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De voorjaarsexcursie 1970 naar de Hautes Fagnes

in de Belgische Ardennen

door: R. van Hulst A. Luitingh P. Roorda van Eysinga en Ph. de Zuttere

Inleiding.

De familie Touw was met hun kindoren Machteld, Pauline en

Ronald al vanaf 4 bezig hier een vakantie door te brengen}

de familie Loode kampoerdo deze dagen met hun zoontjes Eelco

en Martijn; mevr, M. van Wieringen-Groot kon de verleiding niet

weerstaan toch nog mee te doen en kwam met haar echtgenoot na

een vakantie in Luxemburg hier nog de drie laatste dagen van

de excursie meemaken. Op hemelvaartsdag, donderdag 7 mei

waren nog een paar Belgische gasten aanwezig zoals mevr. De

Mevius en de heer Jacques.

Begunstigd door prachtig weer Z'jn zes grote excursies

gemaakt, verdeeld over een groot aantal terrein-typen. Helaas

waren door hot zeer slechte voorjaar de planten van het eigen-

lijke veengebied nog weinig uitgegroeid. Deze winter heeft het

veen van ongeveer november tot _+ 1 mei onder een dikke sneeuw-

Deze keer een langere excursie dan gewoonlijk, nl. van 7

t/m 10 mei, hetgeen voor dit enorme gebied nog lang niet vol-

doende bleek te zijn. Onderdak vonden do deelnemers in de vrije

herberg Auborge Hertogenwald in Charneux, even ten zuiden

van Jalhay; de kampeerders vonden tegenover de herberg een

grasveldje waar zij, genietend van het eerste echte voorjaars-

weer, een prachtig uitzicht hadden over het westelijk deel van

het plateau.
De deelnemers waren: D. de Boer, P. Bos, mej. S. Bregman,

G. Dirkse, H. During, mevr. A. Ellis, W. Ellis, T. Fabius,
J. Frencken, E. Gradstein, R. van Hulst, mej. B. van Leeuwen,
mevr. T. Loode, W. Loode, A. Luitingh, H. van Melick, P. de

Mey, H. de Molenaar, L. Montijn, F. Muller, H. Schoenmakers,

mevr. I. Touw, A. Touw, S. van der Werf, G. van Wirdum, B.O.

van Zanten, Ph. de Zuttere en mej. G. Zijlstra.
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laag gelegen, zodat alleen de beekdalen het voorjaar konden

laten zien| we hehben in deze paar dagen heel wat bomen

giosn zien worden!

Behalve naar de Hautes Fagnes zijn nog twee excursies elders

in do Ardennon gemaakt. De heer Pb. de Zuttere wist ons nog

naar tv/ee zeer interessante terreinen te brongen t.w. een lei-

steengroeve bij Vielsalm en een hoogveengebied op het Plateau

des Tailles waar de Baraque de Fraiture het hoogste punt is,
nl. 6p2 m. Dit hoogveen week zoveel af van de veengebieden in

de Hautes Fagnes dat de lange autorit beslist vergeten werd.

Terugkomend van deze Fagnes aux Kochettes heeft een klein

groepje olv. B.0. van Zanten nog een bezoek gebracht aan een

kalkgebied bij Bévercé. Andere, meestal korte privé excursies

waren: A. Touw naar de Amblève bij Stoumont (niet in de algemene

lijst opgenomen) en G. Dirkce + ¥. Loode naar het begin van de

Gileppe, de Ruisseau Noire + aangrenzende Fagne Leveau.

Bartramia pomiformis


