
La Roche-en-Ardenne : 17 – 20 mei 2007 
 

 
 
Deelnemers : Jean-Pierre Verduystert – José De Valk – Carlos Tant – Christine De Clerck, Stijn Anciaux 
– Frans Roggeman – Monica Verdonck – Chris Loncke – Luc Platteau – René De Boom. 
 
Donderdag 17 mei 2007 
09u45, in de Koningslosesteenweg te Strombeek verzamelen vier vogelaars, Françis, Chris, Frans en 
René, de koffers werden ingeladen en de vier musketiers vertrokken richting La Roche en Ardenne. 
Na een uitermate rustige rit arriveerden wij omstreeks 11u30 op de parking van ons hotel, Hotel La 
Claire Fontaine Vallée De L’Ourthe (www.clairefontaine.be) gelegen aan de boord van de Ourthe. Na 
een korte verkenning langs de oevers zagen wij Jean-Pierre, José en Monica toekomen. Onder de 
leiding van Jean-Pierre zochten en vonden wij een kroeg waar men zijn boterhammekens mocht 
opeten met een drankje van het huis. 
 
In de namiddag had J-P een wandeling voorbereid in de omgeving van La Roche en Ardenne, 
deelgemeente Maboge. In het centrum vonden wij meerdere nesten van Huiszwaluwen, kunstig 
gebouwd onder de dakgoten. Boven de Ourthe vlogen Boeren en Oeverzwaluwen, en hoog in de 
lucht Gierzwaluwen. Een Fluiter liet zich minutenlang horen en bovendien bewonderen beneden in 
een loofboom. Vuurgoudhaan en Goudhaan zongen hun liedje, een Zwarte Mees vloekte beheerst 
(“dedju-dedju-deduj”). Een Appelvink zipte over ons heen. 
 
Dan maar ons hotel opgezocht de kamers ingenomen, en daar verschenen finaal de laatste maar de 
belangrijkste leden: Kristien, Carlos en Stijn. Het avondeten zou de volgende dagen tot een echte 
topper uitgroeien, een goed gezelschap, en traditie getrouw bestelde de Carlos de passende 
drankjes. 
 



 
 
Vrijdag 18 mei 2007 
Onze onvolprezen gids Jean-Pierre had een wandeling gepland in Samree, een tiental kilometer lang, 
tijdens het zeer copieus ontbijt werd van gedachten gewisseld over wat er die dag zou te zien zijn, en 
als aangename verrassing wandelde plotseling Luc over het terras: De Luc, niet alleen een goede 
vogelaar, maar eveneens een natuurkenner, enfin nen adept van de Frans. De prijs voor de beste 
zang die dag was buiten concurrentie de Boompieper, niet alleen zijn prachtige zang maar eveneens 
de majestueuze baltsvluchten. Een Zomertortel werd gescand, een IJsvogel vluchtte weg over het 
water, een Gele Kwikstaart liet zich horen en zien, een Roodborsttapuit overzag zijn territorium van 
op een paaltje, Kramsvogels tjakten naar mekaar. Tijd om de volumineuze picknick aan te spreken 
welke de hotelhouder had klaargemaakt, en Françis lette erop dat er géén afval werd achtergelaten. 
De namiddag tocht begon uitstekend: een paar Braamsluipers zongen vanuit het struweel, een 
mannetje Grauwe Klauwier showde van op een afsluitingsdraad, en dank zij Monica zagen wij een 
Zwarte Ooievaar termieken boven de velden. Geelgorzen zongen hun bekende symfonie, en als 
toemaatje voor die dag zong een Europese Kanarie zijn schurend liedje. Het werd stilaan tijd ons 
weekend verblijf op te zoeken, waar de benen werden gestrekt onder bijzonder goed gevulde tafel, 
en genoten wij van spijs en drank. 
 

 



 
Zaterdag 19 mei 2007 
De ontbijttafel goed gevuld wachtte op ons, iedereen deed zijn uiterste best zoveel mogelijk 
calorieën naar binnen te werken, en lijk gisteren werd een lunch pakket meegenomen. De wandeling 
van vandaag voerde ons naar Berismenil een tiental kilometer lang en naar Het Struikrovers 
Kruispunt. En ook tijdens deze wandeling werden wij vergast op de prachtige zangvluchten van de 
Boompieper, en de Fluiter liet zijn trillende roller horen. Een Rode Wouw, eerst ver weg en even later 
boven onze hoofden, gaf een demonstratie van zijn zweefvlucht en liet zijn prachtige mantel en diep 
gevorkte staart bewonderen. Een Zwarte Roodstaart zong zijn schurend liedje, een mannetje Tapuit 
vloog van het ene naar het andere hoogtepunt, een vijftal Grote Lijsters speelden samen in de hoek 
van een weide, en finaal wandelden wij door het Fitisland. 
 
Een mannetje Zwarte Specht, roffelde, en floot “kliieeuw“ en knorde. Een Zomertortel zat te zonnen 
in en kale boom. En praktisch aan de rand van het bos een luide zware doffe roep “ kroonnk “, de 
topwaarneming van deze dag een zestal Raven welke hoog in de kruintoppen hun roep ten beste 
gaven, met vluchten tussen de verschillende boomkruinen, een wigvormige staart, een fladderende 
aalscholver vlucht, prachtige vogels met zuivere vocale roep. En net buiten het bos zag Françis een 
Kruisbek boven op een dak. In de velden hoorden wij de zang van de Veldleeuwerik. En ook deze 
mooie dag liep naar zijn einde, het hotel werd opgezocht en na een verkwikkende douche werden de 
benen gestrekt onder de rijk gevulde tafel, de waarnemingen werden terug opgehaald en die Rode 
Wouw werd mooier en mooier. Jean-Pierre had nog een avond wandeling gepland, en daar werden 
heel wat pladijzen platgetrapt. 
 

 
 
Zondag 20 Mei 2007 
De vier dagen zijn voorbijgevlogen. Na een laatste gezamenlijk ontbijt had onze gids een laatste 
wandeling gepland naar Rendeux Haut . Een onverharde bosweg gelegen naast Het Arboretum Lenoir 
met een hoogte verschil van 190 naar 350 meter. Na een korte wandeling naast de Ourthe, waar 
Monica plots een Waterspreeuw opmerkte en wij allen deze wonderbare vogel zagen zwemmen en 
duiken, op een steen staan uitblazen, en dan maar door zijn poten knikken. Een Aalscholver trok over 
onze hoofden. 
 
Een Watersnip liet zich bewonderen, hoe hoger wij klommen hoe mooier het landschap werd, 
gekomen op het plateau konden wij een jagende Boomvalk bewonderen, iets verderop een paar 
zingende Geelgorzen. En plots als uit het niets stormde een Reebok naar ons toe, en wanneer deze 



kerel ons opmerkte maakte hij een haakse bocht en verdween in het struweel. Een koppel 
Appelvinken scheerden zippend over ons heen. 
 
Het werd stilaan tijd aan de afdaling te beginnen. De inwendige mens voelde behoefte aan een hartig 
hapje. Beneden in het dal kregen wij een prachtig toemaatje: een Zwarte Wouw termiekend boven 
de bomen. Gedurende deze vier uitermate mooie dagen werd ons aller Frans te pas en te onpas 
opgeroepen teneinde de ene of de andere bloem-plant-insect of boomsoort op naam te brengen. 
Jean-Pierre gidste ons naar een gezellig bistro waar iedereen zijn keuze maaltijd naar binnen werkte, 
en Françis als toemaatje een bosje vliegen aangeboden kreeg. Bedankt gids nummer één, bedankt 
José, Kristien, Carlos, Stijn, Françis, Chris, Frans en Luc, jullie maakten van dit weekend een topper! 
 

 
 
Volgende vogelsoorten werden waargenomen: 
Aalscholver, Blauwe Reiger, Zwarte Ooievaar, Wilde Eend, Rode Wouw, Zwarte Wouw, Sperwer, 
Buizerd, Torenvalk, Boomvalk, Fazant, Holenduif, Houtduif, Turkse Tortel, Zomertortel, Koekoek, 
Gierzwaluw, Groene Specht, Zwarte Specht, Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik, Oeverzwaluw, 
Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Boompieper, Graspieper, Gele Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, Witte 
Kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Zwarte Roodstaart, Tapuit, Roodborsttapuit, 
Merel, Kramsvogel, Zanglijster, Grote Lijster, Braamsluiper, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Fluiter, 
Tjiftjaf, Fitis, Goudhaantje, Vuurgoudhaan, Staartmees, Glanskop, Kuifmees, Zwarte Mees, 
Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Grauwe Klauwier, Gaai, Ekster, Kauw, Roek, 
Zwarte Kraai, Raaf, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Europese Kanarie, Groenling, Putter, Kneu, 
Kruisbek, Appelvink, Geelgors, Waterspreeuw, Watersnip. 
 



 
 
En als toemaatje de plantenlijst opgemaakt door Frans: 
Ons bezocht gebied ligt in het Ardens district, onderdistrict Ardennen palend aan het district van de 
Hoge Ardennen (boven de 550 m, Baraque Fraiture). Op dit plateau is de vegetatie arm omwille van 
de zure bodem. Dit is het gevolg van de aanwezigheid van fylladen en kwartsieten en het ontbreken 
van kalksteen. Uitgestrekte bossen, vooral fijnspar omheinde weiden zonder veel hagen, hooiland en 
sporadisch ook akkerland. Alleen bij recente kaalslag kon brem, berk en ook bochtige smele, witte 
veldbies zich mooi ontwikkelen. Tussendoor werd ook naar de plantengroei gekeken. Een 
eenvoudige en zeker onvolledige opsomming van de meest opvallende planten werd achteraf 
opgesteld. Het bomenbestand bestaat vooral uit fijnspar, beuk en wintereik. De kruidlaag is 
floristisch arm en bestaat uit o.a: Adderwortel, Japanse Duizendknoop, Veldzuring, Schapezuring, 
Ridderzuring, Grootbloemige Muur, Wilde Akelei, Stinke Gouwe, Gewone Raket, Gewoon 
Barbarakruid, Look-Zonder-Look, Vrouwemantel, Bosaardbei, Gewoon Nagelkruid, Vijfvingerkruid, 
Brem, Heggewikke, Ringelwikke, Hopklaver, Rode Klaver, Witte Klaverzuring, Gewone Reigersbek, 
Robertskruid, Amandelwolfsmelk, Cypreswolfsmelk, Kroontjeskruid, Gewone Vogeltjesbloem, 
Driekleurig Viooltje, Akkerviooltje, Fluitekruid, Peen, Struikheide, Blauwe Bosbes, Boswederik, Echt 
Walstro, Valse Salie, Gewone Brunel, Bosandoorn, Knopig Helmkruid, Muurleeuwebek, 
Vingerhoedskruid, Gewone Ereprijs, Hengel, Smalle Weegbree, Kruidvlier, Witte Rapunzel, Groot 
Hoefblad, Bijvoet, Gewoon Duizendblad, Boerewormkruid, Jacobskruiskruid, Zwarte Knoop, Gele 
Morgenster, Gewoon Biggekruid, Muizeoor, Schermhavikskruid. 
 
Verslag door René De Boom - Foto's door Jean-Pierre Verduystert en Françis Wyns. 


