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Van de voorzitter, 
De reis naar Noorwegen met bestemming het KNNV kamp verliep voorspoedig, vorig jaar 
waren we er ook en dat scheelt toch wel. Op de camping aangekomen stond er een 
bloemengroet voor de deur, later bleek deze groet van Yolanda en Henk te zijn, die waren er 
al. De volgende dag (woensdag) kwamen ook de andere deelnemers; Ellen en Teun met de 
hunnen en kon het kamp beginnen.  
Een klein aantal deelnemers (12) doet vermoeden dat de organisatie van de excursies een 
makkie zal zijn. Door de samenstelling van de groep viel het niet altijd mee de grootste 
gemene deler te vinden. Dat Yolanda hierin toch, voor zover mogelijk,  is geslaagd is te 
danken aan de jongelui, waarvoor bij dezen dank.  Op de achtergrond regelde Teun de 
logistiek. 
Dat het weer zo nu en dan de agenda bepaalde deed ons te meer beseffen dat ook wat dat 
betreft de natuur de baas is in Noorwegen, jammer dat we te laat waren voor veel planten en 
dat er nauwelijks vlinders waren.  
Terug op de thuisbasis kunnen we concluderen dat we een paar prima weken met elkaar er op 
uit getrokken hebben waarbij begrip voor elkaars interesses een belangrijk gegeven was. 
Tot ziens op de reünie. 
Herman ten Grotenhuis 
 
Excursies.  
 
1 augustus: Aan de overkant van de Bjoreio, de “roze” gemarkeerde wandeling met de extra 
lus naar links en daarna naar rechts langs de rivier.  
 
2 augustus: Roeien naar de overkant van het meer, op de oever tegenover de tunnel zoeken 
naar Cantharellen.  
 
3 augustus: In Eidfjord, de geel gemarkeerde route langs de vikinggraven.  
 
4 augustus: In Måbø-dal.omhoog naar de Hardanger vidda en via de Voringfossen terug. 
Parkeerplaats bij museum.  
 
5 augustus: Vanaf de parkeerplaats Berastolen over de hoogvlakte naar Vivelid.  
 
6 augustus:  Rustdag. Bezoek Simakraftwerk in Simadalen.  
 
7 en 8 augustus: Huttentocht richting Tronsbu 
7 augustus: Wandeling op de hoogvlakte vanaf dyranut naar het noorden.  
8 augustus: Voringfossen vanaf de parkeerplaats bij de soevenirwinkels.  
 
9 augustus: Met de auto naar Kjeasen, via de tunnel.  
 

13 augustus: a. Op de hoogvlakte bij Dyranut (zie 7 augustus) 
   b. Boottocht over het Eidfjord, vanaf Eidfjord naar Lufthus en met de bus terug 
 
11 augustus: Naar de watervallen van Kinsarvik, start bij de oude waterkrachtcentrale.  
 
12 augustus: a. Raften. b. De oranje wandeling vanaf Saebo naar Vardberg.  
 
13 augustus: a. Fietstocht. b. wandeling langs het fietspad van Måbø. omhoog. 



1 augustus. Rondje Bjoreio en langs de schietbaan. 
Klaske ten Grotenhuis 
 
Het weer is om half 10 goed, droog en licht bewolkt. De zon kwam rond half 11 tevoorschijn. 
Alle kampdeelnemers minus 1 waren mee met deze eerste excursie, waar vooral naar het 
landschap, de rivier en de mooie weitjes werd gekeken. Een stroompje richting Bjoreio en 
wildwatervaarders kregen aandacht van de jeugd.  
Het tempo lag matig laag, onderweg kwamen we frambozen en bosaardbeitjes tegen die erg 
lekker waren. Ook de koffie smaakte tegen half 12 heerlijk, we hadden toen net het “lusje” 
gewandeld en ondertussen een aantal planten op naam gebracht. Het “vogeltje” van de 
Vogelwikke was boeiend en fotogeniek. 
Na de koffie moesten we en koeien en een mooi stroompje passeren, waarna we over 
bloemrijke weilanden kwamen met allerlei planten als Margrieten, Knautia, Centaurie, Geel 
walstro, Grasklokjes, Ogentroost, Rode klaver, Sintjanskruid, Duizendblad, Scherpe 
boterbloem, Grasmuur, Kleine ratelaar en veel  
Reukgras. Waarschijnlijk wordt dit kruidenrijke hooiland eenmaal per jaar gemaaid en als 
veevoer gebruikt. Wat zal de melk goed smaken door al die kruiden.  
Met 4 deelnemers gingen we nog lunchen op de 
berg, de anderen vervolgden hun weg naar de 
camping.  
’s Middags na het plukken van frambozen zagen we 
op de Berenklauw nog prachtige insecten, o.a. de 
Penseelkever en mooie zweefvliegen.  
 
2 augustus 2013 
Hardangervidda 
Ragnar Groot Koerkamp 
 
 
Roeien op het meer van Eidfjord 
Op onze tweede dag hier hebben we met drie boten 
van vier personen geroeid op het meer naast de 
camping met als doel het samenstellen van onze avondmaaltijd: drie hengels in het water 
vanaf de boot en zoeken naar cantharellen langs de rand. 
Eerst zochten we naar een waterval, maar omdat we die niet konden vinden zijn we maar  
naar de volgende plaats met cantharellen gegaan. Daar hebben we wat gedronken en zijn we 
op zoek gegaan. De eerste werd gevonden doordat iemand erop stond! Hier hebben we ook 
andere paddenstoelen en veel mooie mossen gezien. Na even schuilen onder de bomen voor 
de regen konden we verder naar de achterkant van het meer, waar we na ongeveer een uur 
aankwamen. Daar hebben we geluncht. 
Toen de terugweg. Het eerste deel ging goed, maar nadat de wind opstak en er golven 
kwamen viel het erg tegen. Even niet opletten en je was weer tien meter terug. Gelukkig 
waren we op tijd terug voor één deelnemer om zich voor te bereiden op de mini triatlon die 
avond in Eidfjord, die de anderen zijn gaan aanmoedigen. 
Helaas is er maar één klein visje gevangen dat zichzelf bevrijdde en zijn er maar vier 
cantharellen gevonden, maar het was toch een geslaagde dag. 

Alleen op het meer



 
 
3 augustus Sportieve dag. 
 
Vandaag zouden we inspelen op de weersomstandigheden. 
Ook was het de dag van de imponerende Norseman 
triathlon, waarvoor drie man vanochtend vroeg opstonden 
om de aankomst te zien van de 4km zwemtocht van de 
triathleten in de Hardangerfjord bij Eidfjord. Daarna de 
wissel gezien waarbij zij zich omkleden en prepareerden 
voor een 180km lange fietstocht. Een ware strijd met de 
elementen van de natuur en omstandigheden, die hier per 
minuut sterk wisselen  in Noorwegen. Om 7 uur weer terug 
naar bed. Anderen vonden om 10 uur het weer toch mooi 
genoeg voor een wandeling bij Eidfjord en trokken erop 
uit. De roeiers en de triathleet van de minitriathlon  van 
gisteren rustten lekker uit op de camping. Vislijnen uit de 
knoop gehaald, scheerlijnen aangetrokken, spelletjes 
gedaan en veel pagina’s gelezen over de 
ontstaansgeschiedenis van deze bergen en spannende 
ridderverhalen en romans. Quirijn testte zijn kracht in een 
boodschappenritje naar Eidfjord op de ketting van  de 
racefiets en die begaf het helaas. Maar enkele vriendelijke 
Noren brachten hem terug naar de camping. Ondertussen trokken regen, rukwinden, zon, 
wolken en een regenboog voorbij. De natuur van Noorwegen laat van zich spreken!  
 
3 augustus. Route vikinggraven Eidfjord.  
Excursie langs de vikinggraven in Eidfjord.  
Met z’n vieren gaan we per auto naar Eidfjord, waar we de auto op de grote P-plaats in het 
midden van het stadje parkeren. We lopen richting rivier, waar we de brug oversteken en 
meteen naar rechts gaan, waar de gele wandeling aangegeven staat. Eigenlijk lopen we deze 
in omgekeerde richting, maar dat blijkt de aardigste manier te zijn omdat je bij het dalen meer 
ziet. In het begin loop je langs het water. In de berm de ons al bekende planten, af en toe 
onderbroken door Lupinen (tuinafval). Bij een klein schuilhutje aan het strand drinken we 
koffie. Een blikje bier en eieren staan klaar, ook een zak hout ligt er voor het opbranden. We 

Op het strand aan het meer van Eidfjord 



kijken naar de overkant van het meer, rechtstreeks op de camping. Nu gaat de weg omhoog 
door het bos, nieuwe planten zijn hier Adelaarsvaren en Eenbloemig parelgras, terwijl we ook 
veel jenerverbes zien staan. Bijna bovenop horen we vogeltjes, we zien een Boomklever, 
verderop Graspiepers en een Grote bonte specht die zich tegoed doet aan de kersen. Ook 
vliegen er Huiszwaluwen, Bonte kraaien en de vertrouwde mussen. Voordat we naar beneden 
lopen, komen we langs een andere hut en weten we een prachtig uitzichtpunt met 2 bankjes en 
een tafel. We genieten van boterhammen en uitzicht over het Eidfjord en de plaats Eidfjord. 
We zijn dan de vikinggraven (stenen hoopjes) al gepasseerd. Ook de vroegere 
boerennederzetting hebben we achter ons gelaten. Na een blik op het plantje Muizenoor, dalen 
we af naar Eidfjord. Daar zien we boven het meer een grote roofvogel vliegen, de Visarend. 
Een hoogtepunt!  
 
4 augustus Måbø-dal. 
We hebben de route De rand van de Hardangervidda uit de Wandelgids Noorwegen gelopen 
door het Måbø-dal. 
Om 9.30 vertrokken we met de auto’s naar de parkeerplaats bij het museumpje: Måbøgard. 
We liepen tussen de gebouwen van het museum door naar de rivier, met 2 bruggetjes staken 
we de rivier over en toen stonden we onderaan de helling waar aan de bovenkant de 
Hardangervidda begon. Het was een mooi smal oud paadje wat gebruikt werd om op de 
hoogvlakte te komen voordat de wegen waren 
aangelegd. Het pad slingerde zich haarspeldgewijs 
door berkenbossen en rotspartijen maar liefst 500 
meter omhoog, vele zweetdruppels hingen langs 
gezichten maar de jongste drie spurtten lichtvoetig 
vooruit. Tijdens de klim ontvingen we een SMS dat 
zij al boven waren. Onderweg hadden we mooie 
vergezichten op het dal en ook de omliggende 
hoogvlakten waren steeds beter te zien. Halverwege 
werd het eerste Linnaeus-klokje gespot. Na een uur 
en een kwartier was iedereen boven op de 
hoogvlakte. Daar werd lekker uitgedampt, koffie 
gedronken en braambessen geplukt.                           
De wandeling over de hoogvlakte was zeer ontspannen en er was veel moois te zien. 
Allereerst de gevlekte orchis en een enorme wolfsklauw. Later zagen we een heideblauwtje 
dat door Louis in een potje gevangen werd. Er waren veel paddenstoelen en het looptempo 
daalde flink door al dat moois. Het mos werkte als een 
spons en de grond veerde mee als je er over liep. De 
kleurschakeringen waren prachtig, het mos in allerlei 
kleuren tussen groen, geel en rood combineerden mooi 
met het witte rendiermos. 
We vonden tot mijn genoegen ook nog vetblad en twee 
soorten zonnedauw. 
Bij wat vakantiehuisjes aangekomen daalden we af naar 
de weg waar we op de parkeerplek bij de souvenirshop 
lunchten. Er verschenen donkere wolken en we gingen 
snel door en kregen al snel de Vøringfossen te zien. 
Daarna volgde er een afdaling over de oude weg. Het 
daalde geleidelijk en liep heel comfortabel. Net na de 
afslag naar beneden naar de waterval was de weg 
afgesloten vanwege stenen die op de weg gevallen waren. 

Vals heideblauwtje 

Ronde zonnedauw 



Volgens de beschrijving was er beneden een gemakkelijk pad bergafwaarts en een pad 
bergopwaarts naar de voet van de waterval. 
De grootste groep daalde af en liep naar de waterval. Het pad bleek echter lastig, met name 
over de helling met rotsblokken en daarbij begon het ook nog te regenen. Uiteindelijk zijn we 
er gekomen en hebben we de waterval prachtig gezien. Gezien de ervaringen met het rots 
paadje zijn we toch teruggegaan naar de oude weg en hebben we de afzetting genegeerd. Te 
voet was het nog goed te doen en vanaf de oude weg zagen dat het ‘makkelijke’ pad beneden 
ook over rotsblokken geklauterd moest worden. Tevreden liepen we door over de geleidelijk 
afdalende weg. Met uitzicht op de woest kolkende Bjoreio beneden liepen we met opkomende 
spierpijn, maar gezellig pratend terug naar de auto’s. Tevreden reden we vele ervaringen 
rijker terug naar de camping. Het was een schitterende dag geweest. 
 
5 augustus Wandeling op de Vidda vanaf de P-plaats Berastolen 
Vandaag zijn we met z’n allen, met uitzondering van 2 kleine mannetjes die zogenaamd 
spierpijn hadden, gaan wandelen op de Hardangervidda. Om 9.30 zijn we vertrokken met de 
auto de berg op, we zijn naar de 2e parkeerplaats gereden, verder konden we ook niet komen 
met de auto. De wandeling begon gelijk met een behoorlijke klim, we dachten dat we al op de 
hoogvlakte zaten, maar dat was niet het geval. Bovenaan hebben we koffie gedronken en 
uitgerust van de klim. Vervolgens gingen we over het plateau verder, waar het toch minder 
plat bleek te zijn dan je van een hoogvlakte zou verwachten. Je moest goed op letten waar je 
liep, en voor sommigen werd het hierdoor ook een lichte vorm van de kruip excursie.  
Toen gingen we weer het plateau af, en was er een toch wel een vrij lastige afdaling. Maar 
daarna hebben we wel weer lekker koffie zitten leuten en hebben de wat oudere (iedereen 
behalve de 5 jongeren) onder ons weer op adem kunnen komen. We liepen weer verder langs 
het riviertje, hier werden nog wat luttele plantjes gespot waarvan de naam er niet toe dient 
want ze lijken toch allemaal op elkaar. Verder zagen we nog wat leuke watervalletjes en 
stroompjes. Op de terug weg ging het ook nog regenen waardoor de sfeer wel wat minder 
werd, maar daar mocht het sfeerverslag niet onder leiden. uiteindelijk is iedereen wel bij de 
auto aangekomen, maar de een deed er wat langer over dan de ander.  
purper gentiaaan en saxifraga 
Ragnar Groot Koerkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Op de Vidda bij Hjolmo 



6 augustus Rustdag en voorbereiding huttentocht. 
 
Vandaag was een rustdag maar van die rust was al snel verstoord toen er een mobieltje afging 
in een tent. De alarmcentrale had gebeld dat er een alarm was afgegaan bij het werk van Ellen 
en al snel waren al 2 families wakker. Uiteindelijk bleek het iets anders te zijn want er waren 
geen sporen van inbraak gevonden, dus dit kon je al niet meer echt een rustdag noemen. En 
dan had je ook nog die regen die je dan de hele tijd op je tent hoort kletteren. Later in de 
middag gingen we nog naar het natuurcentrum waar je veel over het bestaan van dieren kon 
leren hier in de buurt van Hardangervida en je kon ook nog een ontwerp zien voor het uitzicht 
op de waterval Voringsfossen. In de avond ging iedereen zijn tas in pakken met de benodigde 
spullen zoals: lakenzak (voor de gene die geen lakenzak hebben een slaapzak), kleren, schone 
onderbroek, regen kleding voor als het gaat regenen, water, iets te eten voor onderweg, toilet 
tas, pyjama, handdoek en natuurlijk niet te vergeten het fototoestel om alles te fotograferen!. 
Natuurlijk had iedereen nog zijn eigen spullen om mee te nemen, want Teun kan natuurlijk 
niet zonder zijn antisnurk apparaat en als het dan toch nog te veel word dan heeft Anja altijd 
nog haar oordopjes bij. Henk heeft natuurlijk zijn grapjas weer mee en in de meeste gevallen 
al aan en Yolanda heeft natuurlijk altijd Henk bij om haar de laatste stukjes nog even de berg 
op te duwen. Voor Ellen natuurlijk de massageolie die daar al vaak genoeg voor heeft zitten 
zurren, maar Yolanda gaat daar waarschijnlijk ook vaak gebruik van maken. Voor Louis  een 
knuffel en Ragnar met zijn telraam als hij weer de moeilijkste berekeningen gaat oplossen. 
Tim kan misschien ook nog wel wat remblokjes gebruiken voordat hij weer vooruit loopt en 
alweer uit het zicht is verdwenen voor de genen die het lekker rustig aan willen doen en alle 
plantjes willen bekijken. Voor de jarige job Quirijn natuurlijk slingers. Bram mag zijn zweet 
bandjes niet vergeten anders word hij zo rood.  
Zo is iedereen op zijn eigen manier voorbereid op de huttentocht van morgen. 
 
6 augustus. Vrije dag, verslag Sima kraftverk.  
Vandaag een vrije dag, ook al omdat er veel regen wordt verwacht. En die verwachting komt 
geheel uit. In de ochtend zijn we in ons hutje, ’s middags gaan we naar Eidfjord, eerst naar de 
VVV voor inlichtingen over een boottocht en over het waterkrachtstation. Daar is een soort 
“bezoekerscentrum”, met rondleidingen in de centrale. Om 2 uur begint de rondleiding en we 
kunnen dit nog op tijd bereiken. Dus besluiten we dat te gaan doen en met succes. Om kwart 
voor 2 staan we in de hal, waar we een kleine voorlichting kunnen volgen, dit stelt niet al te 
veel voor. Om 2 uur gaan we met de Engels sprekende groep met de bus naar de hal waar de 
generatoren staan opgesteld en wordt ons verteld waar het water vandaan komt wat de 
turbines aandrijft. We zien ook de grote schoepenraderen, van Zwitsers staal gemaakt en 
speciaal voor dit doel ontworpen. Er staan in de hal 2 grote en 2 kleine generatoren voor de 
elektriciteit, waarvan 300.000 gezinnen gebruik kunnen maken. En dit is zeer schone energie.  
De rondleiding duurt een half uur. 
Daarna zien we een film over de geschiedenis van de waterkrachtcentrale. Ooit is er een boer 
in Kjease geweest die door middel van het vallende water een dynamo in werking heeft gezet 
en voor zichzelf elektriciteit heeft gegenereerd. Nu staat onderaan zijn boerendorp een grote 
centrale, die het water van 2 kanten binnen krijgt uit een viertal stuwmeren. In 1973 is men 
begonnen met het boren van de tunnels voor de toevoer van het water en in  1980 is de 
centrale geopend. Wat de Noorse regering heeft bedongen is, dat de natuur zo min mogelijk 
mocht worden aangetast. Natuurlijk is de hal zichtbaar en zijn de dammen bij de stuwmeren 
duidelijk in het landschap. Maar de wegen die moesten worden aangelegd, zijn nu nog in 
gebruik en veel gesteente is op plaatsen teruggebracht.  
Opvallend is dat de Voringfossen alleen in de zomer water krijgt, van 15 juni tot 1 september 
voor het toerisme, de rest van het jaar blijft het water in het stuwmeer.Sysenvatnet, waar een 



enorme dam ligt. Het niveauverschil van het water kan hier 66 meter bedragen. We hebben 
enorm genoten van deze grootse onderneming.  
Om het verlies van vissen te compenseren worden er per jaar 100 000 zalm en forel gekweekt 
en daarnaast worden er nog 150 000 vissen uitgezet.  
Na thuiskomst was het nagenoeg droog en hebben we nog een wandeling van een uur 
gemaakt rond Saebo. We hebben een paar leuke waarnemingen opgeschreven, in dit geval 
vogels: Zwarte roodstaart, Groenlingen, Zwarte specht en Eksters. Ook vlogen de 
Huiszwaluwen laag over ons heen. Toch nog een beetje KNNV. 
 
Hardangervida 2013 
Huttentocht 7 en 8 augustus 
Woensdag 7 en donderdag 8 augustus 
Twee dagen wandelen en een hutovernachting 
Na een gedegen rustdag en voorbereiding op de huttentocht werden wij ’s morgens om 9:00 
uur door Herman en Klaske uitgezwaaid. We gaan een wandeling maken van Trondsbu naar 
de overnachtingshut in Sandhaug, midden op de Hardangervidda. Bij Dyranut moeten we 
afslaan en komen we op een tolweg naar Trondsbu terecht. De tol moet bij een automaat 
direct voldaan worden. De weg naar het startpunt van onze wandeling is op zich al een 
prachtig gezicht en de moeite waard om te rijden. Om half elf gaan we wandelen en komen 
we op een hobbelige vlakte met een aantal over te steken rivieren terecht. Voor niet iedereen 
is dit een gemakkelijk te nemen horde. Teun heeft nog het meeste moeite maar ook de 
zwaarste rugzak. 
De eerste uren gaat het niet snel omdat er natuurlijk van alles te zien is en daarbij is het ook 
nog eens prachtig weer, waardoor er lekker gepicknickt wordt. De jongelui stormen zoals wij 
inmiddels gewend zijn als jonge honden vooruit. Na 7,5 uur zij we allemaal bij de hut en is 
het nog steeds prachtig weer. e slaapplaatsen worden ingericht en daarna staat het diner 
gereed. Henk heeft nog een biertje van €11,- gedronken, maar dat smaakte wel erg lekker. Na 
het diner hebben we nog met z’n allen een spelletje gedaan en van de zonsondergang genoten. 
Om 10:00 uur gingen we geleidelijk aan naar bed en genoten we van een welverdiende 
nachtrust. 
De volgende dag was onze Quirijn jarig en hij is al 16 jaar geworden. Om 7:30 uur hebben wij 
hem wakker gemaakt met het verjaardagslied. Van zijn moeder Ellen kreeg hij een luchtje om 
zich te verfrissen en dat was wel nodig ook. Van Yolanda en Henk kreeg hij een opener om de 
bierflesjes die hij nu mag drinken te openen. 
Daarna hadden we om 8:00 uur ontbijt en na het afrekenen à €100 pp gingen we weer op weg 
terug naar de auto. Op de terugweg had iedereen er zin in en hadden we er een razend temp n. 
De jonge honden deden er drie uur en een kwartier over en de krasse knarren 5,5 uur. 
 
Het was een prachtige tocht met 
mooie vergezichten, meren en 
beekjes en zeker een aanrader voor 
volgende groepen. De planten en 
vogellijst zullen door Yolanda en 
Teun gemaakt worden. 
 
‘s Avonds hebben we de verjaardag 
van Quirijn gevierd met patat en 
hamburger en heel veel bier, maar 
dan lieg ik. Henk 
 

Op de vidda bij Dyranut 



Planten en dieren  
Alpen wolfsklauw (Lycopedium alpinum) 
veronica alpina 
Gentiana nivalisSneeuwgentiaan 
Alpenhelm (Baitsia alpina) 
 

 
7 augustus. Dyranut wandeling naar het noorden richting de gletsjer. 
Vandaag gaan er 10 deelnemers een huttentocht ondernemen, Herman en ik gaan vanaf de 
camping zelf een wandeling maken. We willen naar Krossdalen, maar de afslag missen we en 
we komen terecht bij de hut van Dyranut. Daar gaan we een wandeling maken aan de 
overkant van de doorgaande weg, naar het noorden. Om rond te wandelen is veel te ver, we 
struinen een beetje rond en gaan hier en daar van het pad af. Dat levert mooie vondsten op, 
vooral planten. We vinden de vruchtjes van Cardamine bellidifolia, Alpenereprijs, 
Stersteenbreek, Alpenhoornbloem, Dwergbasterdwederik, Oxyria digyna, een prachtig soort 
zuring en niet te vergeten de Gentiana nivalis. Het is bijna te mooi met al die bijzonder kleine 
plantjes. We zijn benieuwd wat de anderen hebben gevonden op de Vidda. We horen ook 2 
vogels en als ze dichtbij op een steen gaan zitten, zien we 2 Zilverplevieren. Prachtig licht 
grijs met mooie gestreepte vleugels en een echte plevierszit. Op de terugweg zien we een 
plevier met jong, Herman kan een foto maken en via de foto weten we dat het een 
Morinelplevier moet zijn. Het jong piept naar zijn moeder, die ons goed in de gaten houdt en 
omgekeerd wij haar. Omdat we een afslagje missen, komen we terecht bij het begin van de 
tolweg naar Tronsbu, we moeten dus weer even terug naar de richtingaanwijzer en lopen dan 
direct naar Dyranut. Daar aangekomen maak ik een foto van de prachtige trol van hout, met 
rondom dit “standbeeld” een groot aantal steenmannetjes, iedereen draagt kennelijk zijn 
steentje bij. Ook vind ik de Zwarte bekerzwam, helaas kan ik er niets uit drinken, maar 
gelukkig hebben we water in de auto en komt het toch goed. Daarna rijden we richting 
Sysedammen en zien ook de gemiste afslag naar Krossdalen.  

 

Op weg naar de hytte 



De dam is indrukwekkend een echt hoogtepunt, toch is de vondst van de Rode vuurvlinder 
wel net zo leuk. Een prachtige dag met prima weer, maar bovenop de vidda was het fris.  

 
 
8 augustus. Naar de Voringfossen. 
Omdat de deelnemers aan de huttentocht aan de terugtocht gaan beginnen, gaan we zelf op 
pad. Niet al te laat, want om 2 uur wordt regen verwacht. We gaan naar de P=plaats van de 
Voringfossen, bij de cafetaria. Daar klimmem we eerst naar boven om te kijken of we de 
waterval kunnen zien. Het lukt aardig om mooie plaatjes van de waterval te maken. We 
spotten er een bijzondere distel: Sausurea alpine. Verder staan er grote en kleinere 
paddenstoelen, de meeste zijn Russula’s. Dan steken we de weg over om een stukje van de 
gele route te lopen. Eerst zien we al een prachtige Gele berkenrussula en een Roodgrijze 
melkzwam. Later vinden we in het veen het Gewoon veentrechtertje, een Omphalinesoort. 
Ook staat er “boshengel” in het kleine bosje dat we doorkruisen. We zijn nog niet ver op pad 
of we horen onweer aankomen. Na een kwartiertje besluiten we terug te keren naar de P-
plaats. Daar eten we nog een boterham en bekijken de infoborden, dan vallen de eerste 
druppels en besluiten we terug te keren naar de camping. De regen zal tot ongeveer 6 uur 
aanhouden.  
 
9 augustus Kjeåsan,  Autowandeling 700/1km 
Om 10:15 gingen we weg vanaf de camping. Om 10:30 kwamen we aan bij een tunnel naar 
Kjeåsan, terwijl je die alleen maar op het hele uur mocht betreden. Sommige van ons hebben 
daar rustig in de auto een potje gekaart, maar de echte KNNVers rende natuurlijk de auto uit 
zo het bos in. Na ongeveer een half uur konden we de tunnel betreden. Van een enkel persoon 
hadden we gehoord dat de tunnel onverlicht was maar er bleken toch wel een paar lichtjes in 
te zitten. Eenmaal boven aangekomen reden we naar een parkeerspot, waar we nog bijna het 
verkeerde pad in waren gelopen. Onderweg naar Kjeåsan kwamen we nog langs 2 hutjes die 
onbewoond leken. het stuk naar Kjeåsan was niet zo lang. Daar aangekomen Zagen we gelijk 
een mooi uitzicht punt en hebben daar fotos gemaakt en koffie geslurpt, wanneer een enkel 

Bij de Sysedammen 



persoon nog lekkere banaantjes en een ander enkel persoon nog lekkere koekjes uitdeelde. 
Tijdens de koffie pauze had een enkel persoon een hele mooie kever met paars sierrandje 
gespot. Even daarna liepen we nog iets verder naar beneden en hadden we daar nog wat 
mooier uitzicht, Toen zijn we naar de huisjes gelopen en een deel van de groep is daar 
gebleven, de rest liep nog even door, uiteindelijk zijn we om half 2 terug door de tunnel 
gegaan, waarna we naar de supermarkt gingen voor de pannekoeken. 
 
 
10 augustus Op de Vidda bij Dyranut 
 
Gister tijdens het pannenkoeken bakken voor het huisje kwam een Belg om stroom vragen 
voor zijn nachtvlinderval. Hij had de KNNV vlag gezien en dacht behalve stroom ook publiek 
te vinden. Zo was het ook. Om 7.30 uur stonden de meesten van ons te kijken toen de doos 
geopend werd en de nachtvlinders in de eierdozen bekeken werden. Wim Veragtert wist er 
veel van, pakte af en toe een vlinder, checkte soms in het Noorse vlinderboek en vertelde 
bijzonderheden over bijvoorbeeld de jeneverbesdwergspanner en gouden en koperen uiltjes. 
Handig is dat de nachtvlinders niet wegvliegen, maar door te trillen eerst moeten opwarmen. 
Dan kun je ze goed bekijken. Na een uurtje werden ze allemaal vrijgelaten en bedankten wij 
de Belg voor de informatieve uitleg. 
 
Om 10 uur vertrokken we met veel zon naar de turisthutte bij Dyranut. Daar viel de kou toen 
wel tegen. De kaarten waren vergeten, dus fotografeerden we in de hut de kaart voor nood. 
We wandelden dit keer naar het Noorden, met de bedoeling goed zicht te krijgen op de 
Hardangerjokulengletsjer. Door de klimmetjes en af en toe een fel zonnetje kregen we het snel 
weer aangenaam warm. Met de koffie hadden we al een beetje zicht vanaf het pad, maar voor 
de lunch werd een bergtopje uitgekozen. Daar aangekomen was het zicht perfect en volgden 
enkele fotosessies. Vlak onder de top waren enkele grote holen, waar veren, braakballen, 
botten en schapenmerkjes voor lagen. Het was iets bergachtiger gebied dan tijdens de 
huttentocht, en kennelijk honden uitlaatgebied. De planten en vogels waren vergelijkbaar, 
behalve dat de grond soms helemaal zwart was. De foto van de kaart was niet nodig, het pad 
was met steenmannetjes en de rode T weer goed gemarkeerd. Na de terugtocht zat de jeugd al 
te kaarten in de hut en dronken we daar nog wat. Op de terugweg stopten we nog even boven 
bij de Sysendammen, maar ons eerdere uitzicht op de gletsjer vonden we mooier!  
 
10 augustus. Met de boot van Eidfjord naar Lofthus en terug met de bus.  
Om half 8 zijn we eerst bij het inspecteren van de vlinderval gaan kijken en hebben we een 
aantal nachtvlinders kunnen bekijken, o.a. de Koperuil, de Zwartstipuil en de 
Schimmelspanner die alleen in Noorwegen voorkomt. Er waren nog veel meer kleine 
nachtvlinders in de vangkooi gevangen en deze zijn door de Belgische kenner op naam 
gebracht. Toen was het tijd voor het ontbijt. 
Herman en ik gaan samen op pad. Eerst wandelen we de blauwe route in Eidfjord. Het is geen 
spectaculaire route, je loopt veel tussen de (nieuwere) bebouwing. Toch hebben we een 
Draaihals prachtig gespot en over het meer vlogen Oeverzwaluwen en verder zagen we in een 
tuin nog een Fitis. Overigens vlogen er veel Huiszwaluwen, Mussen, Witte kwikstaarten rond 
en vrij laag, want de insecten waren zich nog aan het opwarmen. Helaas raakten we de blauwe 
banden kwijt en zijn we terg gelopen naar de haven. Daar hebben we eerst onze lunch 
opgegeten en vervolgens hebben we een klein ommetje gemaakt alvorens we op de boot 
konden. We kregen een mooie informatiefolder over de tocht en de bijzondere plaatsen die we 
te zien zouden krijgen. De boot is een gewone veerboot die vaart van Eidfjord via Ulvik naar 
Kinsarvik en Lufthus, waar wij uitstapten en verder Uthe en Jondal. Wij hadden een uur de 



tijd in Lofthus, waar niet zo veel 
te doen valt. We hebben een 
kleine wandeling gemaakt langs 
de boomgaarden en heerlijk aan 
de haven gezeten. Het uur was 
gauw voorbij en de bustocht 
terug was prima, een prestatie 
van de chauffeur om de nauwe 
wegen zonder ongelukken te 
berijden. Ik vond het in elk geval 
een mooie tocht zo op en langs 
het fjord.    
 
 
11 augustus Wandeling watervallen bij Kinsarvik 
 
Met de auto reden we naar Kinsarvik. Onderweg stopten we nog even om te kijken naar een 
brug in aanbouw die inmiddels al helemaal af was maar nog niet in gebruik was genomen. De 
onderkant van de brug lag op 55 meter hoogte waardoor zelfs cruiseschepen eronderdoor 
konden. De brug zelf was 2x zo groot als de dom, maar leek veel kleiner door het enorme 
meer en de hoge bergen. In Kinsarvik stopten we voor de tweede keer om een kerkje te 
bekijken. Naast al die natuur moet je zo nu en dan natuurlijk ook wat cultuursnuiven. Maar na 
een kwartier hadden we wel weer genoeg cultuur gezien en reden we met de auto naar de start 
van de wandeling. De eerste waterval was vanaf de parkeerplaats al goed te zien, maar 
voordat we de waterval zagen voelden we al water vallen. Het regende en al snel kwamen er 9 

regenjassen, een paraplu 
en een vuilniszak voor 
achter de hand 
tevoorschijn. De 
wandeling begon met een 
steile klim en die steile 
klim hield eigenlijk de 
gehele wandeling aan. 
Maar het was het waard 
want na een koffiepauze 

bovenaan de eerste waterval kwam de tweede waterval 
al in zicht. Deze waterval was nog mooier dan de eerste 
en zoals later zou blijken ook mooier dan de 3e en 4e. 
Om even wat deelnemers te quoten: “Deze is echt een 
stuk mooier dan Voringfossen” en “Echt specta!” 
Bovenaan de tweede waterval hielden we lunchpauze 
en splitste de groep. De helft ging terug via een minder 
steil afdalend grindpad en de andere helft ging nog even 

De nieuwe brug over het fjord 

Bij Kinsarvik langs de watervallen 



door tot het uitzichtspunt op de derde waterval waarna ook zij terug gingen via het grindpad. 
Onderweg zagen we hele bomen begroeid met baardmos en veel paddenstoelen. Ook werd er 
nog een dennenorchis gespot en langs het grindpad zagen we nog een jong van een onbekende 
vogel die net kon vliegen. 
 
12 augustus 2013 Raften en meer 
 
Deze dag stond voor de sportievelingen onder ons in het teken van het verkennen van de 
stroomversnellingen van de rivier. Om 10.10 vertrokken we wandelend naar het nabijgelegen 
Flatearth om ons te melden voor het raften op de rivier. Dit begon met het aanmeten van de 
juiste uitrusting; een wetsuit van 5mm dik op maat, schoentjes, een reddingsvest en een helm. 
Daarna vertrokken we per auto naar het meer voor instructies. We hoorden hoe je moet zitten, 
sturen en wat je moet doen als iemand “gaat zwemmen”. Na even oefenen gingen we voor de 
eerste sessie weer met de auto naar boven naar de rivier. Daar gingen de bootjes langs de 
ladder naar beneden en wij liepen naar de rivier. In teams van 2 of 3 vertrokken we. We 
moesten blijven peddelen om het water voor te blijven en bestuurbaar te blijven. Voor de 
koers moesten we de grootste waterstroom volgen. Een voor een vertrokken de bootjes en het 
duurde niet lang of we kwamen toch allemaal op een steen terecht. Met veel wiebelen, hangen 
en springen en afzetten kwam je er weer af. Door de goede instructies konden we ons uit alle 
situaties redden. In het laatste stukje kon je goed zien hoeveel verhang er in de rivier zit en 
gingen de bootjes op en neer over de golven. De supporters op de kant hebben voor een aantal 
mooie actiefoto’s gezorgd. De deelnemers kwamen een ervaring rijker weer terug op de 
camping. 
Ellen Wilms   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Raften op het meer 



12 augustus. Wandeling in Ovre-Eidfjord vanaf de camping.  
Dit is wandeling 8, die wij vanaf een infoblaadje hebben gelopen in omgekeerd volgorde. 
Allereerst kom je dan bij de rivier richting Hjolmo. Net voor het laatste huis ga je links door 
een hek en loop je een paardenwei in. Verderop gaat de weg door het bos met veel varens. Je 
moet door een aantal hekken en over een overstap klimmen. Hier en daar is het open terrein 
met (boeren)weiland en mooie bloemrijke randen. Dan kom je bij droge hooilanden met veel 
Reukgras, Ogentroost en Kleine ratelaar. Ook Beemdkroon en later Centaurie staan in bloei, 
maar helaas geen vlinders. Er zijn wel veel hommels. Allerlei soorten. Er zijn af en toe mooie 
uitzichten, vooral over het dorp Saebo. En met een beetje geluk zie je de camping.De 
begroeiing wordt heideachtiger met Jeneverbes en steniger. Dan loopt het weer over in bos en 
we eindigen bij de oude stenen brug. Veel paddenstoelen gezien, o.a. veel Roodbruine slanke 
amanieten en Grijze slanke amaniet, veel Russula’s en Melkzwammen en Bundelcollybia. Het 
weer was redelijk goed, af en toe even de zon. De temperatuur niet boven de 15 graden. Wij 
zijn na de stenen brug de weg over gestoken en via het pad langs de schietbaan (deel roze 
wandeling) weer naar de camping gelopen. We hebben ongeveer 4 uren gewandeld.   
 
 
13 augustus 
Sfeerverslag fietsen 
Dit kamp moest er ook nog een keer gefietst worden, maar dat was er nog steeds niet van 
gekomen. Daarom zouden we dat de laatste dag nog gaan doen. In de ochtend regende het, 
waardoor we pas na 12 uur weg gingen. Drie van ons hadden een fiets gehuurd, maar toen we 
net in Eidfjord waren viel bij Bram een trapper van zijn fiets. Ellen en Henk zijn toen 
teruggefietst naar de fietsverhuur om een nieuwe fiets te halen, terwijl Bram en Ragnar ook 
terug liepen. Nadat de fiets was verwisseld zijn we richting het dal gegaan waar Ellen ook al 
was geweest met de mini-triatlon. Daar hebben we lekker heuveltjes op en af gefietst met op 
het eind nog een steil klimmetje van ongeveer 200 meter waar iedereen de laagste 
versnellingen nodig had. Terug ging lekker snel doordat we een heel eind konden dalen. In 
Eidfjord zijn we nog even gestopt om snel wat te eten en daarna waren we zo weer op de 
camping.  
 
13 augustus. Wandeling langs de Brojeio vanaf de P-plaat bij het museumpje van Mabo.  
Het motregent, maar we besluiten toch de bermen van de rivier te bekijken omdat we 
vermoeden dat daar leuke planten staan. Met 3 deelnemers gaan we op pad en al spoedig 
vinden we mooie soorten als Astragalus alpine, Paardenhoefklaver, Borstelkrans, Wit 
vetkruid, Eenjarig vetkruid en Gevlekt havikskruid. Op het pad met allemaal rotsblokken zien 
we een tak met een Waaierkorstzwam en vinden we Wimperzwammetjes. Ook zien we Ruw 
parelzaad, Berghondsviooltje, Draba incana (wat familie is van ons Hongerbloempje), Vicia 
sylvatica en een Ogentroostsoort, Euphrasia micrantha. Het hoogtepunt was echter de 
Veldgentiaan met allemaal witte bloemen. Nooit eerder gezien. Ondanks de regen was het een 
fijne wandeling, een echte aanrader vooral aan het begin van het kamp. Je leert dan alvast veel 
planten kennen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Vogellijst kampeerreis Hardangervidda van 31 juli t/m 14 augustus 2013.  
 
In het kampeerkamp van 2010 was geen vogellijst gemaakt. Omdat we toch een paar aardige 
waarnemingen hadden tijdens de eerste dagen van ons kampje, hebben we een vogellijst 
gemaakt. De volgende waarnemingen hebben we opgeschreven:  
Visarend bij Eidfjord en Smelleken. boven de camping. Het Smelleken kwam waarschijnlijk 
af op de talrijke mussen rond de tent van enkele deelnemers.  
Morinelplevier met jong (2 keer) en Goudplevieren. Tureluur, Raaf. Deze soorten zijn gezien 
op de Vidda in de buurt van Dyranut.  
Draaihals ( in Eidfjord in de bebouwde kom), Zwarte specht en Grote bonte specht.  
Huiszwaluwen (veel), Boerenzwaluw, Oeverzwaluw, Veldleeuwerik, Mussen (op de camping 
en overal), Graspieper, Noordse gele kwikstaart, Witte kwikstaart, Winterkoning, Zwarte 
roodstaart en Gekraagde roodstaart (rond de boerderijde bij Saebo), Merel, Zwartkop, Fitis, 
Zwarte mees, Koolmees, Ekster, Bonte kraai, Vink, Groenling en Boomklever  
In ons kampje zaten geen experts wat de vogels betreft, zo hebben we van ons Belgische 
nachtvlinderman gehoord dat hij Ijsgorzen op de Vidda heeft gezien. Misschien wij ook wel, 
maar dan niet herkend. Het is toch de moeite waard om te letten op de vogels. Want de 
meeuwen en de eenden hebben we niet genoteerd, maar die zwommen natuurlijk ook rond in 
het fjord bij Eidfjord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insectenwaarnemingen op de Hardangervidda.  
 
Er waren zeer weinig dagvlinders waar te nemen. Nachtvlinders hebben we een aantal gezien, 
dankzij de Belgische nachtvlinderexpert die een nacht een val op de camping heeft gezet en ’s 
morgens ons had uitgenodigd te komen kijken. Maar ook hier zagen we niet veel soorten. 
Enkele leuke keversoorten noteer ik ook op de lijst.  
Dagvlinders: Klein geaderd witje (dit zagen we meerdere malen), Rotsvlinder (1 maal), Vals 
heideblauwtje op de vidda bij de Voringfossen, Rode vuurvlinder bij de dam van Simadalen, 
Boserebia bij Kinsarvik. 
Overdag een Gammauil.  
Verder: Blauwe glazenmaker(libel), een aantal malen Penseelkevers, vooral op 
Schermbloemigen, een Violette loopkever bij Kjaesen.  
Natuurlijk zijn er diverse hommels en bijen gezien, maar hier hebben we geen lijst van 
gemaakt.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paddenstoelen op de Hardangervidda.  
 
Op de vidda was het paddenstoelenseizoen 
al begonnen. Dankzij de vele regen, kwamen ze overal tevoorschijn. Natuurlijk is het lastig 
om de soorten te determineren zonder een degelijk microscoop, maar enkele soorten kennen 
we ook vanuit Nederland en die heb ik toch maar in een lijst gezet. Wat opvalt is dat de 
kleuren prachtig zijn, het lijkt wel of ze intenser zijn dan in Nederland. We hebben  erg 
genoten van de mooie paddenstoelen.  
Gezien zijn: Plooirokje, Cantharel (gezocht om te kunnen eten), Roodbruine slanke amaniet, 
Berkenrussula, Tonderzwam, Berkenzwam, Roodsteelfluweelboleet, Oranje berkenboleet, 
Kleine berkenrussula, Bosbesbladgast, Berkenboleet, Fopzwam, Abrikozenrussula, 
Winterhoutzwam, Smakelijke russula, Forse melkzwam, Zwarte bekerzwam, Gewoon 
veentrechtertje, Gele berkenrussula, Roodgrijze melkzwam, Grijze slanke amaniet, 
Bundelcollybia, Paardenhaartaailing, Eekhoorntjesbrood, Wimperzwammetje en 
Waaierkorstzwam.  
 
Plantenlijst van de Hardangervidda van 2013. 
 
We hebben de lijst van 2010 gebruikt. De planten die we niet hebben gezien, zijn hieruit 
weggelaten. Bomen, grassen, varens, russen, etc. hebben we niet genoteerd. Hiervoor is de 
lijst van 2010 te gebruiken. De door ons gevonden planten die niet op de lijst stonden zijn 
toegevoegd in cursief gedrukte letters. We hebben veel gebruik gemaakt van de lijst en “Den 
Nordiska Floran van Bo Mossberg en Lennart Stenberg,, beschikbaar gesteld door de 
KNNV/AKC.  



 
 
 
    
 

 

Braambes of Molte  

Alle deelnemers  



 
Plantenlijst Hardangervidda kampeerreis 31 juli t/m 14 augustus 2013 
Lycopodiaceae Wolfsklauwfamilie 
Diphasiastrum alpinum  
Huperzia selago s.l. Dennenwolfsklauw 
Lycopodium annotinum  Stekende wolfsklauw 
Lycopodium clavatum Grote wolfsklauw 
Equisetaceae Paardenstaartfamilie 
Equisetum sylvaticum  Bospaardenstaart 
Leptosporangiate Varans 
Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 
Phegopteris connectilis Smalle beukvaren 
Polypodium vulgare  Gewone eikvaren 
Pteridium aquilinum ssp. Latiusculum  
Gymnospermen Naaktzadigen 
Juniperus communis s.l.  Jeneverbes 
Nartheciaceae Beenbreekfamilie 
Paris quadrifolia Eenbes 
Orchidaceae  Orchideeënfamilie 
Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis 
Dactylorhiza maculata  Gevlekte orchis s.l. 
Goodyera repens Dennenorchis 
Asparagaceae Aspergefamilie 
Convallaria majalis*  Lelietje-van-dalen 
Maianthemum bifolium  Dalkruid 
Polygonatum verticillatum Kranssalomonszegel 
Cyperraceae Cypergrassenfamilie 
Eriophorum scheuchzeri  
Eriophorum vaginatum Eenarig wollegras 
Poaceae Grassenfamilie 
Melica uniflora Eenbloemig parelgras 
Ranunculaceae Ranonkelfamilie 
Aconitum lycoctonum (septentrionale) Monnikskap 
Actaea spicata Christoffelkruid  
Ranunculus acris Scherpe boterbloem 
Ranunculus flammula Egelboterbloem 
Ranunculus repens Kruipende boterbloem 
Droseraceae Zonnedauwfamilie 
Drosera anglica (D. longifolia)  Lange zonnedauw 
Drosera intermedia Kleine zonnedauw 
Drosera rotundifolia Ronde zonnedauw 
Polygonaceae Duizendknoopfamilie 
Oxyria digyna   
Polygonum aviculare Varkensgras 
Polygonum viviparum Levendbarende duizendknoop 
Rumex acetosa Veldzuring 
Rumex acetosella Schapenzuring 
Rumex obtusifolius Ridderzuring 
Caryophyllaceae  Anjerfamilie 
Cerastium alpinum ssp. Alpinum  
Lychnis alpina   
Saponaria officinalis Zeepkruid 
Silene rupestris Rotssilene 
Silene dioica Dagkoekoeksbloem 



Silene vulgaris Blaassilene 
Stellaria graminea  Grasmuur 
Stellaria nemorum ssp. Nemorum Bosmuur 
Portulacaceae Portulacaceae Posteleinfamilie 
Montia fontana ssp.fontana Groot bronkruid 
Saxifragaceae Steenbreekfamilie 
Saxifraga aizoides  
Saxifraga cotyledon  
Saxifraga paniculata  
Saxifraga stellaris Stersteenbreek 
Crassulaceae Vetplantenfamilie 
Rhodiola rosea  
Sedum album Wit vetkruid 
Sedum annuum Eenjarig vetkruid 
Geraniaceae Ooievaarsbekfamilie 
Geranium robertianum Robertskruid 
Geranium pratense  
Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek 
Onagraceae  Teunisbloemfamilie 
Chamerion angustifolium Wilgenroosje 
Circaea alpina  Alpenheksenkruid 
Parnassiaceae  Parnassiafamilie 
Parnassia palustris   
Salicaceae  Wilgenfamilie 
Salix polaris  
Violaceae  Viooltjesfamilie 
Viola canina ssp. Montana Berg hondsviooltje 
Viola tricolor s.l. Driekleurig viooltje s.l. 
Hypericaceae Hertshooifamilie 
Hypericum dubium Kantig hertshooi 
Hypericum maculatum ssp obtusiusculum Kantig hertshooi 
Oxalidaceae Klaverzuringfamilie 
Oxalis acetosella  Witte klaverzuring 
Fabaceae Vlinderbloemenfamilie 
Astragalus alpinus ssp alpinus  
Lotus corniculatus Gewone rolklaver s.s. 
Trifolium pratense Rode klaver 
Trifolium repens Witte klaver 
Vicia cracca Vogelwikke 
Vicia sepium Heggenwikke 
Hippocrepis comosa Paardenhoefklaver 
Rosaceae Rozenfamilie 
Alchemilla alpina agg. Alpen vrouwenmantel 
Filipendula ulmaria Moerasspirea  
Fragaria vesca Bosaardbei 
Geum rivale  Knikkend nagelkruid 
Geum urbanum Geel nagelkruid 
Potentilla erecta  Tormentil 
Potentilla palustris Wateraardbei 
Rubus chamaemorus  
Rubus idaeus  
Sibbaldia procumbens  
Urticaceae Brandnetelfamilie 
Urtica dioica  Grote brandnetel 



Betulaceae  Berkenfamilie 
Betula nana Dwergberk 
Betula pendula Ruwe berk 
Betula pubescens Zachte berk 
Brassicaceae Kruisbloemenfamilie 
Cardamine bellidifolia  
Cardaminopsis petraea  
Arabis alpina   
Cornaceae  Kornoeljefamilie 
Cornus suecica Zweedse kornoelje 
Balsaminaceae Balsemfamilie 
Impatiens noli-tangere  Groot springzaad 
Primulaceae  Sleutelbloemfamilie 
Trientalis europaea  Zevenster 
Ericaceae Heifamilie 
Andromeda polifolia Lavendelhe 
Arctostaphylos alpinus  Alpenberendruif 
Arctostaphylos uva-ursi  Berendruif 
Calluna vulgaris  Struikhei 
Empetrum nigrum s.l. Kraaihei 
Loiseleuria procumbens  
Orthilia secunda Eenzijdig wintergroen 
Pyrola media  
Pyrola minor Klein wintergroen 
Vaccinium myrtillus  Blauwe bosbes 
Vaccinium uliginosum Rijsbes 
Vaccinium vitis-idaea  Rode bosbes 
Rubiaceae  Sterbladigenfamilie 
Galium album  
Galium boreale Noords walstro 
Galium verum Geel walstro 
Gentianaceae  Gentiaanfamilie 
Gentiana purpurea Purpergentiaan 
Gentiana nivalis  
Gentianella campestris  Veldgentiaan witte bloemen 
Scrophulariaceae Helmkruidfamilie 
Bartsia alpina Alpenhelm 
Scrophularia nudosa Knopig helmkruid 
Verbascum nigrum Zwarte toorts 
Lamiaceae Lipbloemenfamilie 
Galeopsis tetrahit  Gewone hennepnetel 
Prunella vulgaris  Gewone brunel 
Scutellaria galericulata  Blauw glidkruid 
Orobanchaceae  Bremraapfamilie 
Euphrasia frigida ssp. frigida   
Euphrasia frigida var palustris   
Euphrasia stricta  Stijve ogentroost s.l. 
Euphrasia micrantha  
Melampyrum pratense  Hengel 
Melampyrum sylvaticum "Boshengel" X X 
Rhinanthus minor Kleine ratelaar 
Plantaginaceae  Weegbreefamilie 
Callitriche palustris  Klein sterrenkroos 
Digitalis purpurea var. .* Vingerhoedskruid (rood, wit)  



Linaria vulgaris  
Plantago lanceolata  
Plantago major ssp. Major  
Veronica alpina var alpina  
Veronica chamaedrys  
Veronica officinalis Mannetjesereprijs 
Lentibulariaceae Blaasjeskruidfamilie 
Pinguicula vulgaris Gewoon vetblad 
Apiaceae Schermbloemenfamilie 
Angelica archangelica Grote engelwortel 
Angelica sylvestris Gewone engelwortel 
Pimpinella saxifraga  Kleine bevernel 
Caprifoliaceae Kamperfoeliefamilie 
Knautia arvensis Beemdkroon 
Linnaea borealis Linnaeusklokje 
Succisa pratensis Blauwe knoop 
Valeriana sambucifolia   
Campanulaceae Klokjesfamilie 
Campanula latifolia Breed klokje 
Campanula rotundifolia Grasklokje 
Menyanthaceae Watergentiaanfamilie 
Menyanthes trifoliata Waterdrieblad 
Asteraceae Composietenfamilie 
Achillea millefolium  Duizendblad 
Achillea ptarmica Wilde bertram 
Antennaria alpina Alpen rozenkransje 
Artemisia vulgaris Bijvoet 
Centaurea jacea Knoopkruid 
Centaurea spec  
Cicerbita alpina (Lactuca alpinis) Alpensla 
Cirsium helenioides Ongelijkbladige distel 
Cirsium palustre  Kale jonker 
Cirsium vulgare Speerdistel 
Epilodium anagallidifolium Dwergbasterdwederik 
Erigeron acer Scherpe fijnstraal 
Gnaphalium norvegicum Noorse droogbloem 
Gnaphalium supinum  
Gnaphalium uliginosum  
Hieracium pilosella Muizenoor 
Hieracium sectie Alpina  
Hieracium umbellatum Schermhavikskruid 
Jacobaea vulgaris ssp. vulgaris  Jakobskruiskruid s.s.  
Leucanthemum vulgare Gewone margriet 
Mycelis muralis Muursla 
Saussurea alpina  
Senecio viscosus  Kleverig kruiskruid  
Senecio vulgaris  
Solidago virgaurea Echte guldenroede 
Solidago virgaurea ssp alpestris  
Tanacetum vulgare   
Taraxacum officinale   
Tussilago farfara Klein hoefblad 
 


