat over in een paadje tussen struikgewas. We besluiten om weer terug te 
lopen naar het busje. Onderweg zien we enkele fraaie dagvlinders, die beslopen worden door enkele 
excursie deelnemers. 



Links: de hybride tussen Sniporchis (Ophrys scolopax) en Spinnenorchis (Ophrys sphegodes). De hybride werd in 
eerste instantie gevonden door Monique. In hetzelfde grasland trof Mark in alle voorgaande jaren eveneens deze 
fraaie hybride. 
Rechts: Bijenorchis (Ophrys apifera). In Nederland is deze soort de afgelopen jaren sterk toegnomen. 





Nr.	 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

1.	 Welriekende wantsenorchis	 Anacamptis coriophora subsp. fragrans
2.	 IJle moerasorchis	 	 Anacamptis laxiflora (bloei)

3.	 Harlekijn	 	 	 Anacamptis morio (bloei/einde bloei) 
4.	 Vlinderorchis	 	 	 Anacamptis papalionacea (bloei)

5.	 Hondskruid	 	 	 Anacamptis pyramidalis (knop/begin bloei/bloei) 
6.	 Bleek bosvogeltje	 	 Cephalanthera damasonium (bloei) 
7.	 Wit bosvogeltje	 	 Cephalanthera longifolia (begin bloei/bloei) 
8.	 Bosorchis	 	 	 Dactylorhiza fuchsii (knop/begin bloei) 
9.	 Vleeskleurige orchis	 	 Dactylorhiza incarnata (bloei) 
10. Brede orchis	 	 	 Dactylorhiza majalis (bloei) 
11. Vlieorchis	 	 	 Dactylorhiza sambucina (bloei) 
12.	 Groene nachtorchis	 	 Dactylorhiza viriidis (bloei) 
13.	 Brede wespenorchis	 	 Epipactis helleborine (bladrozet) 
14.	 Moeraswespenorchis		 Epipactis palustris (bladrozet) 
15.	 Bokkenorchis	 	 	 Himantoglossum hircinum (knop) 
16. Paarse aspergeorchis		 Limodorum abortivum (knop/begin bloei) 
17.	 Nonnetjesorchis	 	 Neotinea maculata (bloei/einde bloei) 
18.	 Aangebrande orchis	 	 Neotinea ustulata (bloei) 
19.	 Vogelnestje	 	 	 Neottia nidus-avis (bloei) 
20.	 Grote keverorchis	 	 Neottia ovata (knop/begin bloei) 
21.	 Bijenorchis	 	 	 Ophrys apifera (bloei) 
22.	 -	 	 	 	 Ophrys arachnitiformis (einde bloei) 
23.	 Occidentaalse ophrys		 Ophrys occidentalis (einde bloei) 
24.	 Vliegenorchis	 	 	 Ophrys insectifera (begin bloei/bloei) 
25.	 Sniporchis	 	 	 Ophrys scolopax (bloei) 
26.	 Spinnenorchis		 	 Ophrys sphegodes (bloei) 
27.	 -	 	 	 	 Ophrys sulcata (einde bloei) 
28.	 Poppenorchis		 	 Orchis anthropophora (bloei)

29.	 Orchis hybride		 	 Orchis x hybrida (bloei)

30.	 Mannetjesorchis	 	 Orchis mascula (bloei)

31.	 Soldaatje	 	 	 Orchis militaris (bloei/einde bloei)

32.	 Bleke orchis	 	 	 Orchis pallens (begin bloei)

33.	 Purperorchis	 	 	 Orchis purpurea (einde bloei)

34.	 Welriekende nachtorchis?	 Platanthera bifolia (knop/begin bloei)
35.	 Kleine tongorchis	 	 Serapias lingua (bloei)

36.	 Lange tongorchis	 	 Serapias vomeracea (bloei)




