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Inleiding 
 

Van de kampvoorzitter 

 
Voor jullie ligt het kampverslag van 2 weken Wallis. Een kamp op 1900 meter hoogte. En dat hebben we 

geweten. Natuurlijk houd  je er in je achterhoofd rekening mee dat het koud en nat kan zijn, maar dat is je 

achterhoofd. Je voorhoofd zegt: het is zomer, dus mooi weer (want alleen in Nederland hebben we rotweer). 

 

Dat hebben we geweten. Opstaan met 3 graden is geen pretje. Ontbijten met 7 graden ook niet, al was het 

bewonderenswaardig dat sommigen net deden of er niks aan de hand was en gewoon buiten voor de tent 

het (bijna bevroren) ontbijt naar binnen werkten. Maar als de zon dan boven de kam uitkomt: heerlijk. En 

dan die uitzichten. Iedere dag weer anders, al was het alleen al vanwege de verse sneeuw die (nog hoger) 

viel. 

 
Uiteindelijk hebben we een heerlijk kamp gehad, met prachtige wandelingen, met als letterlijk hoogtepunt 

toch de huttentocht (3.000 meter). En je kan klagen over het weer, maar uiteindelijk hebben we alles 

kunnen doen wat we wilden en viel de regen hoofdzakelijk in de namiddag, avond en nacht. Dan is het alleen 

soppen over de camping. 

 

De sfeer was prima, al was het wel bijzonder dat een aantal kampdeelnemers tussentijds afhaakte. Jammer.  

 

Franke Remerie 

voorzitter 
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Over het gebied 

Vanuit Sion (Wallis, Zwitserland) takt het Val d'Herens af van het brede Rhône dal. Steil omhoog kronkelt een 

smalle asfaltweg richting een besloten vallei. Plots wordt de argeloze bezoeker geconfronteerd met twee 

versteende koeien aan de linkerkant van de weg. Niet vredig grazend maar in een formidabele 

vechthouding. Koppen tegen de grond gedrukt, bilspieren tot het uiterste gespannen. Voor toeristen blijken 

het in werkelijkheid wat nors kijkende zwarte lobbessen die eerder nieuwsgierig dan agressief zijn. 
 

Na het passeren van dit zinnebeeld van Walliser vechtkoeien draait de weg naar het zuiden, richting de 

tunnel onder de beroemde piramides van Euseigne. 

 

Euseigne 
Uitgeslepen en opgebouwd door een oeroude gletsjer ondergaan ze  nu lijdzaam de kracht van de erosie. 

Eens zullen ze verdwenen zijn, nu symboliseren ze de belangrijkste troefkaart van het Val d'Hérens: 

alpennatuur in stenen gevat.  

 

Als een kralenketting rijgen grotere en kleinere dorpjes zich om de enige weg door het dal totdat het 

eindpunt Arolla op ruim 1900 m hoogte is bereikt. Typisch Zwitserse houten huizen, vaak gebouwd op palen 

met tussen vloer en paal een dikke steen tegen de muizen, versterken het vakantie gevoel. Hoger gelegen 
zomerboerderijen zijn echter vaak vervallen. 

Zuivelproductie is er nog steeds maar seizoenstrek 

van beneden naar boven is door veranderde 

bedrijfsvoering niet meer noodzakelijk. 

 

Arolla 
Val d'Hérens was eeuwenlang een besloten 

gemeenschap. Nu is het zomer en winter een 

formidabele toeristentrekker. Van camping tot luxe 

hotels, van skilift tot gemarkeerde wandeling, aan 

alles is gedacht. Als decor dienen de majestueuze 

bergmassieven. Bekleed met lariks- en arvebossen 

of gestoffeerd met alpenweiden. Hogerop strekken 

gletsjers hun ijzige vingers ver naar beneden.  

Kees Boele  

Piramides bij Euseigne Foto: Lute Kamstra 
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Excursieoverzicht  en andere activiteiten 

 

25/7 1.  Wandeling naar de Houtzagerij. 

 2.  Langs de Borgne d'Arolla naar La Gouille. 
3.  Vanaf camping naar Arolla, naar Lac Bleu, via Gouille terug naar de camping. 

 

26/7 4.  Wandeling naar het Monument ten zuiden van Arolla 

 5.  Bas Glacier d’Arolla 

6.  Rondwandeling naar Cabane de la Tsa. Camping, La Gouille, Cabane de la Tsa,  Camping. 

 

27/7 7.  Veentje bij Arolla. 

 8.  Bas Glacier d’Arolla. 

 9.  Korte rondwandeling Euseigne. Pyramides-Beekdal. 

10.  Lange rondwandeling Euseigne-Hérémence. Pyramides-Beekdal-Kerk. 
 

28/7 11.  Vercorin. 

 12.  Evolene – La Giette – Lac d’Arbey – Evolene. 

 13.  Lac Bleu. 

 14.  Cabane de la Tsa via het zuidelijke pad. 

 

29/7 15.  Lana. Met lift omhoog en kruipen op het balkon. Met lift terug. 

 16.  Lana. Met lift omhoog en via het balkon terug naar beneden. 

 17.  La Forclaz – Remaintse de Tsaté. 

 
30/7 18. Stukje richting Cabane Aguille Rouges. 

 19.  Glacier de Ferpecle, wandeling naar de gletsjerpoort. 

  20.  Glacier de Berthol. 

 

1/8 21. Huttentocht naar Cabane de Dix. 

22.  Pramousse, oosthelling. 

23.  Cabane de Tsa. 

 24. Glacier de Berthol. 

 

2/8 26. 1. Glacier de la Plaine Morte vanaf Crans Montana. 
 25. 2. Rondwandeling bij Forclaz. Motau – Tsaté – Mayens de Brena 

 28. 3. Evolene – La Giette – Lac d’Arbey – Evolene. 

21.  4. Huttentocht naar Cabane de Dix. 

 

3/8 29. 1. Veentje boven Arolla 

 30. 2. Cabane d’Aguille Rouges 

  3. Geologische museum; vooraf gegaan door een inleiding van Kees. 

 

4/8 31. 1. Lac de Dix 
 32. 2. Via Ferrata 

 34. 3. Lana, Pic d’Artisinol 

  4. Concert in Les Haudères 

 

5/8 35.  1. Marmotten kijken boven Arolla. 

  2. Huizen in Les Haudères. 

 37. 3. Cabane de Aguille Rouges 

 39. 4. Col de Cou 
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  5. Cabane de la Tsa 

  6. Inleiding mossen door Kees 

 

6/8  1. La Sage 

40.  2. Glacier de Ferpecle 
 41. 3. Veentje Arolla nabij de oven en Cap Vignette 

  4. Glacier de Berthol 

  5. Gezamenlijk eten 

  6. Bonte avond 

   

Kamptekening Lotte en Joost 
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Beschrijvingen van excursies per dag 

25 Juli 2011 

excursie lengte soort Hoogteverschil / 

afstand 

1 - Wandeling naar de Houtzagerij ½ dag Kruipen 20 m / 2km 

2 - Langs de Borgne d'Arolla naar La Gouille. ½ dag kruipen 100m / 8km 

3 - Vanaf camping naar Arolla, naar Lac Bleu, via 

Gouille terug naar de camping. 

¾ dag wandelen 

 

325m / 8km 

 

 

 

 
Camping Arolla  Foto: Kees Boele 
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26 juli 2011 

excursie lengte soort Hoogteverschil / 

afstand 

4 - Wandeling via het Monument ten zuiden van Arolla, naar 

Arolla en afdalen afdalen door het bos naar de camping 

½ dag Kruipen 120 m / 6km 

5- Bas Glacier d’Arolla ¾ dag wandelen 300m / 7km 

6 - Rondwandeling naar Cabane de la Tsa:  

via La Gouille 

1 dag stevig 

lopen 

770m / 7km 

 

4- Sfeerverslag kruipexcursie naar het monument – waardering 9 

Met 9 volwassenen en de 3 jarige Marieke vertrokken we om 9 uur voor de 3 km ‘monumenten wandeling’. 

We wandelden ten zuiden van onze camping met de snelstromende rivier aan onze rechterhand. Het was 

heerlijk wandelweer. Hoewel de tassen wel vol zaten met truien en regenkleding…. ‘Want je maar nooit in 

de bergen’ had Tineke, onze excursieregelaar ons gezegd. Al snel bij de eerste bloemen en even later ook bij 

de paddenstoelen kroop de hele groep over de grond. We keken vol verwondering naar een 

paarlemoervlinder die bevrijdt uit ’t vlindernet zich tegoed deed aan de nectar uit de paarse distel. Heel 
duidelijk zagen we de roltong.  

Bas was alweer op zoek naar een volgende vlinder. Thea had het wel gezien en pakte haar puzzelboekje. 

Jenny en Louis waren drukdoende de planten aan het determineren. Lute en Heidi zochten paddenstoelen 

en zagen warempel een ree! 

Tineke deed haar best om de onderkant van de paarlemoervlinder te fotograferen en liet allerlei dingen aan 

Marieke, haar kleindochter, zien. Lidewijde bewonderde met haar loepje de kop, de ogen, de roltong van de 

paarlemoervlinder. Ze kon ze heel goed bekijken omdat de vlinder minutenlang stil bleef zitten. Ria moest de 

zoogdieren tellen en opschrijven. Helaas heeft ze deze niet gezien, maar wel de prachtige besneeuwde 

bergtoppen glinsterend in de zon.  Een aantal bloemen konden we niet determineren. Dat waren de 
bloemen bij de gedenkfoto’s van de 4 omgekomen mannen. Maar die waren dan ook van plastic.  

Het was een heerlijke dag met nog een drankje  na op het terras in Arolla. En vanaf het terras hadden we 

een prachtig uitzicht op de camping.  

Nog even voor de statistieken (met dank aan de gps van Lute):  

Gemiddelde snelheid naar Arolla: 300 m/uur 

Gelopen: 30 minuten en gekeken: 2 uur en 45 minuten 

Ria en Lidewijde 

6- bijzonderheden 
Vernieuwd pad met grote slingers; goed pad.  Steil dus bij regen moeilijk af te dalen. 

 

 
5 - Bas Glacier Arolla  Foto: Heidi van der Veen 
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27 juli 2011 

excursie lengte soort Hoogteverschil / afstand 

7 - Veentje bij Arolla. ½ dag kruipen 200m / 6km 

8 - Bas Glacier d’Arolla. ¾ dag wandelen 300m / 7km 

9 - Korte rondwandeling:  Euseigne. 

Pyramides-Beekdal. 

¾  dag wandelen 600m (?) / 10km 

10 - Lange rondwandeling: Euseigne-

Hérémence. Pyramides-Beekdal-Kerk. 

1 dag stevig lopen 900m / 15km 

7- Sfeerverslag kruipexcursie veentje bij Arolla – waardering 8 

Een rustige stijging naar Arolla, daarna verder, deels over verharde weg en bergpaadjes lang mooi begroeide 

hellingen. Na een kleine 2 uur hebben we het excursie gebied bereikt. Bij onze koffiepauze worden we 

verrast door een ree die ons op 20 meter passeert. Het veengebiedje is een aanrader, veel, veel soorten. Het 

afdalen naar de tent was in een half uurtje gepiept, even onderbroken door het wachten op een 

roodstaartmoeder die haar jong moest voeren maar ons te dichtbij vond staan. Dit was een aangename 

ontspannen wandeling met een klein gezellig clubje.  

Rik 

Bijzonderheden 
Moeilijk vindbaar. Bij een kleine oven boven het dorp Cap Vignette. 

9 - Sfeerverslag Korte rondwandeling Euseigne – waardering 6,5 

Bij de start van deze ‘warme’ en ‘regenloze’ excursie werd gelijk een snelle en een langzame groep 

onderscheiden. Alhoewel de ‘snelle’ groep tweemaal is ingelopen door de langzame. Verassend was de 

daling waar de wandeling mee begon. Het vooruitzicht de wandeling te beëindigen met een klim was met 

name voor de jongsten niet stimulerend. Er werd druk gevlinderd en gebotaniseerd. En in een gemoedelijk 

gangetje gingen we naar beneden. Toen we aan de klim begonnen, hadden we de ‘snelle’ vlinderaars 
achtergelaten. Helaas begon een regentje dat ons deed besluiten boven langs de verharde weg terug te 

lopen naar Euseigne. 

Anna Schwab  

Marieke met Wijngaard slak  Foto: Heidi van der Veen Ree    Foto: Yolanda ten Thije 
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10 - Sfeerverslag Lange rondwandeling Euseigne – waardering 7,5 

Stevige wandeling rondom de piramides van Eiseigne. Begin was afdalen onder de piramides langs. We 

zagen tijdens de wandeling de piramides van alle kanten. Ver van boven en ook beneden. Vertrek was 10.00 

uur. Na de koffiepauze van 11.00 tot 11.30 uur een klim van 500 meter naar Herémence. Prachtige kerk met 

een hele goede akoestiek. Bijzondere architectuur. Het vervolg van de excursie was moeilijk te vinden, dit 

kostte +/- 3 kwartier. Boswandeling waarbij nog flink gedaald en geklommen kon worden. 16.30 uur voldaan 
terug bij de auto.  

Harry van Haarlem 

 

  

Lute heeft gierzwaluw gevonden  Foto: Yolanda ten Thije Piramide Euseigene   Foto: Kees Boele 

Gierzwaluw    Foto: Lute Kamstra 
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28 juli 2011 

excursie lengte soort Hoogteverschil / afstand 

11 - Vercorin in Val d’Anniviers: hoogveenge-

bied, bereikbaar met kabelbaan 

½ dag kruipen 50m / 4km 

12 - Evolene – La Giette – Lac d’Arbey – 

Evolene. 

¾ dag wandelen 400m / 10km 

13 - Lac Bleu. ¾  dag wandelen 325m / 8km 

14 - Cabane de la Tsa via het zuidelijke pad. 

Heen en terug wandeling 

1 dag wandelen 770m / 7km 

 

9.00 uur. Prachtig weer. Lekker temperatuurtje, zon. Iedereen staat alweer te popelen om weg te gaan. 

Bepakt en bezakt met een of meer stokken kiest iedereen een excursie voor die dag. 

11- Sfeerverslag kruipexcursie Vercorin – waardering 7 

Mooie wandeling. Hier en daar klauteren over rotsen. Veengebiedje lijkt een cirque. Prachtige waterval. Je 

hebt diverse mogelijkheden om verder en hoger te wandelen. Voor nieuwe planten/vogels/vlinders voegt 
het niet veel toe. Deel veengebied is afgezet met stroom, maar je kan er wel in. We hadden tijd te kort 

vanwege de sluiting van de lift. Aanrader is om eerder te vertrekken. 

Nelleke 

Bijzonderheden 
Veel tijd kwijt met autorijden. Dik  uur heen en dik uur terug. De kabelbaan kost veel tijd en sluit om 16 uur. 

Dus (te) weinig tijd om op hoogte rond te lopen. 

12- Sfeerverslag wandelexcursie Evolene 

We vertrekken in 3 auto’s met 13 personen naar Evolene. Parkeren bij de camping blijkt lastig, maar net 

buiten Evolene bij de rioolwaterzuiveringinstallatie is plek zat. Daar wil niemand staan, want je kunt wel 

ruiken wat daar gebeurt. 

Bij het bruggetje moeten de eerste kledingstukken al uit. En…. de zonnebrand komt uit de tas om rijkelijk 

gesmeerd te worden. Naast het bruggetje staat een informatiebord en Jennie zit daar een vogel op 

afgebeeld, enthousiast roept ze: ‘de waterspreeuw!’. Waar, waar, waar, roept de rest. 

Gestaag stijgend lopen we omhoog door een alpenwei. De huiszwaluwen kwetteren ons gedag en net voor 

we in het bos verdwijnen, laat ook het paapje zich uitgebreid bewonderen.  

Zodra we in het bos zijn, komen we orchideeën tegen, de gevlekte, de bruinrode wespenorchis (véél) en één 

exemplaar van de grote keverorchis.  
Hijgend en puffend klimmen we verder. De groep valt een beetje uit elkaar. Halverwege ontstaat er muiterij; 

we hebben trek in koffie. Maar Hans, onze excursieleider heeft het idee: gewoon in je eigen tempo naar 

boven en dan pas pauze.  

Als het grootste deel van de groep boven komt, blijken Tamin en Linda daar al een uur te zitten het 

behoorlijk koud  te hebben. Joke, die iets onder top samen met Hans (notabene!) pauze heeft gehouden 

loopt alvast verder met ze. De rest gaat, in de schaduw, pauze houden. Hoe dom kan je zijn, verder op is een 

met zon overgoten plateau. Dan herhaalt de geschiedenis zich met dien verstande dat het pad naar het meer 

ongeveer op hoogte blijft en bij en wijle behoorlijk breeds is. Heerlijk wandelen dus, met het zonnetje erbij.  

Bij het meer blijken Joke, Linda, Tamin, Joyce, Stefanie en Freek in het restaurant te zitten. Dit is een bezoek 
waard: een open hut met dak, maar om een boom gebouwd. Ze blijken hier heerlijke pannenkoeken en 

abrikozen taart , Tamin heeft helaas het laatste stuk,  te hebben. Maar dat heeft hij wel met 3 anderen 

gedeeld. 

In het meer zit geen enkele Alpen watersalamander. Alle 50 zitten ze in een emmertje van Franssprekende 

kindertjes. Nadat Tineke ze heeft uitgelegd dat salamanders daar niet erg gelukkig van worden, mogen ze 

van de kinderen weer in het meer.  
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Daarna de afdaling.  400 meter weer naar beneden, terug naar het dorp. Als we opstappen, laat de 

boomvalk zich zien. Joke, Tamin, Linde, Joyce en 

Stefanie zijn (alweer) vooruit gegaan en zijn 

waarschijnlijk al onderweg naar de camping.  

Plots komen er donkere wolken aan drijven. Hans 
maant ons om toch maar een beetje door te lopen 

om de regen proberen voor te blijven. Onderweg 

zien we opeens een plek vol met Kruisbladgentiaan. 

Dat lukt. We hebben wel wat spettertjes maar het 

duurt tot 15.30 voordat voor dat het echt gaat 

regenen. En om 16.00 uur komen we in de 

stromende regen op de camping aan. Het was een 

heerlijk dagje.  

Jennie Schouten 

13- Sfeerverslag wandelexcursie Lac Bleu 

Een rustige stijging naar Arolla, daarna verder over klimmende bergpaadjes langs mooie begroeide hellingen. 
Het weer valt geweldig mee. We worden verrast door een reebok met geit en horen herhaaldelijk 

marmotten.  

We komen langs een prachtig veldje met muggen-, honing-, en mannetjes orchis. Een paradijsje. 

Uiteindelijk heeft iedereen het doel bereikt, de groep heeft zich na de lunch gesplitst. We hebben dan Raven 

Gaaien, Notenkrakers, een Apollovlinder en een overdosis orchis gehad. Het was een mooie maar niet voor 

iedereen even gemakkelijke wandeling met een gezellige groep. 

Rik 

Bijzonderheden 
Eerst stijgend naar Arolla, vanuit daar richting Lac Bleu, route difficile en die is inderdaad te moeilijk voor 

mensen met hoogtevrees. Steile delen, kettingen en bruggetjes.  

 

14 – Sfeerverslag wandelexcursie richting Cabane de la Tsa – waardering 8 

Langs het monument de berg op naar Cabane de la Tsa. De hele dag liepen we op een heel goed pad. Een 

stukje omhoog, een stukje plan, een stukje omhoog. Het was meestal erg makkelijk. Het eerste stukje het 

monument raakten we van het pad. Maar eenmaal 

bij het monument aangekomen vonden we het pad 

weer terug. Na het monument was de klim 

begonnen. In totaal hebben we 500 meter gestegen. 
Om ongeveer 10.30 uur hielden we een koffiepauze, 

de lunch was bovenaan.  Na de lunch gingen we snel 

weer terug want de mist waar we in zaten werd een 

regenwolk. Toen we eenmaal naar beneden gingen 

klaarde het weer op. Toen kwamen er ook meer 

vlinders. De groepje hoefde niet te splitsen en ik 

hoefde eigenlijk ook niet te tellen. Ik denk dat komt 

we familie zijn en omdat we maar met zijn 6-en 

waren. Het is een wandeling om aan te raden. Leuk 

voor een volgend kamp  
Lotte Meijer, 9 jaar 

  

Salamander     Foto: Yolanda ten Thije 

Lotte als excursieleidster  Foto: Tineke Schwab 



14 

 

29 juli 2011 

excursie lengte soort Hoogteverschil / afstand 

15 - Lana. Met lift omhoog en kruipen op het 

balkon. Met lift terug. 

¾ dag kruipen 50m / 4km 

16 - Lana. lift omhoog en via het balkon terug ¾ dag wandelen 700m �/ 4km 

17 - La Forclaz – Remointse de Tsaté. 1  dag Stevig lopen 600m / 10km 

16 -  Sfeerverslag wandelexcursie met de lift omhoog bij Lana 

In dichte mist reisden we met iets meer dan 20 mensen al naar Lannaz (= Lana � verschillende spellingen 

gezien).  Bij de stoeltjeslift wierp Lia zich op als reisleidster om de 10% groepskorting binnen te halen. 
Iedereen overleefde de tocht omhoog (marmot en tapuit gespot) en daar voltrok zich de eerste van een 

reeks veranderingen in groepssamenstelling. Een klein deel bleef ter plaatse, een deel maakte een 

balkonwandeling naar het noorden, waarbij de mist geleidelijk aan verdween en in ieder geval het dal mooi 

zichtbaar werd. De voorhoede spotte uitgebreid twee steenarenden, die zich langdurig van boven en van 

beneden lieten bekijken. Gelukkig bleek later dat deze wonderen de achterhoede niet waren ontgaan. Met 

het verdwijnen van de mist verdwenen ook geleidelijk allerlei warme laagjes, zodat de voorhoede in T shirt 

bij een heel klein meertje met veel schaatsenrijders en prachtige salamanders lunchte. De anderen deden 

dat op een eerdere plek. Gelukkig keek er iemand 

goed op de kaart die constateerde dat het pad 

langs het meertje ons weliswaar een prachtige 
wandeling zou opleveren maar ook een aankomst 

in een ander dal! Terug dus, vanaf Vendez, voor een 

redelijk snelle afdaling, dwz het pad daalde snel. 

Wij gedeeltelijk iets minder omdat er koeien liepen 

in hetzelfde gebied en dus het pad veranderd was 

in een koeienpad en amper te onderscheiden van 

de heeeeeel vele ander koeienpaadjes. Op 

wonderbaarlijke wijze werd de groep halverwege in 

zijn geheel verenigd en met de nodige stops waren 

we tegen zessen terug in Lannaz. De voorhoede is  

een serie moppen rijker en de excursieleidster (de 

jongste van deze groep) heeft iedereen veilig teruggeloodst met een zonovergoten afdaling. Overigens is dat 

groepslid technisch aangelegd: niet allen vang ze alles wat beweegt en haar pad kruist, ook weet je bij 
chique bolides onmisbare onderdelen tevoorschijn te toveren die de eigenaar ondanks veel zoekwerk - maar 

zonder boekje, laten we eerlijk blijven - niet had kunnen vinden.  

PS Er was nog een heldin: vanwege blaren geschoeid met een bekend maar hier niet te noemen merk 

sandalen hield zij haar (blote)voeten in alle koeienpaadjes schoon! 

Joke 

 

17 -  Sfeerverslag La Forclaz 

Stevig doorlopend tot Tsaté. Doorgelopen tot 12 uur. Boven veel vanilleorchis bij Remointse de Tsaté. 

Onderweg engelwortel/bereklauw meegenomen om te determineren. Ook wollegras/veenpluis + klavers. 

Uitzicht blijft verborgen achter de wolken, maar de zon komt nu toch echt door. Mooi gebied bij meertje. 

Tineke Doedens 

  

Linda zoekt salamanders   Foto: Lute Kamstra 
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30 juli 2011 

excursie lengte soort Hoogteverschil / afstand 

18 – Stukje richting Cabane des Aguilles 

Rouges. Hellingbos  en bergweide 

½ dag kruipen 300m / 4km 

19 – Glacier de Ferpecle, wandeling naar de 

gletsjerpoort. 

¾ dag wandelen 200m / 5km 

20 – Glacier de Berthol. 1  dag Stevig lopen 900m  / 14km 

 

18 -  Sfeerverslag kruipexcursie richting Cabane des Aguilles rouges 

We hebben nog geen 20 minuten gelopen of de eerste laag kleding ging uit. Al snel liepen we in de korte 

broek vol gesmeerd met factor X in de zon. Voor ’t eerst dit kamp was het zo vroeg zo warm. 

Wij liepen de kruipexcursie en deden de naam eer aan. De bebouwing waren we nog niet eens voorbij of de 

1e kop koffie werd al gedronken. Er werden heel veel vlinders gespot en gedetermineerd, evenals planten. 

Dat leverde weer nieuwe soorten op, maar vooral leerden wij nauw verwante soorten planten te 

onderscheiden.  

Tot nu toe bleek het onmogelijk met een zelfde groep thuis te komen, het lukte ons vandaag om én niet te 

verdwalen (maar of we de goede weg hadden is de vraag) én bij elkaar te blijven tot ons eindpunt. 
Tenminste als je ’t dorp Arolla als eindpunt beschouwt en niet de camping. 

Ze stralend als het tussen 10.00 en 14.00 uur was, werd ’t verder die hele dag niet. Nu bijvoorbeeld zitten we 

weer in de tent te luisteren naar de drizzel. Die lijkt nu te stoppen. Tijd om naar buiten te gaan om daar onze 

dagelijkse prut te maken.  

…. O nee, toch niet naar buiten, de regen gaat door…. 

Lia en Tilly 

19 -  Sfeerverslag wandelexcursie Glacier de Ferpecle – waardering 8+ 

Heerlijke rustige wandeling met een gezellig groepje. Vlinders vielen in het aantal wat tegen, maar wel 

bloemrijk. Doorlopen naar de terugtrekkende gletsjer is zeer de moeite waard. 

Voor de gletsjer is het eenvoudig route volgen en nauwelijks stijgen. Wil je naar de gletsjerrand dan is het 

wat klauteren over puin. 
Kees Boele 

Bijzonderheden 
Wij hebben illegaal geparkeerd bij 

hotel de Ferpecle. Beter is om even 
door te rijden naar de volgende P.  

 

  

Glacier de Ferpecle     Foto: Kees Boele 
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20 -  Sfeerverslag loopexcursie naar Glacier de Berthol (1) – waardering 7 

Met een veelbelovende lucht boven ons vertrokken we vanochtend vanuit het kamp richting Glacier de 

Berthol. Met 4 jongeren en 3 volwassenen waaronder Hans het vogelboek, kwamen we na Arolla bij de 

krachtcentrale waar we getuige waren van een spectaculaire helikoptershow, de meermalen landde naast 

de plek waar wij aan het zonnebrandsmeren waren, om mensen, honden en voedselpakketten op te pikken. 

Heel indrukwekkend, de helden van vandaag die daar uit het propellerende monster springen. Verder 
omhoog hadden we onze lunch onder het wakend oog van de blauwe Maria en deden een spectaculaire 

vogelontdekking, waar Hans een half uur vertraging door op liep, nadat de rest verder was gegaan. Maar na 

20 meter stijgen zaten daar opeens onze excursieleider en zijn kompaan weer op de grond. Ze zouden wel 

op ons wachten tot we terugkwamen van de gletsjer. Vanaf toen waren het alleen de vrouwen die nog over 

waren, en ik. Een volledig niet- hiërarchisch, matriarchisch en prachtig samenwerkend team hebben wij als 

dus de Plans de Berthol bereikt, op 2662 meter hoogte, in voorbeeldige harmonie. Gelukkig kwam een half 

uur later Hans die zich uiteindelijk toch had losgerukt van het nest van onze wondervondst, toch nog de eer 

van het mansgeslacht redden en heeft hij ook het eindpunt gehaald. Op de terugweg, dansend naar 

beneden, was tot onze geringe verbazing het wachtcomité al vertrokken en hebben we een zonder warm 

onthaal onderaan de pas onze terugweg moeten voortzetten. Maar niet ten kosten van de sfeer, we 
kwamen fluitend en huppelend terug op het kampterrein aan, om snel te kijken of we toch niet die 

helikoptervlucht hadden gewonnen. 

Bas van As 

20 -  Sfeerverslag loopexcursie naar Glacier de Berthol (2) – waardering 9 

De rotskruiper 
Mei 1982. Rond 2000 meter hoogte, Ötztaler Alpen, Oostenrijk tijdens een huttentocht met leerlingen van 

4Havo en 5VWO en enkele collega’s onder wie de amanuensis, een enthousiast en kundig vogelaar. Op circa 
200 meter afstand tegen een donker vooroverhellend rotsmassief is een rood-wit vlekje zichtbaar dat zich 

langzaam verplaatst, lijkt te verdwijnen maar  plotseling weer opdoemt even verderop en dan definitief in 

het niets  oplost.  

Het was zijn eerste ,want nooit eerder in de bergen geweest. Ook de mijne, want tot dusver te vrijblijvend 

gevogeld? Hoe dan ook, de kiem die al lang geleden in mijn jeugd was gelegd, zich in mijn studietijd 

langzaam  had ontplooid en een enorme stimulans kreeg direct daarna in het Zuid-Amerikaanse regenwoud,  

zou in mijn latere leven tot wasdom komen. Zoveel stond voor mij op dat moment vast. 

30 Juli 2011. Rond 2500 meter hoogte, nabij de gletsjer van Arolla, Wallis, Zwitserland tijdens een KNNV-

kamp in het gezelschap van een klein maar geïnteresseerd groepje natuurliefhebbers. Koffiepauze op een 

plateau na een inspannende klim omhoog. De jongsten zijn alvast doorgelopen want hadden al te lang 
moeten wachten. De vrouwelijke deelnemers zijn in aantocht…. 

Een zacht tweetonig gefluit weerkaatst tegen de rotsen. Een schaduw fladdert langs mijn hoofd en  

verdwijnt om de hoek van de uitstekende rotswand. Hoewel, schaduw? Ik meen toch een rode kleur te 

hebben waargenomen. In een flits weet ik dat het na zoveel jaren eindelijk is gelukt. Maar uiteraard smaakt 

dit naar meer. Ik sta bliksemsnel op en loop voorzichtig op de plaats af waar ik hem zag verdwijnen.  Niets 

meer te zien, helaas. 

Het derde kopje koffie heb ik nog niet met mijn lippen beroerd of mijn naam wordt geroepen. De inmiddels 

gearriveerde dames hebben een voor hen onbekende vogel gezien. Ik weet uit hun beschrijving direct hoe 

laat het is en laat de koffie de koffie .  Zij zitten onder een licht overhellende rotspartij. En daar scharrelt,  
zich vastklampend  aan  de onregelmatigheden van het 

Rotskruiper Juveniel        Foto's: Aart Noordam 
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substraat, met de lange snavel vol insecten hij of beter gezegd zij rond.  Niet doelloos blijkt al snel. Haar 

gefluit wordt beantwoord door twee piepende grijze koppies op een meter of twee naar rechts, uitstekend 

boven een richel. Het naar beneden kletterende water even verderop overstemt bijna de moeder-

kindcommunicatie. De hongerige magen worden gevuld, het gepiep verstomt en de voedseljacht wordt 

hervat. Alleen het geklater van het water is nog hoorbaar. 
Dit tafereel zal zich nog enkele malen herhalen. Ook  vader laat zich een keer zien. 

Twee uur later valt mij op hoe groot de jongen eigenlijk al zijn. Ze fladderen flink met hun vleugels en wagen 

zich al een eind verder op de richel. Aanvoer van voedsel en afvoer van faecespakketjes wisselen elkaar af. 

Het duurt niet lang meer of de jeugd vliegt uit. 

Twee dagen later laat vader zich niet meer zien. Eén jong blijkt verdwenen. Moeder vliegt zich het vuur uit 

de sloffen om de honger van het overgebleven jong te stillen. Een toevallig passerende zwarte roodstaart 

wordt fanatiek verjaagd. Intussen probeert ma haar kind te verleiden zich van de richel de rotsen op te 

wagen door al fluitend  op een paar meter rond het nest met haar snavel vol voer rond te schuifelen.  Dat 

blijkt nog een brug te ver. Het wanhopig roepende  jong wordt door zijn goedbedoelende moeder 

uiteindelijk  op zijn wenken bediend. Voor vandaag staakt zij haar pogingen maar. 

   

Vijf dagen nadien lijkt het nest verlaten. Toch weer dat fluitje. Een van beide ouders fladdert langs. De richel 

blijft evenwel leeg. Dan een luid gepiep. Ik loop de hoek om en zie een jong,  Het  zit op een pijler van een 

betonnen constructie die de sterk overhellende rots in bedwang moet houden. Kruipen en fladderen gaat 

hem goed af. Veel voedsel lijkt hij niet te vergaren. Honderdvijftig meter hoger op een andere rots tref ik 

moeder aan. Zij is heel wat succesvoller. Een of twee buitgemaakte Sint-Jansvlinders steken aan weerszijden 

van haar snavel uit. 

Met zo’n moeder hoef je je als onervaren jongeling geen zorgen te maken… 

Hans van As 

Hans van As  Foto: Kees Boele 
Rotskruiper moeder met jong   Foto: Kees Boele 
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31 juli 2011   

Sfeerverslag activiteiten middag en pannenkoeken eten 

Vanmorgen ging een aantal groepsleden nog op excursie, hoewel het een ‘vrije’ dag was. Anderen luierden 

in de zon, lazen een boekje, deden een wasje, etc. Daar de zon volop scheen werd er zelf een groepslid in 

bikini gesignaleerd! Om 14.00 uur begonnen de spelletjes, tot 16.00 uur. Iedereen had zich uitgesloofd om er 

iets leuks, educatiefs of hersenbrekends van te maken. Veel verschillend en veel plezier. Het leuk om de 

anderen eens op een andere manier mee te maken en te leren kennen. Alle uitslagen moesten bij Franke 

ingeleverd worden, inclusief de juiste oplossingen.  
Nog steeds zon en om 17.30 uur begon het pannenkoeken bakken. Ook hier veel creatieve en nieuwe 

recepten. Over en weer werden pannenkoeken besteld en gehaald. Nog steeds geen (echte) regen, slechts 

een enkele spat. Daarna afwassen en op naar de choc in de convo.  

Een leuke dag! 

Ria en Lidewijde 

 

 

Verdeling in groepen, spelletjesmiddag        Foto: Yolanda ten Thije 

Natuurcryptogrammen 

1. Almelo: Vandaag staat-ie op groen  (Herman Finkers)  

. . . . . . . . . .  (10 letters)       Morgenrood 

2. Wit poeder voor Belgische plaats, daarna Brabants water tussen voorzetsel.  

. . . . . . . . . . . . . .  (14 letters)      Sneeuwgentiaan 
3. Dit natuurlijk mineraal is met dit zaaghulpstuk moeilijk te zagen 

. . . . . . . .  (8 letters)       Steenbok 

4. Dit knaagdier leeft op grote hoogte 

. . . . . . . . . . .  (11 letters)      Alpenmarmot 
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5. Dit dier laat graag zijn ‘stuk’ horen 

. . . . . . . . . . .  (11 letters)      Notenkraker 

6. Dit kleine meisje bloeit na deze spinthoutbomen 

. . . . . . . . . . . .  (12 letters)      Wilgenroosje 

7. Hier maakt men op grote hoogte soep van 
. . . . . . . . . .  (10 letters)       Bergvenkel 

8. Hij staat achter een oordeel en komt na een vrouwelijke inwoner van het Ottomaanse Rijk 

. . . . . .           . . . . .   (6 en 5 letters)     Turkse Lelie 

9. Tussen de keiharde smaakmaker wast hij hiermee zijn handen 

. . . . . . . . . . . . .   (13 letters)      Rotszeepkruid 

10. Deze zwarte halve noot kronkelt 

. . . . . . . . .  (9 letters)       Hazelworm 

11. Deze hooggelegen Zwitserse plaats fladdert 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (18 letters)     Bergluzernevlinder 

12. De schone (mooie) jongen loopt het 
. . . . . . . . . . . . . . (14 letters)      Adonisblauwtje 

Louis en Thea  

     

  

 

Spelletjesmiddag en pannenkoeken eten      Foto's: Yolanda ten Thije en Kees Boele 
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1 augustus  

excursie lengte soort Hoogteverschil / afstand 

21 - Huttentocht naar Cabane des Dix 2928 1 dag stevig lopen  1100m� / 8km 

22 - Pramousse, oosthelling. ½ dag kruipen 300m / 3km 

23 - Cabane de la Tsa. 1 dag stevig lopen 770m / 7km 

24 - Plateau bij Mariabeeld onder Glacier de 

Berthol 

¾ dag Observeren rode 

rotskruipers 

400m / 8km 

21 - Sfeerverslag Huttentocht Cabane de Dix  

Route: Camping Arolla – Montagne d’Arolla – Col de Riedmatten – Glacier de Cheilon – Cabane des Dix. 
Deelnemers: Franke, Nelleke en Tamar Remerie; Stefan Berendsen; Tineke Doedens; Anna Schwab; Frans 

Roozen; Tamin Noordam; Claudine Holla. 

 

Dag 1, maandag 1 augustus  

Vol enthousiasme beginnen we aan onze huttentocht vanaf de camping in Arolla (1970m).  

De weersvoorspelling voor vandaag en morgen is goed: zonnig en warm (“korte broeken weer”). De route 

loopt bijna duizend meter omhoog via het dorp Arolla over de hellingen van de Montagne d’Arolla via de Col 

de Riedmatten (2943m) naar de Cabane des Dix (2928m). 

We wandelen over een gestaag stijgend pad langs schitterende alpenweiden. De hellingen zijn bezaaid met 

bloemen en het uitzicht over de omringende bergen en gletsjers is prachtig. We rusten een paar keer uit om 
wat te drinken en te eten en om van het uitzicht te genieten. 

Rond het middaguur bereiken we de Col die ons een mooie doorkijk biedt naar de andere kant van de vallei. 

We zoeken een plekje in de rotsen om de lunch te gebruiken. Er is hierboven niet veel ruimte en af en toe 

moeten wij onze rotsrichels verlaten om de groepjes hijgende wandelaars die naar boven komen te laten 

passeren. De meeste wandelaars geven de voorkeur aan de smalle doorgang van deze Col boven de steile 

wand met twee loodrechte ladders door de Pas de Chêvres, 250m verderop (niet geschikt voor ongetrainde 

bergwandelaars en zeker niet voor mensen met hoogtevrees). 

Na de lunch beginnen we aan de steile 

afdaling vanaf de Col de Riedmatten naar 
beneden. Het pad is modderig en bezaaid met 

gruis en puin. We zetten ons schrap en 

schuifelen voorzichtig naar beneden. Zonder 

problemen (glij- en valpartijen) bereiken we 

de puinhelling beneden. We springen en 

klauteren verder door blokkenterrein richting 

de Cheilon gletsjer. Via een eenvoudig houten 

bruggetje steken we een gletsjerriviertje over 

en komen we op het ijs - of wat daar van over 

is want in deze tijd van klimaatverandering 
trekken de gletsjers zich overal gestaag terug. 

Toch zien en voelen wij het ijs van de 

gletsjertong voor ons en onder ons. Dit blijft 

een aparte ervaring. We volgen de rode 

markering naar de overkant.  

De laatste tweehonderd meter lopen we over een steil pad naar de hut, de Cabane des Dix, Hier wacht ons 

het huttenonthaal: bouillon (Tineke heeft voor ons bouillonpoeder meegenomen), thee, sloffen, rust. Op het 

terras genieten we van het uitzicht op de imposante Mont Blanc de Cheilon en de gletsjers daaromheen. 

Heerlijk, om hier op 3000m te ontspannen en bij te komen van onze tocht.     

In en rond de hut verzamelen zich alpinisten die zich wagen aan beklimmingen van deze en andere bergen. 
Een groepje oefent knopen voor de “spletenredding”. De stijgijzers en touwen liggen op het terras te 

drogen. Tegen 19.00 uur begeeft iedereen zich naar binnen voor het avondeten. 

Excursieleider Tineke Boele    Foto: Claudine Holla 
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In de eetzaal is een tafel voor onze groep gereserveerd. Het eten smaakt uitstekend na zo’n dag: 

groentesoep, sla, rijst met vlees of vegetarisch, dessert. Mevrouw de huttenwaard gaat de tafels langs om te 

zeggen dat iedereen  vanavond is uitgenodigd om deel te nemen aan het vieren van de nationale feestdag 

van Zwisterland. Vandaag, op 1 augustus, wordt het ontstaan van Zwitserland gevierd. Wilhem Tell schoot 

met zijn kruisboog een pijl door de appel op het hoofd van zijn zoon en stichtte daarmee de Zwitserse 
federatie, de oudste democratie van Europa.  

Buiten serveren medewerkers van de hut 

glühwein (“vin chaud”). In de schemering 

steken zij een vreugdevuur aan. En 

vervolgens is het tijd voor de vuurpijlen. In 

het donker leveren die een prachtig 

schouwspel op tegen de achtergrond van 

de bergen. 

Na afloop van het vuurwerk en met enkele 

warme wijntjes achter de kiezen begeven 
wij ons langzaam in de richting van onze 

slaapzaal (“dortoir”). Het slapen is niet voor 

iedereen een onverdeeld genoegen. De 

nacht is warm, het bed te klein, de buren 

snurken. De oordopjes houden de ergste 

geluiden op afstand en zo rusten we toch 

enigszins uit. 

 

Dag 2, dinsdag 2 augustus   

Wederom is het een prachtige dag. Het 
ontbijt bestaat uit muësli, brood, jus, thee en oploskoffie. We tappen “bergthee” voor onderweg. Helaas is 

de groep het niet eens geworden over de te volgen route voor de terugweg. Eén groep kiest voor dezelfde 

weg terug, via de Col de Riedmatten. De andere, wat grotere groep kiest voor het pad naar het Lac des Dix. 

Bij de stuwdam nemen ze de bus naar het dorpje Mache. Van daaruit loopt een pad naar Euseigne alwaar de 

bus ze terugbrengt naar Arolla.  

 

Het kleine groepje “heen-en-weer-gangers”(Anna, Frans en Tineke), ziet de andere groep vertrekken vanuit 

de hut. Ze dalen stijl af, vanuit de hut en lopen gestaag over een grote vlakte, iets stijgend naar een klein 

colletje, tot ze verdwijnen achter een bergpuntje. Schitterend om ze te zien lopen als kleine wezentjes in het 

immense landschap. 
De terugtocht via Col de Riedmatten is mooi. Het landschap ziet er anders uit, doordat de zon in het oosten 

staat. Nog even genieten van de gletsjers rond de hut. De gletsjertong terug oversteken. Over de gletsjer 

lopen weer allerlei waterstroompjes. Totdat we op het deel komen, dat niet door de zon wordt beschenen. 

Daar zijn de smeltstroompjes weer bevroren tot vreemde ijssplinters. Naar de Col de Riedmatten  omhoog 

gaat makkelijker het afdalen, de dag ervoor. Nog even zoeken naar de Matterhorn in de verte. Altijd leuk om 

dezelfde route vanuit een ander gezichtshoek te beleven.  Gingen we de eerste dag gestaag  omhoog, 

voortdurend die Col voor ons in de hoogte. Nu zien we vanaf de Col hoe groots en ruig het landschap was 

naar Arolla toe. De pieken van de berg “Mon Petit Rouge”  zie je in allerlei veschillende perspectieven.  

Halverwege nemen we een lange pauze, zodat ik nog even naar een piekje kan klimmen, dat je vanuit de 

tent steeds ziet met die lawineobstakels erop. Helaas niet zo’n leuk pad, meer een skiroute. Kaal en breed. Ik 
kan Col de Riedmatten niet meer zien: Mon Petit Rouge zit er voor. Als ik weer afdaal zie ik Frans en Anna 

heen en weer rennen en zwaaien met kleren, om zich een groepje nieuwsgierige koeien van het lijf te 

houden! 

De verdere afdaling gaan we rustig, gezellig kletsend, voort, vooral de 2e helft genietend van de vele 

bloemen.   

Huttentocht naar Cabane des Dix    Foto: Claudine Holla 
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De anderen,Tamin, Tamar, Stefan, Claudine, Franke en Nelleke lopen over een smal paadje tussen de gletsjer 

door. Het is hier ruig en verlaten. Langzaam komen we steeds meer begroeiing en vlinders tegen. In de verte 

zien we steeds meer van  Lac des  Dix.  

De tocht rond het meer is prima te doen. Vlak met aan beide zijden bloemen, koeien en andere wandelaars. 

Aan het eind van het Lac moeten we nog even stijg afdalen en wacht ons de bus. Die brengt ons in 3 etappes 
weer naar de camping (Afdalen naar Lac des Dix, route langs het meer 840�naar Le Chargeur (2089) Met de 

bus naar Mâche. Lopen naar Euseigne 340�. Daar de bus terug naar Arolla. ) 

We hebben allemaal genoten van een onvergetelijke huttentocht! 

Claudia Holla met aanvullingen van Tineke Doedens en Tamar Remeri 

Bijzonderheden 
Vanuit de camping naar Arolla , pad naar Col de Riedmatten, vervolgens  over mansgrote keien via 
aangegeven pad naar de gletsjer, over die uitloper van de gletcher en weer over keien naar de cabane. 

Bellen naar cabane of het pad veilig is, dat is afhankelijk van evt. sneeuwval. 

22- Sfeerverslag kruipexcursie Pramousse 

Na een tamelijk koude nacht ontbijten bij een temperatuur van 2,3 °C.  Hoe lekker kan dan warme 

havermout zijn! Hoewel de eerste nacht in Arolla het koudst was (-5,5 °C) het ijs kon van de camping tafel 

gekrabd worden.  

Maar goed, koude heldere nachten geven overdag warme zonneschijn. Vanmorgen werd afscheid genomen 

van een groepje huttentocht-gangers, die hadden vandaag maar liefst een klim van 1100 meter voor de 

boeg. Wij gingen met ‘keutel’ groepje langs de rivier richting Pramousse. Daar de weg overgestoken en over 

het lage bospad weer terug naar Arolla. Omdat het zonnig weer was, kon er uitbreid gevlinderd worden, 

maar liefst 20 soorten konden genoteerd worden waaronder de apollovlinder. Ook de notenkraker liet zich 
goed zien. Het was een gemoedelijke met een laag tempo en diverse eet/determineer pauzes. Op het terras 

in Arolla was het goed toeven met een frisse drank. Kortom een gezellige dag.  

Marianne Folbert 

 

24- Sfeerverslag Plateau bij mariabeeld onder Glacier de Berthol – waardering 9 

Doel was het nest van de rotskruiper (zie verslag 20 (2) van 30 juli). Vandaag nog 1 jong met moeder. 

Tweede jong en vader niet gezien. 

Kees Boele 

 

 

  

Kijken naar de rotskruiper      Foto: Kees Boele 



23 

 

Nachtelijke sterrenexcursie met Aart 
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2 augustus 2011 

excursie lengte soort Hoogteverschil / afstand 

25 - Rondwandeling bij Forclaz; 1731�2379m 

Motau – Tsaté – Mayens de Brena 

¾   dag wandelen 600m  / 8km 

26 -  Glacier de la Plaine Morte vanaf Crans 

Montana. 

1 dag wandelen 200m / 4km 

28 - Evolene – La Giette – Lac d’Arbey – 

Evolene. 

¾ dag wandelen 400 m/ 5 km 

26 - Wandelexcursie glacier de la Plaine Morte 

Erg veel autorijden  (1,5 á 2 uur) om bij de lift te komen. Indrukwekkend uitzicht. 

 

 
Glacier de la Plaine Morte      Foto: Lute Kamstra 

  

Foto: Yolanda ten Thije 
Foto: Lute Kamstra 
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3 augustus 2011 

excursie lengte soort Hoogteverschil / afstand 

29 - Veentje boven Arolla ½ dag kruipen 200m / 6km 

 30 - Cabane d’Aguille Rouges 1  dag Stevig lopen 900m  / 12km 

Geologische inleiding van Kees. 1 uur   

Geologische museum Les Hauderes 2 uur Bijz: geopend om 16.00 uur. Toegang € 4,00 

pp. Groepskorting € 1,00. 

29 a – Sfeerverslag kruipexcursie, veentje boven Arolla  

We starten de dag met prachtig weer. Volgens onze kampweerman, in de vorm van Frans, was er na 10 uur 
kans op regen. De hooggelegen vennetjes boven Arolla stonden vandaag op het programma. We klommen 

vanuit de camping naar boven. Een gedeelte van de groep parkeerden hun auto in Arolla bij het Kurhaus en 

miste het eerste gedeelte van een prachtige wandeling. Tijdens de wandeling had ik mijn camera met de 

telelens in de aanslag in de hoop om een notenkraker te kunnen scoren. 

We hielden onze koffiepauze op een veldje dicht bij het restaurant. Samen met Bert keek ik naar een 

dwergblauwtje. Linda ving voor ons een erebia met afwijkende vlekken.  De determinatie van de erebia 

vonden we een leuke klus voor Franke die inmiddels ook op het veldje was gearriveerd. 

Na de koffiepauze splitste de groep zich op. Anna wilde met de kinderen naar een beekje. De floristen naar 

de vennetjes en Franke, Frans en ik besloten om een iets minder toeristische route te nemen. De lucht 

betrok en Franke besloot om regelrecht naar de auto terug te lopen. Hij bood ons nog een lift aan maar die 
wezen we helaas af. Koud 5 minuten later begon het te plenzen. Ik had mijn camera net op geborgen en 

stond oog in oog met een ree. Vliegensvlug pakte ik mijn camera weer. Het was erg donker. Met een iso van 

1600 en een sluitertijd van 1/15 maakte ik de foto. Ik had er weinig vertrouwen in maar op de laptop zag de 

foto er redelijk uit. 

Het begon te plenzen en te onweren. Dit was niet leuk meer. Gelukkig konden we in Arolla bij het winkeltje 

schuilen. We kwamen de rest van de groep, die ook te voet naar boven zijn gegaan, daar weer tegen. Na een 

kwartiertje klaarde het weer op en liepen we snel naar de camping terug. 

Kwart over twee hield Kees college in een prachtige accommodatie. Hij wist zijn publiek te boeien met een 

verhaal over het ontstaan van het gebied vanaf het Carboon tot de huidige situatie. Onze luifel was het 
spreekgedeelte en op het gazon waren de zitplekken met uitzicht op de bergen. De lucht was weer helemaal 

opengetrokken en sommige toehoorders zochten de schaduw van de luifel. Kwart over drie ging de helft van 

het kamp naar het geologie museum. Ik koos voor wat luieren bij de caravan en werd bij hun terugkomst 

getrakteerd op enthousiaste verhalen. 

Yolanda ten Thije  

29 b– Sfeerverslag kruipexcursie die een loopexcursie werd, veentje boven Arolla 

–  waardering 6,5  

Lopen van camping over bospaadje naar Arolla. Vanaf Arolla over een groot pad naar een iets kleiner 

bospad. Daar is een hoten waar een aantal deelnemers met de auto naartoe gingen. Vanaf daar met zijn 

allen door het bos gelopen. Buiten het bos is het veentje.  

In het begin van de wandeling was het lekker lopen, wel berg op. Als excursieleider was het nog een hele 

klus de groep bij elkaar te houden. Steeds proberen het overzicht te houden over de mensen die stilstonden 
en degenen die doorliepen was een hele klus. Het positieve was dat het zonnetje scheen. Eenmaal bij hotel 

kurhaus sloten een aantal mensen, dat het eerste stuk met de auto was gegaan, aan. Met nog steeds mooi 

weer kwamen wij bij het veentje aan. Daar besloten 9 mensen, waaronder ik, een stuk door te lopen, we 

waren van plan tot een eerder vernomen beekje door te lopen. Helaas leek dit niet haalbaar met slechte 

weer dat, door de wolken, al aan zagen komen. Bij een paar hutjes besloten wij te rusten en om daarna om 

te keren. Tijdens de rust begon het al te stortregenen. Als klap op de vuurpijl ging het ook nog onweren. Dit 

bleef zo gedurende zo ongeveer de gehele afdaling. Eenmaal bij de camping waren wij doorweekt, maar 

begon de zon wel weer te schijnen. 

Tamin Noordam 
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4 augustus 2011 

excursie lengte soort Hoogteverschil / afstand 

24 - Plateau bij Mariabeeld  

onder Glacier de Berthol 

½ dag observeren 400m / 8km 

31 - Lac des Dix 1  dag kruipen 200m  / 2km 

32 - Via Ferrata in Evolène, Klettersteigen 1 dag klimmen 500m /4 km 

34 - Lana, Pic d’Artisinol 1 dag  Stevig lopen 900m/6 km 

Concert in Les Haudères 2 uur 

31 – Sfeerverslag Lac des dix – waardering 9 

Kortste weg is afslaan in Euseinge richting Dixence. Bij Lac de Dix cabine omhoog. Verschillende 

wandelmogelijkheden. Langs het meer of omhoog richting prafleuri. Boven prachtige uitzichten, 

schitterende Alpenflora. 

Kees Boele 

Bijzonderheden 
200m stijging: lopend naar bovenkant v d stuwdam of met een liftje. 

 

32 – Sfeerverslag via Ferrata in Evolène – waardering 9 

 Vandaag eens iets heel anders. We kregen van de excursieregelaars nog wel de formulieren voor 

vogels/planten/vlinders mee, maar kwam natuurlijk niet zo veel van terecht. We gingen namelijk klimmen! 

Met een groepje van 10 mensen trokken we er om 9.00 uur op uit. De eerste stop was de buitensportwinkel 

van Les Haudères. Daar huurden we 8 setjes klimspullen : een klimgordel, een helm, en twee carabiners aan 

een touw om jezelf mee te zekeren. In de winkel kregen we ook een korte uitleg over het gebruik van deze 

uitrusting. Daarna stapten we weer in de auto en reden we naar de via ferrata  bij Evolène. Uitgezwaaid door 

de moeders Heleen en Jennie liepen we de berg op naar de eerste klim route. Die bleek eigenlijk niet meer 
te zijn dan een normaal smal wandelpaadjes met een dikke staalkabel ernaast waar je je aan kan zekeren. Op 

zich een goede oefening. Na wat zoeken vonden we uiteindelijk de tweede route die een stuk moeilijker 

bleek. Dit keer moesten we langs een verticale rotswand, waarin metalen beugels aren bevestigd. Daar kon 

je op staan en je aan vasthouden. Op zich niet zo heel moeilijk, maar beet wel eng. Eén deelnemer van de 

tocht, Thamar besloot dat het te eng was en keerde op haar schreden terug. Haar vriend ging met haar mee. 

De rest lukte het de route af te maken. Na enig overleg besloten de dappere overblijvers om een nog 

moeilijker route te gaan klimmen. Maar eerste gingen we weer helemaal terug naar de parkeerplaats 

beneden in Evolène om dit te overleggen met de achterblijvers. Na een kleine pauze beneden gingen de 6 

overgebleven onverschrokken klimmers op pad naar hun derde route. Die bleek inderdaad een tikje 

moeilijker: dit keer moesten we  niet horizontaal langs een rotswand, maar er vertikaal tegen op klimmen.  
Dit was behoorlijk zwaar om te doen. Het werd wel in ruime mate gecompenseerd door de kick en het 

Levendbarend Beemdgras  Foto: Kees Boele Alpenaster    Foto: Kees Boele 
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prachtige uitzicht. De huis- en rots zwaluwen die tegen de rotswand broeden waren ook goed om  vanuit 

een nieuw perspectief te zien. Wel jammer van al die zwaluw poep op mijn hoofd. Iedereen bereikte met 

vlag en wimpel de top en vond het een prachtige ervaring. De jongeren willen de rest van het kamp alleen 

nog maar klimmen ben ik bang. Om te vieren dat we het avontuur hadden overleefd, hebben we de excursie 

afgesloten met een wel verdiend ijsje beneden in Evolène. 
Lute Kamstra 

34 – Sfeerverslag loopexcursie Lana, Pic d’Artisinol – waardering 8 

Met de auto van Arolla naar de lift bij Evolène. Stoeltjeslift naar 2100 meter, langzaam. Om 10.45 uur start 

de wandeltocht. Eerst een karrenspoor. Naar ½ uur smallere paadjes in een grote bocht naar een klein 

meertje dat droog was. Om 13.00 uur hebben we geluncht. Groep nog +/- 150 meter omhoog naar de kam 

� 2805 meter. Uitzicht op Lac de Dix + stuwdam. We zijn te laat om door te lopen naar de top op 2991 

meter, en er zijn ook veel wolken. Wagenspoorroute terug naar de lift. Leuke waarnemingen: Steenarend en 

Edelweis.  

Harry van Haarlem 

 
Foto: Yolanda ten Thije 
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5 augustus 2011 

excursie lengte soort Hoogteverschil / afstand 

35 - Marmotten kijken boven Arolla. ½ dag observeren 300m / 3km 

37 - Cabane des Aguilles Rouges 1  dag Stevig lopen 900m  / 12km 

39 - Col de Cou 1 dag Stevig lopen 660m /11 km 

Cabane de la Tsa ¾ dag Stevig lopen 770m / 7km 

Huizen in Les Haudères.  ½ dag 

Inleiding mossen door Kees 1 uur 

 

35 – Sfeerverslag marmotten kijken boven Arolla – waardering 7 

De sfeer was goed. Dit terwijl er de eerste 20 à 30 minuten geen marmot te zien was op twee na die direct 

wegschoten, hun hol in, toen wij er aan kwamen.  Ons geduld werd echter wel beloond. Verschillende, dikke, 

volwassen marmotten liepen het veld over, steeds een tegelijk. Ook zagen wij bij een hol steeds een kopje 

van een marmot die keek of de kust veilig was, weer wegdook en weer terugkwam. Ook probeerde hij/zij af 

en toe even verder uit het hol te kruipen, maar durfde uiteindelijk niet. Er werden wel veel foto’s van 

gemaakt met telelenzen. Het geklik van de toestellen was niet van de lucht. Later was er een marmot die het 

hol wilde bereiken, bang was, terugging, etc. Maar uiteindelijk het hol bereikte en in ging waar die andere 

marmot steeds op de uitkijk stond.  

Al met al vond ik/wij het erg spannend. Op de plek waar 6 marmotten een paar dagen eerder 

speelden/ravotten was nu geen marmot te zien. Ook niet bij de holen die we toen ontdekt hadden.  
Verder 2 reeën gezien, een zwerm Alpenkauwen en een grote pad.  

Ria en Lidewijde 

 

 

37 – Sfeerverslag loopexcursie Cabane des Aguilles Rouges – waardering 9 

De excursie begon vanuit het kamp. Heerlijke zonnige klim vanuit Arolla naar boven over de oostelijke 

berghelling naar de Cabane. Op 2500 meter bij Remoinste de La Gras waren we al om half elf. We hielden 

onze koffiestop daar een stukje voorbij om in de andere helft van het dal te kunnen kijken.  

Bij de afslag naar de Tete du Trone (2554) konden we het niet laten even naar het puntje door te lopen. 

Daarna koffiegedronken met uitzicht op het ruige stenige dal waarboven de cabane lag. Na een uur klimmen 
waren we vrij snel bij de cabane. Zittend, uitkijkend over het dal zagen we een steenarend over het dal 

vliegen. Mooi onder ons daardoor waren de kleuren goed te zien. Hij was, volgens Hans bruiner dan degene 

die we gister zaten. Hans zag nog een sneeuwvink en een alpenheggenmus.  

Marmotten en reeën  kijken       Foto's: Kees Boele 
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Alpenheggenmus          Foto: Kees Boele 

Na de soep en cake in de hut en uitgebreid uitrusten, gingen we om half 2 weer verder. Om de cabane heen 

over de morenen van een (laatste stukje) gletsjer die daarboven nog lag. Ontzagwekkend veel puin en 

morenen ruggen had hij geproduceerd. Met een grote boog liepen we langs de rand van de berg over vrij 
steile paden naar beneden. Daardoor veranderde het landschap ook vrij snel. Na de morren liepen we door 

bloemenrijken bergweiden. Wel begraasd, maar toch leuke bloemen gezien. Die moeten nog worden 

gedetermineerd. Daarna kwamen we al vrij snel in een steil dal met open bosachtige begroeiing. Of beter 

gezegd een weide met verspreide bomen en struiken. Een vrij intiem beschut dal met koeien. En daar 

doemde plotseling Lac Bleu op. 

Even zittend genoten van de rust, hoewel er wel wat mensen rondliepen en kinderen speelden in het water. 

We ontdekten meerdere gemzen op de rand van de berg boven ons. De gemzen keken naar ons en wij (met 

kijkers) naar hen. 

Toen terug via Pramousse en de rivier terug naar Monta en ons kampterrein. En dat alles wonder boven 
wonder zonder regen en met veel zon.  

Een geslaagde laatste (?) wandeldag van het kamp. Mooie wandeling, goed loopbaar, prachtige uitzichten, 

leuke waarnemingen, en goed gezelschap! 

Tineke Doedens 

 

39 – Routebeschrijving naar Col de cou 

Met auto vanaf St Martin volg bordjes “Alpage”naar Mayens des Praz .  

Lopen naar La Louère (kaasboerderij), naar La Combe, Col de Cou,  

Lac Louché, Pas de Lovegno en weer La Louère 
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Sfeerverslag loopexcursie Cabane de la Tsa 

Zoals jullie misschien wel hebben gelezen zijn er al veel mensen naar de cabane de la Tza geweest. Wij alleen 

nog niet, een goede reden om de ‘’laatste’’ echte dag deze wandeling te gaan maken. We vertrokken om 

half 10 met Franke, Nelleke, Stefan en ik richting het monument. Vanaf daar was er een prachtige route naar 

boven richting de cabane de la Tza. We wisten niet of we de cabane de la Tza zouden halen omdat het 

halverwege de middag zou gaan regenen. Het eerste gedeelte van de route liepen we door een bos. We 
kwamen vaak stroompjes tegen waar we doorheen moesten. Na een paar honderd met klimmen verlieten 

we de boomgrens. Een perfecte plaats om koffie te drinken en van het uitzicht te genieten. Je kon de vlag 

van de cabane al zien. Stefan was erg oplettend en zag twee reeën in de verte lopen. Het duurde even 

voordat wij ze ook zagen. Na de pauze vervolgden we ons pad verder naar boven want het was nog steeds 

mooi weer. Het pad liep door een open landschap met veel stenen. Een goede plek voor Alpenmarmotten, 

alleen hebben wij ze daar niet gezien, alleen gehoord. Half twaalf waren we boven bij de cabane. We hadden 

toen meer dan 700 meter klimmen erop zitten. Boven op het helikopter platform hebben we goed naar 

beneden kunnen kijken. We zagen de camping, Lac Bleu en Arolla. Na een half uur van het uitzicht te hebben 

genoten zijn we weer naar beneden gegaan. Bij onze koffieplek hebben we middag gegeten. Daarna zijn we 

langzaam verder afgedaald. Totdat we om twee uur weer terug bij de camping waren. Het weer is de hele 
dag mooi geweest. Dus wij waren erg blij dat we een lange wandeling hebben gemaakt. Deze wandeling is 

een aanrader voor iedereen.  

Tamar Remerie 

 

  

Tamar    Foto: Yolanda ten Thije 
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6 augustus 2011 

excursie lengte soort Hoogteverschil / afstand 

Rondwandeling van La Sage naar Villa en 

onderlangs terug 

½ dag wandelen 300m / 5 km 

40 - Glacier de Ferpecle, wandeling naar de 

gletsjerpoort. 

¾   dag wandelen 300m  / 3km 

41 - Veentje Arolla nabij de oven; Cap 

Vignette gecombineerd met marmotten 

kijken 

¾  dag kruipen 300m /6 km 

Gezamenlijk eten  

Bonte avond  

40 – Sfeerverslag glacier de Ferpecle 

Fantastische wandeling. Een gletsjer waar je makkelijk bij kunt komen en waar je heel veel smeltwater uit 

ziet lopen. Een aanrader! 

41 – Veentje Arolla + Cap Vignette – waardering 8  

Terwijl Tamar en Stefan op marmotten ‘jacht’ gaan, lopen wij ( Franke en ik) naar het veentje achter het 

hotel in Arolla. 

Via de educatieve tuin dwalen we wat rond op zoek naar vlinders. Helaas, het is wat somber dus dat zit er 

niet in. Dan gaan we Tamar en Stefan zoeken.  We vinden hun echter niet maar we ontdekken wel een brug 

over een ‘waterval’. Vanaf dit punt kunnen we naar Cap de Vignette. 

We besluiten dit te doen en naar ¾ uur klimmen zijn we ten hoogte van de kabelbaan ( het betonnen 

gebouwtje links van Arolla). Na geklauter over een bijna droge rivier /bergbeek komen we op het balkon. 

Hier zijn tunnels en grotten in de berg gemaakt ( 1959) het ziet er spannend en sinister uit. We bellen Tamar 

en Stefan als we bij de kabelbaan staan en zwaaien. Wij zien hen wel zij ons niet! Dan klauteren we weer 
terug naar het oorspronkelijke pad en gaan verder naar boven. Het wordt kaal en winderig. Op 2480 meter 

ligt Cap de VIgnette. Je kijkt op gletsjers en ziet bijna vanaf hier Col de Rietmatten. Het is hier echt ruig.  

Na de lunch dalen we af. We nemen nu niet de brug over de ‘waterval’, maar nemen we een doorstekertje. 

Dat loopt naar het pad wat naar het ‘energiebedrijf’ en uiteindelijk naar de rotskuiper gaat. 

We zien op 5 meter afstand een ree staan. Heel lief We lopen terug naar de camping. Leuk zo’n 

onverwachtse tocht zo vlak bij het kamp. Tamar en Stefan hebben veel schattige marmotten gezien. Op de 

camping is iedereen aan het inpakken. Morgen voorspellen ze regen. Ook wij beginnen een van onze tenten 

af te breken. Na een uurtje is onze tent opgeruimd. We slapen ons laatste nachtje in Tamars tent en dan 

terug naar huis. 

Nelleke Remerie 

Tot slot 

Wolkenflarden omlijsten de priemende stenen vingers van Arolla. De laatste excursies marcheren in strak 

gelid over het kampterrein. Notenkrakers en marmotten roepen ons nog eens melodieus een vriendelijk 

welkom.  

Na de laatste kilometers blijkt onze camping in een afbraak terrein verandert te zijn. Kampgenoten rollen 

met al hun spullen de helling af op de vlucht voor Pluvius. Gelukkig laat de regengod nog even op zich 

wachten en gaan vele linnenhuizen droog de auto in. Doel van de vluchtelingen is het hotel de Tza. Dappere 

lieden of zij die minder haast hebben blijven verweesd achter. 

Te midden van deze ruines staat een kleurrijk bouwsel wat door moet gaan voor een convo. Oranje en 

groen, inspirerend voor het bereiden van een laatste avondmaal. 

Wat de bonte avond brengt is nog verborgen in de plooien van de toekomst 
Schrijver onbekend 
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Waarnemingen per soort 

Planten 

Voor een Alpenkamp aan het eind van de zomer is gebleken dat het buitengewoon voordelig is om een 

kampterrein te hebben wat zo hoog mogelijk ligt. Rond de 1900 meter wordt er later gemaaid dan lager in 

het dal én bloeien veel zomerplanten ook nog in augustus. 
“Groen Arolla” bestaat uit twee gedeelten: 

• De traditionele soortenlijsten Gesorteerd op plantenfamilies geeft het een indruk van opvallende 

soorten die genoteerd zijn door verschillende excursieleiders. Alleen volledig benoemde soorten zijn 

opgenomen, namen als “ereprijs” of “gentiaan”  waren niet meer te herleiden en zijn dan ook 

geschrapt. Er is niet geïnventariseerd maar dat is ook niet nodig om vanuit deze lijsten én de kaarten 

een indruk te krijgen van de vegetatie. 

• Het  tweede deel van dit verslag geeft een beknopt beeld van de verschillende vegetatietypen vanaf 

Evolène tot aan Euseigne met een klein uitstapje naar het Lac de Dix. 

 

De soortenlijsten 

Voor naamgeving van planten zijn diverse flora’s gebruikt. De bekende school- en excursieflora van Binz / 

Heitz gaf in alle gevallen uitsluitsel maar ook de Alpenflora van Wilson & Blamey werd veel gebruikt 

Van Arolla tot ver voorbij Evolène bestaat het dal uit silicaat gesteente en dat is ook direct te zien aan de 

soortenlijsten. Pas bij Euseigne komt er wat kalk aan de oppervlakte en direct verschijnen dan ook soorten 

als het geelbloeiende kattenkruid Ononis natrix. Voorjaarssoorten als Alpenhoefblad) en Soldanella zijn 

helemaal niet gevonden terwijl anemonen en nagelkruidsoorten zover in vrucht stonden dat determinatie of 

onmogelijk was of achterwege is gebleven. Zelfs de stengelloze Gentianen zijn met slechts enkele bloeiende 

exemplaren genoteerd. Daarentegen kwam Alpenherfsttijloos aan het eind van het kamp in bloei. 

Naast bodem en jaargetijde is tenslotte opvallend dat er bijna alleen in de subalpiene en de onderste alpiene 
zone lijsten zijn gemaakt. Er zijn verschillende excursies hoger geweest, tot aan de 2800 meter, maar dit 

waren bijna altijd wandelexcursies.  

Vegetatie 
Arolla is ingebed in het zachte groen van lariks- en arvenbos, het woongebied van de Notenkraker.  Langs de 

rivier en rond de dorpen liggen bloemrijke hooilanden met langs de bosranden vooral opgaande kruiden die 

in augustus gedomineerd worden door Cirsium helenioides, Alpendost, Dodenwaad, Purpergentiaan en 
Meesterkruid. Zodra het wat steniger wordt verandert de flora en verschijnen planten die van meer droogte 

houden. Klokjes als Baardig klokje, Elfenvingerhoedje en Ruitbladig klokje voelen zich hier thuis.  

Spinnenwebhuislook kan uiteindelijk elke steen laten verdwijnen onder zijn kleurige maar ook harige 

kussens. Permanente beekjes zijn geel omzoomd met Saxifraga aizoides  met daartussen de witte sterretjes 

van Saxifraga stellaris. De rivier is echter het domein van de smeltwater van de gletsjer en wordt nu vooral 

beheerst door de waterkraan van het stuwmeer. Grote rotsblokken werken dankzij het regelmatig in 

stroomsnelheid fluctuerende water als schrapers. Zij zorgen er voor dat alleen de sterkste Groene Elzen 

overeind blijven staan. Puin wilgenroosje staat al verdere van het waterige geweld af. Volg de rivier naar 

boven en de vegetatie wordt nog spaarzamer. Alpenleeuwenbek, Oxyria en Achillea moschata weten de 

meest onwaarschijnlijk plekjes nog te koloniseren. Vlak voor de gletsjerpoort is alle vegetatie geheel 
verdwenen. Dan is ook de boomgrens al gepasseerd. Alpenroosjes en Jeneverbes zijn hier de houtige 

gewassen.  De op het oosten geëxponeerde helling zijn door de skibanen van Arolla deels kaal geschraapt en 

is begroeid met vooral Borstelgras. Uit Nederland bekend van arme heide vegetaties, hier typerend voor 

zure weidegronden. Aan de andere kant van het dal, richting Cabane de Tsa, maar ook het oostelijker 

gelegen Vercorin, is dit vegetatietype het meest uitbundig ontwikkeld. 
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Weer afdalend naar het lariks- en arvenbos werd ook het veentje boven Arolla enkele keren bezocht. 

Feitelijk een lager gelegen beekje met veenvorming langs de oevers. Tussen het veenmos en het 
Alpenwollegras groeit hier Bartsia, een lid van de helmkruidfamilie die op andere alpiene plaatsen in 

vochtige weiden voorkomt. 

De fraaiste alpenweiden bevinden zich boven Lana en bij het Lac de Dix. Hoewel het gesteente hier redelijk 

vergelijkbaar is zijn de locaties geheel verschillend. Dat wordt met name veroorzaakt doordat er bij Lana 

sprake is van forse over begrazing. Duidelijk te zijn aan de kapot getrapte grasmat maar ook door het 

ontbreken van allerlei, voor koeien smakelijke, planten. Alpemzoetklaver, Campanula thyrsoides en ook 

Alpenasters komen alleen voor bij het Lac de Dix. Beide hebben veel gentianen, Bergvlas en Netnervige wilg. 

Richting Euseigne verandert de vegetatie. Niet alleen ligt dit plaatsje honderden meters leger in de montane 

zone met loofbomen, ook zijn er op een aantal plaatsen kalkopduikingen te vinden. Restanten van de bodem 

van de Tethys zee, afgebroken en verschoven totdat ze o.a. bij Euseigne zijn blijven liggen. Kleverige salie, 
Grootbloemige brunel en de eerder genoemde Ononis natrix zijn hier gevonden. 

 

Plantenlijst 

Familie Latijnse naam Nederlandse naam 

Apiaceae Laserpitium siler Berglaserkruid 

  Meum athamanticum Bergvenkel 

  Angelica sylvestris Engelwortel 

  Pimpinella major Grote bevernel 

  Torilis japonica Heggedoornzaad 

  Carum carvi Karwei 

  Peucedanum osthrutium Meesterkruid 

  Pastinaca sativa Pastinaak 

  Chaerophyllum villarsii   

  Laserpitium halleri   

  Laserpitium latifolium  Breedbladig laserkruid 

Kleverige Salie          Foto: Kees Boele 
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Aspleniaceae Asplenium viride Groensteelvaren 

  Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 

Asteraceae Adenostyles alliariae Alpendost 

  Achillea millefolium Duizendblad 

  Solidago virgaurea Echte guldenroede 

  Leontopodium alpinus Edelweiss 

  Erigeron uniflorus Eenbloemige fijnstraal 

  Tragopogon pratensis Gele Morgenster 

  Senecio doronicum Gemzenkruiskruid 

  Senecio incanus Grijs kruiskruid 

  Doronicum grandiflorum Grootbloemig gemzenkruid 

  Hieracium pilosella  Muizenoor 

  Hieracium aurantiacum Oranje havikskruid 

  Crepis aurantiaca Oranje streepzaad 

  Antennaria dioica Rozenkransje 

  Buphthalmum salicifolium Smalbladige koeienoog 

  Achillea ptarmica Wilde bertram 

  Hieracium villosum Wollig havikskruid 

  Arnica montana Wolverlei 

  Achillea atrata  Zwart duizendblad 

  Achillea mosschata  Muskusduizendblad 

  Adenostyles leucophylla  Viltige Klierstijl 

  Aster alpinus  Alpenaster 

  Aster amellus  Bergaster 

  Carduus medius ssp carlinaefolius   

  Carlina acaulis  Zilverdistel 

  Centaurea uniflora  Eenhoofdige centaurie 

  Cirsium helenioides  Ongelijkbladige distel 

  Erigeron alpinus  Alpenfijnstraal 

  Hieracium staticifolium   

  Leontodon alpinus   

  Rhaponticum scariosum  Schubbig zaagblad 

Betulaceae Alnus viridus Groene els 

Boraginaceae Myosotis alpestris Alpenvergeetmijniet 

  Myosotis palustris Moerasvergeetmijnietje 

  Echium vulgare Slangenkruid 

  Biscutella laevigata Brilkruid 

  Hugueninia tanacetifolia  Huegeninia 

  Hutchinsia alpina  Alpengemskers 

  Minuartia verna  Zinkveldmuur 

Campanulaceae Campanula cochlearifolia Elfenvingerhoedje 

  Campanula barbata Harig klokje 

  Campanula glomerata Kluwenklokje 

  Campanula persicarifolia Perzikbladig klokje 

  Campanula trachelium Ruig klokje 
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  Campanula rhomboidalis Ruitbladig klokje 

  Campanula patula Weideklokje 

  Phyteuma spicatum Witte rapunzel 

  Campanula scheuchzeri  Scheuzers klokje 

  Campanula thyrsoides  Kolfdragend klokje 

  Phyteuma betonicifolium  Betonie-rapunzel 

  Phyteuma orbicularis  Bolrapunzel 

  Linnaea borealis Linneausklokje 

Caryophyllaceae Silene vulgaris Blaassilene 

  Silene rubrum Dagkoekoeksbloem 

  Silene nutans Nachtsilene 

  Silene rupestris Rotssilene 

  Dianthus deltoides Steenanjer 

  Silene acaulis Stengelloze silene 

  Cerastium alpinum  Alpenhoornbloem 

  Dianthus sylvestris  Steenanjer 

  Gypsophila repens  Kruipend gipskruid 

Cistaceae Helianthemum nummularium Zonneroosje 

Crassulaceae Sempervivum montanum Berghuislook 

  Sedum reflexum Tripmadam 

  

Sedum ochroleucum ssp 

montanum   

  Juniperus communis Jeneverbes 

Cuscutacea Cuscuta epithymum Klein warkruid 

Cyperaceae Schoenus nigricans Knopbies 

  Elyna myosuroides   

  Eriophorum scheuchzeri   

Dipsacaceae Scabiosa columbaria Duifkruid 

  Valeriana officinalis Valeriaan 

  Valeriana tripteris  Drieblad-valeriaan 

Equisetaceae Equisetum sylvaticum Bospaardestaart 

Ericaceae Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 

  Orthilia secunda Eenzijdig wintergroen 

  Pyrola minor Klein wintergroen 

  Vaccinium uliginosus Rijsbes 

  Vaccinium vitis-idea Rode bosbes 

  Rhododendron ferrugineum Roestbladig alpenroosje 

  Pyrola rotundifolia Rondbladig wintergroen 

  Calluna vulgaris Struikheide 

Euphorbiaceae Euphorbia cyparassias Cypreswolfsmlk 

Fabaceae Trifolium alpinum Alpenklaver 

  Lotus alpinus Alpenrolklaver 

  Hedysarum hedysaroides Alpenzoetklaver 

  Lathyrus latifolius Brede lathyrus 

  Lathyrus pratensis Veldlathyrus 
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  Anthyllis vulnerara Wondklaver 

  Astragalus alpinus  Alpentragant 

  Ononis natrix  Geen 

  Vicia tenuifolia  Stijve wikke 

Gentianceae Gentiana lutea Gele gentiaan 

  Gentiana cruciata Kruisbladgentiaan 

  Gentiana purpurea Purpergentiaan 

  Gentiana nivalis Sneeuwgentiaan 

  Gentianella campestris Veldgentiaan 

  Gentiana alpina  Zuidelijke gentiaan 

  Gentiana verna  Voorjaarsgentiaan 

  Geranium robertianum Robertskruid 

Juncaceae Luzula nivea   

Lamiaceae Acinos alpinum Alpensteentijm 

  Stachys montanum Bergandoorn 

  Stachys sylvatica Bosandoorn 

  Prunella grandiflora Grootbloemige brunel 

  Salvia glutinosa Kleverige salie 

  Origanum vulgare Marjolein 

  Salvia pratensis Veldsalie 

Lentibulariaceae Pinguicula vulgaris Gewoon vetblad 

Liliaceae Veratrum album Dodenwaad 

  Tofieldia calyculata Toffieldia 

  Paradisea liliastrum Victorie lelie 

  Lilium bulbiferum Vuurlelie 

  Allium schoenoprasum Wilde Bieslook 

  Lilium martagon Turkse Lelie 

Lycopodiaceae Selaginella helvetica   

  Selaginella selaginelloides   

Onagraceae Epilobium fleischeri Puinwilgenroosje 

  Epilobium chamaenerion Wilgenroosje 

Ophioglossaceae Botrychium lunaria Gewone Maanvaren 

Orchidaceae Dactylorhiza fuchsii Bosorchis 

  Epipactis atrorubens Bruinrode wespenorchis 

  Goodyera repens Dennenorchis 

  Coeloglossum viridis Groene nachtorchis 

  Listera ovata Grote keverorchis 

  Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis 

  Listera cordata Kleine keverorchis 

  Nigritella nigra Vanille-orchis 

Plantaginae Plantago media Ruige weegbree 

Poaceae Briza media Bevertjes 

  Anthoxanthum odoratum Reukgras 

  Deschampsia caespitosa Ruwe smele 
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Polygonaceae Rumex alpestris Alpenzuring 

  Polygonum viviparum Levendbarende duizendknoop 

  Rumex scutatus Spaanse zuring 

  Rumex acetosa Veldzuring 

Primulaceae Primula farinosa Melige sleutelbloem 

Ranunculaceae Clematis vitalba Bosrank 

  Aconitum vulparia Gele monnikskap 

  Hepatica nobilis Leverbloempje 

  Aconitum napellus Monnikskap 

  Helleborus viridus Nieskruid 

  Pulsatilla alpina  Alpenanemoon 

  Ranunculus aconitifolius  Monnikskap-boterbloem 

  Trollius europaeus Kogelbloem 

Resedaceae Reseda lutea Gele reseda 

Rosaceae Dryas octopetala Achtblad 

  Alchemilla alpina Alpenvrouwenmantel 

  Geum montanum Bergnagelkruid 

  Geum rivale Knikkend nagelkruid 

  Rubus saxatilis Steenbraam 

  Potentilla erecta Tormentil 

  Alchemilla fissa   

  Cotoneaster integerrimus  Wilde dwergmispel 

  Potentilla aureum Goudgele ganzerik  

  Rosa pendulina  Alpenhaagroos 

Rubiaceae Galium verum Echt walstro 

  Galium anisophyllum   

  Galium lucidum   

Salicaceae Salix reticulata Netnervige wilg 

  Salix glaucosericeus   

Santalaceae Thesium alpinum Bergvlas 

Saxifragaceae Parnassia palustris Parnassia 

  Saxifraga aizoides  Gele bergsteenbreek 

  Saxifraga aspera  Ruwe steenbreek 

  Saxifraga bryoides Witte mossteenbreek  

  Saxifraga paniculata  Altijdgroene steenbreek 

  Saxifraga stellaris  Stersteenbreek 

Scrophulariaceae Veronica spicata Aarereprijs 

  Linaria alpina Alpenleeuwenbekje 

  Veronica beccabunga Beekpunge 

  Veronica urticifolia Brandnetelereprijs 

  Rhinanthus alectrolophus Harige ratelaar 

  Melampyrum pratense Hengel 
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  Rhinanthus minor Kleine ratelaar 

  Pedicularis verticillata Kranskartelblad 

  Veronica officinalis Mannetjesereprijs 

  Verbascum nigrum Zwarte toorts 

  Bartsia alpina  Alpenhelm 

  Euphrasia minima  Dwergogentroost 

  Euphrasia salisburgensis  Salzburger ogentroost 

  Pedicularis gyroflexa  Wollig kartelblad 

  Pedicularis kerneri   

  Pedicularis tuberosa  Knolkartelblad 

  Veronia alpina Alpenereprijs  

  Veronica ponae   

Violaceae Viola tricolor Driekleurig viooltje 

      

 

 

Blauwe monnikskap  

Foto: Yolanda ten Thije 

Harig klokje  

Foto: Yolanda ten Thije 
Gele monnikskap  

Foto: Yolanda ten Thije 

Eenhoofdige centaurie  

Foto: Kees Boele 

Parnassia   Foto: Lute Kamstra Wolfsmelk   Foto: Kees Boele 
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Knikkende tragant  

Foto: Yolanda ten Thije 

Brilkruid    Foto: Yolanda ten Thije 
Alpenhaagroos    Foto: Kees Boele 

Donderblad  

Foto: Kees Boele 

Turkse Lelie  

Foto: Yolanda ten Thije 
Viltig Havikskruid  

Foto: Yolanda ten Thije 

   Zygodon purpuralis   Foto: Kees Boele 
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Dagvlinders 

Waargenomen soorten (naamgeving volgt “De nieuwe vlindergids” van Tirion). 

 

Papilionidae: 
Koninginnepage    Papilio machaon  

Apollovlinder     Parnassius apollo 

Zwarte apollovlinder    Parnassius mnemosyne 

 

Pieridae: 
Klein koolwitje     Pieris rapae 

Bergluzernevlinder    Colias phicomone 

Gele Luzernevlinder    Colias hyale 

Veenluzernevlinder    Colias palaeno 

Klein geaderd witje    Pieris Napi 

Boswitje     Leptidea sinapis 

Bergresedawitje    pontia callidice  

  

Lycaenidae: 
Morgenrood     Lycaena virgaureae 

Heideblauwtje     Plebeius argus 

Klein tijmblauwtje    Pseudophilotes baton 

Klaverblauwtje     Polyommatus semiargus 

Noordelijk mansschildblauwtje  Plebeius glandon 

Bleek blauwtje     Polyommatus coridon  

Icarusblauwtje     Polyommatus icarus 
Bruin blauwtje     Aricia agestis 

Vals Heideblauwtje    Plebeius idas 

Dwergblauwtje     Cupido minimus 

Boomblauwtje     Celastrina argiolus 

Witstreepblauwtje    Polyommatus damon 

Adonisblauwtje     Polyommatus bellargus  

Veenbesblauwtje    Plebeius optilete 

 
Nymphalidae: 
Kleine ijsvogelvlinder    Limenitis camilla 

Kleine vos     Aglais urticae 

Dagpauwoog     Inachis io 

Keizersmantel     Argynnis paphia  

Grote parelmoervlinder    Argynnis Aglaja 

Duinparelmoervlinder    Argynnis niobe 

Braamparelmoervlinder   Brenthis daphne 

Alpenparelmoervlinder    Melitaea varia 

Titania’s parelmoervlinder   Boloria titania   

Bergparelmoervlinder    Boloria napaea 

Kleine parelmoervlinder   Issoria lathonia 

Herdersparelmoervlinder    Boloria pales 

Steppeparelmoervlinder   Melitaea aurelia  

Tweekleurige parelmoervlinder   Melitaea didyma 

Bosparelmoervlinder    Melitaea athalia 

Apollo vlinder  Foto: Yolanda ten Thije 

Bergluzernevlinder    Foto: Aart Noordam 

Morgenrood  Foto: Yolanda ten Thije 

Witstreepblauwtje    Foto: Yolanda ten Thije 

Knoopkruidparelmoervlinder  

Foto: Aart Noordam 
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Satyrinae (Nymphalidae): 
Dambordje (leucomelas)   Melanargia galathea 

Gewone zijde-erebia    Erebia gorge erynis 

Kleine bergerebia    Erebia melampus 

Amandeloogerebia    Erebia alberganus 

Blinde bergerebia    Erebia pharte 

Zwitserse glanserebia    Erebia tyndarus 

Marmererebia     Erebia montana 

Alpenzijde-erebia    Erebia mnestra   

Alpenbergerebia    Erebia eriphyle 

Boserebia     Erebia ligea 

Zomererebia     Erebia aethiops 

Roeterebia     Erebia pluto 

Bruin zandoogje    Maniola jurtina 

Grauw zandoogje    Hyponephele lycaon 

Hooibeestje     Coenonympha pamphilus 

Argusvlinder     Lasiommata megera 

Rotsvlinder     Lasiommata maera  

Grote Saterzandoog    Satyrus ferula 

 

Hesperiidae: 
Groot spikkeldikkopje    Pyrgus alveus 

Zwartsprietdikkopje    Thymelicus lineola 

Geelsprietdikkopje    Thymelicus sylvestris 

Groot dikkopje     Ochlodes venata 

Kommavlinder     Hesperia Comma 

Westelijk spikkeldikkopje   Pyrgus carlinea 

 

 

 

 

De in rood weergegeven vlinder waren voor mij de hoogtepunten van dit Zwitserse kamp. Bijzonder verder 

van deze vlinderlijst: alle soorten zijn boven de 1400 meter gevangen. 

Franke Remerie 

Woudparelmoervlinder detail kop  

Foto: Aart Noordam 

Alpenerebia  Foto: Yolande ten Thije 

Zwartsprietdikkopje      Foto: Kees Boele 

Westelijk spikkeldikkopje  

Foto: Yolanda ten Thije 

Kommavlinder  

Foto: Yolanda ten Thije 
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Nachtvlinders 

Door de verwachte, en ook inderdaad geconstateerde, nachtvorst was er geen nachtvlinderlamp 

meegenomen naar Arolla. Wel is het op de paar warmere avonden bij de lampen van de toiletruimte 

gekeken naar op vlinders die op het licht afkwamen. Samen met de tijdens de excursies genoteerde soorten 

geeft het een mager lijstje. Onvoldoende voor enige conclusies maar wel met de zekerheid dat er zeker meer 

soorten aanwezig zullen zijn. Ook wat betreft overdag vliegende soorten hebben we alleen de late Zygaena 
soorten gezien. Vroeger in het jaar zullen andere soorten de alpenweiden bevolken. 

Kees Boele 

 

 

 

 

 

 

  

Latijnse naam Nederlandse naam Familie 

      

Eudonia truncicolella   Crambidae 

Udea murinalis   Crambidae 

Setina ramosa   Erebidae 

Aplocera praeformata   Geometridae 

Charissa glaucinaria   Geometridae 

Colostygia kollariaria   Geometridae 

Crocota lutearia   Geometridae 

Ecliptopera silaciata Marmerspanner Geometridae 

Entephria cyanata   Geometridae 

Entephria flavicinctata   Geometridae 

Eupithecia icterata Oranje dwergspanner Geometridae 

Odezia atrata Rouwspanner Geometridae 

Pareulype berberata Berberisspanner Geometridae 

Pterapherapteryx sexalata Kleine blokspanner Geometridae 

Scotopteryx chenopodiata Bruinbandspanner Geometridae 

Thera obeliscata Naaldboomspanner Geometridae 

Xanthorhoe montanata Geoogde bandspanner Geometridae 

Malacosoma neustria Ringelrups Lasiocampidae 

Cerapteryx graminis Bonte grasuil Noctuidae 

Colocasia coryli Hazelaaruil Noctuidae 

Graphiphora augur Dubbelpijl uil Noctuidae 

Syngrapha ain Berggamma uil Noctuidae 

Xestia viridescens   Noctuidae 

Platyptilia nemoralis   Pterophoridae 

Synaphe antennalis   Pyralidae 

Adscita geyron  Metaalvlinder Zygaenaceae 

Adscita notata   Zygaenaceae 

Zygaena exulans   Zygaenaceae 

Zygaena filipenduliae Sint/Jansvlinder Zygaenaceae 

Zygaena purpuralis   Zygaenaceae 

Zygaena transalpina   Zygaenaceae 

Adscita geryon     Foto: Yolanda ten Thije 

Aplocera praeformata     Foto: Kees Boele 

Xestia viridescens  Foto: Kees Boele 

Vijf-vlek-sint-Jansvlinder  

Foto: Yolanda ten Thije 
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Vogels 

Alpenheggemus 

Alpenkauw 

Barmsijs 

Beflijster 

Bergfluiter 
Blauwe Reiger 

Boerenzwaluw 

Bonte Kraai 

Boomklever 

Boompieper 

Citroenkanarie 

Europese kanarie 

(Vlaamse) Gaai 

Geelgors 

Gierzwaluw 
Glanskop 

Goudhaantje 

Goudvink 

Graspieper 

Grauwe Klauwier 

Grijze Gors 

Groene Specht 

Groenling 

Grote Bonte Specht 

Grote Gele Kwik 

Grote Lijster 

Havik 
Heggemus 

Huismus 

Huiszwaluw 

Kneu 

Koolmees 

Kuifmees 

Lammergier 

Matkop 

Merel 

Notenkraker 
Paapje 

Pimpelmees 

Putter 

Raaf 

Ringmus 

Rode Rotslijster 

Roodborst 

Rotskruiper 

Rotszwaluw 

Sneeuwvink 

Steenarend 

Taigaboomkruiper 
Tapuit 

Tjiftjaf 

Torenvalk 

Tuinfluiter 

Vink 

Vuurgoudhaantje 

Waterpieper 

Waterspreeuw 

Wespendief 

Winterkoning 
Witte Kwikstaart 

Zanglijster 

Zwarte Kraai 

Zwarte Mees 

Zwarte Roodstaart 

Zwartkop

  

 

 

Kuifmees    Foto: Kees Boele Roodborst    Foto: Kees Boele 

Notenkraker             Foto: Yolanda ten Thije 

Waterpieper    Foto: Kees Boele 
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Zoogdieren 

marmot 

steenbok 

ree 

 gems 

Overige waarnemingen 

Kevers 
groene carabis kever 

larve aaskever 

 

Sprinkhanen 
arcyptera fusca 

miramella alpina 

chorthippus brunneus 

siberische bergsprinkhaan 

grote groene sabelsprinkhaan 

 

Rupsen 
ringelrups 

rups van de atalanta 

rups van de kleine vos 

 

Hommels 
aardhommel 

 

 

Rotskruiper      Foto: Yolanda ten Thije 

Sprinkhaan    Foto: Kees Boele 
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Kampterrein gezien vanuit Arolla     Foto: Lute Kamstra 

Tot slot  

Met veel plezier heb ik dit kampverslag gemaakt. Het was een stuk meer werk dan ik dacht, maar het nadert 

zijn voltooiing. Ik wil Yolanda, Aart, Kees en Lute van harte bedanken voor de moeite die zij hebben 

genomen om foto’s ter beschikking te stellen en juiste namen aan te leveren. Verder natuurlijk Jennie en 
Hans, Kees en Franke voor de uitgebreide soortenlijsten. De foto’s in het verslag beslaan een selectie van de 

foto’s. Tot mijn spijt heb ik lang niet alle prachtige foto’s kunnen verwerken in dit verslag. Ik heb geprobeerd 

landschappen, mensen, planten en dieren aan bod te laten komen. 

Ik hoop dat jullie veel plezier beleefd hebben aan het lezen van dit verslag. En misschien tot een volgend 

kamp! 

Heidi van der Veen 
          

 

  

Heidi in de sneeuw bij de Glacier de la Plaine Morte  

Foto: Lute Kamstra 
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Colofon 

Kampdeelnemers 
Hans van As, Jennie  Schouten, Bas van As en Linda van As 

Tilly Berkenbosch en Lia  Oosterwaal 

Kees  Boele en Stella  Boele-Bos 

Freek den Dulk en Tineke Doedens 

Bert en Marianne Folbert  

Harry van Haarlem en Erna van Haarlem-de Vries 

Joke Haas  

Joyce Heckman en Stéphanie 
Louise en Henk Hoeksema 

Claudine Holla 

Lute Kamstra en Heidi van der Veen 

Rik Marmelstein en Saskia Bos 

Aart Noordam, Heleen van der Klift, Tamin en Sebastiaan Noordam 

Franke, Nelleke en Tamar  Remerie, Stefan Berentsen 

Frans Roozen en Yolanda ten Thije 

Anna   Schwab en Lotte, Joost  en Marieke   Meijer 

Tineke en Rudolf Schwab 

Ria  Sinkeldam en Lidewijde  Stam 
Louis  Veldhuis en Thea de Bie 

 

Kampleiding 
Voorzitter: Franke Remerie 

Penningmeester: Harry van Haarlem 

Excursieregelaars: Frans Roozen en Tineke Doedens 

 

Lijsten 
Vogels     Jenny Schouten en Hans van As 

Planten   Kees Boele 

Zoogdieren   Tineke Doedens 

Dagvlinders   Franke Remerie 

Nachtvlinders  Kees Boele 

Overig   Frans Roozen 

 

Foto’s 
Yolanda ten Thije 

Kees en Stella Boele  
Overal waar in het verslag staat foto: Kees Boele, kan de foto ook door Stella gemaakt zijn. Dat weten we niet meer precies. 

Lute Kamstra 

Claudine Holla 

Aart Noordam 

Heidi van der Veen 

Tineke Schwab 

 

 


