
Les Amouroux 17 tot 21 mei 2015. 
 
Op Les Amouroux heb ik een geweldig verblijf gehad. Ik heb het gebied in mijn hart gesloten. 
Op uitnodiging van Hans en Truus genoot ik een paar mooie dagen op de woonboerderij in 
het land van Lot. Het landschap, de cultuur, het huis,  de velden en de bossen met een grote 
diversiteit aan planten en dieren hebben mij bijzonder getroffen. Wat een fantastische 
streek. Ik sliep in de slaapkamer die vroeger een graandroogzolder was met badkamer in de 
voormalige duiventil. Naar bed als de vleermuizen rond het huis vliegen en gewekt worden 
door het geroep van de wielewaal. Ik zag er wielewalen meer dan ik ooit gezien heb. Ik 
struinde er de velden af naar planten en insecten. De kalkgraslanden zijn uniek en in 
Nederland zou het een reservaat zijn waar je alleen op afspraak en onder begeleiding van de 
beheerder het zou mogen bezoeken. 
Ik zag de bokkenorchis die echt naar bok ruikt. Het purper roze hondskruid en de 
helderblauwe veldsalie die de velden kleuren zover het oog reikt.  

 
Het waren mooie zonnige dagen. Veel vlinders heb ik gezien. Het bloeddrupje, de 
veldparelmoervlinder, groot geaderd koolwitje, metaalvlinder om er maar een paar te 
noemen. Overal het tjirpen van de veldkrekels die gelijk stoppen als je in hun buurt komt.  
Ik zag de rode wouw cirkelen boven de velden en regelmatig passeerde de koekoek om in 
een nabije boom te roepen naar een vrouwtje.  
De boerderij heeft de kleur van het land. Opgetrokken uit stenen van het land en met 
houten spanten uit het bos. Het heeft veel authentieke kenmerken waar  mooie verhalen 
over te vertellen zijn. Mooi vind ik de oude landbouwwerktuigen. De hooischudder en de 
messenbalk. Het schoffeltuig en de ploeg. Werktuigen voor achter het paard. Dat ploegen zal 
niet meegevallen zijn. Hans en ik hebben een plantgat gegraven voor een speciale boom. Dat 
graven was meer hakken en breken. Op 20 mei is de boom geplant. Een Cercis siliquastrum 
of te wel de Judasboom. Vernoemd naar de vorm van de bladeren die op de munten lijken 
die Judas kreeg voor zijn verraad.  
De rijkdom van de weiden is een gevolg van consequent hooilandbeheer. We hebben delen 
gemaaid in de boomgaard, langs de bosschages en rondom de boerderij. Het is te hopen dat 
dit beheer tot in lengte van jaren zal worden voort gezet. Hetzij door een lokale boer die zijn 
vee smakelijk kruidenrijk hooi voorzet in plaats van alleen maar Engels raaigras. Hetzij door 
vrijwilligers die willen maaien en hooien voor het behoud van dit unieke kalkgrasland van Les 
Amouroux. 
 
R.H. 


