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Van de voorzitter 

Met 20 personen hebben we aan het kamp Putterersee deelgenomen. 3 personen hadden 

zich helaas afgemeld. Ruud Kuipers 

vanwege een op de laatste dag van 

het KNNV Schotland kamp opgelopen 

enkelblessure en Gerard en Adri 

Harteveld vanwege een 

elleboogfractuur van Gerard. Ruud, 

die zich samen met Roelof Jan 

Veltkamp als excursieregelaar had 

opgegeven, heeft desondanks veel 

voorbereidend werk voor ons kamp 

verricht en de informatie van te 

voren  met Roelof Jan uitgewisseld. 

Daarvoor onze dank Ruud.  

Het excursie aanbod was heel divers. Roelof Jan had het uitstekend voorbereid en kon 

ons veel beargumenteerde keuzemogelijkheden bieden. Bij meerderen was veel 

natuurkennis aanwezig , die op grootse wijze met anderen werd gedeeld. En het is zeer 

prettig om van anderen te kunnen leren. Dat vind ik zelf één van de meest 

aantrekkelijke kenmerken van de KNNV. Het aantal waargenomen vogelsoorten was niet 

bovenmatig veel. Het aantal waargenomen plantensoorten was heel divers. En het was 

heel fijn dat Andries, maar ook Jan persé de planten op naam wilden, maar ook konden 

brengen. Onno kende veel insecten en vlinders. En de paddenstoelen deskundige bij 

uitstek Bert bleef ook maar waarnemen en dat met anderen delen. Kwaliteit bij elkaar. 

We hadden een hele gezellige groep en je kunt stellen, dat we een heel fijn kamp 

hebben gehad met elkaar. Twee aanwezige jongens van 13 jaar (Jeroen en Jelle) 

vermaakten elkaar, maar ook de rest van het 

gezelschap. Tijdens de wandelingen kostte het 

hun moeite niet te ver vooraan te gaan lopen. 

Zij waren erg vaardig in het verplaatsen van al 

dan niet zware stenen op of langs de paden. 

Tijdens één van de wandelingen die nogal steil 

was raakte Mauk zijn autosleutel kwijt en hij 
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had geen reservesleutel bij zich. Na contact met zijn familie in Nederland werd een 

sleutel per post opgestuurd. Gelukkig bleek Jan de regiokaart te hebben bestudeerd en 

zag dat je vlakbij dat hoge punt ook met de auto kon komen. Daar naar toegaande heeft 

Mauk vrij gemakkelijk zijn sleutels bij het Stalingrad-monument kunnen terugvinden. 

Wij zijn ook tijdens een wandeling Janneke kwijt geraakt. Zij dacht dat zij helemaal 

achteraan liep en haastte zich om de groep voor haar te vinden. Zij bleek evenwel 

vooraan te hebben gelopen. Na 1 ½ u troffen we haar bij de auto aan. We juichten.  

 

 

 

 

Overigens hadden Janneke en Anton hun mobiele telefoon in Nederland laten liggen. Een 

beetje dom. Frans heeft nog de tijd gevonden en genomen om een tweetal 

sfeerschilderijtjes te maken en enige tekeningen. Mooi hoor 

We hebben gezamenlijk de 50-ste verjaardag van Gert-Jan gevierd. Bert hield de 

felicitatietoespraak namens de groep en sprak over de mier en de leeuw naar aanleiding 

van de schrijver van kinderverhalen Toon Telligen. Prachtig origineel. En we hebben een 

hele fijne bonte avond gehad. Het voorgerecht, de hoofdgerechten en de nagerechten 

waren door diverse personen bereid. Heerlijk inclusief de wijn en/of sapjes. Het 

programma daarna was zeer divers met gezamenlijk zingen o.l.v. Frans en ook Hanneke. 

Zingen door Jan en Frans. Een verhaal van Mauk over KNNV-kampen van vele jaren 

geleden met veel zelfverzorging met actieve jongeren. Het kampbestuur Anton, Els en 

Roelof Jan werd in het zonnetje gezet. Wat ’n gezelligheid. De samenwerking tussen de 

kampbestuurderen was ook heel prettig.  

 



6 

 

 Het weer was wisselend. We hebben zware regenbuien gehad. Het gebied bleek bekend 

te staan (aan de rand van de Alpen) als regenrijk en dat vooral in de maand juli. In dat 

soort situaties is de camping niet geschikt voor tenten. Enigen van ons hebben moeten 

verhuizen, omdat hun tent was volgelopen. Een droger plekje loste slechts een deel van 

de natheidproblemen op. We hadden daarnaast plekken dichtbij de campingkroeg en de 

toiletgebouwen. Dat gaf nogal wat lawaaioverlast. Gedurende de avonden waren er 

kampeerders die nogal wat geluid maakten. De campingbaas gaf geen leiding aan het 

inperken daarvan. Eén avond toen de lokale muziekgroep zijn jaarlijkse 

muziekvoorstelling gaf (leuk overigens) werd er door menigeen fors bier gezopen en dat 

duurde tot 4 u ’s nachts. Meerderen van ons konden daardoor niet slapen.De camping 

heeft overigens prima sanitaire voorzieningen, er zijn huisjes te huur en het grenst aan 

een mooi meertje met een heerlijke watertemperatuur om na een warme dag of ook juist 

vóór een warme dag in te zwemmen. Bij het wederom organiseren van een kamp op deze 

plek zal augustus een betere maand zijn, waarbij er gezorgd moet worden voor een 

betere gereserveerde kampeerplek voor de groep. Heel fijn dat Frans het kampverslag 

heeft samengesteld met ondersteuning van Els en Paulien. De plantenlijst is door 

Andries samengesteld, de vogellijst door Janneke, de insecten- en vlinderlijst door 

Onno en de paddenstoelenlijst door Bert. Veel leesgenot toegewenst en allen bedankt 

voor de inbreng en tot ziens. 

 

Anton van Weelderen 

Kampvoorzitter Puttererseekamp 2014 
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Kamplocatie 
 

Camping Putterersee 

Fam. Norbert Steiner 

Hohenberg 2a 

A-8943 Aigen im Ennstal 

www.camping-putterersee.at 

 

 

 

 

 

 
 

Zoals de naam al zegt, ligt deze camping in het dal van de rivier de Enns. Aan de 

noordkant wordt dit dal begrensd door het Totes Gebirge (Kalkalpen) en aan de 

zuidzijde door bergketens van kwarts en glimmer. In de omgeving bevindt zich een 

aantal bijzondere gebieden. Ten zuidoosten van Aigen ligt het Naturpark Sölktäler. De 

plaats Stein an der Enns is het centrale uitgangspunt voor het Gross-en Kleinsölktal. In 

het landschap komen talrijke stille bergmeren, ruisende beken, kloven en watervallen 

voor. Ten westen van Aigen ligt het natuurpark Gesäuse. 
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Kampdeelnemers 
 

 

 

 

van links naar rechts  

Zittend: Roelof Jan Veltkamp, Els Zwanenburg, Anton van Weelderen 

Staand:  Jeroen Thuis, Heleen Boelen, Janneke van Weelderen, Gert-Jan van der Veen,  

Jelle van der Veen, Martha Tolsma, Mauk  Driessen,  Andries van Renssen, Onno 

Kneepkens, Bert Tolsma,  Annette van der Valk, Paulien Fontein, Connie Stumpel, 

Hanneke van Bussel, Ingrid Andeweg, Frans van Bussel, Jan Cevat. 
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Geologische en historische inleiding Enns-dal 

 

Ter inleiding: het beeld van een berg 

In de tijd dat men nog een mythologisch bewustzijn had, was de berg de zetel der 

goden. Toen het bewustzijn magisch werd, kwamen daar demonen, kabouters en andere 

geestelijke wezens bij die men op een andere manier dan uiterlijk gewaar werd. Daarom 

heerste tot de 18e eeuw eerbied en 

afschuw over de berg. Maar in die tijd van 

het Rationalisme ging men alles 

onderzoeken, zo ook de berg. Hoogten, 

grondsoorten, al het meetbare werd 

geïnventariseerd, en dat gaat tot op heden 

door. Grondlegger daarvan voor het 

Ennsdal was Simony, naar wie o.a. de 

berghut is genoemd waar we overnacht 

hebben.       Simonyhütte 

Vrijwel tegelijkertijd ontstond daar een reactie op: de Romantiek. In het kielzog van 

Rousseau ontstond het beeld van de berg waar je (al dan niet gruwelijk) eenzaam, de 

woeste ongerepte natuur kon vinden. In de Biedermeyertijd daarna werd dit beeld 

geromantiseerd tot een idyllisch landschap van beekjes en groene alpenweiden waar het 

jonge herdersvolkje geïnspireerd werd tot de liefde in de vrije natuur. 

In dit kamp hebben we zowel de steenberg, met zijn steile, onherbergzame wanden, als 

de grasberg met zijn grazige weiden leren kennen. Sterker nog, ons dal was de grens 

tussen de ene en de andere bergwereld. 

 

Het ontstaan van de Alpen 

De huidige Alpen lopen van Oost-Frankrijk tot in de Balkan, 1500 km. Maar vroeger 

liepen ze wel tot aan de Himalaya. Dat wil zeggen: de Thetyszee, van 200 miljoen jaar 

geleden. Deze was ook 400 km breder dan de huidige Alpen. Hij bevond zich tussen de 

Euro-Aziatische en de Afrikaanse aardschol, die langzaam noordwaarts en naar onderen 

schuift. Door dat proces werd de Thetyszee steeds kleiner. Zoals elke zee had hij zijn 

diepten, steilten en zijn ondiepe stukken, met koraalriffen en mosselbanken. De 

zeebodem werd omhoog geduwd en geplooid, en zo ontstonden 40 miljoen jaar geleden 

de eerste Alpen.  
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Door drie soorten erosie werden die verse bergen 

‘afgeschraapt’,  waardoor sedimenten aan de voet ervan 

terecht kwamen: ijs-, water en wind-erosie. In totaal zouden 

de Alpen zonder erosie 35 km hoger geweest zijn dan nu.  

In het gebied dat nu het  Zwitserse Mittelland, het zuiden 

van Duitsland en het noorden van  Oostenrijk vormt, 

ontstond een binnenzee.  Deze binnenzee werd opgevuld met 

sedimenten. Hierdoor ontstond het Molassebekken, gevuld 

met  Nagelfluh (conglomeraten) en Flysch (zandsteen, 

kalkzandsteen en schalie).   

De druk rondom de Alpen door die sedimentgesteenten nam enorm toe, waardoor ze 

verder opgeheven werden. Ook de vulkanische krachten gingen door en de Alpen werden 

opnieuw geplooid.  

Ook het  Molassebekken werd opgeheven en  verder naar het noorden gedrukt. De 

Nagelfluhbergen en de  Flyschbergen vormen nu voor een  groot deel de noordrand van 

de  Alpen. Grote pakketten  gesteenten verschoven naar het noorden. Voor het  

Ennsertal zijn vooral de grote pakketten kalksteen (Dolomiet) van belang, die  tijdens 

het krijt gevormd waren in de diepe delen van de Thetyszee, ter  hoogte van de 

Afrikaanse plaat. Een andere kalkplaat die  over de Flysch naar het  Noorden schuift is 

ontstaan uit koraalbanken voor de  Afrikaanse kust in de Thetyszee. 

In het landschap zijn de twee belangrijkste gesteentesoorten  gemakkelijk te 

herkennen:  

•  De kalkbergen ten Noorden van het Ennsdal zijn ruige, 

onbegroeide  bergen. Het mooiste voorbeeld is de 

Grimming, die lange tijd als de hoogste berg van 

Steiermark beschouwd werd, omdat hij zo geïsoleerd in het 

landschap staat. Kalksteen levert een desolaat karst-

landschap op met diepe  spleten, zoals het Totes Gebirge. 

Maar ook diepe kloven zoals de  Klamm van Wörschach.  

         Grimming  

Kalkgesteenten: kalksteen (relatief vast, water maakt ribbels etc), dolomiet (valt 

sneller uiteen) en kalkrijke mergel (zacht). 
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•  De Flyschbergen hebben steile kanten en een zeer scherpe  graat en zijn tot op de 

top begroeid met grasland. We vinden ze overal aan de zuidkant van ons dal, in de 

Tauern.  

Silicaatgesteenten: kiezel en kwarts, graniet, gneis, zandsteen, kalkvrije leisteen. 

Verder vinden we hier vele ertssoorten. Het is het erts-rijkste gebied van Oostenrijk. 

Gletscher-erosie 

Nadat zo de gesteentes van ons excursiegebied gevormd zijn, vond een grootscheepse 

ijs-erosie plaats. 

In de laatste miljoen jaar is het Ennsertal en de omringende dalen vijf keer  bedekt 

geweest met een dik pakket ijs en gletsjers. Deze sleten een U-vormig dal uit, waarbij 

het hoofddal dieper lag dan de zijdalen, die daardoor een zgn. hangend dal werden. Het 

hoofddal krijgt dan twee niveau’s: een ‘trogdal’ met ‘schouders’wordt gevormd. Bij het 

terugtrekken van de gletschers bleef veel sediment achter, o.a. als (zij-, midden- en 

eind-)morene-bergen. Wie met een plastische blik kijkt, kan deze steeds bij de zijdalen 

in het Ennsdal zien liggen. 

Planneralm 

In die zijdalen treft men aan het eind een aantal 

oude gletsjerkommen,  keteldalen of ‘karen’, 

bijvoorbeeld op de Planneralm.  Daar bleef de 

sneeuw langer liggen en het koude smeltwater 

bleef staan, waardoor daar minder bomen en 

struiken zich konden ontwikkelen: alpenweiden 

onder de boomgrens. Ook aan de kalkkant 

ontstonden zo almen met veel humusvorming en 

weinig bomen: in de dieper liggende ‘Gruben’ die 
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zich vormden in het karst-plateau. 

Vergelijkbaar is het ontstaan van de pingo, 

waarop ons meertje lijkt. Maar daar is ook 

een vulkanisch verschijnsel denkbaar, 

aangezien het water relatief warm is en 

enigszins zwavelhoudend. 

In de hangende dalen hebben  zich later 

rivieren ingesneden, waardoor  deze vaak 

diep in het V-vormige dal liggen. Kijk 

bijvoorbeeld naar de Wörschenbach en de 

Donnersbach. Die hebben een diepe kloof uitgesleten in respectievelijk de kalk (steile, 

verticale, onbegroeide wanden, met ‘putten’ in de steen, waar het water zijn vormen 

heeft opgelegd aan de steen), en het kiezel- of ‘oergesteente’ (V-vormige wanden die 

a.h.w. ‘harder’ zijn dan het water en tot boven aan toe begroeid zijn).  

Tot zover de indrukwekkende geologische en  landschappelijke verschijnselen op korte 

afstand van ons kamp.   

Eerste bewoners 

Na de laatste ijstijd was het Ennsdal ‘verstopt’ omdat er aan het eind (bij het begin van 

het Gesäuse) zoveel morenen waren opgehoopt. Zo ontstond een moerassig dal, waar men 

zich al vroeg graag vestigde op de hoger gelegen delen, de schouders van het trogdal. 

De eerste bewonerssporen zijn van de jonge Steentijd. De aanwezige ertsen waren 

aantrekkelijk. Het beekdal van Aigen bijv. bevatte ijzer. Er is nog altijd een 

Hammerherrenhaus, gebouwd door de familie die de ijzerwinning exploiteerde. Het 

dorpje Oblärn en vooral Gröbming waren mijncentra. Na ijzer, werd er veel koper, lood, 

en vanaf de 16e eeuw ook zilver en goud gewonnen. Daarna kwamen bijv. nikkel en vitriool 

(!), maar de ertsen werden steeds slechter en moeilijker bereikbaar en de mijnbouw in 

het Ennsdal is voorbij. 

De Kelten wonnen ook ijzer. Hun ‘koninkrijk’ Noricum werd door de Romeinen veroverd, 

en ze werden ingezet voor de grensbewaking aan de Donau. Langs Irdning liep een 

belangrijke N-Z-handelsroute, waar de Romeinen 17 merktekens hebben achtergelaten. 

Het oprukken van Aziatische volkeren in de 4e en 5e eeuw deed de Slavische volkeren 

ons dal binnen vallen. Namen van Slavische oorsprong getuigen daarvan, bijv. de Stoder(-

zinken). Deze integreerden of werden verdreven in de vroege Middeleeuwen. 
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Ons buurdorpje Irdning op een 

trogschouder werd het kerkelijk 

centrum, dat zelfs twee pausen 

leverde (eind 15e  - begin 16e 

eeuw). Het Benediktijner 

klooster in Admont (in 1074 

vanuit Salzburg gesticht) behield 

de supervisie en had veel 

bezittingen in het dal, o.a. mijnen. 

De Hervorming vond veel gehoor 

onder de arme mijnbouwers, maar 

hun Lutheranisme werd steeds bloedig onderdrukt. Vanuit kasteel Wolkenstein boven de 

Wörschachklamm werd het dal wereldlijk bestuurd tot de 17e eeuw. 

Om de hoek, bij de Dachstein, is veel onderzoek gedaan naar de eerste bewoners. Hier 

is een rijke vindplaats voor zout, dat tot op heden gewonnen wordt. De oudste IJzertijd 

wordt “Hallstatt’-tijd genoemd omdat boven dat dorpje in een grafveld verreweg de 

meeste vondsten uit die tijd zijn gedaan. De almen boven Hallstatt werden ook in de 

Bronstijd al gebruikt, met name voor veeteelt, boter- en kaasproductie, opdat men de 

vele mijnbouwers die daar toen al het steenzout hakten, kon voeden. Er is door 

archeologisch werk daarvan veel bewezen en o.a. daarom is het gebied Werelderfgoed 

geworden. Een belangrijke rol daarbij speelde Simony. In de conserverende zoutlagen 

heeft men vele vondsten kunnen doen, zelfs van textiel en leren kleding, te zien in het 

werelderfgoedmuseum in Hallstatt. 

Plantenzones 

Boven de 2800-3100 m. 

Zelfs in het hoogste gebied van de gletschers en eeuwige sneeuw is plantenleven: algen 

waardoor het ijs rood kleurt en op de nunataks die altijd boven het ijs blijven, bijv. 

steenbreek, rotsplantjes zoals saxifraga, muur, maar ook bijv. primula- boterbloem en 

paardebloemsoorten. 

2800-3100 m. 

Waar steile rotsen en sneeuw elkaar afwisselen, groeien naast mossen en korstmossen 

bovengoemde plantengemeenschappen. In deze hoogste plantenzone, de alpiene zone, 

zijn de omstandigheden extreem en wisselen binnen korte periodes, bijv overdag heel 

heet, ‘s nachts heel koud; lange sneeuwbedekte winters en een korte vegetatietijd 

(lente/zomer/herfst). Per 100 m stijging neemt de temperatuur met 0,5 à  1,0  oC en de 
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vegetatietijd met een week af. Maar ligging tov de zon, de wind, steilte van de helling en 

soort en grootte van het gesteente bepalen nog veel meer.  

2500-2800 m. 

Humus vormt zich langzaam in de alpiene zone. Daaronder ontstaat een gesloten 

vegetatie. Door de neerslag spoelen basische stoffen uit, zodat de bovenste humuslagen 

steeds meer verzuren. Levendbarende 

plantensoorten hebben een adequaat antwoord op 

een korte vegetatietijd: uit het zaad vormt zich nog 

hetzelfde seizoen aan de plant het jonge plantje, dat 

zich kan laten vallen als het zelfstandig genoeg is.  

Op kalkbergen zijn bijv. aangepaste vormen van 

zonneroosje, gentiaan, rapunzel, anjer, silene, 

duizendblad en levendbarende duizendknoop te 

vinden. Ook fijnstraal, anemoon, narcis en talrijke 

vlinderbloemigen komen voor op deze vruchtbare, 

waterrijke bodems. Maaien zoals vroeger op de 

alpenweiden gebeurde, bevordert de soortenrijkdom. 

Op de zuurdere grasbergen staat bijv. steenthijm, 
vlas, wondklaver en kartelblad.  

 

1900-2300 m. 

 

Dwergstruiken en heiden voegen zich erbij. Op kiezelbergen met alpenroos, blauwe en 

rode bosbes, etc. Er vormt zich veel moeilijk afbreekbare, zure humus. Ook bijv. 

donkere ooievaarsbek, monnikskap en muursla zijn te verwachten. 

Op karstbergen vind je op deze hoogte brilkruid, peperboompje en orchissen. 

 

1800-2100 m. 

Kromhout komt erbij: liggende berg-den, en 

daarnaast arven, lariks en groene Els. Soms is er 

sprake van een oorspronkelijk bos, waarvoor de 

omstandigheden verslechterd zijn. Dan kunnen 

er ook andere soorten (solitair)  voorkomen. 

Daaronder: sparren, esdoorns, evt. hazelnoot, 

linde, kastanje en beuk. Daaronder ook es en 

helemaal onderaan de eik. 
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Moerassen en venen 

In de karstgebieden verdwijnt het 

water snel onder de oppervlakte. 

Daarbij lost het koolzuur in het water 

de basische kalk op, en ontstaan 

spleten, holen, ‘Gruben’, en 

onderaardse rivieren. Maar in lager 

gelegen gebieden kan opeens dat water 

weer opwellen. Een koel moeras kan zo 

ontstaan met bijzondere mossoorten, 

vooral waar veel zon is. Als bloemen bijv. wollegrassoorten, bieslook 

en vetblad. 

Ook tufsteen kan hier ontstaan, waar de plantenwortels zich door 

de steen geboord hebben door het kalk op te lossen.  

In deze streek zijn ook nogal wat levende hoogvenen te vinden. 

Literatuur. o.a.:  

F. en H. Mandl-Neustein, Wege in die Vergangenheit rund um den  
T. Schauer, Elseviers Alpengids 

 

 

Excursie kaart, getekend door Roelof Jan Veltkamp 
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Excursieoverzicht 

datum naam hoogte overheersende 

 

 

  

 

grondsoort 

 ma 21-7 Kulm, Hohenberg 650 – 919 m  kalk warm, droog 

 

Putterersee, rondwandeling 650 m kalk warm, droog 

 

di 22-7 Stalingrad Kapelle 650 – 1055 m kiezel buien 

 

Stalingrad kapelle, Kohlanger 650 – 1383 m kiezel 

  

wo 23-7 Wörschachklamm/Ruïne Wolkenstein 660 – 900 m kalk veel regen 

do 24-7 Lärchkar beekdal 1075 – 1500  kiezel 

mist, toen 

mooi 

 

vr 25-7 Tauplitzalm  1650 – 1570  kalk mooi 

 

Oblärn mijnbouw-excursie 985 – 1263 m metaalertsen 

  

za 26-7 Ödensee Hoogveen en meer 800 m ? kalk zw bewolkt 

 

Wörschachklamm/Ruïne Wolkenstein 660 – 900 m kalk veel regen 

 

zo 27-7 Plainalm AlpLammTag 1600 m kiezel veel regen 

 

Römerweg Sölktäler voorbij Skt 

Michaël 1400 m kiezel 

 ma 28-7 Donnersbacher Klamm 700 – 790 m kiezel buien 

 

Schloss Trautenfels 'Woud en mens' 

    

di 29-7 Stoderzinken (kruipers) 1800 – 850 m kalk mooi 

di 29-7 Stoderzinken (lopers) 1800 – 850 m kalk mooi 

di 29-7  

en woe 30-7 

Huttentocht Dachstein met 

overnachting Simony-Hütte 2083 – 1786  kalk mooi, mist 

 

wo 30-7 Gesäuse broekbos langs Enns 600 m  kalk 

mist, toen 

mooi 

woe 30-7 Klooster Admont 

   

 

Bezoekerscentrum Gesäuse 

    

do 31-7 Hallstatt kerken en musea 

 

'zout' veel regen 

 

Hallstatter meer boottocht 

   

 

Schloss Trautenfels en Natura2000 

gebied 

   

 

'Bonte avond' 

   

vr 1-8 Planneralm (naar Plannerkot) 
1600 – 2000 

m kiezel zw bewolkt 

 

za 2-8 Stimitz Alm boven de GrundlSee 700 - 1000 m kalk 
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Sfeerverslagen 

1a Maandag 21 juli 

Kulm, Hohenberg 

Excursieleider: Jan Cevat 

De eerste dag is een dag om erin te komen, dus de 

tocht mag niet te zwaar zijn. Wandeling rond het meer is echter te simpel, dus de 

dichtstbijzijnde heuvel op zal het worden. (260 m. stijgen), 

Het is weer even wennen hoe het moet, met de kleren, de rugzakinrichting enz. Maar de 

stemming zat erin en over de eerste 300 m. deden we heel gezellig al minstens een uur. 

Els noteerde geduldig alle plantjes en Andries, Jan en Mauk ontdekten het ene mooie 

plantje na het andere. Connie onthoudt er niet meer 

dan 3 per excursie en dat waren vandaag de 

Kleverige salie, Dalkruid en Zeeuws knoopje, de 

favoriet van onze excursieregelaar Roelof Jan. Heel 

weinig vogels, vlinders, paddenstoelen en insecten 

gesignaleerd. Jan was een geweldige non-directieve 

excursieleider die zich goed liet leiden door de 

groep: koffiepauze en lunchpauze: het gebeurde 

gewoon. 

Het stijgende deel van de wandeling was pittig en had bij regen ook gevaarlijk kunnen 

zijn. De terugtocht was mooi met royaal uitzicht op de Putterersee. 

Tot slot een aardig en informatief gesprek met de campingbaas / -boer: wat is het hard 

werken in dit bedrijf! 

Connie Stumpel 
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1b maandag 21 juli 

Putterersee, rondwandeling; 

dagexcursie 

Excursieleider: Martha Tolsma 

Te voet vanaf de camping rondom 

het meer; een wandeling over vlak 

terrein en daarom gemakkelijk. 

We vertrokken op deze eerste dag 

van het kamp om 10 uur met 6 

personen vanaf de camping. Het 

weer was goed, wel wat klam, maar het bleef tot het eind 

droog; daarna begon het licht te regenen.  

We waren om 14 uur weer terug. Onderweg bleven we 

regelmatig stilstaan om studie te maken van de 

plantenrijkdom langs de weg. Het plantengidsje van Frans 

verrichtte wonderen. ‘ 
We zagen niet veel vogels, maar zo nu en dan hoorden we o.a. putters en ook de 

zwartkop zingen.  

De vlinders waren nog niet erg actief; wel zagen we een paar soorten libellen (gewone 

oeverlibel) en juffers (blauwe breedscheenjuffer) vliegen. Vooral Onno hield zich met 

de insecten bezig en met name de gouden tor was een interessante vondst.  

We liepen deels over een geasfalteerde weg, maar soms ook door een weiland of over 

een grindpad. De wandeling voerde ons rondom het meer en daardoor waren er weinig 

hoogteverschillen. Omdat we ons in een dal bevinden, zien we bergen met zelfs nog 

sneeuw op de top, vaak gehuld in nevels, een gevolg van de slagregens van de vorige dag. 

Vanuit dit dal geven de vergezichten een indruk van waar ons kampement zich bevindt. 

Ook Hanneke, met een geopereerde knie, kon de wandeling voor een groot gedeelte 

meemaken.  

We kwamen na ruim 2 uur in het dorpje Aigen aan en zochten bij een kruising het pad 

naar de camping, toen Annette Bert riep en hem attendeerde op de vondst van een groot 

aantal paddenstoelen onder een bank bij berken en 
dennen. Het bleken boleten te zijn die een symbiose 

vormen met naaldbomen; de naam is melkboleet 

(Suillus granulatus). Onder de hoed bevonden zich de 

(melk)druppels die de soort de naam 

geven. Al met al een leuke, 

gemakkelijke eerste dag van dit 14-

daagse kamp. 

 

Martha Tolsma 

 



19 

 

2a dinsdag 22 juli 

Stalingrad Kapelle 

Excursieleider: Mauk Driessen 

Auto geparkeerd bij de moderne kerk van 

Aigen. De moeite waard om even in te 

lopen, Mondriaan / Le Corbusier in 

Oostenrijk!  Lopend / kruipend langs beek 

met ijsvogel en gele kwikstaart naar 

Ritzmansdorf. Koffie onderweg, af en toe 

een beetje regen. Vervolgens omhoog 

naar de Stalingrad Kapelle, en dat was 

behoorlijk zwaar, terwijl de beschrijving 

‘licht’ vermeldde. Daarboven geluncht. Drie 

personen gingen nog verder, de anderen 

terug naar beneden. Daar zat  Frans een 

mooi landschap te tekenen. Heel kunstig! De 

terugweg was ook pittig voor de beenspieren, 

maar verder goed te doen. Aangekomen bij 

de kerk bleek Mauk zijn autosleutel kwijt te 

zijn. Wat nu? En dan blijkt een groep als 

deze een team te zijn. Met Bert werden de 

pauzeplekken bezocht, zonder succes, en hij 

bracht Mauk en Connie naar de 

camping. Daar belden zij hun hulp die 

de reservesleutel op de bus deed. Jan 

en Ingrid reden vervolgens met Mauk 

en Connie naar de Stalingrad Kapelle 

en ja, daar lag de sleutel op de plek 

waar Mauk even gelegen had! Veel 

geleerd weer 

vandaag!  

Mauk Driessen 
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2b  dinsdag 22 juli 

Stalingrad Kapelle, Kohlanger, dagexcursie 

Excursieleider: Ingrid Andeweg 

Drie deelnemers 

Steile klim naar het Stalingradkreuz, verder 

goed te doen. Stevige wandeling: 

hoogteverschil 730 m., lengte ca. 10 km. 

Inclusief pauzes zijn we 7 ½ weggeweest. 

Les voor volgende excursies: niet te lang bij 

planten stil staan, anders zijn deze 

excursies te lang. 

Vandaag stond een wandeling op het programma aan de oostzijde van Aigen, recht 

tegenover de Kulm-berg (918 m.) van gisteren: de Hohe Trett van 1681 m. Ruim 700 

meter hoger dus dan de vorige dag en dat was goed te zien vanuit diverse 

uitzichtpunten.  

We volgden eerst route 9, die ook de Stalingrad kapel aandeed 

(opgericht ter herdenking van de gesneuvelde Oostenrijkers 

bij de slag om Stalingrad) en als hoogste punt Kohlanger (1383 

m.) had. De langzame groep had de kapel als eindpunt, de snelle 

zou de hele route volgen. Slechts 4 personen waagden zich 

daaraan en ná de kapel waren we nog maar met drie! Het was 

een mooie tocht, vooral tot aan de kapel, met af en toe steile 

klimmetjes. Jan C. stelde in de aanvang dat de ‘gewone’ 

bosplanten niet genoteerd hoefden te worden, maar gaandeweg 

werd hij steeds enthousiaster en werd er steeds meer 

stilgestaan bij interessante planten zoals geitenbaard. Gek genoeg liep de langzame 

groep helemaal niet zo langzaam en zo hebben we gezamenlijk onze lunch gebruikt bij de 

kapel. Daarna gingen de drie diehards verder op route 9. Dat ging voorspoedig, hoewel 

de bospaden behoorlijk uitgereden waren. Bij Tachenberg raakten we de kluts kwijt, de 

Absträcke naar Aigen was onduidelijk aangegeven, zodat we uiteindelijk dwars door het 

weiland, onder schrikdraad door, afstevenden op de kerktoren van Aigen. De cirkel was 

rond: 9.30 uur vertrek vanaf de kerk, om 16.30 uur aankomst bij de kerk. 

Els Zwanenburg  
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3 woensdag 23 juli 

Wörschachklamm / Ruïne Wolkenstein 

Excursieleider: Anton van Weelderen 

Van camping Putterersee te Aigen naar Wörschach per auto, ± 5 km. 

We begonnen met overleg: Wörschachklamm is een toeristische plek met een leuk 

museum in de buurt. Dus Hanneke werd ook gevraagd toch maar mee te gaan. Na veel 

overleg over de dagexcursie vertrokken om 9.30 u 14 personen met 3 auto's om de 5 km 

naar 'Wörschach" te rijden. Wij moesten € 3,- p.p.  als entree tot de Klamm betalen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Terecht, want we kregen een bijzondere wandeling door een kloof met bruisende 

waterstroom, steile wanden en houten loopbruggen. Een unieke wandeling omhoog. De 

kloof in en na 200 meter had Hanneke het al gezien, “dit gaat hem voor mij niet worden” 

en inderdaad je moest wel goed opletten om niet weg te glibberen en in het bruisende 

water te belanden. Het was een lastige klim, glibberig, maar prima verzorgd met houten 

treden, trappen en leuningen. We keken onze ogen uit : wat een indrukwekkende kloof 

met woeste watervallen er in. Je vergat bijna te kijken naar de fantastische planten die 

er, op ooghoogte, stonden. Je hoefde niet te 

bukken. Heel veel soorten, ook nieuwe en vrij 

zeldzame planten werden genoteerd. Op een plek 

zagen we zelfs Alpensalamanders die zo traag 

waren dat ze zelfs in de hand bekeken konden 

worden. 't Begon bovendien te regenen, dus de 

capes gingen aan. Jelle en Jeroen gooiden stenen in 
de "beek", waaronder een hele grote. Veel  
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toeristen en ook heel kleine kinderen genoten evenzo. Bij de koffiestop was het even 

passen en meten om elkaar voorbij te laten gaan.  
 

 

Boven gekomen kregen we nog even een steil stuk via een 

boomwortelpad naar een uitzichtspunt met weinig uitzicht. 

Wel stond er een bank, waar de zeventigers onder ons 

gebruik van konden maken. Er werd daar gezellig geluncht. 

Daarna omlaag. Wel even opletten om niet uit te glijden. 

Langs een zwavelbron met specifieke geur. Verder omlaag 

waarbij een deel van de groep de kasteelruïnes van 

Wolkenstein bekeek. Het dateerde uit de Middeleeuwen 

en is in de 19de eeuw verlaten.  

 

 

 

Bij de entree van de Klamm werd door een deel van de groep nog een kopje koffie op het 

terras gedronken. Terug naar het P-terrein kwamen we langs een man die kunstige 

dingen verkocht, die hij van tonderzwammen 

maakte. De zwammen verzamelde hij in de 

bossen tot op wel 150 km afstand. Hij maakte 

ook mannenkoppen met mos, hout en met houten 

pijpen. Uniek. Om 15.30 u waren we weer terug 

op de camping. 

Anton van Weelderen en Frans van Bussel 
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4 donderdag 24 juli 

Excursie: Lärchkaralm 

 

Aantal deelnemers: 14 

Route: Camping – Irdning- Donnersbach – Donnersbachwald – Feriendorf Hinterwald (ca. 

50 km v.v.) 

Vervoermiddel: auto 

Excursieleider: Onno 

 

Er waren voor vandaag twee excursies 

gepland vanuit hetzelfde vertrekpunt, t.w. 

Feriendorf Hinterwald, volgens het 

uitschuifmodel: de eerste excursie was 

bestemd voor de langzame groep die tot de  

Lärchkaralm Hütte zou trekken en dan in een 

wat sneller tempo dezelfde weg terug zou 

nemen, de tweede voor de groep die zou 

doorlopen via de Lärchkaralm Hütte naar de 

hoger gelegen Stalla Alm en dan terug.  

Wij vertrokken met vier auto’s rond kwart over negen uitgezwaaid door zes 

campingblijvers met een lichtbewolkte hemel. De 

rit naar ons vertrekpunt verliep vlekkeloos 

behalve dat in Donnersbach een noodstop gemaakt 

moest worden om het beeld van de brugheilige 

Sint Johannes Nepomuk digitaal mee naar 

Nederland te nemen. Bij het Feriendorf bleek de 

parkeergelegenheid ter plekke beperkt en de 

belangstelling voor een wandeling de Lärchkaralm 

op groot, maar het lukte ons toch met enig passen 

en meten de vier auto’s in de berm geparkeerd te 

krijgen. De wandeling langs de Lärchkarbach is 

zeer de moeite waard: landschappelijk 

indrukwekkend, veel interessante planten en 

kleine beestjes en ook nog een paar reptielen, zoals een jonge adder. Zoals te 

verwachten ontvouwde zich ook dit keer weer het gebruikelijke KNNV-excursiemodel: 

een groepje voorlopers en een kluitje achterlopers met tussen hen in enige dwarrelaars. 

Op de open stukken zorgden de vlinders, die zichtbaar genoten van de mineralen op huid 

en kleding van de vaak stilstaande floristen voor extra vertraging! Koffiepauze van 

twaalf tot half een op een laagte met zon en schaduw aan de oever van de Lärchkarbach. 
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Bij de lunchplaats rond half twee bleek dat het aanlokkelijke 

uitschuifmodel voor een excursie in de praktijk toch niet goed 

uitpakt. De beide excursies kunnen beter geheel onafhankelijk 

van elkaar worden gepland; dan hoeven “voorlopers” bij koffie- 

en lunchpauzen niet te wachten op achterblijvers en de gehele 

route een eigen tempo aanhouden. Wij stonden voor de vraag: 

wie wil nog doorlopen na de Lärchkaralm naar de toch minstens 

nog één uur gaans hoger gelegen Stalla Alm. Na wat heen-en-

weergepraat bleek toch niemand van ons nog de tocht van 

zeker twee uur extra naar de Stalla Alm aan te willen gaan: de Lärchkaralm Hütte werd 

ons doel.  
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Rond half drie kwamen wij, nu wel wat steviger doorstappend, daar aan. Een keuze uit 

koude en warme dranken al dan niet vergezeld van gebak was onze beloning. Als toegift 

viel daar bovendien een devotietableau van de heilige Leonardus, de patroon van de 

gevangenen en vooral beschermer van het boerenbedrijf, te fotograferen. De 

terugtocht verliep zonder problemen en tegen vieren waren wij alle veertien weer bij 

ons startpunt Feriendorf  Hinterland.  Een mooie 

excursie door een afwisselend landschap met een 

prachtige natuur, die m.i. met een dikke acht 

gewaardeerd mag worden.  

Onno Kneepkens 
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5a vrijdag 25 juli 

Tauplitzalm 

Excursieleider: Connie Stumpel 

Met auto’s naar de lift aan de voet van de Tauplitzalm. 

Via Irdning naar het noorden, ± 18 km. Vanaf Putterersee.  9.00 vertrek, om 10.00 uur 

op de alm. 

Met 14 eensgezinde lopers gaan we op weg naar de Tauplitzalm. De kabelbaan ernaartoe 

van ± 20 min. is op zich al een feest: schommelend overbruggen we 900 meter 

hoogteverschil. Op de p de Tauplitzalm (1650 m.) starten we de merenwandeling, maar 

het derde meer, de Steilere, ( van de 6!) 

hebben we al niet gehaald. Gek genoeg 

werden erkende kruipers lopers en 

erkende lopers kruipers. Mooie 

alpenflora, veel orchideeën, van allerlei 

soort.  

Jammer genoeg laten de vogels zich nog 

steeds weinig horen.  

Bij een hut aan het begin van de Leistsee 

hebben we genoten van heerlijke chocolade-marillenkuchen. 

Het meisje dat de hut bemande (bevrouwde) had moeite om 

haar jonge hond in toom te houden, maar Martha heeft 

het overleefd. Het pad langs de Leistsee was goed te 

doen, gering hoogteverschil, hier en daar een steil 

stukje, en de wandelaar werd beloond met mooie 

uitzichten én met een zwarte adder, een hazelworm en 

een alpenlandsalamander. Niet gek dat het tempo, 

ondanks het doorloopvoornemen, niet zo hoog was. Om 

13.00uur keerden we om, om langs ongeveer dezelfde weg terug te gaan. Geluncht bij 

een onbemande hut waar iedereen zijn eigen plekje vond. Rond 15.00 uur waren de 

eersten terug bij de lift. Tip: als je er toch bent, ook even de Tauplitzalmkerk 

bezoeken, een kerk gebouwd als een ‘Hut Gods’ met een prachtig driehoekig raam van 

allerlei kleuren glas. Terug op de camping nog alle tijd om in het meer te springen, want 

het was nog steeds warm en zonnig. Een heerlijke vakantiedag!    

Els Zwanenburg 
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5b vrijdag 25 juli 

Oblärn, mijnbouw-excursie 

Excursieleider: Gert-Jan van 

der Veen 

Excursie: Mijnmuseum 

Oblarn  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Met  5 personen en 2 auto’s vertrekken we om 9 uur naar Oblarn. Daar halen we de gids 

op die ons Excursie Oblarn, begeleiden langs de oude mijnen waar verschillende ertsen 

gewonnen werden. 

Eerst krijgen we een rondleiding door het mijnmuseum. Heel interessant om al die 

verschillende ertsen, die hier gedolven werden te zien. 

Dan stappen we in onze auto, de gids gaat met Gert-Jan mee. We rijden via bergwegen, 

soms wel smal, naar een punt waar een terreinwagen op ons wacht.Gelukkig maar, de weg 

wordt vanaf nu smaller, steniger, kronkeliger en steiler.Bij de ingang van de mijn krijgen 

we een helm op en mogen we nog even plassen.Dan de mijn in, slechts 200 meter is 
begaanbaar voor bezoekers. Onze gids vertelt heel veel. Dan 

weer terug. Weer buiten mogen de jongens stenen uitkiezen 

om thuis onder de microscoop te bekijken. Welke ertsen 

zitten er in?  Helmen af en met de terreinwagen weer, via 

oude smeltovens, te terug naar de auto’s. We zetten de gids 

weer af bij het museum in het dorp en 

gaan terug naar de camping. Het was een 

interessante excursie. 

 

 Hanneke 

 

Gele monnikskap    

 

  Blindwants 
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6a Sfeerverslag wandeling Naturschützgebiet Hochmoor door Annette van der Valk 

26 juli 2014   

12 deelnemers, excursieleider Annette van der Valk 

Waardering 7, botanisch interessant. 

 

Route over Aigen en Bad Mittendorf naar Pilch/Kainisch (op groene bordjes Ödensee 

aangegeven). Parking Altarm Riedlbach, ongeveer 1 km voorbij het dorp.(zonder kaart, 

alleen via de borden is de wandeling niet duidelijk te 

volgen)Hochmoor/Ödensee-route is ongeveer 6 km en 

gemakkelijke paden, zonder obstakels. 

Ons stond een brochure ter beschikking: Naturerlebnis 

Ödensee, en met behulp van Wanderkarte 082 en een soort 

luchtfoto-overzicht en het was onze bedoeling om daarmee 

een rondje Hochmoor te maken. 

Gewone bijenwolf 

Als tussenstapje was er een aftakkinkje naar het 

Torfmoor, een aantal van ons bestudeerde de 

educatieve uitleg van de turfwinning. De anderen 

gingen in de naastgelegenweiden tussen de bloemen 

en de vlinders verder.   

 

       

 Gerande oeverspin 

 

 

 

 

 

Na 

de 

koff
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iestop bij opnieuw een aandoenlijke houten hut, waarvan ieder onderdeel rechtstreeks 

uit de boomstam was gesneden,gingen we verder door het bos, waar we veel nieuwe 

planten hebben waargenomen.  

 

 

 

 

 

Het rondje Ödensee hebben we er 

moeiteloos aangeplakt en dus lunchten we met uitzicht op het rustige  meer. Op de 

terugreis hebben we een klein stukje dubbel gelopen, maar verder door een prachtig 

woud en mooie weiden, gewoon mooi. N.B. je loopt het Hochmoor bijna voorbij als je even 

niet oplet.’ 
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Sfeerverslag wandeling 

Wörtzbachklamm,  

6b  26 juli 2014 

6 deelnemers, excursieleider Jeroen. 

Prachtig weer! (We moeten echt 

ophouden ons over de slechte 

weerberichten op te winden). Met 

“ervaringsdeskundigen” Jeroen en Jelle 

reden we vlot naar de 

Wörtzbachklamm: een spectaculaire 

kloof met heel knap gemaakte houten 

bruggen en trappen. Een gezellige 

koffie aan het einde van de kloof; daar 

konden we splitsen: nog verder naar 

een meer, 1 ½ 

uur lopen, of 

via een 

rondweg terug. 

Vier van ons 

gingen verder 

naar de See.  

 

 

 

 

 

Later bleek, dat ze die niet hebben gevonden. Mauk en Connie gingen verder via een 

fraaie trap van boomwortels omhoog en weer omlaag naar “De Kalkoven” (wat een 

teleurstelling!) toen weer omhoog en weer omlaag naar een zwavelbron (…nou ja…o.k.) de 

ezel, een lama en twee geitjes…. De ruïne van Kasteel Wolkenstein was echter wel de 

moeite waard. 

Connie 

 



31 

 

8 Sfeerverslag wandeling Donnersbachklamm 

28 juli 2014 

12 deelnemers, excursieleider Bert Tolsma. 

We vertrokken ’s morgens om 9 uur met 12 mensen richting Donnersbach en parkeerden 

de auto’s net voor de brug in de berm. Het gezin van Gert Jan v.d. Veen met Heleen, 

Jelle en Jeroen zou zich iets later aansluiten.  

 

 

 

Het pad voerde vlak langs de beek en we waren dan ook gedwongen in ganzenpas achter 

elkaar te lopen. Onderweg zagen we de grote gele kwikstaart en ook enige keren 

waterspreeuwen die vanaf de stenen in de beek het water in doken op zoek naar voedsel. 

Na de overvloedige regen van de afgelopen nacht was het een bruisende beek geworden 

die veel water kreeg te verstouwen. Ook het pad was nat en glibberig, zodat Hanneke 

van Bussel besloot i.v.m. knieproblemen niet verder mee te gaan en samen met haar man 

Frans gingen ze terug naar de auto. In de auto terug om ongeveer 12 uur zagen ze 

Janneke van Weelderen lopen die de ronde, zoals op de kaart aangegeven, al afgelegd 

had. Wat het echtpaar van Bussel niet wist was dat de rest van de groep ondertussen 

druk beraadslaagde op welke manier ze Janneke, die gemist werd moesten terugvinden.  
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8 personen hadden zich onderweg om kwart voor 12 op 2 bankjes neergezet voor de 

koffiepauze, toen Roelof Jan terugkwam van hogerop en meedeelde dat Janneke van 

Weelderen vermist werd. Anton, haar man, en Gert Jan met Jelle en Jeroen zaten 

verderop te wachten en begrepen ook niet hoe dit mogelijk was. Waar was Janneke? 

Roelof Jan stelde voor dat hij met iemand (= Paulien) terug zou gaan via de heenweg en 

dat de anderen de wandeling zouden afmaken. Mocht Janneke iets zijn overkomen dan 

zou dat zeker ontdekt worden. Aldus geschiedde. 

Om half 2 bereikten beide groepen ongeveer 

tegelijkertijd de auto’s en tot ieders verbazing én 

opluchting stond Janneke ons daar op te wachten. Ze 

dacht als laatste van de groep te arriveren en stapte 

dus stevig door, maar dat bleek een vergissing; ze liep 

dus voorop en haalde (tot haar verbazing) niemand in. 

Iedereen blij, terwijl Anton nuchter concludeerde 

dat Janneke wel vaker nr. 1 was, zeker als hij zijn 

tempo met dat van haar vergeleek. Omdat de groep 

weer compleet was werd besloten tot de terugreis, 

zodat iedereen bij de Spar of Billa in Irdning of Aigen 

zijn boodschappen kon doen, dan wel de 

tentoonstelling ‘Woud en mens’ op slot Trautenfels 

konden bezoeken.  

Vuursalamander en  zandhagedis  Bert Tolsma 



33 

 

9a Sfeerverslag wandeling Stoderzinken;  door Martha/Janneke? 

29 juli 2014 

8 deelnemers, excursieleider Heleen van 

der Veen  

Waardering: 9 

Route: Via Schladming, afslag richting 

Gröbming, daar de mooiste en hoogste 

alpenweg van Steiermarken (12 km) naar de 

parkeerplaats bij Steinerhaus.         Duur: 

10.00 tot 15.00 u inclusief pauzes. 

Rond 10.00 u arriveerden we op de parkeerplaats bij het Steinerhaus aan de voet van de 

Stoderzinken. Daar twee groepen gemaakt. De stevige wandelaars   (8 personen) zouden 

in ieder geval Stoderzinken beklimmen en daarna bekijken welke terugweg de beste zou 

zijn. 

De tocht begon meteen goed: hoog in de 

dennenboom was een Notenkraker in de weer 

met een dennenkegel: hij hakte erin, schudde 

hem heen en weer….de spaanders vlogen in het 

rond. “Een vogel als een dennenkegel” merkte 

Heleen terecht op Daarna ging het pad 

geruime tijd recht omhoog, we hebben nog 

even stil gestaan bij het Rosegger Denkmal: 

“Was soll ich schreiben in diese Bergen voll 

Sonnenschein? Ich kann nur in die Andacht schweigen und selig sein.”  

Genoten van het prachtige uitzicht. Hoe hoger, hoe mooier…?! Een betere koffieplek 

hebben we nergens gehad: rondom bergen, veraf de Dachstein, dichtbij de 

Grimming…..ja ook daarvoor waren we naar dit Oostenrijkkamp gekomen, voor deze 

vergezichten! 

Onderweg nog getuige geweest van een scene uit 

“Bergritter” een Oostenrijkse soap. Fascinerend om te zien 

hoe zowel de schoenzolen als de wangen van de 

hoofdrolspeler, een bergbeklimmer, geschminkt werden!  

Na de Stoderzinken een lange, lange en steile afdaling 

waarbij ondergetekende wel een stok had kunnen gebruiken. 
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Ik kreeg er een van Jeroen met de woorden: Nu ben je net een bosfee!! Hij was nog net 

te beleefd om er “bosheks”van te maken. 

 

 

 

Het afdalen verliep verder goed, maar de ouderen deden voorzichtig, maar in eigen 

ogen: elegant. Hoewel…. Reactie van Jelle: is een slak elegant? Antwoord: nee… “Nou dus 

jullie ook niet!” En daar konden we het mee doen. Het was een hele mooie wandeling, 

zeker toen we nog een groepje notenkrakers van heel dichtbij konden observeren. De 

Brünnerhütte was een ideale lunchplek, toen we eenmaal zaten, stroomden de bezoekers 

toe, de hut was duidelijk bemand. Een hele mooie dag, een dag van uitzichten, een dag 

van het echte Oostenrijk! 

kruisbek 

Cirlgors 
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9b Sfeerverslag wandeling Stoderzinken;  door Andries van Renssen 

29 juli 2014 

8 deelnemers, excursieleider Heleen van der Veen  

Waardering: 10 

Onder de bezielende leiding van Heleen van 

der Veen togen we ruimschoots op tijd naar 

de Stoderalm. Deze fraaie berg (maar noem 

mij één,  niet fraaie berg!)van mximaal 2048 

m hoog, ligt op ca 35 km afstand van Aigen in 

het kalksteenmassief van Dachstein in 

N.W.richting. Aangekomen splitsten we op in 

twee excursies met als usuals suspects: 

lopers en kruipers. De laatsten (6 personen) 

splitsten zich na de   Friedenskirche (met 

wensklok) vanwege de te verwachten steiltes, op in 2 

groepjes zonder expliciete excursieleiders (maar 

toch verantwoordelijk: Annette en Andries).Het 

groepje met Andries ging moedig voorwaarts richting 

Stoderzinken, het groepje met Annette ging, niet 

minder moedig ging richting Gröbminger Blick, over 

minder steile, maar onbekende en on-gewisse paden. 

De èchte kruipers beklommen de niet geringe 

hellingen van de Stoderzinken (evenals de èchte 

stevige wandelaars, zie vorige verslag). Eén van de 

kruipers ging zelfs in gestrekte draf, waarvoor ik 

mijn petje af neem! Over de excursie zelf kan ik kort zijn (en ik ben een echte kruiper): 

overweldigend fraai landschap, zonder nevels met een pittig zonnetje. Vanwege de 

inderdaad verre vergezichten waardeer ik deze tocht zonder meer met een 10. MAAR 

(!) in floristisch opzicht belangwekkend maar niet echt van: ”OEI wat bijzonder!” dus 

qua flora waardeer ik de wandeling met een 7 ½. 

Spannend intermezzo: het dieselpeil van één der auto’s leek op de heenweg schrikbarend 

laag, maar bleek op de terugweg weer hoger dan verwacht, dus: eind goed al goed! 
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9c / 10a Huttentocht 

Sfeerverslag wandeling Dachtstein, Simony 

Hütte, Glaidalm door Paulien Fontein 

29 en 30  juli 2014 

4 deelnemers, excursieleider Roelof Jan 

Veltkamp  

Waardering: 9 

 

Vertrek met de auto: vanaf Aigen- Bad 

Aussee- Obertraun. 50 minuten. 

We vertrokken om 9.00 u  met de auto en we zaten om 10.30 in de eerste lift, daarna 

stapten we twee keer over. Na de derde lift begon om 12.00 u onze wandeling naar de 

Simonyhütte, waar we om 17.00 u uiterlijk wilden aankomen.   

 

Roelof Jan hield de tijd heel goed in de gaten vooral omdat we in de eerste anderhalve 

kilometer al zoveel plantjes hadden waargenomen en gefotografeerd, dat de tijd vlóóg 

en we de afstand die we nog moesten afleggen, totaal niet meer in ons bewustzijn 

hadden. We moesten dus flink de pas erin zetten, na die eerste anderhalve kilometer, 

om onze streeftijd te halen (om 17.00 in de hut zijn). Op ¾ van de route werd de weg  
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een steile klim en behoorlijk zwaar. De grote 

stappen direct omhoog waren een enorme 

inspanning voor de heupen en de knieën; maar gestaag een langzaam tempo volhoudend, 

klommen we omhoog en genoten we onderwijl van de prachtige bloemen en het 

bijzondere karstgesteente om ons heen. Het was zonnig bovendien en een hele prettige 

temperatuur om te wandelen. (We hadden deze huttentocht al twee keer uitgesteld 

vanwege de regen). Onderweg zagen we de gletsjer en de hut en hebben we ze 

bewonderd. En vanuit de hut hebben twee van ons nog voor het avondeten de gletsjer 

van dichtbij bekeken, verstandig, want de volgende morgen hing er motregenmist en was 

de gletsjer onzichtbaar geworden (zicht nog maar 50 meter). Dus voorzichtigheid 

geboden op deze terugweg. Gelukkig viel het mee, want de kalkstructuur is gemakkelijk 

vochtdoorlatend en de stenen bleven stroef. 

We ondervonden geen glijpartijen. We kozen voor een langere, maar gemakkelijkere 

terugtocht via het Wiesbergerhaus (een leuke private hut, kleiner dan de Simonyhütte). 

We zagen een enkel vogeltje onderweg en we hoorden wat marmottengepiep, maar 

verder zagen we alleen maar druipende plantjes. Later in de ochtend klaarde het 

gelukkig op en zagen we de Dachstein nog eens  in al zijn hoogte, met de gletsjer en 

onze Simonyhut in de verte. In de lift terug zakten we door de wolken naar een heel 

andere wereld….   even wennen. 



38 

 

10b Sfeerverslag wandeling naar  

Admond en Gesäuse  

30  juli 2014 

14 deelnemers, excursieleider Gert Jan 

van der Veen 

Waardering: 7 

 

 

Om 9.15 vertrokken we met 4 auto’s via Admond naar het natuurgebied Gesäusen, daar 

dronken we koffie met Apfelstrudel in het 

bezoekerscentrum. De educatieve film, 

vonden we te lang duren, dus gingen we 

wandelen. We liepen langs de Enns, maar 

die zagen we slechts af en toe, want het 

spoor liep ertussen.We zagen hoge 

massieven, veel bloemen en een SPAANSE 

VLAG! Mauk en Connie hebben  het verste 

stuk van deze heen en weer wandeling 

gedaan en heerlijk geluncht onder de luifel 

van het bezoekerscentrum Er kwam een 

vreselijke regenbui, waardoor de rest van de groep veel minder ver is gekomen. Niemand 

heeft het eindpunt: de volgende brug bereikt. We hadden 2 kruipers en  12 lopers. 

Op de terugweg, mooi weer en zon, hebben we een bezoek gebracht aan het 

Benediktijnerklooster in Admont met de 

grootste (Stift-) bibliotheek ter wereld, 

bovendien een heel ouderwets natuurhistorisch 

museum en nog diverse andere exposities. Dit 

alles, het terrein, de Stift-kirche en nog veel 

meer (wat we allemaal niet hebben gezien) was 

zeer de moeite waard. (wel 8,50 euro toegang). 

Bovendien een aardig musemwinkeltje. Ala met 

al een mooie en afwisselende dag. De wandeling 

was wat saai, het klooster geweldig. 
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12 Sfeerverslag wandeling 

Planneralm  door   Bert 

2 augustus 2014 

14 deelnemers,  

excursieleider Janneke van 

Weelderen 

Waardering: 8 

Verslag excursie Planneralm op 

vrijdag 1 aug. 2014. 

De Planneralm was bereikbaar via ± dezelfde route als de Donnersbachklam (zie verslag 

28 juli), maar voerde via een weg bergop tot ongeveer 1600 m hoogte; een smalle, maar 

goed berijdbare weg met soms prachtige vergezichten. De 4 auto’s met 14 deelnemers 

o.l.v. Janneke werden geparkeerd en de klim naar 1920 m hoog begon. Het pad bergop 

was goed te lopen, maar Andries besloot onderweg af te haken en naar het Plannermeer 

te gaan om daar naar planten te zoeken. De rest klom verder tot bijna het hoogste punt 

= 1920 m, waar gepauzeerd werd en Martha en Bert besloten om niet over de kam te 

gaan, maar dezelfde weg terug te gaan tot aan het meer en daar met Andries te 

wachten tot de anderen terugkwamen. Het duurde best lang voordat de eersten na de 

tocht over de kam bij het meer terug waren; Els, Jelle en Jeroen waren de eersten en 

toen ook de anderen arriveerden bleek dat het een zware en volgens sommigen 

gevaarlijke tocht was bovenlangs. Vooral Annette vond het een stevige afdaling, maar 

met haar ‘held’ Onno volbracht ze dit huzarenstuk. De tocht vanaf het meer naar de 

auto’s begon en onderweg werd nog wat aandacht besteed aan bijzondere waarnemingen. 

De poelgentiaan was een van de soorten die de aandacht trok en ook de notenkraker 

werd door een aantal deelnemers gesignaleerd.  

Poelgentiaan 
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Vanaf de parkeerplaats vertrok elke auto op eigen gelegenheid = snelheid naar beneden 

en onderweg werd nog wel eens gestopt voor een foto het dal in. Vooral het kasteel 

annex museum Trautenfels was vanaf de weg schitterend te fotograferen.  

Bert Tolsma 
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VERJAARDAG Gert-Jan 

50 jaar, Gert Jan 

v.d. Veen vierde dat 

feit op 27 juli 2014 

in Aigen im Ennstal, 

Oostenrijk. 

 

       De leeuw en de mier. 

“Zeg mier”, zei de leeuw, “wat doe jij altijd als je 50 

jaar wordt?”De mier keek de leeuw vol verbazing aan: 

“Je wordt maar één keer 50, hoor leeuw”, zei hij toen. 

“Wist je dat niet?” De leeuw deed nu maar net of hij het wel wist, maar wachtte wel op 

het antwoord van de mier.  “Nou”, zei de mier, “weet je leeuw, ik zou wel willen 

terugkijken op al die voorbije jaren en dat zou ik dan doen in een hoekje van mijn tent.” 

Je moet dus weten dat de mier in een tent woonde, waar allemaal mieren woonden. 

Samen leefden ze daar; alleen deze mier was wijs en trok zich soms terug om diep na te 

denken over de vragen van alle dieren uit het dierenrijk. Dat wist de leeuw en die zocht 

hem daarom op en stelde hem de vraag over die 50 jaar. De leeuw vond 50 zoveel dat hij 

er eigenlijk geen raad mee wist. Gewoon verder gaan of teruggaan in de tijd; hij vond 

het moeilijk dat te beslissen. De leeuwin en de welpen hadden hem geadviseerd naar de 
wijze mier te gaan en die om raad te vragen. De mier keek de leeuw eens aan en begreep 

zijn moeilijkheid. “Heb je vrienden?, vroeg de mier. “” Veel vrienden?” 

De leeuw knikte heftig, zodat zijn manen alle kanten op zwaaiden. “Weten ze dat je 50 

wordt?”, vroeg de mier. Weer knikte de leeuw. Hij dacht aan al die makkers van hem met 

wie hij over de savannen trok en die bijna allemaal ouder waren dan hij. Daarom had hij 

geen geheim gemaakt van zijn aanstaande verjaardag; hij dacht er nu ook helemaal bij te 

horen. Hoe ouder hoe beter! Maar nu? De mier begreep het dilemma van de leeuw. 

Niets doen was geen optie meer; daarvoor was alles te ver heen. Vooral de oudere 

mannetjes van de groep zouden het absoluut niet meer pikken, als hij zich zonder meer 

tussen hen zou voegen en evenveel rechten zou opeisen als de anderen. Hier moest 

goede raad komen, maar goede raad was duur en dat besefte de mier terdege. 

Toch meende hij hem een goed advies te moeten geven, want de leeuw keek hem 

verwachtingsvol aan. Zijn lot lag in handen van de mier. “Leeuw”, zei de mier, “geef ze te 

eten en je kunt weer 50 jaar vooruit”. 

 

Bert Tolsma 
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Bonte avond 

 

 

 

 

 

 

We hebben een hele fijne en gezellige bonte avond gehad. Het voorgerecht, de 

hoofdgerechten en de nagerechten waren door diverse personen bereid. Heerlijk 

inclusief de wijn en/of sapjes. Het programma daarna was zeer divers met gezamenlijk 

zingen o.l.v. Frans en ook Hanneke. Zingen door Jan en Frans. We speelden een spannend 

spel “Weerwolf” onder leiding van  Heleen.  Frans vertelde een mooi verhaal en Mauk 

verhaalde over KNNV-kampen van vele jaren geleden met veel zelfverzorging met 

actieve jongeren. Het kampbestuur Anton, Els en Roelof Jan werd in het zonnetje gezet. 

Anton  

.  
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DE STEEN 

Gedicht van Bram Vermeulen 

 

Ik heb een steen verlegd 

In een rivier op Aarde 

Het water gaat er anders overheen 

De stroom van een rivier 

Hou je niet tegen 

Het water vindt er altijd een weg omheen 

 

Misschien eens gevuld door sneeuw en regen 

Neemt de rivier mijn kiezel met zich mee 

Om hem dan glad en rondgesleten 

Te laten rusten in de luwte van de zee 

 

Ik heb een steen verlegd 

In een rivier op Aarde 

Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten 
Ik leverde het bewijs van mijn bestaan 

Omdat door het verleggen 

Van die ene steen 

De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan 
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De kaarsenmaker 

Uit: “Een rondje Verhalen vertellen” van  Pete Pronk,  

verteld door Frans 

 

Hoog in de bergen, in een schamele hut, leefde eens een kaarsenmaker. Zijn werk deed 

hij 's nachts. Dat wil zeggen,als de maan vol was. Dan trok hij de deur achter zich dicht 

en klom via een smal paadje naar de top' van de berg waar een oud schuurtje stond. En 

daar, in het holst van de nacht, in het glanzende licht van de maan, daar begon de 

kaarsenmaker aan zijn werk. En terwijl hij bezig was scheen het licht op zijn handen, en 

hij speelde met het licht en hij bracht het op wonderlijke wijze in het hart van iedere 

kaars die hij maakte.  

 

 

Wanneer nu de tijd van de herfst aanbrak, de tijd waarin de dagen gingen korten en de 

wolkenluchten grauw en grijs werden, bracht hij al zijn kaarsen naar de hut om ze één 

voor één in papier te wikkelen en ze vervolgens buiten in een gammele bakfiets op te 

stapelen. Eenmaal gereed duwde hij een pet over z'n krullen, trok zijn duffelse jas aan, 

zwaaide met z'n lange benen over het zadel en scheerde daarna als een havik over de 

snelle paden naar beneden, naar het dal.  
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Daar bracht hij de winter door; Geld had hij niet, maar dat had hij ook niet nodig. 

Overal waar hij welkom was bracht hij een kaars mee naar binnen. En terwijl dan buiten 

de stormwind gierde en de regen met bakken uit de hemel viel, wikkelde de 

kaarsenmaker de kaars uit het papier, .zette hem voorzichtig neer, streek een lucifer 

aan, bracht hem naar de lont en zong een vrolijk lied, waarna het huis zich vulde met het 

glanzende licht van de maan.  

·'Kaarsenmaker,' riepen dan de mensen. 'Kaarsenmaker, het is je weer gelukt. Vertel! 

Vertel ons je geheim!' En de kaarsenmaker vertelde het ene verhaal na het andere en 

hij zong en hij speelde de sterren van de hemel, maar zijn geheim vertelde hij niet.  

Zo trok hij door het dal, van huis tot huis, tot de tijd dat de dagen weer gingen lengen, 

de grijze luchten wegwaaiden en de knoppen aan de bomen begonnen te botten. Dat was 

voor de kaarsenmaker het teken om huiswaarts te keren langs nieuwe en onbekende 

wegen. En zo gebeurde het dat hij, na een lange dag trappen op de pedalen, een huis 

ontwaarde, statig gelegen, de luiken weliswaar gesloten, maar verder uitnodigend in het 

schijnsel van de ondergaande zon.  

'Welaan,' sprak hij in zichzelf, 'Ik heb welgeteld nog zeven kaarsen en bovendien trek 

in een stevig. maal en een zacht bed.' Hij draaide zijn bakfiets de oprijlaan in, stuurde 

tot voor het bordes, sprong van het zadel, tilde de klep op, pakte een kaars, beklom de 

treden, en klopte drie maal tegen de deur. Er gebeurde niets. Nogmaals klopte hij drie 

maal. Weer niets.  

Vervolgens duwde hij tegen de deur die gewoon openzwaaide. Hij zette enkele passen in 

de halfduistere gang zonder iemand te zien. En riep toen luid en duidelijk: 'De 

kaarsenmaker'. In de stilte  die volgde klonk plotseling ergens van boven een stem: 'Ga 

weg,' Dat kan altijd nog, dacht de kaarsenmaker. Behoedzaam beklom hij de trap waar, 

boven op de overloop, een deur openstond. In de schemer ontwaarde hij een vage 

gestalte, zittend, op een bed. 'Ga weg,' klonk het opnieuw. Ik ben ziek. Straks word jij 

het ook.' De kaarsenmaker bleef staan. 'Als je wilt,zal ik gaan,' sprak hij. 'Maar sta mij 

toe één kaars aan te steken.' Het bleef stil. Langzaam. rolde hij de kaars uit het papier, 

zette hem neer, streek een lucifer aan, bracht de vlam naar de lont, en zong een oud 

lied dat zijn moeder hem ooit had geleerd, waarna de kamer zich vulde met het licht van 

de maan. Lange tijd keken ze elkaar aan. Haar ogen begonnen te glanzen. Toen viel ze in 

een diepe slaap.  

De kaarsen maker bleef zeven kaarsen lang. Zeven dagen. Zeven nachten. De ziekte 

week. In het kaarslicht deelden ze elkaars verhalen, zongen ze en speelden ze de 

sterren van de hemel. Alleen zijn geheim vertelde hij niet. Het afscheid viel hen zwaar. 

'Ik moet gaan,' sprak hij. 'Nieuwe kaarsen voor de winter. Voor de mensen in het dal. 

Voor jou. Lichtjes in het donker.' Ze knikte. Ze zei niets.  
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De volgende winter kwam hij weer, en de daaropvolgende winter weer, en toen zei ze 

het: 'Ik wil met je mee.' 'Het is maar een schamele hut,' zei hij. 'Hoog in de bergen.' 

'Ik wil het graag,' zei zij. 'Ik ook,' zei hij. En zo gingen ze samen op reis. Hun leven op 

de berg was als in het paradijs. Alleen wanneer de kaarsenmaker, in het licht van de 

volle maan, naar zijn schuurtje ging, voelde de vrouw een onverklaarbare pijn diep van 

binnen. 'Neem me mee,' zei ze dan. 'Vertel me je. geheim.'  Maar hij schudde zijn hoofd. 

'Ik kan het niet. Geheimen zijn zonder woorden.'  

Kort daarop werd de kaarsenmaker ziek.' Zo ziek dat hij zijn bed niet meer uit kwam. 

En de maan groeide en werd vol. En de maan nam af en verdween. De kaarsenmaker ijlde: 

'De kaarsen! De kaarsen!' 'Vertel me! Leer me!,’ fluisterde zij. Maar hij antwoordde niet 

meer. Zijn ogen waren gesloten. Toen is zij opgestaan. En ze zocht en zij vond het 

paadje naar de top van de berg. En daar, bij het schuurtje, in het Iicht van de nieuwe 

volle maan zag ze de kaars waar hij als laatste mee bezig was geweest en ze pakte de 

kaars en liet het licht op haar handen schijnen en zij speelde met het licht. Eenmaal 

terug in de hut zette ze de kaars neer, streek een lucifer aan, bracht de vlam naar de 

lont en zong haar eigen lied, waarna de ruimte zich vulde met het licht van de maan. 

Toen gingen zijn ogen open en zag hij en wist hij en zei hij: 'Jij, jij hebt je eigen geheim 

gevonden.'  
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Paddenstoelen, wie kent ze niet?! 

Inleiding 

In de kringloop van stoffen nemen schimmels (met bacteriën) een cruciale rol in; zonder 

deze organismen zou het leven op aarde onmogelijk zijn. Immers, zij zorgen ervoor dat 

al het organisch afval, zowel van plantaardige als van dierlijke oorsprong, na verloop van 

tijd wordt omgezet in anorganische stoffen 

die weer bruikbaar zijn voor de groene plant. 

Zonder die omzetting zou de aarde al lang 

verdwenen zijn onder een metersdikke laag 

afval; elk leven zoals wij dat nu kennen zou 

onmogelijk zijn geweest. Schimmels, hoe 

ambivalent we misschien ook tegenover hun 

activiteiten staan, zijn dus een onmisbaar 

onderdeel van het leven op aarde. Het is 

daarom maar het beste om  - als het even 

kan - ervan te genieten. En genieten, dat kan 

volop, want de verscheidenheid aan 

voorkomen is enorm. Alleen al in Nederland 

staat de teller op meer dan 5000 soorten, 

waaronder ook organismen die alleen 

microscopisch onderscheiden kunnen worden, 

wat zeg ik, die alleen microscopisch 

waargenomen kunnen worden. Hierin 

enigszins de weg te vinden vraagt niet alleen veel geduld maar ook urenlange studie én 

een uitgebreide boekenkast. Een mogelijke oplossing om overeind te blijven is 

specialisatie. Maar ja, hoe doe je dat als je een veelvraat bent en alles je boeit? 

 

Een poging tot ordening. 

Natuurlijk hebben mycologen, want zo heten mensen met kennis van zaken in deze 

‘beroepsgroep’, getracht wegen te vinden om een zekere ordening in de ingewikkelde 

materie aan te brengen. En dan sta ik nu – ere wie ere toekomt - even stil bij de 18e 

eeuwse Zweed Linnaeus die met het binominale systeem in ieder geval in de naamgeving 

zoveel ordening bracht dat het principe van geslachts- (genus vind ik hier een mooier 

woord) en soortnaam nog steeds overeind staat. De vliegenzwam is Amanita muscaria en 

de parelamaniet is Amanita rubescens, terwijl de roodbruine       
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slanke amaniet Amanita fulva heet. De verwantschap spreekt duidelijk uit de genusnaam 

én we hebben ze dit kamp alle drie gevonden in de bergen van Oostenrijk. Niet iedereen 

zal ze toen gezien hebben¸maar zowel boek als internet kunnen zorgen voor herkenning 

en onderscheiding van deze soorten. 

 Waarom ze alle 3 amanieten genoemd worden doet overeenkomsten vermoeden en 

natuurlijk klopt dat. Ze hebben witte sporen, vaak schubben op de hoed (rood met witte 

stippen, hoewel de regen spelbreker kan zijn) en de meesten bezitten een ring om de 

steel. Zowel de schubben als de ring zijn restanten van het omhulsel, waarin de 

paddenstoel zich bevond alvorens zich te ontplooien; alles was in knop aanwezig en 

hoefde zich alleen maar te strekken. Uiteindelijk is het enige doel van het 

‘vruchtlichaam’ dat boven de grond komt de verspreiding van sporen en daarvoor zijn 

optimale omstandigheden nodig. Dan even geen nattigheid maar b.v. een hoed (op) die de 

plaatjes/buisjes beschermt, waarop en waarin de sporen ontstaan. De wind neemt de 

miljoenen sporen mee en één enkele spore die toevallig goed terechtkomt is voldoende 

om de soort te doen overleven. 

Plaatjeszwammen. 

Het is en blijft toch 

verwonderlijk dat die 

verscheidenheid zich o.a. uit in 

de aanwezigheid van plaatjes 

(lamellen klinkt iets 

wetenschappelijker) of buisjes 

onder de hoed van een 

paddenstoel? En dan heb ik nog 

niet eens aandacht gevraagd 

voor de kleur van de lamellen 

Die kan variëren van wit bij b.v. amanieten (zie boven), bruin bij vezelkoppen tot zwart 

bij inktzwammen. Het is altijd weer een belevenis om een nachtlang de hoed van een 

paddenstoel op een wit papier te leggen, het liefst overdekt om het wegwaaien van 

sporen te voorkomen, en de volgende dag het resultaat te zien. Miljoenen sporen hebben 

zich die nacht laten vallen en liggen als een wiel met spaken (afhankelijk van de vorm van 

de hoed) op het papier te wachten op de constatering of de kleur wit, dan wel licht- tot 

dooiergeel, licht- tot donkerbruin, purperbruin tot zwart is. Met een prepareernaald, 

gedoopt in de sporenmassa, is het dan mogelijk onder de microscoop de individuele 

sporen te onderscheiden en te bestuderen. Eigenlijk is zo’n spore vaak het definitieve 

kenmerk om de paddenstoel op naam te brengen, uiteraard naast alle andere 

macroscopische en microscopische kenmerken die een rol spelen. Ook hier weer spelen 

geduld en onderscheidingsvermogen maar natuurlijk ook goede literatuur een 
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belangrijke rol. Én uitwisseling van kennis met andere liefhebbers. Het blijft een hobby, 

nietwaar? 

Ruiken en proeven horen ook bij dit verhaal. Proeven is absoluut ongevaarlijk, als men 

maar niet doorslikt! De geur benoemen is vaak lastig; denk maar aan die van de vezelkop, 

spermatisch of toch niet? Zonder schaamte (h)erkennen is voorwaarde en dat lukte een 

enkeling. 

Buisjeszwammen 

 

Natuurlijk is het sympathiek om met een spiegeltje onder de hoed te kijken of de 

paddenstoel plaatjes of buisjes heeft. Plukken is dan overbodig. Visuele schade is ook 

schade, want een exemplaar meenemen is een ander het plezier van de waarneming 

ontnemen. De plant zelf ondervindt hiervan geen nadeel, want die bevindt zich onder de 

grond; zijn draden (hyfen) zijn wijdvertakt. Veel schadelijker is het gebruik van 

middelen tegen of het verdichten van de bodem door b.v. in de berm geparkeerde 

automobielen. Verrassend in ieder geval om 

in het spiegeltje (of geplukt) te zien dat je 

aan de onderkant van de hoed openingen ziet 

die een heel andere structuur hebben dan 

de plaatjes hierboven. Het zijn de poriën 

van buisjes, bedoeld om de sporen door te 

laten die in de buisjes ontwikkeld worden. 

De eerste vondst van een buisjeszwam was 

op de eerste dag op de wandeling door 

Aigen, waar we een grote groep melkboleten 

bij berk en den vonden. Suillus granulatus 

groeit echter uitsluitend bij den en is via de 

schimmeldraden daarmee verbonden; de 

berk speelt hier geen rol. We spreken van 

wederzijds voordeel, omdat zowel de boom 

als de schimmel van elkaar profiteren. De 

schimmel vergemakkelijkt voor de boom de opname van mineralen uit de bodem, terwijl 

de boom (= groene plant) bij de fotosynthese zorgt voor glucose en daarvan afgeleide 

stoffen waar ook de schimmel van profiteert. Deze vorm van symbiose heeft de 

paddenstoelen die daarbij ontstaan de naam mycorrhiza-soorten gegeven (mycor is de 

schimmeldraad en rhiza is de wortelhaar van de boom). Experimenten hebben bewezen 

dat voor een voorspoedige groei (en bloei) van de boom  
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deze schimmels van wezenlijk belang zijn. Ook orchideeën kennen dat ‘verbond’ tussen 

schimmel en plant. 

Heksenboleten 

Niet elke paddenstoel met gaatjes is een boleet, maar wel heeft elke boleet gaatjes die 

we poriën noemen, omdat het de uiteinden van de buisjes zijn. Geen gaatjes dus, maar 

wel openingen en de kleur ervan is weer een determinatiekenmerk om op de soortnaam 

te komen. Zo vonden we de gewone en de netstelige heksenboleet; van de gewone 

heksenboleet maakte Conny prachtige foto’s. Opvallend die rode poriën. Bij doorsnijden 

kleurt het vlees (= trama in mycologentaal) fel blauw en deze verandering aan de lucht 

(zuurstof) doet ook weer mee bij de determinatie. Het eekhoorntjesbrood, ook een 

boleet, heeft lichtgekleurde poriën en geen blauwkleuring. Vooral die verkleuring zal een 

rol hebben gespeeld bij de naamgeving van heksenboleten. Wat wist men vroeger van 

deze ‘kinderen der duisternis’ die soms na één natte nacht boven de grond stonden. Het 

schimmelrijk met al zijn onduidelijke vormen en kleuren was verdacht en werd 

verbonden aan het mysterieuze rijk van duistere machten. Satansboleet doet ook mee in 

dit rijtje van onbekende mysteries En wat te denken van de heksenkring; gevolg van 

nachtelijke dansfestijnen van witte wieven 

en ander gespuis. Om van te rillen, 

nietwaar? 

 

Parasieten en saprofieten 

Het zal toch niet waar zijn? Ook in het schimmelrijk zijn er goede en slechte geesten = 

organismen. Een gezond organisme zal weinig last ondervinden van zijn omgeving, maar o 

wee degene die verzwakt is door ouderdom, breuk of beschadiging. Die miljarden sporen 

in de lucht landen overal en zodra de omstandigheden het toelaten zal zo’n spore 

ontkiemen en zich via de hyfen door het ‘slachtoffer’ heen een weg banen, op zoek naar 

voedsel. Op de aanval op het  afval dat toch opgeruimd moet worden reageren we 

positief en we spreken dan ook van opruimers = saprofieten. Duizenden soorten 

schimmels hebben zich hierin gespecialiseerd en waar de ene soort zijn deel heeft 
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gehad neemt de andere schimmel – minder kieskeurig wellicht of juist wel – het over We 

spreken hier van successie (in de opruiming). Meer moeite hebben we, en zeker de 

bosbouw, met de schimmel die een weliswaar verzwakt maar toch nog voldoende gezond 

organisme binnendringt en daar zijn vernietigend werk begint. Laten we het aangevallen 

organisme een den noemen; de storm heeft een tak afgerukt, een open wond. Een spore 

van de roodgerande houtzwam ‘landt’ in de wond. De boom is onvoldoende in staat om de 

indringer te weerstaan, doet wel pogingen via b.v. inkapseling of anderszins, maar de 

parasiet is niet meer te stuiten en ontregelt de stofwisseling van de boom. De hyfen 

dringen het hout binnen en kunnen hout- en bastvaten verstoppen. De aftakeling van de 

boom begint. Nog jarenlang kan hij zich staande houden, maar uiteindelijk legt hij het 

loodje en wordt daarna weer opgenomen in de kringloop van de stoffen. Treurig of toch 

niet?  

De roodgerande houtzwam op naaldhout 

hebben we wel gezien op onze 

zwerftochten door de natuur van 

Oostenrijk, maar vooral de 

dennenmoorder draagt zijn naam terecht.  

   Roodgerande houtzwam 

 

 

                    

   Scherpe schelpzwam 

 

 

Ten slotte 

Vergeleken bij het KNNV-kamp in 2008 op 

dezelfde camping is er deze keer betrekkelijk veel aandacht besteed aan het voorkomen 

van paddenstoelen. Dit heeft, zoals bij alle onderdelen van het dieren- en plantenrijk, 

duidelijk te maken met de aanwezige kennis binnen de groep én – zeker niet in de laatste 

plaats – met de weersomstandigheden. Die waren voor het schimmelrijk zonder meer 

uitstekend te noemen; vocht en warmte¸ wat wil je als schimmel nog meer. Bijzonder om 

tijdens zo’n kamp te merken dat de aanwezige kennis zeer op prijs werd gesteld. Vooral 

Onno maakte zich verdienstelijk door op zijn zoektocht naar insekten de paddenstoelen 

niet te ontzien. Het vuurzwammetje was een van die opzienbarende vondsten. 

Wonderlijk dan om te constateren dat het ineens vol staat met dit vuurrode 

paddenstoeltjes. Ook andere, waaronder kbpp (kleine abruine pest paddenstoeltjes) 
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werden getoond en vaak niet op naam gebracht. Hiervoor is microscopisch onderzoek 

noodzakelijk en die hulpmiddelen stonden niet ter beschikking. Al met al volgt hieronder 

een leuke lijst. 

Grote bloedsteelmycena 

                  Groensnedemycena

  

WAARNEMINGEN 

Plaatjeszwammen  

1. Amanita fulva roodbruine slanke amaniet 

2. Amanita muscaria vliegenzwam 

3. Amanita rubescens parelamaniet 

4. Calocera viscosa kleverig koraalzwammetje 

5. Clitocybe gibba slanke trechterzwam 

6. Collybia confluens bundelcollybia 

7. Entoloma sericeum bruine satijnzwam 

8. Hygrocybe conica zwartwordende wasplaat 
9. Hygrocybe miniata vuurzwammetje 

10. Hygrocybe psittacina papegaaizwammetje 

11. Hypholoma fascicularis gewone zwavelkop 

12. Inocybe rimosa geelbruine spleetvezelkop 

13. Inocybe sindonia blonde vezelkop 

14. Laccaria laccata fopzwam 

15. Lactarius camphoratus kruidige melkzwam 

16. Marasmius androsaceus paardenhaartaailing 

17. Marasmius bulliardii dwergwieltje 
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18. Mycena acicula oranje dwergmycena 

19. Mycena haematopus grote bloedsteelmycena 
20. Mycena viridimarginata groensnedemycena 

21. Panaeolus fimiputris geringde vlekplaat 

22. Paxillus involutus gewone krulzoom 

23. Psathyrella candolleana bleke franjehoed 

24. Rickenella fibula oranjegeel trechtertje 

25. Russula delica witte russula 

26. Russula vesca smakelijke russula 

27. Tricholoma sejunctum streephoedridderzwam 

 

Buisjeszwammen 

1. Boletus erythropus gewone heksenboleet 

2. Boletus luridus netstelige heksenboleet 

3. Suillus granulatus                                  melkboleet 

4. Suillus laricinus grauwe ringboleet 

 

Gaatjeszwammen 

1. Fomitopsis pinicola roodgerande houtzwam 

2. Ganoderma lipsiense  platte tonderzwam 

3. Gloeophyllum sepiarium geelbruine plaatjeshoutzwam 

4. Panellus stipticus scherpe schelpzwam 

5. Polyporus ciliatus zomerhoutzwam 

 

Cantharelachtigen 

       1.  Cantharellus cibarius hanekam 

       2.  Pseudocraterellus undulatus kleine trompetzwam  

 

Trilzwammen 

1. Auricularia mesenterica viltig judasoor 

2. Calocera viscosa kleverig koraalzwammetje 

 

Stuifzwammen 

     1.  Bovista nigrescens                               zwartwordende bovist 

     2.  Lycoperdon perlatum                      parelstuifzwam 

 

Bekerzwam 

      1. Scutellinia scutellata wimperzwam 
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WAARNEMINGEN DIEREN excl. VOGELS 

 De zoogdieren stonden kwalitatief en kwantitatief dit kamp niet hoog op de 

scoringslijst. Tijdens de excursie naar de Zimitzalm (13) werd het geknor van Wilde 

zwijnen (Sus scrofa) gehoord,  langs een akkerrand richting Hattonchâtel (2a) lagen 

dassenkeutels (Meles meles), op de camping scharrelde een Mol (Talpa europaea),  op de 

Tauplitzalm (5a) lag een dood exemplaar en op een niet-excursietochtje werd een wezel 

gesignaleerd.  Alles bij elkaar geen lijst om naar Oostenrijk te trekken! 

Ook het aantal waargenomen reptielen en amfibieën was niet spectaculair, maar wij 

hebben toch een paar soorten ontmoet die in Nederland zeldzaam zijn of zelfs helemaal 

niet voorkomen, zoals de Alpenlandsalamander (Salamandra atra). Een bijzondere 

waarneming vonden we allemaal detwee melanistische exemplaren van de Adder (Vipera 

berus), die tijdens de Tauplitzexcursie op ons pad lagen. De oogst aan amfibieen en 

reptielen  gezien tijdens de excursies en tochten buiten het excursieprogramma  is 

geworden: 

 

Amphibia Amfibieën 

Salamandra atra Alpenlandsalamander 05a 

 

Salamandra salamandra Vuursalamander 14 

Triturus vulgaris Kleine watersalamander 05a 
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Rana temporaria Bruine kikker 05a;12 

Bufo bufo Gewone pad 05a 

 

Reptilia Reptielen 

Lacerta agilis ♂ Zandhagedis 14  

Lacerta vivipara Levendbarende hagedis 05a 

Anguis fragilis ♀ Hazelworm ♀ 04 

Natrix natrix Ringslang 14 

Vipera berus Adder 04 

Vipera berus (zwarte variant) Adder  05a  

Het heeft ons echt niet aan regen ontbroken, maar gelukkig heeft de zon zich ook 

regelmatig laten zien, wat zeker heeft bijgedragen aan het grote aantal soorten 

dagvlinders dat op onze inventarisatielijst terecht is gekomen: vierendertig. Hieronder 

waren enkele soorten die hoofdzakelijk  in het alpiene gebied voorkomen zoals de 

Alpenbergerebia. De (dagactieve) nachtvlinders en motten hebben zich duidelijk minder 

in onze belangstelling (en onze kennis!) kunnen verheugen:  er werden slechts  vier 

soorten gedetermineerd: 

Dagvlinders 

Hesperiidae - Dikkopjes 

Ochlodes sylvanus Groot dikkopje 02a;04;13 

Caterocephalus palaemon Bont dikkopje 05a 

Pyrgus alveus Groot spikkeldikkopje 12 

Thymelicus sylvestris Geelsprietdikkopje 04 

Papilionidae - Grote pages 

Papilio machaon Koninginnenpage 09a 

Pieridae - Witjes 

Gonepteryx rhamni Citroenvlinder 06a;13 
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Pieris napi Klein geaderd witje 05a;06a;12;13 

Pieris rapae Klein koolwitje                1b;04;05a;6a;09 12;13 

Leptidea sinapis Boswitje 05a;6a 

Lycaenidae – Vuurvlinders & Blauwtjes 

Lycaena virgaureae ♂ Morgenrood 04 

Lysandra coridon Bleek blauwtje 13 

Lysandra bellargus Adonisblauwtje 12;13 

Plyommatus icarus Icarus blauwtje 01b;12 

Nymphalidae - Parelmoervlinders 

Argynnis paphia Keizersmantel 06a;13 

Argynnis aglaia Grote parelmoervlinder 04;06a 

Boloria euphrosyne Zilvervlek 09a 

Boloria selene Zilveren maan 13 

Issoria lathonia Kleine parelmoervlinder 04;13 

Melitaea athalia Bosparelmoervlinder 04;10a;13 

Melitaea diamina Woudparelmoervlinder 04;06a 

Nymphalidae  overig 

Inachis io Dagpauwoog 13; 

Inachis io - rupsen  Dagpauwoog – rupsen 01b;09a 

Araschnia levana Landkaartje (2e gen.) 01b 
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Nymphalis antiopa Rouwmantel 09a; 

Aglais urticae Kleine vos 05a;09a;12;13; 

Vanessa atalanta Atalanta                             01b;04;06a;09a;12 

Erebia ligea Boserebia 05a;06a;09a;13 

Erebia melampus Kleine bergerebia 05a 

Erebia aethiops Zomererebia                         05a;6a;09a;10a;13 

Erebia eriphyle Alpenbergerebia 05a 

Erebia parthe Blinde bergerebia 05a;12 

Erebia manto Geelvlekerebia 12 

Aphantopus hyperantus Koevinkje 01b;2a;06a 

Maniola jurtina Bruin zandoogje 01b;05a;06a 

Coenonympha pamphilus Hooibeestje 05a 

Nachtvlinders & Motten 

Zygaena trifolii gNn [’n Sint-Jansvlinder] 04 

Arctia villica Roomvlek 04 

Eilema complana Streepkokerbeertje 13 

Apamea jota [contr.] gNn [’n uiltje] 04  

Psychidae: zakje Zakjesdragerszakje 01b 

Onder de overige insecten en geleedpotigen viel het groot aantal soorten boktorren op 

die zodra er ook maar een straaltje zon te zien was, op de schermbloemigen druk aan 

het foerageren waren. Zoals bij de vlinders, waren  er ook bij de overige insecten 

verscheidene soorten die in Nederland niet of hoogst zelden “in het wild” te zien zijn 

zoals de Miramella alpina alpina, een alpiene sprinkhaan, en de Pterostichus metallicus, 

een loopkever die vooral in de lagere regionen van het gebergte te vinden is. 

Deskundigheid op het gebied van de Slakken en overige Weekdieren werd node gemist;, 

want alleen de Wijngaardslak haalde onze groene briefjes!  

Odonata - Juffers & Libellen 

Calopteryx virgo Bosbeekjuffer 06a 
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Ischnura elegans Lantaarntje 14 

Platycnemis pennipes Blauwe breedscheenjuffer 01b 

Orthetrum cancellatum Gewone oeverlibel 01b 

Orthoptera – Sprinkhanen & Krekels 

Miramella alpina alpina gNn [Alpine Gebirgschrecke] 05a 

Stethophyma grossum Moerassprinkhaan 14 

Tettigonia cantans Kleine groene sabelsprinkhaan 14 

Heteroptera – Wantsen 

Coreus marginatus Zuringwants 01b 

Lygocoris pabulinus Groene appelwants 06a 

Stenotus binotatus gNn [’n blindwants] 02a 

Cicadellidae - Dwergcicaden 

Aphrodes makarovi gNn 01b 

Mecoptera - Schorpioenvliegen  

Panorpa germanicus ♀  gNn 02a 

 

Diptera - Vliegen & Muggen 

Tipulidae – Langpootmuggen 

 

Tipula maxima Reuzenlangpootmug 01b 

Nephrotoma flavescens gNn [‘n langpootmug] 02a;14 

Tachinidae - Sluipvliegen 

Gymnocheta viridis gNn 04 

Dexia rustica gNn 01b;10a 

Tabanidae - Dazen 
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Chrysops relictus Gewone goudoogdaas 14 

Philipomyia aprica Bloemdaas 10a 

Tabanus bromius Kleine runderdaas 05a 

Syrphidae - Zweefvliegen 

Temnostoma vespiforme Echte wespvlieg 13 

Dasysyrphus albostriatus Brete-wimperzweefvlieg 01b 

Didea fasciata Bosdidea 10a 

Scaeva pyrastri Witte halvemaanzweefvlieg 01b 

Volucella pellucens Witte reus / Ivoorzweefvlieg 04 

Eristalis tenax Blinde bij 01b 

Episyrphus balteatus Snorzweefvlieg 09a 

Epistrophe spec. Bandzweefvlieg spec. 06a 

Sphaerophorica scripta Groot langlijf 01b;02a 

 

Hymenoptera - Mieren, Wespen & Bijen 

Vespidae - Plooivleugelwespen 

Polistes biglumis Bergveldwesp 14 

Tenthrenidae – Echte bladwespen 

Tenthredo vespa gNn 01b;14 

 

Coleoptera – Kevers 

Carabidae - Loopkevers 

Cicindela campestris Groene zandloopkever 12 

Harpalus rubripes [control.] gNn [naslaan] 05a 

Pterostichus niger Zwarte loopkever 02a;06a;09a 
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Calathus fuscipes gNn 12 

Agonum sexpunctatum Zespuntmoerasloopkever 01b;09a;12 

 

Silphinae - Echte aaskevers 

Necrodes littoralis Oeveraaskever 04 

Phosphuga atrata Slakkenaaskever 02a 

Staphylinidae – Kortschildkevers 

Staphylinus caesareus Goudgestreepte kortschildkever 02a 

Drilidae – Slakkenvreters 

Drilus flavescens Slakkenvreter 01b 

Cantharidae - Weekschildkevers 

Ancistronycha abdominalis gNn 04;14 

Rhagonycha fulva Kleine rode weekschild 01b;02a;14 

 

Malachiidae – Bloemweekschildkevers 

Ebaeus thoracicus gNn 12 

Cleridae – Mierkevers 

Trichodes apiarius Gewone bijenwolf 06a;13 

Elateridae – Kniptorren 

Adelocera murina Muisgrijze kniptor 01b 

Athous haemrrhoidalis gNn (‘n kniptor) 05a 

Selatosomus aeneus  gNn [‘n kniptor] 04 

Buprestidae – Prachtkevers 

Anthaxia quadripunctata  gNn [‘n prachtkever] 05a 
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Coccinellidae – Lieveheersbeestjes 

Psyllobora 22-punctata 22-stippelig lieveheersbeestje 02a1  

Scarabeidae – Bladsprietkevers 

Amphimallon solstitiale Junikever 09a 

Cetonia aurata Gouden tor 01b 

Protaetia cuprea Gedeukte gouden tor 09a 

Oxytherea funesta gNn 01b 

Trichius spec. Penseelkever 04 

Tenebrionidae – Zwartlijven 

Lagria hirta Ruigkever 01b 

Lucanidae – Vliegende herten 

 

Dorcus paralellipipedus ♀ Klein vliegend hert ♀ 02a 

Cyrambicidae – Boktorren 

Lepturinae - Smalbokken 

Alosterna tabacicolor Geelpoot-smalboktor 04 

Corymbia rubra ♀♂ Gewone smalboktor♀♂ 06a;08a;10a;13 

Gaurotes virginea Blauwsmalboktor 04; 

Pachytodes cerambyciformis Korte smalboktor 02a;04;08a 

Pachyta quadrimaculata Viervleksmalboktor 04 

                                            
1 ook: Citroenlieveheersbeestje 
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Leptura annularis = arcuata gNn 02a 

Leptura maculata Geringelde smalboktor 08a;10a 

Leptura melanura ♂♀ Tweekleurige smalboktor ♂♀ 01b;04;10a 

 

 

 

 

 

 

Leptura virens Dichtbehaarde smalboktor 04 

Leptura quadrifasciata Gevlekte smalboktor 08a 

Leptura strangalia / arcuata gNn 04 

Stenocorus meridianus gNn 14 

 

Aromia moschata Muskusboktor 14 

Deilus fugax gNn 14 

Monochamus sutor gNn 04;06a 

Chrysomelidae – Bladhaantjes 

Cryptocephalus spec. Composietensteilkopje 05a  

Chrysolina coerulans Blauwe munt goudhaan 01b 

Chrysolina fastuosa  Hennepnetelhaantje 05a  

Chrysolina polita Moertje 10a 

Curculionidae – Snuitkevers 

Chlorophanus viridis gNn 14 

Larinus sturnus gNn 14 
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Liparus dirus gNn 09a 

Otiorhynchus gemmatus gNn 08a  

Phyllobius pomaceus Groene bladsnuitkever 08a 

Arachnida - Spinachtigen 

Agelena labyrinthica Labyrintspin 01b 

Argiope bruennichi Wesp/Tijgerspin 01b 

Araniella cucurbitana Gewone komkommerspin 10a 

Dolomedes fimbriatus Gerande oeverspin 06a 

Metellina mengei Zomerwielwebspin 02a 

Misumena vatia Gewone kameleonspin 04 

Pardosa palustris. var. herbigrada Moeraswolfspin 09a 

Xysticus audax Tweelingkrabspin 14 

Xysticus lanio Boskrabspin ♂ 10a 

 

Mitopus morio gNn [’n hooiwagen] 01b 

 

Helix pomatia Wijngaardslak 02a 
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VOGEL-Waarnemingen 

 
1. Putterersee 

2. Stalingradkapel 

3. Wörschachklamm 

4. Lärchkaralm 

5. Tauplitz 

6. Hochmoor Ödensee 

7. Römerweg Solktäler 

8. Donnersbachklam 

9. Stoderzinken Putterersee (huttentocht) 

10. Gesaüse (huttentocht) 

11. (Hallstatt) 

12. Planeralm 

13. Stimitzalm 

 

   

   
     

♀ Middelste Zaagbek 

 

 

 

 

 
 ♂ 
IJsvogel  

 

 

 

 

    Waterpieper
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 vogelnamen latijn aantal 

1 Blauwe Reiger Ardea cinerea 1 

2 Wilde eend Anas plathyrhynchos 1 

3 Havik Accipiter gentilis 1 

4 Buizerd Buteo buteo 4 

5 Smelleken (juv) Falco columbarius 3 

6 IJsvogel Alcedo atthis 1 

7 Groene specht Picus viridus 1 

8 Grote bonte specht Picoides maior 1 

9 Boerenzwaluw Hirundo rustica 4 

10 Waterpieper Anthus spinoletta 1 

11 Grote gele 

kwikstaart 

Motacilla cinerea 3 

12 Witte kwikstaart Motacilla alba 5 

13 Waterspreeuw Cinclus cinclus 3 

14 Winterkoning Troglodites roglodites 7 

15 Roodborst  Erithacus rubecula 1 

16 Zwarte roodstaart Phoenicurus ochrurus 5 

17 Merel Turdus merula 1 

18 Kramsvogel Turdus pilaris 1 

19 Zanglijster Turdus Pphilomelos 1 

20 Tuinfluiter Sylvia borin 3 

21 Zwartkop Sylvia atricapilla 4 

22 Tjiftjaf Phyloscopus collybita 4 
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23 Goudhaantje Regulus regulus 1 

24 Vuurgoudhaantje  Regulus ignicapillis 2 

25 Grauwe 

vliegenvanger 

Muscicapa sinata 1 

26 Zwarte mees Parus ater 1 

27 Pimpelmees Parus coeruleus 1 

28 Koolmees Parus maior 3 

29 Boomkruiper Certhia brachydactyla 1 

30 Gaai Garulus glandularius 2 

31 Notenkraker Nucifraga  caryocatactes 18 

32 Kauw Corvus monedula 1 

33 Alpenkraai Pyrrhocorax phyrrhocorax 2 

34 Bonte kraai Corvus corone cornix 1 

35 Raaf Corvus corax 5 

36 Ringmus Passer montanus 2 

37 Vink Frinbgila coelebs 1 

38 Groenling Carduelis chloris 2 

39 Putter Carduelis carduelis 4 

40 Kneu Carduelis cannabina  1 

41 Kruisbek Loxia curvirostra 1 

42 Geelgors Emberiza citrinella 2 

43 Middelste zaagbek Mergus Serrator 1 
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PLANTEN  

De flora van de regio rond de Putterersee is heel divers en daardoor buitengewoon 

boeiend. Allereerst bevinden zich ten noorden van het Ennstal de Noordelijke kalkalpen, 

en ten zuiden ervan de Centrale alpen met overwegend silicaatgesteente.  Toch hebben 

beide gebieden een groot aantal soorten gemeenschappelijk. Vooral omdat sommige 

soorten minder kritisch zijn op basisch - of zuurmilieu en voorts kunnen in beide 

gebieden omgekeerde omstandigheden aanwezig zijn, dat wil zeggen zure terreinen in 

kalkgebied en  basische situaties in overwegend silicaatgebied. Silicaat wordt in de lijst 

aangegeven met “kiezel”. 

Niettemin zal, om een bekend voorbeeld te 

noemen, het Roestbladig alpenroosje 

(Rhododendron ferrugineum) met donkere 

bloemen en bruine bladonderkant bij voorkeur in 

zure omstandigheden voorkomen, en zijn  

broertje / zusje Borstelig alpenroosje 

(Rhododendron hirsutum) met lichtrode bloemen 

en gewimperde, beiderzijds groene bladen, vooral 

op kalksteen. De verscheidenheid wordt ook 

bepaald door standplaatsverschillen als hoogte, meer noordelijke expositie (kouder en 

vochtiger) of zuidelijke expositie (warmer, droger). Ook gradiënten (meer of minder 

steil), beschut of open etc. spelen een rol. Hoewel elke excursie wel zijn eigen charme 

had, was voor mij de wandeling bij de Ödensee / Hochmoor op 26 juli een hoogtepunt 

omdat we daar veel bijzondere soorten in combinatie zagen. Drie voorbeelden: 

Stinkende bossla (Aposeris foetuda) een klein, tenger, paardenbloemachtig composietje 

van ongestoord bos op kalk. Schaars, plaatselijk algemeen en soms weer volledig 

ontbrekend waar je hem zou verwachten. Ook Rechte driehoeksvaren ( Gymnocarpium 

robertianum) was daar aanwezig, en elders vrijwel 

niet. Tot slot was ik erg blij met een dwergachtig 

kruipheestertje (Vinca herbacea), die ik bij gebrek 

aan een Nederlandse naam voorlopig ‘Smalle 

maagdenpalm’ genoemd heb (blaadjes ca. 5 mm 

breed). De flora van Adler noemt hem sub-

mediterraan, zeldzaam en bedreigd.  

Tot slot: de planten zijn per excursie genoteerd en de uiteindelijke indeling is 

volgens de systematiek van Heukels, 23e druk, 2005. 

Andries 
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Planten waarnemingen KNNV-kamp Putterersee 2014 

 

 
A  18-07 voorexcursie Andries Putterersee 4     24-07  Donnersbachwald / Lärchkaralm (kiezel) 

B  19-07 voorexcursie Andries Planneralm (kiezel) 5     25-07  Tauplitzalm ( kalk) 

1a 21-07 Kulm - Hohenberg (kalk) 6     26-07  Ödensee / Hochmoor (kalk) 

1b 21-07 Putterersee rondwandeling 8     28-07  Donnersbachklamm (kiezel) 

2   22-07 Stalingradkapelle - Kohlanger (kiezel) 9/10 29-07 Dachstein, Simonyhütte (kalk) 

3a 23-07 Wörschach-klamm (kalk) 13    2-08   Stimitzalm (kalk) 

3b 23-07 Putterersee-rondwandeling westelijk deel N     3/5-08 naexcursies Gert-Jan, Planneralm, Dachstein, Goldbach 

 
Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam 

A B 1a 1b 2 3a 3b 4 5 6 8 
9/
10 

13 N totaal Ned familie 

Huperzia selago Dennenwolfsklauw                           x 1 Wolfsklauwfam. 

Lycopodium annotinum Stekende wolfsklauw         x x       x x       4 Wolfsklauwfam. 

Equisetum arvense Heermoes x                   x       2 Paardenstaartfam. 

Equisetum fluviatile Holpijp             x               1 Paardenstaartfam. 

Equisetum sylvaticum Bospaardenstaart         x     x   x         3 Paardenstaartfam. 

Equisetum telmateia 
Reuzen 
paardenstaart           x                 1 Paardenstaartfam. 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren     x                       1 Adelarsfamilie 

Polypodium vulgare Gewone eikvaren         x           x       2 Eikvarenfamie 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren x   x         x             3 Niervarenfam. 

Polystichum aculeatum Stijve naaldvaren         x                   1 Niervarenfamilie 

Polystichum lonchitis Lansvaren         x x     x     x     3 Niervarenfamilie 

Blechnum spicant Dubbelloof   x     x           x       3 Dubbellooffamilie 

Matteuccia struthiopteris Struisvaren           x         x       2 Bolletjesvarenfamilie 

Asplenium adiantum-
nigrum 

Zwartsteel           x                 1 Streepvarenfamilie 

Asplenium ruta-muraria Muurvaren           x                 1 Streepvarenfamilie 

Asplenium scolopendrium Tongvaren           x                 1 Streepvarenfamilie 

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren         x x       x x       4 Streepvarenfamilie 

Asplenium viride Groensteel                 x       x   2 Streepvarenfamilie 

Phegopteris connectilis Smalle beukvaren         x     x     x       3 Moerasvarenfamilie 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren   x x         x             3 Wijfjesvarenfamilie 

Cystopteris fragilis Blaasvaren         x x                 2 Wijfjesvarenfamilie 

Gymnocarpium dryopteris 
Gebogen 
driehoeksvaren         x x   x   x         

4 Wijfjesvarenfamilie 

Larix decidua Europese lork   x                         1 Dennenfamilie 

Pinus cembra Arve   x                         1 Dennenfamilie 

Pinus mugo Bergden   x                         1 Dennenfamilie 

Taxus baccata Taxus                         x   1 Taxusfamilie 

Nuphar lutea Gele plomp x                           1 Waterleliefamilie 

Paris quadrifolia Eenbes     x   x x       x x       5 Eenbesfamilie 
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Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam 

A B 1a 1b 2 3a 3b 4 5 6 8 
9/
10 13 N totaal Ned familie 

Aphyllanthes 
monspeliensis 

Bieslelie           x                1 Leliefamilie 

Lilium martagon Turkse lelie               x       x     1 Leliefamilie 

Tofieldia calyculata Gewone bieslelie                 x     x     1 Leliefamilie 

Veratrum album Witte nieswortel               x       
 

    1 Leliefamilie 

Veratrum album ssp. 
lobelianum 

"Groene"nieswortel   x                        1 Leliefamilie 

Dactylorhiza fuchsii Bosorchis           x       x        2 Orchideeënfamilie 

Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis s.l.   x                        1 Orchideeënfamilie 

Dactylorhiza majalis 
ssp.praetermis 

Rietorchis         x   x         x     2 Orchideeënfamilie 

Epipactis atrorubens 
Bruinrode 
wespenorchis           x     x          

2 Orchideeënfamilie 

Epipactis helleborine Brede wespenorchis x   x             x   
 

    3 Orchideeënfamilie 

Epipactis palustris Moeraswespenorchis             x     x   
 

    2 Orchideeënfamilie 

Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis   x             x     x     2 Orchideeënfamilie 

Herminium monorchis Honingorchis   x                        1 Orchideeënfamilie 

Malaxis monophyllos Eenblad                       x     1 Orchideeënfamilie 

Neottia (Listera) ovata Grote keverorchis     x     x     x x   
 

    4 Orchideeënfamilie 

Neottia nidus-avis Vogelnestje           x           
 

    1 Orchideeënfamilie 

Platanthera bifolia 
Welriekende 
nachtorchis               x            

1 Orchideeënfamilie 

Platanthera chlorantha Bergnachtorchis               x       x     1 Orchideeënfamilie 

Iris sibirica Siberische iris             x         
 

    1 Lissenfamilie 

Convallaria majalis Lelietje-van-dalen                   x        1 Aspergefamilie 

Maianthemum bifolium Dalkruid     x   x         x        3 Aspergefamilie 

Polygonatum multiflorum 
Gewone 
salomonszegel 

x       x                  2 Aspergefamilie 

Polygonatum odoratum 
Welriekende 
salomonszegel           x                

1 Aspergefamilie 

Polygonatum verticillatum Krans salomonszegel           x           x     1 Aspergefamilie 

Streptopus amplexifolius "Knotenfuss"                     x 
 

    1 Aspergefamilie 

Allium oleraceum Moeslook       x     x     x        3 Lookfamilie 

Typha angustifolia Kleine lisdodde   x                        1 Lisdoddefamilie 

Juncus acutiflorus Veldrus           x                1 Russenfamilie 

Juncus compressus Platte rus         x x           
 

    2 Russenfamilie 

Juncus filiformis Draadrus   x                   
 

    1 Russenfamilie 

Juncus trifidus "Driespletige rus"   x                   
 

    1 Russenfamilie 

Luzula luzuloides Witte veldbies               x     x 
 

    2 Russenfamilie 

Luzula pilosa Ruige veldbies                     x 
     1 Russenfamilie 

Carex acuta Scherpe zegge x                          1 Cypergrassenfamilie 

Carex curta Zompzegge   x         x         
 

    2 Cypergrassenfamilie 

Carex digitata Vingerzegge   x               x   
 

    2 Cypergrassenfamilie 

Carex disticha Tweerijige zegge         x             
 

    1 Cypergrassenfamilie 

Carex echinata Sterzegge x           x x     x       4 Cypergrassenfamilie 

Carex flacca Zeegroene zegge           x       x   
 

    2 Cypergrassenfamilie 
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Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam 

A B 1a 1b 2 3a 3b 4 5 6 8 
9/
10 

13 N totaal Ned familie 

Carex flava Gele zegge           x         x       2 Cypergrassenfamilie 

Carex hirta Ruige zegge         x                   1 Cypergrassenfamilie 

Carex magellanica (C. paupercula)                           x 1 Cypergrassenfamilie 

Carex nigra Zwarte zegge   x         x x             3 Cypergrassenfamilie 

Carex oederi 
ssp.oedocarpa 

Geelgroene zegge             x               1 Cypergrassenfamilie 

Carex ovalis Hazenzegge         x     x     x       3 Cypergrassenfamilie 

Carex paniculata Pluimzegge         x   x               2 Cypergrassenfamilie 

Carex rostrata Snavelzegge   x                         1 Cypergrassenfamilie 

Carex spicata Gewone bermzegge               x             1 Cypergrassenfamilie 

Carex sylvatica Boszegge     x               x       2 Cypergrassenfamilie 

Eleocharis quinqueflora 
Armbloemige 
waterbies   x                         

1 Cypergrassenfamilie 

Eriophorum angustifolium Veenpluis   x                         1 Cypergrassenfamilie 

Eriophorum latifolium Breed wollegras             x               1 Cypergrassenfamilie 

Eriophorum scheuchzeri 
Scheuchzers 
wollegras   x                         1 Cypergrassenfamilie 

Scirpus sylvaticus Bosbies x       x   x       x       4 Cypergrassenfamilie 

Aegilops cylindrica "Cylindrische gerst"   x                         1 Grassenfamilie 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras x                           1 Grassenfamilie 

Arrhenatherum elatius Glanshaver       x                     1 Grassenfamilie 

Brachypodium pinnatum Gevinde kortsteel x   x                       2 Grassenfamilie 

Brachypodium sylvaticum Boskortsteel x   x               x       3 Grassenfamilie 

Briza media Bevertjes         x                   1 Grassenfamilie 

Cynosurus cristatus Kamgras x   x                       2 Grassenfamilie 

Deschampsia cespitosa Ruwe smele x       x     x             3 Grassenfamilie 

Festuca gigantea Reuzenzwenkgras     x               x       2 Grassenfamilie 

Festuca pratensis Beemdlangbloem                           N 1 Grassenfamilie 

Glyceria fluitans Mannagras               x             1 Grassenfamilie 

Hierochloe odorata Veenreukgras x         x x               3 Grassenfamilie 

Molinia caerulea Pijpenstrootje x                           1 Grassenfamilie 

Phleum alpinum Alpentimotee   x             x           2 Grassenfamilie 

Poa alpina Alpenbeemdgras   x             x           2 Grassenfamilie 

Poa nemoralis Schaduwgras     x   x           x       3 Grassenfamilie 

Poa trivialis Ruw beemdgras x                           1 Grassenfamilie 

Trisetum flavescens Goudhaver x       x                   2 Grassenfamilie 

Asarum europaem Mansoor                     x   x   2 Pijpbloemfamilie 

Berberis vulgaris Zuurbes           x                 1 Berberisfamilie 

Aconitum vulparia Gele monnikskap x       x x         x       4 Ranonkelfamilie 

Actaea spicata Christoffelkruid     x                   x   2 Ranonkelfamilie 

Anemone nemorosa Bosanemoon               x             1 Ranonkelfamilie 

Aquilegia vulgaris Wilde akelei           x       x         2 Ranonkelfamilie 

Caltha palustris 
99ssp.palustris 

Gewone dotterbloem   x     x   x x             4 Ranonkelfamilie 



71 

 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam 

A B 1a 1b 2 3a 3b 4 5 6 8 
9/
10 

13 N totaal Ned familie 

Clematis vitalba Bosrank     x               x       2 Ranonkelfamilie 

Helleborus foetidus Stinkend nieskruid         x       x           2 Ranonkelfamilie 

Helleborus niger Kerstroos           x   x             2 Ranonkelfamilie 

Hepatica nobilis Leverbloempje     x             x         2 Ranonkelfamilie 

Pulsatilla alpina s.l. Alpenanemoon   x                         1 Ranonkelfamilie 

Ranunculus aconitifolius 
Witte - boterbloem 
(aconitumblad)     x                       

1 Ranonkelfamilie 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem   x   x                     2 Ranonkelfamilie 

Ranunculus flammula Egelboterbloem               x             1 Ranonkelfamilie 

Ranunculus nemorosus Bos boterbloem                         x   1 Ranonkelfamilie 

Thalictrum aquilegifolium Akeleiruit     x   x x           x x   5 Ranonkelfamilie 

Thalictrum flavum Poelruit x   x x     x               4 Ranonkelfamilie 

Chelidonium majus Stinkende gouwe x     x                     2 Papaverfamilie 

Drosera rotundifolia Ronde zonnedauw             x               1 Zonnedauwfamilie 

Falloopia x bohemica 
Boheemse 
duizendknoop                         x   

1 Duizendknoopfamilie 

Persicaria bistorta Adderwortel       x     x x     x       4 Duizendknoopfamilie 

Polygonum viviparum 
Levendbarende 
duizendknoop                 x     x     

1 Duizendknoopfamilie 

Rumex alpestris (R. 
Amplexicaulis) 

Bergzuring               x             1 Duizendknoopfamilie 

Rumex alpinus Alpenzuring   x           x             2 Duizendknoopfamilie 

Rumex conglomeratus Kluwenzuring   x                         1 Duizendknoopfamilie 

Rumex obtusifolius Ridderzuring       x                     1 Duizendknoopfamilie 

Arenaria serpyllifolia s.s. Gewone zandmuur         x                   1 Anjerfamilie 

Cerastium alpinum s.l. Alpenhoornbloem                   x         1 Anjerfamilie 

Dianthus deltoides Steenanjer       x                     1 Anjerfamilie 

Lychnis flos-cuculi 
Echte 
koekoeksbloem 

x     x     x               3 Anjerfamilie 

Silene nutans Nachtsilene     x                 x     1 Anjerfamilie 

Silene otites Oorsilene   x                         1 Anjerfamilie 

Silene rupestris Rotssilene               x             1 Anjerfamilie 

Silene suecica     x                         1 Anjerfamilie 

Silene vulgaris Blaassilene     x x x     x x x   x     6 Anjerfamilie 

Silene vulgaris ssp. 
maritima 

Zee silene   x                         1 Anjerfamilie 

Stellaria graminea Grasmuur     x                       1 Anjerfamilie 

Stellaria pallida Duinvogelmuur   x                         1 Anjerfamilie 

Stellaria uliginosa Moerasmuur               x             1 Anjerfamilie 

Viscum album Maretak x                           1 Sandelhoutfamilie 

Ribes uva-crispa Kruisbes x                           1 Ribesfamilie 

Chrysosplenium 
alternifolium 

Verspreidbladig 
goudveil                     

x 
      

1 Steenbreekfamilie 

Chrysosplenium 
oppositifolium 

Paarbladig goudveil               x             1 Steenbreekfamilie 

Saxifraga aizoides Gele bergsteenbreek                           x 1 Steenbreekfamilie 

Saxifraga granulata Knolsteenbreek               x x     x   x 3 Steenbreekfamilie 
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Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam 

A B 1a 1b 2 3a 3b 4 5 6 8 
9/
10 

13 N totaal Ned familie 

Saxifraga rotundifolia 
Rondbladige 
steenbreek                           x 1 Steenbreekfamilie 

Sedum acre Muurpeper         x                   1 Vetplantenfamilie 

Sempervivum montanum Berghuislook                 x     x     2 Vetplantenfamilie 

Geranium phaeum 
Donkere 
ooievaarsbek                   x         1 Ooievaarsbekfamilie 

Geranium pratense Beemdooievaarsbek       x x         x   x     3 Ooievaarsbekfamilie 

Geranium robertianum Robertskruid       x                     1 Ooievaarsbekfamilie 

Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek x           x               2 Ooievaarsbekfamilie 

Lythrum salicaria Grote kattenstaart x     x     x               3 Kattenstaartfamilie 

Chamerion angustifolium Wilgenroosje   x     x     x             3 Teunisbloemfamilie 

Circaea alpina Alpenheksenkruid     x   x           x       3 Teunisbloemfamilie 

Circaea lutetiana Groot heksenkruid     x                       1 Teunisbloemfamilie 

Epilobium montanum Bergbasterdwederik                     x       1 Teunisbloemfamilie 

Epilobium palustre 
Moerasbasterdweder
ik 

x                           1 Teunisbloemfamilie 

Oenanthe silaifolia Wijdekerveltorkruid   x                         1 Teunisbloemfamilie 

Oenothera biennis 
Middelste 
teunisbloem       x                     1 Teunisbloemfamilie 

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts       x                     1 Kardinaalsmutsfamilie 

Parnassia palustris Parnassia             x   x     x x x 4 Parnassiafamilie 

Salix alba Schietwilg     x                       1 Wilgenfamilie 

Salix aurita Geoorde wilg         x                   1 Wilgenfamilie 

Salix caprea Boswilg         x                   1 Wilgenfamilie 

Salix cinerea subsp 
cinerea 

Grauwe wilg s.s.   x                         1 Wilgenfamilie 

Salix purpurea Bittere wilg     x   x         x         3 Wilgenfamilie 

Salix repens Kruipwilg             x         x     1 Wilgenfamilie 

Salix repens ssp. 
Rosmarinifolius 

"Rozemarijnbladige 
wilg"                   

x 
        

1 Wilgenfamilie 

Viola palustris Moerasviooltje             x               1 Viooltjesfamilie 

Euphorbia amygdaloides Amandel wolfsmelk                   x         1 Wolfsmelkfamilie 

Mercurialis perennis Bosbingelkruid     x   x         x         3 Wolfsmelkfamilie 

Hypericum dubium Kantig hertshooi   x x x       x             4 Hertshooifamilie 

Hypericum maculatum 
ssp maculatum 

Gevlekt hertshooi x                           1 Hertshooifamilie 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid       x                     1 Hertshooifamilie 

Linum catharticum Geelhartje       x                     1 Vlasfamilie 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring     x   x                   2 Klaverzuringfamilie 

Anthyllis vulneraria Wondklaver         x             x     1 Vlinderbloemenfamilie 

Astragalus glycyphyllos Hokjespeul     x     x                 2 Vlinderbloemenfamilie 

Lathyrus pratensis Veldlathyrus x   x x       x   x         5 Vlinderbloemenfamilie 

Lotus corniculatus Gewone rolklaver s.s.     x x                     2 Vlinderbloemenfamilie 

Medicago falcata Sikkelklaver     x x x x                 4 Vlinderbloemenfamilie 

Medicago lupulina Hopklaver x     x                     2 Vlinderbloemenfamilie 

Medicago sativa Luzerne     x                       1 Vlinderbloemenfamilie 
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Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam 

A B 1a 1b 2 3a 3b 4 5 6 8 
9/
10 

13 N totaal Ned familie 

Melilotus albus Witte honingklaver       x                     1 Vlinderbloemenfamilie 

Ononis repens ssp repens Kruipend stalkruid             x     x         2 Vlinderbloemenfamilie 

Securigera varia Bont kroonkruid                   x         1 Vlinderbloemenfamilie 

Trifolium badium Bruine klaver                 x           1 Vlinderbloemenfamilie 

Trifolium campestre Liggende klaver   x                         1 Vlinderbloemenfamilie 

Trifolium hybridum Basterdklaver x                           1 Vlinderbloemenfamilie 

Trifolium medium Bochtige klaver     x     x                 2 Vlinderbloemenfamilie 

Trifolium pratense Rode klaver       x                     1 Vlinderbloemenfamilie 

Trifolium repens Witte klaver       x                     1 Vlinderbloemenfamilie 

Vicia cracca Vogelwikke x     x x                   3 Vlinderbloemenfamilie 

Vicia sepium Heggenwikke x   x                       2 Vlinderbloemenfamilie 

Polygala vulgaris 
Gewone 
vleugeltjesbloem         x       x           

2 Vleugeltjesbloemfamilie 

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie     x                       1 Rozenfamilie 

Alchemilla anisiaca                             x 1 Rozenfamilie 

Alchemilla glabra Kale vrouwenmantel   x                         1 Rozenfamilie 

Alchemilla spec. 
Vrouwenmantel 
spec.             x               1 Rozenfamilie 

Dryas octopetala Zilverwortel                       x   x 1 Rozenfamilie 

Filipendula ulmaria Moerasspirea x     x             x       3 Rozenfamilie 

Fragaria vesca Bosaardbei x   x   x                   3 Rozenfamilie 

Geum montanum Bergnagelkruid   x                         1 Rozenfamilie 

Geum rivale Knikkend nagelkruid                     x x     1 Rozenfamilie 

Geum urbanum Geel nagelkruid     x x                     2 Rozenfamilie 

Potentilla anserina Zilverschoon       x                     1 Rozenfamilie 

Potentilla aurea Goudgele ganzerik   x                         1 Rozenfamilie 

Potentilla erecta Tormentil x     x x   x x             5 Rozenfamilie 

Potentilla palustris Wateraardbei x                           1 Rozenfamilie 

Potentilla reptans Vijfvingerkruid                   x         1 Rozenfamilie 

Prunus padus Vogelkers x       x                   2 Rozenfamilie 

Rosa glauca Roodbladige roos                         x   1 Rozenfamilie 

Rubus caesius Dauwbraam     x x                     2 Rozenfamilie 

Rubus idaeus Framboos x     x                     2 Rozenfamilie 

Rubus saxatilis Steenbraam           x                 1 Rozenfamilie 

Sanguisorba officinalis Grote pimpernel             x       x       2 Rozenfamilie 

Sorbus chamaemespilus Dwergmeelbes   x                         1 Rozenfamilie 

Rhamnus frangula Sporkehout x                           1 Wegedoornfamilie 

Ulmus glabra Ruwe iep (Berg iep)                         x   1 Iepenfamilie 

Humulus lupulus Hop       x x                   2 Hennepfamilie 

Parietaria judaica Klein glaskruid           x                 1 Brandnetelfamilie 

Quercus robur Zomereik x   x                       2 Napjesdragersfamilie 

Alnus viridis Groene els x x                         2 Berkenfamilie 

Betula humilis "Struikberk"                   x     x   2 Berkenfamilie 
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Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
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A B 1a 1b 2 3a 3b 4 5 6 8 
9/
10 

13 N totaal Ned familie 

Betula pendula Ruwe berk x                           1 Berkenfamilie 

Betula pubescens Zachte berk x                           1 Berkenfamilie 

Corylus avellana Hazelaar x   x                       2 Berkenfamilie 

Arabis alpina Alpenscheefkelk   x                         1 Kruisbloemenfamilie 

Arabis arenosa Rozetsteenkers   x x   x x                 4 Kruisbloemenfamilie 

Capsella bursa-pastoris Gewoon herderstasje       x                     1 Kruisbloemenfamilie 

Cardamine flexuosa Bosveldkers     x                       1 Kruisbloemenfamilie 

Cardamine impatiens Springzaadveldkers     x   x           x       3 Kruisbloemenfamilie 

Cardamine trifolia 
"Driebladige 
veldkers"           x         x       2 Kruisbloemenfamilie 

Lunaria rediviva Wilde judaspenning                     x       1 Kruisbloemenfamilie 

Raphanus raphanistrum Knopherik   x                         1 Kruisbloemenfamilie 

Rorippa palustris Moeraskers               x             1 Kruisbloemenfamilie 

Rorippa sylvestris Akkerkers     x                       1 Kruisbloemenfamilie 

Tilia platyphyllos Zomerlinde x                           1 Kaasjeskruidfamilie 

Helianthemum 
nummularium 

Geel zonneroosje                 x     x     1 Zonneroosjesfamilie 

Daphne mezereum Rood peperboompje     x     x       x   x     3 Peperboompjesfamilie 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn     x         x             2 Zeepboomfamilie 

Cornus sanguinea Rode kornoelje     x     x                 2 Kornoeljefamilie 

Impatiens noli-tangere Groot springzaad     x x x     x     x       5 Balsemfamilie 

Impatiens parviflora Klein springzaad x   x                       2 Balsemfamilie 

Cyclamen purpurascens Europese cyclaam                           X 1 Sleutelbloemfamilie 

Lysimachia nemorum Boswederik               x   x x       3 Sleutelbloemfamilie 

Lysimachia nummularia Penningkruid x           x               2 Sleutelbloemfamilie 

Lysimachia puntctata Puntwederik         x                   1 Sleutelbloemfamilie 

Lysimachia vulgaris Grote wederik x     x     x               3 Sleutelbloemfamilie 

Primula elatior Slanke sleutelbloem         x                   1 Sleutelbloemfamilie 

Primula veris Gulden sleutelbloem x                           1 Sleutelbloemfamilie 

Calluna vulgaris Struikhei         x                   1 Heifamilie 

Rhododendron hirsutum Borstelig alpenroosje   x             x     x     2 Heifamilie 

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes         x                   1 Heifamilie 

Vaccinium oxycoccus 
(microcarpus) 

Kleine veenbes   x                         1 Heifamilie 

Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes   x                         1 Heifamilie 

Echium vulgare Slangenkruid         x                   1 Ruwbladigenfamilie 

Myosotis alpestris 
Alpenvergeet-mij-
nietje   x                   x     1 Ruwbladigenfamilie 

Myosotis discolor 
Veelkleurig vergeet-
mij-nietje     x x                     2 Ruwbladigenfamilie 

Myosotis scorpioides 
Moerasvergeet-mij-
nietje               x             

1 Ruwbladigenfamilie 

Pulmonaria obscura Ongevlekt longkruid     x                       1 Ruwbladigenfamilie 

Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid x       x           x       3 Ruwbladigenfamilie 

Cruciata laevipes Kruisbladwalstro x                           1 Sterbladigenfamilie 

Galium mollugo Glad walstro x     x x                   3 Sterbladigenfamilie 
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Galium palustre Moeraswalstro               x             1 Sterbladigenfamilie 

Galium rotundifolium Rondbladig walstro     x   x                   2 Sterbladigenfamilie 

Galium verum Geel walstro           x                 1 Sterbladigenfamilie 

Centaurium erythraea 
Echt 
duizendguldenkruid     x                       1 Gentiaanfamilie 

Gentiana asclepiadea Zijdeplant-gentiaan               x   x   x     2 Gentiaanfamilie 

Gentiana bavarica Beierse gentiaan   x                         1 Gentiaanfamilie 

Gentiana nivalis Sneeuwgentiaan   X                         1 Gentiaanfamilie 

Gentiana punctata Gestippelde gentiaan   x                         1 Gentiaanfamilie 

Swertia perennis Poelgentiaan                 x           1 Gentiaanfamilie 

Vinca herbacea 
"Smalle 
maagdenpalm"                   x         1 Maagdenpalmfamilie 

Atropa bella-donna Wolfskers         x         x         2 Nachtschadefamilie 

Solanum dulcamara Bitterzoet     x               x       2 Nachtschadefamilie 

Cuscuta europaea Groot warkruid         x                   1 Windefamilie 

Fraxinus excelsior Gewone es     x                       1 Olijffamilie 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid       x                     1 Helmkruidfamilie 

Verbascum densiflorum Stalkaars     x                       1 Helmkruidfamilie 

Verbascum nigrum Zwarte toorts     x x           x x       4 Helmkruidfamilie 

Verbascum thapsus Koningskaars                     x       1 Helmkruidfamilie 

Verbena officinalis IJzerhard     x                       1 IJzerhardfamilie 

Ajuga pyramidalis Piramidezenegroen           x                 1 Lipbloemenfamilie 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen x                           1 Lipbloemenfamilie 

Clinopodiummenthifolium Bergsteentijm                 x     x     1 Lipbloemenfamilie 

Clinopodium vulgare Borstelkrans     x   x   x     x x       5 Lipbloemenfamilie 

Galeopsis bifida 
Gespleten 
hennepnetel     x         x             2 Lipbloemenfamilie 

Galeopsis speciosa Dauwnetel     x x x         x x       5 Lipbloemenfamilie 

Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel               x             1 Lipbloemenfamilie 

Lamiastrum galeobdolon Gele dovenetel                     x x     1 Lipbloemenfamilie 

Lamium maculatum Gevlekte dovenetel x             x             2 Lipbloemenfamilie 

Mentha arvensis Akkermunt             x x   x         3 Lipbloemenfamilie 

Mentha longifolia Hertsmunt x   x   x     x   x     x   6 Lipbloemenfamilie 

Mentha suaveolens witte munt       x                 x   2 Lipbloemenfamilie 

Origanum vulgare Wilde marjolein x   x x   x       x         5 Lipbloemenfamilie 

Prunella grandiflora Grote brunel           x                 1 Lipbloemenfamilie 

Prunella vulgaris Gewone brunel     x x                     2 Lipbloemenfamilie 

Salvia glutinosa Kleverige salie     x x x           x       4 Lipbloemenfamilie 

Salvia verticillata Kranssalie           x                 1 Lipbloemenfamilie 

Scutellaria galericulata Blauw glidkruid x           x               2 Lipbloemenfamilie 

Stachys alopecuros "Gele betonie"               x x           2 Lipbloemenfamilie 

Stachys germanica Duitse andoorn         x                   1 Lipbloemenfamilie 

Stachys officinalis Betonie x   x x           x         4 Lipbloemenfamilie 

Stachys sylvatica Bosandoorn         x           x       2 Lipbloemenfamilie 
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Thymus pulegioides Grote tijm     x x                     2 Lipbloemenfamilie 

Mimulus guttatus Gele maskerbloem               x             1 Maskerbloemfamilie 

Bartsia alpina  Alpenhelm   x             x     x     2 Bremraapfamilie 

Euphrasia officinalis Beklierde ogentroost   x x x x   x x             6 Bremraapfamilie 

Melampyrum pratense Hengel           x                 1 Bremraapfamilie 

Melampyrum sylvaticum "Boshengel"   x x   x x   x             5 Bremraapfamilie 

Odontites vernus 
ssp.serotinus 

Rode ogentroost x           x         x     2 Bremraapfamilie 

Orobanche gracillis Sierlijke bremraap             x               1 Bremraapfamilie 

Pedicularis palustris Moeraskartelblad             x         x     1 Bremraapfamilie 

Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar                   x         1 Bremraapfamilie 

Rhinanthus minor Kleine ratelaar x     x     x               3 Bremraapfamilie 

Chaenorrhinum minus Kleine leeuwenbek         x                   1 Weegbreefamilie 

Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek         x                   1 Weegbreefamilie 

Digitalis lutea 
Geel 
vingerhoedskruid         x x         x       3 Weegbreefamilie 

Linaria alpina (s.l) Alpenleeuwenbek                       x     1 Weegbreefamilie 

Plantago lanceolata Smalle weegbree       x                     1 Weegbreefamilie 

Plantago major ssp.major Grote weegbree s.s.       x                     1 Weegbreefamilie 

Plantago media Ruige weegbree         x x                 2 Weegbreefamilie 

Veronica agrestis Akkerereprijs       x                     1 Weegbreefamilie 

Veronica alpina var alpina     x                         1 Weegbreefamilie 

Veronica beccabunga Beekpunge       x x     x             3 Weegbreefamilie 

Veronica bellidioides Madelief -ereprijs   x                         1 Weegbreefamilie 

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs x                           1 Weegbreefamilie 

Veronica montana Bosereprijs     x   x                   2 Weegbreefamilie 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs                     x       1 Weegbreefamilie 

Veronica persica Grote ereprijs     x                       1 Weegbreefamilie 

Veronica urticifolia Netelereprijs     x   x           x       3 Weegbreefamilie 

Pinguicula vulgaris Vetblad   x     x                 x 3 Blaasjeskruidfamilie 

Aegopodium podagraria Zevenblad                     x       1 Schermbloemenfamilie 

Angelica sylvestris Gewone engelwortel x     x                     2 Schermbloemenfamilie 

Anthriscus nitida "Glanskervel"               x             1 Schermbloemenfamilie 

Astrantia major 
Groot sterrenscherm 
(Zeeuwsknoopje)     x     x       x         

3 Schermbloemenfamilie 

Heracleummantegazzian Reuzenberenklauw       x                     1 Schermbloemenfamilie 

Laserpitium latifolium 
Breedbladig 
laserkruid           x           x     2 Schermbloemenfamilie 

Laserpitium siler Berglaserkruid                         x   1 Schermbloemenfamilie 

Peucedanum ostruthium Meesterwortel   x           x             2 Schermbloemenfamilie 

Peucedanum palustre Melkeppe x           x               2 Schermbloemenfamilie 

Pimpinella major Grote bevernel x                           1 Schermbloemenfamilie 

Pimpinella saxifraga Kleine bevernel     x x                     2 Schermbloemenfamilie 

Sanicula europaea Heelkruid           x       x     x   3 Schermbloemenfamilie 
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Tordylium maxima "Zirmet"   x           x     x       3 Schermbloemenfamilie 

Sambucus ebulus Kruidvlier     x                   x   2 Muskuskruidfamilie 

Sambucus nigra Gewone vlier     x                       1 Muskuskruidfamilie 

Sambucus racemosa Trosvlier (Bergvlier)     x                   x   2 Muskuskruidfamilie 

Viburnum lantana Wollige sneeuwbal     x             x         2 Muskuskruidfamilie 

Viburnum opulus Gelderse roos x     x                     2 Muskuskruidfamilie 

Knautia arvensis Beemdkroon x   x x           x         4 Kamperfoeliefamilie 

Lonicera alpigena "Alpenkamperfoelie"           x             x   2 Kamperfoeliefamilie 

Lonicera nigra Zwarte kamperfoelie           x                 1 Kamperfoeliefamilie 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie         x                   1 Kamperfoeliefamilie 

Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie x       x                   2 Kamperfoeliefamilie 

Scabiosa columbaria Duifkruid                 x     x     1 Kamperfoeliefamilie 

Succisa pratensis Blauwe knoop             x               1 Kamperfoeliefamilie 

Valeriana dioica Kleine valeriaan x x       x                 3 Kamperfoeliefamilie 

Valeriana officinalis Echte valeriaan x     x x                   3 Kamperfoeliefamilie 

Campanula barbata Harig klokje   x                         1 Klokjesfamilie 

Campanula patula Weideklokje     x               x       2 Klokjesfamilie 

Campanula persicifolia Prachtklokje     x                       1 Klokjesfamilie 

Campanula rapunculoides Akkerklokje x   x   x                   3 Klokjesfamilie 

Campanula rotundifolia Grasklokje     x x x x       x         5 Klokjesfamilie 

Campanula trachelium Ruig klokje x     x x     x             4 Klokjesfamilie 

Phyteuma nigra Zwarte rapunzel         x x   x x           4 Klokjesfamilie 

Phyteuma spicatum 
ssp.spicatum 

Witte rapunzel         x             x     1 Klokjesfamilie 

Menyanthes trifoliata Waterdrieblad x           x               2 Watergentiaanfamilie 

Achillea clavenae "Steinraute"                       x     1 Composietenfamilie 

Achillea millefolium Duizendblad     x x           x   x     3 Composietenfamilie 

Achillea moschata 
"Muskusduizendblad
"                       x     1 Composietenfamilie 

Adenostyles alliariae Grote alpendost   x       x                 2 Composietenfamilie 

Aposeris foetida "Stinkende bossla"                   x         1 Composietenfamilie 

Arnica montana Valkruid   x                   x     1 Composietenfamilie 

Aster lanceolatus Smalle aster x                           1 Composietenfamilie 

Bellis perennis Madeliefje                 x           1 Composietenfamilie 

Bidens tripartita Veerdelig tandzaad                     x       1 Composietenfamilie 

Buphthalmum salicifolium 
Smalbladig 
koeienoog         x x                 2 Composietenfamilie 

Carduus crispus Kruldistel     x                       1 Composietenfamilie 

Carduus personata Maskerdistel               x     x       2 Composietenfamilie 

Carlina vulgaris Driedistel     x                       1 Composietenfamilie 

Centaurea jacea Knoopkruid     x x                     2 Composietenfamilie 

Centaurea scabiosa Grote centaurie       x               x     1 Composietenfamilie 

Centaurea uniflora 
"Eenbloemige 
centaurie'               x             

1 Composietenfamilie 
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Cicerbita alpina (Lactuca 

alpinis) 
Alpensla         x     x             2 Composietenfamilie 

Cirsium acaule Aarddistel           x                 1 Composietenfamilie 

Cirsium helenioides Ongelijkbladige distel x                           1 Composietenfamilie 

Cirsium oleraceum Moesdistel x   x x   x x x             6 Composietenfamilie 

Cirsium palustre Kale jonker x   x         x             3 Composietenfamilie 

Crepis aurea  Goudgeel streepzaad   x                         1 Composietenfamilie 

Crepis biennis Groot streepzaad x   x     x                 3 Composietenfamilie 

Crepis paludosa Moerasstreepzaad x                           1 Composietenfamilie 

Crepis vesicaria ssp. 
taraxacifolia 

Paardenbloemstreep
zaad 

x       x                   2 Composietenfamilie 

Doronicum austriacum 
Oostenrijks 
gemzenkruid   x           x             

2 Composietenfamilie 

Erigeron acer Scherpe fijnstraal     x                       1 Composietenfamilie 

Erigeron annuus Zomerfijnstraal     x   x         x         3 Composietenfamilie 

Erigeron uniflorus 
Eenhoofdige 
fijnstraal"                 x     x     1 Composietenfamilie 

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid x   x                       2 Composietenfamilie 

Galinsoga parviflora Kaal knopkruid       x                     1 Composietenfamilie 

Gnaphalium norvegicum Noorse droogbloem   x x         x             3 Composietenfamilie 

Hieracium amplexicaule 
Stengelomvattend 
havikskruid                   x x   x   

3 Composietenfamilie 

Hieracium murorum Muurhavikskruid               x   x         2 Composietenfamilie 

Hieracium pilosella Muizenoor               x x           2 Composietenfamilie 

Hieracium vulgatum Dicht havikskruid s.l.               x             1 Composietenfamilie 

Homogyne alpina Alpenhoefblad   x           x             2 Composietenfamilie 

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid               x             1 Composietenfamilie 

Inula conyzae Donderkruid   x                         1 Composietenfamilie 

Inula salicina Wilgalant   x                         1 Composietenfamilie 

Leontodon hispidus Ruige leeuwentand x   x x x                   4 Composietenfamilie 

Leucanthemopsis alpina Alpenmargriet   x                         1 Composietenfamilie 

Leucanthemum vulgare Gewone margriet               x             1 Composietenfamilie 

Matricaria discoidea Schijfkamille     x x             x       3 Composietenfamilie 

Mycelis muralis Muursla     x   x x       x         4 Composietenfamilie 

Petasites albus Wit hoefblad                   x x       2 Composietenfamilie 

Petasites paradoxes 
(niveus) 

Sneeuwhoefblad                   x         1 Composietenfamilie 

Prenanthes purpurea 
Rode bergsla 
(Hazensla)     x     x       x x       4 Composietenfamilie 

Senecio abrotanifolius Tiroler kruiskruid                 x           1 Composietenfamilie 

Senecio aquaticus Waterkruiskruid           x   x   x         3 Composietenfamilie 

Senecio nemorensis Schaduwkruiskruid     x   x         x         3 Composietenfamilie 

Senecio paludosus Moeraskruiskruid   x                         1 Composietenfamilie 

Solidago virgaurea Echte guldenroede               x     x       2 Composietenfamilie 

Sonchus oleraceus Gewone melkdistel       x                     1 Composietenfamilie 

Tragopogon pratensis 
ssp.pratensis 

Gele morgenster s.s         x           x       2 Composietenfamilie 
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 TOTAAL waarnemingen 81 71 
10
1 

69 92 62 41 69 28 58 57 51 19 11 766 

 

 

soorten: 426 

 
Niet in de lijst gevonden, op de huttentocht opgeschreven: Alchemilla alpina /zilvermantel, Bergprimula, Brilkruid (bloeiend), witte betonie, 
ridderspoor,  geel alpenviooltje, klein wintergroen, levend barend gras, trollius, paars-oranje leeuwebekje, blauwe vleugelbloem,  
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